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وال شك فً أن , ٌعتمد ازدهار أي مجتمع من المجتمعات على ما ٌحققه من نجاح وتقدم على المستوى االقتصادي والثقافً واالجتماعً 

مستوى التعلٌم العالً وامتبلك المعرفة و صناعتها واالستفادة القصوى من مخرجاتها هو مإشر معٌاري مهم ٌساهم فً تحدٌد موقع المجتمع 

 .فً خارطة التقدم فً العالم 

ولقد حققت سورٌا بفضل قٌادتها الحكٌمة وثبًة نوّعٌة على مستوى الرقً العلمً والفكري والحضاري واإلنسانً ، لذلك استهدفوها بمّقوماتها 

 .البنٌوٌة و التكوٌنٌة على نحٍو عاّم 

إّن التطور المهّم الذي لحق بقطاع التعلٌم العالً منذ السبعٌنات وحتى وقتنا الحاضر جعل من سورٌا دولة رابدة فً هذا المجال وجعلها تحتل 

ًّ والدولً   .مراتب متمٌزة فً كثٌٍر من المجاالت على المستوٌٌن العرب

 برعاٌة كرٌمة من القابد الخالد  1971 / 5 / 20الصادر بتارٌخ / 12/وتعّد جامعة البلذقٌة التً أحدثت بموجب المرسوم التشرٌعً رقم 

حافظ األسد وّسمٌت الحقاً باسم جامعة تشرٌن تٌمناً بانتصارات شعبنا بحرب تشرٌن التحرٌرٌة من أهم الجامعات السورٌة التً تطورت 

تطوراً واسعاً وكبٌراً رؼم قصر مسٌرتها الزمنٌة بفضل عناٌة القابد الخالد حافظ األسد ومن بعده السٌد الربٌس الدكتور بشار األسد حٌث 

 .حققت اختراقات علمٌة إقلٌمٌة وعالمٌة ُتحسب لها

وبفضل الجهود المخلصة ألبنابها وبدعم من القٌادة الحكٌمة للسٌد الربٌس بشار األسد أصبحت اآلن تضم كلٌات ومعاهد علٌا متخصصة ؼٌر 

المعهد العالً للبحوث البحرٌة ، المعهد العالً لبحوث البٌبة ، مركز التدرٌب الستخدام الطاقة : موجودة فً الجامعات السورٌة األخرى مثل 

 .الشمسٌة بكلٌة الهندسة التقنٌة بطرطوس وكلٌة السٌاحة بطرطوس أٌضاً 

وتسعى جامعة تشرٌن للدخول فً المنافسة والمساهمة فً تحقٌق التّمٌز المحلًّ و اإلقلٌمً والعالمً فً مجال البحث العلمً من خبلل تنمٌة 

مبدأ العمل الجماعً واالهتمام بالجودة الشاملة فً كافة كلٌاتها ومراكزها البحثٌة و تعمل الجامعة على رفع وتٌرة التعاون العلمً بٌنها وبٌن 

المإسسات و  الهٌبات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المحلٌة و العالمٌة ، كما تسعى إلى توطٌد أواصر التواصل األكادٌمً بٌنها وبٌن مثٌبلتها 

 .على الصعٌدٌن المحلً والدولً بما ٌعود بالنفع على المسار التنموي لمجتمعنا فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة 

هً صرح من الصروح الحضارٌة المتمٌزة التً تقدم العلم - شؤنها شؤن جامعات القطر - بناًء على ما تقدم فإننا نإكد بؤّن جامعة تشرٌن 

والمعرفة لٌس ألبناء وطننا الؽالً فحسب و إنما أٌضا ألبناء األمة جمعاء وستبقى حرٌصة كل الحرص على مواكبة آخر التطورات 

األكادٌمٌة العالمٌة كً تبقى نبراساً متوقداً ٌشّع العلم و الفضٌلة لتسمَو الحٌاة بقٌمها الخالدة  وكل ذلك ٌتّم بالعمل الدإوب المتواصل الذي ٌنتج 

 .بفاعلٌة بناًء حضارٌاً وطنٌاً مإّمبلً 

 

                                                                            األستاذ الدكتور

                                                                هانً محمود شعبان 
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 كلمة السٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشؤون البحث العلمً 
 

االقتصادٌة و االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة ، فنحن نعٌش فً : ٌتصؾ العالم المعاصر بسٌطرة مناخ العولمة على كافة نواحً الحٌاة فٌه 

 –عالم ٌتسم بطاقة وإرادة التؽٌٌر والتوجه المعرفً وسرعة ودٌنامٌكٌة التطور فً نظم االتصاالت والنقل والتكنولوجٌا فً جوانبها المختلفة 

البٌولوجٌة والمعلوماتٌة وتكنولوجٌا النانو ، مما ٌخلق أمامنا تحدٌات كبٌرة من حٌث ازدٌاد المنافسة على المستوى الذاتً لتؤمٌن الوظٌفة 

 .والمنتج المناسب وعلى المستوى الوطنً وموقعنا بٌن اآلخرٌن 

 ضمن هذا –ولمواجهة هذه التحدٌات البد لنا من أن نستخدم كافة الموارد والطاقات الممكنة للنهوض بمجتمعنا ، وٌعتبر البحث العلمً 

 من األدوات األكثر أهمٌة التً تستطٌع تفعٌل اإلمكانٌات واستنباط الحلول للمشاكل وتولٌد الفكر اإلبداعً الذي ٌساهم فً تقدم –السٌاق 

 . وتطور المجتمع 

وإذا كانت مسٌرتنا فً مشوار البحث العلمً قد شهدت الكثٌر من العثرات من حٌث الؽاٌة والهدؾ واإلمكانٌات والتنظٌم ، فإن بواعث األمل 

توجد فً اإلرادة والجهود التً تبذل لرسم سٌاسة وإستراتٌجٌة البحث العلمً ووضع اإلطار التشرٌعً الخاص به وتفعٌل عوامل تحفٌزه 

 .ودعمه باإلمكانٌات وتذلٌل العقبات أمام استكمال دورته وإدخاله فً التطور االقتصادي والمجتمعً 

 نضوج شخصٌة الباحث فً نظرته للبحث العلمً من كونه ؼاٌة مإقته ٌحتاجها فقط كمتطلب وظٌفً إلى مفهوم –وفً مقدمة هذا األمل 

  .االستدامة البلزمة لشخصٌة عضو الهٌبة التعلٌمٌة والتً تجد منعكساتها على برامج التنمٌة وفً تطوٌر العملٌة  التدرٌسٌة

لقد بدأت جامعة تشرٌن بربط البحث العلمً بمخطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً القطر من خبلل مشاركة القطاعات اإلنتاجٌة فً 

وضع محاور البحث العلمً للعدٌد من الكلٌات و األقسام ذات االهتمام المشترك ومن خبلل التسوٌق ألبحاث الجامعة وإبراز أهمٌتها 

وحدة بحث علمً فً /125 /وفً هذا اإلطار  لقد تم فً جامعة تشرٌن حتى اآلن افتتاح. التطبٌقٌة فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة  

بحثاً / 78/بحثاً علمٌاً ألعضاء هٌبة تدرٌسٌة، و/ 59/منها,  م 2014بحثاً خبلل عام / 880/وتم تسجٌل . مختلؾ أقسامها وكلٌاتها 

شخصا،  توزعوا / 2179/  إلى لعلما أن عدد األطر البشرٌة  فً الجامعة وص, بحثاً لطبلب الماجستٌر / 743/لطبلب الدكتوراه و

 .عضو هٌبة فنٌة  / 867/عضو هٌبة تدرٌسٌة  و/1312/بٌن

ومن خالل الجهود المبذولة لتعزٌز نقاط القوة فً واقع البحث العلمً لدٌنا  و معالجة نقاط الضعف فٌه نسعى ألن ٌلعب البحث العلمً 

 .دوره فً النهضة العلمٌة و المجتمعٌة   

 

                                                                 نائب رئٌس الجامعة

                                                                     للبحث العلمً والدراسات العلٌا

 د  بسام عبد الكرٌم حسن.                                                                    أ
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 رؤٌة المدٌرٌة ورسالتها وأهدافها: مقدمة حول

إٌماناً بؤهمٌة البحث العلمً باعتباره من أهم أركان تطور المجتمعات،  ومقٌاس تقدمها ورقٌها العلمً واألكادٌمً، وعامبلً هاماً فً تطوٌر 
اإلنتاج الرتباطه المباشر بخطط التنمٌة، حرصت جامعة تشرٌن على إٌبلء هذا الموضوع أهمٌة قصوى من جمٌع النواحً، فعملت 

على تؤمٌن مستلزماته من أدوات وأجهزة وكوادر وتم إحداث العدٌد من المخابر المركزٌة المجهزة بؤحدث األدوات، وشكلت مجموعات 
بحثٌة لمتابعة تنفٌذ وتطوٌر خطط البحث ، حٌث أصبح البحث العلمً فً مقدمة األولوٌات، وتجلى ذلك فً عقد العدٌد من االتفاقٌات مع 
العدٌد من المإسسات والجامعات ذات الطابع العلمً واألكادٌمً والتطبٌقً المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة ، وتنفٌذ العدٌد من البحوث العلمٌة 

المشتركة ورسابل الماجستٌر والدكتوراه بإشراؾ مشترك بٌن أساتذة من جامعة تشرٌن وأساتذة من جامعات أجنبٌة ذات سمعة علمٌة 
 .مرموقة،  وما زال السعً حثٌثاً لبلرتقاء بالبحث العلمً فً جامعة تشرٌن إلى أعلى مستوٌاته

 :الرؤٌة

االرتقاء بالبحث العلمً للمساهمة فً تعزٌز المكانة العلمٌة والتقنٌة المتمٌزة لجامعة تشرٌن 

 :الرسالة

تطوٌر الشخصٌة البحثٌة عبر توفٌر بٌبة بحثٌة محفزة للباحثٌن فً جامعة تشرٌن و خلق ظروؾ مبلبمة لبلستفادة المثلى من مخرجات 
البحث فً خدمة التنمٌة 

 :األهداف

ربط البحث العلمً بؤهداؾ الجامعة وخطط التنمٌة الوطنٌة  -1
 نقل وتوطٌن التقنٌة الحدٌثة والمشاركة فً تطوٌرها وتطوٌعها لتبلبم الظروؾ المحلٌة لخدمة أؼراض التنمٌة -2
تقدٌم دراسات ومشارٌع  إلى رباسة الجامعة بهدؾ تطوٌر وتحسٌن جودة البحث العلمً من خبلل تحسن معاٌٌر التنفٌذ  التً  -3

.  ومن خبلل والتعاون مع جامعات ومراكز بحوث دولٌة أكثر تطورا، ٌطبقها الباحثون
إنشاء قاعدة معلومات لؤلبحاث الجاري تنفٌذها واألبحاث التً تم تنفٌذها فً الجامعة وتبادل المعلومات البحثٌة مع الجامعات  -4

ومراكز األبحاث األخرى 
اقتراح خطة البحوث السنوٌة للجامعة المشاركة فً  -5
دراسة مشروعات البحوث والدراسات،  ومتابعة تنفٌذها وتحكٌمها والصرؾ علٌها وفق القواعد المنظمة لذلك  -6
تنظٌم عملٌة االتصال بالمراكز والمإسسات العلمٌة البحثٌة  خارج الجامعة المحلٌة واألجنبٌة وتنمٌة التعاون معها  -7
تنسٌق العمل بٌن الكلٌات  والمعاهد العلٌا  والمراكز البحثٌة ، وتشجٌع األبحاث المشتركة بٌن األقسام والكلٌات لرفع كفاءة  -8

األبحاث العلمٌة بالجامعة 
تشجٌع أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة على إجراء األبحاث العلمٌة المبتكرة وتهٌبة الوسابل واإلمكانٌات البحثٌة لهم وتمكٌنهم من إنهاء  -9

أبحاثهم فً جو علمً مبلبم 
تنمٌة جٌل من الباحثٌن  الشباب وتدرٌبهم على إجراء البحوث وإثرابها  -10
دعم البحث العلمً وتهٌبة كافة الوسابل واإلمكانٌات البحثٌة للباحثٌن  -11
تعزٌز التعاون فً مجال األبحاث بٌن الجامعة ومإسسات القطاعٌن العام والخاص  -12
 مساعدة القطاعات المختلفة فً القطر العربً السوري فً عبلج مشاكلها وتطوٌر أدابها عن طرٌق تنفٌذ األبحاث العلمٌة التطبٌقٌة -13
تشجٌع نشر البحوث فً المجبلت العلمٌة الدولٌة المتمٌزة  -14

                                                                               مدٌر البحث العلمً والدراسات العلٌا

 أدٌب علً سعد. د.                                                                                 أ
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 لجامعة وأقساما كلٌات فً العلٌا والدراسات العلمً للبحث الحالٌة التنظٌمٌة البنٌة
 لوحدات البحثٌة الخطط إطار ضمن إنجازها ٌتم والتً التدرٌسٌة الهٌبة أعضاء أبحاث من أساسً بشكل (1) - شكل - التنظٌمٌة البنٌة تتؤلؾ
 الدراسات برامج إطار ضمن إنجازها ٌتم التً العلٌا الدراسات طبلب وأبحاث ،  للجامعة التابعة والمعاهد الكلٌات فً المحدثة العلمً البحث
إضافة إلى األبحاث التً ٌقوم بتنفٌذها باحثون من مختلؾ كلٌات  جامعة تشرٌن بالتعاون مع باحثٌن من . العلٌا والمعاهد الكلٌات فً العلٌا

 .جامعات  ومإسسات بحثٌة أخرى محلٌة أو أجنبٌة ضمن إطار اتفاقٌات تعاون علمً، أو بناء على طلب منظمات علمٌة دولٌة أو إقلٌمٌة

 

 
 البنٌة التنظٌمٌة الحالٌة للبحث العلمً.  (1)شكل   
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 وحدات البحث العلمً العاملة فً جامعة تشرٌن

 

 ( :1)كلٌة كما هو مبٌن بالجدول  (16)موزعة على  (125)بلػ إجمالً وحدات البحث العلمً المفتتحة فً جامعة تشرٌن 

 أعداد وحدات البحث العلمً العاملة فً جامعة تشرٌن : (1)الجدول 

 وحدات البحث العلمً الكلٌة
 2 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 28 الزراعة

 22 العلوم

 11 الهندسة المدنٌة

 21 الطب البشري

 7 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة

 9 طب األسنان

 7 الهندسة المعمارٌة

 1 االقتصاد

 1 الصٌدلة

 2 المعلوماتٌة

 2 التربٌة

 5 الهندسة التقنٌة

 1 اآلداب الثانٌة

 1 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 3 المعهد العالً للبحوث البٌئٌة

 2 المعهد العالً للغات

 125 المجموع
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 توزع وحدات البحث العلمً العاملة بحسب كلٌات جامعة تشرٌن (2)الشكل 

  :المِعاهد العلٌا

فقد أحدث فً جامعة تشرٌن عدداً من المعاهد العلٌا بهدؾ رفد المجتمع ببعض االختصاصات ذات , إضافة إلى كلٌات جامعة تشرٌن 

 :األولوٌة الخاصة وهً

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة  -
 المعهد العالً للبحوث البٌئٌة -
 المعهد العالً للغات -

 

 :مراكز التمٌز التابعة لجامعة تشرٌن 

أو قطاع اختصاصً , تإمن بٌبة بحثٌة مناسبة ضمن  اختصاص دقٌق أو عام , لرفد الكلٌات والمعاهد العلٌا بحاضنات خاصة للبحث العلمً 

 :عكفت الجامعة على إحداث خمسة  مراكز للتمٌز هً, 

 .مركز بوقا لألبحاث و اإلنتاج النباتً  -

 .مركز فدٌو لألبحاث و اإلنتاج الحٌوانً  -

 .مركز ضمان الجودة  -

 . والتوجٌه المهنً تمركز المهارا -

 . مركز التقانة الحٌوٌة  -
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 : برامج الدراسات العلٌا 

تماشٌاً مع متطلبات التنمٌة ٌتم باستمرار تطوٌر برامج  الدراسات العلٌا فً جامعة تشرٌن سعٌاً منها لتؽطٌة معظم االختصاصات، حٌث ٌبٌن 

بلػ عدد برامج . بعضها ٌؽطً درجة الماجستٌر فقط ، والبعض اآلخر ٌؽطً درجة الدكتوراه أٌضاً , االختصاصات المفتتحة  (2)الجدول 

 . برنامجا  (76)، وبرامج الدكتوراه  (151)الماجستٌر 

   :برامج الدراسات العلٌا المفتتحة فً أقسام الكلٌات والمعاهد العلٌا التابعة لجامعة تشرٌن . (2)جدول 

         دسعخ اٌذوزٛساٖ س         دسعخ اٌّبعغزٟ                   اٌمغُ

                                               ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ
 

 لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 الدراسات األدبٌة الدراسات األدبٌة

 الدراسات اللؽوٌة الدراسات اللؽوٌة

 

 لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 أدبٌات إنكلٌزٌة الدراسات األدبٌة

 علوم لؽة إنكلٌزٌة الدراسات اللؽوٌة

 

 لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 علوم اللؽة الفرنسٌة الدراسات األدبٌة

 دراسات نقدٌة فرنسٌة ترجمة

الدراسات اللؽوٌة 
 الشعر الفرنسً

 المسرحٌة الفرنسٌة

 الرواٌة واللؽة الفرنسٌة

 الفلسفة الفلسفة لغُ اٌفٍغفخ

 لغُ اٌغغشاف١ب
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة  الطبٌعٌةالجؽرافٌا

 الجؽرافٌا البشرٌة واالقتصادٌة الجؽرافٌا البشرٌة واالقتصادٌة

 لغُ اٌزبس٠خ
 - التارٌخ الحدٌث المعاصر

 - تارٌخ قدٌم

 - تارٌخ عرب وإسبلم

 - علم االجتماع ػٍُ االعزّبع

 و١ٍخ اٌضساػخ
 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة لغُ اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ

 وقاٌة النبات وقاٌة النبات لغُ ٚلب٠خ إٌجبد

 االقتصاد الزراعً االقتصاد الزراعً لغُ االلزقبد اٌضساػٟ

 

  اٌؾ١ٛأٟاإلٔزبطلغُ 

 (مجترات) الحٌوانً اإلنتاج ( ودواجن مجترات) الحٌوانً اإلنتاج

 (األسماك) الحٌوانً اإلنتاج (األسماك) الحٌوانً اإلنتاج

 بساتٌن بساتٌن لغُ اٌجغبر١ٓ

 علوم األؼذٌة علوم األؼذٌة لغُ ػٍَٛ األغز٠خ

 لغُ اٌزشثخ
ػٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ ػٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ 

 

 لغُ اٌؾشاط ٚاٌج١ئخ

 علوم الؽابات علوم الؽابات

 العلوم البٌبٌة العلوم البٌبٌة

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 

 لغُ اٌش٠بم١بد

 التحلٌل الرٌاضً التحلٌل الرٌاضً

 الجبر الجبر

 - المعلوماتٌة

 -الفٌزٌاء النظرٌة  
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 لغُ اٌف١ض٠بء
 
 

 الفٌزٌاء اإلشعاعٌة الفٌزٌاء اإلشعاعٌة

 فٌزٌاء الجسم الصلب فٌزٌاء الجسم الصلب

 - فٌزٌاء اللٌزر واألطٌاؾ الذرٌة والجزبٌة

 - (فٌزٌاء)االلكترونٌات

 لغُ اٌى١ّ١بء

 الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء العضوٌة

 الكٌمٌاء البلعضوٌة الكٌمٌاء البلعضوٌة

 الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الكٌمٌاء التحلٌلٌة

 - الكٌمٌاء التطبٌقٌة  

 

لغُ ػٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١خ 

 

 - علم الحٌاة النباتٌة

 البٌبة والتصنٌؾ النباتً البٌبة والتصنٌؾ النباتً

 البٌبة المابٌة البٌبة المابٌة

اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ ػٍُ لغُ 

 

 - علم الحٌاة الحٌوانٌة

 علم البٌبة المابٌة الحٌوانٌة علم البٌبة المابٌة الحٌوانٌة

 علم البٌبة والتصنٌؾ الحٌوانً علم البٌبة والتصنٌؾ الحٌوانً

 لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب
 تطبٌقٌةالالجٌولوجٌا  تطبٌقٌةالالجٌولوجٌا 

 جٌوفٌزٌاء تطبٌقٌة جٌوفٌزٌاء تطبٌقٌة

 هٌدروجٌولوجٌا هٌدروجٌولوجٌا

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ
 - هندسة المواصبلت والنقل لغُ ٕ٘ذعخ اٌّٛافالد ٚإٌمً

 الهندسة البٌبٌة الهندسة البٌبٌة لغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ

 الهندسة اإلنشابٌة الهندسة اإلنشابٌة لغُ إٌٙذعخ اإلٔؾبئ١خ

 - الهندسة الجٌوتكنٌكٌة لغُ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ

 اٌز١١ْلاكاهح ٕ٘لٍخ ٚ اٌز١١ْلاكاهح ٕ٘لٍخ ٚ اٌزؾ١١ذإداسح  ٕ٘ذعخ ٚلغُ

 - الهندسة الطبوؼرافٌة لغُ اٌطجٛغشاف١خ

 الهندسة المابٌة والري  الهندسة المابٌة والري  لغُ إٌٙذعخ اٌّبئ١خ ٚاٌشٞ 

         و١ٍخ اٌطت اٌجؾشٞ

 

 

 

 

 

 لغُ األِشاك اٌجبهٕخ
 

 
 

 - الباطنة األمراض

 - الهضمً الجهاز أمراض

 - واألوعٌة القلب أمراض

 - التنفسً الجهاز أمراض

 - اإلستقبلب و الصم الؽدد أمراض

 - العصبٌة األمراض

 - الدم أمراض

 - الكلٌة أمراض

 - الحركً الجهاز أمراض

 -  (الخمجٌة ) المعدٌة األمراض

 - العامة الجراحة

 - العصبٌة الجراحة

 - الحروق و الترمٌمٌة الجراحة

  لغُاٌغشاؽخ اٌؼبِخ

 - القلب جراحة

 - األوعٌة جراحة

 - صدرٌة جراحة

 - األطفال جراحة

 - البولٌة الجراحة اٌج١ٌٛخ اٌغشاؽخ لغُ
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 - العظمٌة الجراحة اٌؼظ١ّخ اٌغشاؽخ لغُ

 - النساء أمراض و التولٌد إٌغبء ٚأِشاك اٌز١ٌٛذ لغُ

 عشاؽزٙب ٚ اٌؼ١ٓ أِشاك لغُ
 جراحتها و العٌن أمراض

 
- 

 ٚ األٔف ٚ األرْ أِشاك لغُ

 اٌؾٕغشح
 - الحنجرة و األنؾ و األذن أمراض

 - طب األطفال لغُ هت األهفبي

 - التخدٌر واإلنعاش لغُ اٌزخذ٠ش ٚاإلٔؼبػ

 لغُ األٚساَ

 

 

 

المعالجة الكٌمٌابٌة  )طب األورام 
 (لؤلورام 

- 

المعالجة الشعاعٌة  )طب األورام 
 (لؤلورام 

- 

 لغُ اٌطت اٌّخجشٞ

 - طب مخبري
 - أحٌاء دقٌقة

 - كٌمٌاء حٌوٌة طبٌة

 - المرضً التشرٌح اٌّشمٟ اٌزؾش٠ؼ لغُ

 - الدقٌقة األحٌاء اٌذل١مخ األؽ١بء لغُ

 الحٌوٌة الكٌمٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء لغُ

 الزهرٌة و الجلدٌة األمراض الزهرٌة و الجلدٌة األمراض اٌض٘ش٠خ ٚ اٌغٍذ٠خ األِشاك لغُ

 - الصدرٌة األمراض اٌقذس٠خ األِشاك لغُ

 اٌزق٠ٛش ٚ اٌؾؼبػٟ اٌزؾخ١ـ لغُ

 اٌطجٟ
 - الطبً التصوٌر و الشعاعً التشخٌص

  ٚ اٌىٙشثبئ١خا١ٌّىب١ٔى١خو١ٍخ إٌٙذعخ 
 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 

 - هندسة الطاقة الشمسٌة

 -  الحرارٌةاآلالتهندسة 

 - طاقة الرٌاح

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 - هندسة نظم القدرة الكهربابٌة

 - هندسة الطاقة المتجددة والبٌبة 

 ٚ داالرقباللغُ ٕ٘ذعخ 

 االٌىزش١ٔٚبد
 االتصاالتهندسة  االتصاالتهندسة 

  ا٢ٌٟلغُ ٕ٘ذعخ اٌؾبعجبد ٚاٌزؾىُ

 

 هندسة الحاسبات هندسة الحاسبات

 اآللًهندسة التحكم  اآللًهندسة التحكم 

 االتصاالت المعلوماتٌة االتصاالت المعلوماتٌة

 لغُ اٌزق١ُّ ٚاإلٔزبط
علم المواد وهندستها 

 
- 

 - هندسة المٌكاترونٌك نا١ٌّىبرشٟٚٔلغُ ٕ٘ذعخ 

 - الهندسة البحرٌة لغُ إٌٙذعخ اٌجؾش٠خ

 هت األعٕبْ
 - مداواة األسنان مداواة األسنان
 تقوٌم األسنان تقوٌم األسنان تقوٌم األسنان

 - طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال

 تعوٌضات األسنان الثابتة تعوٌضات األسنان الثابتة تعوٌضات األسنان الثابتة

 التعوٌضات المتحركة
التعوٌضات تؤهٌل وتخصص 
 المتحركة

- 

جراحة الفم والفكٌن  جراحة الفم والفكٌن جراحة الفم والفكٌن
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 اللثة
أمراض اللثة والنسج تؤهٌل وتخصص 

 الداعمة

- 

 

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ
 تصمٌم معماري تصمٌم معماري لغُ اٌزق١ُّ اٌّؼّبسٞ

 - تخطٌط المدن والبٌبة لغُ رخط١و اٌّذْ ٚاٌج١ئخ

 و١ٍخ االلزقبد
 المحاسبة المحاسبة لغُ اٌّؾبعجخ

 اإلؽقبء ٚاٌجشِغخلغُ 
 

 السكان والتنمٌة السكان والتنمٌة

 اإلحصاء اإلحصاء

 لغُ إداسح األػّبي

 اإلدارة اإلدارة

 - التسوٌق

 - السٌاحٌة واالستضافة

 - اإلدارة التنفٌذٌة

 لغُ االلزقبد ٚاٌزخط١و
 االقتصاد والتخطٌط االقتصاد والتخطٌط

 العبلقات الدولٌة العبلقات الدولٌة

 ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٖٚوف١خ ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٖٚوف١خ ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٚقشف١خ

 و١ٍخ اٌق١ذٌخ

 اٌق١ذال١ٔبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌق١ذ١ٌخ
 - التصمٌم ومراقبة الدواء

 - تؤهٌل  وتخصص الصٌدلة التجمٌلٌة

 - المناعٌات  الدقٌقة والدموٌات واألحٌاء اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚاألؽ١بء اٌذل١مخ

 - مراقبة األؼذٌة اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغزائ١خ

 - تؤهٌل  وتخصص التشخٌص المخبري التشخٌص المخبري

 و١ٍخ اٌزّش٠ل
 تمرٌض البالؽٌن تمرٌض البالؽٌن لغُ رّش٠ل اٌجبٌغ١ٓ

 تمرٌض صحة األطفال تمرٌض صحة األطفال لغُ رّش٠ل األهفبي

 تمرٌض األمومة وصحة المرأة تمرٌض األمومة وصحة المرأة رّش٠ل اٌٛالدح ٚأِشاك إٌغبء

 التمرٌض النفسً والصحة العقلٌة التمرٌض النفسً والصحة العقلٌة لغُ اٌزّش٠ل إٌفغٟ ٚاٌقؾخ إٌفغ١خ

 لغُ رّش٠ل اٌؾبالد اٌؾشعخ
 

 (عام)تمرٌض الحاالت الحرجة  (عام)تمرٌض الحاالت الحرجة 

 (أورام)تمرٌض الحاالت الحرجة  (أورام)تمرٌض الحاالت الحرجة 

 تمرٌض صحة المجتمع تمرٌض صحة المجتمع لغُ رّش٠ل فؾخ اٌّغزّغ

  فً التمرٌضاإلدارة  فً التمرٌضاإلدارة لغُ اإلداسح فٟ اٌزّش٠ل

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ
 - التدرٌب الرٌاضً اٌزذس٠ت اٌش٠بمٟلغُ 

 المناهج وأصول التدرٌس المناهج وأصول التدرٌس لغُ ِٕب٘ظ ٚأفٛي رذس٠ظ
 اإلدارة الرٌاضٌة اإلدارة الرٌاضٌة لغُ اٌزخط١و ٚاإلداسح اٌش٠بم١خ

 و١ٍخ اٌزشث١خ

 
 تربٌة الطفل تربٌة الطفل لغُ رشث١خ اٌطفً

 اإلرشاد النفسً اإلرشاد النفسً لغُ اإلسؽبد إٌفغٟ

 المناهج وطرابق التدرٌس لغُ إٌّب٘ظ ٚهشائك اٌزذس٠ظ
 المناهج وطرابق التدرٌس
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 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ
 هندسة النظم والشبكات الحاسوبٌة هندسة النظم والشبكات الحاسوبٌة إٌظُ ٚاٌؾجىبد اٌؾبعٛث١خٕ٘ذعخ 

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ
 - األتمتة الصناعٌة ٕ٘ذعخ األرّزخ اٌقٕبػ١خ

 - هندسة المواد التطبٌقٌة  ٚ ا١ٌ٢بدٕ٘ذعخ اٌّؼذاد

ٕ٘ذعخ اٌطبلخ اٌؾّغ١خ ٚاٌطبلبد 

 اٌّزغذدح

ٕ٘لٍخ اٌطبلخ ا١ٌَّْخ ٚاٌطبلبد 

 اٌّزغلكح

ٕ٘لٍخ اٌطبلخ ا١ٌَّْخ ٚاٌطبلبد 

 اٌّزغلكح

                  - ٕ٘لٍخ اٌّىٕٕخ اٌيهاػ١خ  ٕ٘ذعخ اٌّىٕٕخ اٌضساػ١خ 

                  - ٕ٘لٍخ رمبٔخ  ا٤غن٠خ  ٕ٘ذعخ رمبٔخ  األغز٠خ 

         دسعخ اٌذوزٛساٖ س         دسعخ اٌّبعغزٟ                  اٌمغُ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 لغُ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾش٠خ
 البٌولوجٌا البحرٌة البٌولوجٌا البحرٌة

 - زراعة بحرٌة وإدارة الموارد الحٌة

لغُ اٌى١ّ١بء اٌجؾش٠خ ٚاٌزٍٛس 

 اٌجؾشٞ
 الكٌمٌاء البحرٌة والتلوث البحري الكٌمٌاء البحرٌة والتلوث البحري

 - الفٌزٌاء البحرٌة لغُ اٌف١ض٠بء اٌجؾش٠خ

 - الجٌولوجٌا البحرٌة لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌجؾش٠خ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌج١ئ١خ
لغُ إٌظُ اٌج١ئ١خ ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ 

 اٌزٍٛس
 كٌمٌاء البٌبة كٌمٌاء البٌبة

 - وقاٌة بٌبٌة اٌٛلب٠خ اٌج١ئ١خ

 - هندسة النظم البٌبٌة ٕ٘ذعخ إٌظُ اٌج١ئ١خ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌزؼ١ٍُ اٌٍغبد
 -  تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة تعلم وطرابق لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

تؤهٌل وتخصص فً تعلٌم اللؽة 

 االنكلٌزٌة
- 

  الفرنسٌة تعلٌم اللؽة  تعلم وطرابق لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 و١ٍخ االلزقبد اٌضب١ٔخ
 ادارة األعمال إدارة األعمال لغُ إداسح األػّبي
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  :2014واقع األطر البشرٌة  العاملة فً البحث العلمً بالجامعة خالل العام 

عضو هٌبة تدرٌسٌة  / 1312/ عامبل ، منهم  / 2179  /2014بلػ عدد العاملٌن فً مجال البحث العلمً ضمن الجامعة حتى نهاٌة العام 

 ( .5)عضو هٌبة فنٌة ، موزعٌن على الكلٌات كما هو مبٌن بالجدول /  867  / و,  ( 4)موزعٌن حسب الجدول 

  و حسب الجنسأعضاء الهٌبة التدرٌسٌة حسب الكلٌات . (4  )الجدول 

 اٌى١ٍخ
 أعزبر

أعزبر 

 ِغبػذ
 اٌّغّٛع ِذسط

 ِظ إ ر إ ر إ ر إ ر

ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ 

 اإلٔغب١ٔخ

 60 27 33 21 7 3 13 3 13 اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 21 9 12 6 4 3 5 0 3 اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ

 20 12 8 8 5 3 0 1 3 اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 12 6 6 4 5 1 0 1 1 اٌزبس٠خ

 12 3 9 3 2 0 6 0 1 اٌفٍغفخ

 ػٍُ اعزّبع
0 0 0 0 5 8 5 8 13 

 4 2 2 1 1 1 1 0 0 اٌغغشاف١خ

 اٌّىزجبد
0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 143 68 75 52 29 11 25 5 21 اٌّغّٛع

 اٌضساػخ

 18 2 16 0 2 0 2 2 12 اٌجغبر١ٓ

 14 3 11 0 2 0 1 3 8 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

 17 3 14 1 4 2 3 0 7 اٌؾشاط ٚاٌج١ئخ

 10 0 10 0 2 0 0 0 8 اٌّؾبف١ً اٌؾم١ٍخ

 6 0 6 0 1 0 0 0 5 إٌٙذعخ اٌش٠ف١خ

 8 0 8 0 1 0 1 0 6 االلزقبد اٌضساػٟ

 0 2 0 3 0 7 اإلٔزبط اٌؾ١ٛأٟ
12 0 12 

 12 1 11 1 3 0 4 0 4 ػٍَٛ األغز٠خ

 18 4 14 1 1 2 3 1 10 ٚلب٠خ إٌجبد

 7 3 4 2 3 0 0 1 1 اٌؼٍَٛ األعبع١خ

 122 16 106 5 21 4 17 7 68 اٌّغّٛع

 اٌؼٍَٛ
 32 5 27 5 13 0 5 0 9 اٌش٠بم١بد
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 2 0 2 0 0 0 2 0 0 اإلؽقبء اٌش٠بمٟ

 31 13 18 10 7 2 3 1 8 ػٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ

اٌؾ١بح إٌجبر١خػٍُ   7 2 4 6 2 1 13 9 22 

 15 3 12 2 1 1 5 0 6 اٌغ١ٌٛٛع١ب

 60 4 56 3 10 1 23 0 23 اٌف١ض٠بء

 55 11 44 4 11 6 12 1 21 اٌى١ّ١بء

 217 45 172 25 44 16 54 4 74 اٌّغّٛع

 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 9 2 7 1 3 1 2 0 2 إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ

 10 1 9 0 6 1 0 0 3 إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ

اٌّبئ١ـــــــــــــــخ  إٌٙذعخ

 14 3 11 1 1 0 5 2 5 ٚاٌشٞ

 9 4 5 4 1 0 4 0 0 إٌمً ٚاٌّٛافالد

 14 4 10 3 4 1 5 0 1 ٠ٞذٕ٘ذعخ ٚإداسح اٌزؼ

 15 1 14 2 8 1 4 0 2 إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خ

 22 4 18 3 4 0 9 1 5 إٌٙذعخ اإلٔؾبئ١ــــخ

 2 0 2 0 0 0 1 0 1 اٌؼٍَٛ األعبع١خ

 95 19 76 12 27 4 30 3 19 اٌّغّٛع

 اٌطت اٌجؾشٞ

 5 2 3 2 1 0 1 0 1 اٌزؾش٠ؼ ٚاٌغ١ٕٓ

 3 0 3 0 2 0 1 0 0 األد٠ٚخ

 2 1 1 1 0 0 1 0 0 اٌف١ض٠ٌٛٛع١ب

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 اٌطت اٌؾشػٟ

 7 1 6 1 2 0 1 0 3 اٌزؾش٠ؼ اٌّشمٟ

 14 6 8 4 3 2 1 0 4 اٌز١ٌٛذ ٚإٌغبء

 3 0 3 0 2 0 1 0 0  ٚاٌّغزّغاألعشحهت 

 7 0 7 0 6 0 0 0 1 األؽؼخ

 8 1 7 1 4 0 2 0 1 هت ِخجشٞ

 7 0 7 0 3 0 3 0 1 األٚساَ

 6 3 3 3 3 0 0 0 0 اٌزخذ٠ش

 8 2 6 1 2 0 2 1 2 اٌؼ١ٕ١خ
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 9 2 7 1 2 1 1 0 4 اٌغٍذ٠خ

 6 1 5 1 2 0 0 0 3  أف ؽٕغشحإرْ

 23 6 17 4 7 1 3 1 7 األهفبي

 43 8 35 7 10 0 10 1 15  اٌجبهٕخاألِشاك

 48 3 45 1 25 1 10 1 10 اٌغشاؽخ

 200 36 164 27 75 5 37 4 52 اٌّغّٛع

و١ٍخ إٌٙذعخ 

ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٚاٌىٙشثبئ١خ

 13 5 8 3 3 2 4 0 1 ؽبعجبد ٚرؾىُ آٌٟ

 9 0 9 0 2 0 6 0 1 ا١ٌّىبرش١ٔٚه

 18 4 14 1 7 2 5 0 2 ارقبالد ٚاٌىزش١ٔٚبد

 15 5 10 5 3 0 4 0 3 إٌٙذعخ اٌجؾش٠خ

 7 1 6 0 3 1 1 0 2 اٌؼٍَٛ األعبع١خ

 21 1 20 0 11 1 4 0 5  اإلٔزبطاٌزق١ُّ ٚ

 22 3 19 1 4 2 4 0 11 اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 30 3 27 3 6 0 5 0 16 اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

 135 22 113 13 35 8 33 0 41 اٌّغّٛع

 هت األعٕبْ

 2 1 1 1 1 0 0 0 0 ػٍَٛ اٌؾ١بح

 3 1 2 1 0 0 0 0 2 اٌزؾش٠ؼ اٌّشمٟ ٚإٌغظ

 5 0 5 0 3 0 1 0 1 ِذاٚاح األعٕبْ

 2 1 1 1 0 0 0 0 1 إٌغظ اٌذاػّخ

 5 1 4 1 3 0 0 0 1 هت اٌفُ

 7 1 6 1 4 0 1 0 1 رم٠ُٛ األعٕبْ

 4 0 4 0 3 0 1 0 0 هت أعٕبْ األهفبي

 3 0 3 0 2 0 0 0 1  اٌّزؾشوخرؼ٠ٛل األعٕبْ

 4 0 4 0 1 0 2 0 1 عشاؽخ فُ ٚفى١ٓ

 3 1 2 1 0 0 0 0 2 ثزخااٌش األعٕبْ رؼ٠ٛل

 38 6 32 6 17 0 5 0 10 اٌّغّٛع

 

 

 

 

 

 إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 

 

 17 6 11 6 4 0 3 0 4 التصمٌم المعماري

 7 0 7 0 3 0 3 0 1 تخطٌط المدن والبٌئة

 3 3 0 3 0 0 0 0 0 نظرٌات وتارٌخ العمارة

 2 1 1 0 1 1 0 0 0 علوم البناء والتنفٌذ

 29 10 19 9 8 1 6 0 5 المجموع
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 االلزقبد

 16 6 10 5 6 1 3 0 1 اٌّؾبعجخ

 17 1 16 1 6 0 6 0 4 االلزقبد ٚاٌزخط١و

 23 9 14 7 9 1 3 0 2 إداسح األػّبي

 اإلؽقبء ٚاٌجشِغخ
4 0 3 1 3 6 10 7 17 

 اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ
1 0 1 0 1 4 3 4 7 

 80 27 53 24 25 3 16 0 12 اٌّغّٛع

 اٌق١ذٌخ

الصٌدالنٌات والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

0 0 1 0 0 4 1 4 5 

الكٌمٌاء الحٌوٌة واألحٌاء 
 الدقٌقة

0 1 0 0 2 3 2 4 6 

الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 والغذائٌة

1 0 1 0 0 1 2 1 3 

الكٌمٌاء الصٌدلٌة 
 والمراقبة الدوائٌة

0 0 0 0 2 2 2 2 4 

 3 3 0 2 0 0 0 1 0 العقاقٌر

علم تأثٌر األدوٌة 
 (غٌر محدث )والسموم 

0 0 0 0 1 1 1 1 2 

 23 15 8 12 5 0 2 2 1 المجموع

 اٌزّش٠ل

 

 رّش٠ل اٌجبٌغ١ٓ
0 1 0 0 2 2 2 3 5 

 رّش٠ل فؾخ اٌّغزّغ
0 0 0 0 0 1 0 1 1 

 رّش٠ل فؾخ األَ ٚاٌطفً
0 0 1 0 1 2 2 2 4 

 رّش٠ل اٌؾبالد اٌؾشعخ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

اٌزّش٠ل إٌفغٟ ٚاٌقؾخ 

 اٌؼم١ٍخ
0 0 0 0 0 2 0 2 2 

 اإلداسح فٟ اٌزّش٠ل
0 0 0 0 1 4 1 4 5 

 17 12 5 11 4 0 1 1 0 اٌّغّٛع

 اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ
 

1 0 1 1 12 4 14 5 19 

 اٌزشث١خ

 إٌّب٘ظ
0 0 1 0 0 6 1 6 7 

 اإلسؽبد إٌفغٟ
0 0 1 0 1 15 2 15 17 

 أفٛي اٌزشث١خ
1 0 1 0 1 2 3 2 5 

 اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ
0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 رشث١خ اٌطفً
0 0 0 0 1 2 1 2 3 

 اٌّغّٛع
1 0 3 0 4 25 8 25 33 
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 إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ
 

2 0 0 0 8 0 10 0 10 

 11 3 8 1 1 2 2 0 5  إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ

ا٢داة اٌضبٟٔ 

  ثطشهٛط
6 0 4 0 4 4 14 4 18 

االلزقبد اٌضب١ٔخ 

(هشهٛط)   
3 0 3 0 8 5 14 5 19 

 اٌؾمٛق

 اٌمبْٔٛ اٌخبؿ
1 0 0 0 0 0 1 0 1 

 اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ
1 0 0 0 2 0 3 0 3 

 اٌّغّٛع
2 0 0 0 2 0 4 0 4 

اٌزشث١خ اٌضب١ٔخ  

(هشهٛط)   
0 0 2 1 2 3 4 4 8 

ٕ٘ذعخ رىٌٕٛٛع١ب 

اٌّؼٍِٛبد 

 ٚاالرقبالد
 

1 0 2 0 4 3 7 3 10 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌضب١ٔخ
 

1 0 2 0 3 3 6 3 9 

 اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ
 

1 0 0 3 10 5 11 8 19 

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد
 

0 0 0 0 3 15 3 15 18 

 9 3 6 3 2 0 1 0 3  اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 22 1 21 1 11 0 6 0 4  2هت 

 4 1 3 1 1 0 1 0 1  اٌغ١بؽخ

 334 اٌّغّٛع اٌؼبَ
26 253 59 365 269 956 356 1312 
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 أعضاء الهٌبة الفنٌة حسب الكلٌات وحسب الجنس . (5)الجدول

 الكلٌة
 المجموع قائم باألعمال معاون قائم باألعمال مشرف على األعمال مدٌر أعمال

 مج إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

اآلداب والعلوم 
 اإلنسانٌة

3 1 5 7 12 16 1 0 21 24 45 

 105 77 28 32 9 15 5 22 10 8 4 الزراعة

 62 44 18 0 0 11 3 22 13 11 2 العلوم

 140 95 45 12 16 24 7 53 21 6 1 الهندسة المدنٌة

 31 14 17 0 0 5 7 7 6 2 4 الطب البشري

 253 150 103 55 58 68 30 18 11 9 4 الهمك

 8 2 6 0 0 1 0 1 6 0 0 طب األسنان

الهندسة 
 المعمارٌة

0 1 1 3 1 13 1 11 2 29 31 

 10 5 5 0 0 5 4 0 1 0 0 االقتصاد

 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 الصٌدلة

 26 17 9 0 0 15 9 2 0 0 0 التمرٌض

 10 4 6 0 0 4 5 0 1 0 0 التربٌة الرٌاضٌة

 10 8 2 0 0 2 1 5 0 1 1 التربٌة

الهندسة 
 57 30 27 17 14 12 12 1 1 0 0 المعلوماتٌة

 15 9 6 3 5 3 0 2 0 1 1 الهندسة التقنٌة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحقوق

التربٌة الثانٌة 
 بطرطوس

0 0 0 0 1 2 0 1 1 3 4 

اآلداب الثانٌة 
 بطرطوس

0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 

هندسة تكنولوجٌا 
المعلومات 
 واالتصاالت

0 0 0 0 2 0 7 19 9 19 28 

 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 البحوث البحرٌة

 24 17 7 2 0 13 5 1 2 1 0 معهد تعلٌم اللغات

معهد البحوث 
 البٌئٌة

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

 867 552 315 153 114 209 104 149 77 41 20 المجموع العام
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 2014مخرجات البحث العلمً للعام
 

: من المنتجات المعرفٌة التالٌة   2014 تتكون مخرجات خطة البحث العلمً للجامعة خبلل عام

  المشارٌع البحثٌة المنجزة 

  المنجزةرسابل الماجستٌر 

  المنجزةرسابل الدكتوراه 

  (....براءة اختراع مسجلة – عملٌة إنتاجٌة مبتكرة – منتج مبتكر )االبتكارات المنفذة أو المعروضة للتنفٌذ 

  (.....أعمال موسٌقٌة - أعمال هندسٌة  - أعمال فنٌة - أعمال أدبٌة - أعمال علمٌة  )األعمال اإلبداعٌة الممٌزة 

  (بما فً ذلك تلك المشتقة من رسابل الماجستٌر والدكتوراه )النشرات العلمٌة المحكمة 

  (بما فً ذلك تلك المرتبطة بؤبحاث الماجستٌر أو الدكتوراه) فً المإتمرات المشارك بهااألوراق البحثٌة 

 (أو للكلٌة)سواًء بشكل فردي للباحثٌن أو بشكل مإسساتً للجامعة ،الجوابز ذات العبلقة بالبحث العلمً الممنوحة 

 
 

 مخرجات البحث العلمً.(6)الجدول رقم 

 
 

           

  مكان اإلنتاج العلمً

 

 داخل سورٌة

  خارج سورٌة

 المجموع
 دولٌا عربٌا

 10 - - 10 المراجع العلمٌة

ندوات ، مؤتمرات ،  )النشاطات العلمٌة

 (ورشات عمل ، معارض ، دورات تدرٌبٌة 
32 - - 32 

البحوث التً قبلت للنشر فً مجلة جامعة 

 2014تشرٌن خالل العام 
671 - - 671 
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: أبحاث الدراسات العلٌا 
 

 طبلب الماجستٌر والدكتوراه فً بتنفٌذهاالتً ٌقوم   (2014)أبحاث الدراسات العلٌا المسجلة فً العام (أدناه )/  7/ٌوضح الجدول رقم 
: االختصاصات المختلفة  

 
( 7)الجدول رقم 
 

المجموع     دكتوراه    ماجستٌر     الكلٌة 

 108 16 92 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 100 17 83 الزراعة

 77 1 76 العلوم

 66 4 62 الهندسة المدنٌة

 56 1 55 الطب البشري

 96 10 86 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 26 3 23 طب األسنان

 27 4 23 الهندسة المعمارٌة

 79 8 71 االقتصاد

 27 1 26 التمرٌض

 4 0 4 الصٌدلة

 27 0 27 التربٌة الرٌاضٌة

 32 6 26 التربٌة

 13 1 12 الهندسة المعلوماتٌة

 26 4 22 الهندسة التقنٌة

 15 1 14 معهد البحوث البحرٌة

 21 0 21معهد البحوث البٌبٌة 

 11 0 11 معهد اللؽات

 10 1 9 االقتصاد الثانٌة

 821 78 743 المجموع
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( 8)لطبلب دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً االختصاصات المختلفة مبٌنة بالجدول   (2014)أبحاث الدراسات العلٌا المنجزة فً العام -
:  التالً

 

 (8)الجدول رقم 
 

اٌّغّٛع كوزٛهاٖ ِبعَز١و اٌى١ٍخ 

 25 6 19 ا٢كاة ٚ اٌؼٍَٛ ا٦َٔب١ٔخ

 30 3 27اٌؼٍَٛ 

 46-  46اٌطت اٌجْوٞ 

 41 11 30 اٌيهاػخ

 25 3 22 إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ

 34 1 33 إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚ اٌىٙوثبئ١خ

 46 15 31 ا٨لزٖبك

 5-  5 ٛت ا٤ٍٕبْ

 6-  6ػّبهح 

 4-  4ا١ٌٖلٌخ 

 3-  3اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ 

 7-  7اٌزوث١خ 

 3-  3اٌزّو٠٘ 

 2-  2اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد 

 4 1 3إٌٙلٍخ اٌّؼٍِٛبر١خ 

 6-  6إٌٙلٍخ اٌزم١ٕخ 

 -  -ِؼٙل اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ 

 5 1 4 ِؼٙل اٌجؾٛس اٌجؾو٠خ

 - - 2 ا٨لزٖبك اٌضب١ٔخ

 294 41 253 اٌّغّٛع
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( 9)لطبلب دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً االختصاصات المختلفة مبٌنة بالجدول   (2014) فً العامرقنةبحاث الدراسات العلٌا المأ -
:  التالً

 
  (9 )الجدول 
 

اٌّغّٛع كوزٛهاٖ ِبعَز١و اٌى١ٍخ 

 4 - 4 ا٢كاة ٚ اٌؼٍَٛ ا٦َٔب١ٔخ

 15 - 15اٌؼٍَٛ 

 6 4 2 اٌيهاػخ

 8 - 8 إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ

 19 1 18 إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚ اٌىٙوثبئ١خ

 9 2 7 ا٨لزٖبك

 2 - 2ػّبهح 

 1 - 1ا١ٌٖلٌخ 

 2 - 2اٌزوث١خ 

 1 - 1اٌزّو٠٘ 

 1 - 1اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد 

 3 - 3إٌٙلٍخ اٌّؼٍِٛبر١خ 

 2 - 2إٌٙلٍخ اٌزم١ٕخ 

 1 - 1ِؼٙل اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ 

 2 - 2 ِؼٙل اٌجؾٛس اٌجؾو٠خ

 76 7 69 اٌّغّٛع
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: أبحاث الماجستٌر
( 3)بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو مبٌن بالشكل (743) ما ٌساوي 2014خبللبلػ عدد أبحاث الماجستٌر المسجلة 

 ، (4)بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو مبٌن بالشكل  (253) العام نفسفً حٌن بلػ عدد الرسابل المنجزة فً ، 
 .موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة بحثاً  ( 69 )والمرقنة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

12.38%

11.17%

10.23%

8.34%

7.40%

11.57%

3.10%

3.10%

9.56%

3.50%

0.54%

3.63%

3.50% 1.62%

2.96% 1.88%
2.83%

1.48%

1.21%

توزع أبحاث الماجستٌر المسجلة على االختصاصات العلمٌة فً الجامعة( . 3)الشكل

اآلداب و العلوم اإلنسانٌة 

الزراعة

العلوم

الهندسة المدنٌة

الطب البشري 

الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

طب األسنان

الهندسة المعمارٌة

االقتصاد

التمرٌض

الصٌدلة

التربٌة الرٌاضٌة 

التربٌة 

الهندسة المعلوماتٌة

الهندسة التقنٌة 

معهد البحوث البحرٌة

معهد البحوث البٌبٌة

المعهد العالً للؽات

االقتصاد الثانٌة 
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من المبلحظ أن االختصاصات التابعة لكلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة وكلٌة الزراعة وكلٌة وكلٌة الطب البشري تصدرت قابمة أبحاث 
على عكس ما أظهرته االختصاصات ، المنجزة بٌنما تصدرت كلٌات الطب البشري واالقتصاد والزراعة األبحاث الماجستٌر المسجلة 

 .  المسجلة بكافة االختصاصات بالجامعة إلى  والمرقنةٌبٌن نسبة رسابل الماجستٌر المنجزة (5)فإن الشكل ،  وبشكل عام . األخرى 
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10.67%
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11.86%

8.70%

13.04%

12.25%

1.98%

2.37%

1.58%

1.19%

2.77%

1.19%

0.79%

1.19%

2.37%

1.58%

0.79%

توزع أبحاث الماجستٌر المنجزة على االختصاصات العلمٌة فً الجامعة ( . 4)الشكل 

اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

العلوم

الطب البشري 

الزراعة

الهندسة المدنٌة

الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

االقتصاد

طب األسنان

العمارة

الصٌدلة

التربٌة الرٌاضٌة

التربٌة

تمرٌض

معهد اللؽات 

الهندسة المعلوماتٌة

هندسة تقنٌة

معهد البحوث البحرٌة

االقتصاد الثانٌة 
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 نسبة أبحاث الماجستٌر المنجزة و المرقنة  إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمٌة.  (5)الشكل 
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: أبحاث الدكتوراه 

فً ، ( 6)مبٌن بالشكل  بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو/78/ ما ٌساوي2014بلػ عدد أبحاث الدكتوراه المسجلة لعام 
موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو أبحاث  / 7/ و المرقنة  بحثاً /41/ٌساوي حٌن بلػ عدد الرسابل المنجزة فً هذا العام ما

 .( 7)مبٌن بالشكل 
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 تصدرت  والهندسة المدنٌة وكلٌة العلوم الزراعة وكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة من المبلحظ أن االختصاصات التابعة لكلٌة االقتصاد وكلٌة
 نسبة نٌبً (8)قابمة أبحاث الدكتوراه المسجلة والمنجزة على حد سواء على عكس ما أظهرته االختصاصات األخرى  وبشكل عام فإن الشكل 

:  المسجلة بكافة االختصاصات العلمٌة بالجامعة إلىرسابل الدكتوراه المنجزة 
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 نسبة أبحاث الدكتوراه المنجزة والمرقنة إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمٌة . (8)الشكل 
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البحوث التً قبلت للنشر فً مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والدراسات العلمٌة 

 31/12/2014 ولؽاٌة 2/1/2014من تارٌخ 
 

( 10)الجدول رقم 

 

السلسلة 
عدد 

 البحوث

الباحثون من 

أعضاء الهٌئة 

 التدرٌسٌة

طالب 

 دكتوراه

طالب 

 ماجستٌر
 مالحظات

سلسلة اآلداب والعلوم 

اإلنسانٌة 
146 59 43 44  

سلسلة العلوم 

األساسٌة 
70 40 11 19  

سلسلة العلوم 

البٌولوجٌة 
111 48 15 48  

  38 5 34 77سلسلة العلوم الصحٌة 

سلسلة العلوم 

الهندسٌة 
143 86 13 44  

سلسلة العلوم 

االقتصادٌة والقانونٌة 
124 34 50 40  

  233 137 301 671المجموع 
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 2014خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌغبِؼخ 

: و١ٍخ ا٢داة 

ِٓ رؾل٠ل ا٨رغب٘بد  (2014- 2018)رٕطٍك اٌقطخ ا٦ٍزوار١غ١خ ٌى١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ ا٦َٔب١ٔخ  ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌفزوح اٌٛالؼخ ِبث١ٓ 

ٚاٌزٟ رٕطٍك ِٓ اٌزياَ اٌغبِؼخ ثزٛع١ٗ فؼب١ٌبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌقلِخ اٌز١ّٕخ , اٌَّزمج١ٍخ ٌْٕبٛبد ٚفؼب١ٌبد اٌى١ٍخ ٌٍَٕٛاد اٌقٌّ اٌمبكِخ 

ٚػ١ٍٗ فبْ أُ٘ ا٤٘لاف اٌوئ١َ١خ ٌٍى١ٍخ ٚ٘ٛ ثٕبء ٚرط٠ٛو اٌملهاد . ٚرى٠ٛٓ لبػلح ػ١ٍّخ ه١ٕٕخ ٚكػُ إٌّزظ اٌؼٍّٟ , اٌجْو٠خ اٌْبٍِخ ٌٍّغزّغ

ٚمٌه ِٓ ف٩ي رٛع١ُٙٙ اٌٝ ى٠بكح ٚرؾ١َٓ عٛكح ا٤ثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٔؾٛ اٌزوو١ي , اٌجؾض١خ ٌلٜ أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٩ٛٚة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

 .ػٍٝ اٌّٛا١ٙغ ٚاٌمٚب٠ب اٌزٟ رزؼٍك ثبٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ٚفلِخ اٌّغزّغ

و١ٍخ االلزقبد  

. فٟ لغُ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّقشف١خ (ٚؽذح اٌز٠ًّٛ ٚاٌّقبسف) 

: ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽذح 

: رزؤٌف ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح ِٓ 

 .ارفبل١بد ثبىي ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّٖوف١خ -1

 . ٚأىِخ اٌو٘ٓ اٌؼمبهٞ CDSػمٛك  -2

 .اكاهح اٌّقبٛو فٟ إٌْبٛ اٌّٖوفٟ  -3

 .اكاهح ا١ٌٌَٛخ ٚأٔظّخ ّٙبْ اٌٛكائغ اٌّٖوف١خ -4

 . اٌؾٛوّخ فٟ اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ -5

 .اٌى١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌؼ٩ّلخ -6

 .اٌزؤ١ِٓ اٌزم١ٍلٞ ٚا٩ٍ٦ِٟ -7

 .اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ اٌزم١ٍل٠خ ٚا١ِ٩ٍ٦خ -8

 . ثٛهٕخ ا٤ٚهاق اٌّب١ٌخ -9

 .اكاهح ا٨ئزّبْ اٌّٖوفٟ -10

 .ا٤كٚاد اٌّب١ٌخ  -11

 .ا٤ٍٛاق اٌّب١ٌخ -12

. ٔظو٠خ اٌز٠ًّٛ -13

. فٟ لغُ إداسح األػّبي (ٚؽذح اٌذساعبد اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ٚاٌغٛدح)ٚؽذح ثؾش ػٍّٟ ثبعُ 

: ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽذح : 

 .اٌز٠َٛك اٌزم١ٍلٞ ٚا٨ٌىزوٟٚٔ -1

 .عٛكح اٌقلِبد ٚإٌّزغبد -2

 . رّى١ٓ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ -3

 .إٌظبَ اٌّبٌٟ فٟ إٌّظّبد -4

 .اكاهح إٌّظّبد اٌّب١ٌخ -5



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

34 

 .اٌمواهاد ا٨ٍزضّبه٠خ  -6

  .اٌز٠ًّٛ اٌلٌٟٚ -7

 

. فٟ لغُ االلزقبد ٚاٌزخط١و (ٚؽذح اٌذساعبد االلزقبد٠خ ٚاٌذ١ٌٚخ)ٚؽذح ثؾش ػٍّٟ ثبعُ 

: ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح 

 .ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّٖوف١خ -1

 .رٕبف١َخ اٌمطبػبد ا٨لزٖبك٠خ -2

 . اٌزقط١ٜ ا٦ل١ٍّٟ ٌٍمطبػبد ا٨لزٖبك٠خ -3

 .الزٖبك٠بد اٌطبلخ ٚاٌطبلبد اٌجل٠ٍخ ٚاٌّزغلكح -4

 .الزٖبك٠بد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ -5

 .اٌزىز٩د ا٨لزٖبك٠خ إٌبّئخ ٚاٌؼ٩لبد اٌل١ٌٚخ -6

 .ا٨رفبلبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌزغبهح اٌقبهع١خ -7

 .ا٤ىِبد ا٨لزٖبك٠خ اٌؼب١ٌّخ -8

 .اٌّئٍَبد اٌل١ٌٚخ ٚا٤كاء ا٨لزٖبكٞ اٌؼبٌّٟ -9

 .ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ ٚإٌمل٠خ -10

 .ا٨ٍزضّبهاد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبٕخ -11

 .اٌلػُ اٌؾىِٟٛ -12

 

. فٟ لغُ اإلؽقبء ٚاٌجشِغخ (ٚؽذح اٌذساعبد اٌغىب١ٔخ ٚاإلؽقبئ١خ)ٚؽذح ثؾش ػٍّٟ ثبعُ 

: ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح 

 .ا١ٌَبٍبد اٌَىب١ٔخ ٚاٌز١ّٕخ ا٨لزٖبك٠خ ا٨عزّبػ١خ -1

 .اٌز٠ًّٛ اٌل٠ّغوافٟ ٚارغب٘برٗ اٌَّزمج١ٍخ -2

 . اٌلٚه ا٨لزٖبكٞ ٚا٨عزّبػٟ ٌٍّوأح -3

 .ٚالغ اٌقلِبد اٌّغزّؼ١خ -4

 .ِٛصٛل١خ اٌولُ ا٦ؽٖبئٟ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد -5

 .ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٚا٦ؽٖبء -6

 .ّٔنعخ اٌزطٛهاد اٌَىب١ٔخ -7

. فٟ لغُ اٌّؾبعجخ (ٚؽذح اٌذساعبد اٌّؾبعج١خ ٚاٌزذل١ك اٌّبٌٟ)ٚؽذح ثؾش ػٍّٟ ثبعُ 

: ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح 

 .كٚه اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ فٟ ارقبم اٌمواه -1

 .رط٠ٛو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ -2

 . عٛكح ا٦فٖبػ اٌّؾبٍجٟ -3

 .َِئ١ٌٚبد ِٕٙخ اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ -4

 .رم١ٕبد ِؾبٍجخ اٌَّئ١ٌٚخ -5

 .اٌولبثخ اٌّؾبٍج١خ ٚا٤كاء اٌّبٌٟ -6
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 .رم١ٕبد ٚأٍب١ٌت ٔظُ اٌزىب١ٌف -7

 .رط٠ٛو ٔظُ اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ -8

 

و١ٍخ اٌضساػخ  

: اٌخطخ اٌجؾض١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍخ

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ  اٌمغُ

 اٌؼٍَٛ

 األعبع١خ

اٌو٠ب١ٙبد اٌزطج١م١خ ٚاٍزقلاِٙب فٟ ِغبي -اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٍزقلاِبرٙب. اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ إٌجبرٟ-اٌج١ئخ ٍِٚٛصبرٙب

. اٌز١ّٕخ 

 ؽفع ِٕزغبد رمبٔخ– ث١ٌٛٛع١ب ا٤ٍّبن ا٨لزٖبك٠خ – أزبع١خ عٙل ا١ٌٖل اٌجؾوٞ – اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٌٍفٛٔب اٌَّى١خ 

.  ا٤ٍّبن 

اٌجغبر١ٓ 

  (ا٤ٕٛي اٌٛهاص١خ, اٌوٞ, اٌز١َّل, اٌزوثخ)كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ ثبٔزبط اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ ِٓ ؽ١ش 

.  اٌقٚبه اٌؾم١ٍخ ٚاٌّؾ١ّخأزبط اٌج١ئ١خ فٟ دا٨عزٙبكاكهاٍخ رؤص١و 

 .اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ٌّؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ

 .روث١خ ٚرؾ١َٓ ِؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌؾم١ٍخ ٚاٌّؾ١ّخ

 .رم١ٕبد أزبط اٌقٚبه فٟ اٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ

 .ٚاٍزقلاَ ا٤َٔغخ فٟ اوضبه٘ب, اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ر١ٕٛف ِؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ

 . اٌقٚبهأزبطاٍزقلاَ اٌّقٖجبد اٌؼ٠ٛٚخ فٟ 

. كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ ثٕجبربد اٌي٠ٕخ ٚر١َٕك اٌؾلائك

 اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ٌٍّؾب١ًٕ اٌجَزب١ٔخ- اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌٕجبربد اٌجَبر١ٓ

اٌّؾبف١ً 

اٌؾم١ٍخ 

. ػٍٝ أزبع١خ ٚٔٛػ١خ  اٌّؾب١ًٕ اٌّقزٍفخ (.....هٞ - ر١َّل)رؤص١و ثؼ٘ اٌّؼب٩ِد اٌيهاػ١خ 

. فٟ رم١١ُ إٕٔبف ثؼ٘ اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ ( RAPD-SSR)اٍزقلاَ ثؼ٘ اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ 

إٌٙذعخ 

اٌش٠ف١خ 

اٌغٕٟ ا٢ٌٟ ٌّؾٖٛي اٌي٠زْٛ ٚػ١ٍّبد فلِخ . رؤص١و ٔظُ اٌؾواصخ اٌّقزٍفخ ػٍٝ ّٔٛ ٚأزبع١خ اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ

. رم١١ُ اٍزقلاَ أٔٛاع ِقزٍفخ ِٓ آ٨د اٌّىبفؾخ فٟ ظوٚف اٌيهاػخ اٌّؾ١ّخ. اٌجَزبْ

ػٍَٛ  

األغز٠خ 

ؽفع ٚر١ٕٖغ -١ِىوٚث١ٌٛٛع١ب ا٤غن٠خ ٚاٌٖٕبػبد ا١ٌّىوٚث١خ ؽفع ٚر١ٕٖغ إٌّزغبد إٌجبر١خ-عٛكح ٩ٍِٚخ اٌغناء

إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ 
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 .كهاٍبد ر١ٕٖف١خ ٌجؼ٘ اٌّغّٛػبد اٌؾْو٠خ ا٨لزٖبك٠خ. ا١ٌّٕبرٛكا اٌّّوٙخ ٌٍؾْواد ٚرطج١مبرٙب

 .(ؽٖو ٚث١ٌٛٛع١ب)ِزبثؼخ كهاٍخ اٌؾْواد ا٨لزٖبك٠خ اٌّٛعٛكح فٟ إٌّطمخ

 .(كهاٍخ كٚه اٌّمبِٚخ اٌغٙبى٠خ اٌّىزَجخ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ ا٨ِواٗ اٌفطو٠خ

. فطو٠بد ٚؽْواد اٌّقيْ كهاٍبد ؽٖو٠خ ٌٍٍّمؾبد اٌؾْو٠خ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ (فٚبه ٚفبوٙخ)آفبد اٌزقي٠ٓ

 .كهاٍخ رؤص١و اٌَّزقٍٖبد إٌجبر١خ فٟ ِىبفؾخ أِواٗ ٚآفبد ٔؾً اٌؼًَ

 .(ىهاػخ ِؾ١ّخ, رفبؽ١بد, ؽ١ّٚب د)ا٦عواءاد اٌؾل٠ضخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ ا٨وبهٍٚبد اٌٚبهح ثبٌّيهٚػبد

ِىبفؾخ ا٤ػْبة اٌٚبهح فٟ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ - رطج١مبد ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٣ٌفبد ٩ٌٍَِخ اٌج١ئ١خ ٚرقف١ف اٌزٍٛس

 .ٚاٌجَزب١ٔخ

 .(لٛاهٗ,اوبهٍٚبد )كهاٍخ رؤص١و اٌّووجبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزلاٌٚخ ػٍٝ اٌٖفبد اٌؾ٠ٛ١خ ٣ٌفبد اٌؾ١ٛا١ٔخ غ١و اٌؾْو٠خ

 .اٍزقلاَ ٛوائك و١ّ١بئ١خ ٚغ١و و١ّ١بئ١خ ٌّىبفؾخ ا٤ػْبة اٌّزطفٍخ فٟ اٌؾمٛي ٚاٌيهاػبد اٌّؾ١ّخ

 .(ا٨ٔزْبه ٚا٨ٍزقلاَ فٟ اٌّىبفؾخ)كهاٍخ اٌجىزو٠ب ٚ اٌفطو٠بربٌّّوٙخ ٌٍؾْواد 

 .(ا٨ٔزْبه ٚا٨ٍزقلاَ فٟ اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ)كهاٍخ اٌفطو٠بد  اٌّّوٙخ ٌٍؾْواد 

. كهاٍخ اٌطف١ٍ١بد ٚاٍزقلاِٙب فٟ اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ-كهاٍخ اٌّفزوٍبد ٚاٍزقلاِٙب فٟ اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ

اإلٔزبط 

اٌؾ١ٛأٟ 

كهاٍخ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٚاٌٛهاصٟ ٥ٌٍّبن - رؤص١و روو١ت اٌؼ١ٍمخ ػٍٝ و١ّخ ٚٔٛػ١خ إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ

. رؾ١َٓ اٌىفبءح اٌزٕب١ٍٍخ ٚا٦ٔزبع١خ ٌٍؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ. اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌٍلعبط ٌٍلعبط اٌجٍلٞ ٌّٚئّوارٗ ا٨ٔزبع١خ

. كهاٍخ ٕؾ١خ ٚٚثبئ١خ ٌٍّوٙبد ا٤ٍب١ٍخ اٌزٟ ر١ٖت اٌلٚاعٓ

 ٖ
١ب

ٌّ
ٚا

خ 
شث

ٌز
 ا
َٛ

ػٍ

كهاٍخ ثؼ٘ ِظب٘و اٌزٍٛس ؽ٠ٛ١ب ٚو١ّ١بئ١ب ٌؼلك ِٓ اٌَّطؾبد اٌّبئ١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ  

ػٍٝ ثؼ٘ اٌقٖبئٔ اٌؾ٠ٛ١خ /ػٖو اٌي٠زْٛ/اوّبي ا٤ثؾبس اٌغبه٠خ ؽب١ٌب ٚاٌّزؼٍمخ ثلهاٍخ أصو ١ِبٖ اٌغفذ 

 /.ثٕلٚهح-ىهاػخ ِؾ١ّخ-ووِخ-ؽ١ّٚبد-مهح ٕفواء/ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا٨ٔزبع١خ ٤روثخ ِيهٚػخ 

ِزبثؼخ -ِزبثؼخ ػيي ػلك ِٓ ا٨٩ٌَد اٌّؾ١ٍخ اٌمبكهح ػٍٝ رفى١ه ١ِبٖ اٌغفذ ٚاعواء ا٨فزجبهاد ٌّؼوفخ فؼب١ٌزٙب

 .ػيي ػلك ِٓ ا٨٩ٌَد اٌمبكهح ِغ رضج١ذ ا٨ىٚد اٌغٛٞ ٚكهاٍخ فؼب١ٌزٙب

ِٛٙٛع اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚر١ٌٛل اٌغبى اٌؾ١ٛٞ ِٓ اٌّقٍفبد اٌيهاػ١خ ِٚقٍفبد اٌّلْ 

 .رل٠ٚو ِقٍفبد اٌّلْ اٌٍٖجخ فٟ اٌيهاػخ-رل٠ٚو ا١ٌّبٖ غ١و اٌزم١ٍل٠خ فٟ ا٨ٍزقلاِبد اٌيهاػ١خ

-رط٠ٛو اٌّؼبكٌخ اٌَّبك٠خ ٌٍؾ١ّٚبد ٚفك ٔٛػ١خ اٌزوثخ ٚا٦ٙبفبد اٌؼ٠ٛٚخ-اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ

أصو ٔٛع ا٤ٍّلح ا٨ىٚر١خ ٚٛو٠مخ اٙبفزٙب ػٍٝ ٔجبربد ِيهٚػخ فٟ روثخ و١ٍَخ 
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 ر١ّٕخ ٚرفؼ١ً كٚه اٌّوأح اٌو٠ف١خ -اٌؼّبٌخ اٌيهاػ١خ -اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ .اكاهح ٚر١ّٕخ اٌّٛاهك ا٨لزٖبك٠خ 

 .أ١ّ٘خ اٌز٠َٛك فٟ رط٠ٛو ا٦ٔزبط اٌيهاػٟ -أ١ّ٘خ ٚكٚه ا٦هّبك فٟ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ 

 .اٌزٕظ١ُ اٌيهاػٟ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ إٌٙٛٗ ثمطبع اٌيهاػخ -اٌزقط١ٜ اٌيهاػٟ ٚكٚهٖ فٟ ر١ّٕخ اٌمطبع اٌيهاػٟ 

 .ا١ٌَبٍخ اٌيهاػ١خ فٟ اٌمطو اٌؼوثٟ اٌَٛهٞ ٚأصو٘ب فٟ رط٠ٛو اٌمطبع اٌيهاػٟ 

 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ الزٖبك٠خ ٦ٔزبط إٌّزغبد اٌيهاػ١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ 

ط 
شا

ؾ
اٌ

خ 
١ئ

ٌج
ٚا

اكاهح اٌّٛاهك اٌوػ٠ٛخ اٌؾواع١خ ٚاٌوػ٠ٛخ اٌغبفخ -إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌوػ٠ٛخ اٌؾواع١خ ٚاٌوػ٠ٛخ اٌيهاػ١خ

ؽٖبك -اكاهح اٌَّبلٜ اٌّبئ١خ ١ٕٚبٔزٙب-رٍٛس اٌَّطؾبد اٌّبئ١خ ثبٌؼٕبٕو اٌضم١ٍخ. أٍجبثٗ ِٚىبفؾزٗ: فٟ ِغبي اٌزٖؾو

ا١ٌّبٖ 

 

:  و١ٍخ اٌؼٍَٛ  

 اٌخطخ اٌجؾض١خ فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٌٍغٕٛاد اٌضالس  اٌمبدِخ

: لغُ اٌى١ّ١بء 

: اٌى١ّ١ــبء اٌف١ض٠بئ١ــخ : أٚالً 

 .رط٠ٛو ٛوائك اٌىزوٚو١ّ١بئ١خ ٦ٔزبط  اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ -1

 .كهاٍخ رآوً اٌّؼبكْ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ ٚ ٛوق وجؾٗ -2

 .اٍزقلاَ اٌؾفبىاد اٌٍٖجخ ٦ٔزبط اٌٛلٛك ِٚؼبٌغخ ا١ٌّبٖ اٌٍّٛصخ -3

 .كهاٍبد فٟ اٌى١ّ١بء اٌى١ِّٛخ ٚ اٌٚٛئ١خ -4

. اٍزقلاَ اٌي١ٌٛ٠زبد اٌطج١ؼخ فٟ ِؼبٌغخ ا١ٌّبٖ ٚ اٌزجبكي ا٠٤ٟٛٔ -5

:  اٌى١ّ١ــبء اٌؼن٠ٛخ ٚ اٌغض٠ئبد اٌنخّخ 

 .إطٕبع ػٚٛٞ ٌٍّووجبد اٌؼ٠ٛٚخ -1

 .اٍزق٩ٓ ٚ كهاٍخ إٌّزغبد اٌطج١ؼ١خ -2

 .كهاٍخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌؼٚٛٞ -3

. ر١ٕٖغ ٚ كهاٍخ اٌغي٠ئبد اٌٚقّخ ٚ اػبكح رل٠ٚو٘ب -4

: اٌى١ّــبء اٌالػن٠ٛخ 

 .كهاٍخ فٛآ ثؼ٘ اٌقبِبد اٌّؼل١ٔخ اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌمطو -1

 .كهاٍخ ثؼ٘ ِقٍفبد اٌٖٕبػبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌجزو١ٌٚخ فٟ اٌمطو -2

 .رؾ١ٚو ِووجبد ِؼملح ٩ٌٍزفبكح ِٕٙب فٟ اٍزق٩ٓ اٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ -3

 .كهاٍخ ٔظو٠خ ٌّووجبد ٨ػ٠ٛٚخ -4

 .اٍزقلاَ ِٛأغ اٌزآوً اٌطج١ؼ١خ اٌٖل٠مخ ٌٍج١ئخ فٟ كهاٍخ رآوً اٌَطٛػ اٌّؼل١ٔخ -5
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: اٌى١ّ١ــبء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚ اٌج١ئ١خ 

 .اٍزق٩ٓ ٚ رمل٠و ثؼ٘ اٌّووجبد ثبٌطوائك اٌىوِٚبرٛغواف١خ -1

 .كهاٍبد رؾ١ٍ١ٍخ ١ٛف١خ ٌّووجبد ١ٕل١ٔ٨خ ٚ ِٛاك فٍي٠خ ٛج١ؼ١خ ٚ ٍِٛصبد ث١ئ١خ -2

فٟ ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ ، ٚ ١ِبٖ ا٤ِطبه ،  (ِج١لاد ، ػٕبٕو صم١ٍخ ، ِووجبد ١٘لهٚووث١ٔٛخ ػطو٠خ ٚ أ١ٌفبر١خ  )كهاٍبد فٟ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ  -3

 .ٚ اٌٙٛاء ، ٚ اٌزوثخ 

 .كهاٍبد رؾ١ٍ١ٍخ ثبٌطوائك اٌىٙوو١ّ١بئ١خ -4

 :لغّٟ اٌش٠بم١بد ٚ اإلؽقــبء

: ثؾٛس ٔظو٠خ ٚفك اٌّؾبٚه ا٢ر١ــخ 

 .٠زّٚٓ كهاٍخ اٌزؾ١ًٍ فٛق اٌج١بٟٔ ٚ ٔظو٠خ اٌؾٍٛي اٌّضٍٝ : ِؾٛه اٌزؾ١ًٍ اٌزبثؼٟ  -1

٠زّٚٓ ٔظو٠خ رمو٠ت اٌزٛاثغ اٌؼمل٠خ ، اٌّزواعؾبد اٌزىب١ٍِخ ٚ اٌزٛاثغ اٌؾلٚك٠خ فٟ فٚبءاد اٌزٛاثغ اٌّّضٍخ : ِؾٛه اٌزؾ١ًٍ اٌؼملٞ  -2

 .رىب١ٍِبًا 

٠زّٚٓ اٌّغّٛػبد إٌغ١ّخ ٚ اٌّغّٛػبد اٌّؾلثخ ِٚفب١ُ٘ اٌزوآ ٚ ِٛٙٛػبد اٌفًٖ ثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛػبد : ِؾٛه اٌزجٌٛٛع١ب  -3

 .لجً اٌّفزٛؽخ

 .٠زّٚٓ ٔظو٠خ ثــٛي، ٔظو٠خ اٌج١بْ ، ىِوح ٌــٟ ، ٔظو٠خ ا٤ػلاك: ِؾٛه اٌغجـو  -4

. ٠زّٚٓ اٌّؼبك٨د ِٓ ِوارت ػ١ٍب ٚ ؽٍٙب ثطوق رىب١ٍِخ: ِؾٛه اٌّؼبك٨د اٌزفب١ٍٙخ  -5

: ثؾٛس رطج١م١ــخ ٚفك اٌّؾــبٚس ا٢ر١خ

 .٠زّٚٓ اٌو٠ب١ٙبد اٌزطج١م١خ ٚ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ا٦ؽٖبئ١خ: ِؾٛه ا٦ؽٖبء اٌو٠بٟٙ  -1

 .٠زّٚٓ ٌغبد ثوِغ١خ ٚرطج١مبرٙب: ِؾٛه ٚ اٌنوبء اٌٖٕؼٟ  -2

 .٠زّٚٓ اٌجوِغخ اٌقط١خ ٚ غ١و اٌقط١خ ٚ اٌل٠ٕب١ِى١خ ٚ اٌجوِغخ ِزؼلكح ا٤٘لاف: ِؾٛه ثؾٛس اٌؼ١ٍّبد ٚ رطج١مبرٙب  -3

 

: لــغُ اٌف١ض٠ــبء

 .ِٛا١ٙغ ثؾض١خ فٟ ِغبي ف١ي٠بء اٌّٛاك اٌّؼل١ٔخ ٚ ف١ي٠بء أٖٔبف إٌٛالً ٚ اٌّٛاك اٌؼبىٌخ ٚ فٟ ِغبي اٌطبلبد اٌّزغلكح -1

ِٛا١ٙغ فٟ اٌلهاٍبد اٌط١ف١خ ثبٌزْؼ١غ ٚ ِٛا١ٙغ فٟ اٌّؼبكٌخ اٌؾوو١خ ٚ رطج١مبرٙب فٟ كهاٍخ اٌج٩ىِب ، ٚ اٌَٛائً اٌى١ِّٛخ ،ٚ فٟ  -2

 .كهاٍخ اٌزٕبظو فٟ اٌغًّ اٌى١ِّٛخ

 .كهاٍبد فٟ اٌج١ٕخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚ رطج١مبرٙب -3

 .كهاٍبد فٟ ٔظو٠خ إٌَج١خ اٌؼبِخ -4

 .كهاٍبد فٟ ١ِىب١ٔه اٌىُ ٚ رطج١مبرٗ ٚ إٌبٔٛ رىٌٕٛٛعٟ ٚ رطج١مبرٗ -5

 .اٌلاهاد اٌول١ّخ ٚ ِغب٨د اٍزقلاَ اٌّٚقُ اٌؼ١ٍّبرٟ ٚ اٌزؾىُ ٚ ا٨رٖب٨د ٚ إٌظُ -6

 .اٌلاهاد ا٦ٌىزو١ٔٚخ (ِؾبوبح  )أٖٔبف إٌٛالً ٚ ا٦ٌىزو١ٔٚبد اٌٚٛئ١خ ٚ ّٔنعخ  -7

 ٚ كهاٍخ رؤص١و أّؼخ ا١ٌٍيه ػٍٝ اٌّٛاك اٌّغٕب١َ١ٛخ اٌطوك٠خ ٚ Excimers أٚ ١ٌيهاد CO2كهاٍٛ ٚ ثٕبء ١ٌيه غبىٞ ، ١ٌيه -8

 .كهاٍخ اٌج٩ىِب اٌٌّٛلح ثب١ٌٍيه

 .ا٨ٔزمبي ِٓ ١ٌيهاد أٖٔبف إٌٛالً اٌّىو٠ٚخ اٌٝ ا١ٌٍيهاد إٌب٠ٛٔخ -9

 .اٌلفغ اٌج٩ىِٟ ا١ٌٍيهٞ-اٌّفبػ١ً اٌٚٛئ١خ ا٩ٌفط١خ ٚ ا١ٌٍيه ٚ ِْىٍخ اٌطبلخ -10

 .Ablationاٌزطب٠و – رفبػً اٌؾيِخ ا١ٌٍيه٠خ ِغ ٍطٛػ ثؼ٘ اٌّٛاك  -11
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: لغُ ػٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١ـخ

 .رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّقزٍفخ فٟ ف١ي٠ٌٛٛع١ب أجبد ٚ ّٔٛ ٚ أزبع١خ إٌجبربد اٌل١ٔب ٚ اٌوال١خ -1

 .اٍزق٩ٓ ثؼ٘ اٌّووجبد ماد ا١ّ٘٤خ اٌطج١خ ِٓ ثؼ٘ إٌجبربد اٌل١ٔب ٚ اٌوال١خ -2

 .رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ اٌغطبء إٌجبرٟ -3

 .اٌفٍٛها اٌَٛه٠خ ٚ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ -4

 .ر١ٕٖف إٌجبربد اٌوال١خ ا٤ه١ٙخ ٚ اٌّبئ١خ -5

 .إٌْبٛبد اٌجْو٠خ فٟ اٌج١ئخ ٚ رطج١مبد ػٍُ اٌج١ئخ فٟ اٍزغ٩ي اٌو١ّل ٌٍّٛاهك اٌطج١ؼ١خ -6

 .رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ فٟ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚأصو ٘نٖ ا٤ؽ١بء ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ا٤فوٜ -7

 .ر١ٕٖف ٛؾبٌت ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ ٚ اٌّبٌؾخ ٚ اٌزوثخ اٌوٛجخ -8

 .اٍزيهاع اٌؼٛاٌك إٌجبر١خ ٚ اٍزقلاِٙب فٟ رطج١مبد ِقزٍفخ -9

 .(ىهاػخ ا٤َٔغخ إٌجبر١خ  )اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ  -10

: لغُ ػٍُ اٌؾ١ــبح اٌؾ١ٛا١ٔــخ

 .كهاٍخ ث١ئ١خ ٚ ر١ٕٖف١خ ٌٍزٕٛع اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ع١ّغ اٌج١ئبد -1

 .كهاٍخ رؤص١و اٌزٍٛس ػٍٝ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ػِّٛبًا  -2

كٚهح ؽ١برٙب، اٍزيهاػٙب، أكٚاه٘ب فٟ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌّقزٍفخ، أكٚاه٘ب وؾ١ٛأبد  )كهاٍبد ػٍٝ ا٤ٔٛاع اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌّّٙخ الزٖبك٠بًا  -3

 .(رغوثخ فٟ ػٍُ اٌََّٛ، اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ، ا٦ٔزبع١خ اٌضب٠ٛٔخ ٚ غ١و٘ــب 

 .(كهاٍخ ر١ٕٖف١خ ٚ ث١ٌٛٛع١خ ، ِٕبػخ فّغ١خ ٚ عي٠ئ١خ )ِؾٛه كهاٍبد ػٍُ إٌّبػخ ٚ اٌطف١ٍ١بد  -4

 .كهاٍبد فٟ ِغبي اٌج١ٌٛٛع١ب اٌق٠ٍٛخ ٚ اٌغي٠ئ١خ -5

 .كهاٍبد فٟ ِغبي اٌٛهاصخ ٚ ا٤ٕٛي اٌٛهاص١خ ٥ٌؽ١بء اٌؾ١ٛا١ٔخ -6

 .ِؾٛه كهاٍبد اٌف١ي٠ٌٛٛع١ب اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ اٌٍَٛن اٌؾ١ٛأٟ -7

 .كهاٍبد فٟ ِغبي اٌزٕبِٟ اٌغ١ٕٕٟ -8

. كهاٍبد ١َٔغ١خ ٚ رْو٠ؾ١خ ِمبهٔخ -9

: لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ــب

اٌغٔ ،ا٨ٔٙله٠ذ ، اٌي١ٌٛ٠ذ  )كهاٍبد فبٕخ ثبٌغ١ٌٛٛع١ب اٌزطج١م١خ رٙزُ ثلهاٍخ اٌزْى٩١د اٌٖقو٠خ  ماد  ا١ّ٘٤خ  ا٨لزٖبك٠خ  -1

 .(، اٌوفبَ ٚ غ١و٘ــب 

ٚ أ١ّ٘زٙب فٟ  (اٌغـبة  )، ٚ اٌّورجطخ ثبٌفبٌك اٌّْولٟ  (فبٌك ا٩ٌمل١ــخ  )كهاٍبد ع١ٛف١ي٠بئ١خ ِورجطخ ثبٌّٕبٛك إٌْطخ رىز١ٔٛبًا  -2

 .اٌىْف ٚ اٌزٕم١ت ػٓ اٌقبِبد

 .(رٍٛصٙب ، اٌزٕم١ت ػٕٙب ، أؽٛاٙٙب ، ٚ أٔظّخ رٖو٠فٙب  )كهاٍبد ١٘لهٚع١ٌٛٛع١خ ١ٌٍّبٖ اٌغٛف١خ ٚ اٌَطؾ١خ  -3

 

: و١ٍخ إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ 

 
اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ فٟ و١ٍخ إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙوثبئ١خ 

 عٛدح اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ: اٌّؾٛس األٚي :

 .رؤ١ِٓ اٌّٛصٛل١خ -1
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 .ا٨ٍزمواه -2

 .اكاهح ا٤ػطبي -3

 .اٌؾل ِٓ ا٤ػطبي -4

 .عٛكح اٌطبلخ -5

 .اٌزٛافم١بد -6

 .ػلَ اٌزٛاىْ -7

 .رؼ٠ٛ٘ ا٨ٍزطبػخ اٌوك٠خ -8

.   أرّزخ اكاهح اٌطبلخ -9

 ٟٔاعزخذاَ اٌطبلبد اٌّزغذدح: اٌّؾٛس اٌضب .

 .كهاٍخ ػٕبٕو ّٚوٚٛ ٔظبَ اٌوثٜ اٌىٙوثبئٟ ِغ رغ١ٙياد ٔظُ ر١ٌٛل اٌطبلخ اٌّؼزّل ػٍٝ اٌطبلبد اٌّزغلكح -1

 .ل١بكح أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح -2

 .اٌلهاٍبد ا٨لزٖبك٠خ فٟ أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح -3

. اٌزطج١مبد اٌؾواه٠خ ٌٍطبلخ ا١ٌَّْخ -4

 .أٔظّخ اٌق٠٩ب اٌىٙو١َّّٚخ -5

 .اٌو٠ؾ١خ أٔظّخ ٛبلخ اٌو٠بػ ٚاٌؼٕفبد -6

 .ؽواه٠خ ٚاٌّٚقبد اٌؾواه٠خ أٔظّخ اٌطبلخ اٌغ١ٛ -7

اٌّل , اٌزلهط اٌؾواهٞ فٟ اٌّؾ١طبد, ٛبلخ ا٤ِٛاط , اٌطبلخ اٌّبئ١خ, اٌٛلٛك اٌؾ١ٛٞ, ٛبلخ أزبط ا١ٌٙلهع١ٓ )أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح -8

 .(اٌزقي٠ٓ اٌؾواهٞ, ِؼبٌغخ إٌفب٠بد, ٚاٌغيه

 .كهاٍخ ػٕبٕو ػٍجخ اٌَوػخ فٟ ِٕظِٛخ اٌؼٕفخ اٌو٠ؾ١خ -9

 .كهاٍخ ػٍُ اٌّٛاك اٌّزؼٍك ثز١ُّٖ رغ١ٙياد اٌطبلخ اٌّزغلكح -10

 اٌم١بدح ٚ ا٢الد ٚاألرّزخ ٌٕظبَ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ: اٌّؾٛس اٌضبٌش :

 .أٔظّخ اٌزؾىُ اٌْؼبػٟ ٌم١بكح اٌّؾووبد اٌزؾو١ٚ٠خ -1

 .أٔظّخ اٌزؼل٠ً فٟ ل١بكح اٌّؾووبد اٌىٙوثبئ١خ -2

 .كهاٍخ اٌؼ١ٍّبد اٌل٠ٕب١ِى١خ فٟ أٔظّخ اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ -3

 .كهاٍخ رقف١٘ أصو اٌزٛافم١بد فٟ أٔظّخ اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ -4

 .اٌو٠ؾ١خ اٌم١بكح ٚ اٌزؾىُ ٤ٔظّخ اٌؼٕفبد -5

١خ ٌٍّؾووبد اٌىٙوثبئ١خ -6  .اٌم١بكح اٌٍََّّ

  : األٔظّخ اٌجشِغ١خ ٚأٔظّخ لٛاػذ اٌج١بٔبد: اٌشاثغ اٌّؾٛس

 .ر١ُّٖ ٚثٕبء لٛاػل اٌج١بٔبد ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ارقبم اٌمواه -1

 .ٌغبد اٌجوِغخ ٚاٍزقلاِبرٙب -2

 .رم١ٕبد ا٦ٔزؤذ ٚر١ُّٖ اٌّٛالغ -3

اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ ثٕبء اٌؾٛاع١ت : اٌّؾٛس اٌخبِظ

  اٌّؼبٌغبد اٌّٛىػخ  -1

 . إٌظُ إٌّّٚخ -2

 . اٌٍغبد اٌٖٛه٠خ ٚٔظُ اٌزْغ١ً -3

 . اٌّؼبٌغخ ٚاٌجوِغخ اٌزفوػ١خ -4

 اٌؾجىبد اٌؾبعٛث١خ ٚأِٓ اٌّؼٍِٛبد  : اٌّؾٛس اٌغبدط

 .ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ ٚ ر١ّّٖٙب -1

 .أِٓ اٌّؼٍِٛبد -2
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 اكاهح ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ -3

 أِٓ ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ -4

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛىػخ -5

 رواًٍ اٌّؼط١بد -6

 رم١ٕخ اٌّقلِبد -7

  كهاٍخ ٚ رؾ١َٓ ثوٚرٛو٨ٛد ّجىبد اٌؾٛا١ٍت -8

 

 اٌزؾىُ اٌقٕبػٟ ٚاٌزوبء اٌقٕؼٟ : اٌّؾٛس اٌغبثغ

 .اٌْجىبد اٌؼٖج١ٔٛخ ٚرطج١مبرٙب -1

 .اٌول١ّخ ِؼبٌغخ ِٚؼبٌغبد ا٦ّبهح -2

 .اٌزؾىُ ا٢ٌٟ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ٚاٌّزؾىّبد ا١ٌّىو٠ٚخ -3

 .إٌظُ إٌّطم١خ ٚاٌلاهاد اٌمبثٍخ ٌٍجوِغخ -4

 .رطج١مبد ٔظُ اٌنوبء اٌٖٕؼٟ ٚإٌظُ اٌقج١وح -5

 .ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ ٚإٌظُ اٌنو١خ -6

 اٌٖٕبػٟ اٌوٚثٛربد ٚأٔظّخ اٌزؾىُ -7

 .scadaٔظُ  رؾ١ًٖ اٌج١بٔبد  -8

. اٌزؾىُ ثب٨٘زياىاد فٟ ػيي أٔظّخ ا١ٌّىبرو١ٔٚه -9

 

 ِٓا٢الد اٌؾشاس٠خ : اٌّؾٛس اٌضب

 .اكاهح اٌطبلخ فٟ اٌّجبٟٔ ٚا٤ث١ٕخ اٌَّزلاِخ -1

 .أٔظّخ اٌزلفئخ ٚاٌزى١١ف ٚآ٨د اٌزجو٠ل -2

 .أزمبي اٌؾواهح فٟ ا٤ٔظّخ ا١ٌّىب١ٔى١خ -3

. آ٨د اٌغو٠بْ -4

 .أٔظّخ ِؾووبد ا٨ؽزواق اٌلافٍٟ -5

 

 اٌؾذ ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ : اٌّؾٛس اٌزبعغ

 .كهاٍخ اٌزٍٛس اٌجؾوٞ ثبٌي٠ذ ِٚقٍفبد اٌَفٕٛ ػطجٙب -1

 .أٔظّخ ا٨٢د اٌؾواه٠خ ِٚؾطبد ر١ٌٛل اٌطبلخ اٌغبى٠خ ٚاٌجقبه٠خ ٚرٍٛس اٌج١ئخ -2

 .كهاٍخ رقف١٘ أجؼبصبد ػٛاكَ ِؾووبد اٌَفٓ اٌّئصو ثٖٛهح ٍٍج١خ ػٍٝ اٌج١ئخ -3

 .كهاٍخ اٌزجبكي اٌغبىٞ ٚعٛكح ا٤كاء ٌّؾووبد اٌل٠يي اٌجؾو٠خ -4

 .كٚه ػٍُ اٌّٛاك فٟ اػبكح رل٠ٚو إٌفب٠بد ٚ اٌّقٍفبد -5

 

 اٌزق١ُّ ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ ٌٍغفٓ : اٌّؾٛس اٌؼبؽش

 . كهاٍخ ٍٍٛن اٌوفبٕبد -1

 .كهاٍخ إٌّبٚهح ٚكفبد اٌزٛع١ٗ -2

 .كهاٍخ اٌّمبِٚبد فٟ ا١ٌّبٖ اٌّفزٛؽخ ٚػجو ا١ٌّبٖ اٌول١مخ ٚا٤ل١ٕخ -3

 .كهاٍخ ارياْ اٌَفٓ فٟ ظوٚف ا٨ٍزضّبه ٚفٟ ظوٚف اٌؼطت -4

 .كهاٍخ اٌؾووبد اٌزؤهعؾ١خ ٌٍَفٓ ٚٛوق رق١ّل٘ب -5

 

 ِؾطبد اٌمذسح اٌجؾش٠خ : اٌّؾٛس اٌؾبدٞ ػؾش

 .كهاٍخ اٌزجبكي اٌؾواهٞ فٟ اٌّجبك٨د اٌؾواه٠خ اٌجؾو٠خ ٌِٚٛلاد اٌجقبه اٌجؾو٠خ -1

 .رْق١ٔ اٌؾب٨د اٌف١ٕخ ٨٣ٌد ٚا١ٌ٢بد اٌجؾو٠خ ثبٍزقلاَ اٌطوق ا٦ؽٖبئ١خ ٚ إٌٙل١ٍخ -2

 .ّٔنعخ ِٚؾبوبح اٌّؾووبد اٌجؾو٠خ ٚأٔظّخ فلِزٙب -3

 .اٌلهاٍخ اٌؾواه٠خ ٌٍٚٛاغٜ ثبٍزقلاَ اٌطوق اٌو٠ب١ٙخ ٚكهاٍخ عٛكح أكائٙب -4
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 الزقبد٠بد إٌمً اٌجؾشٞ : اٌّؾٛس اٌضبٟٔ ػؾش

 .رط٠ٛو ٍٚبئً إٌمً اٌجؾوٞ -1

. رط٠ٛو ٚرؾل٠ش اٍزضّبه اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ف١ٕب ٚ الزٖبك٠ب -2

 وٙشثبء اٌغفٓ : اٌّؾٛس اٌضبٌش ػؾش

 .كهاٍخ اٌزٛافم١بد فٟ اٌْجىبد اٌىٙوثبئ١خ ػٍٝ اٌَفٓ -1

 .رط٠ٛو اٍزوار١غ١بد اٌزؾىُ ثبٌٌّٛل اٌىٙوثبئٟ إٌّٛٛي ِغ اٌّؾٛه اٌوئ١َٟ ٌٍَف١ٕخ -2

 

 

 ِؼبٌغخ ٚرؾ١ًٍ اٌقٛس اٌشل١ّخ : اٌّؾٛس اٌشاثغ ػؾش

 .Mochie vision systems أٔظّخ هإ٠خ ا٢ٌخ  -1

 .Biomechanicا١ٌّىب١ٔه اٌؾ١ٛٞ -2

 .إٌٙلٍخ اٌطج١خ ِٚؼبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّخ -3

 .Biometricاٌم١بٍبد اٌؾ٠ٛ١خ  -4

 .اٌزؼوف ػٍٝ إٌّبمط ثبٍزقلاَ ِؼبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّخ -5

 ِؼبٌغخ اٌٖٛه ص٩ص١خ ا٤ثؼبك -6

 

 اٌزٕظ١ُ ٚ اٌزق١ٕغ ٚاألرّزخ اٌقٕبػ١خ: اٌّؾٛس اٌخبِظ ػؾش :

 .ا٤ٔظّخ ا١ٌٙله١ٌٚى١خ ٚ اٌٙٛائ١خ -1

 . ر١ُّٖ ػ١ٍّبد إٌمً فٟ فطٛٛ ا٦ٔزبط اٌّئرّزخ -2

 .أٔظّخ اٌز١ٕٖغ اٌّؤخ -3

 

 ٌّؾٛس اٌغبدط ػؾش ػٍُ اٌّٛاد ٚ خٛافٙب ٚرم١ٕبد اٌغجبوخ .

 .ا٨فزجبهاد ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ– أٔظّخ اٌز١ٕٖغ ثب٨٢د – اٌق٩ئٜ–اٌج١ّ١ٌٛواد -1

 . اٌّٛاك اٌّووجخ اٌج١ّ١ٌٛو٠خ -2

 .اٌقْت اٌٖٕبػٟ مٚ ا٤ٍبً اٌو٠ي٠ٕٟ -3

 .اٌزآوً فٟ اٌّؼبكْ -4

 (ٔبٔٛرىٌٕٛٛع١ب)رم١ٕبد إٌبٔٛ  -5

 .(ا٨ؽزىبن ٚا٨٘زواء ٚاٌزي١٠ذ)ػٍُ اٌزوا٠جٌٛٛع١ب  -6

 .ٛوق اٌَجبوخ اٌؾل٠ضخ -7

 

 اٌزق١ُّ إٌٙذعٟ ثّغبػذح اٌؾبعت : اٌّؾٛس اٌغبثغ ػؾش

 . كهاٍخ ٚر١ُّٖ ا٤ػّلح ٚ اٌّؾبٚه ثَّبػلح اٌؾبٍت اػزّبكا ػٍٝ ثواِظ اٌز١ُّٖ اٌؾبٍٛث١خ -1

 . كهاٍخ ٚر١ُّٖ ا٦ْٔبءاد اٌّؼل١ٔخ ثَّبػلح اٌؾبٍت اػزّبكا ػٍٝ ثواِظ اٌز١ُّٖ اٌؾبٍٛث١خ -2

 .CADكهاٍخ ٚ ر١ُّٖ ٚرط٠ٛو أعٙيح رضج١ذ اٌىَٛه فٟ اٌؼظبَ ثَّبػلح ثؤبِظ  -3

 

 إٌٙذعخ االٌىزش١ٔٚخ ٚرطج١مبرٙب  : اٌّؾٛس اٌضبِٓ ػؾش

 .إٌّنعخ ٚ اٌّؾبوبح فٟ ٔظُ ا٨رٖب٨د -1

 . ٕ٘لٍخ ا٨ٌىزو١ٔٚبد ٚرطج١مبرٙب ّٚٔنعزٙب -2

 .إٌظُ ا٨ٌىزو١ٔٚخ فٟ ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د ٚاٌؾبٍجبد -3

 .ٔظُ اٌم١بٍبد ا٨ٌىزو١ٔٚخ ٚ رم١ٕبرٙب -4

 دساعخ ٚرؾغ١ٓ ؽجىبد االرقبالد ٚسفغ عٛدرٙب: اٌّؾٛس اٌزبعغ ػؾش .

 (ٙٛئٟ- ١ِىو٠ٚخ – هاك٠ٛ٠خ – ٨ٍٍى١خ – ٍٍى١خ  )اٌٙبرف١خ اٌضبثزخ  -1

  اٌق٠ٛ١ٍخ -2

 .اٌفٚبئ١خ -3
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 ْٚدساعخ ٚ رؾغ١ٓ ٚعبئو االرقبي :اٌّؾٛس اٌؼؾش

 .رؾ١َٓ أكاء اٌٙٛائ١بد .1

 .رؾ١َٓ أكاء اٌزغ١ٙياد ا١ٌّىو٠ٚخ ٚ اٌٚٛئ١خ ٚاٌواكاه٠خ .2

 .اكفبي اٌزمبٔبد إٌب٠ٛٔخ فٟ ٍٚبئٜ ا٨رٖب٨د .3

. اٌزٛافك اٌىٙو١َٟٛ فٟ ٔظُ ا٨رٖب٨د .4

: و١ٍخ اٌطت 

 
 لَــــــــُ اٌغواؽـــــخ

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ِبعل ػٍٟ.ك– ػّبك ك١ِٜٚ .ك– ِؾّل ٔبٕو .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼظ١ّخ ػٕل ا٤ٛفبي 

 ػيد اٌّؾّل.ك– ِؼٓ ٍؼل .ك– اؽّل عٟٛٔ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼظ١ّخ 

 اوضُ لٕغواٚٞ.ك– فئاك ؽبط لبٍُ .ك– ٍغ١غ َِؼٛك .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼبِخ 

 اؽّل ٍؼل.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌزٕظ١و٠خ 

 ػٍٟ ػٍُٛ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخا٤ٚهاَ 

 ه١ّل َِوح.ك– عّبي اٌلغ٩ٚٞ .ك– ِؾّل ٕبٌؼ ػٍٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼٖج١خ 

 ِٚو ػجل اٌٍط١ف.ك– ِٕزغت ٕبٌؼ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ اٌمٍت 

 ِؾّل ٠ٍٛف.ك– ِؾّل وٕؼبْ .ك– ٌئٞ ٔلاف .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌج١ٌٛخ 

 ٍٍّبْ اٌمبٟٙ.ك– كِو ه١ِٚخ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌٖله٠خ 

ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌزغ١ٍ١ّخ ٚ اٌزو١ّ١ِخ 

 ٚاٌؾوٚق 

 ثَبَ ٠ٍٛف.ك– فبكٞ وِ .ك– صبئو ٩ٍِخ .ك

 غبُٔ اؽّل .ك– ػٍٟ وفب .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ ا٤ٚػ١خ

 لَــــــــُ اٌزقل٠و ٚا٦ٔؼبُ 

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ٌّب ػلهح.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزقل٠و ٚا٦ٔؼبُ ػٕل ا٤ٛفبي 

 ػم١ً فلاَ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ اٌمٍت ٚ اٌٖله  

 ٔلٜ اٍّبػ١ً.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزقل٠و ٚا٦ٔؼبُ فٟ عواؽخ  ا٤ٛفبي
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 لَــــــــُ ا٤ٚهاَ

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ١ِقبئ١ً عوعٌ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ أِواٗ اٌلَ  

  ثَبَ ٍؼل.ك– ؽّيح ّج١ت .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌطت إٌٛٚٞ   

  ١٘ضُ لطٛف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌّؼبٌغخ اٌْؼبػ١خ 

  ٔبكه ػجل هللا.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ كاف١ٍخ أٚهاَ 

 لَــــــــُ ا٤ٛفــــــبي  

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ػجل إٌّؼُ غبُٔ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ٚهاَ ػٕل ا٤ٛفبي 

 ِبىْ غب١ٌخ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ِواٗ اٌؼٖج١خ  ػٕل ا٤ٛفبي 

  ٍٍٛٓ ٕمٛه.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغلك اٌُٖ  ػٕل ا٤ٛفبي 

 لَــــــــُ اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ  

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ػٍٟ كاإٚك .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ إٌّبػ١بد ٚاٌّٖٛي

  ِؾّل أك٠ت ؽٛه٠خ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٕبػ١بد ١َٔغ١خ  

 لَــــــــُ اٌطـــــــت اٌْوػـــــــٟ   

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ٌئٞ ػبثل٠ٓ.ك–  عبثو ١ٍٍّبْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌطت اٌْوػٟ 

 لَــــــــُ ا٤م١ٔـــــــــــــخ 

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ٠بٍو ػٍٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌَّؼ١بد  

  عٛهط ػ١َٝ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ ع١ٛة رٕظ١و٠خ 

  أه٠ظ اٌؼَبف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  عواؽخ أٚهاَ اٌؼٕك ٚلبػلح اٌغّغ١ّخ  

 لَــــــــُ ا٤ِواٗ اٌغٍل٠ــــــخ    



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ِؾّٛك كٌٛي.ك–  ػجل اٌؾ١ٍُ ه١ِٚخ .ك–  ؽ١ّل ١ٍٍّبْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ ٚاٌي٘و٠خ  

لَــــــــُ اٌؼ١ٕ١ــــــــخ  

 

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ؽج١ت ٠ٍٛف .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  عواؽخ اٌؼ١ٓ 

  ر١ُ كه٠ِٚ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ِواٗ اٌمو١ٔخ ٚعواؽزٙب 

  ٍٕلً ػٍٟ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ أِواٗ اٌؼ١ٓ ػٕل ا٤ٛفبي  

 لَــــــــُ ا٨ك٠ٚخ     

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ِؾّل ِزٛط.ك–  ٔياه ؽَٓ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ك٠ٚخ     

 لَــــــــُ اٌف١ي٠ٌٛٛع١ب    

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ى٠ٕت ٠ب١ٍٓ.ك–  ػلٔبْ ى٠ٕت .ك–  ػم١ً ؽغٛى .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌف١ي٠ٌٛٛع١ب       

 

 لَــــــــُ ا ٌطت اٌّقجوٞ 

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ف١ًٖ هٙٛاْ.ك–  ٍبِٟ ٕٛفٟ .ك–  ثَبَ ػبثل٠ٓ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

  ٠ٍٛف ىه٠ك.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌف١وٍٚبد 

  ١٘ضُ ٠بىعٟ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواص١ُ ٚ إٌّبػخ 

 ؽَبْ ؽ١َٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ إٌّبػخ 

 لَــــــــُ ا٤ّؼــــــــخ   

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ػبِو عووٌ.ك–  ثبًٍ اٌؼجبً .ك–  ف١ًٖ ٔبٕو .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ّؼخ       
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 لَــــــــُ  ٛت ا٤ٍوح ٚاٌّغزّغ

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  فٛاى ؽ١له .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌٖؾخ اٌؼبِخ      

  هافغ ّؼجبْ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌطت اٌٛلبئٟ      

 لَــــــــُ ا٤ِواٗ إٌَبئ١خ 

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ثبًٍ ِؾّل.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أٛفبي ا٤ٔبث١ت  

 فواً ٠ب١ٍٓ لٖبة.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أٚهاَ َٔبئ١خ  

  ٍؾو ؽَٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ   ػمُ ٚعواؽخ رٕظ١و٠خ    

 لَــــــــُ  ا٤ِواٗ اٌجبٕٛــــــــخ   

 أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح اٌجؾش   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

  ِؼ١ٓ ١ٍّخ.ك–  اووَ عؾغبػ .ك–  ؽَبَ ثٍخ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌمٍت     

  ؽ١َٓ ٍٍّبْ.ك–  غ١بس ك٠جبْ .ك–  ٠َو ِؾّل .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ اٌٖله٠خ  

  ػ١َٝ ٠٨مخ.ك–  ِط١غ عٟٛٔ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ اٌؼٖج١خ 

  ػّو هٙب.ك–  غ١بس هث١غ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ إٌف١َخ 

  ٔٚبي اٍى١ف.ك–  اٍّبػ١ً ؽّبك .ك– ؽَبْ ى٠يفْٛ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ ا١ٌّٚٙخ 

  أه٠ظ ثٛثٛ .ك–  ١ِٕف ِوػٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌغلك اٌُٖ 

  ؽ١َٓ ٍؼ١ل.ك–  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌى١ٍخ 

  وبٍو اٌلٚ.ك–  اؽّل ثلهاْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌغٙبى اٌؾووٟ 

  اوضُ ١٘فب.ك–  أٍبِخ ؽَٓ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌّؼبٌغخ اٌف١ي٠بئ١خ 

  فواً ؽ١َٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ك٠ِٛبد ٍٚو٠و٠خ 

  ٔبفغ ػجل اٌوؽّٓ.ك–  ه٠بٗ عبٌك .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌلَ 

  ثبٍُ ِؼوٚف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌؼٕب٠خ اٌّْلكح 

  ِؾّل ػ١َٝ ػٍٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ   اٌطت اٌو٠بٟٙ 
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  غ١بس ِؼوٚف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ   ػٍُ إٌّبػخ اٌَو٠و٠خ

  ًِٕٙ ؽ١َٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ ا٨ٔزب١ٔخ

 

و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ  

  :اٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّؾبس٠غ اٌجؾض١خ فٟ لغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خفٟ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثغبِؼخ رؾش٠ٓ -1

: فٟ ِغبي ١ِبٖ اٌؾشة ٚاٌّقبدس اٌّبئ١خ- أٚالً 

. ّٔنعخ ّجىبد ١ِبٖ اٌْوة - (1

. ( Optimization )ثبٍزقلاَ رم١ٕبد ا٤ِض١ٍخ ( اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ ) ّٔنعخ عٛكح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ - (2

( . هٞ – ٕٕبػخ – ّوة ) ّٔنعخ ِؾطبد رٕم١خ ا١ٌّبٖ ٌغب٠بد ِقزٍفخ - (3

. اٍزٕجبٛ ٚرط٠ٛو ٛوائك ٚرىٌٕٛٛع١بد ٌزٕم١خ ا١ٌّبٖ ٥ٌغواٗ اٌّقزٍفخ - (4

( . اىاٌخ ثؼ٘ اٌْٛاهك ِٓ ا١ٌّبٖ وبٌؾل٠ل ٚاٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ ٚغ١و٘ب – رؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ ) رط٠ٛو ٛوائك رؾ١َٓ ِٛإفبد ١ِبٖ اٌْوة - (5

، اٙبفخ اٌٝ رم١١ُ ِقبٛو وٍٛهح ١ِبٖ ( اٍزقلاَ اٌّٛاك اٌّؾ١ٍخ اٌطج١ؼ١خ ٚا٨ٕطٕبػ١خ فٟ اٌّوّؾبد ) َِبئً رو١ّؼ ٚرؼم١ُ ا١ٌّبٖ - (6

. اٌْوة 

. رو١ّل اٍز٩ٙن ا١ٌّبٖ ٚاٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌّْبه٠غ ا١ٌّبٖ - (7

.  ٚاٌنوبء اٌٖٕؼٟ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌّْبوً اٌج١ئ١خ GISرطج١مبد ٔظُ اٌـ - (8

: فٟ ِغبي ١ِبٖ اٌقشف اٌقؾٟ ٚاٌقٕبػٟ ٚاٌّطشٞ -صب١ٔب

. ّٔنعخ اٌْجىبد ٌّقزٍف أٔظّخ اٌٖوف اٌٖؾٟ - (1

. رٍٛس اٌّٖبكه اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ ث١ّبٖ اٌٖوف اٌّؼب١ّخ ٚاٌٖٕبػ١خ ٚاٌزٕم١خ اٌنار١خ ف١ٙب - (2

 . رؤص١و اٌزٍٛس اٌؾواهٞ ٚاٌزٍٛس ثبٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ ػٍٝ عٛكح ١ِبٖ اٌّٖبكه اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ - (3

فيأبد ٙجٜ اٌزلفك اٌّطوٞ – رؾل٠ش ٚرط٠ٛو ِؼب٩ِد ِٕٚؾ١ٕبد اٌز١ُّٖ – رٍٛس اٌغو٠بٔبد اٌّطو٠خ ) َِبئً اٌٖوف اٌّطوٞ - (4

  . (. اٌـ ... ٚأ١ّ٘زٙب فٟ اٌؾّب٠خ ِٓ اٌزٍٛس ٚاٌف١ٚبْ 

. رط٠ٛو ّٔبمط ٚؽلاد اٌّؼبٌغخ اٌّلِغخ ٌّؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ فٟ اٌزغّؼبد اٌَىب١ٔخ اٌٖغ١وح- (5

– اٌٛهق – اٌلثبغخ - ِؼبٕو اٌي٠زْٛ- ا١ٌَٕظ - ا٤ٌجبْ - اٌَىو: ِٖبٔغ ) ٔظُ اٌّؼبٌغخ ا١ٌٚ٤خ ٚاٌّزملِخ ١ٌّبٖ اٌٖوف اٌٖٕبػٟ - (6

. (اٌـ ...رىو٠و إٌفٜ- ا٤ك٠ٚخ – اٌجطبه٠بد 

. ٛوائك اٌّؼبٌغخ اٌّزملِخ ١ٌّبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ - (7

. ّٔنعخ ِؾطبد ِؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ- (8

. اٍزقلاَ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ اٌّؼبٌغخ ٥ٌغواٗ اٌيهاػ١خ ٚرغن٠خ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ - (9

. رط٠ٛو ٛوق ٚأٍب١ٌت ِؼبٌغخ اٌؾّؤح ٚرؾل٠ل اِىب١ٔخ ا٨ٍزقلاَ ٥ٌغواٗ اٌّقزٍفخ - (10

.   رم١١ُ ا٤صو ٚاٌقطو اٌج١ئٟ ٌّْبه٠غ اٌٖوف اٌٖؾٟ ٚاٌٖٕبػٟ - (11

 

: فٟ ِغبي اٌفنالد اٌقٍجخ اٌّذ١ٕ٠خ ٚاٌخطشح- صبٌضبً 

. رط٠ٛو ٔظُ ٔمً إٌفب٠بد اٌٍٖجخ ثبٌؼ٩لخ ِغ اٌْوٚٛ اٌٖؾ١خ ٚا٨لزٖبك٠خ- (1

(. اٌزؾ١ًٍ اٌؾواهٞ - اٌؾوق–اٌطّو اٌٖؾٟ -اٌز١َّل) ِؼبٌغخ اٌمّبِخ ثؤٔٛاػٙب - (2

. اٌّؼبٌغبد اٌقبٕخ ٌٍٕفب٠بد إٌبرغخ ػٓ اٌٖٕبػبد اٌقطوح- (3

. اكاهح إٌفب٠بد اٌطج١خ اٌقطوح- (4

 (.اٌّل١ٕ٠خ ٚاٌقطوح ) اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌّْبه٠غ اكاهح اٌف٩ٚد اٌٍٖجخ - (5

 

 

 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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: (اٌغ٠ٛخ)فٟ ِغبي اٌج١ئخ اٌٙٛائ١خ: ساثؼبً 

اٌّفوىح ..( اٌّؾطبد اٌؾواه٠خ–ا٤ٍّلح اٌى١ّ١بئ١خ – رىو٠و إٌفٜ – ا٦ٍّٕذ ) ّٔبمط رؾل٠ل اٌزٍٛس إٌبرظ ػٓ اٌٖٕبػبد اٌّقزٍفخ -  (1

. ٌٍّٛصبد ٙبهح ٚفطوح ٌٍٍٜٛ اٌٙٛائٟ

. فٟ إٌبٛك اٌؾٚو٠خ(ؽغُ اٌّوٚه ٚاٌَوػخ)رمل٠و اٌزٍٛس إٌبرظ ػٓ ٍٚبئٜ إٌمً - (2

. اٌزٕم١خ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌٍٙٛاء اٌٍّٛس ثبٌّووجبد اٌؼ٠ٛٚخ - (3

. ّٔبمط رمل٠و اٌٚغ١ظ إٌبّئ ػٓ اٌؾووخ اٌّوٚه٠خ فٟ إٌّبٛك اٌؾٚو٠خ- (4

. رم١١ُ اٌقطو ٚاٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌٍّْبه٠غ اٌٖٕبػ١خ ثبٌؼ٩لخ ِغ ؽّب٠خ اٌٙٛاء ِٓ اٌزٍٛس- (5

: لغُ إٌٙذعخ اٌّبئ١خ ٚاٌشٞ  اٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّؾبس٠غ اٌجؾض١خ فٟ- 2

 رؤص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ ٍٛه٠ب؛ .1

 ٚٙغ ػ٩لبد ه٠ب١ٙخ ٌٍزٕجئ ثؼٕبٕو إٌّبؿ فٟ ٍٛه٠ب؛ .2

 اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌٙطً ٚاٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ٚاٌغٛفٟ؛ .3

 اكاهح ِٛاهك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚاٌَطؾ١خ؛ .4

 ؽّب٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ِٓ اٌزٍٛس؛ .5

 ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ ا٤ٍٚبٛ غ١و اٌّْجؼخ؛ .6

 أِبْ اٌَلٚك ا١ٌٙله١ٌٚىٟ؛ .7

 أرّزخ ّجىبد اٌوٞ ٚرط٠ٛو ٛوق اٌوٞ؛ .8

 كهاٍخ اٌزٍّؼ فٟ أهاٟٙ اٌَبؽً اٌَٛهٞ؛ .9

 ؽّب٠خ ثؾ١واد اٌَلٚك ِٓ ا٨ّٛبء ٚٛوق اىاٌزٗ؛ .10

 كهاٍخ ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ ا٤ٔبث١ت اٌّؤخ غ١و اٌٍٖجخ؛ .11

 كهاٍخ اٌٖلِخ اٌّبئ١خ فٟ ا٤ٔبث١ت ؛ .12

 ؛(ا٨فز١به ا٤ِضً ٌّٛالغ ؽٖبك ا١ٌّبٖ فٟ ٍٛه٠ب ٚاٌَلٚك اٌزو١ّؾ١خ)ؽٖبك ا١ٌّبٖ  .13

 اٌلهاٍخ ا٦ٍزوار١غ١خ ٌٍطبلبد ا٦ٔزبع١خ ٌٍّوافئ اٌَٛه٠خ؛ .14

 اٍزضّبه ١ِبٖ اٌجؾو ١ِٚبٖ ثؾ١واد اٌَلٚك فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ ٌز١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌقيأبد ا٨ٕطٕبػ١خ؛ .15
 .ا٨ٍزفبكح ِٓ اٌْٛاٛئ اٌَٛه٠خ وؤِبوٓ ٌز١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٙبفخ ٤ِبوٓ ا١ٌبثَخ وّٛالغ اٙبف١خ ٌي٠بكح اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ .16

 هٕل اٌَبؽً اٌَٛهٞ ثٙلف اٌزًٕٛ ٌٍّٛأئ ا٢ِٕخ؛ .17

 ؛(.....ِىبٍو، ِْٕآد ؽّب٠خ،- أهٕفخ)اٌز١ُّٖ ا٤ِضً ٌٍّْٕآد اٌجؾو٠خ  .18

 .رؤص١و ١ِبٖ اٌجؾو ػٍٝ ِىٛٔبد إٌّْآد اٌجؾو٠خ ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌظوٚف اٌّضٍٝ .19

 .١٘لهٚك٠ٕب١ِه إٌّطمخ اٌْبٛئ١خ ٚاٌجؾو٠خ .20

 .ؽووخ اٌوٍٛث١بد اٌجؾو٠خ ٚاٌزغ١واد اٌّٛهفٌٛٛع١خ فٟ اٌْبٛئ اٌَٛهٞ .21

 .ؽّب٠خ اٌْٛاٛئ اٌّزآوٍخ ٚٛوق اٌؾّب٠خ اٌٖل٠مخ ٌٍج١ئخ .22

 . ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٌٍْٛاٛئ اٌجؾو٠خ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ .23

 

ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّمزشؽخ فٟ لغُ ٕ٘ذعخ اٌّٛافالد ٚإٌمً - 3

: ِؾٛس اٌطشق ٚاٌّطبساد

  اٌز١ُّٖ إٌٙلٍٟ ٌٍطوق

 ٟرؾ١َٓ ِٛاك ا٤ٍبً ٚاٌوٕف اٌطول 

  (ثبٌزؼبْٚ ِغ لَُ إٌٙلٍخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ )أثؾبس ؽٛي رضج١ذ اٌزوثخ 

 أثؾبس ؽٛي رط٠ٛو ر١ُّٖ  اٌقٍطبد ا٦ٍفٍز١خ 

 اكاهح ١ٕبٔخ اٌطوق 

 اٌزم١١ُ اٌفواغٟ ٌَّبه اٌطو٠ك 

 ْكهاٍخ اِىب١ٔخ ر١ُّٖ ّجىخ ٌطوق اٌلهاعبد ػٍٝ ّٛاهع اٌّل 

 كهاٍبد اٌَوػخ ػٍٝ اٌطوق 

 ر١ُّٖ ٚرقط١ٜ اٌّطبهاد 
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 اكاهح ٚاٍزضّبه اٌّطبهاد 

 ر١ُّٖ ٚرم١١ُ ٛجمبد اٌوٕف ٌّٙبثٜ اٌّطبهاد 

: ِؾٛس إٌمً ٚاٌّشٚس

 أثؾبس فٟ ا٩ٌَِخ اٌّوٚه٠خ ػٍٝ اٌطوق 

 ْأثؾبس فٟ إٌمً اٌغّبػٟ ّٙٓ اٌّل 

  (..ا٦ّبهاد اٌٚٛئ١خ، رمبٛؼبد ا٤ف١ٍٚخ،)اٌزؾىُ ثبٌؾووخ اٌّوٚه٠خ ػٍٝ اٌزمبٛؼبد اٌطول١خ 

 ،اٌطٍت ػٍٝ ٚلٛف اٌؼوثبد ّٙٓ اٌّلْ ٚا٠غبك ِؼب١٠و ِؾ١ٍخ فبٕخ ثبٌّلْ اٌَٛه٠خ 

 ًكهاٍبد ؽٛي ؽووخ اٌّْبح ٚاٌؾووخ اٌقبٕخ أِبَ اٌّلاه 

 ا٢صبه اٌج١ئ١خ ٌّْبه٠غ ِْٕٚآد إٌمً ٚاٌّٛا٩ٕد 

 ٟرم١١ُ ِٚؼبٌغخ اٌٚغ١ظ اٌطول 

 ًاكاهح ٚرط٠ٛو ِْبه٠غ إٌم 

  ً(ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌىٙوثبئ١خ ٕٚ٘لٍخ ا٨رٖب٨د )ٔظُ إٌمً اٌنو١خ ٚكه٘ب فٟ رؾ١َٓ أكاء ٔظبَ إٌم 

: ِؾٛس اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ

  ا٨ٍزضّبه ا٤ِضً ٌّؾطبد اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ 

 كهاٍخ اٌغَُ اٌزواثٟ ٌٍَىخ اٌؾل٠ل٠خ 

 ٞكهاٍبد ع١ٛرى١ٕى١خ ٌَّبه اٌقٜ اٌؾل٠ل 

 ٞاكاهح أػّبي ١ٕبٔخ اٌقٜ اٌؾل٠ل 

  ٟ(فطٛٛ اٌمطبهاد اٌَو٠ؼخ)اٌزؾىُ ٚاكاهح ؽووخ إٌمً اٌَىى 

 ا٤ٌٍ اٌؼبِخ ٌز١ُّٖ فٜ ؽّب٠خ اٌغٛأت 

. اٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّؾبس٠غ اٌجؾض١خ ف١مغُ إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خ -4

 .دساعبد فٟ اٌّغبؽخ اٌزطج١م١خ (1

. كهاٍبد فٟ رط٠ٛو رقط١ٜ ٚرٕف١ن ا٤ػّبي اٌَّبؽ١خ ٚاٌغ١ٛك٠ي٠خ فٟ رٕف١ن اٌّْبه٠غ إٌٙل١ٍخ .1

. رطج١مبد رم١ٕبد اٌوٕل اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ فٟ رٕف١ن اٌّْبه٠غ إٌٙل١ٍخ .2

: اٌّغبؽخ اٌزق٠ٛش٠خ (2

. رط٠ٛو ٔظبَ َِؼ ر٠ٖٛوٞ ػٓ لوة ٌزٛص١ك ا٢صبه .1

. (إٌّنعخ ص٩ص١خ ا٤ثؼبك ٔظُ اٌَّؼ ا١ٌٍيهٞ ص٩صٟ ا٤ثؼبك ٚ)رمبٔبد عل٠لح فٟ اٌَّبؽخ اٌز٠ٖٛو٠خ  .2

 .رطج١مبد فٛاهى١ِبد اٌوإ٠خ ثّؼٛٔخ اٌؾبٍت ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ث١بٔبد ص٩ص١خ ا٤ثؼبك ِٓ اٌٖٛهح .3

.  فٟ إٔزبط اٌخشائو اٌشل١ّخGPSٚٔظبَ GISرطج١مبد ػٍَٛ االعزؾؼبس ػٓ ثؼذ ٚ  (3

 .أزبط اٌقوائٜ ِٓ اٌّوئ١بد ماد ا١ٌّّي اٌّىبٟٔ اٌؼبٌٟ .1

 .(...ا١ٌَبؽ١خ، ٚا٤صو٠خ، اٌزٕظ١ّ١خ )أزبط اٌقوائٜ  .2

 رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌقوائٜ اٌول١ّخ، .3

 .رؾل٠ش اٌقوائٜ اٌمل٠ّخ ثبٍزقلاَ ث١بٔبد ا٨ٍزْؼبه ػٓ ثؼل ٚرم١ٕبد اٌوٕل اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ .4

: اٌّغبؽخ اٌجؾش٠خ (4

 .كهاٍخ اٌّل ٚاٌغيه َِٚز٠ٛبد اٌّبء .1

 .كهاٍخ اٌؾذ ٚاٌزو١ٍت فٟ إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ ٚاٌّبئ١خ .2

 .ِشالجخ اٌزؾٛ٘بد فٟ إٌّؾآد إٌٙذع١خ ٚاٌزؾٛ٘بد فٟ اٌمؾشح األسم١خ (5

(. GPSثبٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ ِضً  (اٌغ١ٛك٠ٕب١ِى١خ)ِوالجخ ؽووبد اٌمْوح ا٤ه١ٙخ  .1
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 .ِوالجخ إٌّْآد إٌٙل١ٍخ اٌٚقّخ ثبٌطوق اٌَّبؽ١خ .2

: عبؽخ اٌؼمبس٠خ (6

اٌؼمبه، رط٠ٛو أزبط اٌّقططبد اٌؼمبه٠خ  رط٠ٛو ِفَٙٛ لطؼخ ا٤هٗ أٚ)  :اٌَّبؽخ اٌؼمبه٠خ ٚأزبط اٌّقططبد اٌؼمبه٠خ اٌول١ّخ .1

  .(ثّب ٠قلَ ػ١ٍّبد ا٦فواى اٌؼمبهٞ  رط٠ٛو ِٕٙغ١بد ٚأٌٍ اٌزٕظ١ُ اٌؼّوأٟ  هل١ّب،

  .أٔظّخ اٌزَغ١ً اٌؼمبهٞ ٚاكاهح اٌّؼٍِٛبد اٌؼمبه٠خ .2

 

: دساعبد فٟ اٌذلخ إٌٙذع١خ ٌٍج١بٔبد اٌّغبؽ١خ (7

. كهاٍبد فٟ اٌّؼب١٠و ٚاٌّٛإفبد اٌف١ٕخ فٟ اٌج١بٔبد اٌول١ّخ .1

. رؾ١َٓ كلخ اٌج١بٔبد اٌّولّخ .2

. DTMكهاٍبد فٟ رؾ١ًٍ كلخ إٌّٛمط ا٨هرفبػٟ اٌولّٟ  .3

. اٌجشِغخ فٟ إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خ (8

 اٌغ١ٛك١َ٠ب رط٠ٛو ثواِظ فٟ اٌَّبؽخ ٚ .1

. أرّزخ الزطبع اٌَّبد اٌغغواف١خ ِٓ اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ .2

. أرّزخ اٌزٛع١ٗ اٌّطٍك ٌٍٖٛه اٌغ٠ٛخ اٌول١ّخ .3

.  رط٠ٛو فٛاهى١ِبد ه٠ب١ٙخ ٌزٛع١ٗ اٌٖٛه اػزّبكاًا ػٍٝ اٌم١ٛك إٌٙل١ٍخ ٌٍّْٙل اٌّٖٛه .4

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ فٟ لغُ إٌٙذعخ اإلٔؾبئ١خ  -5

:  رط٠ٛش هشق اٌزؾ١ًٍ اإلٔؾبئٟ ٚاٌزق١ُّ ٌٍّٕؾآد، ٚرؾًّ:اٌّؾٛس اٌجؾضٟ األٚي

إٌّبمط غ١و اٌقط١خ، إٌّبمط اٌل٠ٕب١ِى١خ، ّٔبمط اٌزْممبد اٌؾل٠ضخ، ّٔبمط اٌز١ُّٖ ا٤ِضً، )إٌّنعخ ٚاٌز١ُّٖ ٌٍؼٕبٕو ٚإٌّْآد  -1

  (. ...اٌلهاٍبد اٌل٠ٕب١ِى١خ ٌٍّْٕآد اٌـّٔبمط ِٛصٛل١خ اٌز١ُّٖ، 

 .كهاٍخ ٍٍٛن اٌغٛائي اٌّقزٍطخ ِغ ٩ٕٚد لٔ ِزٕٛػخ و١ٍخ أٚ عيئ١خ -2

 .رؾ١َٓ أكاء إٌّْآد اٌج١ز١ٔٛخ ثبٍزقلاَ أٔظّخ أْبئ١خ ِقزٍفخ -3

 .رؾ١ًٍ ٚهفغ أكاء اٌؼمل رؾذ رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌّقزٍفخ -4

:  رؾغ١ٓ ِٛاد اإلٔؾبء ٚرط٠ٛش٘ب، ٚرؾًّ:اٌّؾٛس اٌجؾضٟ اٌضبٟٔ

،  ، اٌج١زْٛ اٌقف١ف، اٌج١زْٛ اٌّلػُ ثؤ١ٌبف ، اٌج١زْٛ مارٟ اٌزٛٙغ ، اٌج١زْٛ اٌّمنٚف ث١زْٛ ػبٌٟ اٌّمبِٚخ )اٌج١زْٛ ػبٌٟ ا٤كاء  -1

.  ( .....رؤص١و اٌؾو٠ك ػٍٝ اٌؼٕبٕو اٌج١ز١ٔٛخ اٌٍَّؾخ 

.  رؤص١و اٌؾو٠ك ٚكهعبد اٌؾواهح اٌؼب١ٌخ ػٍٝ إٌّْآد إٌٙل١ٍخ -2

 . ( ا٤ث١ٕخ اٌط١ٕ١خ ٚاٌؾغو٠خ )ِٛاك اٌجٕبء اٌزم١ٍل٠خ  -3

.  إٌّْآد ِٓ اٌف٨ٛم اٌَّؾٛة ػٍٝ اٌجبهك -4

.    ( ا٤ث١ٕخ اٌْبٛئ١خ )اٌق١بَ ٚا٤فْبة اٌّؾ١ٍخ  -5

: إػبدح رؤ١ً٘ إٌّؾآد، ٠ٚؾًّ ٚرط٠ٛش هشق رم١١ُ:اٌّؾٛس اٌجؾضٟ اٌضبٌش

. رم١١ُ أكاء إٌّْآد رؾذ رؤص١و ا٤ؽّبي اٌّقزٍفخ -

 .اٌزو١ُِ، اٌزم٠ٛخ، اٌزلػ١ُ، ٚاٌؾّب٠خ ٌٍّْٕآد إٌٙل١ٍخ -

 

لغُ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ ِؾبٚس األثؾبس فٟ 

 

: األعبعبد ٚ اٌغذساْ االعزٕبد٠خ  

 كهاٍخ  اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌزوثخ  ٚ ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ -1

 كهاٍخ  اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌزوثخ  ٚ ا٤ٍبٍبد اٌؼ١ّمخ -2

 اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ اٌزم١ٍل٠خ -3
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 .اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ ِٓ روثخ ٍَِؾخ -4

 .كهاٍخ ٍٍٛن ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ لوة إٌّؾلهاد -5

 .كهاٍخ ا٤ٍبٍبد اٌقبٕخ -6

. رؤص١و اٌؾفو ػٍٝ أٍبٍبد اٌجٕبء اٌّغبٚه -7

: رؾغ١ٓ ٚرذػ١ُ اٌزشثخ 

رؾ١َٓ اٌزوة ثبٌّٛاك اٌٖٕؼ١خ  -1

رؾ١َٓ اٌزوثخ و١ّ١بئ١بًا  -2

رؾ١َٓ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍزوثخ  -3

. كهاٍخ رٛاىْ إٌّؾلهاد ٚ رضج١زٙب -4

. رلػ١ُ ؽفو اٌزؤ١ٌٍ -5

اٌٍَٛن اٌو٠ٌٛٛعٟ ٌٍزوثخ  -6

كهاٍخ ِطبِو إٌفب٠بد  -7

 : أٔفبق

 .كهاٍخ رؤص١و رٕف١ن ا٤ٔفبق ٚ إٌّْآد اٌّطّٛهح ػٍٝ ٍطؼ اٌزوثخ ٚ إٌّْآد  -1

 .كهاٍخ اٌزْٛ٘بد فٟ ٍطؼ اٌزوثخ  ٔز١غخ رٕف١ن ا٤ٔفبق -2

: ١ِىب١ٔه اٌقخٛس 

 .رؤص١و اٌزغّل ػٍٝ اٌٖقٛه -1

 .رؤص١و اٌْمٛق ٚ اٌزٖلػبد ػٍٝ ِمبِٚخ اٌٖقٛه -2

 .رؤص١و اٌْمٛق ػٍٝ  رٛىع ا٦عٙبكاد -3

 .رؤص١و اٌْمٛق اٌّغٙو٠خ  ػٍٝ اٌقٛآ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ ا١ٌّىب١ٔى١خ -4

: د٠ٕب١ِه اٌزشثخ  ٚ إٌٙذعخ اٌضٌضا١ٌخ 

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ ٚ اٌؼ١ّمخ ٚ ّٔنعزٗ -1

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ ا٤ٔفبق  ٚ إٌّْآد اٌّطّٛهح ٚ ّٔنعزٗ -2

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ رٛاىْ إٌّؾلهاد ٚ ّٔنعزٗ -3

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ ٚ ّٔنعزٗ -4

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ ٍٍٛن اٌزوة ٚ ّٔنعزٗ -5

 .كهاٍخ ػيي ا٤ِٛاط ا٨٘زياى٠خ  -6

 .كهاٍخ أزْبه ٚ رقبِل ا٤ِٛاط ا٨٘زياى٠خ إٌبرغخ ػٓ اٌّٖبكه اٌل٠ٕب١ِى١خ اٌّقزٍفخ -7

 .كهاٍخ اٌٍَٛن اٌل٠ٕب١ِىٟ ٥ٌٍبٍبد اٌَطؾ١خ ٚ اٌؼ١ّمخ -8

 

: اٌجؾش اٌزغش٠جٟ 

 .كهاٍخ ؽم١ٍخ ػٍٝ اٌزوة -1

 . كهاٍخ ِقجو٠خ ػٍٝ اٌزوة -2

 .اٌلهاٍبد اٌغ١ٛف١ي٠بئ١خ فٟ ا٤ػّبي إٌٙل١ٍخ  -3

 .رؤص١و ا١ٌّبٖ ػٍٝ ٍٍٛن اٌزوة -4

 

لغُ ٕ٘ذعخ ٚ إداسح اٌزؾ١١ذ -6

 ه٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ دػُ اٌمشاس ٚاٌّؾبوبح ٚاٌزوبء اٌقٕؼٟ ٌّؾبس٠غ اٌزؾ١١ذ  .1

  ّٔنعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبءBIM 

 اٌزمل٠و ٚاٌزٕجئ 
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  ارقبم اٌمواه ِزؼلك اٌّؼب١٠و 

إداسح اٌّؾبس٠غ  ٚ ٔظُ رؾغ١ٓ األداء  .2

  (ٔظُ اكاهح ا٤كاء )اكاهح ا٤ٔظّخ 

  اٌّئّواد ا٤ٍب١ٍخ ٌم١بً ا٤كاءKPI'S 

      اٌىفبءح اٌزم١ٕخ ٚ ا٨لزٖبك٠خ ٌٍؾٍٛي اٌز١ّ١ّٖخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٌّْبه٠غ اٌز١١ْل 

 ٟا٨ٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌزم١١ُ اٌّئٍَبر  

  اكاهح اٌؼ١ٍّبد ٚاٌز١ٕٖغ 

 اٌزقط١ٜ اٌّئرّذ ٚثواِظ رؾ١َٓ ا٦ٔزبع١خ 

  اكاهح اٌغٛكح 

  اكاهح ا١ٌٖبٔخ 

 

 رٕظ١ُ اٌّؾبس٠غ . 3

   (عٛكح – وٍفخ – ىِٓ )اكاهح 

  رط٠ٛو اٌؾٍٛي ٌَّبئً رقط١ٜ ٚ ِزبثؼخ ِْبه٠غ اٌز١١ْل

 رٕظ١ُ اٌّٛاهك 

 اكاهح اٌزؼبهٙبد 

 اٌز١َٕك ٚا٨رٖب٨د 

  اكاهح ِغبي ٚرىبًِ اٌّْوٚعPROJECT LIFE CYCLE 

  اكاهح اٌٍٛعَز١بد ٚاٌزي٠ٚل 

 /اٌزم١ٕبد ٚاإلعشاءاد./رط٠ٛش ٚ رٕظ١ُ فٕبػخ اٌزؾ١١ذ. 4

  (ر١ٕٛف ٚ رؾ١ًٍ رم١١ُ اٌقٖبئٔ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌمطبع اٌز١١ْل /اكاهح رط٠ٛو ٚر١ُّٖ إٌّزغبد  )اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 اكاهح اٌؼمٛك 

   رط٠ٛو رمبٔبد رٕف١ن ػ١ٍّبد اٌز١١ْل 

  اكاهح ٕٚ٘لٍخ اٌم١ّخ 

  اكاهح اٌزغ١١و 

 وٛكاد ِٚؼب١٠و ِٚٛإفبد 

  اػبكح إٌٙلٍخREENGINEERING 

 LEAN CONSTRUCTION 

 .رط٠ٛش ِٛاد اٌجٕبء فٟ لطبع اٌزؾ١١ذ . 5

 اٍزقلاَ إٌفب٠بد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌٖٕبػ١خ ٦ٔزبط ث١زْٛ ثقٖبئٔ ث١ئ١خ 

 (هٚاٍت ثؾ١واد اٌَلٚك، ِقٍفبد اٌٍلائٓ، أٔمبٗ اٌجٕبء، ِقٍفبد اٌّٖبٔغ اٌٍٖجخ ، اٌف١ٍو ٚ اٌٙجبة ٚ اٌوِبك، ٔفب٠بد أفوٜ)

 ٙجٜ رىٌٕٛٛع١ب اٌج١زْٛ غ١و اٌزم١ٍلٞ ثّٛاك ِؾ١ٍخ 

اٌج١زْٛ ػبٌٟ ا٤كاء، اٌج١زْٛ مارٟ ا٨هرٖبٓ، اٌج١زْٛ اٌّوٕٛٓ ثبٌّلاؽٟ وجل٠ً ٌٍّغجٛي ا٦ٍفٍزٟ فٟ اٌطوق، ٚ ٌٍزوثخ فٟ ثٕبء عَُ )

 .(اٌَل

 ك٠ِّٛخ ث١زْٛ إٌّْآد ٚ ١ٕبٔزٙب ٚ رو١ِّٙب 

 اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ ك٠ِّٛخ إٌّْآد، أِواٗ إٌّْآد ٚ ١ٕبٔزٙب ٚ رو١ِّٙب)

 ُرط٠ٛو ِٛاك ا٦وَبء ٚ اٌؼيي ٚ اٌزو١ِ 

 (رط٠ٛو اٌّٛاك ٚ هفغ وفبءرٙب، أزبط ِٛاك عل٠لح ٌمطبع اٌز١١ْل،رٖب١ُِ ِٚٛاك ثٕبء ِٕقفٚخ اٌزىب١ٌف)
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و١ٍخ اٌق١ذٌخ  

: رّذ ِواعؼخ ّبٍِخ ٌقطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌى١ٍخ ٚرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّؾبٚه ؽَت اٌغلٚي ا٢رٟ 

األلغبَ اٌزؾبسو١خ  اٌّؾبٚس اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ  

اٌج١ٌٛٛع١ب  ِؾٛه اٌزمبٔخ اٌؾ٠ٛ١خ ا١ٌٖل١ٔ٨خ ٚ

اٌغي٠ئ١خ  

ث١ٛرىٌٕٛٛع١ب اٌز١ٕٖغ اٌؾ١ٛٞ اٌلٚائٟ  - 

اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ  - 

اٌزْق١ٔ ٚاٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ  - 

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء - 

اٌؾ٠ٛ١خ 

لَُ اٌؼمبل١و  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ  - 

١ِىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌز١ٕٖغ اٌلٚائٟ  - ِؾٛه اٌلهاٍبد ا١ٌّىوٚث١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ  

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ  - 

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌَو٠و٠خ  - 

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء - 

اٌؾ٠ٛ١خ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب ا١ٌٖل١ٌخ - ِؾٛه ا١ٌٖبغخ اٌلٚائ١خ ِٚوالجزٙب 

ر١ٕٖغ ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  - 

اٌلهاٍبد اٌَو٠و٠خ  - 

ِوالجخ ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد -  

لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  - 

اٌّوالجخ اٌلٚائ١خ  - ِؾٛه اٌّوالجخ اٌلٚائ١خ ٚاٌغنائ١خ اٌّزملِخ 

اٌّوالجخ اٌغنائ١خ  - 

لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  -  

لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء - 

اٌؾ٠ٛ١خ  

ِؾٛه اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ ٚاٌؼمبل١و 

ِٚوالجزٙب  

كهاٍخ اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ  - 

اٌؼمبل١و ٚو١ّ١بء اٌؼمبل١و  - 

ا٨ٍزقلاَ اٌزطج١مٟ ٌٍؼمبل١و  - 

لَُ اٌؼمبل١و  - 

لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  -  

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ 

ػٍَٛ ا٤ك٠ٚخ  - ِؾٛه ػٍَٛ ا٤ك٠ٚخ ٚاٌََّٛ 

كهاٍبد اٌزٛافو اٌؾ١ٛٞ  - 

اٌلهاٍبد ا١ٌَّخ  - 

لَُ ا٤ك٠ٚخ  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

 

 :اٌخطو اٌغ٠ٕٛخ اٌزفق١ٍ١خ ٌّؾبس٠غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛؽذاد  -1

:  ثبٌٕغجخ ٌألثؾبس اٌّغغٍخ - 
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  ٠زُ ؽب١ٌبًا أٙبء ثؼ٘ ا٤ثؾبس اٌَّغٍخ ِٚزبثؼخ اٌجؾش فٟ ِغبي ٍوٛبْ اٌضلٞ ، أِب ػٍٝ َِزٜٛ أثؾبس اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فمل رُ ِٕبلْخ اغٍت 

. اٌوٍبئً اٌَّغٍخ ِٕن ٍٕز١ٓ ٚرُ رَغ١ً ع١ّغ ٩ٛة اٌّبعَز١و ٥ٌثؾبس 

: ثبٌٕغجخ ٌزغغ١ً األثؾبس- 

١ٍزُ رَغ١ً ػلك ِٓ ا٤ثؾبس اٌؼ١ٍّخ ِٓ لجً أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌزٟ رُٚ فوق ػًّ ثؾض١خ ؽَت اٌّؾبٚه اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رُٚ فوق ػًّ 

: ثؾض١خ ؽَت اٌّؾبٚه اٌوئ١َ١خ ٚاٌفوػ١خ اٌّمزوؽخ ٚفبٕخ فٟ ِغبي 

ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  - 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ا١ٌٖل١ٔ٨خ ٚاٌغنائ١خ - 

اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٔ٨خ ِٚوالجخ اٌلٚاء  - 

ػٍَٛ ا٤ك٠ٚخ  - 

.  اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ ٚاٌؼمبل١و - 

: و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ 

 

 
: لغُ إٌظُ ٚاٌؾجىبد اٌؾبعٛث١خ: أٚالً 

 

هئ١ٌ اٌٛؽلح اٌّؾٛه اٌجؾضٟ اٍُ اٌٛؽلح 

ٚؽلح إٌظُ ٚاٌْجىبد اٌؾبٍٛث١خ 

ٕ٘لٍخ اٌّوٚه ٚل١بٍبد اٌْجىخ - 1

هئ١ٌ اٌمَُ  ر١ُّٖ ثوٚرٛو٨ٛد اٌْجىبد ٚث١ٕزٙب - 2

ٔظُ اٌزْغ١ً ٚاٌيِٓ اٌؾم١مٟ - 3

أِٓ إٌظُ ٚاٌْجىبد - 4

 

: لغُ اٌجشِغ١بد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد: صب١ٔبً 

 

هئ١ٌ اٌٛؽلح اٌّؾٛه اٌجؾضٟ اٍُ اٌٛؽلح 

ٚؽلح اٌجوِغ١بد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

أِٓ اٌّؼٍِٛبد - 1

هئ١ٌ اٌمَُ  اٌزٕم١ت فٟ اٌج١بٔبد ٚاٍزوعبػٙب - 2

ٔظُ لٛاػل اٌج١بٔبد ٚاٌّؼوفخ اٌنو١خ - 3

رؾ١َٓ اٌقٛاهى١ِبد ٕٚفٛف اٌزؼم١ل - 4

 

 

: و١ٍخ هت األعٕبْ 

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اعُ اٌٛؽذح

 ىهاػخ ا٤ٍٕبْ  -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ اٌفُ ٚاٌفى١ٓ

 عواؽخ ا٨هرفبع إٌَقٟ -2

 وَٛه اٌفى١ٓ ٚاٌّووت اٌٛعٟٙ اٌفىٟ -3

 رٖؾ١ؼ اٌزْٛ٘بد اٌقٍم١خ -4

اٌغواؽخ اٌزم١ّ٠ٛخ  -5
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اٌيهع اٌفٛهٞ  -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ىهاػخ ا٤ٍٕبْ

اٌزؾ١ًّ اٌفٛهٞ ٌٍيهاػخ  -2

اٍزقلاَ اٌيهع فٟ اٌزؼ٠ٛ٘ اٌفىٟ  -3

ػ٩لخ ا٨ٔزبْ ِغ اٌيهع  -4

اٌطوق اٌغواؽ١خ اٌزغ١ٍ١ّخ ثبٌيهع  -5

اٌلػُ ٚاٌغوٍبد  -6

ا٨ٌزٙبة ؽٛي اٌيهػبد  -7

 رط٠ٛو اٌّٛاك اٌّوِّخ اٌزغ١ٍ١ّخ -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّلاٚاح

 ٛوق ؽْٟ ا٤ل١ٕخ اٌغنه٠خ -2

ِٛاك ؽْٟ ا٤ل١ٕخ اٌغنه٠خ  -3

اٍزؼّب٨د ا١ٌٍيه فٟ اٌّلاٚاح ٚاٌغواؽخ ٚاٌزْق١ٔ -   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا١ٌٍيه

 اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ اٌغو٠جٟ -1 ٚؽلح إٌَظ ٚاٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ

إٌّبػخ ا١ٌَٕغ١خ  -2

 ٩ٕٚد ا٤ؽىبَ -1 ٚؽلح اٌزؼ٠ٛٚبد اٌّزؾووخ
 اٌزؼ٠ٛ٘ اٌفىٟ اٌٛعٟٙ -2
 ا٨عٙيح اٌّؤخ -3
 رجط١ٓ ا٨عٙيح اٌزؼ١ٚ٠ٛخ -4

 (ّوائؼ ٌض٠ٛخ+ رغو٠ف  )اٌغواؽخ ؽٛي ا١ٌَٕخ  -1ٚؽلح إٌَظ اٌلاػّخ ٚٛت اٌفُ 

 (ػظ١ّخ + ٛؼَٛ ١َٔغخ  )اٌّؼبٌغبد اٌزغلك٠خ  -2

 (GTR)ا٤ّؼخ   -3

ٛت اٌفُ اٌٛلبئٟ  -4

رط٠ٛو اٌّٛاك ا١ٌَٕخ ثّب ٠ز٩ئُ ِغ اٌج١ئخ ٚاٌٖؾخ  -1ٚؽلح  اٌّٛاك ا١ٌَٕخ 

 اٌف٠ّٛخ

 اعواء كهاٍبد كٚائ١خ فٟ ِغبي ٛت اٌفُ ٚا٤ٍٕبْ -2

 

 إٌىٌ ٚػ٩لزٗ ثبٌزم١ٕبد اٌؼ٩ع١خ -1ٚؽلح اٌزم٠ُٛ 

 ٨ك٠بًا  اغ٩ق اٌفواؽ ِىبْ ا٤ٍٕبْ اٌّفمٛكح ٚ -2

 (اٌيه٠ؼبد اٌزم١ّ٠ٛخ  )رط٠ٛو اٌلػُ  -3

ا٤عٙيح  اٌٛظ١ف١خ اٌّزؾووخ ٚاٌضبثزخ  -4

 رط٠ٛو رم١ٕبد ؽل٠ضخ فٟ اٌّؼبٌغبد اٌٍج١خ ػٕل ا٤ٛفبي -1ٚؽلح ٛت إٍٔبْ ا٤ٛفبي 

 اٌلهاٍبد اٌَّؾ١خ ٚاٌٛثبئ١خ -2

كهاٍخ اٌؼبكاد اٌٚبغطخ ػٕل ا٤ٛفبي ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ  -3

 اٌّووت اٌفىٟ اٌٛعٟٙ

اٌز١ٙئخ اٌلٚائ١خ ػٕل ا٤ٛفبي أصٕبء اٌّؼبٌغبد ا١ٌَٕخ  -4
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اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد  

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ : أٚالً 

 ٚثٕز١غخ اٌّواعؼخ رُ اٌزؤو١ل ػٍٝ فطخ اٌؾش اٌؼٍّٟ ـ رّذ فٟ لَُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد ِواعؼخ فطٜ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -1

: ٌمَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٚاٌزٟ رزّٚٓ 

ـ اٌؼًّ ػٍٝ افززبػ  ِبعَز١و اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزقٖٔ فٟ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ٌغ١و إٌبٛم١ٓ ثٙب ٔظواًا ٌٍؾبعخ اٌّبٍخ ٌٙنا اٌّبعَز١و  -2

. ٚرٛفو اٌىبكه اٌزله٠َٟ اٌّئً٘ ٌٍم١بَ ثزله٠ٌ اٌّموهاد اٌّمزوؽخ فٟ ٘نا اٌّبعَز١و فٟ اٌمَُ 

ـ اٌؼًّ ػٍٝ رْى١ً ٌغبْ ثؾش ػٍّٟ ِٓ اعً رؾل٠ل أُ٘ اٌّواعغ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌّموهاد اٌّمزوؽخ فٟ ِبعَز١و اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزقٖٔ  -3

اٌّمزوػ افززبؽٗ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد ١ٌٖبه اٌٝ ٍٛت ٘نٖ اٌّواعغ ٚري٠ٚل ِىزجخ اٌّؼٙل ثٙب ٔظواًا ٌفبئلرٙب 

. اٌمٖٜٛ ٌٍط٩ة ٚاٌّله١ٍٓ 

ـ اٌؼًّ ػٍٝ كهاٍخ افززبػ ِبعَز١و ثؾضٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ فٟ اٌّؼٙل ٔظواًا ٌفبئلرٗ اٌؼ١ٍّخ ٌٚزٛافو اٌىبكه  -4

اٌزله٠َٟ اٌمبكه ػٍٝ ا٦ّواف ػٍٝ هٍبئً ِبعَز١و ثؾض١خ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل ٕٚ٘ب رغله ا٦ّبهح اٌٝ أٗ ٠زُ اٌؼًّ 

ؽب١ٌبًا فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ػٍٝ رٕف١ن اٌجٕٛك اٌض٩س اٌَبثمخ ؽ١ش رُ اٍزىّبي اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ف١ّب ٠زؼٍك ثّبعَز١و اٌزؤ١ً٘ 

ٚاٌزقٖٔ ٚرُ هفؼٙب اٌٝ ِغٌٍ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ أعً اٍزىّبي ا٦عواءاد ٨فززبؽٗ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ، وّب رُ الزواػ لٛائُ 

اٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ  اٌّّٙخ ١ٌٖبه اٌٝ رؤ١ِٕٙب ػٓ ٛو٠ك ٌغٕخ ّواء اٌىزت فٟ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد ٚلَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ؽب١ٌبًا ثٖلك 

. اػلاك فطخ كه١ٍخ ٚٔظبَ ِزىبًِ ٌٍّبعَز١و اٌجؾضٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ١ٌٖبه اٌٝ الزواػ افززبؽٗ ؽبي اٍزىّبٌّٙب 

: أػذ لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ خطخ إعزشارغ١خ ٌّؾبس٠غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ رزّؾٛس ؽٛي اٌّؾبٚس اٌزب١ٌخ 

. ـ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ  اٌؾل٠ضخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -1

. ـ رؾ١ٚو  اٍزم١ٌ٩خ  ِزؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ أعٕج١خ  -2

. ـ رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ فٟ كٚهاد اٌّؾبكصخ اٌؼبِخ ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ِٓ لجً اٌط٩ة فٟ ٘نٖ اٌلٚهاد  -3

. ـ رط٠ٛو ٛوق اٌزم١١ُ  اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -4

. ـ ٛوق اٌزؾ١َٓ اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ثطو٠مخ أوبك١ّ٠خ ػ١ٍّخ  -5

. ـ كٚه اٌضمبفخ فٟ رؼٍُ ٌغخ  أعٕج١خ  -6

 

: ٠مزشػ لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ أْ رزّؾٛس اإلعزشارغ١خ اٌخّغ١خ ف١ٗ ؽٛي 

ـ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً  -1

. ـ اٌزىٌٕٛٛع١ب  ٚرؼ١ٍُ اٌٍغخ  ا٦ٔى١ٍي٠خ  ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -2

. ـ اٍزوارغ١بد اٌزٛإً  ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  -3

. ـ رله٠ٌ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -4

. ـ ٛوق اوزَبة ٌغخ صب١ٔخ ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٌغخ صب١ٔخ  -5

 .ـ رط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٌلٜ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ صب١ٔخ  -6

 

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ : صب١ٔبً 

: رُ  رؾل٠ل ِؾبٚه فطخ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚفك ا٢رٟ 

. ـ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٤٘لاف رق١ٖٖخ ٚعبِؼ١خ  -1

. ـ رط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ  -2

. ـ رؾ١ًٍ ٙوٚة اٌقطبة اٌّقزٍفخ  -3

. ـ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً  -4
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. . ـ رؾ١ًٍ اٌغبٔت اٌضمبفٟ ٚا٨عزّبػٟ فٟ إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌغبِؼ١خ -5

ـ اٌز٠ٖٛت اٌٖٛرٟ  -6

. ـ اٌغبٔت إٌؾٛٞ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  -7

. ـ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ -8

. ـ اوزَبة اٌّٙبهاد ا٤هثؼخ  -9

 .ـ اٌزوعّخ  -10

 

 

  ٔظواًا ٩ٌ٘زّبَ اٌزٟ ر١ٌٛٗ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌزؾ١َٓ ٚالغ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٌٍَٕز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ  ثْىً فبٓ رُ الزواػ ٌغبْ ثؾض١خ

: ٌلهاٍخ ٚالغ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رْو٠ٓ ِٚؼب٘ل٘ب 

ٚإٌّبٍت  (ٌٍّٕٙبط  اٌّمزوػ ؽب١ٌبًا  )ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ إٌّب٘ظ اٌؾل٠ضخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ِٓ اعً الزواػ إٌّٙبط اٌجل٠ً .1

. ػٍٟ ؽج١ت ، ك. ٌؾبعبد َِٚزٜٛ ٩ٛثٕب فٟ إٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رْو٠ٓ ِٚؼب٘ل٘ب ِّب ٠ٍجٟ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ رزؤٌف ِٓ ك

ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ ِموهاد اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٌٍَٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ أعً رٛع١ٗ ٩ٛة .٠ٛ٘لا اٌجوٞ .ِٕبي أٍؼل ، ك.اػزلاي ؽج١ت ، ك

هثلاء . عِٛبٔب ٘ل٠ٖٛ ، ك.اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٦ػلاك ٍِفبد كه١ٍٗ رغٕٟ ٘نٖ اٌّموهاد ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك

. ٍبِٛ ٕبٌؼ . ٕمو ، ك

ـ ٌغٕخ ٦ػلاك ٍِفبد كها١ٍخ ٚاػزّبك٘ب فٟ اٌى١ٍبد اٌزٟ ٨ ٠زٛافو ف١ٙب ِموه اٌٍغخ فو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٚمٌه ثّب ٠زٛافك ِغ اٌقطخ  .2

. اٌٙبَ ِؾّٛك. وٕلا ِؾ٩ ، أ. ٍبِٛ ٕبٌؼ ، أ. ِوٚاْ اٍجو ، ك. ١ٍ١ٌبْ ِوػٟ ، ك. ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك

 وّب رُ رْى١ً ٌغٕخ  ٌلهاٍخ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ِٚلٜ فبػ١ٍخ 

. ِٕبي أٍؼل . ِوٚاْ اٍجو، ك.ػٍٟ ؽج١ت ، ك. ١ٍ١ٌبْ ِوػٟ، ك. ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّؼٙل ، رزؤٌف ِٓ ك

. ـ ٠زُ اٌؼًّ ؽب١ٌبًا ػٍٝ رؼل٠ً اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌّبعَز١و رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ 3

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ 

: لبَ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ثزْى١ً ٚؽلاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزب١ٌخ 

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ٦ػلاك فطخ كها١ٍٗ ٚٔظبَ ِزىبًِ ٌٍّبعَز١و اٌجؾضٟ اٌنٞ ١ٍزُ الزواػ افززبؽٗ  فٟ اٌمَُ  

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ أعً كهاٍخ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ 

 .ِٚلٜ فبػ١ٍخ ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّؼٙل 

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ أعً رؾف١ي اٍزم١ٌ٩خ ِزؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ أعٕج١خ ٚالزواػ ٛوق ػ١ٍّخ ّٙٓ ا١ٌَبق اٌزله٠َٟ فٟ اٌغبِؼخ ِٓ 

 .أعً افبكح اٌّزؼ١ٍّٓ اٌن٠ٓ ٠زجؼْٛ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل  

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ  أعً رط٠ٛو ٛوق اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ ثّب ٠ٕؼىٌ ػٍٝ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اٌزله١َ٠خ فٟ كٚهاد 

 .اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ اٌّمبِخ فٟ اٌّؼٙل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

58 

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ أعً رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ ِٓ اٌط٩ة ٚرمل٠ُ الزواؽبد ػ١ٍّخ ِٓ أعً ا٨ٍزفبكح ِٓ كٚهاد 

اٌّؾبكصخ اٌؼبِخ ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ِٓ لجً اٌط٩ة فٟ ٘نٖ اٌلٚهاد ثٙلف أفن آهاء اٌط٩ة ثؼ١١ٓ ا٨ػزجبه ١ٌٖبه اٌٝ رؾ١َٓ َِزٜٛ ٘نٖ 

 اٌلٚهاد فٟ اٌّؼٙل ، 

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ 

: رُ الزواػ  ٌغبْ ثؾض١خ ِئٌفخ ِٓ أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ 

ٚإٌّبٍت ٌؾبعبد  (ٌٍّٕٙبط  اٌّمزوػ ؽب١ٌبًا  )ـ  ٌغٕخ ٌلهاٍخ إٌّب٘ظ اٌؾل٠ضخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ِٓ اعً الزواػ إٌّٙبط اٌجل٠ً

اػزلاي ؽج١ت . ػٍٟ ؽج١ت ، ك. َِٚزٜٛ ٩ٛثٕب فٟ إٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رْو٠ٓ ِٚؼب٘ل٘ب ِّب ٠ٍجٟ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ رزؤٌف ِٓ ك

. ٠ٛ٘لا اٌجوٞ .ِٕبي أٍؼل ، ك.، ك

ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ ِموهاد اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٌٍَٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ أعً رٛع١ٗ ٩ٛة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٦ػلاك ٍِفبد كه١ٍٗ رغٕٟ ٘نٖ 

. ٍبِٛ ٕبٌؼ . هثلاء ٕمو ، ك. عِٛبٔب ٘ل٠ٖٛ ، ك.اٌّموهاد ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك

ـ ٌغٕخ ٦ػلاك ٍِفبد كها١ٍخ ٚاػزّبك٘ب فٟ اٌى١ٍبد اٌزٟ ٨ ٠زٛافو ف١ٙب ِموه اٌٍغخ فو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٚمٌه ثّب ٠زٛافك ِغ اٌقطخ 

. اٌٙبَ ِؾّٛك. وٕلا ِؾ٩ ، أ. ٍبِٛ ٕبٌؼ ، أ. ِوٚاْ اٍجو ، ك. ١ٍ١ٌبْ ِوػٟ ، ك. ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك

 وّب رُ رْى١ً ٌغٕخ  ٌلهاٍخ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ِٚلٜ فبػ١ٍخ 

ِٕبي أٍؼل  .ِوٚاْ اٍجو ، ك.ػٍٟ ؽج١ت ، ك. ١ٍ١ٌبْ ِوػٟ، ك. ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّؼٙل ، رزؤٌف ِٓ ك

 

: و١ٍخ اٌزّش٠ل 

 اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ

 عٛكح اٌوػب٠خ اٌزّو١ٚ٠خ  -1

  عٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ ألَبَ اٌلاف١ٍخ ٚاٌغواؽخ. 

  عٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ لَُ اٌؾٛاٙٓ ٚا٤ٛفبي. 

  ًعٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ ػ١ٍّخ اٌؾًّ ٚا٨ٌٛكح ٚإٌفب. 

  كهاٍخ ٚرط٠ٛو ٔظُ اكاهح ا٤كاء. 

  عٛكح اٌّّبهٍبد ا٦كاهح فٟ اٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ. 

  اٍزقلاَ ٛوائك اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ رط٠ٛو إٌظُ ا٦كاه٠خ. 

  رؾ١َٓ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح ٌٍّوٙٝ ثؤِواٗ ِيِٕخ -2

 ٙجٜ اٌؼلٜٚ  -3

 اٌّواؽً اٌّقزٍفخ ٨ٌٍٛكح ّٓٙ . 

 اٌؼلٜٚ فٟ ٚؽلح اٌؾٛاٙٓ ٚألَبَ ا٤ٛفبي . 

 اٌؼلٜٚ فٟ ٚؽلح اٌؾٛاٙٓ ٚاٌؼٕب٠خ اٌّوويح ٥ٌٛفبي . 

 ٜٚا٨ٌٛكح إٌّي١ٌخ ٚٙجٜ اٌؼل . 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

59 

 اٌّوٙٝ ػبٌٟ اٌقطٛهح . 

 َٟأِواٗ اٌغٙبى اٌزٕف . 

 ِوٙٝ اٌغواؽخ ٚٚؽلح اٌؼ١ٍّبد . 

  اٌّئّواد ٚاٌّمٕٕبد– رم١١ُ ٚرط٠ٛو اٌّؼب١٠و. 

  
 رؤص١و اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ػٍٝ اٌزّو٠٘  -4

 اٌؼٕف ٙل اٌّوأح ٚاٌطفً -5

رم١١ُ ٚرطج١ك ثواِظ اٌزؤ١ً٘ ثبٌَٕجخ ٧ٌػبلبد ٥ٌِٚواٗ اٌّيِٕخ   -6

 الزٖبك٠بد ٕؾ١خ  -7

  إٌظُ ٚا١ٌَبٍبد اٌٖؾ١خ ٚفؼب١ٌزٙب فٟ رؾ١َٓ اٌقلِبد اٌزّو١ٚ٠خ. 

  ِمبهٔخ فؼب١ٌخ رىٍفخ ا٦عواءاد اٌزّو١ٚ٠خ اٌّقزٍفخ. 

 اٌؼ٩ط اٌجل٠ً  -8

 اٌؼ٩ط ثب٤ػْبة 

 . اٌؼ٩ط اٌٚٛئٟ 

 . ا٦ثوح ا١ٕ١ٌٖخ

 . اٌؼ٩ط اٌٍَٛوٟ 

 .اٌؼ٩ط ثب١ٌٍّٛمٝ 

 .رم١١ُ ٚرط٠ٛو اٌج١ئخ اٌٖؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ  -9

  ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو اٌىٛاكه ا٦كاه٠خ ٚاٌم١بكح فٟ اٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ .

  رط٠ٛو ػ١ٍّبد ا٦ّواف ػٍٝ اٌج١ئخ اٌٖؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ. 

 

: ٚؽذاد اٌجؾش اٌؼ١ٍّخ اٌّؾىٍخ

 . 1/2/2009ربه٠ـ / 1197/ٚؽلح اٌجؾٛس اٌزّو١ٚ٠خ ثبٌمواه هلُ 

: و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ 

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ أللغبَ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ 

لغُ اٌزق١ُّ اٌّؼّبسٞ 

ا٦ّىب١ٌبد اٌز١ّ١ّٖخ ٌٍّجبٟٔ اٌؼبِخ اٌّؾٛه ا٤ٚي  

اّىب١ٌخ ر١ُّٖ اٌّجبٟٔ اٌَى١ٕخ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

اٌؼ٩لخ اٌغل١ٌخ ث١ٓ اٌفٓ ٚاٌؼّبهح ٚرطٛهّ٘ب اٌّؾٛه اٌضبٌش  

اٌؼّبهح اٌّؼبٕوح ٚفٍَفزٙب اٌّؾٛه اٌواثغ  

اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ٚاٌجوِغخ اٌؾل٠ضخ اٌّؾٛه اٌقبٌِ  

رؼي٠ي ٚر١ّٕخ اٌؼّبهح اٌّؾ١ٍخ اٌّؾٛه اٌَبكً  

" اٌؼّبهح اٌج١ئ١خ"                             رُ اٙبفخ اٌّؾٛه اٌَبثغ ثؼٕٛاْ 

 لغُ ٔظش٠بد ٚربس٠خ اٌؼّبسح

اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ اٌّؾٛه ا٤ٚي  
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اٌؼّبهح اٌَى١ٕخ فٟ اٌؼٖٛه اٌّقزٍفخ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

كهاٍخ اٌّجبٟٔ ا٤صو٠خ اٌّقزٍفخ اٌّؾٛه اٌضبٌش  

اٌؼّبهح اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح اٌّؾٛه اٌواثغ  

"  اٌفىو اٌّؼّبهٞ اٌّؼبٕو"  رُ الزواػ اٌّؾٛه اٌقبٌِ ثؼٕٛاْ 

لغُ ػٍَٛ اٌجٕبء ٚاٌزٕف١ز 

رم١ٕبد اٌجٕبء اٌؾل٠ضخ  اٌّؾٛه ا٤ٚي  

الزٖبك٠بد اٌّجبٟٔ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

اكاهح رٕف١ن اٌّٛالغ اٌّؾٛه اٌضبٌش  

١ٕبٔخ اٌّجبٟٔ اٌّؾٛه اٌواثغ  

" اٌغًّ ا٦ْٔبئ١خ اٌؾل٠ضخ "                      رُ الزواػ ِٕٚبلْخ اٌّؾٛه اٌقبٌِ ثؼٕٛاْ 

لغُ اٌزخط١و اٌؼّشأٟ  

اٌز١ّٕخ اٌؾٚو٠خ ٚاٌو٠ف١خ اٌّؾٛه ا٤ٚي  

اٌز١ّٕخ ٚاٌزقط١ٜ ا٦ل١ٍّٟ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

أكٚاد ٍٚٚبئً اٌزقط١ٜ اٌؼّوأٟ ٚاٌج١ئٟ اٌّؾٛه اٌضبٌش  

اٌزقط١ٜ اٌَّزلاَ  اٌّؾٛه اٌواثغ  

اٌز١ُّٖ اٌؼّوأٟ ٚر١َٕك اٌّٛالغ ِؾ١ٍبًا ٚػب١ٌّبًا اٌّؾٛه اٌقبٌِ  

 

و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ  

  (ِٕب٘ظ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ)ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ لَُ إٌّب٘ظ ٚإٔٛي اٌزله٠ٌ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ ثغبِؼخ رْو٠ٓ ثبٍُ  -1
 

 .ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ  -2
 

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ ٚاٌخطخ اإلعزشار١غ١خ 

 2014اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ ٌٍؼبَ : أٚالً 

اٌّئرّو اٌؼٍّٟ  -1

 ه٠بٙخ فبٕخ -2

 رله٠ت رؾم١ك ا٦ٔغبى اٌؼبٌٟ -3

 ػٍُ إٌفٌ اٌو٠بٟٙ -4

 اٌو٠بٙخ اٌّله١ٍخ -5

 اٌو٠بٙخ ا١ٍ٘٤خ -6

 اٌطت اٌو٠بٟٙ ٚ اٌزؤ١ً٘ اٌجلٟٔ -7

ا٦كاهح اٌو٠ب١ٙخ   -8

 

 اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ  

 

ثٚٛء اٌّٛعٛك ِٓ اٌىٛاكه اٌزله١َ٠خ ثبفزٖبٕبد اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚ اٌو٠ب١ٙخ  ٚ اٌّٛفل٠ٓ ٚ اٌّزٛلغ ػٛكرُٙ ف٩ي  ٘نٖ إٌَٛاد ٔمزوػ 

/ : 3/اٌقطخ ا٨ٍزوار١غ١خ ٌزط٠ٛو و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ ٥ٌػٛاَ اٌض٩صخ اٌمبكِخ ثبرغب٘بد 

رٛى٠غ ا٨فزٖبٕبد اٌؼ١ٍّخ ٚفك ٥ٌلَبَ اٌؼ١ٍّخ اٌَّئٌٚخ ػٓ اكاهح اٌّموهاد اٌلهاٍخ ؽ١ش ِٓ اٌّموه أْ ٠وفغ لجٛي اٌط٩ة  -1

 .ٚفك ٨لزواؽبد ا٤لَبَ 
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رؼي٠ي ١٘ئخ  اٌجؾش اٌّمزوػ رْى١ٍٙب ٨لزواػ اٌّْبه٠غ اٌجؾض١خ  ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚ ٤ثؾبس اٌزله١َ٠خ ٚ ِزبثؼزٙب ٚفك ا٩ٌئؾخ اٌلاف١ٍخ  -2

 ثٙنا اٌقٖٛٓ 

ا٢فبق اٌَّزمج١ٍخ ٌز١ّٕخ وٛاكه رٍجٟ ؽبعبد ا٨فزٖبٕبد اٌلها١ٍخ اٌغ١و ِٛعٛكح ؽب١ٌبًا وو٠بٙخ اٌّؼبل١ٓ ، اٌزؤ١ً٘ اٌطجٟ اٌجلئٟ ،  -3

 .. اٌو٠بٙخ اٌزو٠ٚؾ١خ ، 

ٚ رٚغ ٘نٖ ا٨ٍزوار١غ١خ ثؼ١ٓ ا٨ػزجبه ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ ا٨ٍزوار١غ١خ ٨ؽز١بعبد اٌَٛق ٚ اٌٛالغ فٟ ٍٛه٠ب ٚ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ِٓ 

ف٩ي اٌز١َٕك ٚ ى٠بكح ا٨رٖبي ٚ اٌزؼبْٚ ِغ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚ اٌٖؾخ ٚ اٌْئْٚ ا٨عزّبػ١خ ٚ ا٨رؾبك اٌو٠بٟٙ اٌؼبَ ٚ اٌو٠بٙخ 

اٌؼَىو٠خ ٚ اٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ  

ِؾبٚه اٌجؾض١خ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌّمزوؽخ ٥ٌػٛاَ اٌض٩صخ اٌمبكِخ  

 

 (اٌزوث١خ اٌقبٕخ  )رله٠ت ٚ رؤ١ً٘ اٌّؼبل١ٓ  -1

 ػٍُ إٌفٌ اٌو٠بٟٙ -2

 اٌو٠بٙخ اٌّله١ٍخ  -3

 اٌطت ٚ اٌزؤ١ً٘ اٌجلٟٔ -4

 اٌو٠بٙخ ٌٍغ١ّغ -5

 كهاٍخ ل١بٍبد ا٦ٔزوٚثِٛزو٠خ ٥ٌٛفبي ٚ اٌْجبة  -6

 ف١ي٠ٌٛٛع١ب اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ ٚاٌزغن٠خ  -7

 ػٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ ٚ اٌزله٠ت اٌّزملَ  -8

  

 

: و١ٍخ إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ 

: لغُ اٌّؼذاد ٚاال١ٌبد 

: رؾ١َٓ رو١ّل ٚؽفع اٌطبلخ ٚرؾ١َٓ وفبءرٙب ػٍٝ َِزٜٛ لطبع أزبط اٌىٙوثبء - -1

اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌؾواه٠خ  -2

اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌىٙوؽواه٠خ  -3

اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌىٙوٙٛئ١خ  -4

ٛبلخ اٌو٠بػ   -5

ٛبلخ اٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خ  -6

ٛبلخ اٌؾواهح اٌغٛف١خ  -7

رمبٔبد رقي٠ٓ اٌطبلخ   -8

ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚف٠٩ب اٌٛلٛك   -9

ٛبلخ أِٛاط اٌجؾو   -10

ِؾطبد اٌطبلخ اٌٙغ١ٕخ   -11

اٌّؼبٌغبد اٌؾواه٠خ ٌٍّؼبكْ ٚاٌلائٓ  - -12

اٌَجبئه اٌّؼل١ٔخ   -13

رآوً ٚا٘زواء اٌّؼبكْ ٚاٌلائٓ   -14

ا٨عٙبكاد فٟ ا٨٢د ٚا٤عياء اٌّؼل١ٔخ   -15

ر١ُّٖ فطٛٛ ا٦ٔزبط ١ٕٚبٔزٙب   -16

ر١ُّٖ ِٖبٔغ أزبع١خ   -17

ػ١ٍّبد ِٖبٔغ أزبع١خ   -18
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ػ١ٍّبد اٌز١ُّٖ ٚا٨ٔزٙبط    -19

 

لغُ ٕ٘ذعخ األرّزخ اٌقٕبػ١خ  

. ٔظُ ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ اٌقبٕخ ثزٛف١و ٚرو١ّل اٌطبلخ - -1

ٔظُ اٌم١بكح ٚاٌزؾىُ   -2

ا٨ٌىزو١ٔٚبد اٌٖٕبػ١خ   -3

اٍزقلاَ ٔظُ ا٨رٖب٨د ٚا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ   -4

 فٟ ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ  EMCرطج١مبد  -5

اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾبٍٛث١خ اٌول١ّخ ٚاٌوثٛر١خ فٟ ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ   -6

 

 

 

 

 

: و١ٍـــــــخ اٌزـشث١ــــــــخ 

 خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ

   2014 -2013 اٌغٕخ اٌذساع١خ :أٚالً 

اٌٛؽذح  

اٌجؾض١خ  
اٌمغُ اٌزبثغ ٌٗ  

 

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ 

 

اٌّٛمٛػبد اٌفشػ١خ  

 

 

 

 

 

اٌذساعبد 

اٌزشث٠ٛخ 

 

 

 

إٌّب٘ـظ 

 

 

 

إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ  
  ٍُرْق١ٔ ٚ ػ٩ط ٕؼٛثبد اٌزؼ. 

  ٍُاٍزوار١غ١بد اػلاك ٚ رله٠ت اٌّؼ. 

  ٍُاكاهح ث١ئخ اٌزؼٍُ ٚ كٚه٘ب فٟ رؾ١َٓ اٌزؼ .

ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ  
  اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌزْو٠ؼبد ا٦كاه٠خ اٌزوث٠ٛخ. 

  ُ١ٍبٍبد ٚ ٔظُ اٌزؼ١ٍ. 

  ا٦كاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ .

 .رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌَّؼ١خ اٌجٖو٠خ  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  

  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ .

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ  
  اٌزٕظ١ُ ا٨عزّبػٟ ٌٍّؼوفخ اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّغزّغ. 

  ٟأٔظّخ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوث. 

  ا١ٌَبٍبد اٌزوث٠ٛخ اٌّمبهٔخ .



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسؽبد إٌفغٟ 

 

 

 

اإلسؽبد إٌفغٟ 

ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ ا٦عزّبػٟ  
 ْاٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ ٚ كٚه٘ب فٟ ثٕبء ا٨َٔب. 

  ٟاٌزفبػً ٚ ِٙبهاد اٌزٛإً ا٦عزّبػ. 

  (ا٤ّٔبٛ ٚ اٌٖفبد  )١ٍىٌٛٛع١ب اٌم١بكح . 

 .٤ىِبد إٌف١َخ ا ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌفَٟ 

  ٌّٟٕٙا٦هّبك إٌفَٟ اٌّلهٍٟ ٚ ا .

ٚاهّبك مٚٞ ا٨ؽز١بعبد  اٌٖؾخ إٌف١َخ

اٌقبٕخ 

  ٕؼٛثبد اٌزؼٍُ اٌقبٕخ ثؤٛفبي مٚٞ ا٨ؽز١بعبد

 .اٌقبٕخ 

 ٟاٌزى١ف ٚ اٌزٛافك إٌفَٟ ٚ ا٦عزّبػ .

ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ ٚ  اٌم١بً

اٌزوثٛٞ 
  رط٠ٛو ٚ رم١ٕٓ اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ .

 

 2015  -2014   اٌغٕخ اٌذساع١خ :صب١ٔبً 

اٌٛؽذح  اٌجؾض١خ  
اٌمغُ اٌزبثغ 

  ٌٗ
اٌّٛمٛػبد اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ  

 

اٌذساعبد 

اٌزشث٠ٛخ 

 

 

 

إٌّب٘ـظ 

 

 

 

إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ 
o  رطج١مبد ٔظو٠بد اٌزؼٍُ اٌّقزٍفخ. 

o  ٗرله٠ٌ ٚ ر١ّٕخ اٌزفى١و ثؤٔٛاػ. 

o  اوَبة ٚ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌّقزٍفخ .

ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ 

o  اٌزقط١ٜ ،اٌزٕظ١ُ ، اٌز١َٕك ، اٌّزبثؼخ ٚ اٌولبثخ ،  )ٚظبئف ا٦كاهح

  .(اٌزٛع١ٗ ، اٌزم٠ُٛ 

o ِْى٩د ٚ ٕؼٛثبد ا٦كاهح ٚ الزواػ ؽٍٛي ٌٙب. 

o  ٗاػلاك ٚ رله٠ت اٌّل٠و ٚ اٌّٛع .

  .(رفؼ١ً ٚ رط٠ٛو رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  )ٚالغ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  oرم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ 

o  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ غ١و ا١ٌ٢خ .

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ 

اٌّمبهٔخ 

o  ٟاٌزغ١و ا٨عزّبػٟ ٚ ا٨لزٖبكٞ ٚ ر٠ٕٛغ اٌزؼٍُ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوث. 

o  ُأصو اٌؼٌّٛخ ػٍٝ اٌزوث١خ ٚ اٌزؼ١ٍ. 

o  اػلاك اٌّؼٍُ إٌبعؼ ٚ أف٩ل١بد إٌّٙخ .



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

 

 

 

 

إلسؽبد 

إٌفغٟ 

ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ 

ا٦عزّبػٟ 

o  ِواؽً إٌّٛ اٌؼّو٠خ ٚ كٚه اٌٛهاصخ ٚ اٌج١ئخ. 

o  اٌزفى١و ٚ ؽً اٌّْى٩د. 

o  ٍُاٌناووح ٚ اٌزؼ. 

o  اٌنوبء ٚ اٌْق١ٖخ .

ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌفَٟ 
  َٟٛوائك ٚ ِٙبهاد ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌف. 

o  رْق١ٔ ٚ ػ٩ط ا٨ٙطواثبد إٌف١َخ. 

 

اٌٖؾخ إٌف١َخ 

ٚ اهّبك مٚٞ ا٨ؽز١بعبد 

اٌقبٕخ 

o ٍُٙاٌّزفٛلْٛ ػم١ٍبًا ٚ ٛوائك اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘. 

o ٍُٙاٌّؼبلْٛ ؽ١َبًا ٚ ٛوق اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘. 

o ٍُٙاٌّؼبلْٛ ؽوو١بًا ٚ اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘ .

ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ  اٌم١بً

. ثٕبء اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ ٚ ِزبثؼخ رطج١مٙب  oٚاٌزوثٛٞ 

 

 

 2016 - 3015:  اٌغٕخ اٌذساع١خ:صبٌضبً 

اٌٛؽذح  اٌجؾض١خ  
اٌمغُ اٌزبثغ 

  ٌٗ
اٌّٛمٛػبد اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ  

 

 

 

 

 

اٌذساعبد 

اٌزشث٠ٛخ 

 

 

 

إٌّب٘ـظ 

 

 

 

إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ 

  ٍُر١ُّٖ ٚؽلاد ٚ ثواِظ ٚفك أفىبه ٔظو٠بد اٌزؼ. 

  رغو٠ت ٛوائك رله١َ٠خ عل٠لح ػٍٝ ِٛاك ِقزٍفخ. 

  ٚ رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ إٌّب٘ظ ٚ كهاٍخ ِلٜ ر١ّٕٚٙب أفىبهاًا

. ِٙبهاد ِؼ١ٕخ 

ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ 
  اٌزطٛهاد ا٦كاه٠خ اٌزوث٠ٛخ. 

  ا٦كاهح اٌٖف١خ. 

  اكاهح ِئٍَبد ِبلجً اٌّلهٍخ .

رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ 

  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼل. 

  ِواوي ٚ ِٖبكه اٌزؼٍُ اٌزم١ٍل٠خ ٚ ا٦ٌىزو١ٔٚخ. 

 

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ 
 كٚه ٍٚبئً ا٦ػ٩َ فٟ اٌزوث١خ 

 ٞٛاٌفىو اٌفٍَفٟ ٚ اٌزوث 

  ُاٌزقط١ٜ اٌزوثٛٞ ٚ الزٖبك٠بد اٌزؼ١ٍ

 

اٌذساعبد 

اإلسؽبد 

إٌفغٟ 
ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ ا٦عزّبػٟ 

 ٍٗرْى١ً اٌٍَٛن ٚ رؼل٠. 

 اٌقجواد ٚ اٌلٚافغ. 

 ١ٍىٌٛٛع١ب اٌفوٚق اٌفوك٠خ .



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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إٌفغ١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌفَٟ 

 ٞا٦هّبك إٌفَٟ ا٤ٍو. 

  ٟا٦هّبك إٌفَٟ اٌٖؾ. 

 

اٌٖؾخ إٌف١َخٚ اهّبك مٚٞ 

ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ 

 اٌّْى٩د ٚ ا٨ٙطواثبد إٌف١َخ. 

 ٌٟاٌزٛؽل - ا٨ٙطواة اٌٍَٛوٟ ا٨ٔفؼب. 

  َاٙطواثبد اٌٍغخ ٚ رؤفو اٌى٩ .

ٚاٌزوثٛٞ  ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ اٌم١بً

  اٍزقلاَ رطج١مبد ٔظو٠خ ا٨ٍزغبثخ ٌٍّفوكح فٟ رط٠ٛو

 .اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ 

  ُرط٠ٛو ٚ رؤ١ً٘ اٌىفبءاد ا١ٌٕٛٛخ فٟ ِغبي اٌم١بً ٚ اٌزم٠ٛ

 .

 

 

: اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾــٛس اٌج١ئــخ 

: اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾٛس اٌج١ئخ ٌٍغٕٛاد اٌضالس اٌمبدِخ 

 :ِؾـبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغُ إٌظُ اٌج١ئ١خ  .1

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ 

٠ّىٓ اٌزؼبْٚ ِؼٙب 

ِؼبٌغخ ِخٍفبد اٌقشف اٌقؾٟ ٚ 

اٌقٕبػٟ ٚ هشائك االعزفبدح ِٕٙب 

اٍزقلاَ اٌطوق اٌطج١ؼ١خ ٚ ّجٗ اٌطج١ؼ١خ فٟ ِؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف  -

. اٌٖؾٟ ٌٍزغّؼبد اٌَىب١ٔخ اٌٖغ١وح 

اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف 

اٌٖٕبػٟ 

رط٠ٛو ِٕظِٛبد ِؾ١ٍخ ٌّؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖٕبػٟ  -

اٌقفبف اٌجووبٟٔ – اٌوِبي - اٌي٠ٛ ٠٨ذ )ثبٍزقلاَ ِٛاك ِؾ١ٍخ 

 . )....
إٌّْآد اٌٖٕبػ١خ 

. اػبكح اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ اٌّؼبٌغخ ٤غواٗ اٌوٞ ٚ اٌَمب٠خ  -

 

ِؼبٌغخ اٌّخٍفبد اٌقٍجخ اٌّؼبؽ١خ ٚ 

اٌضساػ١خ ٚ االعزفبدح ِٕٙب 

 . رل٠ٚو إٌفب٠بد اٌٛهل١خ فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌقل١ِخ  -

اٌقلِبد اٌف١ٕخ اٌجٍل٠خ  . ِؼبٌغخ اٌّقٍفبد اٌؼ٠ٛٚخ ثبٌز١َّل اٌطج١ؼٟ  -

. كهاٍخ ؽووخ اٌوّبؽخ إٌبرغخ ػٓ ِطبِو إٌفب٠بد -
 

 
 ٛبلخ اٌىزً اٌؾ٠ٛ١خ -
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ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  . (اٌّقٍفبد اٌيهاػ١خ ، اٌّقٍفبد اٌّؼب١ّخ  )

رم١١ُ عٛدح ا١ٌّــبٖ ٚ رؾغ١ٕٙب 

ٚٙغ ٚ أْبء ِقططبد عٛكح ٌزم١١ُ اٌّٖبكه اٌّبئ١خ فٟ اٌَبؽً  -

. اٌَٛهٞ

ِل٠و٠خ اٌوٞ اٌؼبِخ ٌؾٛٗ 

اٌَبؽً 

. اٌّووجبد اٌّٖبؽجخ ٌؼ١ٍّخ اٌزؼم١ُ ثبٌىٍٛه  -
ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة 

 

 

 

 

 :ِؾبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغـُ اٌى١ّ١ـــبء اٌج١ئ١خ  .2

 

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ 

اٌزؼبْٚ ِؼٙب 

 

 

 

 

عالِخ ا١ٌّــبٖ ٚ عٛدرٙب  

ثؾٛس ؽٛي رم١١ُ فطو اٌّووجبد اٌضب٠ٛٔخ ٌىٍٛهح ١ِبٖ اٌْوة 

. ٚ رم١١ُ رٍٛصٙب ثبٌّٛاك اٌّقزٍفخ 

ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة 

ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة  -. اعواء ثؾٛس ؽٛي رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌى١ّ١بئٟ  -

ِل٠و٠خ اٌوٞ اٌؼبِخ ٌؾٛٗ  -

اٌَبؽً 

اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف  -

اٌٖٕبػٟ 

ثؾٛس ٌؼ١ٍّخ اٌزٕم١خ اٌنار١خ ٌّٖبكه ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ ٚرؾل٠ل 

ٚرط٠ٛو ِٕٙغ١خ . رؤص١و ٍِٛصبد ا٦صواء اٌغنائٟ ػٍٝ عٛكرٙب 

رؾ١ٍ١ٍّخ ٌّزبثؼخ كهاٍخ ٍٍٛن اٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ اٌضم١ٍخ فٟ اٌج١ئخ 

. اٌّبئ١خ 

ِل٠و٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ   -

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  -

اعواء ثؾٛس ؽٛي ِؼبٌغخ اٌّقٍفبد اٌَبئٍخ ٚ اػبكح رؤ١ً٘ 

. ا١ٌّبٖ اٌٍّٛصخ و١ّ١بئ١بًا ٚ اّؼبػ١بًا ٚ ؽ٠ٛ١بًا 

اٌّئٍَخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف  -

اٌٖؾٟ 

رٍٛس األغز٠خ ثبٌٍّٛصبد 

اٌج١ئ١خ  

 رٍٛس ا٤غن٠خ ثبٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ

رٍٛس ا٤غن٠خ ثبٌٍّٛصبد اٌؼ٠ٛٚخ ِضً اٌّج١لاد اٌج١ئ١خ 

. ا٤فوٜ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ  -

ِل٠و٠خ اٌٖــؾخ  -

 :ّٔنعخ أزمبي اٌٍّٛصبد فٟ إٌّظِٛخ ماد اٌطٛه٠ٓع١ٛو١ّ١بء اٌج١ئــخ 

. ٍبئـً __ٍٕـت

اٍزقلاَ اٌّٛالغ ِزؼلكح اٌؾٛاعي اٌغ١ٌٛٛع١خ ٌقيْ إٌفب٠بد 

 .اٌقطوح ثٖٛهح ِؤِٛٔخ

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ  -

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  -

اٌّئٍَخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف  -
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 (- ..ث١و٠ذ – ث١ٍْٛ – ى١ٌٛ٠ذ )اٍزقلاَ إٌّظِٛبد اٌطج١ؼ١خ

. ٦ؽلاس ِؼبٌغخ ِزملِخ ٌٍٕفب٠بد اٌَبئٍخ 

اٌٖؾٟ 

اٍزقلاَ اٌى١ّ١بء اٌقٚواء فٟ إطٕبع اٌّووجبد ا١ٌٖل١ٔ٨خ اٌى١ّ١ــبء اٌخنشاء 

 . (اٍزق٩ٓ اٌي٠ٛد اٌؼطو٠خ اٌّف١لح ِٓ إٌجبربد اٌَبؽ١ٍخ  )

ِل٠و٠ـخ اٌٖؾــخ 

 

 

 

 :ِؾبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغـُ اٌٛلب٠خ اٌج١ئ١خ  .3

 

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ 

اٌزؼبْٚ ِؼٙب 

ِغؼ رق١ٕفٟ ٌٍىبئٕبد 

اٌؾ١خ اٌذل١مخ فٟ اٌزشة 

: اٌغٛس٠خ 

 رؾل٠ل ِغّٛػخ اٌغواص١ُ اٌّٛعٛكح فٟ روة ثؼ٘ إٌّبٛك 

.  فٟ ٍٛه٠خ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

إعشاء ثؾٛس ؽٛي 

ِؼبٌغخ اٌزشة اٌٍّٛصخ 

ثبٌٕفو ثبعزخذاَ اٌزمبٔخ 

: اٌؾ٠ٛ١خ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ . اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ فٟ رفى١ه اٌجمغ إٌفط١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

اعزخذاَ رم١ٕخ اٌغبص 

اٌؾ١ٛٞ فٟ ِؼبٌغخ 

اٌّخٍفبد راد اٌؾٌّٛخ 

: اٌؼن٠ٛخ اٌؼب١ٌخ 

اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ 

ِقٍفبد ىهاػ١خ ٚ  )ٌٍّقٍفبد ماد اٌؾٌّٛخ اٌؼ٠ٛٚخ اٌؼب١ٌخ 

. ٚ ر١ٌٛل اٌغبى اٌؾ١ٛٞ  (ٕٕبػ١خ 

 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

ِل٠و٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ 

دساعخ ث١ئ١خ ؽبٍِخ 

إلِىب١ٔخ االعزفبدح ِٓ 

اٌفٛعفٛعجغَٛ 

: ثبٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ 

اٍزؼبكح اٌؼٕبٕو اٌّف١لح اٌّٛعٛكح فٟ اٌفٍٛفٛعجََٛ  -

 .ثبٍزقلاَ ثؼ٘ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ 

اٍزقلاَ ثؼ٘ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ فٟ اٌزؾٛي اٌؾ١ٛٞ  -

. ٌٍفٍٛفٛعجََٛ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

 

أثؾبس اعزخذاَ ِخٍفبد 

اٌقشف اٌقؾٟ فٟ 

اٌؾقٛي ػٍٝ عّبد 

 : (وِٛجٛعذ  )ػنٛٞ 

رؾ١َٓ ٔٛػ١خ اٌؾّؤِخ ثبٍزقلاَ ِٕظِٛبد ٛج١ؼ١خ  -

 .٩ٌٍزقلاَ ا٢ِٓ ث١ئ١بًا 

رمل٠و ؽ٨ّٛد اٌٍّٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ اٌؾّؤح  -

 .ٌزؾل٠ل فطٛهح ا٨ٍزقلاَ 

رطج١مبد ىهاػ١خ ػٍٝ رم١١ُ فؼب١ٌخ اٍزقلاَ اٌؾّؤح وَّبك فٟ  -

 .ا٦ٔزبط اٌيهاػٟ

 

– ِل٠و٠خ اٌيهاػخ  -

اٌٖوف اٌٖؾٟ 
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إعشاء ثؾٛس ؽٛي رٍٛس 

ا١ٌّبٖ اٌؾشاسٞ ٚ 

اٌى١ّ١بئٟ ٚ أصشٖ ػٍٝ 

: اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌؾواهٞ ٚ أصوٖ ػٍٝ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ فٟ ِٕطمخ  -

 .اٌلهاٍخ 

اٌزٍٛس ثبٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ اٌضم١ٍخ ٚ أصو٘ب اٌزواوّٟ ّٙٓ  -

 اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

 . (أٍّبن – لبػ١بد – ٛؾبٌت  )

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

ِل٠و٠خ اٌٖؾخ 

دساعخ رؤص١ش اٌزغ١شاد 

إٌّبخ١خ ػٍٝ اٌّٛاسد 

: اٌطج١ؼ١خ 

رؤص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٝ ث١ٌٛٛع١ب ا٤ٍّبن اٌّؾ١ٍخ ٚ  -

اٌّٙبعوح 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

رم١١ُ أداء ثؼل ػٕبفش 

اٌّىبفؾخ اٌّزىبٍِخ 

ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد 

: اٌطج١ؼ١خ 

 ( .I.P.M )ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٣ٌفبد اٌيهاػ١خ  -

رم١١ُ أكاء ثؼ٘ ػٕبٕو اٌّىبفؾخ اٌّزىبٍِخ اىاء ا٢فبد  -

 .اٌيهاػ١خ 

. اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌطف١ٍ١بد ا٤ٍّبن فٟ اٌّياهع ا٦ٔزبع١خ  -

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

ؽقش اٌّغججبد 

اٌّشم١خ فٟ اٌؾ١ٛأبد 

اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ ٚ 

األعّبن  

اٌزمٖٟ ػٓ اٌؼٛاًِ اٌّّوٙخ اٌطف١ٍ١خ ػٕل ا٤ٍّبن فٟ  -

  .(ِياهع ا٤ٍّبن)اٌج١ئبد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌٖٕبػ١خ 

كهاٍخ اٌْوٚٛ اٌج١ئ١خ ٚ اٌٖؾ١خ ٥ٌٍّبن فٟ اٌّياهع  -

. ا٦ٔزبع١خ 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

اٌىؾف ػٓ األصش اٌّزجمٟ 

ٌٍّج١ذاد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ 

إٌّزغبد اٌضساػ١خ ، 

ٚرق١ٕغ إٌّزغبد 

اٌزم١ٍذ٠خ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ 

 )وؾف األصش اٌّزجمٟ

 : (ؽ١ٛا١ٔخ ٚ ٔجبر١خ 

اٌىْف ػٓ ا٤صو اٌّزجمٟ ٌٍّج١لاد ٚ ا٤ٍّلح ٚ اٌٙوِٛٔبد  -

. فٟ ا٤ٍّبن ٚ اٌؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

اٌز٠ّٛٓ 

اٌٖؾخ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

دساعخ رؾذ٠ذ ِغز٠ٛبد 

اٌٙشِٛٔبد فٟ دَ 

اٌؾ١ٛأبد اٌضساػ١خ 

اٌّخزٍفخ ٚ ػاللزٗ 

ثبألِشاك اٌطف١ٍ١خ  

رؤص١و ا٦ٕبثخ ثجؼ٘ اٌطف١ٍ١بد ػٍٝ َِزٜٛ اٌٙوِٛٔبد فٟ -

. كَ ا٤ٍّبن 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 
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 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؼٙذ

. كهاٍخ اٌقٖبئٔ اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌى١ّ١بئ١خ ١ٌٍّبٖ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌَٛه٠خ: (1)اٌّؾٛه 

 .كهاٍخ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ : (2)اٌّؾٛه 

 ..كهاٍخ اٌٍّٛصبد اٌؼ٠ٛٚخ ٚا٩ٌػ٠ٛٚخ فٟ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ: (3)اٌّؾٛه 

. رط٠ٛو ِٕٙغ١خ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّزبثؼخ كهاٍخ ٍٍٛن اٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ اٌضم١ٍخ فٟ ا١ٌّبٖ: (4)اٌّؾٛه 

. اٍزيهاع ا٤ؽ١بء اٌجؾو٠خ: (5)اٌّؾٛه 

. اػلاك أٌٍٛ ٚلبػلح ث١بٔبد ؽٛي اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ: (6)اٌّؾٛه 

. اٌَّبّ٘خ فٟ رْق١ٔ فطو رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ ٚرم١١ُ أصوٖ ػٍٝ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ: (7)اٌّؾٛه 

. كهاٍخ اٌزلافً ث١ٓ ١ِبٖ اٌجؾو ٚا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ: (8)اٌّؾٛه 

.  اٍزقلاَ اٌل٨ئً اٌؾ٠ٛ١خ وّئّواد ػٍٝ رٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌج١ئخ اٌّبئ١خ: (9)اٌّؾٛه 

. كهاٍخ  اٌّغن٠بد فٟ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ: (10)اٌّؾٛه 

. اكاهح إٌفب٠بد اٌَبئٍخ: (11)اٌّؾٛه 

.  كهاٍخ اِىب١ٔخ رؾ١ٍخ ِبء اٌجؾو: (12)اٌّؾٛه 

. ا٨ؽزجبً اٌؾواهٞ ٚاٌزغ١واد إٌّبف١خ ٚأصو٘ب ػٍٝ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ: (13)اٌّؾٛه 

 

 اٌخطخ اٌجؾض١خ اإلعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌخّغخ اٌمبدِخ

 .ا٨ٔزمبي ثٙب اٌٝ اٌغٛأت اٌزطج١م١خ ٚا٨ٍزضّبه٠خثؾٛس اٌؼٍَٛ اٌجؾو٠خ ٚرلػ١ُ ٚرط٠ٛو  -1

ا٩ٌػٚٛٞ ٚكهاٍخ ٍٍٛن اٌٍّٛصبد فٟ اٌج١ئخ  رؼ١ّك ثؾٛس ٚكهاٍبد اٌى١ّ١بء اٌجؾو٠خ فٟ ِغبي هٕل اٌزٍٛس اٌؼٚٛٞ ٚ -2

 .اٌجؾو٠خ ِٕٚبٛك ِٖجبد ا٤ٔٙبه ٚا٤ٔظّخ اٌج١ئ١خ اٌّزلافٍخ

 . ا٠غبك ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌّىبفؾخ ؽٛاكس اٌزَوة إٌفطٟ -3

 .رط٠ٛو اٌزمبٔبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ فٟ ِغب٨د ػٍَٛ اٌجؾبه -4

 .كهاٍخ اٌقٖبئٔ اٌف١ي٠بئ١خ ٚا١ٌٙلهٚو١ّ١بئ١خ ١ٌٍّبٖ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌَٛه٠خ ٚا١ٌّبٖ اٌل١ٌٚخ اٌّغبٚهح -5

 .ادرؤ١ٌٍ ّجىخ هٕل ١ٕٛٚخ ثؾو٠خ ٚلبػلح ث١بْ -6

 اٌّْبهوخ فٟ ٚٙغ فطخ ١ٕٛٚخ ٌؾّب٠خ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ اٌجؾوٞ فٟ ٍٛه٠ب -7

 ...(ٛؾبٌت-ػٛاٌك-هف٠ٛبد-لْو٠بد-أٍّبن)اٍزيهاع ا٤ؽ١بء اٌجؾو٠خ  -8

 اٌّْبهوخ فٟ ٚٙغ فطخ ١ٕٛٚخ ٌٍىْف ػٓ أصو اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٝ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ اٌَبؽ١ٍخ ٚاٌْبٛئ١خ  -9

 .حٕٛه ا٤لّبه اٌٖٕبػٟ ياػلاك أٌٍٛ -10

كهاٍخ ع١ٌٛٛع١خ ٌٍٖقٛه ٚاٌوٍٛث١بد اٌْبٛئ١خ ٚٚٙغ رٖٛه َِزمجٍٟ ػٓ اٌزغ١واد اٌؾبٍٕخ فٟ فٜ اٌْبٛئ ثّب ٠قلَ  -11

 .ر١ّٕخ ٚاكاهح إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ

اٌَّبّ٘خ فٟ رْق١ٔ فطو رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ ٚ الزواػ آ١ٌبد ٌٍؾل ِٓ ٘نا اٌقطو ٚ مٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ  -12

 .ِئٍَبد ٚ ١٘ئبد ؽى١ِٛخ ِؾ١ٍخ

 .رْق١ٔ اٌزٙل٠لاد اٌوإ٘خ ٚاٌَّزمج١ٍخ ٌٍج١ئخ اٌجؾو٠خ ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ عٛكح ا١ٌّبٖ اٌَبؽ١ٍخ اٌَٛه٠خ -13

. .١ٌٍّبٖ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌَٛه٠خ (...اٌّغن٠بد، ٔظبَ اٌىوثٛٔبد ٚاٌغبىاد إٌّؾٍخ )رط٠ٛو ثؾٛس و١ّ١بء إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ  -14
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: هـــشهــــــٛط/ و١ٍــــخ اٌزــشثـ١ـــخ اٌـضـّـب١ٔــخ 

: خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ ٚرزٛصع ِؾبٚس٘ب ٚفك ا٢رٟ

 .اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ ٚ ٔظُ اٌزؼ١ٍُ  .1

 .ا٦كاهح اٌزوث٠ٛخ  .2

 .اٌضمبفخ اٌفٍَف١خ – اٌفٍَفخ اٌّؼبٕوح  .3

 .اٍزوار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌّؼوف١خ ِٚب ٚهاء اٌّؼوف١خ  .4

  .(اٌطفٌٛخ ، اٌّوا٘مخ ، ػّبٌخ ا٤ٛفبي  )اٌّْى٩د إٌف١َخ ػٕل ا٤ٛفبي ٚ ػ٩لزٙب ثجؼ٘ اٌّزغ١واد  .5

 .اكاهح ا٤ىِبد إٌف١َخ  .6

 .اٌلهاٍبد اٌج١ئ١خ  .7

 .ثؼ٘ اٌّْى٩د اٌّزؼٍمخ فٟ إٌّب٘ظ ٚ ٛوائك اٌزله٠ٌ  .8

 

 

 

هشهٛط / و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌضب١ٔخ 

: خطخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌضب١ٔخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍغٕٛاد اٌضالس اٌمبدِخ 

 .افززبػ ٔظبَ كهاٍبد ػ١ٍب ثبفزٖبٓ اٌف١ي٠بء إٌظو٠خ  .1

 .رؤ١ِٓ رغ١ٙياد ِقجو٠خ ٌزلػ١ُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌجؾض١خ  .2

 :اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ّٙٓ اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ ا٢ر١خ  .3

 .اٌف١ي٠بء إٌظو٠خ  . أ

 .اٌف١ي٠بء ا٦ّؼبػ١خ  . ة

 .ف١ي٠بء اٌغَُ اٌٍٖت  . ط

 .ف١ي٠بء إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٟ  . ك
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 هشهٛط/ و١ٍخ ٕ٘ذعخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقـــبالد 

: رخطو و١ٍخ ٕ٘ذعخ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚ االرقـــبالد ٌزذػ١ُ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌى١ٍخ خالي اٌغٕٛاد اٌضالس اٌمبدِخ فٟ اٌّٛام١غ االر١خ 

 .افززبػ ٔظبَ كهاٍبد ػ١ٍب ثبفزٖبٓ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚ ا٨رٖـــب٨د .1

 .رؤ١ِٓ رغ١ٙياد ِقجو٠خ ٌزلػ١ُ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌجؾض١خ  .2

 :اٌؼًّ فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ّٙٓ اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ ا٢ر١خ  .3

. اٌْجىبد اٌؾبٍٛث١خ ٚ ّجىبد اٌغ١ً اٌواثغ ٚ اٌقبٌِ  . أ

 .لٛاػل اٌج١بٔبد  . ة

  ( . Grid Computing)إٌظُ إٌّّٚخ ٚ إٌظُ اٌؾبٍٛث١خ اٌؾل٠ضخ  . د

  . FPGAرم١ٕخ  . س

 .ٕ٘لٍخ ا٠ٌٛت  . ط

 .ا٤رّزخ اٌْجى١خ  . ػ

: هـــشهــــــٛط/  اٌـضـّـب١ٔــخ االلزقبدو١ٍــــخ 

 :ِؾبٚس خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  

 ٔظُ ِؼٍِٛبد اكاه٠خ  -1

 اكاهح اٌّؼوفخ -2

 ا٦كاهح ا٨ٌىزو١ٔٚخ  -3

 اٌّْبوً اٌز٠َٛم١خ ٌجؼ٘ إٌّزغبد اٌيهاػ١خ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ -4

 رله٠ت ٚر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ  -5

 اكاهح اٌّٛاهك اٌجْو٠خ -6

 ا٩ٕ٦ػ ا٦كاهٞ  -7

 (أزبع١خ - ر٠َٛم١خ- ث١ئ١خ)كهاٍخ علٜٚ اٌّْوٚػبد  -8

 اكاهح اٌغٛكح اٌْبٍِخ -9

 

 :اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ  

 اٌموٚٗ اٌّٖوف١خ ِٚقبٛو ا٨ئزّبْ -1

 اٌّٖوف اٌّوويٞ ٚاكاهح ا١ٌَبٍخ إٌمل٠خ  -2

 اكاهح ا٨ٍزضّبه فٟ ا٤ٚهاق اٌّب١ٌخ ٚاٌؾى١ِٛخ -3

 ٍٕلاد اٌقي٠ٕخ ث١ٓ ر٠ًّٛ اٌؼغي ٚر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ -4

 اٌّٖبهف ا١ِ٩ٍ٦خ ٚكٚه٘ب فٟ ر٠ًّٛ ا٨ٍزضّبه  -5
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 وحدات البحث العلمً بحسب قانون التفرغ العلمً / 1/الملحق

مجال الوحدة اسم الوحدة القسم الكلٌة 

 
اآلداب و العلوم اإلنسانٌة 

 

قسم اللؽة اإلنكلٌزٌة - 
 

 موضوعات أدبٌة - وحدة الدراسات األدبٌة

قسم اللؽة اإلنكلٌزٌة - 
 

 وحدة الدراسات اللؽوٌة و الترجمة
موضوعات لؽوٌة - 
 موضوعات ترجمة- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة البحث العلمً لصحة 

 الحٌوان والدواجن

صحة وأمراض الحٌوان والمسببات  .1

المرضٌة المختلفة فً الحٌوانات 

 .الزراعٌة والعمل على حلها

دراسة بعض المشاكل الصحٌة  .2

المهمة والمسببات المرضٌة 

المختلفة فً مزارع دواجن الساحل 

 .السوري والعمل على حلها 

دراسة حول طفٌلٌات الدم عند  .3

 .المجترات فً الساحل السوري 

دراسة طفٌلٌات اإلبل الخارجٌة فً  .4

 .سورٌا

دراسة حول التهابات الضرع  .5

السرٌرٌة وتحت السرٌرٌة  فً الساحل 

السوري 

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة أبحاث الوراثة وتربٌة 

الحٌوان 

دراسة االحتٌاطً الوراثً للدجاج  .1

المحلً إلنتاج البٌض واللحم فً ظروؾ 

 تربٌة الهجن التجارٌة

 (تربٌة األقارب )التربٌة الداخلٌة  .2

–اسود )ضمن ثبلث أنماط مورفولوجٌة 

مستنبطة من  (بنً رصاصً منقط

القطٌع االبتدابً ودراسة المإشرات 

اإلنتاجٌة لكل نمط 

وحدة أبحاث بٌولوجٌة األسماك  اإلنتاج الحٌوانً

دراسة األنواع السمكٌة المهاجرة إلى  -1

 .البحر األبٌض المتوسط

دراسة التنوع الحٌوي  -2

وبٌولوجٌا األحٌاء المابٌة فً المسطحات 

المابٌة العذبة والمالحة والطفٌلٌات التً 

دراسة التنوع الوراثً .تصٌبها

والتوصٌؾ الجزٌبً والتحسٌن الوراثً 

لؤلسماك 

وحدة البحث العلمً لتؽذٌة الحٌوان  اإلنتاج الحٌوانً

تؤثٌر تركٌب العبلبق فً تركٌب  .1
 -Omega6))األحماض الدهنٌة 

Omega3 فً المنتجات الحٌوانٌة
 (حلٌب– لحم - بٌض)
تسمٌن صؽار المجترات باستخدام  .2

. عبلبق ؼٌر تقلٌدٌة
تؤثٌر بعض اإلضافات على األداء  .3

. اإلنتاجً للحٌوانات والدواجن
تلوث األعبلؾ وأثرها فً المنتجات  .4

.                                             الحٌوانٌة
تؤثٌر إضافة النباتات الطبٌة على - 5.

. األداء اإلنتاجً للحٌوانات والدواجن
تحسٌن القٌمة الؽذابٌة لمخلفات  .5

المحاصٌل الزراعٌة ومخلفات تصنٌع 
 .الخضار والفواكه
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الزراعة 
 
 
 
 
 
 

 وحدة  تربٌة الحٌوان اإلنتاج الحٌوانً

تحسٌن إنتاجٌة عروق األبقار فً الظروؾ -1

. البٌبٌة السابدة

تؤثٌر بعض العوامل البٌبٌة و التناسلٌة  -2

. والتؽذٌة على نوعٌة وكمٌة حلٌب الجاموس

تحسٌن قطعان الماعز واألبقار المحلٌة -3

. باتجاه إنتاج الحلٌب فً الساحل السوري

تحسٌن مواصفات اللحوم عند الحٌوانات - 4

الزراعٌة 

 

 

علوم التربة والمٌاه 

 

تصنٌؾ الترب وحصر االراضً 

 

 .تصنٌؾ الترب وحصراالراضً -
 

دراسات تتعلق بالخواص المنشؤٌة  -
والتشخٌصٌة والتصنٌفٌة للترب فً 

 .المنطقة الساحلٌة

 

علوم التربة والمٌاه 

 

كٌمٌاء التربة والتلوث الكٌمٌابً 

 للتربة

ستخدام الصخور الفوسفاتٌة فً ا -
 .الزراعة

 .التلوث الكٌمٌابً للتربة والمٌاه -
 .كٌمٌاء الفوسفور فً التربة -
 .التلوث بالمعادن الثقٌلة -

 

علوم التربة والمٌاه 

وحدة فٌزٌاء وصٌانة واستصبلح 

 األراضً

 

 . واستثمار الترب الكلسٌةإدارة -

صٌانة الترب الزراعٌة - -

دراسة .  األراضًواستصبلح 

حركٌة الماء فً الترب المشبعة 

وؼٌر المشبعة وتؤثٌر ذلك على 

 األرضًتنظٌم مستوى الماء 

. - وتؤمٌن احتٌاجات النبات المابٌة

دراسة االنجراؾ المابً للترب 

 .الزراعٌة فً المنطقة الساحلٌة

 

علوم التربة والمٌاه 

 الدقٌقة والتلوث البٌبً األحٌاء

 

 

 
الملوثات الكٌمٌابٌة للتربة والمٌاه  -

 .(عبلج –إدارة–تقصً )
التلوث البٌبً للتربة والمسطحات  -

 .المابٌة فً المنطقة الساحلٌة
دور األحٌاء الدقٌقة فً معالجة  -

 .المخلفات والملوثات البٌبٌة
 

 

علوم التربة والمٌاه 

خصوبة التربة وتؽذٌة النبات 

 

دراسة تؤثٌر ظاهرة الشحوب الكلسً - 
فً الترب الكلسٌة على خصوبة التربة 

 .وتؽذٌة النبات
 العناصر الؽذابٌة فً الترب إدارة- 

الزراعٌة تحت زراعة المحاصٌل 
  المثمرة األشجاروالخضار و

 .التؽذٌة االزوتٌة فً الزراعة المابٌة
دراسات تحمل النباتات للملوحة فً 

 .زراعات المحالٌل الؽذابٌة
تحسٌن كفاءة استخدام األسمدة تحت 

 .ظروؾ بٌبٌة وزراعٌة مختلفة
تدوٌر المخلفات الزراعٌة والعضوٌة 
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  .( أسمدة الكمبوستإلنتاج)
المخصبات الحٌوٌة ودورها فً تحسٌن 

.  والمحافظة على خصوبة التربةاإلنتاجٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 

 وحدة أبحاث الصناعات الؽذابٌة علوم األؼذٌة
 حفظ وتصنٌع المنتجات النباتٌة -1
 
حفظ وتصنٌع المنتجات الحٌوانٌة  -2

 علوم األؼذٌة
وحدة أبحاث كٌمٌاء األؼذٌة 

 والتؽذٌة

 كٌمٌاء وتحلٌل األؼذٌة -1
 

 اإلنسانتؽذٌة  -2

 وحدة البحث العلمً لؤللبان علوم األؼذٌة
 مٌكروبٌولوجٌا األؼذٌة -1
 
 حفظ وتصنٌع المنتجات الحٌوانً -2
 

التنوع الحٌوي  العلوم األساسٌة

البحري  )التنوع الحٌوي المابً  -
. والعوامل المإثرة علٌه  (والنهري

بٌولوجٌا وتكنولوجٌا األسماك  -
. وتنمٌة الثروة السمكٌة

البٌبة وملوثاتها  -

التنوع الحٌوي النباتً  -

. التقانات الحٌوٌة واستخداماتها -

الرٌاضٌات التطبٌقٌة واستخدامها  -
 .فً مجال التنمٌة

 

 

 البساتٌن

 وحدة أبحاث الخضار

أثر التقانات الحدٌثة فً تطور و إثمار 
. الخضار فً الزراعة الحقلٌة و المحمٌة 

استخدام المخصبات العضوٌة فً زراعة 
الخضار الحقلٌة و المحمٌة و أثر ذلك 

. إنتاجٌة الخضار 

حصر و توصٌؾ و تطوٌر األصول 

. الوراثٌة للخضار فً المناطق السورٌة 

العوامل المناخٌة و أثرها فً نمو و 

 تطوٌر نباتات الخضار

 

 

 البساتٌن

 وحدة أبحاث نباتات الزٌنة

حصر و توصٌؾ الطرز الوراثٌة الملٌة و - 

استخدامها فً برامج التحسٌن الوراثً 

 )إكثار نباتات الزٌنة المحلٌة و المدخلة -

بالطرق التقلٌدٌة و عن طرٌق التقانات الحٌوٌة  

                      استخدام الزراعة العضوٌة

دراسة النباتات التزٌٌنٌة المحلٌة و إمكانٌة - 

 استخدامها فً تنسٌق الحدابق المختلفة

 وحدة أبحاث نباتات الفاكهة 
. زراعة و انتاج و خدمة نباتات الفاكهة - 

 األصولتطوٌر الطرز المحلٌة و حفظ 
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 البساتٌن

–. المهددة باالنقراض األنواعالوراثٌة و 

 .إكثار أشجار الفاكهة 

 الزراعة العضوٌة فً بساتٌن الفاكهة

  البٌبٌة ألشجار الفاكهةتاالجتهادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 

وحدة أبحاث مبٌدات  الوقاٌة

دراسة تؤثٌر المبٌدات المختلفة فً اآلفات 

 الزراعٌة

استخدام طرابق كٌمٌابٌة وؼٌر كٌمٌابٌة 

لمكافحة األعشاب المتطفلة فً الحقول 

 .والزراعات المحمٌة

مكافحة األعشاب المنافسة فً المحاصٌل 

 .الحقلٌة والبستانٌة المختلفة

االستفادة من بقاٌا المحاصٌل الزراعٌة 

التؤثٌر ؼٌر )والتؤثٌر األلٌلوباثً 

 .فً إدارة األعشاب الضارة(التنافسً

االتجاهات الحدٌثة فً برامج المكافحة 

دراسة -ودورها فً حماٌة البٌبة الزراعٌة

األكاروسات وإدارتها 

وحدة أبحاث الحشرات  الوقاٌة

دراسات بٌولوجٌة وتصنٌفٌة للحشرات 

على المحاصٌل واألشجار المثمرة 

 .والؽابات

دراسات مختلفة على نحل العسل  -

 .وإنتاجٌته فً سورٌا

دراسات مختلفة على دودة القز  -

والعوامل المإثرة على إنتاج الشرانق فً 

. سورٌا

وحدة أبحاث أمراض النبات  الوقاٌة

دراسة األمراض الفٌروسٌة على 

المحاصٌل الحقلٌة والبستانٌة واألعشاب 

المخزنة لها وطرابق مقاومتها 

دراسة الفطور المرافقة للبذار والسموم  

 .التً تفرزها األمراض

دراسة األمراض النباتٌة على المحاصٌل 

المختلفة وطرابق الوقاٌة منها ومكافحتها 

على (النٌماتودا)دراسة الدٌدان الثعبانٌة

المحاصٌل الحقلٌة والبستانٌة وطرابق 

 .مكافحتها

النٌماتودا الممرضة للحشرات وتطبٌقاتها 
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وحدة أبحاث المكافحة الحٌوٌة  الوقاٌة

دراسة المفترسات واستخدامها فً 

دراسة الطفٌلٌات -المكافحة الحٌوٌة

واستخدامها فً المكافحة الحٌوٌة 

دراسة ممرضات الحشرات واستخدامها 

فً المكافحة الحٌوٌة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 

الحراج والبٌبة 
وحدة علوم البٌبة والؽابات 

 والمراعً

تنمٌة السٌاحة - إدارة الحرابق ومكافحتها

البٌبٌة 

تحدٌد المواقع الحراجٌة الصالحة 

لبلستثمار رعوٌاً ألنواع الحٌوانٌة 

المختلفة                                    

 العلفٌة وتقدٌر الحمولة اإلنتاجٌةتحدٌد 

 الرعوٌة للؽطاء النباتً لطبقة تحت الؽابة

الهندسة الرٌفٌة 
وحدة الهندسة الرٌفٌة للبحث 

 العلمً

اختٌار نظام الحراثة األمثل للحد من 

انجراؾ التربة 

الطاقات البدٌلة واستخدامها فً الزراعة 

  الحٌوانًاإلنتاجمكننة اإلنتاج النباتٌمكننة 

محاصٌل حقلٌة 
 وحدة أبحاث بٌبة المحاصٌل و

فٌزٌولوجٌتها 

المعامبلت الزراعٌة المختلفة  تطوٌر

المإثرة على اإلنتاج كماً ونوعاً 

  واإلحٌابٌة تاالجتهادادراسة تؤثٌر 

البلاحٌابٌة على المحاصٌل الحقلٌة 

 .المختلفة

محاصٌل حقلٌة 
وحدة أبحاث انتاج المحاصٌل 

الحقلٌة 

تطوٌر المعامبلت الزراعٌة المإثرة على 

انتاجٌة ونوعٌة المحاصٌل الحقلٌة 

. المختلفة

حصر وانتشار النباتات الطبٌة والعطرٌة 

فً سورٌة وتحسٌن انتاجٌتها 

وحدة أبحاث األعبلؾ والمراعً محاصٌل حقلٌة 

تطوٌر وتحسٌن القاعدة العلفٌة فً سورٌة 

والتً تشمل المحاصٌل العلفٌة والمراعً 

الطبٌعٌة وحفظ وتصنٌع األعبلؾ 

محاصٌل حقلٌة 
وحدة أبحاث وراثة وتربٌة النبات 

وانتاج البذور وتحسٌنها 

تربٌة وتحسٌن امجموعات المحاصٌل 

الحقلٌة الهامة فً سورٌة 

استخدام التقانات الحٌوٌة وتطبٌقات 

الهندسة الوراثٌة وزراعة األنسجة النباتٌة 

للمحاصٌل الحقلٌة 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

78 

 وحدة أبحاث الدراسات االقتصادٌةمحاصٌل حقلٌة 

الكفاءة والفعالٌة االقتصادٌة للموارد -1

وعوامل اإلنتاج الزراعٌة 

 إدارة وتنمٌة الموارد االقتصادٌة-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفرق البحثٌة فً الجبر الرٌاضٌات 
نظرٌة ,  الفضاءات البولٌانٌة جبر بول و

ونظرٌة األعداد , زمرة لً, البٌان

التبولوجٌا , التحلٌل العقدي, التحلٌل التابعً الفرق البحثٌة فً التحلٌلالرٌاضٌات 

الرٌاضٌات 
 الفرق البحثٌة فً المعلوماتٌة

والرٌاضٌات التطبٌقٌة 

بحوث العملٌات , البرمجٌات والذكاء الصنعً

وتطبٌقاتها 

الفٌزٌاء 
وحدة فٌزٌاء اللٌزر واألطٌاؾ الذرٌة 

والجزٌبٌة 

دراسة نظرٌة ومخبرٌة لخواص اللٌزرات 

بشكل عام ولٌزرات األجسام الصلبة بشكل 

خاص 

وحدة الفٌزٌاء النظرٌة والببلزما الفٌزٌاء 

حل معادلة  شرودٌنؽر لجسٌم فً ببر - 

كمون ثنابً األبعاد باستخدام التقانة 

النانوٌة 

دراسة متحوالت النوكلٌونات للنوى - 

الموافقة لحالة االستقرار 

وحدة اإللكترونٌات وأنصاؾ النواقل  الفٌزٌاء

بحوث تجرٌبٌة فً مجال االلكترونٌات 

الرقمٌة والتماثلٌة وتصمٌم وتنفٌذ الدارات 

العملٌة لها 

 وحدة فٌزٌاء الجسم الصلب الفٌزٌاء

دراسة خصابص خبلبط الفوالذ منخفضة 
الكربون والخبلبط المعدنٌة بعد خضوعها 
للمعالجة الفٌزٌابٌة الحرارٌة والفٌزٌابٌة 

فً الوسط  (الؽازٌة)الكٌمٌابٌة الحرارٌة 
. المحٌط ووسط تحت الخبلء

 وحدة الفٌزٌاء اإلشعاعٌة الفٌزٌاء

بحوث فً الوقاٌة اإلشعاعٌة  لجهاز - 

الطبقً   المحوري المحوسب 

بحوث فً الطاقة الشمسٌة وقٌاس الثابت - 

الشمسً ودراسة األصل الحراري 

للشمس 

 وحدة الدراسات التحلٌلٌة والبٌبٌةالكٌمٌاء 

مٌاه ورسوبٌات بحرٌة ): التلوث البٌبً

ونهرٌة، مٌاه الشرب، الصرؾ الصحً، 

 (الهواء، تلوث صناعً

تعقٌد واستخبلص شوارد العناصر النادرة  وحدة بحوث  الكٌمٌاء البلعضوٌة الكٌمٌاء

 الكٌمٌاء
وحدة الكٌمٌاء العضوٌة والجزٌبات 

الضخمة 

اصطناع عضوي، استخبلص المواد الفعالة 

من النباتات المحلٌة 

الزٌولٌت واستخداماته  وحدة الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة الكٌمٌاء
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 العلوم

-  وحدة الكٌمٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء

 وحدة البٌبة والتصنٌؾ النباتًعلم الحٌاة النباتٌة 

التلوث البٌبً، المجموعات النباتٌة وتصنٌفها 

فً الساحل السوري، 

. االستخدامات الطبٌة لبعض النباتات الراقٌة

 وحدة األحٌاء الدقٌقة علم الحٌاة النباتٌة
الجراثٌم والفطرٌات والفٌروسات من الوجهة 

. التصنٌفٌة وتؤثٌرها على الكابنات الحٌة

 بٌوكٌمٌاء النبات وحدة فٌزٌولوجٌا و علم الحٌاة النباتٌة

تؤثٌر العوامل البٌبٌة المختلفة على 

إنتاجٌة النباتات الدنٌا  فٌزٌولوجٌا و

تخبلص بعض المركبات ذات سوالراقٌة،ا

. األهمٌة الطبٌة من بعض النباتات

علم الحٌاة الحٌوانٌة 
وحدة األبحاث البٌبٌة والتنوع الحٌوي 

فً المٌاه العذبة 

دراسات بٌبٌة وتصنٌفٌة لبعض  -
المجموعات 

 .الحٌوانٌة فً البٌبة البرٌة والمابٌة العذبة

 دراسات حول دورة حٌاة بعض البلفقارٌات-  -
 .االقتصادٌة كؽذاء لٌرقات وصؽار األسماك -

دراسة التنوع الحٌوي الحٌوانً فً المٌاه - 

 .العذبة   السورٌة

دراسات تتعلق بتشخٌص الطفٌلٌات -  -
الداخلٌة  والخارجٌة على بعض األسماك 

االقتصادٌة 

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث البٌبٌة والتنوع الحٌوي 

البحري 

دراسات بٌبٌة وتصنٌفٌة لبعض المجموعات 

الحٌوانٌة فً البٌبة البرٌة والمابٌة المالحة 

التقانات الحٌوٌة وتطبٌقاتها  وحدة الدراسات واألبحاث الوراثٌة علم الحٌاة الحٌوانٌة

دراسة فٌزٌولوجٌة عن الهرمونات والتؽذٌة  وحدة األبحاث الفٌزٌولوجٌة علم الحٌاة الحٌوانٌة

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث النسٌجٌة والتشرٌحٌة 

المقارنة 
دراسات تشرٌحٌة ونسٌجٌة 

 وحدة البحث العلمً الجٌولوجًالجٌولوجٌا 

الستراتؽرافٌة )دراسات جٌولوجٌة - 

 (والخامات

 (تكتونٌة وبنٌوٌة)دراسات جٌوفٌزٌابٌة - 

دراسات هٌدروجٌولوجٌة وبٌبٌة - 

 
 
 

 
الهندسة المدنٌة 

الهندسة اإلنشابٌة 
 هندسة وإدارة التشٌٌد

 وحدة الهندسة اإلنشابٌة

رفع أداء البٌتون بمعطٌات محلٌة - 
 .لتطوٌر صناعة التشٌٌد فً سورٌا

الهندسة اإلنشابٌة 
لجٌوتكنٌكٌة االهندسة 

تطوٌر طرابق التحلٌل والتصمٌم - 
 .المعتمدة فً الكودات

 تطوٌر خصابص مواد البناء المحلٌة- جمٌع األقسام 

هندسة الحوسبة والعلوم األساسٌة 
وحدة هندسة الحوسبة والعلوم 

 األساسٌة
 هندسة صناعة التشٌٌد

 .تطوٌر إدارة مشارٌع التشٌٌد-  وحدة هندسة وإدارة التشٌٌد هندسة وإدارة التشٌٌد
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 .محور فً مجال االقتصاد الهندسً- 

 وحدة الهندسة الجٌوتكنٌكٌة الهندسة الجٌوتكنٌكٌة
محور بحث فً مجال الهندسة - 

 .الجٌوتكنٌكٌة

 وحدة هندسة الطرق والمطارات هندسة المواصبلت والنقل

محور بحث فً مجال الطرق و نظم - 
 .النقل والمرور

محور بحث فً مجال تحسٌن المواد - 
 .المستخدمة فً الطرق

-  وحدة هندسة السكك الحدٌدٌة هندسة المواصبلت والنقل

 الهندسة المابٌة والري
النهرٌة )وحدة الهندسة المابٌة 
 (والبحرٌة

محور بحث فً مجال اإلدارة المتكاملة - 
 .للموارد المابٌة

 وحدة الهٌدرولٌك والهٌدرولوجٌا الهندسة المابٌة والري
محور بحث فً مجال اإلدارة المتكاملة - 

 .للمٌاه الجوفٌة

 الهندسة المابٌة والري
وحدة الري والصرؾ واستصبلح 

األراضً 
 

 -

 وحدة الهندسة البٌبٌة الهندسة البٌبٌة

محور فً مجال حماٌة الموارد المابٌة - 
 .واإلمداد بمٌاه الشرب

محور فً مجال معالجة النفاٌات السابلة - 
. والصلبة وتقٌٌم أثرها على البٌبة

الهندسة الطبوؼرافٌة 
هندسة وإدارة التشٌٌد 
الهندسة المابٌة والري 

 الهندسة البٌبٌة

 وحدة الهندسة الطبوؼرافٌة

 فً الدراسات واألبحاث GISاستخدامات 
 .الهندسٌة المدنٌة

محور بحث فً مجال تطوٌر اإلعمال 
. المساحٌة

 
 
 
 
 
 

الطب البشري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل األقسام
وحدة بحث علمً حول الجودة و 

 االعتمادٌة  فً كلٌة الطب
 

 معاٌٌر الجودة   فً كلٌات الطب
 معاٌٌر االعتمادٌة  فً كلٌات الطب

 الجراحة
 وحدة  بحث حول سرطان الثدي

 
 طرق تشخٌص و عبلج  سرطان الثدي

 وحدة  بحث حول سرطان الكولون الجراحة
طرق التشخٌص و العبلج  الجراحً 

 سرطان الكولون

 الجراحة
 وحدة  بحث حول الحصٌات البولٌة

 
 أسباب وعبلج   الحصٌات البولٌة

 الجراحة
 وحدة بحث حول  سرطان المثانة

 
 طرق تشخٌص و عبلج  سرطان المثانة

 الداخلٌة
 وحدة  بحث  علمً للداء السكري

 
 تشخٌص و عبلج  الداء السكري

 النسابٌة  و التولٌد
ل الوالدة بوحدة التشخٌص ما ق

 (الطب الجنٌنً   )
 

التشخٌص التشوهات  ما قٌل الوالدة 
 

 النسابٌة  و التولٌد
وحدة  التنظٌر  البطنً  و جوؾ 

 الرحم
 طرق التنظٌر البطنً و جوؾ الرحم

 النسابٌة  و التولٌد
وحدة  تنظٌر عنق الرحم المكبر 

 
 التشخٌص المبكر لسرطان عنق الرحم

 األذنٌة
وحدة أمراض األذن وجراحتها و 

 السمعٌات
 أمراض األذن وجراحتها و السمعٌات

 األذنٌة
وحدة  أمراض األنؾ و الجٌوب 

 وجراحتها
 أمراض األنؾ و الجٌوب وجراحتها

 األذنٌة
 وحدة  أمراض الحنجرة وجراحتها

 
 أمراض الحنجرة وجراحتها

 األذنٌة
وحدة أمراض البلعوم  و جوؾ 

 الفم
 أمراض البلعوم  و جوؾ الفم

 أورام الرأس و العنق وحدة  أورام الرأس و العنقاألذنٌة 

 فشل النمو عند األطفالوحدة بحث علمً  حول فشل النمو األطفال 
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 عند األطفال

األطفال 
وحدة بحث علمً  حول األمراض 

 التحسسٌة و المناعة
 

 األمراض التحسسٌة و المناعة

 العٌنٌة
وحدة بحث علمً حول أمراض 

 العٌن و جراحتها
 

 أمراض العٌن و جراحتها

الجلدٌة 
وحدة بحث علمً  حول تطوٌر 
المعالجة لؤلورام الوعابٌة باللٌزر  

 DYE النبضً

تطوٌر المعالجة لؤلورام الوعابٌة باللٌزر  
 DYEالنبضً 

الجلدٌة 
وحدة بحث علمً  حول عبلج 

البلٌشمانٌا 
 

عبلج البلٌشمانٌا 

التشرٌح المرضً 
وحدة بحث علمً للتنمٌط  المناعً  

لؤلورام 
 

التنمٌط  المناعً  لؤلورام 

 الطب  المخبري

 
 

وحدة بحث علمً لؤلحٌاء الدقٌقة 
 حول دراسة الصادات الحٌوٌة

 
 

 دراسة المقاومة  الصادات الحٌوٌة

 
 

 
 

الهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

هندسة الطاقة الكهربابٌة 

 
 
 

وحدة ترشٌد الطاقة وحماٌة البٌبة 

الطاقة وتؤثٌرها على البٌبة والوسط - 1
. المحٌط 

ترشٌد الطاقة الكهربابٌة باستخدام - 2
 .النظم الخبٌرة

اآلمن الصناعً فً المنشآت - 3
 .الصناعٌة وؼٌرها 

أتمتة نظم القدرة الكهربابٌة وحماٌتها - 4
. والتحكم بها 

التداخل الكهرومؽناطٌسً فً أحمال - 5
 .المنشات الكهربابٌة 

 . فً القٌادة الكهربابٌة PLCنظم - 6

التحكم االلكترونً فً اآلالت - 7
 .الكهربابٌة 

 .وثوقٌة نظم التؽذٌة الكهربابٌة- 8

كل ما ٌستجد من امرر بحث علمً - 9
 .تتعلق باختصاص الوحدة 

 

هندسة الطاقة الكهربابٌة 
وحدة أبحاث جودة الطاقة 

الكهربابٌة 

االضطرابات والحاالت العابرة  -1
وأثارها على التوافق 

الكهرومؽناطٌسً وجودة الطاقة 
 .المقدمة للمستهلك 

الموثوقٌة واالستقرار والضٌاعات  -2
فً نظام القدرة وإثرها على جودة 

 .الطاقة الكهربابٌة 
المبدالت االلكترونٌة وأنظمة القٌادة  -3
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الهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

والتحكم  وأثرها على جودة الطاقة 
 .الكربابٌة 

إدارة األحمال وجودة الطاقة  -4
 .الكهربابٌة 

تنسٌق الحماٌة وجودة الطاقة  -5
 .الكهربابٌة 

الحماٌة من الصواعق وجودة  -6
 الطاقة الكهربابٌة

 EMC" التوافق الكهرومؽناطٌسً  -7
. وحماٌة األجهزة من التشوٌش " 

هندسة التصمٌم واإلنتاج 
وحدة أبحاث هندسة التصمٌم و 

اإلنتاج 

 الطاقات المتجددة -1
 األتمتة الصناعٌة -2
 علم المواد وخواصها -3
 التلوث الصناعً -4
 الهندسة الصناعٌة -5
 تصمٌم اآلالت -6
كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً  -7

تتعلق باختصاص الوحدة 

وحدة أبحاث الهندسة البحرٌة الهندسة البحرٌة 

اآلالت الحرارٌة والهٌدرولٌكٌة  -1
 تصمٌم وبناء السفن -2
 الوقود والزٌوت ومشاكلها -3
 التلوث البحري والصناعً -4
 صٌانة وإصبلح السفن -5
كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً  -6

تتعلق باختصاص الوحدة 

هندسة االتصاالت وااللكترونٌات 
وحدة أبحاث هندسة االتصاالت 

وااللكترونٌات 

التٌار الضعٌؾ  -1
تحسٌن أداء شبكات االتصال ورفع  -2

 جودة خدماتها
دراسة وتصمٌم وتطوٌر وحدات  -3

 نظم االتصال
تطوٌر بروتوكوالت وبرمجٌات  -4

لرفع سرع تراسل المعطٌات وزٌادة 
 أمنها

النمذجة والمحاكاة فً نظم  -5
 االتصاالت

التوافق الكهرطٌسً بٌن أنظمة  -6
 االتصال

وثوقٌة عمل أجهزة االتصاالت  -7
 واألجهزة االلكترونٌة

كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً  -8
 تتعلق باختصاص الوحدة

 

هندسة  القوى المٌكانٌكٌة 
وحدة بحوث الطاقة والبٌبة 
وتطوٌر المنظومات الصناعٌة 

ومستلزماتها 
 

 
هندسة القوى المٌكانٌكٌة 

وحدة بحوث وتطوٌر هندسة الطاقة 
وموادها وتجهٌزاتها 

نظم التحوٌل المباشر للطاقة  -1
الشمسٌة 

بحوث وتطوٌر النظم  -2
 الترمودٌنامٌكٌة وتطبٌقاتها

بحوث وتطوٌر النظم  -3
 االٌرودٌنامٌكٌة وتطبٌقاتها

بحوث وتطوٌر نظم تحوٌل الطاقة  -4
 الكٌمٌابٌة وتطبٌقاتها

بحوث وتطوٌر تولٌد وتخزٌن ونقل  -5
وتوزٌع الهٌدروجٌن والخبلٌا 

 الفوتوكٌمٌابٌة
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بحوث وتطوٌر توفٌر وترشٌد  -6
استهبلك الطاقة والمواد وخفض 

 الهدر فً الثروة الوطنٌة
بحوث وتطوٌر البولً كربون  -7

واأللٌاؾ الصناعٌة ومواد العزل 
 المستخدمة فً صناعة أنظمة الطاقة

بحوث وتطوٌر أنظمة اإلنتاج  -8
والجودة والتوصٌؾ القٌاسً 
واالقتصادي للطاقة المتجددة 

 وللمشروعات الصناعٌة
بحوث وتطوٌر المخترعات  -9

 وبراءات االختراع واإلبداع
 

 
طب األسنان 

 
أمراض النسج الداعمة وطب الفم 

 وعلوم الحٌاة
 أمراض النسج الداعمة

 
 

 تقوٌم األسنان
 اإلطباق ومشاكله

 
التعوٌضات المتحركة 

 
 مشاكل الدرد الكامل

 السٌطرة على النخر والحد من انتشاره مداواة األسنان 

 طب أسنان األطفال 
الوقاٌة والسٌطرة على النخر والحد من 

 انتشاره

 تشخٌص نسٌجً ألمراض الفم والفكٌنالنسج والتشرٌح المرضً  

 وحدة اللٌزر  

 
جراحة الفم والفكٌن 

 
اإلنتان والرضوض الوجهٌة الفكٌة 

 
زراعة األسنان 

 
 

 
 

 
الهندسة المعمارٌة 

 
 
 
 
 
 

هندسة 
التصمٌم المعماري 

الوحدة العلمٌة ألبحاث العمارة 
والعمران 

العمارة المدنٌة والدٌنٌة والمنشآت  -1
. العامة

اإلشكالٌات التصمٌمٌة للمبانً  -2
. العامة والسكنٌة

تصمٌم السكن وفق االعتبارات  -3
البٌبٌة والمناخٌة المحلٌة 

هندسة 
التصمٌم المعماري 

وحدة الحضارة والعمارة للبحث 
العلمً 

هندسة تخطٌط المدن والبٌبة 

وحدة البحث العلمً للعمارة 
التنمٌة العمرانٌة الحضرٌة والرٌفٌة  -1وتخطٌط المدن واألقالٌم 

التنمٌة والتخطٌط اإلقلٌمً  -2
أدوات ووسابل التخطٌط العمرانً  -3

وحدة البحث العلمً المتكامل 

وحدة الدراسات التخطٌطٌة 
. العمرانٌة واإلستراتٌجٌة

هندسة 
نظرٌات وتارٌخ العمارة 

 
 
 

وحدة أبحاث نظرٌات وتارٌخ 
العمارة 

المبانً التارٌخٌة  -1
تؤهٌل وتوظٌؾ المواقع والمنشآت  -2

التارٌخٌة والتراثٌة 
التقلٌدٌة : تطور العمارة العربٌة-  -3

والمعاصرة 

هندسة 
علوم البناء والتنفٌذ 

 
وحدة التكنولوجٌا واقتصادٌات 

. المبانً
 

تقنٌات البناء الحدٌثة فً األبنٌة  -1
المختلفة 

 اقتصادٌات المبانً -2
 إدارة التنفٌذ بالمواقع اإلنشابٌة-  -3

 

 وحدة الدراسات المحاسبٌة والمالٌة المحاسبةاالقتصاد 
دراسات محاسبٌة ومالٌة و إدارٌة و  -1

 إحصابٌة

 
الصٌدلة 

+ الكٌمٌاء التحلٌلٌة والؽذابٌة .ق
الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة .ق

الدوابٌة 
الصٌدالنٌات .ق+ 

 وحدة البحث العلمً الصٌدالنً

المراقبة الدوابٌة والؽذابٌة المتقدمة  -2
الصٌاؼة الدوابٌة ومراقبتها  -3
التقانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة  -4
الدراسات المٌكروبٌولوجٌة - -5
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قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة واألحٌاء الدقٌقة 
قسم العقاقٌر 

قسم تؤثٌر األدوٌة والسموم 
 

والنباتٌة والطبٌة 

 
التربٌة 

قسم المناهج وطرابق التدرٌس 
قسم تربٌة الطفل 

وحدة البحث التربوي واالجتماعً 

المناهج وطرابق التدرٌس اإلدارة  -1
التربوٌة والمدرسٌة 

 بحوث أصول التربٌة -2
 

وحدة البحوث النفسٌة قسم اإلرشاد النفسً 
اإلرشاد النفسً  -1
 علم النفس التربوي -2

 

 
الهندسة المعلوماتٌة 

 وحدة النظم والشبكات الحاسوبٌة قسم النظم والشبكات الحاسوبٌة

التحلٌل – النمذجة )قٌاس الشبكات  -
 (جودة الخدمة– والقٌلس 

أمن النظم والشبكات  -
شبكات الند للند وتطبٌقاتها  -
هندسة المرور خواص المرور  -

 وتصنٌفاتها
 تصمٌم بروتوكوالت الشبكات وبنٌتها -
 الخدمات الموجهة -
 نظم الوسابط المتعددة -
نظم التشؽٌل والزمن الحقٌقً  -

قسم هندسة البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 وحدة البرمجٌات ونظم المعلومات

 السرٌة واألمن فً قواعد البٌانات -
معالجة الحركات والسٌطرة المتزامنة  -

 فً قواعد البٌانات
 ضمان قواعد البٌانات وسبلمتها -
نظم قواعد المعرفة الذكٌة ونظم قواعد  -

 البٌانات الخبٌرة
 أنظمة قواعد البٌانات الموزعة -
نظم قواعد البٌانات ذات الكابنات  -

 الموجهة
 تحسٌن الخوارزمٌات -
 صفوؾ التعقٌد -
 نماذج التصمٌم -
-  

 

 الهندسة التقنٌة

 

 قسم المكننة الزراعٌة

 
 

 وحدة المكننة الزراعٌة

 
 
 مكننة اإلنتاج النباتً و اإلنتاج الحٌوانً- 

 وحدة اآلالت والمعدات المٌكانٌكٌة قسم المعدات واآللٌات
 

تصمٌم اآلالت و المعدات المٌكانٌكٌة - 
 
 

وحدة هندسة األتمتة الصناعٌة  قسم األتمتة الصناعٌة
ترمودٌنامٌك -   
 محطات القوى– 

وحدة تقنٌات الهندسة الحرارٌة  قسم تقانة األؼذٌة
ومكانٌك الموابع 

 االتصاالت و االلكترونٌات -
 التحكم اآللً -
 برمجة -

وحدة التصنٌع الؽذابً والجودة  قسم العلوم األساسٌة
 الؽذابٌة

 الجودة الؽذابٌة -
 التقنٌات الحٌوٌة- تقنٌات التصنٌع  -

كلٌة اآلداب الثانٌة 
بطرطوس 

وحدة اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌة
 االرتقاء بواقع اللؽة العربٌة -
توطٌن التقنٌات الحدٌثة فً مجاالت  -

 البحت اللؽوي والتعلٌمً

 
 

 
 

كل األقسام 

وحدة البحث العلمً فً علم البحر 
 والنظم البٌبٌة الساحلٌة

تطوٌر بحوث العلوم البحرٌة -  -1
واالنتقال بها إلى الجوانب التطبٌقٌة    

 واالستثمارٌة
دراسة الخصابص الفٌزٌابٌة  -2
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المعهد العالً للبحوث 
البحرٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد العالً للبحوث 
البحرٌة 

والهٌدروبٌوجٌوكٌمٌابٌة للمٌاه 
 اإلقلٌمٌة السورٌة

تطوٌر مشارٌع االستزراع واالنتقال  -3
بها إلى الجوانب التطبٌقٌة 

واالستثمارٌة، وترسٌخ التعاون مع 
الفعالٌات االقتصادٌة فً سبٌل 

 تموٌل مثل هذه البحوث
تؤسٌس قاعدة بٌانات حول التنوع  -4

 الحٌوي البحري فً سورٌة
دراسة التٌارات البحرٌة وانتشار  -5

التلوث مع حركة الكتل المابٌة فً 
 .المناطق الساحلٌة ومصبات األنهار

تحدٌد خصابص الرصٌؾ القاري  -6
والقاع البحري السحٌق فً منطقة 

المٌاه اإلقلٌمٌة 
تطوٌر بحوث ودراسات بٌولوجٌا  -7

النظم البٌبٌة البحرٌة وبنٌة وتركٌب 
ودٌنامٌكٌة المجتمعات الحٌوانٌة 

والنباتٌة وتطورها المكانً 
. والزمنً

تطوٌر بحوث الكٌمٌاء البحرٌة  -8
ورصد التلوث وآثاره على النظام 
البٌبً البحري ومناطق مصبات 
األنهار والمصادر البرٌة األخرى 

دراسة أثر الكوارث الطبٌعٌة  -9
وحوادث التلوث على البٌبة البحرٌة 

تطوٌر التقانات الحٌوٌة فً مجال  -10
العلوم البحرٌة وتحدٌد الجٌنات 

الوراثٌة للكابنات البحرٌة السورٌة 
 وتؤسٌس قاعدة بٌانات لها

 

 
المعهد العالً للبحوث 

البٌئٌة 
 
 
 

 
 

قسم الكٌمٌاء البٌبٌة 

 
الكٌمٌاء البٌبٌة 

 

دراسة مصادر وتفاعبلت وانتقاالت 
وتؤثٌر الملوثات الكٌمٌابٌة فً البٌبات 

 المختلفة

 
قسم هندسة النظم البٌبٌة 

 
 هندسة النظم البٌبٌة

دراسة آثار األنشطة الصناعٌة  -
والزراعٌة على البٌبة وإٌجاد السبل 

 اإلجرابٌة للحد من هذه اآلثار
التجاهات الحدٌثة فً معالجة  -

 النفاٌات

قسم الوقاٌة البٌبٌة 
 
 

 الوقاٌة البٌبٌة
إٌجاد إجراءات حماٌة البٌبة وضمان 
 االستخدام المستدام للموارد الطبٌعٌة

 
 

المعهد العالً للغات 

المعهد العالً للؽات اللؽة الفرنسٌة 

ـ تعلٌم اللؽة الفرنسٌة ألهداؾ 1

تخصصٌة وجامعٌة 

. ـ تطوٌر المناهج التربوٌة2

. ـ تحلٌل ضروب الخطاب المختلفة 3

. ـ التقوٌم والقٌاس4

ـ تحلٌل الجانب الثقافً  واالجتماعً فً  5

المناهج التربوٌة والجامعٌة وؼٌرها 

ـ التصوٌب الصوتً 6
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ـ الجانب النحوي فً تعلٌم اللؽة 7

. الفرنسٌة 

. ـ استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم8

. ـ الترجمة 9

المعهد العالً للؽات اللؽة اإلنكلٌزٌة 

ـ اكتساب لؽة ثانٌة 1

ـ طرابق تدرٌس اللؽة اإلنكلٌزٌة 2

ـ تدرٌس المهارات اللؽوٌة 3

ـ اللؽوٌات النفسٌة 4

ـ اللؽوٌات االجتماعٌة 5

ـ اللؽة اإلنكلٌزٌة لؽاٌات خاصة 6

ـ الترجمة 7

ـ تصمٌم مناهج 8

ـ التقوٌم والقٌاس 9

القواعد التواصلٌة - 10

ـ استخدام التقانة فً تدرٌس اللؽة 11

اإلنكلٌزٌة 

ـ تعلٌم المفردات 12

ـ استراتٌجٌات التواصل 13
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 مخابر البحث العلمً فً جامعة تشرٌن ./2/الملحق 

 أجهزة المخبروظٌفة األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
 
 
 

 زراعة

 جهاز االمتصاص الذري مخبر كٌمٌاء التربة
ٌقٌس تراكٌز العناصر المعدنٌة فً مستخلصات التربة 

 ونواتج هضم العٌنات النباتٌة والمحالٌل السمادي

 جهاز قٌاس الضؽط الؽشابً مخبر كٌمٌاء التربة
ٌستخدم لقٌاس المحتوى الرطوبً فً العٌنات الترابٌة 

 .والتوصٌل الهٌدرولٌكً

 مخبر كٌمٌاء التربة
خزانة فصل مكونات التربة بطرٌقة المناخل متعددة 

 األقطار
صل مكونات التربة بطرٌقة المناخل متعددة األقطارلؾ  

 لتقطٌر السوابل جهاز تقطٌر مخبر كٌمٌاء التربة

 جهاز طرد مركزي مخبر كٌمٌاء التربة
لمحالٌل باالستناد إلى  ٌستخدم لفصل المكونات ضمنا
 الكتل الذرٌة

 حاضنة مخبر كٌمٌاء التربة
تحضٌن عٌنات على درجة حرارة مضبوطة طول فترة 

 التحضٌن

 جهاز قٌاس الطٌؾ اللونً مخبر كٌمٌاء التربة
ٌستخدم لقٌاس تراكٌز العناصر المعدنٌة فً معقداتها 

 اللونٌة

  خضاض مٌكانٌكً مخبر كٌمٌاء التربة

 جهاز معاٌرة كمونٌة مخبر كٌمٌاء التربة
ٌستخدم إلجراء معاٌرات لدراسة الشحنة والخواص 

 الفٌزٌاكٌمٌابٌة للتربة

 ٌستخدم لقٌاس امتصاص الضوء للمحالٌل اللونٌة جهاز سبكتروفوتومتر مخبر كٌمٌاء التربة

 ٌستخدم لتخلٌص الماء من الشوارد واألٌونات جهاز النازع األٌونً مخبر كٌمٌاء التربة

 المرمدة مخبر كٌمٌاء التربة
ٌستخدم لترمٌد العٌنات سواء تربة أو نبات على حرارة 

 عالٌة

 Electrophoresعٙبى اٌوؽ٩ْ اٌىٙوثبئٟ ا٤فمٟ  مخبر الوراثة الجزٌبٌة

 ِٓ ف٩ي ٠DNAَزقلَ ٨فزجبه و١ّخ ٚٔٛػ١خ اٌـ 

ؽ١ش , روؽ١ٍٗ ػٍٝ ٩ِ٘خ أعبهٚى ثٛعٛك ر١به وٙوثبئٟ

ٚرزُ , رزٕبٍت ٍوػخ اٌٙغوح ػىَبًا ِغ اٌٛىْ اٌغي٠ئٟ

  ِؼٍَٛ اٌٛىْ اٌغي٠ئDNAٟاٌّمبهٔخ ِغ 

 عٙبى اٌوؽ٩ْ اٌىٙوثبئٟ اٌؼّٛكٞ مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 ماد ا٤ٚىاْ اٌغي٠ئ١خ ٠DNAَزقلَ ٌفًٖ ػ١ٕبد اٌـ 

ِٓ ف٩ي ٩ِ٘خ ا٤وو١ِ٩٠ل اٌزٟ رَّؼ , اٌٖغ١وح

 .ثبٌزفو٠ك ػٍٝ َِزٜٛ ىٚط ١ٔٛوٍٛر١لٞ ٚاؽل

 UVعٙبى اٌز٠ٖٛو ٚاٌزٛص١ك  مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 ثؼل ر٠ٍٕٛٙب ثجوَٚ ٠DNAَزقلَ ٌز٠ٖٛو ػ١ٕبد اٌـ 

  . ٌٗ ّٔٛمع١ٓ.ا٨ر١ل٠َٛ

 Centrifuge (عٙبى اٌطوك اٌّوويٞ)اٌّضفٍخ  مخبر الوراثة الجزٌبٌة
ِٓ , ٠َزقلَ ٌفًٖ ا٤ٍٚبٛ ػٓ ثؼٚٙب رجؼبًا ٌىضبفزٙب

 10.000ف٩ي رؼو٠ٚٙب ٌؼلك ِٓ اٌلٚهاد رًٖ ؽزٝ 

 .كل١مخ أٚ أوضو رجؼبًا ٌٕٛع اٌّضفٍخ/ كٚهح 

 مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 Polymerase chaineعٙبى اٌلٚهاْ اٌؾواهٞ 

reaction(  ايPCR) 

٠َزقلَ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ١٠٩ِٓ إٌَـ اٌّزْبثٙخ ِٓ اٌـ 

DNA ٓ45-35 ِٓ ف٩ي ػلك ِٓ اٌلٚهاد ٠زواٚػ ث١ 

 .كٚهح

 مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 Molecularعٙبى اٌزٙغ١ٓ اٌغي٠ئٟ 

hybridization 
 ٠DNAَزقلَ ٦عواء اٌزٙغ١ٕبد ػٍٝ َِزٜٛ عي٠ئخ اٌـ

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ٠َزقلَ ٌٍزؼم١ُ اٌوٛت ٌٍج١ئبد اٌغنائ١خ رؾذ اٌٚغٜ ( أرٛغ٩ف )عٙبى اٌزؼم١ُ 

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ٠َزقلَ ٌزمل٠و ا٢ىٚد عٙبى وٍلاً٘

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ِضفٍخ

ِٓ , ٠َزقلَ ٌفًٖ ا٤ٍٚبٛ ػٓ ثؼٚٙب رجؼبًا ٌىضبفزٙب

ف٩ي رؼو٠ٚٙب                                                                                           

كل١مخ أٚ /  كٚهح 10.000ٌؼلك ِٓ اٌلٚهاد رًٖ ؽزٝ 

 .أوضو رجؼبًا ٌٕٛع اٌّضفٍخ

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

  ِغٙو ِزطٛه ثىب١ِوا ك٠غزبي
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وظٌفة أجهزة المخبر األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
العلوم 

 المخبر المركزي

جهاز حراري +جهاز أشعة تحت الحمراء
 GCجهاز + جهاز تحلٌل عنصري + تفاضلً

جهاز قٌاس + كومبٌوتر متطور  + (طبلبً)
 السطح النوعً

 إجراء تحالٌل كٌمٌابٌة مختلفة

 مخبر التحلٌل الكهربابً
جهاز + جهاز انتقاء األٌون + جهاز فولط أمبٌر 

 جهاز ثنابً التقطٌر + pHجهاز + محطة كمونٌة 
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 للدراسات العلٌا والبحث العلمً (.UV/Vis)جهاز  مخبر التحلٌل الطٌفً

 مخبر الدراسات العضوٌة
مبخر + مضخة تفرٌػ زٌتٌة + مكبس هٌدرولٌكً 
 فرن تجفٌؾ+ دوار 

 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 مخبر السطوح والحفز
+ جهاز قرٌنة انكسار  + (طبلبً )GCجهاز 

 مٌزان حساس
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 مخبر التحلٌل اآللً

+ جهاز قٌاس العكارة  + (.UV/Vis)أجهزة 
جهاز استقطاب + جهاز قٌاس قرٌنة انكسار 

أجهزة + أجهزة طٌؾ اللهب  + 2ضوبً عدد 
pH +   رجاج مناخل+ أجهزة قٌاس ناقلٌة 

 طبلبً

مخبر البٌبة والتصنٌؾ 
 الحٌوانً

  pHجهاز قٌاس درجة   + 4مجهر نمساوي عدد 
Oجهاز قٌاس + 

2
+ جهاز قٌاس الملوحة   + 

pH + Oجهاز قٌاس
2

 .الملوحة+ 
 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /1/مخبر الدراسات العلٌا 
جهاز قٌاس + مجهر صٌنً  + مجهر استرالً  
  pHجهاز قٌاس الحموضة + الملوحة والناقلٌة  

 .جهاز قٌاس األوكسٌجٌن المّنحل+ 
 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /2/مخبر الدراسات العلٌا 
حجرة تعداد العوالق  + 2مجهر استرالً عدد 

 2الحٌوانٌة عدد 
 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /4/مخبر الدراسات  العلٌا 

 
حاضنة صؽٌرة + NAPCOحاضنة ذات بابٌن 

MEMMERT+ جهاز اتوؼبلؾ صؽٌر
PORTABEL +  جهاز اتوؼبلؾ كبٌر

TAMER +   ًمجهر ألمانwell +  مجهر–
 .بلجٌكً- مجهر+ هولندي 

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

مخبر البحث 
 العلمً

حاضنة ذات باب + TAMERحاضنة ذات باب 
NATIONA  + سبكترفوتومترCORNING + 

 .5مجهر نمساوي عدد 
 .وظٌفة بحثٌة ألعضاء الهٌبة التعلٌمٌة

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا /6/مجاهر عدد - أوتوكبلؾ ؼرفة عزل  /1/نبات 

 /1/مجهر أسبانً عدد -1 /2/مخبر الدراسات العلٌا 
 جهاز قٌاس األكسجٌن فً الماء- 2

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

مكتب ومخبر الدراسات العلٌا 

/3/ 

 مجهر تصوٌر ضوبً 1

 /1/مجهر عادي عدد 2

 مجهر عكوس 3

 جهاز تقطٌر 4

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /4/مخبر الدراسات العلٌا 

/ - 1/محم لزراعة الجراثٌم ذو بابٌن عدد- 1

 /1/حاضنة عدد

مجهر اسبانً /- 1/ؼرفة زرع جرثومً عدد - 2

 /1/مجففة عدد/-   3/عدد

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 مخبر البحث العلمً

/- 2/حاضنة للفطور عدد – حاضنة للجراثٌم 

ؼرفة زرع للجراثٌم - حاضنة  لمحضرات البرافٌن

– حاضنة رطبة – ؼرفة زرع أنسجة– 

 أبحاث أعضاء هٌبة التدرٌس

مخبر علوم البحار والبٌبة 
 المابٌة

 تقدٌر عمر األسماك ومعدالت النمو عٙبى لواءح إٌّٛ ػٍٝ ؽواّف ا٤ٍّبن

 دراسة النظام الؽذابً فً األسماك ِغب٘و ِٚىجواد

GPS تحدٌد الموقع الجؽرافً أثناء الدراسات الحقلٌة 
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 مٌكروتوم/ - 1/مجهر عدد- أوتوؼبلؾ

مكتب وؼرفة الزراعة 

 الجرثومٌة
 تحضٌر مزارع جرثومٌة للمقررات العملٌة حاضنة

الدراسات العلٌا والبحث 
 العلمً

مجهر / + 2سترٌوسكوب عدد +مجاهر نفوذة 
+  مع كامٌرة تصوٌر دٌجٌتال/ 2عدد /استقطابً 

 مجهر انعكاسً

إجراء بحوث أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة وبحوث 
 طبلب الدراسات العلٌا

الجٌوهندسٌة 
 تدرٌب الطبلب وإجراء البحوث أجهزة تحلٌل مٌاه اآلبار والمسطحات المابٌة والهٌدروجٌولوجٌا

 

 أجهزة المخبروظٌفة األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
 

 العلوم

 المستحاثات والرسوبٌات
/ 7عدد /مجهر استقطابً / + 14/سترٌوسكوبات عدد

مكبرة ثبلثٌة العٌنٌة / + 1/سترٌومكروسكوب مع كامٌرا
مجموعة مستحاثٌة نموذجٌة/ + 1/مع كامٌرا عادٌة  

 تدرٌب الطبلب  وإجراء البحوث

 الجٌوفٌزٌاء التطبٌقٌة
جهاز تنقٌب مؽناطٌسً بروتون جهاز تنقٌب 

/ 2عدد /مقاومٌة  قناة تحرٌض استقطابً)كهربابً
جهاز  +12موؼراؾ  ساٌس+  GPS طإسقا جهاز  

 تدرٌب الطبلب وإجراء البحوث

 
الهندسة 
 المدنٌة

 

مخبر الحاسوب للدراسات 

  العلٌا

 و الحدٌثة الحاسوب أجهزة من العدٌد المخبر ٌضم

قبل طبلب الدراسات العلٌا الماجستٌر  من ٌستخدم

المختلفة على  الحاسوب بتطبٌقات والدكتوراه للقٌام

                                                   .العلمً البحث برامج هندسٌة علمٌة و

مخبر  الحاسوب ألعضاء 

  الهٌبة التدرٌسٌة

الحدٌثة  الحاسوب أجهزة من العدٌد المخبر ٌضم

وخط انترنٌت وٌستخدم من قبل أعضاء الهٌبة 

التدرٌسٌة للقٌام بتطبٌقات الحاسوب المختلفة 

 .والبحث العلمً

 1مخبر الحاسوب رقم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 .من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 2مخبر الحاسوب رقم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 . من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 3مخبر الحاسوب رقم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 .من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 4مخبر الحاسوب رقم
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 تجرٌب الموادر مخب
 

 الملحقة المبانً تجرٌب المواد ضمن مخبر ٌقع
 التً التجهٌزات من كبٌرة مجموعة وٌضم بالكلٌة
 العملٌة الدروس لتطبٌق قبل الطبلب من تستخدم

 األساتذة قبل من األجهزة هذه تستخدم كما الكلٌة فً
 .المهنً  البحث العلمً والعمل لصالح

 
 التربة مخبرمٌكانٌك
 

 

 تستخدم األجهزة من هذاالمخبرمجموعة ٌضم
 التً.للتربة والفٌزٌابٌة المٌكانٌكٌة الخواص لتعٌٌن
 العملٌة الدروس لتطبٌق قبل الطبلب من تستخدم

 األساتذة قبل من األجهزة هذه كماتستخدم الكلٌة فً
 .المهنً  البحث العلمً والعمل لصالح

 
 
 الصخور مخبرمٌكانٌك

 
 

هذاالمخبر على الخرابط الجٌولوحٌة،  ٌحوي
 الجٌولوجٌة الخرابط الطبوؼرافٌة، والخرابط

إجراء تمارٌن مبسطة  ٌتم التٌمن خبللها الهندسٌة
الجٌولوجٌة  لرسم المقاطع الجٌولوجٌة والمقاطع

 .الهندسٌة
 فلزٌة لعٌناتج نماذ المخبر فً ٌوجد ذلك إضافةإلى

عٌنات لمختلؾ أنواع الصخور،الرسوبٌة،  و
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 .االندفاعٌة و المتحولة

 مخبرالمساحة
 

 

األجهزة  من العدٌد على مخبرالمساحة ٌحتوي
الساحٌةالحدٌثة واألجهزة التقلٌدٌة ، جهازٌن 

 .تصوٌر مساحً مع الراسم اآللً
على (عام )ٌتدرب طبلب كلٌة الهندسة المدنٌة

استخدام هذه االجهزة خبلل فصلٌن دراسٌٌن حٌث 
ٌقومون فً نهاٌة كل فصل بإنجاز مشروع مساحً 

 .على الطبٌعة

اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

الهندسة 
 المدنٌة

 مخبرالهٌدرولٌك
 

 

  –مخبرمٌكانٌك السوابل: هذا المخبر على ٌضم
 هذاوٌحتوي. والصرؾ المابٌة مخبرالري مخبراآلالت

 تستخدم التً األجهزة من العدٌد على مخبرالهٌدرولٌك
 كم الكلٌة فً العملٌة الدروس لتطبٌق قبل الطبلب من

البحث  لصالح األساتذة قبل من األجهزة هذه اتستخدم
. المهنً  العلمً والعمل

 

 مخبر المواصبلت
 

 

تخدم  التً والمعدات ٌحوي على العدٌد من التجهٌزات
 األولى الجامعٌة المرحلتٌن فً التدرٌسٌة العملٌة

التجارب  من المخبرالعدٌد فً ٌجري. العلٌا والدراسات
 لتطبٌق قبل الطبلب من تستخدم المخبرٌة التً والتحالٌل
 من األجهزة هذه تستخدم كما الكلٌة فً العملٌة الدروس

 .المهنً  البحث العلمً والعمل لصالح األساتذة قبل

 مخبر البٌبة
 

 

 العملٌة تخدم التً والمعدات بؤحدث األجهزة مجهز
 األولى الجامعٌة المرحلتٌن التعلٌمٌة والتطبٌقٌة فً

 البلزمة الختبارات فٌها هذاوتتم. العلٌا والدراسات
 المٌاه تلوث مشكبلت تعالج التً لبلبحاث العلمٌة

 .والبٌبة

 مخبرالجٌولوجٌا
 

 

،  المخبر على الخرابط الجٌولوحٌة هذا ٌحوي
من  التً الهندسٌة الجٌولوجٌة الخرابط الطبوؼرافٌة، والخرابط

إجراء تمارٌن مبسطة لرسم المقاطع الجٌولوجٌة  ٌتم خبللها
 .الجٌولوجٌة الهندسٌة والمقاطع
وعٌنات  فلزٌة لعٌنات ج المخبرنماذ فً ٌوجد ذلك إلى إضافة

 . لمختلؾ أنواع الصخور،الرسوبٌة، االندفاعٌة و المتحولة

 
 مخبر مٌكانٌك اإلنشاءات

 
تم تزوٌد المخبر بمجموعة من التجهٌزات الحدٌثة التً 

 .تخدم العملٌة التعلٌمٌة و البحثٌة فً الكلٌة 

الطب 
 البشري

  BTs350جهاز اسبكترو فوتوتر  

 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 

 

رؾ١ًٍ ٚؽّب٠خ ٔظُ اٌملهح 

 اٌىٙوثبئ١خ

 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر 
 .الفنٌة فً عدة مجاالت

 .قٌاس عازلٌة تجهٌزات التوتر المنخفض .1
-أجهزة قطع)اختبار العدٌد من التجهٌزات الكهربابٌة  .2

وبٌان  (وصل، أجهزة إنارة، أجهزة تؤرٌض، نواقل
 .جاهزٌتها، ومدى مطابقتها للمواصفات القٌاسٌة

 

 

 

 

اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ 

 ٚاٌىزو١ٔٚبد اٌملهح

 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  -

الفنٌة فً مجال التحكم واألتمتة الصناعٌة، استخدام 

المبدالت بؤنواعها، التحكم بالمحركات الكهربابٌة 

وفق المبدأ السلمً والشعاعً، التحكم باستخدام 

PID ًاستخدام وتطبٌق الدارات المتحكم بها برمجٌا ،

PLCالمصاعد الكهربابٌة، جودة الطاقة الكهربابٌة ، 

 .قٌاس عزوم اإلقبلع للمحركات الكهربابٌة -

استخدام وبرمجة القالبات المتحكم بها شعاعٌاً  -
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روافع، آالت )لقٌادة اآلالت الكهربابٌة بؤنواعها 

 .(...درفلة، آالت نقل،

اختبار المحركات الكهربابٌة ودراسة مشاكلها  -

الفنٌة وبٌان جاهزٌتها، ومدى مطابقتها 

 .للمواصفات القٌاسٌة

اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

  اٌزؾىُ ا١ٌٙله١ٌٚىٟ

 يالمٌكانٌكٌة ؾإمكانٌة تحدٌث أنظمة التحكم  .1

المعامل ومعاٌرتها لضمان عمل التجهٌزات 

بشكل متناسق بما ٌضمن المعاٌرة السلٌمة 

 .لعملها، وبالتالً زٌادة عمر التشؽٌل

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2

 .الكوادر الفنٌة فً عدة مجاالت

  اٌزوِٛك٠ٕب١ِه

إمكانٌة القٌام بالعدٌد من األبحاث فً مجال  .1
المواد العازلة المستخدمة فً األبنٌة والصناعة 
الختٌار العازل االقتصادي المناسب لخفض 

 .استهبلك الطاقة والحد من تلوث البٌبة

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2
 .الكوادر الفنٌة

  ا٨٘زياىاد ا١ٌّىب١ٔى١خ

دراسة إمكانٌة تخفٌؾ الضجٌج  .1
واالهتزازات فً المنشآت الصناعٌة 

واقتراح الحلول المناسبة لحماٌة أجزاء 
 .اآلالت وزٌادة عمرها الفنً

  ِمبِٚخ اٌّٛاك

دراسة المواد المعدنٌة وتقدٌر تعب المعادن،  .1
 .مما ٌساهم فً تقدٌر عمر الخدمة لها

إجراء األبحاث على المنتجات الوطنٌة  .2
. ومطابقة المستوردات للنورمات العالمٌة

  أعٙيح اٌم١بً ا١ٌّىب١ٔى١خ

إجراء القٌاسات الهندسٌة للعناصر  .1
والمنتجات، والتؤكد من مطابقتها 

 .للموصفات القٌاسٌة ومواصفات الجودة
القٌام بالعدٌد من األبحاث المتعلقة  .2

بالمواصفات الصناعٌة للمنتجات والعمل 
على تحسٌنها من ناحٌة األبعاد الهندسٌة 
وأخطاء الشكل وتوضع العناصر وصوالً 

. إلى ضمان جودة المنتج
. دراسة جودة المسننات من حٌث التعشٌق .3
 

مخبر الورش المٌكانٌكٌة 

 (مٌكاترونٌك)الكهربابٌة 
 

تقدٌم الحلول العملٌة للمشاكل الصناعٌة المتعلقة  .1

 .بالمنشآت والمإسسات الصناعٌة اإلنتاجٌة

تنفٌذ نماذج مصؽرة للعدٌد من االبتكارات  2

الصناعٌة التً تساهم فً تطوٌر األعمال الصناعٌة 

 .والخدمٌة

  الهوابٌات وانتشار األمواج

تقدٌم االستشارات الفنٌة للمنشآت والمإسسات  .1
التخصصٌة فً مجاالت االتصاالت، والقطاعات 
العسكرٌة بما ٌساهم فً تحسٌن أداء منظومات 

 .االتصاالت

إمكانٌة إجراء المحاكة البرمجٌة للمشكبلت  2

الواقعٌة التً ٌمكن أن تواجه أنظمة اإلرسال 
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

مخبر القٌاسات وأجهزة 

 القٌاس الكهربابٌة
 

إجراء القٌاسات الهندسٌة للعناصرالكهربابٌة  .1

وااللكترونٌة، والتؤكد من مطابقتها للموصفات 

 .القٌاسٌة ومواصفات الجودة

تقدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة فً مجاالت  .2

القٌاسات الكهربابٌة واإللكترونٌة للمإسسات 

 .والمنشآت الصناعٌة المختلفة

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  .3

 .الفنٌة فً عدة مجاالت

 
 

طب 
 األسنان

مخبر تقوٌم األسنان والمواد 
السنٌة ورسم ونحت 

(المشترك)األسنان  
 

ٌقوم الطالب فٌه بالتدرب على انجاز األعمال المطلوبة 
منه فً عملً تقوٌم األسنان كما ٌحتوي على كافة 

األجهزة المطلوبة النجاز األعمال المخبرٌة كما ٌتدرب 
على تشكٌل الشكل التشرٌحً لؤلسنان من مادة الصابون 
والشمع وٌتعرؾ على كافة المواد المستخدمة فً طب 

.األسنان بشكل عام  

ِقجو إٌَظ ٚاٌزْو٠ؼ 

 اٌّوٟٙ
 دراسة المقاطع النسٌجٌة والنسٌجٌة المرضٌة 

  ِقجو رؼ٠ٛ٘ ا٤ٍٕبْ

وٌحٌوي , صناعة األجهزة  المتحركة الكاملة والجزبٌة 

المخبر على طاوالت مجهزة باألجهزة والدوات 

 .الضرورٌة

  ِقجو اٌغجٌ
ٌخدم كافة أقسام الكلٌة من أجل انجاز كل األعمال 

 المطلوبة

 أجهزة تصوٌر أشعة ذروٌة ِقجو ا٤ّؼخ
ٌتم فٌه اجراء التصوٌر الذروي واالطباقً للحاالت التً 

 ٌتم عبلجها فً الكلٌة

ِقجو اٌز١غبْ 

 (اٌٙبِبد اٌٖٕبػ١خ)ٚاٌغَٛه
 

ٌتدرب فٌه الطبلب سرٌرٌاً على تحضٌر األسنان على 

الهامات وصناعة التٌجان والجسور المناسبة وفق الخطة 

 العلمٌة الموضوعة

اٌٙبِبد )ِقجو ِلاٚاح ا٤ٍٕبْ

 (ا٨ٕطٕبػ١خ
 أجهزة تصوٌر أشعة ذروٌة

ٌقوم الطالب فٌه بالتدرٌب سرٌرٌاً على مداواة األسنان 

بشكلٌه الترمٌمً واللبً وذلك على األسنان االصطناعٌة 

 للهامات

 ٌتم فٌه صب األعمال الخاصة بقسم التٌجان والجسور  مخبر صب المعادن

 

 

 

 

واالستقبال بما فٌها هوابٌات التلفزٌون بما ٌساهم فً 

 .التؽلب على هذه المشكبلت الحقاً 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  .2

 .الفنٌة فً عدة مجاالت
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 

 التمرٌض

 مخبر تمرٌض البالؽٌن- 
مخبر تمرٌض الحاالت - 

 الحرجة
 

تدرٌب عناصر الهٌبة التمرٌضٌة فً مإسسات وزارة 
الصحة على المهارات المتقدمة وتطبٌقاتها فً التمرٌض 

برنامج  )باستخدام أجهزة محاكاة مزودة بكمبٌوتر 
 .(التجسٌر 

تمرٌض األمومة وصحة - 
 المرأة

تمرٌض صحة الطفل - 
 

دورات تدرٌبٌة على طرٌقة إجراء فحص  الثدي الذاتً 

والكشؾ المبكر على سرطانات الثدي والتدرٌب على 

الوالدة الطبٌعٌة لعناصر الهٌبة التمرٌضٌة فً 

المإسسات الصحٌة وكل اإلجراءات المتقدمة فً 

 .تمرٌض األطفال

 مخبر اإلسعافات األولٌة - 

إجراء دورات تدرٌبٌة لجمٌع القطاعات الحكومٌة 

والمجتمعٌة على اإلسعافات األولٌة والتصرؾ حٌال 

 .الكوارث

 
الهندسة 
 المعلوماتٌة

مخبر البرمجة 

 والخوارزمٌات
 

مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة وإمكانٌة إجراء دورات 

تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما ٌخدم التقانات 

 .الحدٌثة والوصول إلى المعلومات 

  مخبر قواعد المعطٌات

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 .المعلومات 

  مخبر هندسة البرمجٌات

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 .المعلومات 

مخبر نظم التشؽٌل والنظم 

 الموزعة
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

مخبر االتصاالت 

LABVolt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

 LAB مخبر بنٌان الحواسٌب

Volt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

 LABمخبر العلوم األساسٌة 

Volt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

مخبر إدارة الشبكات 

 واإلنترنت
 

تمكٌن االتصال باإلنترنت وإمكانٌة إجراء دورات 

تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما ٌخدم التقانات 

 .الحدٌثة والوصول إلى المعلومات
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 الحقوق

 

 مكتب ممارسة المهنة
 

تقددٌم الخبرة والمشورة الحقوقٌة والدراسات  .1

القانونٌة إلى الوزارات واإلدارات العامة 

والمإسسات والهٌبات والشركات والقطاع العام 

والتعاونً والمشترك والخاص داخل القطر 

وذلك عنطرٌق مجلس العمل المهنً أو , وخارجه 

 بمساعً عضو أو أكثر فً المكتب

تقدٌم الدراسات واألبحاث بخصوص مشارٌع  .2

القوانٌن والمراسٌم واألنظمة المقترحة بناء على 

 .طلب من الجهات المختصة 

صٌاؼة مشارٌع العقود واالتفاقٌات على اختبلؾ  .3

أنواعها ومتابعة إجراءات  تسجٌلها لدى الجهات 

 .المعنٌة 

القٌام بؤعمال التحكٌم الشرعً واإلداري والتجاري  .4

والمدنً والدولبً والعمالً بناء على طلب من 

الجهات المختصة والقٌام بؤعمال الخبرة بؤنواعها 

المختلفة أمام المحاكم وتنظٌم العقود بؤنواعها 

 .المختلفة 

مزاولة مهنة المحاماة والمرافعة أمام مختلؾ  .5

الهٌبات القضابٌة واإلدارٌة وؼٌرها من الجهات 

والتنسٌق والتعاون مع نقابة المحامٌٌن فً القطر 

وفروعها فً المحافظات بما ٌخدم تحقٌق العدالة 

 .وربط الجامعة بالمجتمع

  المكتبة القانونٌة

تحوي على مجموعة من الكتب القانونٌة الحدٌثة 

والشاملة لمختلؾ فروع القانون العام والخاص وٌستطٌع 

االستفادة  (عام أو خاص)أي شخص طبٌعً أو معنوي 

من هذه الكتب فً مجال البحث القانونً والمجاالت 

 .العلمٌة األخرى

 
 
 

الهندسة 
 التقنٌة

مخبر القٌاسات وأجهزة 
 القٌاس المٌكانٌكٌة

 
 

 (EASYFORM)جهاز قٌاس الشكل  -1
( DiGIMARCX2)جهاز قٌاس االرتفاعات -2
 Perthometer)جهاز قٌاس الخشونة - 3

pgk125 )
 Marvision)جهاز قٌاس ثبلثً اإلبعاد -4

Ms222 )
( WMZ)جهاز قٌاس أبعاد مجهري -5
( (XLS150جهاز قٌاس أقطار -6
( (ULM300ألمعاٌره)جهاز قٌاس األطوال  -7
 (ZWP-14)جهاز معاٌرة المسننات -8
( P600)جهاز قٌاس األبعاد العامودي -9

 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

95 

 

 أجهزة المخبروظٌفة األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
الهندسة 
 التقنٌة

 .جهاز االمتصاص الذري 

 علم وتحلٌل المٌاه الملوثة -1

 المشروبات االصطناعٌة -2

 الزٌوت والمنتجات النفطٌة -3

 علم الجٌولوجٌا والتربة -4

 علم الفلزات والخامات -5

 العلوم الطبٌة والصٌدالنٌة -6

 علم المواد الببلستٌكٌة -7

 .المواد الزراعٌة  -8

 Elementarجهاز تحلٌل العناصر  

 .علم المواد الؽذابٌة والمعدنٌة -1

 .العلوم الصٌدالنٌة  -2

 .العلوم البٌبة والجٌولوجٌا  -3

 FT/IRجهاز   

 .علم المواد الؽذابٌة -1

 .علوم الصٌدلة والطب -2

 .الجٌولوجٌا  -3

 .البٌولوجٌا -4

 Spectrophotometerجهاز  
 .علم المواد الؽذابٌة -1

 .علوم الصٌدلة والطب -2

 
 جهاز الرفراكتومتر

REFRACTOMETER 
 .علم المواد الؽذابٌة والبترولٌة -1

 جهاز بوخنر اآللً 
 علم المواد الؽذابٌة والجٌولوجٌة والبترولٌة -1

 .العلوم الصٌدالنٌة -2

 علم المواد الؽذابٌة -1 (Lactoscan)جهاز    

مخبر أسس الهندسة 

 الكهربابٌة و االلكترونٌة

-أسس هندسة كهربابٌة)

 (أسس هندسة الكترونٌة

 

 .دراسة العناصر االلكترونٌة وخصابصها -1

 .تطبٌقات العناصر االلكترونٌة فً الصناعة -2

 .تصمٌم الدارات االلكترونٌة -3

  مخبر مقاومة المواد

إجراء االختبارات المٌكانٌكٌة للمواد الهندسٌة  -1
  .(االنفعاالت, االجهادات, مقاومة الشد)

. تحدٌد التركٌب الكٌمٌابً للخبلبط المعدنٌة  -2
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد 
العالً 
للبحوث 
البحرٌة 

 المخبر المركزي

أجهزة كروما توؼرافٌا الؽازٌة - 1

والسابلة 

 .جهاز التحلٌل العنصري - 2
 .جهاز تحدٌد الكبرٌت - 3
 .مولد اآلزوت - 4

إجراء القٌاسات التحلٌلٌة لكافة الملوثات العضوٌة 

 ومعاٌٌر التلوث وقٌاسات تحلٌلٌة أخرى

 

  مخبر الكٌمٌاء البحرٌة
تحدٌد تراكٌز العناصر المعدنٌة الثقٌلة فً األوساط 

 (......دم+أحٌاء +رسوبٌات +مٌاه)مختلفة 

  مخبر الجٌوكٌمٌاء

تحضٌر العٌنات المابٌة والرسوبٌة واألحٌاء تمهٌداً 

لتحلٌل الملوثات العضوٌة بكافة انواعها 

الهٌدروكربونات البترولٌة والمبٌدات ومركبات )

 (.....البٌفٌنٌل متعدد الكلور 

  مخبر الطٌوؾ

لتحدٌد التراكٌز االجمالٌة للملوثات العضوٌة 

وتحدٌد الزمر الوظٌفٌة فً المركبات للتعرؾ على 

هوٌتها وٌحتوي هذا المخبر على جهاز الفلورة 

 IRوجهاز 
 

  مخبر المؽذٌات
لتحدٌد العناصر المؽذٌة للتعرؾ على مدى ؼنى أو 

مٌاه , مٌاه أنهار, مٌاه بحر )فقر األوساط المابٌة 

 بالمؽذٌات(............المزارع السمكٌة 

  مخبر األسماك
تكاثر , تؽذي)إجراء الدراسات البٌولوجٌة لؤلسماك 

 والمخزون السمكً (نمو,

  مخبر استزراع  األسماك
تربٌة واستزراع األسماك وسبل تنمٌتها وتحسٌن 

 جودتها

  مخبر القاعٌات
دراسة المفترسات القاعٌة الحٌوانٌة والنباتٌة 

 واستزراعها بهدؾ تنمٌة الثروات البحرٌة
مخبر العوالق الحٌوانٌة 

  مع وحدة االستزراع
دراسة التنوع الحٌوي لهذه العوالق واستزراعها 

 لصالح المزارع السمكٌة
مخبر العوالق النباتٌة  مع 

  وحدة االستزراع
دراسة التنوع الحٌوي لهذه العوالق واستزراعها 

 لصالح المزارع السمكٌة
 دراسة المإشرات الحٌوٌة والبٌبٌة للتلوث  مخبر الدالبل الحٌوٌة

  مخبر المٌكروبٌولوجٌا
دراسة الجراثٌم ودورها فً تفكٌك المركبات 

 النفطٌة

 

كلٌة العلوم 

الثانٌة 

 بطرطوس

مربعة ، جٌبٌة ، سن  )مولد إشارات كهربابٌة  -
 .مع شاشة  (منشار 

 

مربعة ، جٌبٌة ، سن  )مولد إشارات كهربابٌة  
 (.بدون شاشة ) عادي  (منشار 

 

  كتلة مقاومات متؽٌرة القٌمة 

  كتلة ملفات متؽٌرة القٌمة 

  كتلة ملفات متؽبرة القٌمة 

 مع مؤخذي LCDراسم إشارة ملون بشاشة  
 USBطابعة و 
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كلٌة العلوم 

الثانٌة 

 بطرطوس

 
 
 
 

مودٌل / مقٌاس أفومترات بمإشر متعدد  
Sanow Cx506 

 

   فولط30- 220وحدة نؽذٌة متناوبة  

  مجموعة مكثفات مثبتة على لوحة 

  مجموعة مقاومات مثبتة على لوحة 

   فولط220/110محول  

   ضمن علبة مؤخذ220/12/24محول  

 
حامل مع قاعدة معدنٌة مع مسطرة مدرجة 

 ونابض
 

 
 ؼرام مإلفة من 500 – 5مجموعة أوزان 

 سبع قطع
 

   مل500 – 400بٌشر سعة  

  أنبوب اختبار مع سدادة 

  حامل سحاحة مع قاعدة وملقط 

  مٌزان حرارة عشري 

  مٌقاتٌة 

  وعاء مع مشبك 

  مسعر مع ؼطاء ومخلط 

  مسعر كهربابً مع مخلط 

  بوٌل ومارٌوط 

  قاعدة معدنٌة مع حامل كروم 

   ؼرام500مٌزان إلكترونً حتى  

 فولط مع حامل خشبً 220مولد اهتزاز  
 وبكرة

 

هندسة 
تكنولوجٌا 
المعلومات 
واإلتصاالت 
 بطرطوس

  Mcu PIC Labمتحكم صؽري  

  Mcu AVR Labمتحكم صؽري  

 Intel 8086 لوحة مخبرٌة للمعالج الصؽري  
Bit Microprosser 

 

 Altera DE2 – 115 Board  

 4.3 LCD Touch Package  

 5Mega Pixel Digital Camera 
Package 
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 2014أبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المسجلة لعام / 3/الملحق                                   

 
 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث القسم
مدة 
 البحث

 فارس النداؾ. د اللوبً الصهٌونً و اللوبً العربً فً امرٌكا الفلسفة
 

 أشهر7 04-03-2014

 اللؽة االنكلٌزٌة
- النص األصلً  )الدور المركزي للمترجم فً العبلقة المثلثٌة 

 (النص الهدؾ فً الترجمة - المترجم 
 ٌاسر ابراهٌم. د

 
 شهر12 04-03-2014

 وحٌد صفٌة. د قواعد العدد فً اللؽة العبرٌة ، دراسة مقارنة مع اللؽة العربٌة اللؽة العربٌة
 

 أشهر6 04-03-2014

 وضحى ٌونس. دة الطبع و الصنعة فً نقد أبً حٌان التوحٌديّ  اللؽة العربٌة
 

 أشهر6 01-07-2014

 ؼٌثاء قادرة. دة قراءة فً أنساق الصراع الوجودّي فً شعر المثقب العبديّ  اللؽة العربٌة
 

 شهر12 22-07-2014

 ؼٌاث بابو. د النقد النحوي عند ابن فورجة البروجردي اللؽة العربٌة
 

 شهر12 26-08-2014

 اللؽة العربٌة
 ًّ القاهرة المعزٌة - تذوٌت صورة المكان فً النص الرحل

 أنموذجاً 
 رإى قّداح. دة

 
 شهر12 21-10-2014

 التارٌخ
تقٌٌم واقع سٌاسة العمران فً األندلس فً عصري اإلمارة 

 .دراسة تارٌخٌة - والخبلفة 
 وفاء صارم. دة

 
 شهر12 15-04-2014

 
 كلٌة العلوم

 عنوان البحث :القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تسجٌلالتارٌخ  :فرٌق البحث 
مدة 
 البحث

 محمد علً. د تعمٌم صفوؾ توابع لبٌػ و تقرٌبها رٌاضٌات
 

 شهراً 18 18-02-2014

 رٌاضٌات
استقرار و عدم استقرار الحركات الصؽٌرة للجمل 

 الهٌدرودٌنامٌكٌة
 ودٌع علً. د

 
 شهراً 24 23-09-2014

 علم الحٌاة النباتٌة
 ٌمتلك خصابص Streptomycesؼزل و تصنٌؾ جنس 

 مضادة للجراثٌم الممرضة فً الساحل السوري
 اسمهان زٌنب. دة

 
 شهراً 24 18-02-2014

 علم الحٌاة النباتٌة
 ٌمتلك خصابص Streptomycesعزل و توصٌؾ جنس 

 مضادة للجراثٌم الممرضة فً الساحل السوري
 اسمهان زٌنب. دة

 
 شهراً 24 18-02-2014

 علم الحٌاة النباتٌة
 المعزول Spiruulina platinsisاستنبات طحلب السبٌرولٌنا

من مٌاه الساحل السوري مخبرٌاً و دراسة تركٌبه الحٌوي 
 الكٌمٌابً

 جورج دٌب. د
آصؾ . د

 عباس
 شهراً 24 01-04-2014

 فٌزٌاء
حساب سرعة الصوت الصفري و األول و طاقة الصٌػ الموجبة 
 فً السوابل الكوانتٌة بتابعٌة معامبلت النداو فً سابل فٌرمً

محمود عٌسى . د
 احمد

نجاح . دة
 قببلن

 شهراً 24 10-06-2014

 فٌزٌاء
دراسة تحلٌلٌة و برمجٌة فً نظرٌة المعاٌرة لببلزما الكواركات 

 SU(3) و SU(2)و الؽلٌونات مع الزمرتٌن 
 

سلٌمان . د
  الشاتوري

 شهراً 24 09-12-2014
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 كلٌة الطب البشري

 عنوان البحث :القسم
ربٌس فرٌق البحث 

: 
 تسجٌلالتارٌخ  :فرٌق البحث 

مدة 
 البحث

 عنان الٌقه الحدوث و العقابٌل: األدٌة الكلوٌة التالٌة للقثطرة القلبٌة  االمراض الباطنة
 

 أشهر6 01-07-2014

االمراض الجلدٌة و 
 الزهرٌة

 تقٌٌم فعالٌة عبلج وحمة قربة النبٌذ باللٌزر الصباؼً النابض 
 م.ن 585

جمال محً . د
  الدٌن خدام

 أشهر10 21-01-2014

التشرٌح المرضً 
 األورام- 

التعرؾ المإتمت على األنسجة السرطانٌة فً عٌنات الؽدة 
 الدرقٌة باستخدام تقنٌة التصوٌر الطٌفً

 عٌسى أحمد. د
عٌسى . د

 ابراهٌم
 سنوات3 04-03-2014

أمراض األنؾ 
 واألذن والحنجرة

 أرٌج العساؾ. د دراسة وظٌفة العصب الوجهً بعد عملٌات اسبصال الؽدة النكفٌة
 

 أشهر6 18-11-2014

 جراحة
النتابج الوظٌفٌة للكسور فوق اللقمتٌن العضدٌتٌن من النمط 

دراسة مقارنة بٌن نتابج التثبٌت باسٌاج )الباسط عند األطفال 
  .(ؼٌر الجلد و الرد المفتوح

 علً ٌوسؾ. د
 

 أشهر6 22-07-2014

 جراحة
اندمال الكسور فً ظروؾ الحقن الموضعً للصادات الحٌوٌة 

 عند مرضى ذات العظم والنقً
 أحمد جونً. د

 
 شهراً 18 09-12-2014

 
 كلٌة الزراعة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

 االنتاج  الحٌوانً
دراسة تصنٌفٌة و توثٌقٌة لؤلسماك المإذٌة و السامة فً المٌاه 

و طرق معالجة األذٌة -أضرارها -تحدٌدها : البحرٌة السورٌة 
 الناتجة عنها

 شهراً 24 2014-03-04 مالك علً. د أدٌب سعــد. د

 علوم األؼذٌة
دراسة تؤثٌر اضافة المطحون المؽربل لبذور بعض النباتات الى 

 دقٌق القمح فً صفات العجٌن و الخبز الناتجٌن
 شهراً 24 2014-03-04 نجمة معروؾ رامز محمد. د

 علوم األؼذٌة
ًّ الحالً لطلبة المدٌنة الجامعٌة فً جامعة  دراسة الواقع الؽذاب

 تشرٌن
 محمد نّداؾ. د

محمد . د
 حٌدر

 شهراً 24 01-07-2014

ٌّة  العلوم االساس
تحدٌد محتوى بعض المعادن الثقٌلة فً أنواع تحت رتبة 

 فً المنطقة الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌةGammarideaالـ
 أمٌنة النسر. دة

سوزان . دة
 عبدهللا

 شهراً 24 22-07-2014

 المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر الرش بالخمٌرة على بعض المإشرات المورفوفٌزٌولوجٌة 

 و االنتاجٌة عند الفول السودانً
محمد . د

 عبدالعزٌز
سناء . م

 صارم
 شهراً 24 21-10-2014

 
 كلٌة الهندسة المدنٌة

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

 
دراسة تجرٌبٌة لتؤثٌر نسبة األقطار الكبٌرة لتربة التحسٌن على 

 كثافة بروتكور و الطاولة الرجاجة
 رامً اسطة. د

وابل . د
. د+ حرفوش 

+ مالك حسن 
توفٌق . د

 فٌاض

21-01-2014 
عام و 
 نصؾ

 هندسة مابٌة
نظام تنبإ إحصابً بكمٌات الهطل المطري الشهري فً الساحل 

 السوري فً ظل التؽٌرات المناخٌة
 شرٌؾ حاٌك. د

ؼطفان . د
 عمار

 شهراً 12 01-04-2014
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 هندسة بٌبٌة
تقٌٌم أداء محطات معالحة مٌاه الصرؾ الصحً باسنخدام 

 .الشبكات العصبونٌة الصنعٌة 
رابد سلمان . د

 جعفر

حسام . د
. د+ صبوح 

 عادل عوض
 شهراً 12 21-10-2014

 
 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

 تصحٌح أخطاء االستقبال فً أنظمة اتصاالت المبلحة البحرٌة هندسة بحرٌة
هالة عبدالحلٌم . دة

  محمودي
 شهراً 12 21-01-2014

 العلوم األساسٌة
دراسة الخواص الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة لبعض أنواع البولٌمٌرات 

 الصناعٌة و المحضرة بشكل أفبلم رقٌقة نصؾ ناقلة
 ختام قنجراوي. دة

 
 شهراً 24 26-08-2014

 قوى مٌكانٌكٌة
تحسٌن كفاءة األنابٌب الزجاجٌة الشمسٌة المفرؼة عند درجات 

 حرارة متوسطة
 شهراً 12 2014-12-09 مها أحمد. د محمد علً. د

 
 كلٌة االقتصاد

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث القسم
مدة 
 البحث

علوم مالٌة 
 ومصرفٌة

دراسة العبلقة بٌن أسعار الصرؾ وأسعار األسهم فً عٌنة من 
 الدول العربٌة

 لٌندا اسماعسل. دة
زٌنة . دة

 األحمد
 شهر12 20-05-2014

 
 كلٌة طب األسنان

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

 جراحة الفم و الفكٌن
دراسة - تقٌٌم فعالٌة المعالجة  الوظٌفٌة لكسور لقم الفك السفلً 

 متابعة طوٌلة األمد
 أشهر6 2014-01-21 علً خلٌل. د عبدالكرٌم خلٌل. د

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

دراسة بواسطة الطبقً  )أبعاد الفهقة و عبلقتها بدوران الفكٌن 
 (المحوري و المخروطً

 شهراً 12 2014-05-20 حازم حسن. د ٌزن جحجاح. د

 مداواة األسنان
التقٌٌم السرٌري لتطبٌق وجوه الكومبوزٌت التجمٌلٌة المباشرة 

 باستخدام المسندة المعدنٌة المعدلة
عزٌز زهٌر . د

  عبد هللا
 أشهر6 10-06-2014

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

دراسة مخبرٌة على تؤثٌر اعادة الزرع و التعقٌم بالحرارة 
 الرطبة على الثبات األولً للزرٌعات التقوٌمٌة

 فادي خلٌل. د
 

 شهراً 12 22-07-2014

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

دراسة بواسطة التصوٌر الطبقً المحوري المحوسب لطول و 
عمق قبة الحنك الصلبة و عبلقتهما مع نموذج النمو الوجهً لدى 

 البالؽٌن
 حازم حسن. د

 
 شهراً 12 22-07-2014

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

عبلقة الصفات الشكلٌة لمنخري األنفىمع نموذج النمو الوجهً 
دراسة بواسطة التصوٌر الطبقً المحوري  )لدى البالؽٌن 

 (المخروطً 
 ٌزن جحجاح. د

 
 شهراً 12 09-09-2014

 
 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث
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نظرٌات و تارٌخ 
 العمارة

 مٌرنا نصرة. دة األنماط و األسالٌب_ تجلٌات االقلٌمٌة الحدٌثة فً البلدان النامٌة 
نسٌبة . دة

 سعٌد
 أشهر6 18-02-2014

نظرٌات و تارٌخ 
 العمارة

تطور الواجهات الخارجٌة للبٌوت ذات األفنٌة فً المدن السورٌة 
 بٌن القرنٌن الثامن عشر و مطلع القرن العشرٌن

أرٌانة زوزانة . دة
  سعٌد احمد

 أشهر9 18-02-2014

 
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث القسم
مدة 
 البحث

المناهج و أصول 
 التدرٌس

أثر برنامج الدروس العملٌة لطلبة السنة األولى من كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة على صفة المرونة

 ببلل محمود. د
 

 اشهر6 21-01-2014

 التدرٌب الرٌاضً
تحلٌل محتوى مقرر كرة القدم للسنة األولى وفق تصنٌؾ بلوم من 

 وجهة نظر الطلبة
 فادي زٌزفون. د

 
 اشهر6 21-01-2014

 
 اتجاهات المجتمع السوري نحو الرٌاضة

قاسم خلٌل . د
 ابراهٌم

الفت . دة
 وطفً

 أشهر6 07-05-2014

المناهج و أصول 
 التدرٌس

دراسة واقع التدرٌب المٌدانً فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة 
 تشرٌن من وجهة نظر الموجهٌن االختصاصٌٌن وسبل تطوٌره

 ألفت وطفً. دة
ببلل . د

 محمود
 أشهر6 18-11-2014

 
برنامج تدرٌبً مقنرح لتنمٌة صفة المرونة فً الجمباز لطبلب 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة تشرٌن
 ببلل محمود. د

 
 أشهر6 23-12-2014

 
 كلٌة التربٌة

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :رمز القسم
مدة 
 البحث

 ارشاد نفسً
أثر كل من االعتقاد بالعالم المنصؾ و خبرات االنصاؾ 

دراسة مٌدانٌة لدى عٌنة من - المدرسٌة على النجاح المدرسً 
 تبلمذة الصفٌن السادس و الثامن من مدارس مدٌنة البلذقٌة

 رٌم كحٌلة. دة
 

 شهراً 12 21-01-2014

 ارشاد نفسً
الشعور بالوحدة النفسٌة و عبلقتها بالدافعٌة لئلنجاز لدى عٌنة 

 من طلبة المركز الوطنً للمتمٌزٌن فً سورٌة
 أنساب شروؾ. دة

بشرى . دة
 شرٌبة

 شهراً 12 09-12-2014

 ارشاد نفسً
الخصابص السٌكومترٌة للنسخة المعربة لمقٌاس تولوز لتقدٌر 

 (دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذقٌة)الذات 
 منذر بوبو. د

أمٌرة . د
 زمرد

 شهراً 12 09-12-2014

 تربٌة طفل
واقع برنامج رٌاض األطفال فً كلٌة التربٌة فً جامعة تشرٌن 

دراسة تقوٌمٌة من وجهة نظر - وآفاق تطوٌره المستقبلٌة  
 طالبات السنة الرابعة

 مطٌعة أحمد. د
أمٌرة . د

 زمرد
 شهراً 12 09-12-2014

 
 كلٌة التمرٌض

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

اإلدارة فً 
 التمرٌض

 نسرٌن داإد. دة تقٌٌم نموذج توثٌق سجل المرٌض فً مستشفٌات مدٌنة البلذقٌة
 

 أشهر6 15-04-2014

 فاطمة حبلج. دة تقٌٌم الحالة الؽذابٌة لنزالء دور المسنٌن فً محافظة البلذقٌة تمرٌض البالؽٌن
 

 أشهر6 10-06-2014

اإلدارة فً 
 التمرٌض

تقٌٌم كفاءة ربٌسات الشعب التمرٌضٌة بتطبٌق معاٌٌر الكفاءة 
 العالمٌة فً مشفى األسد الجامعً و المشفى الوطنً فً البلذقٌة

 والء اصبٌرة. دة
 

 أشهر6 12-08-2014
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تمرٌض صحة 
 المجتمع

ٌّة فً  تقٌٌم دور المشرؾ الصحً فً تعزٌز الصحة المدرس
ًّ فً مدٌنة البلذقٌة  مدارس التعلٌم األساس

 سوزان زمزم. د
 

09-09-2014 
 

 تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر تمارٌن التنفس العمٌق على األلم مابعد العمل الجراحً 

 لمرضى الجراحة العظمٌة فً مشفى األسـد الجامعً
 فلاير نظاملً. د

 
09-09-2014 

 

 
 المعهد العالً لتعلٌم اللؽات

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

تعلٌم اللؽة 
 الفرنسٌة

اٌجابٌات و سلبٌات اللجوإ الى الترجمة فً تعلٌم اللؽة الفرنسٌة 
 فً مدارس مدٌنة  البلذقٌة

 سامو صالح. دة
 

 شهراً 12 21-10-2014

 
 المعهد العالً لبحوث البٌبة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث القسم
مدة 
 البحث

 
عزل احٌاء دقٌقة مفككة للمركبات الهٌدروكربونٌة من الحوض 

 البٌولوجً فً مصفاة بانٌاس و تقٌٌم فاعلٌتها
 شهراً 18 2013-11-26 تمٌم علٌا. د امٌمة ناصر. دة

 
 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث القسم
مدة 
 البحث

 
دراسة واقع تلوث الهواء فً محٌط المنشآت الصناعٌة فمحافظة 

 .طرطوس ورصد بعض آثاره على المٌاه البحرٌة 
 شهر24 2014-10-21 محمد أسعد. د حسام الدٌن الٌقة. د

 
 كلٌة هندسة تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

 تسجٌلالتارٌخ  فرٌق البحث ربٌس فرٌق البحث عنوان البحث :القسم
مدة 
 البحث

 
دراسة تاثٌر شكل كمون التؤثٌر المتبادل على بعض الخصابص 
 الترمودٌنامٌكٌة لبلورة االرؼون عند درجات الحرارة العالٌة

صبلح الدٌن نور . د
 الدٌن

سلٌمان . د
 سلٌمان

 شهراً 12 15-04-2014
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 2014 العام  لأبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المنجزة خال/ 4/الملحق 

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

عنوان البحث  :القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز :فرٌق البحث 
مدة 
 البحث

 لؽة عربٌة
قراءة فً رسالة ابن فضبلن بتحقٌق حٌدر - رحلة استبلب الذات 

 .محمد ؼبٌة 
 رإى قداح. دة

 
 شهر12 21/1/2014

 وحٌد صفٌة. د قواعد العدد فً اللؽة العبرٌة ، دراسة مقارنة مع اللؽة العربٌة لؽة عربٌة
 

 أشهر6 04-11-2014

 كلٌة العلوم

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

 الفٌزٌاء
الٌجاد حل تقرٌبً لمعادلة  / MATLAB/ استخدام برنامج 

بولتزمان الحركٌة لسابل الكترونً مطبق علٌه حقل مؽناطٌسً 
 كٌفٌة / L/ خارجً من أجل 

 نجاح قببلن. د

محمود . د
     أحمد 

عبد الناصر .د
 نعسانً

 شهر24 21-01-2014

 الفٌزٌاء
/ سٌلٌن الحركٌة وإعادة حلها من أجل حد - تعمٌم معادلة النداو 

Rashba /  للترابط السبٌنً المداري. 
 نجاح قببلن. د

محمود . د
 أحمد

 شهر24 21-01-2014

 الفٌزٌاء
 N2+H2 وH2 وN2دراسة تاثٌر الزرع االٌونً الساخن ألٌونات 

 على خواص وبٌنٌة المعادن والخبلبط الحدٌدٌة عند نقطة NH3و
 التركٌز

 بدر األعرج. د
عفٌؾ . د

 برهوم
 شهر36 21-01-2014

 الجٌولوجٌا
دراسة العبلقة بٌن هٌدروجٌولوجٌا وتكتونٌك حوض السن باستخدام 

 طرق التنقٌب الجٌوكهربابٌة
 فواز االزكً. د

عبد الكرٌم .د
 العبدهللا

 شهر18 21-01-2014

 تعمٌم مشتقات الدوال من المرتبة الثانٌة فً فضاءات باناخ الرٌاضٌات
محمد . د

  سوٌقات
 شهر12 23-09-2014

علم الحٌاة 
 النباتٌة

التنوع الحٌوي لنبات الخشخاش البري من الفصٌلة الخشخاشٌة فً 
 .المنطقة الساحلٌة السورٌة 

 وفاء ؼندور. دة
سرحان . د

 الٌقة
 شهر24 10-06-2014

 كلٌة الطب البشري

عنوان البحث  :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

 الجراحة
نتابج طرٌقة اإلرواء الموضعً للصادات الحٌوٌة فً سٌاق العبلج 

 المركب لذات العظم و النقً المزمنة
 احمد جونً. د

 
 شهر12 21-10-2014

 عزة محمد. د معالجة كسور النهاٌة العلوٌة لعظم الفخذ عبر الجلد الجراحة
خضر .د

 خفٌؾ
 شهراً 24 04-11-2014

االمراض 
الجلدٌة و 
 الزهرٌة

تؤثٌرات العبلج بالؽابانتٌن فً عبلج الحكة لدى المرضى الخاضعٌن 
 للتحال الدموي

 حسن فوز. دة
 

 أشهر6 09-12-2014

 
 كلٌة الزراعة

 عنوان البحث القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

 البساتٌن
  / pyrus syriaca/ دراسة مدى تحمل بادرات الكمثرى السورٌة 

للتراكٌز المحلٌة فً ماء الري وصبلحٌتها للتطعٌم بؤصناؾ الكمثري 
 والسفرجل

جرجس . د
 مخول

 شهر36 2014/1/21 بدٌعة العٌان

 الهندسة الرٌفٌة
فً  )دراسة آالت رش المٌدات المستخمة فً البٌوت الببلستكٌة 

 وإمكانٌة تطبٌق الرش العامودي فٌها(ظروؾ الساحل السوري 
 سمٌر جراد. د

محمد . د
 نصور

 شهر36 2014/2/4
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االقتصاد 
 الزراعً

دراسة تحلٌلٌة اقتصادٌة لبلستثمار الزراعً فً المشارٌع الصؽٌرة 
 فً محافظة البلذقٌة (نموذج تربٌة النحل )

نضال . د
  دروٌش

 شهر12 18-03-2014

 العلوم األساسٌه
دراسة تحلٌلٌة إلنتاج جهد الصٌد وإعادة تقٌٌم اإلنتاج  الحقٌقً 

 2010 - 1950فً سورٌة خبلل الفترة  للمصاٌد السمكٌة البحرٌة
 أدٌب سعد. د

إٌلٌن أولمان .د
(كندا )  

 أشهر6 04-02-2014

 العلوم األساسٌه
بٌولوجٌا التكاثر والتؽذي عند ثبلثة أنواع من أسماك القرش فً المٌاه 

 البحرٌة السورٌة
 شهر24 2014-04-01 أدٌب سعد. د مالك علً.د

 علوم األؼذٌة
دراسة تطوٌر تكنولوجٌا الخبز فً المنطقة الساحلٌة برفع محتواه من 

 .مادتً األلٌاؾ والبروتٌنات 
 ٌاسر قرحٌلً. د

نجمة 
 معروؾ

 شهر24 12-08-2014

 وقاٌة النبات
التحري عن فٌروسً البرقشة المعتدلة فً الفلٌفلة وموزاٌٌك الخٌار 

 على محصول الفلٌفلة فً الساحل السوري
عماد . د

 اسماعٌل
 شهر24 2014-03-18 نورا عباس

 وقاٌة النبات
دور الزٌت المعدنً فً كفاءة بعض المبٌدات الفطرٌة لمكافحة مرض 

 البٌاض الدقٌقً على البندورة فً الزراعة المحمٌة
 محمد طوٌل. د

السٌد منذر 
 تموز

 شهر24 2014/6/10

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

هندسة 
الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 جبر حنا. د تحسٌن كفاءة التطبٌقات التفرعٌة فً األنظمة متعددة النوى والمهام
مرٌم . دة

. م+ ساعً 
 روزبا مندو

 شهر36 09-09-2014

هنسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 حبٌب محمود. د تقٌٌم وتحلٌل الضجٌج المروري الطرقً فً المدن السورٌة
هٌثم عٌسى . د

حسام . د+ 
 عبود

 شهر36 15-04-2014

هنسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

" االستفادة المثلى من الطاقة الشمسٌة فً تجٌفؾ المنتجات الزراعٌة 
 " .التٌػ السوري 

 شهر24 2014-11-04 ٌسرى الوزة صبلح داوود. د

كلٌة طب األسنان 

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

جراحة الفم 
 والفكٌن

دراسة مقارنة لتؤثٌر التتركوز اكتٌٌد و الدٌكسامٌتازون على العقابٌل 
 التالٌة لقلع األرحاء السفلٌة المنطمرة

 شهر12 2014-01-21 منذر أسعد. د علً خلٌل. د

 تقوٌم األسنان
العبلمات المعٌارٌة للتوضع العمودي للفكٌن عند سكان الساحل 

 السوري
 حازم حسن. د

 
01-07-2014 

18 
 شهر

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

المناهج و أصول 
 التدرٌس

أثر برنامج الدروس العملٌة لطلبة السنة األولى من كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 على صفة المرونة

 ببلل محمود. د
 

تارٌخ 
2014/9/23 

 أشهر6

 ربٌةتال

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

المناهج و 
 طرابق التدرٌس

تقوٌم استخدام جهاز العرض االلكترونً داتاشو وأثره فً التعلٌم 
 دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن- الجامعً 

 خضر علً. د
فإاد . د

 صبٌرة
 شهر18 20-05-2014

المناهج و 
 طرابق التدرٌس

واقع استخدام التقنٌات فً البحث العلمً ودرجة الرضا النفسً لدى 
 .أعضاء الهٌبة التعلٌمٌة دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن 

 فإاد صبٌرة. د
خضر . د

 علً
 شهر12 21-10-2014

 المعهد العالً لتعلٌم اللؽات

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

تعلٌم اللؽة 
 الفرنسٌة

أسباب تدنً مستوى اللؽة الفرنسٌة فً مدٌنة البلذقٌة مرحلة التعلٌم 
 ماقبل الجامعً

 سامو صالح. دة
ربداء . دة

 صقر
 شهر12 10-06-2014
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 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تارٌخ اإلنجاز فرٌق البحث
مدة 
 البحث

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

 Si/Nنمو المشطورات تحت تؤثٌر نسب مختلفة من المؽذٌات 
فٌروز . دة

 دروٌش
 شهر18 2014-11-18 د مهند حسن

 

 2014 العام  لأبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المرقنة خال

 

 
 كلٌة الزراعة

 عنوان البحث :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تطورات البحث فرٌق البحث
مدة 
 البحث

اقتصاد 
 زراعً

 دراسة اقتصادٌة الستخدامات مٌاه نبع السن
ؼسان . د

 ٌعقوب
 ابراهٌم حسن

/1641/  
2014/2/16 

 شهر12

 
 المعهد العالً لبحوث البٌبة

 

عنوان البحث  :رمز القسم
ربٌس فرٌق 
 البحث

 تطورات البحث فرٌق البحث
مدة 
 البحث

--- 
/ دراسة العوامل المإثرة على تشكٌل مركبات ثبلثً الهالومٌتان 

Trihalomethanes /فً مٌاه الشرب 
 هٌثم شاهٌن. د

. د+ تمٌم علٌا . د
+ حسٌن جنٌدي
 منال علً

/ 1538 /  
19/3/2013 

12 
 شهرا
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 2014أبحاث الماجستٌر المسجلة لعام / 5/ الملحق 

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 تمام الهواش التارٌخ
عقابد مابعد الموت عند السومرٌٌن و األكادٌٌن خبلل األلؾ الثالث قبل 

 المٌبلد و تجلٌاتها فً الفكر الدٌنً البلحق
 20/05/2014 احمد شحود. د

 رضاب اسكندر التارٌخ
أهمٌة النشاط العسكري لملوك آشور فً ببلد الرافدٌن و سورٌة و عٌبلم 

 قبل المٌبلد ( 609 -745)من عام 
 23/09/2014 أحمد شحود. د

 رٌم عمران التارٌخ
دور المرأة األوؼارٌتٌة فً الواقع و األسطورة خبلل القرنٌن الرابع 

 عشر و الثالث عشر قبل المٌبلد
 15/04/2014 احمد شحود. د

 صالح الحربلٌة التارٌخ
أثر السٌاسات المصرٌة و العراقٌة فً السٌاسة السورٌة خبلل عامً 

1949-1961 
ابراهٌم عبلء . د

 الدٌن
23/09/2014 

 عبد القادر العطار التارٌخ
م و أثرها .ق ( 1200- 1400)الحٌاة السٌاسٌة فً أوؼارٌت ما بٌن 

 دراسة تارٌخٌة و تحلٌلٌة- على الحٌاة االقتصادٌة و االجتماعٌة 
 07/05/2014 ابراهٌم توكلنا. د

 علً خلٌل التارٌخ
الربٌس هاشم األتاسً و دوره السٌاسً فً تارٌخ سورٌة المعاصر 

1873 - 1960 
 04/11/2014 فاتن الفندي. دة

 علً موسى التارٌخ
سٌاسة العمران فً المؽرب العربً فً القرنٌن الثانً والثالث الهجرٌٌن 

  .(دراسة تارخٌة وتحلٌلٌة  )الثامن والتاسع المٌبلدٌٌن - 
 15/04/2014 وفاء صارم. دة

 لمى عبدهللا التارٌخ
أثر التجارة على العبلقات السٌاسٌة بٌن دول المؽرب الكبٌر فً القرنٌن 

  مٌبلديّ 9-8/ هجرّي 3-3
 01/04/2014 وفاء جونً. دة

 التارٌخ
محمد بكري محمد 

 نادر جزار
العبلقات اآلشورٌة مع الممالك الؽربٌة فً األلؾ الثانً قبل 

 (سٌاسٌاً و اقتصادٌاً )المٌبلد
 20/05/2014 احمد شحود. د

 منٌر حماد التارٌخ
أهمٌة النشاط السٌاسً و العسكري لحكام طٌبة خبلل حكم األسرة 

 ( قبل المٌبلد1550-1650)السابعة عشر لمصـر من 
 23/09/2014 براءة صقور. دة

 مً ماشطة التارٌخ
الفكر الدٌنً السومري فً األلؾ الثالثة قبل المٌبلد و تؤثٌراته على الناحٌة 

 االقتصادٌة و االجتماعٌة و الفكرٌة
 18/02/2014 احمد شحود. د

 ورود معٌطة التارٌخ
االوضاع االدارٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة فً لواء البلذقٌة مابٌن 

 م1876 - 1876/ هـ 1255-1293
 04/11/2014 الهام ٌوسؾ. دة

 وسٌم مرعً التارٌخ
ممٌزات السٌاسة الخارجٌة لملوك مصر خبلل عصر األسرة الثانٌة 

 م.ق1787-2000عشرة 
 07/05/2014 براءة صقور. دة

 04/03/2014 جولٌٌت سلوم. دة دراسة فً الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة- حوض نهر الرمٌلة  أنٌس ٌونس الجؽرافٌا

 بشار الهوشً الجؽرافٌا
االزراعة العضوٌة و أثرها على تؽٌر استخدامات األراضً فً سهول 

دراسة باستخدام نظم  - 2013-2000منطقة جبلة بٌن عامً 
 المعلومات الجؽرافٌة

نجود علوش     . دة
 بدٌع سمرة. د

10/06/2014 

 رٌم فٌاض الجؽرافٌا
االستمطار و انتاجٌة األراضً من المحاصٌل الربٌسٌة فً المناطق شبة الجافة 

 و شبة الرطبة السورٌة
 18/02/2014 جهاد الشاعر. د

 04/03/2014 جبلل خضرة. د قرٌة السمرا أنموذجاً - أثر السٌاحة الرٌفٌة فً تنمٌة رٌؾ محافظة البلذقٌة  عمار القصٌري الجؽرافٌا

 هٌدرولوجٌة حوض نهر الكبٌر الشمالً ماٌا محمود الجؽرافٌا
عبد الكرٌم . د

 حلٌمة
15/04/2014 

 04/03/2014 جولٌٌت سلوم. دة المظاهر الجٌومورفولوجٌة الكارستٌة فً منطقة الدالٌة مٌس سعٌد الجؽرافٌا

 هدال حجازٌة الجؽرافٌا
دراسة - المظاهر الجٌومورفولوجٌة فً شاطا البلذقٌة و طرطوس 

 مقارنة فً الجٌومورفولوجٌة التطبٌقٌة
عبد الكرٌم . د

 حلٌمة
07/05/2014 

 18/11/2014 جبلل خضرة. د الصناعة فً منطقة طرطوس وأماكن توطنها سوسن ضاحً الجؽرافٌا

 اٌمان محمد علم االجتماع
دور الجهود التطوعٌة فً التخفٌؾ من معاناة النازحٌن جراء األزمة فً سورٌة 

 دراسة مٌدانٌة فً مراكز اإلٌواء بمحافظة البلذقٌة-من وجهة نظرهم
 18/02/2014 أسامة محمد. د
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 أحمد شٌخ ابراهٌم علم االجتماع
- أثر االسالٌب االجتماعٌة فً االدارة على أداء العاملٌن و تطور االنتاج 
 دراسة مٌدانٌة لبعض شركات القطاع العام و الخاص فً مدٌنة البلذقٌة

 07/05/2014 ٌسرى زرٌقة. دة

 خلود ٌونس علم االجتماع
دراسة - التنشبة االجتماعٌة و دورها فً تعزٌز الشخصٌة القٌادٌة للمرأة 
 سوسٌولوجٌة مٌدانٌة ألسر و مدارس فً مدٌنة البلذقٌة

 18/03/2014 مٌرنا داللة. دة

 دراٌن احمد علم االجتماع
- ثقافة الحوار األسري و دورها فً تنمٌة مهارتً اإلصؽاء و التحدث 

 دراسة مٌدانٌة ألسر فً مدٌنة جبلة
 07/05/2014 مٌرنا داللة. دة

 رمضان شحادة علم االجتماع
دراسة -ظاهرة الجرٌمة بٌن التحلٌل العضوي النفسً و التفسٌر االجتماعً

تحلٌلٌة تارٌخٌة مقارنة 
 

 21/01/2014 ساجً وطفً. د

 زٌنب عرٌس علم االجتماع
دراسة - سٌاسات مكافحة الفقر فً سورٌة و دورها فً الحد من أعداد الفقراء 

 تحلٌلٌة تارٌخٌة
 18/02/2014 اسامة محمد. د

 شذى سلٌمان علم االجتماع
أثر المنشآت الصناعٌة الكبرى فً حالة السكان و نمط الحٌاة االجتماعٌة 

 ( أنموذجا2010-1960مدٌنة بانٌاس بٌن عامكً )
 01/07/2014 مدى شرٌقً. دة

 شذى معروؾ علم االجتماع
التنشبة االجتماعٌة األسرٌة و االستعدادات المعرفٌة و االجتماعٌة لطفل 

 قبل المدرسة ما
 23/09/2014 مٌرنا داللة. دة

 فراس معبل علم االجتماع
دراسة - واقع التنمٌة فً سورٌة بٌن سٌاسة التخطٌط المركزي و اقتصاد السوق 

 تارٌخٌة- تحلٌلٌة
 04/03/2014 اسامة محمد. د

 لإي سلوم علم االجتماع
- وسابل التواصل الحدٌثة و التنشبة االجتماعٌة األسرٌة للمراهقٌن 

 دراسة مٌدانٌة ألسر فً مدٌنة طرطوس
 23/09/2014 مٌرنا داللة. دة

 مرٌانا داإد علم االجتماع
دراسة تحلٌلٌة - معاٌٌر تمكٌن المرأة فً سورٌة و دورها فً عملٌة التنمٌة 

 تارٌخٌة
 04/03/2014 اسامة محمد. د

 نسرٌن طه علم االجتماع
- مدى كفاٌة الموارد البشرٌة فً تطوٌر واقع خدمات الرعاٌة الصحٌة 

 مشافً القطاع العام فً محافظة البلذقٌة
 23/09/2014 اسامة محمد. د

 هبة الكردي علم االجتماع
دراسة دٌموؼرافٌة لبعض - أشكالٌة العبلقة بٌن االنسان و األرض 

 2010- 1960خصابص العمالة الزراعٌة فً سورٌة 
 01/04/2014 مدى شرٌقً. دة

 04/03/2014 منذر شبانً. د "الهٌمنة انموذجا"الفاعلٌة و الفلسفة العفوٌة عند انطونٌو ؼرامشً  دٌمة حمدان الفلسفة

ٌّة عن فوٌرباخ رزان شعبان الفلسفة  22/07/2014 منذر شبانً. د نقد المادٌة الحس

ًّ و االٌدٌولوجً فً الفكر العربً عقٌل حسن الفلسفة  10/06/2014 ابراهٌم رزوق. د التراث بٌن المعرف

 04/11/2014 ابراهٌم رزوق. د البعد األبستمولوجً للمصادفة و الؽابٌة عند فرانسوا جاكوب عبلء حسٌن الفلسفة

 عمار العقل الفلسفة
شوبنهور / نظرٌة المعرفة و انعكاساتها السٌاسٌة و االجتماعٌة فً فلسفة 

/ 
 10/06/2014 منذر شبانً. د

 (من العالم المفارق الى العالم األرضً )تصور العالم عند نٌتشه  ؼٌاث كحٌله الفلسفة
ؼسان عبلء . د

 الدٌن
04/02/2014 

 22/07/2014 جبلل بدلة. د تقوٌض فلسفة التمثل نحو أنطولوجٌا لبلختبلؾ عند جٌل دولوز فوزي أوسو الفلسفة

 04/03/2014 منذر شبانً. د اشكالٌة االصطفاء االلهً و حرٌة االرادة االنسانٌة فً فكر القدٌس اوؼسطٌن لٌنا حمٌدوش الفلسفة

 04/02/2014 برهان مهلوبً. د (الحقٌقة المزدوجة أنموذجاً  )القراءة الؽربٌة للنص الرشدي وسٌم صبٌح الفلسفة

 تحلٌل نقدي لخطاب التقارٌر اإلعبلمٌة حول األزمة السورٌة حنان اسماعٌل اللؽة االنكلٌزٌة
ناصر عبد . د

 الحمٌد
04/02/2014 

 18/03/2014 جبلل الراعً. د الطب و الفٌزٌاء كدراسة حالة: االستعارة المعرفٌة فً اللؽة العلمٌة رشا ناصر اللؽة االنكلٌزٌة

 سارة سلٌمة اللؽة االنكلٌزٌة
أفكار سٌاسٌة واجتماعٌة و حساسٌات فنٌة جدٌدة فً مسرحٌات مختارة 

 لـ برنتون و إدجارو هٌر
 04/11/2014 محمد حرفوش. د

 سوسن ؼبلونجً اللؽة االنكلٌزٌة
قوة االختٌارات اللؽوٌة فً الخطاب السٌاسً على ضوء أشكال االلتماس عند 

 دراسة حالة: أرسطو ،ىخطاب أوباما التدشٌنً 
 21/01/2014 جبلل الراعً. د

 18/02/2014 محمد عثمان. د أثر بن جونسون فً مسرح العودة الملكٌة صبا علً اللؽة االنكلٌزٌة

 علً اسماعٌل اللؽة االنكلٌزٌة
الفعالٌة المتصورة للوساطة من األدوات التكنولوجٌة على نطق طبلب 

 /ل/األدب االنكلٌزي فً جامعة تشرٌن للصوت 
 01/07/2014 دٌما دٌوب. دة

 07/05/2014 احمد العٌسى. د اعتباطٌة اللؽة و اعتباطٌة األنوثة: رواٌة الحرؾ القرمزي  لٌن بركات اللؽة االنكلٌزٌة
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 04/02/2014 سوزي ؼرٌب. دة تبلقح األجناس فً فن القصة القصٌرة: الهجٌن األدبً لدى فرجٌنٌٌا وولؾ  ماهر حمدان اللؽة االنكلٌزٌة

 07/05/2014 احمد العٌسى. د حكاٌة زوجة من باث ، دراسة تطبٌقٌة: تعقٌم نسوي للخٌال الذكوري  مٌس ماردٌنً اللؽة االنكلٌزٌة

 نبوغ قاسم اللؽة االنكلٌزٌة
ٌّة فً صفوؾ األدب و  دراسة المستوى المتدنً لمشاركة الطبلب الشفه

العوامل المإثرة و مقترحات : اللؽة االنكلٌزٌة فً جامعة تشرٌن 
 التحسٌن

 07/05/2014 أوراس عثمان. د

 18/11/2014 أحمد العٌسى. د من ومضاء الجٌنات إلى نار المٌمات: توماس هاردي روعة زرٌقة اللؽة االنكلٌزٌة

 22/07/2014 علً حٌدر. د عقٌدة االتحاد فً التابٌة الكبرى البن الفارض امل عبدالرحمن اللؽة العربٌة

 15/04/2014 فاروق مؽربً. د .آلدونٌس "ضوء الشمعة " استراتٌجٌات التفكٌك فً  أحمد حسن اللؽة العربٌة

 21/01/2014 عدنان احمد. د البطل فً شعر الحزب األموي أزدشٌر نصور اللؽة العربٌة

 15/04/2014 وفٌق سلٌطٌن. د البعد العجاببً فً نصوص الكرامة الصوفٌة بتول ٌوسؾ اللؽة العربٌة

 04/03/2014 مصطفى نمر. د انموذجاً " كزهر اللوز أو بعد"انزٌاحات اللؽة و الداللة فً شعر محمود دروٌش  بشار معطٌة اللؽة العربٌة

 18/03/2014 طبلل حسن. د المبنى و المعنى فً خطاب حافظ األسد ببلل فاضل اللؽة العربٌة

 اللؽة العربٌة
حسٌن خلؾ العلً 

 النعمات
 26/08/2014 ٌونس ٌونس. د أنموذجاً ٍ - المعلقات العشر - أثر التركٌب االنشابً فً الصورة البٌانٌة 

 07/05/2014 عبٌر بركات. دة هملت ٌستٌقظ متؤخراً : المحاكاة التهكمٌة فً مسرحٌة ممدوح عدوان  حبل جدٌد اللؽة العربٌة

 15/04/2014 لطٌفة برهم. دة التجربة القصصٌة عند حسن صقر بٌن الفكر و الفن دانه عٌسى اللؽة العربٌة

 المصطلح النقدي عند أبً بكر محمد بن ٌحٌى الصولً رشا عمران اللؽة العربٌة
ناصٌؾ . د

 ناصٌؾ
01/07/2014 

 مفهوم األدبٌة فً نقد النثر بٌن الجاحظ و التوحٌدي روعة ابراهٌم اللؽة العربٌة
وضحى . دة

 ٌونس
01/07/2014 

 روال سعٌده اللؽة العربٌة
البنٌة الصوتٌة و تعلٌم اللؽة العربٌة فً ضوء نظرٌة النحو التولٌدي 

دراسة تطبٌقٌة على مناهج الحلقة األولى فً مرحلة التعلٌم - التحوٌلً 
 األساسً

 26/08/2014 سامر بحرة. د

 01/04/2014 حورٌة حمو. دة "محمد الماؼوط" جمالٌات الكومٌدٌا فً مسرح  زٌاد شاكر اللؽة العربٌة

 26/08/2014 محمد بصل. د التفكٌر اللسانً فً مقدمة ابن خلدون زٌنة عمران اللؽة العربٌة

 15/04/2014 حسٌن وقاؾ. د التقسٌم و التنوٌع فً التفكٌر النحوي العربً الحدٌث صفاء عمران اللؽة العربٌة

 20/05/2014 محمد حسن. د شعرٌة االنزٌاح فً شعر حامد حسن ضاحً حسن اللؽة العربٌة

 عبلء ابراهٌم اللؽة العربٌة
- فً عرؾ الجماعة اللؽوٌة " األمثولً"التجلٌات اللؽوٌة ذات الطابع 

 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة فً منطقة الشٌخ بدر
مٌساء . دة

 عبدالقادر
15/04/2014 

 20/05/2014 حسٌن وقاؾ. د الجملة فً التركٌب الشرطً بٌن النظام النحوي و الداللة عبلء سلمان اللؽة العربٌة

 عمار ابراهٌم اللؽة العربٌة
شعر البعٌث المجاشعً - أشباه الجمل و دورها فً تشكٌل الصورة الفنٌة 
 أنموذجا و تطبٌقا

 01/07/2014 حسٌن وقاؾ. د

 لإي سكاؾ اللؽة العربٌة
منهاج - توظٌؾ النظرٌات اللسانٌة الحدٌثة فً بناء النظام اللؽوي العربً

 الصؾ األول األساسً أنموذجاً تطبٌقٌاً 
مٌساء . دة

 عبدالقادر
01/04/2014 

 04/03/2014 وضحى ٌونس. دة مفهوم البدٌع بٌن ابن المعتز و قدامة بن جعفر مصطفى الحسن اللؽة العربٌة

 مبلذ حرفوش اللؽة العربٌة
نموذج من رسابل - تحلٌل الخطاب األدبً فً ضوء المقوالت التداولٌة 

 الجاحظ
 15/04/2014 سامر بحرة. د

 15/04/2014 حسٌن وقاؾ. د الداللة بٌن التركٌب النحوي و  الصٌؽة الصرفٌة نور ٌحٌى اللؽة العربٌة

 07/05/2014 علً حٌدر. د التورٌة فً شعر العصر المملوكً هبة حمادي اللؽة العربٌة

 هدٌل ناصر اللؽة العربٌة
التقدٌم و التؤخٌر فً مكونات العمدة فً الجملة النحوٌة و تداعٌاته 

 دراسة تطبٌقٌة فً المفضلٌات- الببلؼٌة 
 20/05/2014 حسٌن وقاؾ. د

 21/10/2014 فاخر مٌا. د المنهاجٌة الشمولٌة و تحٌزاتها االشكالٌة فً نقد النقد عند محمد مفتاح هٌثم الصدٌان اللؽة العربٌة

 18/02/2014 علً حٌدر. د البنٌة الداللٌة و البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر بهاء الدٌن زهٌر واعد حسن اللؽة العربٌة

 وداد سلمان اللؽة العربٌة
- إلٌاس فرحات - أٌلٌا أبو ماضً  )ألفاظ الحضارة لدى شعراء المهجر 

 (زكً قنصل - فوزي المعلوؾ - القروي 
 23/09/2014 ماهر حبٌب. د

 26/08/2014 محمد بصل. د شعرٌة بنٌات المحكً فً رواٌة الٌاطر لـ حنا مٌنة ٌارا دبول اللؽة العربٌة
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 09/12/2014 ٌونس ٌونس. د االلتباس اللؽوي جعفر حسن اللؽة العربٌة

 23/12/2014 فاخر مٌا. د الرٌؾ فً رواٌات األدٌب السوري أحمد ٌوسؾ داوود رٌتا علً اللؽة العربٌة

 15/04/2014 ٌونس ٌونس. د "المعلقات السبع انموذجاً " أثر التركٌب النحوي فً التشبٌه  خالد الخلؾ اللؽة العربٌة

 15/04/2014 حسٌن وقاؾ. د .التقسٌم والتنوٌع فً التفكٌر النحوي العربً الحدٌث  صفاء عمران اللؽة العربٌة

 15/04/2014 أحمد ٌاسمٌن. د العدول فً مدابح الفرزدق عبد اللطٌؾ سلمان اللؽة العربٌة

 .شعر بشار بن برد فً النقد العربً القدٌم  ٌاسر الشواخ اللؽة العربٌة
وضحى . دة

 ٌونس
15/04/2014 

 ماٌا عطاؾ اللؽة العربٌة
دراسة )أنموذجاً " شعر"دٌوان " حامد حسن"الجملة اإلنشابٌة فً شعر 

 (نحوٌة داللٌة
 23/12/2014 وضحى ٌونس. د

 عفراء بركات اللؽة الفرنسٌة
للكاتب رٌمون " 12الخط رقم " األنا و اآلخر و مسؤلة الهوٌة فً رواٌة

 دراسة براؼماتٌة- جان
فابقة مجبور      . دة
 نجٌب عزاوي. د

15/04/2014 

 01/07/2014 نجد رستم. دة شعرٌة النثر فً رواٌة ثلج للكاتب ماكسنس فٌرمٌن نارٌمان صالح اللؽة الفرنسٌة

 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 دانٌا أحمد جٌولوجٌا
دراسة بٌترولوجٌا وترسٌبٌة لتوضعات البالٌوجٌن فً قلعة المهالبة عٌن 

 .وبرج إسبلم وأهمٌتها االقتصادٌة - لٌلون 

علً شحود        . د
محمد . د

 اسماعٌل
01/04/2014 

 رزان حسن جٌولوجٌا
دراسة التطور الجٌومورفولوجً لساحل البلذقٌة من خبلل معطٌات 

 التجوٌة الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة
فواز األزكً      . د
 عفاؾ سلٌمان. د

18/03/2014 

 رٌناس اسماعٌل جٌولوجٌا
مساهمة بدراسة الخصابص الخزنٌة و الترسٌبٌة لتشكٌلتً الماسٌؾ و 

 شمال شرق سورٌة-الشٌرانٌس فً حقل كراتشوك
 18/03/2014 بسام مامٌتة. د

 عفراء دٌبة جٌولوجٌا
ترسٌبٌة لتوضعات األحجار الرملٌة الرباعٌة -دراسة بٌوستراتٌؽرافٌة

 الشاطبٌة فً منطقتً طرطوس و جبلة و أهمٌتها االقتصادٌة

محمد . د
. اسماعٌل     د
 علً شحود

26/08/2014 

 فادي مهنا جٌولوجٌا
مساهمة فً الدراسة السٌسموتكتونٌة لمحافظة البلذقٌة باستخدام 

 shake mapالمعطٌات الزلزالٌة المتوفرة و انشاء خارطة اهتزاز
مظهر . د

 الباٌرلً
18/03/2014 

 ؟.دراسة بركنة األلبٌان ضمن رقعة صافٌتا  منار بركات جٌولوجٌا
محمود .  د

 مصطفى
01/04/2014 

 دراسة تقرٌب الدوال العقدٌة على أسر منحنٌات كارلسون ورٌس احمد كنج رٌاضٌات
محمد علً         . د
 محمد سوٌقات. د

04/02/2014 

 22/07/2014 اسكندر علً. د مسؤلة ابزومرفٌزم كٌلً للبٌانات الدورٌة من قدرة منتهٌة امل سلٌمان رٌاضٌات

 22/07/2014 اسكندر علً. د n=p9 متجانس من المرتبة 1/2البٌانات التامة الموجهة الدورٌة حسن بسٌرٌنً رٌاضٌات

 23/09/2014 ٌعرب ؼالٌة. د مسؤلة التتمٌم فً المنطق الحدسً المحدد بشبكات توزٌعٌة حنان حمٌشه رٌاضٌات

 خضر سلٌمان رٌاضٌات
تطبٌق بعض طرابق التحلٌل التابعً فً دراسة حركات الجمل 

 الهٌدرودٌنامٌكٌة
ودٌع علً         . د
 محمد سوٌقات. د

18/02/2014 

 رامً شقرة رٌاضٌات
دراسة قابلٌة الحل لبعض مسابل القٌم الحدٌة البلخطٌة من المرتبة 

 الرابعة
رامز كزوم         . د
 سامً انجرو. د

18/02/2014 

 محدودٌة و تراص المإثرات الخطٌة على فضاءات هاردي زٌنب رجب رٌاضٌات
احمد بكداش      . د
عبد الباسط . د

 ٌونسو
23/09/2014 

 عبلء العجً رٌاضٌات
دراسة التناظر ؼٌر الكبلسٌكً للمعادالت التفاضلٌة الجزبٌة القطعٌة من 

 المرتبة الثانٌة
رامز كزوم        . د
 سامً انجرو. د

23/09/2014 

 ٌوشٌدا بمتحولٌن-العظمى باستخدام دالة مورو/ دراسة مسابل القٌم الصؽرى  علً معبل رٌاضٌات
محمد سوٌقات       . د

 ودٌع علً. د
18/02/2014 

 23/09/2014 سلٌمان محمود. د تقنٌات شرٌحٌة مجمعة للحل العددي للمعادالت التفاضلٌة المتؤخرة ؼنوة نصور رٌاضٌات
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 كلودٌا جندي رٌاضٌات
هاكسلً التفاضلٌة -دراسة طرق رٌاضٌة جدٌدة لحل معادلة بورؼرز

 الجزٌبٌة المعممة
رامز كزوم        . د
 سامً انجرو. د

04/02/2014 

 18/03/2014 حسن سنكري. د زمرة صفوؾ تكافإ االٌدٌاالت فً حقول األعداد الجبرٌة التربٌعٌة الحقٌقٌة محمد معبل رٌاضٌات

 معالجة عددٌة للمعادالت التفاضلٌة التكاملٌة باستخدام طرابق شرابحٌة محمود حاج حمدو رٌاضٌات
سلٌمان محمود    . د
 عدنان ظرٌؾ. د

23/09/2014 

 22/07/2014 ٌعرب ؼالٌة. د مسؤلة التتمٌم فً منطق الجبر ثبلثً القٌمة مسعود سعادة رٌاضٌات

 07/05/2014 حسن سنكري. د تمثٌل األعداد الصحٌحة بصٌػ تربٌعٌة ثنابٌة و مسؤلة القٌمة األصؽرٌة مصطفى حناوي رٌاضٌات

 23/09/2014 محمد درٌباتً. د مسالة التحكم األمثل لمعادالت سلٌتروفٌلٌبس نورا جبور رٌاضٌات

 مسؤلة عدد التقاطع فً البٌانات وسٌم فاطمة رٌاضٌات
رامً شاهٌن      . د
 زٌاد قناٌة. د

21/10/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 ربا حمودة
تؤثٌر المستخلص المابً ألوراق التبػ على بعض مكونات الدم عند 

 (الذهبٌة)األقداد السورٌة 
محمد درٌوس     . د
 اكتمال علً. د

04/02/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 رشا دٌبة
انتشار الهدٌبات المتطفلة على الفاونا السمكٌة فً بحٌرة سد صبلح الدٌن 

 ، البلذقٌة، سورٌة (السفرٌقة)
حسن سلمان        .د
 زهٌر المجٌد. د

10/06/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 سمر سلمان
دراسة أولٌة لبعض المعاٌٌر الدموٌة و التؽٌرات البٌوكٌمٌابٌة ألسماك 

  تشرٌن16 فً بحٌرة سد Tilapia ziliiالمشط الزٌلً
محمد درٌوس      . د
 زهٌر المجٌد. د

26/08/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 سوسن سلٌمان
تؤثٌر مستخلص لحاء نبات القرفة فً إنطاؾ وخصوبة ذكور األرانب 

 .المحلٌة 
محمد مرة         . د
 رامً جبور. د

01/04/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 23/09/2014 رامً جبور. د Rana escutentaتاثٌر الكادمٌوم فً تنامً أجنة و ٌرقات الضفادع  شاكر كٌال

 علً دال علم الحٌاة الحٌوانٌة
 ًّ  من الفصٌلة Datura L.Solanumدراسة تصنٌفٌة لبعض أنواع جنس

  اعتمادا على بعض المعاٌٌر الموفولوجٌة و الوراثٌةSolanaceaeالباذنجانٌة
سرحان الٌقة     . د
 صالح قبٌلً. د

18/03/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 ؼٌث سفر
 المتطفلة على Monogeneaدراسة التركٌب النوعً لوحٌدات العابل 
 سورٌة-بالبلذقٌة  (السفرقٌة)األسماك فً بحٌرة صبلح الدٌن

حسن سلمان       . د
 محمد ؼالٌة. د

18/03/2014 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 لٌنا علو
تؤثٌر مستخلص جذور نبات الزنجبٌل فً بعض معاٌٌر الخصوبة فً 

 ذكور األرانب
محمد مره        . د
 نهله ابراهٌم. دة

07/05/2014 

 تاثٌر مستخلص الزنجبٌل فً الفبران البٌض المستحدث فٌها انحبلل الدم ٌوسؾ أسعد علم الحٌاة الحٌوانٌة
محمد درٌوس      . د
 هٌام فاضل. د

09/09/2014 

 دراسة بعض فطرٌات البٌاض الزؼبً و امكانٌة مكافحتها حٌوٌاً  اٌمان  ٌوسؾ علم الحٌاة النباتٌة
نوال علً        . د
 نسٌم رزٌق. د

15/04/2014 

 سلمى علً علم الحٌاة النباتٌة
 Rosmarinusالفعالٌة المضادة لخبلصات جنسٌن من الفصٌلة الشؽوٌة 

Ziziphoraتجاه بعض الجراثٌم الممرضة  
أسمهان زٌنب      . د
 عفٌفة عٌسى. د

07/05/2014 

 هنادي شهٌله علم الحٌاة النباتٌة
تؤثٌر بعض العوامل البٌبٌة فً الصفات المورفولوجٌة و الفٌنولوجٌة لصنؾ 

 (عٌن الحٌاة - صلنفة  ) فً موقعٌن من الساحل السوري Lampertالكرز 
 01/04/2014 نجاة جنود. د

 ٌاسمٌن صالح علم الحٌاة النباتٌة
استخدام انواع من الفطرٌات الناقصة كعوامل حٌوٌة ضد فطرٌات 

 مخربة لبلخشاب فً بعض مناطق Basidiomy cetesدعامٌة
 الساحل السوري

 01/04/2014 مٌساء ٌازجً. د

 رهام قاسم علم الحٌاة النباتٌة
تصنٌؾ بعض أنواع الشاهترج من الفصٌلة الشاهترجٌة اعتماداً على 
الصفات المورفولوجٌة و الطلعٌة و مقارنة التركٌب الكٌمٌابً لزٌوتها 

 العطرٌة فً محافظة البلذقٌة

سرحان الٌقة     . د
 شهٌد مصطفى. د

23/09/2014 

 Ba1-x Cax TiO3دراسة الخواص الكهربابٌة للمركب  البتول وٌنس فٌزٌاء
بدر االعرج        . د
 عفٌؾ برهوم. د

01/04/2014 

 المعادلة الحركٌة للنٌكلٌونات كسابل فٌرمً داخل النواة اٌمن الصاٌل فٌزٌاء
مفٌد عباس        . د
 محمود احمد. د

18/03/2014 

 أسامة دٌب فٌزٌاء
تحضٌر أكسٌد األلمنٌوم المسامً و دراسة خواص البلل السطحً له و 

 تطبٌقاته فً تقانة النانو
علً دروٌشو        . د
ضٌؾ هللا . د

15/04/2014 
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 نصور

 بتول محمد فٌزٌاء
دراسة تؤثٌر المعالجة الحرارٌة الؽازٌة على بعض الخواص السطحٌة 

 .للفوالذ متوسط نسبة الكربون 
عدنان مٌنً      . د
 عفٌؾ برهوم.د

01/04/2014 

 دراسة اهتزاز النٌوترٌنو الشمسً حنان امٌن فٌزٌاء
نزٌه حٌدر          . د

ناصر . د
 اسماعٌل

18/03/2014 

 سٌلفا الخصً فٌزٌاء
دراسة تحلٌلٌة لتطور االزمنة الحقٌقٌة فً مٌكانٌك الكم االحصابً 

 لنظرٌة المعاٌرة مع منشور الكمون حتى الدرجة السادسة
سلمان . د

 الشاتوري
01/04/2014 

 شوكت شاهٌن فٌزٌاء
التحكم بسوٌة الماء فً خزان و قٌاس سرعة المضخة و تدفق المٌاه و 

 تصرٌفها باستخدام عدد من الدارات الرقمٌة و التماثلٌة

كمال عفٌصة     . د
حسن . د

 اسماعٌل
22/07/2014 

 دراسة تاثٌر الجسٌمات المسرعة على بعض البنى البلورٌة عبد هللا طالب فٌزٌاء
مفٌد عباس        . د
محً الدٌن . د

 نظام
15/04/2014 

 عقٌل الصالح فٌزٌاء
دراسة الخواص البنٌوٌة و الضوبٌة ألفبلم رقٌقة ألحد هالوجٌنات القصدٌر 

 (CBD)المحضرة بطرٌقة المحلول الكٌمٌابً 

احمد خضرو     . د
طارق . د

 زعروري
10/06/2014 

 نمذجة عددٌة لدراسة االنهٌار فً ؼاز خامل مستحث باللٌزر فإاد الحسٌن فٌزٌاء
نظٌر دٌوب        . د
 بسام ؼزولٌن. د

26/08/2014 

 فراس صالح فٌزٌاء
دراسة آلٌة تآكل الفوالذ المعرض للحقول الكهرطٌسٌة المتولدة عن خطوط 

 التوتر العالً
بدر االعرج         . د
 ابراهٌم ابراهٌم. د

07/05/2014 

 تؤثٌر اضافة القصدٌر على خواص تٌتانات البارٌوم النقٌة محمد محمد فٌزٌاء
بدر االعرج        . د
 لإي محمد. د

18/03/2014 

 مستقبل- مفعول دوبلر و استخدامه فً تصمٌم مرسل  مً فبلزي فٌزٌاء
ضٌؾ هللا . د

علً . نصور د
 دروٌشو

01/04/2014 

 مٌبلد الحسنو فٌزٌاء
دراسة الخواص البنٌوٌة ألفبلم رقٌقة من سٌاٌنٌد الرصاص المحضرة 

 CSDبطرٌقة المحلول الكٌمٌابً 

احمد خضرو      . د
طارق . د

 زعروري
18/03/2014 

 15/04/2014 تٌسٌر معبل. د تاثٌر تٌارات النوع الثانً فً تفكك بٌتا النووي للنترون الحر وسام احمد فٌزٌاء

  و تشكل البٌونβبنٌة النٌوكلٌون و آلٌة تفكك  ٌامن حمامة فٌزٌاء
مفٌد عباس          . د
 تٌسٌر معبل. د

15/04/2014 

 مٌبلد الحسنو فٌزٌاء
دراسة الخواص البنٌوٌة ألفبلم رقٌقة من سلٌنٌد الرصاص المحضرة 

 CSDبطرٌقة المحلول الكٌمٌابً

احمد خضرو      . د
طارق . د

 زعروري
18/03/2014 

 احمد المحمد كٌمٌاء
الخصابص الترمودٌنامٌكٌة للتٌواٌثٌرات الحلقٌة الثبلثٌة حتى الثمانٌة 

 دراسة نظرٌة- ؼٌر المتجانسة 
 23/09/2014 محمد بدوي. د

 احمد حمادي كٌمٌاء
و دراسة / حشٌشة الدٌنار و بذور العنب/استخبلص المركبات الفٌنولٌة من 

 فعالٌتها بوصفها مضادات أكسدة
نبٌل طعمة         . د
 شعبان عباس. د

21/01/2014 

 باسم حٌدر كٌمٌاء
دراسة امكانٌة تحدٌد المٌترونٌدازول و المٌتفورمٌن بالشكل النقً و فً 

 مستحضراتها الصٌدالنٌة بالطرابق الطٌفٌة الضوبٌة اللونٌة
 23/09/2014 مالك عقدة. د

 خلود قصاب كٌمٌاء
تحدٌد النورفلوكساسٌن بشكله النقً و فً مستحضراته  الصٌدالنٌة بالطرابق 

 الطٌفٌة باستخدام كواشؾ عضوٌة جدٌدة
 04/02/2014 مالك عقدة. د

 سلمى القاضً كٌمٌاء
تؤثٌر بعض المتؽٌرات على الخواص الفٌزٌوكٌمٌابٌة لجملة األكسٌد 

 AI2O3- CdOالمشترك

عقل رومٌة        . د
حسام الدٌن . د

 قواص
15/04/2014 

 شادٌا حسام الدٌن كٌمٌاء
دراسة استخبلص و فصل و تحدٌد الفبلفونٌدات و البروسٌانٌدٌن من 
أزهار و أوراق الزعرور البري باستخدام طرابق كروماتوؼرافٌة و 

 23/09/2014 فاتن شومان. د
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 طٌفٌة

 23/09/2014 ابراهٌم راهب. د تحضٌر و توصٌؾ حفاز األلومٌنا المحمل بالكبرٌتات و المولٌبدٌنٌوم صفاء الصٌوان كٌمٌاء

 عبدالحمٌد المقٌد كٌمٌاء
المعالجة الكٌمٌابٌة لرٌش الدجاج بهدؾ الحصول على الكٌراتٌن 

 لبلستفاده منه فً التطبٌقات العملٌة
 23/09/2014 نبٌل طعمة. د

 لمى دبانً كٌمٌاء
 , Fe) فً تحدٌد بعض الشوارد المعدنٌةHYMABاستخدام الكاشؾ العضوي

CU) بالطرٌقة الطٌفٌة 
 07/05/2014 محمد معروؾ. د

 ماٌا الجندي كٌمٌاء
دراسة استخبلص و تحدٌد مركب األلوروبٌن من أوراق الزٌتون 

 HpEC-UVباستخدام تقانة 
 23/09/2014 فاتن شومان. د

 محمد منبل كٌمٌاء
توصٌؾ و دراسة الخواص الفٌزٌوكٌمٌابٌة للخامات الماؼنتٌة الطبٌعٌة 

 فً شاطا وادي قندٌل
ابراهٌم راهب     . د
 سمٌرة سلمان. د

15/04/2014 

 مراد ظبوط كٌمٌاء
دراسة تؤثٌر التداخبلت الكٌمٌابٌة على حساسٌة الصودٌوم و الكالسٌوم بمطٌافٌة 

 اللهب و تطبٌقها علً عٌنات مٌاه آبار مجاورة للزراعات الكثٌفة
 21/01/2014 محمد الشحنة. د

 مً بدر كٌمٌاء
الحدٌد و المنؽنٌز و )الشروط المثلى لبلستخبلص التتابعً للعناصر 

 فً عٌنات رملٌة سورٌة (النٌكل
 04/02/2014 محمد معروؾ. د

 مٌرنا صالح كٌمٌاء
دراسة الشروط البلزمة لتحوٌل النفاٌات الناتجة عن مناشر الؽرانٌت إلى الحالة 

 الزجاجٌة
احمد كلزٌة         . د
 محمد أبظلً. د

15/04/2014 

 عزل و تحدٌد بعض الفبلفونوٌدات و التربٌنات من نبات القبار الشوكً هادي خضٌرة كٌمٌاء
حسن البودي      . د
 بشرى نعمة. د

15/04/2014 

 هبة ناصر كٌمٌاء
اختٌار الشروط البدٌلة الستمرارٌة عمل مسرى النترات االنتقابً و 

 تطبٌقها بٌبٌاً 

هاجر ناصر      . د
فاتن . د

 عبلءالدٌن
07/05/2014 

  مٌتٌل اٌزوتٌازولٌل مالٌمٌد و بعض مشتقاته3-اصطناع  هدٌل مسلم كٌمٌاء
شهٌد مصطفى    . د
 عماد حوٌجة. د

07/05/2014 

 هزار محمد كٌمٌاء
دراسة شروط تحدٌد النٌكل و الكروم فً المٌاه العادمة الصناعٌة الناتجة 
عن معمل اسمنت طرطوس باستخدام طرٌقة التحلٌل الطبقً الضوبً 

 اللونً
 23/09/2014 محمد الشحنة. د

 وجدي الصالح كٌمٌاء
دراسة توازنات األطوار فً الجملة الثنابٌة لمولبٌدات الكالسٌوم مع مٌتا فانادات 

 CaMoO4 - NaVo 3الصودٌوم 
 15/04/2014 محمد دٌب. د

 وسام احمد كٌمٌاء
دراسة توازنات األطوار فً الجملة الثنابٌة لمولبٌدات الرصاص مع مولبٌدات 

 pbMoO4 - Na2 MoO4الصودٌوم
 15/04/2014 محمد دٌب. د

 وسٌم أحمد كٌمٌاء
دراسة توازنات األطوار فً الجملة الثنابٌة لمولبٌدات الرصاص مع مولبٌدات 

 pbMoO4 - Na2 MoO4الصودٌوم
 15/04/2014 محمد دٌب. د

 أمٌن سعٌد كٌمٌاء
الخصابص الترمودٌنامٌكٌة للآلثٌرات الخلفٌة الثبلثٌة حتى الثمانٌة ؼٌر 

 دراسة نظرٌة- المتجانسة 
 18/11/2014 محمد بدوي. د

 كلٌة الزراعة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 دعم اتخاذ القرار فً زراعة الزٌتون فً محافظة ادلب اسامة المصطفى االقتصاد الزراعً
محمود علٌو         . د
 مهند ملندي. د

04/03/2014 

 اسماعٌل عمران االقتصاد الزراعً
دراسة سٌاسات الدعم للحمضٌات فً سورٌة باستخدام مصفوفة الحسابات 

 االجتماعٌة
 21/01/2014 علً خدام. د

 المثنى حسن االقتصاد الزراعً
التحلٌل االقتصادي المقارن لزراعة درنات البطاطا المنتجة بتقنٌة 

 زراعة األنسجة و الطرٌقة التقلٌدٌة

محمود علٌو         . د
احمد مزٌد            . د
 وابل حبٌب. د

01/07/2014 

 حسن حسن االقتصاد الزراعً
استشراؾ مستقبل التنمٌة الرٌفٌة فً منطقة الدرٌكٌش من خبلل الواقع 

 االقتصادي و االجتماعً
 15/04/2014 ؼسان ٌعقوب. د
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 الكفاءة االقتصادٌة النتاج الفول السودانً فً الساحل السوري حبل ابراهٌم االقتصاد الزراعً
محسن . د

 جحجاح
04/02/2014 

 01/04/2014 نضال دروٌش. د فً محافظة البلذقٌة (الفروج)التقوٌم االقتصادي النتاج دجاج اللحم  سهٌر ٌونس االقتصاد الزراعً

 04/03/2014 نضال دروٌش. د الكفاءة االقتصادٌة لتسمٌن العجول فً محافظة البلذقٌة عهد طراؾ االقتصاد الزراعً

 االقتصاد الزراعً
محمد جعفر نزٌه 

 سفاؾ
 26/08/2014 محمود علٌو. د دراسة اقتصادٌة ألسعار بعض المنتجات الزراعٌة فً منطقة مصٌاؾ

 نسرٌن أرخٌص االقتصاد الزراعً
التقوٌم االقتصادي لتربٌة اسماك الكارب بطرٌقة األحواض الترابٌة فً 

 محافظة البلذقٌة
 04/02/2014 نضال دروٌش. د

 نعمى شٌبان االقتصاد الزراعً
دراسة األثار االقتصادٌة الستصبلح االراضً الصخرٌة و المحجرة 

 محافظة البلذقٌة- على السكان المحلٌٌن فً منطقة جبلة 
ابراهٌم صقر        . د
 سوسن هٌفا. د

26/08/2014 

 نعمى عٌسى االقتصاد الزراعً
التحلٌل االقتصادي القٌاسً لدوال تكالٌؾ انتاج الزٌتون فً المنطقة 

 الساحلٌة
محمود علٌو          . د
 وابل حبٌب. د

04/03/2014 

 18/11/2014 علً خدام. د األهمٌة االقتصادٌة لبعض النباتات الطبٌة والعطرٌة فً المنطقة الساحلٌة وجدي عباس االقتصاد الزراعً

 احسان ٌاسٌن االنتاج الحٌوانً
دراسة عبلقة السلوك الحٌاتً و النظام الؽذابً فً التركٌب الكٌمٌابً لـ لحوم 

 خمسة أنواع من األسماك البحرٌة فً مٌاه الساحل السوري
أدٌب ســـعد          . د
 محمد النداؾ. د

04/02/2014 

 رأفت محفوض االنتاج الحٌوانً
دراسة جودة و سبلمة بعض األنواع السمكٌة المستوردة فً السوق 

 السورٌة
علً سلطانه         . د
 زهٌر المجٌد. د

15/04/2014 

 مجد خضور االنتاج الحٌوانً
دراسة بٌولوجٌا التكاثر للنوع السمكً الشكارمٌه المهاجر من البحر 

 األحمرفً المٌاه البحرٌة السورٌة
 09/09/2014 محمد حسن. د

 مً مصري االنتاج الحٌوانً
دراسة بٌولوجٌا التكاثر عند نوعٌن من اسماك البالون المهاجر من البحر 

 Lagocephalus suezens_ Lagocephalusاألحمر
spadiceusفً مٌاه الساحل السوري  

 04/03/2014 وعد صابور. د

 ٌانا سلٌمان االنتاج الحٌوانً
دراسة دٌنامٌكٌة نمو المناسل و تحدٌد فترة التكاثر و الطول عند أول 
 نضج جنسً فً سمك السردٌن المبروم فً المٌاه البحرٌة السورٌة

 04/02/2014 ادٌب سعد. د

 رادا جبور االنتاج الحٌوانً
دراسة تصنٌفٌة للطفٌلٌات الخارجٌة عند ثبلث أنواع سمكٌة مهاجرة من 

 البحراألحمر فً المٌاه البحرٌة السورٌة
محمد حسن           . د
 علً نٌصافً. د

21/10/2014 

 عفراء محمد االنتاج الحٌوانً
دراسة بعض المإشرات المظهرٌة و االنتاجٌة للهجٌن الناتج عن تصالب النمط 

 األسود للدجاج البلدي السوري مع سبللة الفٌومً المصرٌة
 04/02/2014 محسن حمٌشة. د

 هنادي ٌونس االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر بعض األحماض العضوٌة فً اإلصابة بداء األكرٌات و تحسٌن 

 األداء االنتاجً للفروج
علً نٌصافً         . د
 رفٌق جببلوي. د

18/03/2014 

 حصر و توصٌؾ طرز الرمان المزروع فً منطقة الحفة فً محافظة البلذقٌة احمد دٌبو البساتٌن
رشٌد خربوتلً       . د
 ٌحٌى سلمان. د

18/02/2014 

 تؤثٌر األصل الوسٌط فً نمو وا إنتاج أشجار الحمضٌات صنؾ الفالنسٌا جنان الراعً البساتٌن
علً دٌب             . د
 ٌحٌى سلمان. د

23/09/2014 

 حسام بارودي البساتٌن
 المنتشرة فً Morus SPPحصر و توصٌؾ بعض طرز التوت

 محافظة البلذقٌة

جرجس . د
. مخول       د
 حافظ محفوض

04/02/2014 

 دٌما ؼرة البساتٌن
تؤثٌر رش األوراق ببعض المركبات الدبالٌة و األحماض األمٌنٌة فً 

 نمو و انتاج الخٌار فً البٌوت الببلستٌكٌة
نصر شٌخ . د

 سلٌمان
18/02/2014 

 رزان كناج البساتٌن
أثر نوع السماد العضوي و طرٌقة التقٌم فً نمو و انتاجٌة محصول 

 البندورة فً البٌوت الببلستٌكٌة

بدٌع سمرة            . د
عبدالعزٌز بو . د

 عٌسى
18/02/2014 

 عبل الحاجً البساتٌن
تؤثٌر تطوٌش القمة النامٌة و الرش الورقً ببعض المخصبات العضوٌة فً نمو 

 Abelmoschus esculentus LSو انتاج البامٌاء 
نصر شٌخ . د

 سلٌمان
18/02/2014 

 عمار عسكرٌة البساتٌن
 prunusدراسة العوامل المإثرة فً انبات بذور بعض طرز المحلب 

mahalebالمنتشرة فً محافظة البلذقٌة  
فٌصل داوي          . د
 هٌثم اسماعٌل. د

21/01/2014 
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 عمار ناصر البساتٌن
 Myrtus(اآلس)دراسة مورفولوجٌة تصنٌفٌة ألهم طرز الرٌحان

comminus البلذقٌة-  المنتشرة فً ناحٌة البهلولٌة 
اسامة رضوان       . د
 ٌحٌى سلمان. د

18/02/2014 

 هبة  معبل البساتٌن
تقٌٌم فعالٌة بعض مستخلصات األعشاب البحرٌة التجارٌة و أثرها فً نمو  وانتاجٌة 

  تحت ظروؾ الزراعة العضوٌةSolanum melongena Lنبات الباذنجان

مٌتادي بوراس        . د
 ناصر عامر. د

09/12/2014 

 (سورٌا-البلذقٌة)دراسة االنتاجٌة الرعوٌة ألحراج كفردبٌل  خالد رمضان الحراج و البٌبة
ٌاسٌن شٌخ . د

 محمد
18/02/2014 

 ربا زٌدان الحراج و البٌبة
دراسة و مقارنة سلوكٌة النمو األولً و نسبة التجذٌر بٌن صنفٌن من الحور 

و صنؾ الحور  (الحور األبٌض الرومً و الحور األسود الحموي )المحلً 
 اإلٌطالً الهجٌن

 04/02/2014 عماد قبٌلً. د

 رجابً داإد الحراج و البٌبة
تؤثٌر االرتفاع عن سطح البحر فً الخصابص المورفولوجٌة ونوعٌة 

 على السفح Quercus in Fectoria olivؼراس السندٌان البلوطً 
 .الؽربً لجبال البلذقٌة 

د عماد قبٌللً          .أ
أسامة . د

 رضوان
01/04/2014 

 دراسة التنوع الحٌوي النباتً فً وادي السمٌحٌقة فً منطقة القدموس علً عسكرٌه الحراج و البٌبة
زهٌر الشاطر       . د
 ٌوسؾ العلً. د

04/02/2014 

 نور جمعه الحراج و البٌبة
تؤثٌر التؽطٌة الشجرٌة فً خصابص الؽطاء العشبً لؽابة ضهر 

 (البلذقٌة - جبلة )الخرٌبات 
 23/09/2014 ٌاسٌن محمد. د

 نور شحود الحراج و البٌبة
دراسة تحلٌلٌة لتؽٌرٌة و اتجاهات األمطار و أثرها فً انتاجٌة القمح 

 البعل فً حلب و الحسكة
 01/07/2014 طاهر شٌخو. د

 ٌقظان محمود الحراج و البٌبة
اعداد خرٌطة خطر حرابق لحراج محافظة البلذقٌة باستخدام االستشعار 

 عن بعد و نظم المعلومات الجؽرافٌة
اٌلٌن محفوض        . د
 محمود علً. د

18/03/2014 

 هزار وكٌل الحراج و البٌبة
 Cupressocyparisدراسة تجذٌر العقل السلقٌة للسرو اللٌلندي    

leylanii (  A. B. jacks and Dallim)  باستخدام األوساط
 .الزراعٌة

حسن عبلء . د
. الدٌن     د
 طبلل أمٌن

18/11/2014 

 ربا سلطانه الحراج و البٌبة
استخدام قلؾ اشجار الزٌتون و الشٌبٌات لتقٌٌم التلوث الناتج عن معمل اسمنت 

 طرطوس
ؼالب شحادة         . د
 كامل خلٌل. د

04/02/2014 

 رٌم الجبٌلً الحراج و البٌبة
دراسة بعض الخصابص الكٌمٌابٌة و أشكال العناصر الثقٌلة فً أتربة 

 مكب البصة

ابراهٌم . د
. نٌصافً      د
 محمد الزعبً

09/09/2014 

 سامر الكنج الحراج و البٌبة
 و تؤثٌر pinus brutia Tenدراسة نمو و انتاجٌة الصنوبر البروتً 

 جبلة-بعض العناصر المناخٌة فً النمو لموقع تحرٌج كفردبٌل 
 21/01/2014 وابل علً. د

 (البلذقٌة-جبلة)حصر النباتات ذات األهمٌة الرعوٌة فً ؼابة ضهر الخرٌبات  نور طٌبة الحراج و البٌبة
ٌاسٌن شٌخ . د

 محمد
18/02/2014 

 هبة زرٌقة الحراج و البٌبة
 و Laurus nobilesاستخدام نقل الزٌتون النتاج ؼراس الؽار

 فً مشاتل محافظة البلذقٌةpinus pineaالصنوبر الثمري 
حسن . د

 عبلءالدٌن
21/01/2014 

 15/04/2014 محمد خطاب. د تحسٌن ثبلث عشابر محلٌة من البٌقٌة العادٌة باستخدام االنتخاب الفردي بشرى محمد المحاصٌل الحقلٌة

 تؤثٌر الكثافة النباتٌة و التسمٌد الفوسفاتً على نبات الكزبرة حبل محمد المحاصٌل الحقلٌة
محمد عبد . د

ندٌم . العزٌز    د
 خلٌل

01/07/2014 

 رنٌم بدور المحاصٌل الحقلٌة
دراسة السلوكٌة الوراثٌة  لبعض هجن أصناؾ القمح القاسً فً منطقة 

 الؽاب
نزار حربا            . د
 حسن جدٌد. د

18/03/2014 

 رٌجٌنا ملوك المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر موعد الزراعة و الكثافة النباتٌة على الصفات الفٌنولوجٌة و 

 االنتاجٌة لنبات العدس فً منطقة السلمٌة
 04/03/2014 ٌوسؾ محمد. د

 تؤثٌر موعد الزراعة و التسمٌد اآلزوتً على نبات الكمون سوزان سلٌمان المحاصٌل الحقلٌة

محمد . د
عبدالعزٌز      

عبدالعزٌز بو . د
 عٌسى

04/03/2014 

 عاصم ابراهٌم المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر مواعٌد الحش و طرابق التجفٌؾ على انتاجٌة و نوعٌة الزعتر 

 Thymus vulgaris Lالشابع 
محمد . د

عبدالعزٌز      
18/03/2014 
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 ٌاسر موسى. د

 تقٌٌم مجموعة من أصناؾ العدس انتخابٌا تحت ظروؾ محافظة ادلب عبدهللا طالب المحاصٌل الحقلٌة
محمد خطاب         . د

 فإاد سعد. د
04/03/2014 

 عبل محفوض المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر معدالت التسمٌد العضوي على بعض الخصابص االنتاجٌة للقمح 
 القاسً و القمح الطري فً ظروؾ المنطقة الجبلٌة من المنطقة الساحلٌة

سلٌمان سبلمه        . د
 فإاد سعد. د

18/02/2014 

 عبلء سلٌمانو المحاصٌل الحقلٌة
دراسة بعض الخصابص البٌولوجٌة و الصفات الكمٌة للنباتات المنتخبة 

 من عشٌرتٌن من الذرة البٌضاء
 09/09/2014 محمد خطاب. د

 ماٌا خضر المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر مواعٌد الزراعة و الكثافات النباتٌة على انتاجٌة الحمص الشتوي 

 فً محافظة حماه (4ؼاب)
 26/08/2014 ٌوسؾ محمد. د

 ٌمامً قباع المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر معدالت البذار فً مكونات االنتاج لبعض األصناؾ المعتمدة من 

 الشعٌر
سلٌمان سبلمة       . د

 فإاد سعد. د
18/02/2014 

 ٌزن ؼنام المحاصٌل الحقلٌة
تؤثٌر الكثافة النباتٌة ومواعٌد الزراعة على بعض الخصابص اإلنتاجٌة 

فً الساحل  (الهجٌن ألٌجاسً)والفسٌولوجٌة للذرة الصفراء السكرٌة 
 السوري

سلٌمان سبلمة       . د
حسام الدٌن . د

 خبلصً
23/12/2014 

 كفاءة استخدام قشر الرمان فً علبلج داء اإلٌمٌرٌة عند دجاج اللحم عبدهللا حجازي انتاج حٌوانً
علً نٌصافً         . د
 فهٌم عبدالعزٌز. د

21/01/2014 

 راما قبٌلً حراج و بٌبة
دراسة بعض الخصابص المورفولوجٌة و الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة للطبقة 

  و التربة المعدنٌة فً ؼابة صنوبر جبلةOrganic Layerالعضوٌة 
ابراهٌم . د

 نٌصافً
23/09/2014 

 21/01/2014 أمٌن موسى. د مساهمة فً دراسة التؽٌرات الكمٌة لؤللٌاؾ أثناء تصنٌع الخبز حٌدر خضور علوم األؼذٌة

 دراسة مبلبمة بعض أصناؾ القمح القاسً لتصنٌع البرؼل رباب سعود علوم األؼذٌة
رامز محمد           . د
 ؼسان ناعسة. د

04/03/2014 

 تصنٌع مشروب جدٌد من بذور الخرنوب علً ٌوسؾ علوم األؼذٌة
فإاد سلمان          . د
 ٌاسر قرحٌلً. د

21/01/2014 

 ؼوركً  قره فبلح علوم األؼذٌة
تؤثٌر بعض المعامبلت المطبقة على التٌن المجفؾ المحفوظ فً الظروؾ 

 .العادٌة فً بعض خواصه المٌكروبٌولوجٌة 
 01/04/2014 شٌم سلٌمان. د

 عبلء حسن علوم األؼذٌة
عزل بعض المكروبات الملوثة لجلد الفروج المستهلك منزلٌا و دراسة 

 على السطوع ؼٌر الحٌوٌةBiofilmقدرتها على تشكٌل األؼشٌة الحٌوٌة 
 26/08/2014 شٌم  سلٌمان. د

 عبلء محفوض علوم األؼذٌة
و موعد القطاؾ  (Ca CL2)تؤثٌر المعاملة بمادة كلورٌد الكالسٌوم 

ًّ األنتردوناتو و الموناكللو  على جودة ثمار اللٌمون الحامض من صنف
 أثناء التخزٌن المبرد

فإاد سلمان           . د
 علً علً. د

26/08/2014 

 منتجب عٌسى علوم األؼذٌة
مساهمة فً دراسة استخدام بعض أنواع األنزٌمات فً تحسٌن بعض 

 لبذور البقولٌات (القٌمة الؽذابٌة- الطهً)الصفات التكنولوجٌة 
 09/09/2014 أمٌن موسى. د

 اسامة حتً علوم التربة و المٌاه
دٌنامٌكٌة الفوسفور فً بعض الترب السورٌة و تؤثٌرها فً نمو الذرة الصفراء 

Zea mays Lتجارب أصص و تحضٌن مخبرٌة  
 04/02/2014 ؼٌاث علوش. د

علوم التربة و 
 المٌاه

 ساره سركو
تؤثٌر نسب متباٌنة من التؽذٌة بالبوتاسٌوم و الكالسٌوم و المنؽنزٌوم على 

 البندورة فً الزراعة المابٌة
 09/09/2014 ؼٌاث علوش. د

علوم التربة و 
 المٌاه

 شذا اسعد
أثر اضافة ماء الجفت فً الخصابص الهٌدرودٌنامٌكٌة و بعض الخواص 

 الكٌمٌابٌة للتربة و إنتاجٌة البطاطا
جهاد ابراهٌم         . د

 هٌثم عٌد. د
04/02/2014 

علوم التربة و 
 المٌاه

 04/02/2014 علً زٌدان. د استخدام كمبوست انتاج الفطر الزراعً فً الزراعة العضوٌة إلنتاج البطاطا محمد ابراهٌم

علوم التربة و 
 المٌاه

 مرٌم خضور
أثر إضافة معدالت مختلفة من الفوسفوجبسٌوم على بعض الخصابص 

 الحٌوٌة و الكٌمٌابٌة لتربة مزروعة بنبات الفول
 21/10/2014 عٌسى كبٌبو. د

علوم التربة و 
 المٌاه

 21/10/2014 علً زٌدان. د استخدام مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة فً نمو و انتاج البندورة المحمٌة علً حٌدر
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علوم التربة و 
 المٌاه

 احمد ناصٌؾ
اثر كمبوست مخلفات التبػ على بعض خواص التربة و نمو إنتاج نبات 

 البطاطا
منى بركات           . د
 سوسن سلٌمان. د

04/02/2014 

علوم التربة و 
 المٌاه

 بنان قشعور
أثر اضافة مٌاه الجفت على بعض الخصابص الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة و 
تراكٌز بعض العناصر الثقٌلة على تربة بٌت ببلستٌكً مزروع 

 بالبندورة

سوسن هٌفا           . د
 اٌهاب احمد. د

18/02/2014 

علوم التربة و 
 المٌاه

 سامر سلٌمان
أثر اضافة السماد العضوي المركز عند مستوٌات مختلفة من الشد 

الرطوبً فً التربة على الخواص الفٌزٌابٌة و الهٌدرودٌنامٌكٌة و على 
 نمو الذرة الصفراء

جهاد ابراهٌم         . د
 هٌثم عٌد. د

15/04/2014 

 جابر جزعه وقاٌة نبات
 و Saissetia oleaeدراسة بٌبٌة لحشرة الزٌتون القشرٌة السوداء

متطفبلتها فً بساتٌن الزٌتون و الحمضٌات المتجاورة فً محافظة 
 البلذقٌة

نبٌل أبو كؾ         . د
اٌاد محمد . د

 محمد
04/02/2014 

 حسام تجور وقاٌة نبات
تؤثٌر فٌروس واي البطاطا فً مورفولوجٌة و انتاجٌة نبات الفلٌفلة فً 

 الزراعة المحمٌة
عماد اسماعٌل       . د
 بدٌع سمرة. د

18/02/2014 

 رٌتا الحاٌك وقاٌة نبات
 Tutaفعالٌة بعض مبٌدات الحشرات فً مكافحة حافرة أوراق البندورة

absoluta Meyric 
 04/02/2014 عادل حورٌة. د

 سامر ؼانم وقاٌة نبات
دراسة انتشار مرض عٌن الطاووس فً محافظة البلذقٌة و اختبار تؤثٌر 

 بعض المبٌدات الفطرٌة لمكافحته
محمد طوٌل         . د
 جمال األحمد. د

04/02/2014 

 عبلء اللٌوا وقاٌة نبات
مساهمة فً دراسة تصنٌفٌة لفصٌلة 

 فً المنطقة الساحلٌة Vespidae(Hymenoptera)الدبابٌر
 18/02/2014 سلٌمان احسان. د

 علً عبدهللا وقاٌة نبات
اختبار بعض االجراءات التطبٌقٌة للسٌطرة على أكاروسات الحمضٌات 

 ضمن محافظة البلذقٌة
ابراهٌم صقر        . د
 اٌاد محمد. د

18/02/2014 

 لبنى رجب وقاٌة نبات
 على Beauveria bassianaتؤثٌر عدة عزالت محلٌة من الفطر 

 Spodoptera littoralisاألطوار المختلفة لدودة ورق القطن 
محمد احمد          . د
 ابتسام ؼزال. د

18/02/2014 

 لٌال زٌدان وقاٌة نبات
للعدوى بفٌروس  (Cucurbita pepo)تقٌٌم بعض هجن الكوسا

 موزاٌٌك الخٌار و أثرها فً النمو و االنتاج
عماد اسماعٌل         . د
 رٌاض زٌدان. د

18/02/2014 

 مازن ٌوسؾ وقاٌة نبات
دراسة بٌولوجٌة لحشرة حافرة أوراق البازالء و تحدٌد انتشارها فً 

 الساحل السوري
 18/02/2014 علً رمضان. د

 مٌسم عدره وقاٌة نبات
. Bombyx mori Lتؤثٌر بعض الفٌتامٌنات المضافة لؽذاء دودة القز
 على انتاجٌتها من الشرانق

خلٌل مكٌس          . د
 مالك عمران. د

15/04/2014 

 وسٌم فنده وقاٌة نبات
حصر و تصنٌؾ أنواع األعشاب المتواجدة فً بعض بساتٌن الحمضٌات 

 فً محافظة البلذقٌة
سمٌر طباش         . د
 دٌنا حداد. د

22/07/2014 

 الطب البشري

 اسم الطالب :القسم
 

 األستاذ المشرؾ
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

امراض األذن و 
 األنؾ و الحنجرة

 حازم الموعً
فعالٌة جرعة من الدٌكسامٌتازون قبل عملٌة استبصال اللوزتٌن و دورها 
 فً تخفٌؾ األلم و الؽثٌان و اإلقٌاء و حدوث النزؾ بعد العمل الجراحً

أرٌج العساؾ              . د
 عزٌز محمود. د

07/05/2014 

امراض األذن و 
 األنؾ و الحنجرة

 دور جهاز المبلحة األذنً فً جراحة الجٌب الوتدي بالتنظٌر شهرام خراسانً
فاٌز العلونً                . د
 ٌوسؾ ٌوسؾ. د

04/03/2014 

امراض األذن و 
 األنؾ و الحنجرة

 مقارنة استخدام الشٌفر فً جراحة القرٌنات األنفٌة مع الجراحة التقلٌدٌة عبٌر سلمان
عزٌز محمود              . د
 فاٌز العلونً. د

18/02/2014 

امراض األذن و 
 األنؾ و الحنجرة

 عمار محمود
دراسة مقارنة استخدام الشٌفر مع الجراحة التنظٌرٌة فً عبلج أورام 

 الحنجرة

مصطفى . د
ابراهٌم            

 أرٌج العساؾ. د
04/03/2014 
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امراض األذن و 
 األنؾ و الحنجرة

ًّ  مضر زهرة  دور الشٌفر و المناظر فً جراحة الجٌب الفك
ٌاسر علً                  . د
مصطفى . د

 ابراهٌم
10/06/2014 

 تمام ٌوسؾ االمراض الباطنه
معدل حدوث و انماط اضطرابات الوظٌفة الدرقٌة الناجمة عن العبلج 

 باألمٌودارون
منٌؾ المرعً              . د
 أكرم جحجاح.د

01/04/2014 

 حسام سعٌد االمراض الباطنه
دراسة استطبابات الخزعة الكبدٌة و االختبلطات الناتجة عنها فً مشفى 

 ًّ  األسد الجامع
مٌبلدانطانٌوس           .د
 دعد دؼمان. د

10/06/2014 

 حسن محفوض االمراض الباطنه
القٌمة التشخٌصٌة لمشعرات التشوه باستخدام التصوٌر بالدوبلر 

فً كشؾ نقص التروٌة القلبٌة عند مرضى نقص التروٌة TDIالنسٌجً
 المشتبهٌن

م بله                   احس. د
 باسم معروؾ. د

18/03/2014 

 دراسة التظاهرات العظمٌة المفصلٌة فً سٌاق الداء المنجلً خزامى حبٌب االمراض الباطنه
كاسر الدو                  . د
عبد الرزاق . د

 حسن
04/03/2014 

 سنان علً نوفل االمراض الباطنه
دراسة خصابص المتبلزمة القلبٌة الكلوٌة لدى مرضى قصور القلب 

 ؼٌر المعاوض
عنان الٌقة                  . د
 اكرم جحجاح. د

01/07/2014 

 10/06/2014 حسٌن سعٌد. د دراسة وبابٌة ألسباب الداء الكلوي المزمن و عوامل الخطورة عبد الكرٌم حسن االمراض الباطنه

 عبلء سلٌمان االمراض الباطنه
دراسة حركة حلقة الدسام التاجً بإٌكو القلب و عبلقتها بوظٌفة البطٌن 

 األٌسر عند مرضى قصور القلب و نقص التروٌة القلبٌة
عبدهللا شٌخ . د

 ابراهٌم
04/02/2014 

 ؼٌثاء دال االمراض الباطنه
دراسة القٌمة االنذارٌة لسوء تزامن البطٌن األٌسر مقارنة مع الوظٌفة 
االنقباضٌة لدى مرضى قصور القلب االنقباضً الخاضعٌن لجراحة 

 المجازات االكلٌلٌة
 01/07/2014 حسام بله. د

 فإاد خاسكه االمراض الباطنه
مقارنة مضاعفات القثطرة القلبٌة عن طرٌق المدخل الكعبري و المدخل 

 الفخذي
 18/03/2014 حسام بله. د

 دراسة نسبة انتشار قصور الدرق عند األطفال قصار القامة فاتن سعود االمراض الباطنه
منٌؾ المرعً             . د
 فٌصل شعبان. د

01/04/2014 

 محمد الخٌر االمراض الباطنه
عبلج احتشاء العضلة القلبٌة الحاد عبر القثطرة القلبٌة و مقارنتها بحال 

 الخثرة الستربتوكٌناز
حسام بله                   . د
 باسم معروؾ. د

15/04/2014 

 محمود مرشد االمراض الباطنه
دراسة قٌم البلكتات دٌهٌدروجٌناز فً تشخٌص و متابعة عبلج فقر  الدم 

 العرطل
 26/08/2014 فراس حسٌن. د

 منهل نظام االمراض الباطنه
االختبلطات القلبٌة الحتشاء العضلة القلبٌة الحاد للمرضى المقبولٌن فً 

 العناٌة المشددة
أكرم جحجاح                . د
 باسم معروؾ. د

04/03/2014 

 مهند العلً االمراض الباطنه
دراسة مقارنة ألسباب الوفٌات المبكرة و المتؤخرة عند مرضى التحال 

 مشفى األسد الجامعً فً البلذقٌة- الدموي 
عنان الٌقه                 . د
 حسٌن سعٌد. د

04/03/2014 

 هٌثم البكري االمراض الباطنه
أهمٌة كولٌسترول سابل الجنب فً التفرٌق بٌن انصباب الجنب النتحً و 

 الرشحً
مالك حجازٌة                . د
 محمد خٌاط. د

22/07/2014 

 وعد عٌسى االمراض الباطنه
دور مستوى البلكتات فً السابل الدماؼً الشوكً فً التفرٌق بٌن 

 التهاب السحاٌا الجرثومً و الفٌروسً
عٌسى الٌقة                 . د
 محمد خٌاط. د

21/10/2014 
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االمراض الجلدٌة 
 و الزهرٌة

 امجد سلٌمان
دراسة التظاهرات الجلدٌة عند مرضى الداء الكلوي النهابً المعالجٌن 

 بالتحال الدموي

فوز حسن                . د
عبد الفتاح . د

 عباس
22/07/2014 

االمراض الجلدٌة 
 و الزهرٌة

 دٌاال حبٌب
تقٌٌم التبدالت المخبرٌة عند مرضى العد الشابع المعالجٌن 

 باالٌزوترٌتٌنوٌن الفمويّ 
روال بدور                 . د
 جمال خدام. د

10/6/20147 

االمراض الجلدٌة 
 و الزهرٌة

 طٌؾ نداؾ
تقٌٌم تاثٌر العد الشابع على نوعٌة الحٌاة و معدل العجز الذي ٌتسبب به 

 عند المرضى
جمال خدام                . د
 روال بدور. د

01/07/2014 

االمراض الجلدٌة 
 و الزهرٌة

 لمى ٌونس
 سابل و بٌن KOH 15%دراسة مقارنة بٌن هٌدروكسٌد البوتاسٌوم

 كرٌم فً عبلج الملٌساء السارٌة% 0.05ترٌتنونٌن
محمد . د

 اسماعٌل
10/06/2014 

االمراض الجلدٌة 
 و الزهرٌة

 لٌنا مرهج
دراسة العوامل الشخصٌة عند مرضى الحاصة البقعٌة و تؤثٌر المرض 

 على نوعٌة الحٌاة
فاخر السٌد                 . د
 ؼٌاث ربٌع. د

22/07/2014 

االمراض الجلدٌة 
 و الزهرٌة

 مً الخٌر
( K0H)تقٌٌم معالجة الثآلٌل المسطحة بمحلول هٌدروكسٌد البوتاسٌوم 

 دراسة مقارنة% 10و %  5

محمد . د
اسماعٌل            

 جمال خدام. د
09/12/2014 

 تؽرٌد مرهج االورام
دراسة مستوى التستوستٌرون المصلً بعد تطبٌق المعالجة المثبطة 

  عند مرضى سرطان البروستاتADHلؤلندروجٌن 

سامر عاقل                 . د
مٌخابٌل . د

 جرجس
04/02/2014 

 لٌانه اسبر االورام
أثناء العبلج الكٌمٌابً و Ca19-9دراسة العبلقة بٌن نقصان مستوٌات 

 تحسن معدل البقٌا لدى مرضى أورام البنكرٌاس المتقدمة
 09/09/2014 ندٌم زحلوق. د

التولٌد و أمراض 
 النساء

 اٌناس سعدالدٌن
العبلقة بٌن مشعر كتلة الجسم و الموجودات التنظٌرٌة و الخلوٌة لعنق 

 الرحم
صفاء سلمان                . د
 رنا عٌسى. د

21/01/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

بشار طارق 
 أبوكؾ

 دراسة اختبلطات الطرابق المختلفة إلستبصال الرحم
احمد . د

عبدالرحمن          
 سحر حسن. د

01/04/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

ٌّة  رمزه أحمد  (عن طرٌق تسلٌخ األؼشٌة)تحرٌض المخاض بطرق ؼٌر دواب
لإي حسن                   . د
 جهاد أٌوب. د

10/06/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 رهؾ ابراهٌم
مقارنة اختبلطات التجرٌؾ الحاد و بالممص فً اسقاطات الثلث األول 

 من الحمل
لٌنا رمضان               . د
 عصام الدالً. د

07/05/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 على النزؾ أثناء العملٌة القٌصرٌة تؤثٌر طرٌقة تخلٌص المشٌمة محمد المحمد
مٌسون دٌوب              . د
 احمد ٌوسؾ. د

21/10/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 العبلقة بٌن الزواج المبكر و أمراض عنق الرحم بدور الحنون
صفاء سلمان                . د
 لٌنا رمضان. د

09/12/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 بسمة سعٌد
دراسة مقارنة لنسبة شٌوع الهبوط التناسلً بعد الوالدة المهبلٌة و 

 القٌصرٌة
سحر حسن                  . د
 عصام الدالً. د

10/12/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 دراسة سببٌة لنزوؾ الخبلص للوالدات الطبٌعٌة رفاه محمد
باسل محمد                 . د

أحمد . د
 عبدالرحمن

23/12/2014 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 بتول آؼا
شٌوع الخمج البولً عند الحوامل المراجعات لقسم التولٌد وأمراض 

 النساء بمشفى األسد الجامعً
لإي حسن                  . د
 عصام الدالً. د

23/12/2014 

امراض العٌن و 
 جراحتها

 دراسة تبدالت ضؽط العٌن عند مرضى الزرقٌٌن بعد استخراج الساد محمد زٌد
نجوى . د

كردؼلً            
 حبٌب ٌوسؾ. د

10/06/2014 
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امراض العٌن و 
 جراحتها

 ٌارا علً
و األلوباتادٌن  (%0,025)المقارنة بٌن فعالٌة الكٌتوتٌفٌن فومٌرات

 فً عبلج التهاب الملتحمة التحسسً (%0,1)هٌدروكلوراٌد 
سندس علً                 . د
 قحطان جلول. د

04/02/2014 

امراض القلب و 
 األوعٌة

 علً عبدالهادي
شٌوع اآلفات القلبٌة المحتمل إطبلقها للصمات عند مرضى النشبة 

 اإلفقارٌة
أكرم جحجاح              . د
 عٌسى الٌقة. د

21/01/2014 

 بهاء الدٌن ٌونس جراحة
عند مرضى TUVPدراسة فعالٌة تبخٌر البروستات عبر االحلٌل 
 ضخامة البروستات الحمٌدة

محمد كنعان                . د
 لإي نداؾ. د

07/05/2014 

 عدي العبدهللا جراحة
المضاعفات الباكرة للعبلج الجراحً لكسور فوق اللقمتٌن العضدٌتٌن 

 عند األطفال و طرق تدبٌرها
عزة المحمد                . د
 احمد جونً. د

10/06/2014 

 عمار كشكش جراحة
تقٌٌم النتابج الوظٌفٌة لطرق - كسور الكعبٌن المؽلقة عند كبار السن

 العبلج المستخدمة فً مشفى السد الجامعً

معن سعد                  . د
صفوان . د

 ٌوسؾ
04/03/2014 

 B-HCGدراسة نتابج عبلج الخصٌة المختفٌة ثنابٌة الجانب بـ  عمار صالح جراحة
خضر رسبلن              . د
 اسحاق مهنا. د

09/12/2014 

 دور تشوهات الجهاز البولً بحدوث االنتانات البولٌة لدى األطفال أرٌج طعمه طب األطفال
مها خوري                 . د
 احمد حٌدر. د

07/05/2014 

 بهاء حمد طب األطفال
استطبابات و اختبلطات التهوٌة اآللٌة عند الولدان فً مشفى األسد 

 الجامعً بالبلذقٌة
هبل ٌنً                    . د
 عدنان دٌوب. د

10/06/2014 

 راما شعبان طب األطفال
العبلقة بٌن نقص البوتاسٌوم المصلً و العبلج االنشاقً بالسالبوتامول 

عند األطفال أثناء النوبة الربوٌة 
 

امل حكٌم                   . د
 ؼزل دٌب. د

07/05/2014 

ًّ  رنا محمد علً طب األطفال  فعالٌة الهٌدروكسً ٌورٌا فً عبلج المصابٌن بفقر الدم المنجل
محمد مٌهوب               . د

فٌصل . د
 مروشٌة

10/06/2014 

 مً محمود طب األطفال
استطبابات و نتابج التنظٌر الهضمً العبلجً عند األطفال فً مشفى 

 األسد الجامعً بالبلذقٌة
علً ابراهٌم                  . د
 محمد زاهر. د

07/05/2014 

 مٌس علً طب األطفال
دراسة اإلختبلطات الباكرة لدى الخدج فً شعبة الخدٌج و الولٌد فً 

 مشفى األسد الجامعً بالبلذقٌة

عدي جونً                . د
عبد المنعم . د

 ؼانم
10/06/2014 

 وبابٌة التسممات لدى األطفال ندى زاهر طب األطفال
منٌر عثمان                 . د
 مازن ؼالٌة. د

22/07/2014 

 طب األطفال
نور الهدى 
 مصطفى

حساسٌة و نوعٌة األعراض و العبلمات السرٌرٌة لذات الربة المكتسبة 
 فً المجتمع عند األطفال

 
 

مؤمون حكٌم                . د
 قصً محمد. د

15/04/2014 

 وعد شعبان طب األطفال

تقٌٌم الحالة التؽذوٌة لؤلطفال المراجعٌن لمشفى األســد الجامعً بالبلذقٌة 
 Waterloباستخدام تصنٌؾ 
 
 

ٌوسؾ . د
زعببلوي          

 احمد شرٌتح. د
07/05/2014 

 عدنان حٌش طب مخبري

العبللقة بٌن شحوم الجسم الكلٌة و تركٌز لبٌٌدات المصل عند الٌافعٌن 
البدٌنٌن 
 
 

 

محمد خٌاط                . د
 عقٌل حجوز. د

09/12/2014 
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 الهندسة المدنٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 وضع منهجٌة لتدقٌق السبلمة المرورٌة على طرٌق مدٌنة البلذقٌة امانً سعٌد

فادي كنعان         . د
 رناء احمد. د

18/03/2014 

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 حبٌب احمد

أرٌحا -تحلٌل و تدقٌق سلوك الردمٌات العالٌة على محور البلذقٌة
 باستخدام طرٌقة العناصر المحددة

رامً حنا          . د
 عادل دٌب. د

10/06/2014 

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 ذوالفقار احمد

عبلقة مسافة الرإٌة للتوقؾ بالسرعة التشؽٌلٌة و بالعناصر الهندسٌة 
على الطرق الرٌفٌة المركزٌة ذات الحارتٌن باتجاهٌن فً محافظة 

 طرطوس

شذى اسعد        . د
 فادي كنعان. د

18/03/2014 

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 رامً الناصر

دراسة الزحؾ اللدن فً الخبلبط البٌتومٌنٌة باستخدام طرٌقة العناصر 
 المحددة

 18/03/2014 بسام سلطان. د

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 سلوى ساعً

تثبٌت الترب المحلٌة الضعٌفة الناعمة باستخدام الرماد الناتج من 
 محطات تولٌد الطاقة و مصافً النفط

 12/08/2014 رامً حنا. د

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 محمود عبدهللا

استخدام ؼبار معامل اإلسمنت لتعدٌل الرابط البٌتومً و الخبلبط 
 البٌتومٌنٌة

 04/11/2014 بسام سلطان. د

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 نٌال قنجراوي

تطوٌر معاٌٌر األداء الخاصة بالمحاور الشرٌانٌة ذات الؽزارات 
 "دوار عدن- محور دوار الجامعة - "المرورٌة العالٌة فً مدٌنة البلذقٌة

 20/05/2014 أكرم رستم. د

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 هبة دؼمة

محور  )تطوٌر معاٌٌر تقٌٌم أداء النقل العام على المحاور الر ٌفٌة 
 انموذجا (الدرٌكٌش- طرطوس 

 04/03/2014 اكرم رستم. د

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 ٌوسؾ الصحناوي

 على الوضع Park and Rideدراسة تؤثٌر انشاء مواقؾ السٌارات 
 المروري فً مركز مدٌنة البلذقٌة

 18/03/2014 اكرم رستم. د

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل

عبد المعٌن 
 السٌروان

دراسة وتحلٌل معاٌٌر إضافة حارة مخصصة لصعود الشاحنات 
 أنموذجاً (طرطوس - أتوستراد حمص )

 23/12/2014 فادي كنعان. د

هندسة و ادارة 
 التشٌٌد

 جورج السمارة
دراسة تكنولوجٌة و اقتصادٌة لبدابل سكن االٌواء فً الجمهورٌة العربٌة 

 السورٌة
 04/03/2014 علً جنود. د

هندسة و ادارة 
 التشٌٌد

 التنظٌم اللوجستً لمشارٌع المبانً السكنٌة شذى سعدالدٌن
عماد الدٌن . د

 كنجو
01/04/2014 

هندسة و ادارة 
 التشٌٌد

محمد زعبلن 
 الحجً

تقوٌم اسباب التؤخٌرات فً مشارٌع التشٌٌد بسبب الجهه المالكة 
 للمشروع

 04/03/2014 علً جنود. د

هندسة و ادارة 
 التشٌٌد

 محمد محمود
تقٌٌم المخاطر التً تتعرض لها مشارٌع األبنٌة السكنٌة و اقتراح حلول 

 للتخفٌؾ من أسبابها و آثارها
 04/03/2014 جمال عمران. د

 اباء برهوم هندسة انشابٌة
استخدام حصوٌات األنقاض المدورة كبدٌل للحصوٌات الطبٌعٌة فً 

 البٌتون الرؼوي المصنع من مواد محلٌة
احمد عبود         . د
 علً خٌربك. د

04/03/2014 

 خضر الحج هندسة انشابٌة
عمود المنفذة -مساهمة فً دراسة سلوك الوصبلت الفوالذٌة جابز

ببراؼً و صفابح جبهٌة تحت تؤثٌر عزوم انعطاؾ و قوى محورٌة فً 
 اطارات الصاالت المعدنٌة

بادٌة حٌدر        . د
 ؼاندي لوحو. د

04/03/2014 

 سامً بٌطار هندسة انشابٌة
دراسة امكانٌة تخفٌض نسبة التلسٌح فً العناصر البٌتونٌة المسلحة عالٌة 

المقاومة الخاضعة لبلنعطاؾ ضمن المجال االقتصادي لتحسٌن 
 المطاوعة

 04/03/2014 احمد عبود. د
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 صبا دٌوب هندسة انشابٌة
دراسة تؤثٌر الفتحات على سلوك الببلطات البٌتونٌة المسلحة المصمتة و 

 CFRPتقوٌتها باستخدام شرابح البولٌمٌرات المسلحة بؤلٌاؾ الكربون 
 04/03/2014 بسام حوٌجة. د

 عبلء ناصر هندسة انشابٌة
التصمٌم األمثل للمقاطع البٌتونٌة المسلحة فً جابز مستمر باستخدام 

 الطرق العددٌة
 04/03/2014 نعمان عٌسى. د

 مادونا بشارة هندسة انشابٌة
تقوٌٌم تجربة تشٌٌد المبانً فً سورٌة بالمقاربة مع مفاهٌم نظم صناعة  

 البناء و تحدٌد مناحً و عوامل تطوٌرها
 18/02/2014 بسام حسن. د

 محمد سرحٌل هندسة انشابٌة
-جانز )تطوٌر نموذج لبلتصال الصلب جزبٌا لعقدة بٌتونٌة مسلحة

و تؤثٌرها على سلوك االطارات البٌتونٌة باستخدام طرٌقة  (عمود
 العناصر المنتهٌة

 04/03/2014 نبٌل دبانة. د

 مرسال سبلمة هندسة انشابٌة
دراسة عددٌة بطرٌقة العناصر المنتهٌة لتخفٌض األثر الزلزالً فً 
 المبانً المستندة على األوتاد عن طرٌق التحكم بطرٌقة اتصالها بالقاعدة

درٌد سلوم         . د
 رامً اسطة. د

04/03/2014 

 نبراس البطل هندسة انشابٌة
التصمٌم األمثل لمقاطع الجوابز البٌتونٌة المسلحة و مسبقة االجهاد 
البسٌطة باستخدام طرٌقة الخوارزمٌات الجٌنٌة و مقارنة نتابجها مع 

 الطرق الكبلسٌكٌة
 04/03/2014 نعمان عٌسى. د

 هبة سلٌمان هندسة انشابٌة
صٌاؼة منهجٌة لتقٌٌم و تحسٌن فعالٌات الرعاٌة الصحٌة فً محافظة 

 البلذقٌة
جمال عمران     . د
 علً جنود. د

18/02/2014 

 هبة صقر هندسة انشابٌة
دراسة و تحلٌل معدالت االنتاج لمشارٌع المنطقة الساحلٌة باستخدام 

 ًّ  تقنٌات الذكاء الصنع
 04/03/2014 فاٌز جراد. د

 نبال متوج هندسة انشابٌة
 ألنظمة التربٌط Rمساهمة فً دراسة معامل السلوك الزلزالً 

المتصالبة المصنعة من فوالذ منخفض إجهاد الخضوع فً اإلطارات 
 البٌتونٌة المسلحة منخفضة و متوسطة االرتفاع

 18/11/2014 ؼاندي لوحو. د

 محمد دقور هندسة انشابٌة
 و Modal Pushoverدراسة مقارنة بٌن التحلٌل الستاتٌكً البلخطً النمطً
 التحلٌلً الدٌنامٌكً البلخطً

 18/11/2014 نعمان عٌسى. د

 حسان عٌسى هندسة إنشابٌة
دراسة تؤثٌر ظاهرة الطرق لبعض نماذج األبنٌة المتبلصقة المعرضة 

 للزاللزل فً الساحل السوري
 18/11/2014 نابل حسن. د

 إٌهاب مرهج هندسة إنشابٌة
دراسة تؤثٌر بعض أنظمة التدعٌم على تقٌٌم األداء الزلزالً لبعض 

 نماذج األبنٌة البٌتونٌة المسلحة القاتمة فً الساحل السوري
 18/11/2014 نابل حسن. د

 إٌمان الدراج هندسة إنشابٌة
دور روابط التربٌط الشبكً األفقً فً زٌادة الصبلبة األفقٌة لؤلبنٌة 
القابمة فً سورٌة وتؤثٌرها على مقاومة العناصر اإلنشابٌة تجاه 

 (رٌاح- زالزل )الحموالت الجانبٌة 
 23/12/2014 علً ترٌكٌة. د

 اٌفا منصور هندسة بٌبٌة
المساهمةفً االدارة البٌبٌة لمٌاه الصرؾ الصناعً الناتجة عن معاصر 

 فً محافظة البلذقٌة(مٌاه الجفت )الزٌتون 
 04/03/2014 هٌثم جناد. ,د

 GISتقٌٌم واقع المكبات الحالٌة للنفاٌات فً محافظة طرطوس باستخدام  رواد حمود هندسة بٌبٌة
رابد جعفر        . د
 احمد قصٌر. د

18/03/2014 

 رٌما حسن هندسة بٌبٌة
دور المعالجة المٌكانٌكٌة البٌولوجٌة فً تخفٌض انبعاث المٌتان من 

- معمل وادي الهـدة : حالة الدراسة  )مطامر النفاٌات البلدٌة الصلبة 
 (طرطوس

كوكب حربا       . د
 هٌثم شاهٌن. د

04/03/2014 

 18/03/2014 هٌثم جناد. د االدارة البٌبٌة لمٌاه صرؾ مخابر مرفؤ البلذقٌة سٌنا ساتٌك هندسة بٌبٌة

 عبل بدور هندسة بٌبٌة
نمذجة نوعٌة مٌاه بحٌرة سد الحوٌز ألؼراض الري و الشرب باستخدام 

 EFDCكود 
 04/03/2014 احمد وزان. د

 عبلء احمد هندسة بٌبٌة
 فً محافظة PIوضع خرابط قابلٌة المٌاه الجوفٌة للتلوث باستخدام منهج

 طرطوس
 18/03/2014 عمار دبالٌز. د

 نجبلء جزعه هندسة بٌبٌة
استخدام مإشرات جودة المٌاه لتقٌٌم صبلحٌة بحٌرة سد صبلح الدٌن 

 رألؼراض الري و الشرب(السفرقٌة)األٌوبً 
كوكب حربا       . د
 حسام صبوح. د

01/04/2014 

 ماٌا سبلمة هندسة بٌبٌة
دراسة خصابص رشاحة مكبات المخلفات الصلبة وتؤثٌرها على التربة 

 .دراسة حالة مكب  البصة - المحٌطة 
 01/04/2014 د عادل عوض.أ
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 اشرؾ شبلً هندسة جٌوتكنٌكٌة
التنبإ بهبوطات سطح األرض الناتجة عن تنفٌذ األنفاق السطحٌة بالطرق 

 الحدٌثة المؽلقة
وابل حرفوش      . د
 مالك حسن. د

04/03/2014 

 حسان طرٌفة هندسة جٌوتكنٌكٌة
تقٌٌم تجارب التشٌٌد و دراسة البارامترات المإثرة على عامل التشوه 

 األدومتري
 18/03/2014 منذر الزاوي. د

 04/03/2014 منذر الزاوي. د دراسة العؽوامل المإثرة على سلوكٌة الرص للترب الرملٌة علً رٌا هندسة جٌوتكنٌكٌة

 التحلٌل العددي لمجموعة أوتاد محملة جانبٌا بالقرب من منحدر نور عبدالعال هندسة جٌوتكنٌكٌة
صفوان . د

. عبدهللا     د
 رامً اسطة

18/03/2014 

 هبة هللا فوز هندسة جٌوتكنٌكٌة
دراسة التؤثٌر المتبادل بٌن التربة و النفق تحت تؤثٌر األحمال الزلزالٌة 

 بطرٌقة العناصر المنتهٌة
رامً اسطه       . د
 مالك حسن. د

04/03/2014 

 ٌوسؾ مرٌشه هندسة جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة ثبلثٌة االبعاد للهبوط اسفل الحصٌرة المستندة على 

 (C.O)تربة
صفوان . د

 عبدهللا
18/03/2014 

 احمد منصور هندسة طبوؼرافٌة
تقٌٌم دقة الخرابط الطبوؼرافٌة المنتجة باالعتماد على برنامجً 

Autocad civiL2012 & Google earth لمناطق مختلفة 
 التضارٌس

محسن احمد      . د
 احمد علً. د

04/03/2014 

 آالء معتوق هندسة طبوؼرافٌة
من أجل تحدٌد  (GIS)تطوٌر تطبٌقات ضمن بٌبة نظم المعلومات الجؽرافٌة 

 معوقات التطور السٌاحً فً محافظة البلذقٌة
 04/02/2014 اٌاد عباس. د

 استخدام تقنٌة القٌاسات اللٌزرٌة لمراقبة التشوهات األفقٌة للمنشآت ز دٌما حسون هندسة طبوؼرافٌة
ة ندى محفوض     .د
 محسن أحمد. د

01/04/2014 

 سماح جابر هندسة طبوؼرافٌة
تصمٌم برنامج ضمن بٌبة نظم المعلومات الجؽرافٌة لدعم إدارة 

 (تطبٌق على بلدٌة البلذقٌة )األراضً فً البلدٌات 
 04/03/2014 اٌاد عباس. د

 دراسة تؤثٌر دقة مراصد أمانة المساحة على األمبلك العقارٌة فراس الخٌر هندسة طبوؼرافٌة
علً زوباري      . د
 اٌاد فحصة. د

18/03/2014 

هندسة مابٌة و 
 ري

 أنس بدور
دراسة تجرٌبٌة لحالة السد الترابً و استقراره عند التفرٌػ السرٌع لمٌاه 

 البحٌرة
 21/10/2014 كمٌل بو راس. د

هندسة مابٌة و 
 ري

 روزان صالحه
وضع نموذج رٌاضً للتنبإ بكمٌات األمطار و درجات الحرارة فً 
المناطق التً ال توجد فٌها محطات مناخٌة فً الجزء الشمالً من 

 الساحل السوري
 21/10/2014 ؼطفان عمار. د

هندسة مابٌة و 
 ري

 سناء ؼانم
دراسة الموازنة المابٌة لبحٌرة سد الثورة و تؤثٌر تؽٌر الهطوالت 

 المطرٌة علٌها
 21/10/2014 منذر حماد. د

هندسة مابٌة و 
 ري

 تخطٌط و تقوٌم الموارد المابٌة المتاحة فً حوض نهر مرقٌة شادي عٌسى
شرٌؾ حاٌك       . د
 ؼطفان عمار. د

21/10/2014 

هندسة مابٌة و 
 ري

 لمٌس احمد
تخطٌط و تقٌٌم الموارد المابٌة لمنطقة جبلة اإلدارٌة لتلبٌة متطلبات 

 خطط التنمٌة
عباس . د

 عبدالرحمن
20/05/2014 

هندسة مابٌة و 
 ري

 جرٌان فً نهر الحصٌن باستخدام النمذجة الرٌاضٌة- التنبإ بالهطل  نزار حمدان
ؼطفان عمار       . د
 شرٌؾ حاٌك. د

21/10/2014 

 باسم عروس هندسة مابٌة و ري
سد )دراسة تؤثٌر الموجة الفٌضانٌة الناتجة عن احتمال انهٌار سد ركامً 

 (الباسل
 18/11/2014 كمٌل بوراس. د

هندسة مابٌة و 
 ري

 دٌانا  ٌوسؾ
تقٌٌم طرابق التقلٌل من التبخر فً بحٌرات السدود و اختٌار الطرٌقة 

 األمثل فً ظروؾ منطقة البلذقٌة
 09/12/2014 عزالدٌن حسن. د

هندسة مابٌة و 
 ري

 ربا علً
تطوٌر إدارة موارد المٌاه السطحٌة فً حوض نهر الروس باستخدام 

WEAP 21 
 20/05/2014 علً األسعد. د

هندسة مابٌة و 
 ري

 رشا خضٌر
التنبإ بكمٌة الرواسب المحتملة نتٌجة االنجراؾ المابً للتربة فً حوض 

 تشرٌن16الكبٌر الشمالً بٌن سد برادون و سد 
منذر حماد         . د
 عزالدٌن حسن. د

04/03/2014 

هندسة مابٌة و 
 ري

 رٌم برنبو
نمذجة حركة المٌاه فً االوساط المسامٌة ؼٌر المشبعة و التنبإ بتوزع 

 Pcsiwaproمحتوى المٌاهع فً السدود الترابٌة باستخدام برنامج 
عزالدٌن حسن     . د
 جهاد ابراهٌم. د

04/03/2014 

هندسة مابٌة و 
 ري

 دراسة تؽٌرات خط الشاطىء شمال مصب نهر الكبٌر الشمالً علً صالح
عباس . د

 عبدالرحمن
04/03/2014 
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هندسة مابٌة و 
 ري

 همام االسعد
دراسة تحلٌلٌة لتؤثٌر الزالزل فً السدود الترابٌة بطرٌقة العناصر 

 سد الباسل طرطوس:  حالة دراسة FEMالمنتهٌة 
عزالدٌن حسن     . د
 مالك حسن. د

04/03/2014 

 الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 الهندسة البحرٌة
 

 محمود الشٌخ علً
دراسة العبلقة بٌن بروفٌل القاع والسلوك الدٌنامٌكً للسفٌنة عن طرٌق 

 .بناء مودٌل رقمً ثبلثً البعد ٌاستخدام طرٌقة العناصر المنتهٌة 

نسرٌن محمد      . د 
عواطؾ . د

 نصره
15/04/2014 

 04/03/2014 بسام حمود. د مساهمة لنمذجة التؤثٌر المتبادل بٌن المحرك و الرفاص و بدن السفٌنة الهادي صالح الهندسة البحرٌة

 رامً هرمز الهندسة البحرٌة
على أداء / الدٌزل- الؽاز الطبٌعً /دراسة تؤثٌر استخدام الوقود المزدوج 

 المحرك البحري و تخفٌض اصدارات الؽازات الضارة
 04/02/2014 بسام حمود. د

 21/10/2014 ؼالب أحمد. د تحسٌن الحماٌة المهبطٌة ألبدان السفن باستخدام التٌار المسلط طارق الرحٌه الهندسة البحرٌة

 إٌاس شروؾ الهندسة البحرٌة
تحسٌن كفاءة االحتراق فً أفران مولدات البخار البحرٌة عن طرٌق 

 التحكم بمعدل الهواء الزابد
 23/12/2014 محمد شلوؾ. د

 لجٌن شحادة الهندسة البحرٌة
نمذجة و دراسة ظاهرة التكهؾ فً الدفات و دراسة البارمترات المإثرة 

 فٌها
 26/08/2014 مٌشٌل بربهان. د

 هانً أٌوب الهندسة البحرٌة
مساهمة فً حل مسؤلة الجرٌان ثبلثً البعد رقمٌاً حول جسم عابق 

باستخدام طرٌقة المقاطع و  (السفٌنة نموذجاً )ٌتقاطع مع السطح الحر 
 خوارزمٌة الخطوة الكسرٌة

 18/02/2014 هٌثم عٌسى. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 أصالة خضور
دراسة و تصمٌم مرشح ضوبً عالً االنتقابٌة ٌعتمد على شبكة لٌؾ 

 براغ و على التوزع التجزٌبً لبنٌة الشبكة

السموءل . د
. صالح    د
 عفٌؾ صقور

18/03/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 رنا حسن
نمذجة و محاكاة التوزع الجزٌبً لشرابح المواد سالبة معامل االنكسار 

 ضمن دلٌل الموجة و تطبٌقها فً تصمٌم مرشح مٌكروي

السموءل . د
معٌن . صالح   د
 ٌونس

09/09/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 22/07/2014 بشرى معبل. د VANET اآلمن فً شبكات الـOLSRتحسٌن أداء البروتوكول صفوان الكاره

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 بسام حسن
تحسٌن دقة التوقع فً اختٌار عقدة التقوٌة فً بروتوكوالت التوجٌه 

 (VANET)الطماع فً شبكات 
 18/11/2014 بشرى معبل. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 RFIDتطوٌر انظمة التخدٌم المإتمتة و آلٌات توثٌقها باستخدام تقنٌة  مٌشٌل خوري
جبر حنا            . د
 معٌن ٌونس. د

18/02/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 نور ؼضبان
تصمٌم و اختبار نماذج رٌاضٌة لشبكات النفاذ الحقٌقٌة المستخدمة فً 

  الحدٌثةXDSIتقنٌات 
جعفر الخٌر       . د
 مرٌم ساعً. د

18/02/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 عدي عباس
تحلٌل و نقل اشارة لمس بصمة االصبع لتعزٌز معلومات الوسابط 

 المتعددة
 18/03/2014 جمال خلٌفة. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 04/03/2014 جمال خلٌفة. د تحسٌن أداء أنظمة جمع المعطٌات باستخدام البوابة المتنقلة ورد فاضل

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 04/03/2014 رٌاض ضاهر. د  على مواقع الوٌبSQL Injectionكشؾ و منع هجمات  امٌر ناصر

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 ٌامن حسن
مراعاة التواضع الفٌزٌابً لعقد شبكة الند للند فً أنظمة النشر و 

 االشتراك

ؼادي . د
    محمودي    

 علً العلً. د
21/10/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 محمد منزلجً
توزٌع الوصبلت الطوٌلة فً شبكات الرقاقة الواحدة ذات الطوبولوجٌا 

 المنتظمة

ؼادي . د
      محمودي   

 علً العلً. د
21/10/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 ؼٌداء اسبر
تحسٌن امن التوجٌه فً بروتوكوالت التوجٌه الجؽرافً فً شبكات 

 الحساسات البلسلكٌة الداعمة للوسابط المتعددة
 18/03/2014 مثنى القبٌلً. د
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هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 وابل حبٌب
تطوٌر تقنٌات الحماٌة فً بروتكول التوجٌه الجؽرافً الضمنً اآلمن فً 

 شبكات الحساسات البلسلكٌة
 18/02/2014 مثنى القبٌلً. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 احمد عٌسى
 فً شبكات D-RCBRحل مشكلة التؤخٌر الزمنً فً برتوكول 

VANET 
 04/11/2014 مثنى القبٌلً. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 بشار عباس
تحسٌن أداء الشبكات االفتراضٌة الخاصة باستخدام تقنٌة التبدٌل متعدد 

 الوسوم للبرتوكول
محمد حجازٌة      . د
 معٌن ٌونس. د

18/02/2014 

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 رفٌق بشور
 المعدل لتؽطٌة كامل المجال الترددي Hتطوٌر الهوابً ذو الشكل 

ًّ الرقمً المتنقل  المخصص لبلستقبال التلفزٌونً األرض
 26/08/2014 معٌن ٌونس. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 رٌم جماهٌري
 على بروتوكول عنقدةو تجمٌع Helloدراسة تؤثٌر هجوم تدفق رسابل 

البٌانات الموفر للطاقة فً شبكة الحساسات البلسلكٌة الهرمٌة ؼٌر 
 المتجانسة

 15/04/2014 نداء سلمان. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 جاك سعود
تحسٌن أداء النظام فً شبكات الجٌل الرابع عن طرٌق تجنب التداخل 

 باالعتماد على التنسٌق الدٌنامٌكً بٌن الخبلٌا
 04/02/2014 هٌثم الرضوان. د

هندسة االتصاالت 
 واللكترونٌات

 عهد سركل
تحسٌن اداء جدولة و توزٌع الموارد الشبكٌة بٌن المستخدمٌن فً أنظمة 

 Long Term Evolution(LTE)الجٌل الرابع 
 21/01/2014 هٌثم الرضوان. د

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 رانٌة حسن
التشقق الهٌدروجٌنً فً الوصبلت اللحامٌة بؤنابٌب نقل األمٌن فً شركة 

 مصفاة بانٌاس
احمد سبلمة        . د
 نٌرودا بركات. د

04/03/2014 

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 محمد اسماعٌل
تحلٌل أسباب فشل القارنات المسننٌة لمراوح إعادة تدوٌر ؼازات 

 االحتراق فً محطة بانٌاس الحرارٌة
خضر خفٌؾ        . د
 احمد سبلمه. د

01/04/2014 

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 مضر سعود
تؤثٌر اضافة العناصر السبابكٌة و المعالجة الحرارٌة لعنصر الزنك فً 

 امتصاصٌته للطاقة الشمسٌة
رابد النجار         . د
 سلٌمان علً. د

15/04/2014 

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 رإٌا نعمان
تؤثٌر استخدام المواد المالبة المعٌقة للهب على المقاومة الحرارٌة لمادة 

 بولٌمٌرٌة مركبة
لطٌفة الحموي      . د
 سلٌمان علً. د

04/03/2014 

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 04/03/2014 ماهر ابراهٌم. د تؤثٌر تقادم انابٌب البولً بوبلٌن فً جودة الوصبلت اللحامٌة فٌنوس سعٌدة

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 نورا بوبو
استخدام مركبات البولً استر ؼٌر المشبعى الحاوٌة على نفاٌات 

 (نماذج و قوالب)العضوٌة فً اؼراض السباكة 
هادي معبل         . د
 سلٌمان علً. د

04/03/2014 

هندسة التصمٌم و 
 اإلنتاج

 علً حسن
اختبار الوصبلت اللحامٌة تحت تؤثٌر الحموالت الستاتٌكٌة و الدٌنامٌكٌة 

 فً آلٌات مرفؤ البلذقٌة

ٌوسؾ . د
. سرحٌل     د
 خضر خفٌؾ

18/03/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 علً الخطٌب
تحسٌن فً أداء بنٌة اللٌؾ الفوتونً البلوري مجوؾ 

 لمنافسة األلٌاؾ التقلٌدٌةHCPCFالقلب
 20/05/2014 احسان شرٌتح. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 عدنان عكو
تحسٌن فعالٌة الحوسبة متعددة األطراؾ اآلمنة باستخدام نظام حوسبة 

 سحابٌة
 18/02/2014 الفت حولجة. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 عمر طه
تحسٌن أداء نظام المعلومات لمإسسة باستخدام الحوسبة السحابٌة 

 الهجٌنة
 18/02/2014 الفت حولجة. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 راما جدٌد
تصمٌم و محاكاة متحكم لنظام الرفع المؽناطٌسً باستخدام الشبكات 

 العصبونٌة
 18/03/2014 الفت حوٌجة. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 احمد رضا
تصمٌم نظام خبٌر للتحكم بوحدة تبرٌد فً محطة تولٌد طاقة باستخدام 

SCADA 
 04/03/2014 ببلل شٌحا. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 04/03/2014 ببلل شٌحا. د cphتصمٌم نظام تحكم بؤنظمة تولٌد الطاقة و الحرارة  امل الٌقة

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 09/12/2014 ببلل شٌحا. د EMRباستخدام / طاقة شمسٌة / نمذجة نظام تحكم طاقة متجددة  ذو الفقار معبل

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 18/02/2014 حسن األحمد. د تصمٌم نظام تحوٌل نص عربً مكتوب ٌدوٌا الى ملؾ نصً حنٌن سعٌد
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هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 اٌهاب صالح
بناء مخطط لضمان امن نقل و تبادل الصور الرقمٌة باستخدام التوقٌع 

 الرقمً المخفً
 04/03/2014 رٌاض ضاهر. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 دعد الكعدي
نمذجة ذراع روبوت متحكم بها عن طرٌق البصمة الصوتٌة و األوامر 

 الصوتٌة
 04/03/2014 علً سلٌمان. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 21/10/2014 علً سلٌمان. د تصمٌم نموذج التوزٌع الدٌنامٌكً األمثل ضمن قواعد البٌانات الموزعة كنان قاسم

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 خلدون فاقً
تطوٌر خموارزمٌة لتحدٌد قابلٌة جدولة المهام ذات الوصول العشوابً 

 لنظام تشؽٌل الزمن الحقٌقً متعدد المعالجات
 18/02/2014 محمد حجازٌة. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

عبدالرإوؾ 
 محمودي

تصمٌم نظام لتحدٌد و تتبع متحرك باستخدام تقنٌات معالجة الصورة و 
 الزمن الحقٌقً

 18/02/2014 محمد حجازٌة. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 04/03/2014 محمد حجازٌة. د  عبر الشبكةXMLتحسٌن أداء تراسل معطٌات الـ مارج دٌوب

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 26/08/2014 محمد حجازٌة. د تخفٌض استهبلك الطاقة على المستوى البرمجً فً المعالجات الحدٌثة ٌوسؾ نتٌفة

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 جٌنا مهنا
التشخٌص اآللً ألمراض القلب باالعتماد على معالجة صور إشارات 

ًّ ECGالـ   و تقنٌات الذكاء الصنع
 18/03/2014 مرٌم ساعً. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 رابد جبور
تجزيء صور االٌكوؼراؾ للجنٌن باالعتماد على تحلٌل النسجة و 

 الهندسة الكسورٌة
 18/02/2014 مرٌم ساعً. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 18/02/2014 مرٌم ساعً. د تجزيء الصور الشعاعٌة لؤلسنان باستخدام الهندسة الكسورٌة عبلء الشٌخ

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 ؼٌث سلطانه
التشخٌص اآللً الضطرابات القلب باالعتماد على تحلٌل المركبات 

 الزمنٌة الشارة تخطٌط القلب الكهربابٌة
 22/07/2014 مرٌم ساعً. د

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 حسن قنجراوي
استخدام الخوارزمٌة الوراثٌة للوصول الى االستطاعه األعظمٌة فً 

 األنظمة الكهروضوبٌة
حسام شاهٌن       . د
 عصام حسامو. د

04/02/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 حماٌة المولد المتواقت من فقدان التهٌٌج باستخدام الشبكات العصبونٌة زٌنة بركات
طارق ابراهٌم     . د
 عمار حجار. د

21/01/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 فادي سخٌة
الحد من أثر التوافقٌات الناتجة أثناء عمل أفران الصهر بالقوس 

 الكهربابً
عدنان علً        . د
 زٌد بدر. د

18/03/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 عبل خدام
تحسٌن جودة الطاقة الكهربابٌة فً شبكة توتر منخفض باستخدام مرشح فعال 

 متحكم به باستخدام المنطق الضبابً
عصام حسامو       . د
 فٌصل شعبان. د

21/01/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 نظام الخبٌر لتحدٌد منطقة العطل فً نظام القدرة الكهربابٌة فٌصل صعٌدي
عمار حجار        . د
 فٌصل شعبان. د

23/09/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 صفوان نضوه
تصمٌم و تنفٌذ دارة تحكم بدارة بحركة لوح كهروضوبً باستخدام 

 (PIC)الماٌكروكنترولر
ؼسان الحاٌك      . د
 نسمت أبوطبق. د

21/01/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 21/01/2014 محمد بطل. د دراسة و تصمٌم آلٌة ضخ باالستفادة من طاقة األمواج البحرٌة نوار حسن

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 محمد عنابة
دراسة امكانٌة اتمتة شبكة التوزٌع الكهربابٌة فً مدٌنة البلذقٌة باستخدام 

SCADA 
هٌثم دؼرور        . د
 فٌصل شعبان. د

18/03/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 مٌس ساتر
التوزٌع األمثل لوحدات اقٌاس الطورٌة ألجل أتمتة التحكم بنظم القدرة 

 الكهربابٌة
هٌثم دؼرور       . د
 عمار حجار. د

07/05/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 امٌر ابوعلً
نمذجة و تصمٌم محطة طاقة كهرومابٌة صؽٌرة على سد الباسل و 

 دراسة التحكم بها لتحسٌن أدابها و استقرارها
 04/03/2014 اٌمان دٌبلنه. د

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 18/03/2014 اٌوب حسن. د رفع كفاءة محطة تولٌد طاقة بخارٌة باستخدام تحلٌل االكسٌرجً عفراء حلوم

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 04/03/2014 جابر دٌبة. د تخزٌن الطاقة الشمسٌة باستخدام مواد متؽٌرة الطور للتطبٌقات المنزلٌة رٌم جلٌكو



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

126 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 12/08/2014 رامً جورج. د تحسٌن انتاجٌة المقطر الصندوقً الشمسً باضافة قاعدة مدرجة عمار هنٌده

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 مقداد الخٌر
دراسة و نمذجة عملٌات االحتراق فً محركات العاملة على الوقود المزدوج 

 دٌزل-ؼاز
 04/03/2014 عارؾ علً. د

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 علً دٌب
دراسة و نمذجة الضٌاعات الهٌدرولٌكٌة لعملٌة حقن الوقود فً محركات 

 الدٌزل
 18/11/2014 عارؾ علً. د

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 15/04/2014 عهد سلٌمان. د بناء نموذج برمجً لدارة تحكم أمثل لمنظومة خبلٌا شمسٌة عفٌؾ عمر

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 قمر حماده
دراسة حرارٌة لمحطة كهروشمسٌة مع تخزٌن حراري عند الحموالت 

 الجزبٌة المتؽٌرة
محمد علً          . د
 مها أحمد. د

15/04/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 هٌثم محمد
قٌادة مولد تحرٌضً مضاعؾ التؽذٌة باستخدام المبدلة المصفوفٌة ضمن 

 تطبٌقات طاقة الرٌاح

نسمت ابو . د
           طبق   

 طارق ابراهٌم. د
18/03/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 عبلء عمران
استخدام العنفات الرٌحٌة فً تولٌد وتخزٌن األوكسجٌن فً مطار دمشق 

 .الدولً 
 15/04/2014 ٌاسر حسن. د

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 تصنٌع و اختبار عنفة سافونٌوس الرٌحٌة فً نفق هوابً ولٌد شعبو
ٌاسر حسن         . د
 هٌثم أسمر. د

18/11/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 طارق خبلص
دراسة و تصمٌم منظومة مٌكاترونٌكٌة لمساعدة المكفوفٌن فً التعرؾ 

 على األشكال
 10/06/2014 اٌاد حاتم. د

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 علً جنٌدي
تصمٌم تقنٌة تحدٌد مسار رأس روبوت لحام باستخدام نظام رإٌة ثبلثً 

 األبعاد
اٌاد حاتم            . د
 علً زاهر. د

22/07/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 ؼٌث الكاره
ارتفاع الضؽط الداخلً لكرة  )نظام التشخٌص المإتمت لمرض الزرق 

 عن طرٌق المعالجة الحاسوبٌة لصور قاع العٌن الرقمٌة (العٌن 
 09/12/2014 إٌاد حاتم. د

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 رامً ٌوسؾ
دراسة و تصمٌم نظام تحكم لوحدات التدفبة المركزٌة للسكن الجامعً 

 فً جامعة تشرٌن
بسام عطٌة          . د
 ربٌع حبٌب. د

04/03/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 محاكاة و نمذجة نظام تحكم ذكً فً شبكات التوزٌع الكهربابٌة الهجٌنة عبلء اسكندر
بسام عطٌة          . د
 فادي متوج. د

21/01/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 بشار معروؾ
دراسة و تصمٌم نظام تحكم و مراقبة لترشٌد استهبلك مٌاه الشرب فً 

 مدٌنة البلذقٌة
 21/10/2014 ربٌع حبٌب. د

هندسة 
 المٌكاترونٌك

محمود احمد حاج 
 بشٌر

تصمٌم و أتمتة نظام تحكم لمرحلة الخلط فً خط إنتاج الخلطات 
 اإلسمنتٌة

ربٌع حبٌب         . د
 بسام عطٌة. د

26/08/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 رشا عبدهللا
استخدام حساسات االمونٌوم للتحكم بنظام التهوٌة فً محطات معالجة 

 دراسة حالة محطة مرج معٌربان- الصرؾ الصحً
محسن داود         . د
 فادي متوج. د

04/03/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 دراسة و تطوٌر نظم أمان المرور فً القطارات الكهربابٌة رشوان أمون
محسن داود         . د
 مصطفى دلٌلة. د

18/02/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 تحسٌن أداء انظمة المراقبة ؼٌر المباشرة لضؽط اطارات السٌارات نزار محمد
محسن داود        . د
 فادي متوج. د

04/02/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 تصمٌم نظام ذكً للمتعقبات الشمسٌة باستخدام تقنٌات معالجة الصورة هابل صقر
محمد خنٌسً       . د
 علً زاهر. د

18/02/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 محمد بكري
تصمٌم محطة شمسٌة لتبخٌر المٌاه بتقنٌة البرج المركزي لخدمة 

 محطات الطاقة فً الجؽرافٌا السورٌة
 21/10/2014 محمد دٌوب. د

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 محمد ٌونس
بناء نظم تحكم بؤبراج التقطٌر لتحسٌن كفابتها باستخدام تقنٌات الذكاء 

 ًّ  الصنع
محمد دٌوب        . د
 فادي متوج. د

18/03/2014 

هندسة 
 المٌكاترونٌك

 ندى عبدالكرٌم

اعتماداً على تقنٌة  (ذراع روبوت)تصمٌم و نمذجة نظام مٌكاترونٌك 
الواقع االفتراضً 

 
 

نزار . د
. عبدالرحمن   د
 فادي متوج

18/02/2014 
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 الهندسة المعمارٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 21/01/2014 سامً شٌخ دٌب. د دور الشارع كعنصر فراؼً فً تحقٌق الوصولٌة و التكامل االجتماعً زٌنة قببلن

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 سامر عبدهللا
المراكز الحضرٌة كؤقطاب نمو فً إطار تخطٌطً تنموي لتحقٌق التوازن و 

 محافظة البلذقٌة كحالة دراسٌة/ االستدامة
 21/01/2014 ولٌد صٌداوي. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 سوزان علً
/ المقاربات التخطٌطٌة للمراكز التارٌخٌة و جوارها العمرانً المعاصر 

 حالة دراسٌة مدٌنة دمشق
 04/03/2014 مروان جبور. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 جعفر الصٌوان
حالة دراسٌة الرٌؾ الجنوبً - المحاور االقلٌمٌة كؤداة للتنمٌة المتكاملة 

 لمحافظة البلذقٌة
 04/03/2014 طارق بركات. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 وبام كرٌمة
- دراسة تؤثٌر نفوذ اقلٌم المدٌنة على التجمعات العمرانٌة المحٌطة به 

 مدٌنة البلذقٌة: حالة دراسٌة 
 04/03/2014 طارق بركات. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 مرح مؽرقونه
التوسع : حالة دراسٌة - العوامل و اآللٌات الحاكمة لتوسع المدن 

 العمرانً لمدٌنة البلذقٌة
سامً شٌخ . د

 دٌب
04/03/2014 

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 زٌاد مكرم
- االرتقاء بالساحات الربٌسٌة لمدن اقلٌم الساحل السوري وظٌفٌاً 

ًّ صافٌتا و جبلة: حالة دراسٌة - بصرٌاً - اجتماعٌاً   مدٌنت
 01/04/2014 مروان جبور. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 والء بوجً

 
دراسة و تحلٌل العوامل المإثرة فً السس و المعاٌٌر التخطٌطٌة نحو 

أحٌاء سكنٌة فً محافظة : حالة درسٌة - برامج تخطٌطٌة مبلبمة 
 البلذقٌة

 07/05/2014 ماهر لفاح. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 22/07/2014 طارق بركات. د تؤثٌر الشبكة الطرقٌة على أنماط النمو و التمدد العمرانً مضر علً

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 مهند سلٌمان
" - للمزاٌا التنافسٌة المتاحة"موجهات التنمٌة السٌاحٌة المستقبلٌة استنادا 

 محافظة البلذقٌة كحالة دراسٌة
 12/08/2014 طارق بركات. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 توفٌقة بوز
حالة " نحو التطبٌق األمثل : خطط العمل و إدارة المخططات التنظٌمٌة 

 خطط العمل المتبعة فً سورٌة" دراسٌة
 26/08/2014 ولٌد صٌداوي. د

تخطٌط المدن و 
 البٌبة

 أٌمن ؼانم
دور التصمٌم العمرانً فً تشكٌل بٌبة مبلبمة عمرانٌاً و بصرٌاً فً 

 مدٌنة البلذقٌة: حالة دراسٌة - المدن المعاصرة 
 23/09/2014 مروان جبور. د

ًّ  شذا شدود تصمٌم معماري  Fractalاالٌقاع فً الواجهات التقلٌدٌة باستخدام منهج التشظ
نسٌبة سعٌد         . د
 محمد بصٌص. د

21/01/2014 

 هبة حسن تصمٌم معماري
األبنٌة العامة : حالة دراسٌة - تؤثٌر البعد الرمزي فً النتاج المعماري 

 فً الساحل السوري
 04/03/2014 محمد كٌخٌا. د

 ولٌم شبٌب تصمٌم معماري
 

المعالجات المتداولة فً تشكٌل واجهات أبنٌة السكن و التجارة بٌن 
 حالة دراسٌة مدٌنة البلذقٌة- الدراسة و التطبٌق 

 04/03/2014 رٌم المعلم. د

 طارق العباسً تصمٌم معماري
 

السكن االقتصادي البٌبً نحو منهجٌة تصمٌمٌة فً مدٌنة البلذقٌة 
 

 04/03/2014 محمد بصٌص. د

 لٌلى داإد تصمٌم معماري
تؤثٌر التصمٌم الفراؼً و أسلوب العرض على تطوٌر تجربة الزابر 

 راسة حالة المتحؾ السوري\د: المتحفٌة 

عبد الكرٌم . د
رٌم . الحسٌنً د
 المعلم

04/03/2014 

 سهام شموط تصمٌم معماري
حالة - منهجٌة إلعادة اعمار المبانً السكنٌة فً المناطق المنكوبة 

 دراسٌة المبانً السكنٌة فً مدٌنة حمص
احمد قصاب        . د
 عماد البلذقانً. د

04/03/2014 

 مارٌا خٌر بك تصمٌم معماري
ٌّة  ٌّة - دور الفراؼات المشتركة فً تطوٌر أداء  المبانً السكن حالة بحث

 أمثلة من الساحل السوريّ 
 01/04/2014 رمزي الشٌخ. د
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 لٌلى داإد تصمٌم معماري
تؤثٌر التصمٌم الفراؼً و أسلوب العرض على تطوٌر تجربة الزابر 

 راسة حالة المتحؾ السوري\د: المتحفٌة 

عبد الحكٌم . د
رٌم . الحسٌنً د
 المعلم

04/03/2014 

 مضر علً تصمٌم معماري
 

دراسة المراكز الثقافٌة المحلٌة و المعاصرة للوصول إلى تصمٌم أكثر 
 الساحل السوري مثاالً - مواءمة 

عبد الحكٌم . د
 الحسٌنً

07/05/2014 

 دور ضابطة بناء األبنٌة السكنٌة فً مدٌنة طرطوس فً التصمٌم البٌبً ابراهٌم صباغ تصمٌم معماري
نسٌبة سعٌد         . د
 رٌم المعلم. د

01/07/2014 

 علً المحمد تصمٌم معماري
أنظمة تقٌٌم األداء التشؽٌلً للمستشفٌات و تؤثٌرها على الجوانب 

 التصمٌمٌة
 23/09/2014 محمد كٌخٌا. د

 االقتصاد

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

االقتصاد 
 والتخطٌط

 احمد حسن
العبلقة المتبادلة بٌن االستثمار االجنبً المباشر و االستثمار المحلً و 

 2010-1990أثرها على النمو االقتصادي فً سورٌة خبلل الفترة 
روال . دة

 اسماعٌل
04/03/2014 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 سراب بدور
أثر التنسٌق بٌن السٌاستٌن المالٌة و النقدٌة على النشاط االقتصادي فً 

 2013-1980سورٌة خبلل الفترة 
 07/05/2014 محمد محمود. د

االقتصاد 
 والتخطٌط

 عمار بدور
سٌاسة الدعم الزراعً و أثرها على األمن الؽذابً فً سورٌة خبلل 

 2010-1970الفترة 
 18/03/2014 محمد محمود. د

االقتصاد 
 والتخطٌط

 ؼنوة اسبٌر
أثر اسعار الواردات من مستلزمات االنتاج على معدل التضخم فً 

 2013-1995سورٌة خبلل الفترة 

حٌان سلمان          . د
عصام . د

 اسماعٌل
04/03/2014 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 04/03/2014 عدنان العربٌد. د نموذج مقترح لئلنفاق الحكومً فً سورٌة كرم بدور

االقتصاد 
 والتخطٌط

 كندة مخلوؾ
دور المصرؾ الصناعً فً نمو القطاع الصناعً الخاص فً سورٌا 

1980 -2010 
 18/03/2014 رٌم محمود. دة

االقتصاد 
 والتخطٌط

 اثر سٌاسة االنفاق العام على التضخم فً سورٌة محمد شامً
حٌان سلمان          . د
 عصام اسماعٌل. د

04/03/2014 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 رنا دٌوب
دور قطاع االتصاالت و التقانة فً تحسٌن مإشرات سوق العمل فً 

  (2013 - 1995)سورٌة 
 15/04/2014 ولٌد عامر. د

االقتصاد 
 والتخطٌط

 هبة دٌوب
العبلقة بٌن محددات القدرة التنافسٌة لقطاع السٌاحة و نمو القطاع 

 2012-1990السٌاحً فً سورٌة 
 18/11/2014 طرفة شرٌقً. دة

االقتصاد 
 والتخطٌط

 علً ؼازي
اثر االنفاق الحكومً فً البنٌة التحتٌة على النمو االقتصادي فً سورٌة 

1980-2010 
روال . دة

 اسماعٌل
04/03/2014 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 اآلثار االقتصادٌة و االجتماعٌة للبطالة فً محافظة البلذقٌة بشرى محمد
محمد . د

 الصطوؾ
18/02/2014 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 سالً نزهة
دراسة تحلٌلٌة فً - دراسة أثر التوسع العمرانً على التنمٌة الزراعٌة 

 محافظة البلذقٌة
محمد . د

 الصطوؾ
18/02/2014 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 سناء نادر
دراسة أثر مدخبلت و مخرجات التعلٌم المفتوح على التمٌة االقتصادٌة و 

 دراسة تطبٌقٌة فً جامعة تشرٌن- االجتماعٌة 
 18/02/2014 ابراهٌم العلً. د

اإلحصاء 
 والبرمجة

 وابل اسماعٌل
تصنٌع منتجات الحمضٌات فً الساحل السوري و أثره على السكان و 

 التنمٌة
اٌمن . د

 العشعوش
18/02/2014 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 رامً دروٌش
دراسة مٌدانٌة فً - أثر المتؽٌرات األسرٌة على انفاق الطالب الجامعً 

 جامعة تشرٌن
 15/04/2014 طالب احمد. د

اإلحصاء 
 والبرمجة

 أحمد خٌر بك
دراسة - دور القروض العقارٌة فً حل مشكلة السكن فً البلذقٌة 

  (2010 - 2000)تطبٌقٌة على المصرؾ العقاري عن الفترة 
 21/10/2014 طالب احمد. د
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اإلحصاء 
 والبرمجة

 وفاء شعبان
دراسة تطبٌقٌة - أثر نظام الضمان االجتماعً على التنمٌة االقتصادٌة 

 فً محافظة البلذقٌة
ٌسٌرة . دة

 درٌباتً
21/10/2014 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 سالً محمد
دراسة أثر التضخم على مستوى معٌشة األسرة السورٌة خبلل الفترة 

(1995 - 2013)  
عبد الهادي . د

 الرفاعً
21/10/2014 

 هبة اسماعٌل التسوٌق
دور اإلعبلن عبر االنترنٌت فً عملٌة الشراء لدى مستهلكً سلع 

 دراسة مسحٌة فً الساحل السوري/ التسوٌق 
 21/01/2014 باسم ؼدٌر. د

 نسرٌن سكٌؾ التسوٌق
دراسة  )تقٌٌم تبنً التسوٌق األخضر فً شركة جود للصناعات الؽذابٌة 

 (حالة 
 23/09/2014 سامر قاسم. د

 جمانه عثمان التسوٌق
دراسة - العبلقة بٌن جودة خدمة التعلٌم االلكترونً و رضا العمٌل 
 مسحٌة على طبلب الجامعة االفتراضٌة السورٌة

 23/09/2014 فاطر سلٌطٌن. د

 23/09/2014 علً مٌا, .د دراسة مقارنة- تؤثٌر التسوٌق الداخلً على أداء العاملٌن فً المصارؾ  جعفر جواد التسوٌق

 زٌنة الرحٌة التسوٌق
دراسة - تؤثٌر الصورة الذهنٌة للعبلمة التجارٌة فً اتجاهات المستهلك 

 مسحٌة على مستهلكٌالعبلمات التجارٌة للمبلبس الرٌاضٌة فً البلذقٌة
 04/11/2014 سامر قاسم. د

 قٌس محمد العبلقات الدولٌة
 )لبنان - العراق - دراسة أمكانٌة انشاء السوق المشتركة بٌن سورٌا 

 (اآلثار المحتملة-العوابق-المبررات
 21/01/2014 محمد محمود. د

 محمد عفارة العبلقات الدولٌة
تحرٌر التجارة الخارجٌة و أثره فً التنمٌة الصناعٌة فً سورٌة 

(1990 - 2010)  
 01/07/2014 لإي صٌوح. د

 عادل حسن العبلقات الدولٌة
النقل السككً فً سورٌة و دوره فً تطوٌر العبلقات االقتصادٌة مع 

 دول الجوار
 15/04/2014 حبٌب محمود. د

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 احمد عبدالهادي
- دور معاٌٌر الجدارة االبتمانٌة للعمٌل فً عملٌة اتخاذ القرار االبتمانً 
 دراسة مقارنة بٌن المصارؾ التجارٌة العامة و الخاصة فً سورٌة

 18/02/2014 ابً محمود. د

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 04/03/2014 حنان ضاهر. دة دراسة محددات الربحٌة فً شركات التؤمٌن العاملة فً سورٌة احمد وسوؾ

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 دانا أبو لطٌؾ
دراسة تطبٌقٌة على : أثر الهٌكل التموٌلً على الربحٌة و المخاطرة 

المصارؾ الخاصة التقلٌدٌة العاملة فً سورٌة خبلل الفترة الزمنٌة 
2009_2013 

 18/02/2014 سمٌر شرؾ. د

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 رإى شاكر
دراسة العلبلقة بٌن التطور المالً و النمو االقتصادي فً سورٌة خبلل 

 2010_1980الفترة 
 18/02/2014 لٌندا اسماعٌل. دة

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 رزان الرٌم
دراسة تطبٌقٌة على " أثر الحدود السعرٌة على تقلبات سوق  األسهم 
 سوق دمشق لؤلوراق المالٌة

 04/03/2014 ابً محمود. د

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 رونزا احمد
دراسة العبلقة التبادلٌة بٌن االبتمان المصرفً الخاص و أداء القطاع 

 الصناعً فً سورٌة
 04/03/2014 حنان ضاهر. دة

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 04/02/2014 لٌندا اسماعٌل. دة 2010-1990تقٌٌم انظمة سعر الصرؾ فً سورٌة خبلل الفترة  عبلء خزام

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 فادٌة البوظة
دراسة العهبلقة بٌن عجز الموازنة العامة للدولة و التضخم فً سورٌة 

 2010-1991خبلل الفترة 
 04/03/2014 سمٌر شرؾ. د

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 مصطفى مرتظى
الدور التنموي للمصارؾ االسبلمٌة العاملة فً سورٌة خبلل الفترة 

2008-2011 -  ًّ  دراسة حالة بنك الشام و بنك سورٌة الدولً االسبلم
 18/03/2014 منى بٌطار. دة

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 وجد الصابػ
أثر المعرفة المالٌة على مشاركة القطاع العابلً فً سوق دمشق 

 لؤلوراق المالٌة
 04/03/2014 حنان ضاهر. دة

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 سام العلً
دراسة العوامل المإثرة فً تسعٌر الخدمات المصرفٌة فً المصارؾ 

 التجارٌة التقلٌدٌة العاملة فً سورٌة
 22/07/2014 حنان ضاهر. دة

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 نشوة حمود
- قٌاس جودة خدمات المصارؾ االسبلمٌة و أثرها على رضا العمبلء 
 دراسة مسحٌة على عمبلء المصارؾ االسبلمٌة فً مدٌنة البلذقٌة

 21/10/2014 منى بٌطار. دة

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 المؽٌر ورده
دراسة تطبٌقٌة : ربحٌة استراتٌجٌات الزخم فً األسواق المالٌة العربٌة 

 على سوق دمشق لؤلوراق المالٌة و سوق العراق لؤلوراق المالٌة
 04/11/2014 أبً محمود. د
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العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 بشرى عبدهللا
أثر إدارة الموجودات وااللتزامات على الربحٌة ومخاطر السٌولة فً 

 دراسة تطبٌقٌة- المصارؾ التقلٌدٌة الخاصة فً سورٌة 
 18/11/2014 منى بٌطار. د

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 برهان علً
دراسة العبلقة التبادلٌة بٌن عرض النقود و التضخم و الناتج المحلً 

 االجمالً فً سورٌة
 09/12/2014 زٌنة األحمد. دة

 حسن بله المحاسبة
( ERP)تقٌٌم عوامل النجاح الحرجة لتنفٌذ نظم تخطٌط موارد المشروع

 دراسة حالة-و مدى تؤثٌره على الممارسات المحاسبٌة 
 04/03/2014 لٌلى الطوٌل. دة

 دراسة تجرٌبٌة- دور األرباح و التدفقات النقدٌة فً تقٌٌم أداء الشركات  خلدون محمد المحاسبة
عصام العربٌد         . د

 رٌم عٌسى. دة
04/03/2014 

 خلٌل ؼانم المحاسبة
- قٌاس الشفافٌة المالٌة و دراسة عبلقتها مع أداء و قٌمة الشركات 
 دراسة مسحٌة على الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة

 20/05/2014 لٌلى الطوٌل. دة

 علً سلطانه المحاسبة
تقٌٌم توافق التقارٌر المالٌة للشركات الصناعٌة السورٌة العامة مع 

معاٌٌر التقرٌر المالً الدولٌة و مدى مبلبمتها لبٌبة القطاع العام السوري 
 دراسة مسحٌة- 

 10/06/2014 نؽم مكٌة. دة

 عمار مرتكوش المحاسبة
 ًّ دراسة مقارنة لكشؾ ممارسات تمهٌد الدخل باستخدام نموذج

Kustono و Eckel ًدراسة تطبٌقٌة على الشركات المساهمة ف 
 األسواق المالٌة العربٌة

 18/02/2014 نؽم مكٌة. دة

 قمر عثمان المحاسبة
دراسة تجرٌبٌة على - أثر حوكمة الشركات على جودة التقارٌر المالٌة 

 الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة
 04/03/2014 عفراء علً. دة

 لٌنا طرٌفً المحاسبة
تقٌٌم وجهات نظر اصحاب المصالح حول التقارٌر المالٌة المنشورة على 

 دراسة تجرٌبٌة فً سورٌة- االنترنٌت 
 18/03/2014 رٌم عٌسى. دة

 مهدي شهوان المحاسبة
- مقارنة بٌن القٌمة العادلة و التكلفة التارٌخٌة للتنبإ بخسابر االقراض 

 دراسة تطبٌقٌة على المصرؾ التجاري السوري
 04/03/2014 عبدهللا أوبان. د

 لٌنا طرٌفً المحاسبة
تقٌٌم وجهات نظر أصحاب المصالح حول التقارٌر المالٌة المنشورة على 

 دراسة تجرٌبٌة فً سورٌة- االنترنٌت 
 18/03/2014 رٌم  عٌسى. دة

 04/11/2014 ماهر األمٌن. د تقوٌم فاعلٌة أنظمة الرقابة الداخلٌة فً المصارؾ السورٌة طبلل منصور المحاسبة

 لٌنا شقٌفه المحاسبة
 و أثرها IFRS7االبتمان و السٌولة وفق المعٌار المحاسبً  مخاطر

 دراسة تطبٌقٌة- على تعثر المصارؾ التجارٌة العربٌة 
 04/11/2014 عبد هللا أوبان. د

 بهاء لٌبل المحاسبة
دور تصنٌؾ وقٌاس التكالٌؾ البٌبٌة فً اتخاذ القرارات فً القطاع 

 دراسة حالة- الصحً 
رولى دٌك           . د
 علً إبراهٌم. د

18/11/2014 

 جولً دقاق المحاسبة
أثر اإلعبلن على األرباح فً التقارٌر المالٌة المرحلٌة فً أسعار 

 دراسة تطبٌقٌة فً سوق دمشق لؤلوراق المالٌة: األسهم
 18/11/2014 لطٌؾ زٌود. د

 جمٌل عٌسى إدارة األعمال
دراسة - دور نظم أتمتة المكتب فً تحسٌن جودة الخدمات االدارٌة 

 مسحٌة فً جامعة تشرٌن
 04/02/2014 باسم ؼدٌر. د

 حسام الدٌن كحٌله إدارة األعمال
دراسة - دور مإسسات الوساطة المالٌة فً اتخاذ القرار  االستثماري 
 تجرٌبٌة على شركات الوساطة المالٌة فً سورٌة

 18/02/2014 نهاد نادر. دة

 خلٌل قمٌرة إدارة األعمال
دراسة مسحٌة - تقٌٌم جودة الخدمة المقدمة من قبل شركات النقل البحري
 على عمبلء شركات النقل البحري

رٌزان . دة
 نصور

20/05/2014 

 سلٌمان عز الدٌن إدارة األعمال
دراسة مقارنة - تؤثٌر االعبلن عن العبلمة التجارٌة فً مكانتها التنافسٌة 

بٌن عبلمات أوؼارٌت للمشروبات الؽازٌة و العبلمات المنافسة لها فً 
 الساحل السوري

 10/06/2014 فاطر سلٌطٌن. د

 سومر قعٌر إدارة األعمال
دراسة حالة محطة - تقوٌم مدى امكانٌة تطبٌق نظام النقل متعدد الوسابط 

 حاوٌات مرفؤ البلذقٌة
باسم ؼدٌر           . د
 ثابر صلٌبة. د

18/03/2014 

 شادي فٌاض إدارة األعمال
دراسة مسحٌة - العبلقة بٌن جودة خدمة التؤمٌن الصحً و رضا العمبلء 

 على عمبلء شركات التؤمٌن الصحً فً الساحل السوري
 18/02/2014 ؼادة بواط. د

 عامر شمه إدارة األعمال
دراسة حالة على - متطلبات تطبٌق ادارة المعرفة فً الجامعات السورٌة 

 جامعة تشرٌن
 04/03/2014 علً مٌا. د
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 عدنان محمد إدارة األعمال
دراسة مسحٌة لمواقع - تقٌٌم الفاعلٌة التسوٌقٌة لمواقع االنترنٌت 
 االنترنٌت السورٌة

 18/02/2014 باسم ؼدٌر. د

 فاطر احمد إدارة األعمال
تقٌٌم مدى تطبٌق حوكمة الشركات السورٌة وفقاً لمعاٌٌر منظمة التعاون 

دراسة مسحٌة على الشركات المساهمة - OECDاالقتصادي و التنمٌة 
 فً سوق دمشق لؤلوراق المالٌة

 04/03/2014 قصً عمار. د

 مضر علً إدارة األعمال
دراسة مسحٌة - دراسة العوامل المإثرة فً قرار منح اإلبتمان الصؽٌر 

 على المإسسات المالٌة فً الساحل السوري
 04/02/2014 قصً عمار. د

 نوار ٌاسمٌن إدارة األعمال
مدى فعالٌة التحلٌل األساسً و التحلٌل الفنً فً القدرة على التنبإ فً 

 دراسة مقارنة- أسواق رأس المال 
 04/03/2014 منذر مرهج. د

 ٌامن جبٌلً إدارة األعمال
دراسة مسحٌة على عٌنة - أثر التسوٌق بالعبلقات  على الولبلء للمنظمة 

 من عمبلء المصارؾ التجارٌة السورٌة فً البلذقٌة
 04/03/2014 سامر قاسم. د

 رماح جمعة إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على - أثر خدمة مابٌع على القرار الشرابً للمستهلكٌن 

 مستهلكً األجهزة الكهربابٌة فً طرطوس
 15/04/2014 محمد دٌوب. د

 عمار زٌدان إدارة األعمال
- دور التسوٌق االبتكاري فً بناء المٌزة التنافسٌة للمنتجات الخدمٌة 

 MTN - SYRIATELدراسة حالة على شركتً االتصاالت
رٌزان . دة

 نصور
15/04/2014 

 12/08/2014 منذر مرهج. د محفزات و معوقات االستثمار فً سوق دمشق للوراق المالٌة محمد عجان إدارة األعمال

 علً كنعان إدارة األعمال
دراسة - دور التسوٌق بالعبلقات فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة للمنظمة 

 مسحٌة على عمبلء شركات التؤمٌن فً الساحل السوري
 12/08/2014 سامر قاسم. د

 اٌلٌا العباس إدارة األعمال
دراسة - تؤثٌر أنماط ادارة الصراع التنظٌمً على االلتزام التنظٌمً

 مٌدانٌة على جامعة تشرٌن
نسرٌن عبد . دة

 الرحمن
26/08/2014 

 طب األسنان

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 محمد شموط تعوٌضات ثابته
دراسة مخبرٌة مقارنة لـتؤثٌرات التحضٌر بكتؾ و التحضٌر بشبه كتؾ 

على االنطباق الحفافً فً التٌجان الزركونٌة الخزفٌة المصنعه 
  و تؤثٌر دورات خبز الخزؾ على هذا االنطباقCAD-CAMبتقنٌة

ناصر بهرلً         . د
 جهاد بدور. د

18/03/2014 

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 أٌهم محمود
العبلقة بٌن سماكة النسج الرخوة للذقن عند البالؽٌن و دوران الفك 

 السفلً
 01/04/2014 حازم حسن. د

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 ربٌع شاهٌن
دراسة العبلقة بٌن البلتناظر الوجهً و سوء االطباق باستعمال التحالٌل 

 الفكٌة الوجهٌة بتقنٌة التصوٌر ثبلثً األبعاد
 01/04/2014 فادي خلٌل. د

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 عبلء محرز
عبلقة الصفات الشكلٌة للمركب األنفً الفكً العلوي مع مختلؾ نماذج 

 النمو العمودي
عبد الكرٌم . د

 حسن
01/04/2014 

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 عون دواي
دراسة مخبرٌة لمقارنة قوة التصاق حاصرات تقوٌمٌة مختلفة فً مساحة 

 قاعدتها باستخدام التخرٌش الذاتً و التخرٌش التقلٌدي
عبد الكرٌم . د

 حسن
23/09/2014 

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 محمد خونده
دراسة عبلقة الصفات الشكلٌة لقاعدة القحؾ مع دورانات الفكٌن و اتجاه 

النمو الوجهً لدى البالؽٌن باستخدام التصوٌر الطبقً المحوري 
 المخروطً

 01/04/2014 ٌزن جحجاح. د

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 محمد محفوض
العبلقة بٌن شكل االرتفاق الذقنً و مٌبلن مستوى ااطباق الوظٌفً عند 

دراسة بواسطة التصوٌر الطبقً - نماذج وجهٌة عمودٌة مختلفة 
 المحوري المخروطً المحوسب

 01/04/2014 حازم حسن. د

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 محمد مصطفى
مقارنة مقاومة قوى القص للحاصرات المعدنٌة و الخزفٌة المعاد إلصاقها 

 (دراسة مخبرٌة)بعد تحضٌر قاعدتها بطرق مٌكانٌكٌة و كٌمٌابٌة مختلفة 
 10/06/2014 فادي خلٌل. د

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 احمد صوفً
تقٌٌم فعالٌة ؼسل السنخ بالتٌتراسٌكٌلٌن فً السٌطرة على العقابٌل التالٌة 

 لقلع الرحى الثالثة السفلٌة
 04/03/2014 علً خلٌل. د
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جراحة الفم و 
 الفكٌن

عبد المولى الحاج 
 حسٌن

 تقٌٌم فعالٌة تقنٌةموهلر فً اصبلح شق الشفة احادي الجانب
عبدالكرٌم . د

 خلٌل
01/04/2014 

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 مهند سٌك
 و تقنٌة الشرابح Archerدراسة مقارنة سرٌرٌة بٌن التقنٌة التقلٌدٌة لـ

 المزاحة ثنابٌة الجانب فً عملٌات قطع لجام الشفة العلوٌة
 21/10/2014 منذر أسعد. د

طب اسنان 
 األطفال

 حازم قرفول
مقارنة القدرة التنظٌفٌة و زمن العمل بٌن نظام التحضٌر اآللً 

flexmaster دراسة -  و الهجٌن الٌدوي التقلٌدي فً األرحاء المإقتة
 مخبرٌة

 04/03/2014 فابق بدر. د

طب اسنان 
 األطفال

 رونزا أزرق
دراسة مقارنة للحالة الصحٌة الفموٌة عند األطفال ذوي األمراض القلبٌة 

ٌّة و األطفال األصحاء فً البلذقٌة  الخلق
بسام سلمان         . د
 تهامة ٌوسؾ. د

01/04/2014 

طب اسنان 
 األطفال

 لمى عثمان
تقٌٌم فعالٌة تقنٌة فتح العضة فً تدبٌر التهاب األذن الوسطى المصلً 

 المزمن عند األطفال

عبدالوهاب . د
. نورهللا  د

 مصطفى ابراهٌم
04/03/2014 

طب اسنان 
 األطفال

 محمود اسماعٌل
الحالة الصحٌة الفموٌة عند األطفال المصابٌن بالسرطان المراجعٌن 

 لمشفى تشرٌن الجامعً فً البلذقٌة
نبٌه رسبلن         . د
 سامر عاقل. د

04/03/2014 

 ٌاسمٌن طاٌع طب اسنان األطفال
التؤثٌرات المخدرة الموضعٌة و المسكنة للترامادول فً قلع األسنان المإقتة 

 دراسة مقارنة مع اللٌدوكاٌٌن: العلوٌة
 18/02/2014 فابق بدر. د

 نورا علً طب الفم
ًّ الكشط باألدوات الدوارة و الجراحة  دراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن تقنٌت
ٌّة المٌبلنٌنٌة الفٌزٌولوجٌة  القرٌة المستخدمتٌن فً تدبٌر التصبؽات اللثو

 12/08/2014 عمار أمون. د

 احمد الخٌر مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة مقارنة للتسرب الحفافً بٌن االسمنت الراتنجً ثنابً 
التصلب و االسمنت الزجاجً الشاردي المعدل بالراتنج فً إلصاق 

 ضمن التاجٌة/ 2/ترمٌمات االمبرس
 01/04/2014 منذر حداد. د

 طارق العقبانً مداواة األسنان
 اآللً و نظام التحضٌر Protaperدراسة مخبرٌة مقارنة بٌن انظمة الـ 

 )الٌدوي التقلٌدي فً تحضٌر األقنٌة الجذرٌة ذات الشكل البٌضوي الطوٌل 
 (الشرٌطً

 18/02/2014 علً معروؾ. د

 عماد الواع مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة مقارنة لكمٌة نواتج تحضٌر النظام القنٌوي الجذري المندفعة 

 & Universal Protaperخارج الذروة باستخدام نظامً التحضٌر اآللً 
Protaper Next و الٌدوٌٌن Protaperًو القٌاس  

 18/02/2014 باسم سلٌم. د

 ؼسان المحمد مداواة األسنان
دراسة تؤثٌر كل من االستخدام المتعدد للسنابل الماسٌة و خشونة سطحها 

 (دراسة مخبرٌة)على التسرب الحفافً لترمٌمات الراتنج المركب 
 04/03/2014 علً معروؾ. د

 لٌانا قنجراوي مداواة األسنان
: دراسة مخبرٌة مقارنة بٌن تقنٌات مختلفة إلعادة المعالجة اللبٌة 

 Rotary Universal portaper retreatmentالتقلٌدٌة اآللٌة
system ًبالمشاركة مع األدوات المنشطة فوق صوتٌا  

 10/06/2014 عزٌز عبدهللا. د

 18/02/2014 عزٌز عبدهللا. د تؤثٌر طرق مختلفة لبلنهاء و التلمٌع على سطح ترمٌمات الكمبوزٌت نجٌب حمٌدوش مداواة األسنان

 الصٌدلة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 زٌدون علً مراقبة األؼذٌة
تحدٌد سوٌات المركبات السٌانورٌة فً بعض أصناؾ المكسرات المنتجة 

 محلٌاً 
معروؾ الخٌر     . د
 ٌاسر قرحٌلً. د

21/01/2014 

 21/01/2014 معروؾ الخٌر. د تحدٌد سوٌات بعض الفبلفوبٌدات فً ثمار الؽرٌفون وعد الخطٌب مراقبة األؼذٌة

تصمٌم و مراقبة 
 الدواء

 بٌان حمودي
تحدٌد محتوى الرانٌتٌدٌن هٌدرو كلوراٌد فً المضؽوطات باستخدام 

 طرق المعاٌرة اللونٌة و مقارنتها بالطرٌقة الدستورٌة
محمد هارون      . د
 اسامة منصور. د

20/05/2014 

تصمٌم و مراقبة 
 الدواء

 حسام عبدالؽنً
استخدام النمذجة الجزٌبٌة لتصمٌم مركبات جدٌدة مثبطة النزٌمات 

 الكٌناز المعتمدة على السٌلٌكٌن المسببة لنشوء السرطان
 22/07/2014 فاتن سلٌمان. دة

 التربٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث
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 ؼزل ٌونس اإلرشاد النفسً
أثر أسالٌب التنشبة الوالدٌة من وجهة نظر طبلب الدراسات العلٌا على 

دراسة مٌدانٌة لدى عٌنة من طلبة الدراسات العلٌا - مستوى طموحهم 
 فً جامعة تشرٌن

رٌم كحٌلة        . دة
 فإاد صبٌرة. د

04/03/2014 

 هناء شبٌب اإلرشاد النفسً
دراسة - الخصابص السٌكومترٌة لمقٌاسً التسوٌؾ األكادٌمً و أسبابه

 مٌدانٌة لدى عٌنة من طلبة جامعة تشرٌن
منذر بوبو        . د
 بشرى شرٌبة. دة

04/03/2014 

 كلودٌا سعده اإلرشاد النفسً
أثر برنامج ارشادي قابم على نظرٌة التحلٌل التصالحً لتحسٌن إدراك 
 مفهوم الذات و اختٌار شرٌك الحٌاة لدى عٌنة من طالبات جامعة تشرٌن

 18/03/2014 رٌم كحٌله. دة

 هنادي سعادات اإلرشاد النفسً
رصد الضؽوط النفسٌة لدى طلبة الجامعة  وعبلقتها بمستوى الطموح 

دراسة مٌدانٌة لدى عٌنة من طلبة - األكادٌمً فً ضوء األزمة الحالٌة 
 كلٌات جامعة تشرٌن

 18/03/2014 فإاد صبٌرة. د

 مً تركمانً اإلرشاد النفسً
أثر التوكٌدٌة و االتزان االنفعالً على اصدار األحكام االخبلقٌة لدى 

 دراسة مٌدانٌة- عٌنة من ةطلبة جامعة تشرٌن فً محافظة البلذقٌة 
 18/03/2014 فإاد صبٌرة. د

 عفراء جونً اإلرشاد النفسً
دراسة تحلٌلٌة - دور برامج األطفال التلفزٌونٌة فً تنشبة الطفل ثقافٌاً 

 مقارنة لمضمون برامج األطفال لعدد من القنوات الفضابٌة
 18/03/2014 ؼسان بركات. د

 دٌمة حواط اإلرشاد النفسً
لدى  (القلق و االكتباب  )العبلقة بٌن معتقدات األلم و الحالة االنفعالٌة 

 مرضى السرطان فً مستشفٌات محافظة مدٌنة البلقٌة
 15/04/2014 وسام صقور. د

 رزان اسماعٌل اإلرشاد النفسً
فعالٌة برنامج ارشادي فً التخفٌؾ من أعراض االكتباب لدى عٌنة من 

 دراسة شبه تجرٌبٌة فً محافظة البلذقٌة- مرضى قصور القلب المزمن 
 22/07/2014 فإاد صبٌرة. د

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

 رٌما المودي
دراسة / دور ممارسة القواعد الصفٌة فً تحقٌق االنضباط الذاتً لدى المتعلمٌن

مٌدانٌة على عٌنة من مدرسً و تبلمذة الحلقة الثانٌة من التعلٌم األساسً فً 
 مدٌنة طرطوس

رٌم سلٌمون     . دة
 ثناء ؼانم. دة

21/01/2014 

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

 نور بركات

أثر استخدام استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً فً تنمٌة مهارات ما وراء 
ًّ فً مادة التربٌة االجتماعٌة  دراسة شبة - المعرفة و التحصٌل الدراس

الحلقة الثانٌة فً منطقة - تجرٌبٌة لدى طبلب الصؾ الخامس األساسً 
 بانٌاس

 10/06/2014 روعة جناد. دة

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

 سمار حمود
اتجاهات طلبة التعلٌم االفتراضً نحو التواصل المتزامن و ؼٌر 

 المتزامن و عبلقتها بالدافعٌة للتعلم
 09/09/2014 خضر علً. د

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

 رشا نعامه
أثر استخدام المكتبة الرقمٌة فً تطوٌر خدمة البحث المعلوماتً لدى 

 دراسة شبه تجرٌبٌة فً كلٌة التربٌة بجامعة تشرٌن- طلبة  الجامعة 
 09/09/2014 خضر علً. د

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

زٌن العابدٌن 
 عباس

أثر استخدام الفٌلم التعلٌمً فً تنمٌة بعض المفاهٌم العلمٌة لدى طفل 
دراسة شبة تجرٌبٌة على عٌنة من أطفال الرٌاض الرسمٌة - الروضة 

  سنـوات فً محافظة البلذقٌة6-5بعمر 

مطٌعة احمد     . دة
 مهند مبٌض. د

09/09/2014 

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

 لبنا نصر
فاعلٌة برنامج دمج التكنولوجٌا بالتعلٌم فً تنمٌة بعض مهارات تطبٌقات 
الحاسوب و االنترنٌت لدى المعلمٌن المتدربٌن و وجهة نظرهم حوله 

 (دراسة مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة)
 09/09/2014 خضر علً. د

المناهج و طرابق 
 التدرٌس

 ٌحٌى عجٌب
واقع و استخدام تقنٌات التعلٌم الحدٌثة فً المعاهد اللؽوٌة بالجامعات 

 السورٌة و آفاق تطوٌرها المستقبلٌة
 23/09/2014 خضر علً. د

 سوسن عباس تربٌة الطفل
مدى امكانٌة تطبٌق اعادة هندسة العملٌات االدارٌة فً مإسسات رٌاض 

دراسة مٌدانٌة فً رٌاض أطفال مدٌنتً )األطفال من جهة نظر المدٌرٌن 
 (البلذقٌة و جبلة

 04/02/2014 ثناء ؼانم. دة

 إسراء قسام تربٌة الطفل
الطبلقة اللفظٌة و عبلقتها بالذكاء االنفعالً لدى عٌنة من تبلمذة التعلٌم 

 دراسة مٌدانٌة فً مدارس مدٌنة البلذقٌة - (الحلقة األولى)األساسً 
عبٌر حاتم       . دة
 مطٌعه احمد. دة

04/03/2014 

 منى دٌب تربٌة الطفل
استخدام نموذج راش فً بناء اختبار تحصٌلً فً مادة الرٌاضٌات 

 للصؾ الرابع األساسً
 04/03/2014 منذر بوبو. د

 سهٌر شاهٌن تربٌة الطفل
الخصابص السٌكومترٌة الختبار رسم الرجل لقٌاس الذكاء لدى عٌنة من 

 األطفال العادٌٌن و ذوي االحتٌاجات الخاصة فً رٌاض األطفال
منذر بوبو        . د
 هبل محمد. دة

15/04/2014 
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 رٌم طرٌفً تربٌة الطفل
دراسة - اتجاهات طفل الروضة نحو البٌبة فً ضوء بعض المتؽٌرات 

 مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة
 22/07/2014 بشرى شرٌبة. دة

 سوسن أسعد تربٌة الطفل
بناء بروفاٌبلت الذكاءات المتعددة لذوي صعوبات التعلم األكادٌمٌة فً 

دراسة مٌدانٌة فً مدارس مدٌنة  - (الحلقةاألولى)مرحلة التعلٌم األساسً 
 البلذقٌة

أنساب . دة
 شروؾ

22/07/2014 

 رنا الحافً تربٌة الطفل
اثر استخدام طرٌقة دورة التعلم المعدلة فً اكتساب المفاهٌم لدى تبلمذة 

دراسة شبه تجرٌبٌة فً )الصؾ الثالث األساسً فً مادة الرٌاضٌات 
 (مدٌنة جبلة

 22/07/2014 مٌساء حمدان. د

 رٌم عٌسى تربٌة الطفل

أثر استخدام طرٌقة االكتشاؾ شبه الموجه فً اكتساب بعض المفاهٌم 
- العلمٌة و تنمٌة بعض مهارات التفكٌر االبداعً لدى أطفال الروضة 
 6_5دراسة شبة تجرٌبٌة على عٌنة من أطفال الرٌاض الرسمٌة بعمر 

 سنوات فً مدٌنة البلذقٌة

 22/07/2014 مطٌعة احمد. دة

 نرمٌن ببلل تربٌة الطفل
أثر استخدام استراتٌجٌة قبعات التفكٌر الست فً تنمٌة مهارات حل 

  سنـوات6-5المشكبلت لدى أطفال الرٌاض 
 09/09/2014 مٌساء حمدان. دة

 رٌما ابراهٌم تربٌة الطفل
دراسة  )فاعلٌة الذات المدركة نحو الحاسوب و عبلقتها بقلق الحاسوب 

مٌدانٌة على عٌنة من معلمات الحلقة األولى من مرحلة التعلٌم األساسً 
 (مدٌنة طرطوس

رٌم سلٌمون      . دة
 فإاد صبٌرة. د

23/09/2014 

 دٌما صالح تربٌة الطفل
تؤثٌر النمط القٌادي للمدٌر على إدارة األزمات التربوٌة فً مدارس 

 (دراسة مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة )الحلقة األولى من التعلٌم األساسً  
 

منال سلطان      . دة
 مهند مبٌض. د

21/10/2014 

 المعهد العالً لبحوث البٌبة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 نسرٌن علً كٌمٌاء بٌبٌة
تحدٌد األثر المتبقً لبعض المبٌدات الحشرٌة فً البندورة المزروعة فً 

 البٌوت الببلستٌكٌة

موسى . د
 السمارة        

 محمد طوٌل. د
15/04/2014 

 نورا ؼفر كٌمٌاء بٌبٌة
مساهمة فً إزالة الرصاص و النحاس من المٌاه الصناعٌة باستخدام 

 الفوسفات الخام السورٌة
 20/05/2014 هشام أبظلً. د

 لمى صافٌا كٌمٌاء بٌبٌة
مساهمة فً دراسة معامل التوزع لعنصري النحاس و الرصاص فً 

 (المٌاه الصناعٌة)سابل  - (رمال تدمر)صلب : منظومة ذات طورٌن 
 20/05/2014 محمد ؼفر. د

 مرفت الركاد كٌمٌاء بٌبٌة
مساهمة فً دراسة امكانٌة استخدام الزٌولٌت الطبٌعً كقالب لتوضٌب 

 النفاٌات الخطرة
 20/05/2014 محمد ؼفر. د

 باسم منصور كٌمٌاء بٌبٌة
حالة  )دراسة تحرر األورثوفوسفات من عملٌات تكثٌؾ و تجفٌؾ الحمؤة 

 (البلذقٌة - محطة معالجة مٌاه الصرؾ الصحً فً الروٌمٌة : دراسة 
 23/09/2014 هٌثم جناد. د

 هدى عكرمه كٌمٌاء بٌبٌة
تؤثٌر كل من الظروؾ البٌبٌة و طرابق االستخبلص على المواد الفعالة 

 حٌوٌا فً الزٌت العطري للزعتر الخلٌلً و الشابع
 21/10/2014 ٌم علٌامت. د

 عبد هللا برٌمو كٌمٌاء بٌبٌة
مساهمة فً ازالة قساوة المٌاه باستخدام الرماد المتشكل من المواد 

 الحطبٌة
 21/10/2014 محمد أبظلً. د

 علً ؼانم كٌمٌاء بٌبٌة
مساهمة فً دراسة العبلقة بٌن تراكٌزنزر بعض العناصر المعدنٌة 
 الثقٌلة فً التربة وتراكٌزها فً الخضار ضمن الزراعة المحمٌة

فٌنا حمود             . د
نور الدٌن . د

 ٌوسؾ
23/12/2014 

 رشا حسن نظم بٌبٌة
تقدٌر الخطؤ البٌبً للنترات فً المٌاه الجوفٌه لنبع دٌفة فً البلذقٌة باستخدام 

 ًّ  المنطق الضباب
 04/02/2014 احمد وزان. د

 علً حسٌان نظم بٌبٌة
تقٌٌم كفاءة نظام األراضً الرطبة لمعالجة مٌاه الصرؾ الصحً 

 ألؼراض الري فً ظروؾ الساحل السوري
 18/02/2014 هٌثم شاهٌن. د

 آالء سعٌد نظم بٌبٌة
تخفٌض كمٌات الحمؤة الناتجة عن معالجة مٌاه الصرؾ الصحً بالحلول 

 الطبٌعٌة
 18/02/2014 حسٌن جنٌدي. د
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 زٌنة زٌتون نظم بٌبٌة
نمذجة حركة الرشاحة الناتجة عن مكّب وادي الهــدة فً طرطوس 

 GMSباستخدام برنامج
 18/02/2014 هٌثم شاهٌن. د

 18/02/2014 حسٌن جنٌدي. د حالة الدراسة نهر القش- المعالجة البٌولوجٌة للمٌاه فً البٌبة النهرٌة   مروة معروؾ نظم بٌبٌة

 لمٌس شعبان نظم بٌبٌة
دراسة مدى الحاجة إلى إزالة المؽذٌات من مٌاه الصرؾ الصحً 

 المعاشٌة المصروفة إلى البحر

حسٌن جنٌدي           . د
حسام الدٌن . د

 الٌقة
01/04/2014 

 مهند معروؾ نظم بٌبٌة
استخدام القطفات النفطٌة كمذٌبات استخبلص فً استرجاع المركبات 

 الهٌدروكربونٌة من رواسب خزانات النفط الخام
 15/04/2014 تٌم علٌا. د

 عبل فندي وقاٌة بٌبٌة
دراسة عبلقة التنافس الؽذابً بٌن سمك البالون الؽازي و سمك الفارة 

 المحلً فً مٌاه الساحل السوري
فٌٌنا حمود            . د
 ٌسار صقر. د

18/02/2014 

 ذوالفقار علً وقاٌة بٌبٌة
 )التؤثٌرات البٌبٌة جراء تولٌد الكهرباء من طاقة األمواج البحرٌة 

استخبلص الطاقة بواسطة جسم طاؾ و نظام تخمٌد و آلٌة تحوٌل 
 (هٌدرولٌكٌة 

جورج اسبر          . د
 هٌثم عٌسى. د

18/03/2014 

 نور بوعٌسى وقاٌة بٌبٌة
دراسة فعالٌة مستخلصات نباتات من المنطقة الساحلٌة تجاه بعض 

 الفطرٌات الممرضة لبلنسان و النبات
مٌساء ٌازجً          . د
 رٌم سبلمة. د

07/05/2014 

ٌّة للمخالفات السابلة لصناعة التبػ سامر محمد وقاٌة بٌبٌة  التؤثٌرات البٌبٌة و السم
ابراهٌم صقر           . د

 محد ؼفر. د
01/07/2014 

 أمجد ابراهٌم وقاٌة بٌبٌة
مساهمة فً إٌجاد عبلقة ربط بٌن مستوى الهواء الزابد و التآكل الناتج 

 عن حرق الفٌول فً مرجل
 21/10/2014 محمد شلوؾ. د

 (الموانا السورٌة  )نمذجة انتشار التلوث النفطً فً المسطحات المابٌة  ؼدٌر ٌوسؾ وقاٌة بٌبٌة
نسرٌن محمد         . د
 محمد شلوؾ. د

04/11/2014 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

الكٌمٌاء البحرٌة و 
 التلوث

 رببال منى
 بٌن الهواء و CO2مساهمة فً دراسة توزع ؼاز ثنابً اكسٌد الكربون 
 المٌاه البحرٌة مقابل مدٌنة بانٌاس

حسام الدٌن . د
محمد . الٌقه   د
 أسعد

21/01/2014 

الكٌمٌاء البحرٌة و 
 التلوث

 ٌاسمٌن حرٌبة
مساهمة فً دراسة تراكم بعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة فً بعض 

 الطحالب البحرٌة فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة بانٌاس

حسام الدٌن . د
اصؾ . الٌقه   د

 عباس
18/02/2014 

 خلود الٌقة بٌولوجٌا بحرٌة
مساهمة فً دراسة العوالق الحٌوانٌة فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة و 

 تحدٌد محتواها من نزر بعض المعادن الثقٌلة
سمر اختٌار      . د
 عصام محمد. د

21/01/2014 

 هبة شمسً بٌولوجٌا بحرٌة
استزراع الدوارٌات و دراسة بعض خصابصها البٌولوجٌة و 

 البٌوكٌمٌابٌة
هانً ضرؼام     . د
 سمر اختٌار. د

21/01/2014 

 هبة سلهب بٌولوجٌا بحرٌة
دراسة تؤثٌر مستخلصات بعض انواع الرخوٌات و شوكٌات الجلد على 

 نشاط انواع من البكتٌرٌا الممرضة
بدر العلً        . د
 ازدهار عمار. د

18/02/2014 

 04/03/2014 ازدهار عمار. د دراسة بٌولوجٌة لبلسفنجٌات فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة سارة فاضل بٌولوجٌا بحرٌة

 رنٌم ماخوس بٌولوجٌا بحرٌة
دراسة التؽٌرات األفقٌة و العمودٌة للعوالق النباتٌة و تراكٌز السٌلٌكات 

 المرافقة لها فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة
فٌروز . د

 دروٌش
09/09/2014 

 مرفت محمد بٌولوجٌا بحرٌة
مساهمة فً دراسة طفٌلٌات الجهاز الهضمً عند نوعٌن من أسماك 

 فصٌلة األسبورات فً المنطقة الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة
مرهؾ لحلح     . د
 تؽرٌد الٌقة. د

21/10/2014 

 عفراء دروٌشو بٌولوجٌا بحرٌة
 و بعض أنواع Synodus saurusبٌولوجٌا التكاثر عند النوع 

  فً المٌاه البحرٌة لمدٌنة البلذقٌةTrachurusالجنس 
امٌر ابراهٌم      . د
 شٌرٌن حسٌن. د

21/10/2014 

 ربا بٌشانً جٌولوجٌا بحرٌة
 فً GISاستخدام تقنٌة االستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجؽرافٌة 
 دراسة تجوٌة الصبات البازلتٌة على شاطا مدٌنة بانٌاس

محمد عٌسى      . د
محمود . د

 ابراهٌم
26/08/2014 
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 محمد محمد جٌولوجٌا بحرٌة
تقٌٌم تؤثٌر النفاٌات الصلبة لمكب مقلع اسمنت طرطوس على تلوث 

 الرسوبٌات البحرٌة الشاطبٌة
ٌوسؾ كابر      . د
 محمد صالح. د

18/11/2014 

 هنٌن عاقل كٌمٌاء بحرٌة
تحدٌد بعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة  عند نوعٌن من أسماك فصٌلة 

 االسبورات فً المنطقة الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة
احمد قره علً    . د
 مرهؾ لحلح. د

18/02/2014 

 استقصاء واقع المؽذٌات فً المٌاه الشاطبٌة لمنطقة بانٌاس مجد سلمان كٌمٌاء بحرٌة
حازم كراوي     . د

فٌروز . د
 دروٌش

26/08/2014 

 مجد خلٌل كٌمٌاء بحرٌة
مساهمة فً دراسة األثر الؽباري لمعمل اسمنت طرطوس على 

 الرسوبٌات الشاطبٌة المجاوره
 26/08/2014 محمد أسعد. د

 المعهد العالً للؽات

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 تامر فرٌوه
 األولى فً ةتوظٌؾ مهارة القواعد فً التعبٌر الكتابً عند طبلب السن

 قسم اللؽة الفرنسٌة بجامعة تشرٌن
جومانا هدٌوه   . د
 منال اسعد. د

18/02/2014 

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 باسكال ابراهٌم
اعداد منهاج دراسً نموذجً للؽة الفرنسٌة لطبلب السنة الثانٌة فً كلٌة 

 السٌاحة فً جامعة تشرٌن
منال اسعد     . د
 جومانا هدٌوه. د

18/02/2014 

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 ربا نجار
- تؤثٌر اللفظ على مهارة االستٌعاب الشفهً عند طبلب األدب الفرنسً 

 جامعة تشرٌن- السنه األولى 
 18/02/2014 اعتدال حبٌب. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 ألٌس مرجنٌان
مزاٌا استخدام التقنٌات الحدٌثة  فً تعلٌم و تعلم  التعبٌر الشفهً فً 

دراسة مطبقة  فً مدرسة - الكتاب المدرسً  للصؾ العاشر الثانوي  
 خاصة فً طرطوس

 18/02/2014 لٌلٌان مرعً.  د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 ٌقظان حمٌدان
دراسة اسباب تدنً نسبة نجاح طبلب السنة األولى فً مقرر  االستٌعاب 
الشفهً فً قسم اللؽة الفرنسٌة فً جامعة تشرٌن بهدؾ اعداد خطة 

 درسٌة
 18/02/2014 اعتدال حبٌب. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 رنٌم عمران
استخدام التقنٌات الحدٌثة فً تعلٌم مقرر القواعد كلؽة اجنبٌة فً الصؾ 

 التاسع االعدادي
 18/02/2014 لٌلٌان مرعً. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 حسان مقداد
تنمٌة قدرة الوصول الى المعنى فً مهارة االستٌعاب الكتابً نموذج 

 طبلب الصؾ الثامن األساسً
 18/03/2014 منال اسعد. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 ماٌا عبد المسٌح
الصؾ السابع : نحو تقوٌم حقٌقً لمهارات اللؽة الفرنسٌة فً المدرسة 

 كمثـال
 07/05/2014 جومانا هدٌوه. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 حسٌن ألتون
تحلٌل األخطاء القواعدٌة فً اللؽة المكتوبة عند طبلب السنة االواى فً 

 (أدوات التعرٌؾ أنموذجاَ )قسم اللؽة الفرنسٌة فً جامعة تشرٌن 
 01/07/2014 هوٌدا البري. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 علً خزٌم
. كٌفٌة تؤهٌل طبلب قسم اللؽة الفرنسٌة لتدرٌس مهارة التداخل الثقافً 

 حالة طبلب السنة الرابعة فً جامعة تشرٌن
 09/09/2014 منال اسعد. د

تعلٌم و تعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 الصؾ الثامن كمثال. صعوبات تعلٌم وتعلم التعبٌر الكتابً فً المدارس إٌاد عثمان
علً حبٌب     . د
 جومانا هدٌوه. د

18/11/2014 

 الهندسة التقنٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 نور ٌونس
التحكم التعاقبً بمجبل بٌتونً عن طرٌق عن طرٌقنقل البٌانات باستخدام 

 22OV-50HZخطوط نقل القدرة 
ٌعرب بدر           . د
 علً خضور.د

21/01/2014 

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 عبٌر احمد
أتمتة عملٌة ترتٌب المستوعبات فً مرفؤ طرطوس باستخدام الروافع 

  المحسنهBellman Fordالجسرٌة اعتماداً على خوارزمٌة 
علً محمود       . د
 مٌخابٌل مخول. د

04/02/2014 

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

 ٌوسؾ حاج عمر
تحسٌن مقاومة التآكل لسبلح المحراث الحفار المستخدم فً األراضً 

 المحجرة
محمد ؼانم        . د
 مٌساء شاش. د

04/03/2014 
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هندسة المعدات 
 واآللٌات

 محمد حرفوش
استخدام تقنٌة اللحام فً تحسٌن أداء مطارق كسارة الكلٌنكر فً معمل 

 .اسمنت طرطوس 
 01/04/2014 مٌساء شاش. دة

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 تصمٌم نظام مإتمت منزلً موفر للطاقة احمد عطٌة
علً خضور      . د

مٌخابٌل . د
 مخول

15/04/2014 

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 محمد سعد
أتمتة عملٌة تصفٌة و تعقٌم مٌاه الشرب لمحطة السن المؽذٌة لمدٌنة 

 طرطوس
 15/04/2014 ثابر ابراهٌم. د

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 باسم األشقر
ألتمتة محطات ضخ المٌاه بهدؾ ترشٌد الطاقة و استهبلك المٌاه فً 

 محافظة طرطوس

علً محمود        . د
مٌخابٌل . د

 مخول
15/04/2014 

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 فاطمة جورٌة
 KINECTتصمٌم نموذج لماسح ضوبً ثبلثً األبعاد باستخدام تقنٌة 

 لٌخدم عمل اآلالت المٌكانٌكٌة المإتمتة
محسن خطٌب     . د
 ٌعرب بدر. د

15/04/2014 

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 عهد زٌنة
دراسة و تصمٌم نظام كهروضوبً مستقل ٌحقق االستطاعة األعظمٌة 

 DC/DC و AC/ACباستخدام انظمة تحكم رقمٌة لمراحل المبلءمة
 15/04/2014 ثابر ابراهٌم. د

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 حازم زٌدان
تطوٌر نظام التحكم بالضخ و حركة المواد النفطٌة فً الشركة السورٌة 

 لنقل النفط من بانٌاس الى حمص
 15/04/2014 ثابر ابراهٌم. د

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

صفوان العبد 
 السبلم

 أتمتة نموذج تطبٌقً لتجفٌؾ بعض أنواع الخضار و الفواكه
محسن خطٌب       . د
 ٌعرب بدر. د

15/04/2014 

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

 نوار عدٌره
تصمٌم ؼبلؾ بولٌمٌري ذكً حساس لئلشعاع الشمسً الستخدامه 

 كمإشر لتقٌٌم متطلبات جودة األؼذٌة
 07/05/2014 علً علً. د

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

موفق محمد شاكر 
 الهبل

 07/05/2014 ٌعرب بدر. د تصمٌم نموذج ألتمتة أربع عقد مرورٌة باستخدام معالجة الصورة

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

ٌّة المدفونة فً التربة باستخدام مستخلصات التبػ دٌمة منصور  حماٌة األنابٌب الفوالذ
مٌساء شاش       . د
 ؼٌاث عباس. د

10/06/2014 

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 آالء سعدة
تصمٌم نموذج لمناول صناعً ٌتجنب العوابق باستخدام الشبكات 

 العصبونٌة

محسن خطٌب     . د
نزار عبد . د

 الرحمن
10/06/2014 

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

 ربا خونده
تصمٌم نموذج تطبٌقً لتحلٌة مٌاه البحر باستخدام تقانة التناضح العكسً 

 باألؼشٌة البولٌمٌرٌة
 10/06/2014 علً علً. د

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 منذر الجندلً
 لتدوٌر MEDSTEELتصمٌم نظام مإتمت لتسخٌن الخردة فً معمل 
 الحدٌد بهدؾ توفٌر الطاقة

 21/10/2014 محسن خطٌب. د

هندسة المعدات 
 واآللٌات

 هدٌل الجندي
دراسة الخصابص الفٌزٌومٌكانٌكٌة و الكٌمٌابٌة لؤلؼلفة البولٌمٌرٌة 

 الحٌوٌة المحضرة من النشاء و الكتان
 21/10/2014 ؼٌاث عباس. د

هندسة األتمته 
 الصناعٌة

 أحمد جوهرة
دراسة و تصمٌم نظام تحكم مإتمت لقسم مطاحن المواد األولٌة فً 

 شركة اسمنت طرطوس
 21/10/2014 ثابر ابراهٌم. د

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

 21/10/2014 نوفل األحمد. د تحسٌن أداء السبلح القاطع لحشاشة األعشاب الضارة المحمولة قٌس ابراهٌم

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

 21/10/2014 نوفل األحمد. د تحسٌن كفاءة الجبلة المسننة االنزالقٌة فً آلة تعببة مٌاه الدرٌكٌش صفاء عمار

هندسة المواد 
 التطبٌقٌة

 23/12/2014 محمد ؼانم. د دراسة تحسٌن مضارب إلة جنً الزٌتون حسام عدبا

 التربٌة الرٌاضٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 21/01/2014 وابل معوض. د دراسة تحلٌلٌة لواقع كرة القدم فً سورٌة من الناحٌة اإلدارٌة أنس السباعً االدارة الرٌاضٌة

 ًّ  تؤثٌر برنامج باستخدام التمارٌن المابٌة على تخفٌؾ آالم أسفل الظهر محمد محبل التدرٌب الرٌاض
سامح قاسم       . د
 ناظم علً. د

18/02/2014 
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 هبة المصري االدارة الرٌاضٌة
استخدام معاٌٌر الجودة الشاملة فً تطوٌر األداء اإلداري فً االتحاد 

 (نموذج مقترح)الرٌاضً العام فً سورٌة 
 18/02/2014 وابل معوض. د

 ًّ  فراس عٌسى التدرٌب الرٌاض
دراسة بعض المتؽٌرات البدنٌة لدى العبً كرة القدم خبلل المرحلة التحضٌرٌة 

 (دراسة مقارنة)ألندٌة الساحل السورٌة 
 18/02/2014 فادي زٌزفون. د

 ًّ  مناؾ ٌونس التدرٌب الرٌاض
أثر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة فً سرعة اتقان مهارة السٌطرة على الكرة 

 فً لعبة كرة القدم
قاسم ابراهٌم      . د
 الفت لطفً. دة

04/03/2014 

 ًّ  محمد الفرا التدرٌب الرٌاض
تؤثٌر التدرٌب باستخدام نظرٌتً دقة الحركات االرادٌة و شروط التعلم 

 فً تطوٌر دقة االرسال بوجه المضرب الخلفً بالرٌشة الطابرة
رؼد فاضل     . دة
 لإي سالمة. د

04/03/2014 

 ًّ  ؼفران الشمق التدرٌب الرٌاض
تحدٌد األسلوب التكنٌكً األمثل وفقاً لتحلٌل بعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة 

 المإثرة فً انجاز رمً الرمح
قاسم ابراهٌم     . د
 سامح قاسم. د

07/05/2014 

 ًّ  عبلء قرحٌلً التدرٌب الرٌاض
أثر تطوٌر القوة القصوى لعضبلت البطن على زٌادة الوزن المرفوع 

 رفعة النتر- بالرفعة المٌتة فً رفع األثقال 
 10/06/2014 مضر الٌوسؾ. د

 ًّ  ربى حكٌم التدرٌب الرٌاض
أثر برنامج تدرٌبً مقترح لبعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة على دقة 

 التصوٌب فً كرة السلة
 22/07/2014 سامح قاسم. د

 عصام ماشً االدارة الرٌاضٌة
اتخاذ القرار و عبلقته بتقٌٌم بدابل التخطٌط من وجهة نظر العاملٌن فً 

ٌّة  المإسسات الرٌاض
قاسم ابراهٌم     . د
 الفت لطفً. دة

22/07/2014 

 ًّ  هبة أحمد التدرٌب الرٌاض
برنامج مقترح لتنمٌة الذكاء العاطفً باستخدام درس التربٌة الرٌاضٌة 

 لدى تبلمٌذ الصؾ الرابع
انجٌبل ماضً   . دة
 مٌسم زهرة. دة

12/08/2014 

 ًّ  ؼٌفار الخطٌب التدرٌب الرٌاض
العبلقة بٌن بعض القٌاسات االنثروبومترٌة و بعض عناصر اللٌاقة 
 البدنٌة لدى العبً خط الوسط فً الدوري السوري الممتاز لكرة القدم

 12/08/2014 فادي زٌزفون. د

 ًّ  محمود درؼلً التدرٌب الرٌاض
تؤثٌر برنامج تدرٌبً مقترح لتطوٌر الرشاقة لدى العبً الكاراتٌه للفبة 

  سنـة16-15العمرٌة 
الفت وطفً     . دة
 فادي زٌزفون. د

09/09/2014 

 ًّ  التدرٌب الرٌاض
توفٌق زٌن 
 العابدٌن

حركٌة على دقة الرمٌة الحرة فً كرة - أثر تؽٌٌر المعلومات الحسٌة
 السلة

 09/09/2014 لإي سالمة. د

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 09/09/2014 الفت وطفً. دة تقٌٌم محتوى منهاج كلٌة التربٌة الرٌاضٌه من وجهة نظر الخرٌجٌن فاتن ابراهٌم

التخطٌط و االدارة 
 الرٌاضٌة

 حبل محمود
فً / 2010-2000/دراسة الرٌاضة التنافسٌة النسوٌة للفترة من 

 دراسة تحلٌلٌة- الجمهورٌة العربٌة السورٌة 
وابل معوض     . د
 ناظم علً. د

23/09/2014 

التخطٌط و االدارة 
 الرٌاضٌة

 مٌس رسبلن
- دراسة واقع األنشطة الرٌاضٌة البلصفٌة مرحلة التعلٌم األساسً 

 الحلقة الثانٌة
ببلل محمود     . د
 مضر الٌوسؾ. د

23/09/2014 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 اتجاهات طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة نحو مهنة التعلٌم هبه رزوق
قاسم ابراهٌم     . د
 مضر الٌوسؾ. د

23/09/2014 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 سارة أحمد
أثر التمرٌنات البدنٌة على إصبلح القوام عند تبلمٌذ مرحلة التعلٌم 

 دراسة تحلٌلٌة- األساسً  الحلقة الثانٌة 
الفت وطفً    . دة
 ناظم علً. د

23/09/2014 

التخطٌط و االدارة 
 الرٌاضٌة

 ماجد جمل
ًّ فً  بناء معٌار لقٌاس كفاءة األداء اإلداري للعاملٌن بالمجال الرٌاض

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة
قاسم ابراهٌم     . د
 ناظم علً. د

23/09/2014 

التخطٌط و االدارة 
 الرٌاضٌة

 تؽٌٌر اتجاهات اإلناث نحو بناء األجسام باستخدام برنامج مقترح خلٌل الوزة
مضر الٌوسؾ   . د
 بشار درٌباتً. د

23/09/2014 

التخطٌط و االدارة 
 الرٌاضٌة

 رهام ناصر
اقتراح هٌكلٌة جدٌدة  لنظام إدارة العبلقات العامة فً المإسسات 

 الرٌاضٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
قاسم ابراهٌم       . د
 ناظم علً. د

23/09/2014 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 معن ٌوسؾ
التصور العقلً و عبلقته بدقة تصوٌب الركبلت المباشرة لدى طبلب 

 المدارس الممارسٌن لكرة القدم فً محافظة البلذقٌة
نوري بركات     . د
 ببلل محمود. د

23/09/2014 

 ًّ  محمد األحمد التدرٌب الرٌاض
أثر بعض األنماط النفسٌة على قدرة التوقع عند حراس المرمى فً 

 ركبلت الجزاء بكرة القدم تحت ظروؾ ضؽط معٌنة
مٌسم زهرة     . دة
 رؼد فاضل. دة

23/09/2014 
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المناهج و أصول 
 التدرٌس

 أسباب عزوؾ ممارسً رٌاضة الفروسٌة فً سورٌة مٌسم الشهاب
ببلل محمود      . د
 وابل معوض. د

23/09/2014 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 23/09/2014 ببلل محمود. د تارٌخ الحركة األولمبٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ولٌد مهنا

 ًّ  الندٌم محمود التدرٌب الرٌاض
تاثٌر البرامج التدرٌبٌة على حدوث إصابات األطراؾ السفلٌة لدى 

 العبً كرة القدم فً أندٌة مدٌنة البلذقٌة
ناظم علً        . د
 محمد علً. د

21/10/2014 

 التمرٌض

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

االدارة فً 
 التمرٌض

 عفراء اسماعٌل
ًّ الـؤســد الجامعً  العملٌة االشرافٌة لرإساء الشعب التمرٌضٌة فً مشفٌ

 و الوطنً بالبلذقٌة
عبلء طوٌل        . د
 والء اصبٌرة. د

04/11/2014 

االدارة فً 
 التمرٌض

 رشا قاضون
تؤثٌر بٌبة عمل التمرٌض على االحتراق الوظٌفً للمرضٌن فً . د

 وحدات العناٌة المركزة
نسرٌن داإد         . د
 منال الجردي. د

18/11/2014 

االدارة فً 
 التمرٌض

 ٌسٌرة قبقلة
تقٌٌم العوامل المرتبطة بتكرر قبول المرضً فً مشفى األسد الجامعً 

 2013 -  2012ما بٌن العامٌن 
رلى علٌو           . د
 بثٌنة الكردي. د

18/11/2014 

 سوزان ابراهٌم تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر تطبٌق سٌاسة تمرٌضٌة على الوظٌفة التنفسٌة عند مرضى جراحة 

 البطن العلوٌة
فاطمة حبلج         . د
 سجٌع محمود. د

07/05/2014 

 لٌنا كافً تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر المعلومات المزودة بواسطة الفٌدٌو على مستوى القلق و تعاون 

 المرٌض لدى إجراء التنظٌر الهضمً العلوي
 20/05/2014 مازن حٌدر. د

 تمرٌض البالؽٌن
مصطفى محمد 

 الحسٌن
 تقٌٌم التزام مرضى الداء الكلوي النهابً بالنظام العبلجً الموصوؾ

فاطمة حبلج         . د
 حسٌن سعٌد. د

22/07/2014 

 تؤثٌر السلوكٌات الصحٌة على وظابؾ الكبد عند مرضى التهاب الكبد دارٌن ٌوسؾ تمرٌض البالؽٌن
فاطمة حبلج          . د
 حسان زٌزفون. د

26/08/2014 

 ٌاسر عودة تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر مدة الحقن و تطبٌق كٌس الثلج على حدوث المضاعفات الموضعٌة 

 المرافقة لحقن الهٌبارٌن منخفض الوزن الجزٌبً تحت الجلد

نسٌم صقر            . د
عبد الهادي . د

 سبلمة
09/09/2014 

 فلاير نظاملً تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر تمارٌن التنفس العمٌق على األلم مابعد العمل الجراحً لمرضى 

 الجراحة العظمٌة فً مشفى األسـد الجامعً
 09/09/2014 سوسن ؼزال. د

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 عبلء عٌسى
تقٌٌم جودة األداء التمرٌضً فً تدبٌر العبلج الكٌماوي فً مستشفى 

 تشرٌن الجامعً

سوسن ؼزال       . د
مٌخابٌل . د

 جرجس
21/01/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 دعد الدبس
تؤثٌر برنامجإعادة التؤهٌل القلبً على الحالة الهٌمودٌنامٌكٌة للمرٌض فً 

 المرحلة الحادة بعد جراحة المجازات اإلكلٌلٌة
سوسن ؼزال        . د

 حسام بله. د
07/05/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

رابد خالد شٌخ 
 عمر

مقارنة تؤثٌر تطبٌق ؼسل المعدة بالسوابل الباردة مع تطبٌق الكمادات 
 الباردة على خفض درجة الحرارة عند مرض الحاالت الحرجة

فاطمة قرٌط         . د
 ماجد علً. د

01/07/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 عمار الجابر
تؤثٌر البرودة الموضعٌة و المساج على مستوى األلم أثناء نزع أنبوب 

 دراسة مقارنة: الصدر عند مرضى جراحة القلب 
فاطمة قرٌط         . د
 دمر رومٌة. د

01/07/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 اسامة سبلٌمه
تؤثٌر فعالٌة تطبٌق سٌاستٌن تمرٌضٌتٌن على جودة النوم لدى مرضى 

 دراسة مقارنة- العناٌة المشددة 
نسٌم صقر            . د
 تٌسٌر ابراهٌم. د

22/07/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 نور الدٌن قطٌنً

 
دراسة مقارنة بٌن فعالٌة تطبٌق ضؽطٌن مختلفٌن داخل بلون انبوب 

ًّ مع سٌاسة الضؽط المطبق فً المشفى فً تقلٌل حدوث  التثبٌت الرؼام
 االستنشاق عند مرضى الحاالت الحرجة

فاطمة قرٌط         . د
 تٌسٌر ابراهٌم. د

26/08/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 عبلء رحال
تؤثٌر تدلٌك الظهر و تدلٌك الٌد و القدم على التعب لدى مرضى 

 دراسة مقارنة- السرطان الخاضعٌن للعبلج الكٌمٌابً 
 09/12/2014 سوسن ؼزال. د

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 موفق العثمان
ًّ فً تحدٌد نقص األكسجة عند  مدى دقة مواقع مقٌاس التؤكسج النبض

 دراسة مقارنة: األطفال 
مروان عٌسى        . د
 فٌصل مروشٌة. د

18/02/2014 
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تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 لإي البربور
 

تؤثٌر استخدام تقنٌة المرافقٌن للوصول إلى حدٌث الوالدة بالحاضنة على 
 العدوى المكتسبة فً وحدة الرعاٌة الحرجة بحدٌث الوالدة

نسرٌن مصطفى     . د
 مٌساء محمود. د

15/04/2014 

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 عبد الكرٌم ابراهٌم
تؤثٌر المساج على معدل بٌلٌروبٌن الدم عند حدٌثً الوالدة المصابٌن 

 بالٌرقان المرضً
عٌسى دونا          . د
 عدي جونً. د

01/07/2014 

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 مدى دٌوب
تؤثٌر تعلٌمات العناٌة الذاتٌة على ألم خزع الفرج الواقً عند الخروسات 

 بعد الوالدة
مروان عٌسى        . د
 عصام الدالً. د

22/07/2014 

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 تقٌٌم جودة الحٌاة خبلل مرحلة سن الحكمة فٌحاء اسماعٌل
نسرٌن مصطفى     . د

أحمد . د
 عبدالرحمن

18/11/2014 

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 عامر أبو سمرة
تقٌٌم السلوكٌات الخطرة على الصحة لدى طبلب جامعة تشرٌن فً 

 مدٌنة البلذقٌة
لٌندا صالح          . د
 والء اصبٌرة. د

01/07/2014 

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 ٌوسؾ الؽزالً
تقٌٌم مدى تطبٌق برنامج الصحة المدرسٌة فً مدارس التعلٌم األساسً 

 فً مدٌنة البلذقٌة
لٌندا صالح         . د
 سمٌر مرعً. د

22/07/2014 

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 سوزان زمزم
ٌّة فً مدارس  تقٌٌم دور المشرؾ الصحً فً تعزٌز الصحة المدرس

ًّ فً مدٌنة البلذقٌة  التعلٌم األساس
 09/09/2014 مروان عٌسى. د

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 ابتسام جبٌلً
تحدٌد احتٌاجات مصابً الحرب العسكرٌٌن خبلل األزمة السورٌة فً 

 محافظة البلذقٌة
 18/11/2014 سبلؾ حمود. د

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 مروى علً
مدى استخدام الوسابل التثقٌفٌة فً مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة فً 

 مدٌنة البلذقٌة
عبلء طوٌل         . د
 لٌندا صالح. د

09/12/2014 

 الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

هندسة النظم و 
 الشبكات الحاسوبٌة

 تقٌٌم أداء نظام التبدٌل االفتراضً فً الشبكات المضمنة على شرٌحة رونً قسام
رضوان دنده        . د
 طبلل العاتكً. د

04/03/2014 

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 Mobile ad hocتصمٌم خوارزمٌة موزعة إلطالة مدة حٌاة شبكات كامل فاضل
محمد صبٌح         . د
 مٌرنا درؼام. دة

10/06/2014 

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 22/07/2014 قاسم قببلن. د MANETتحسٌن أداء استراتٌجٌات التوجٌة فً شبكات الـ علً ابو سعٌد

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

هبة محمد ؼسان 
 قشقش

 09/09/2014 بشار احمد. د تحسٌن جودة تدفق الفدٌو المباشر فً شبكات الند للند

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 تقٌٌم أداء تقنٌات إدارة الطاقة فً األنظمة المضمنة البلسلكٌة هبة امٌن حٌدر
رضوان دنده         . د
 محمد صبٌح. د

09/09/2014 

هندسة النظم و 
 الشبكات الحاسوبٌة

 وابل حوٌجً
 DHT - based Structured فً شبكات Ghordتقٌٌم أداء خوارزمٌة 

p2p 

طبلل العاتكً . د
 مٌرنا درؼام. دة

23/09/2014 

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 أمانً ستٌتً
تحسٌن أمن االتصاالت الخلوٌة باستخدام بروتوكوالت على مستوى 

 المشترك و الشبكة الربٌسٌة
 09/09/2014 احمد احمد. د

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 محمد قاسم
تحسٌن اختٌار المرحل و تخصٌص الموارد فً الشبكات البلسلكٌة 

 التعاونٌة باستخدام نظرٌة األلعاب
 18/11/2014 طبلل العاتكً. د

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 زٌاد عبدو
تقٌٌم أداء المجدوالت المعتمدة على الحالة فً أنظمة الزمن الحقٌقً من 

 أجل التطبٌقات الموزعة
 18/11/2014 طبلل العاتكً. د
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هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 علً نجار
تطوٌر بروتوكول توجٌه فعال متعدد المسارات وكتعدد األهداؾ فً 

 FUZZY LOGICباستخدام / MANET/شبكات 
 23/12/2014 طبلل العاتكً. د

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 23/12/2014 قاسم قببلن. د تقٌٌم أداء خولرزمٌات جدولة المهام فً الحوسبة السحابٌة حازم دٌب

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 احمد عاقل
دراسة التقنٌات الستاتٌكٌة والدٌنامٌكٌة لكشؾ البرمجٌات الخبٌثة ومنعها 

 (األندروٌد)فً نظام الهواتؾ الذكٌة 
 23/12/2014 قاسم قببلن. د

 االقتصاد الثانٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 سلسل كنعان ادارة األعمال
دراسة مٌدانٌة - دور القٌادة االدارٌة فً إدارة أزمات منظمات األعمال 

 على المنشآت السٌاحٌة فً محافظة طرطوس
 04/02/2014 محمد دٌوب. د

 انعام محمد ادارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على - أثر التسوٌق باألسبابعلى نٌة المستهلكٌن بالشراء 

 مستهلكً السلع االستهبلكٌة فً الساحل السوري
علً شاهٌن          . د
 سلٌمان علً. د

04/02/2014 

 رشا سعٌد ادارة األعمال
دراسة مسحٌة على - أثر المناخ التنظٌمً على جودة الخدمات الصحٌة 

 المشافً العامة فً الساحل السوري
 04/02/2014 ادٌب برهوم. د

 
 ادارة األعمال

 ٌارا ناصر
دراسة حالة شركة )دور ادارة الوقت فً كفاءة األداء المالً للمشروع 

 (طرطوسلصناعة اإلسمنت و مواد البناء
اٌمن شٌحا            . د
 مدٌن الضابط. د

18/02/2014 

 علً حماد ادارة األعمال
دراسة / أثر الدعابة فً االعبلن التجاري على نٌة الشراء لدى المستهلك 

 تجرٌبٌة على الطلبة الجامعٌٌن فً كلٌات جامعة تشرٌن فرع طرطوس
حسٌن ابراهٌم     . د
 سلٌمان علً. د

04/03/2014 

 همام كناج ادارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على / دور جودة الخدمة الداخلٌةفً تحقٌق الرضا الوظٌفً 

 المنشآت السٌاحٌة فً الساحل السوري
حسٌن ابراهٌم      . د
 سلٌمان علً. د

04/03/2014 

 لورٌن خضر ادارة األعمال
دراسة مٌدانٌة )أثر الخداع االعبلنً على الصوره الذهنٌة للمستهلكٌن 

 (على مستهلكً مستحضرات التجمٌل فً محافظة طرطوس
 04/03/2014 محمد دٌوب. د

 رشا حمٌدوش ادارة األعمال
اثر السٌاسة النقدٌة لمصرؾ سورٌا المركزي على عوابد األسهم 

 بالتطبٌق على سوق دمشق للوراق المالٌة
طبلل سلٌمان      . د
 عماد سلٌمان. د

18/03/2014 

 ؼٌاث كفى ادارة األعمال
على مإسسات التعلٌم العالً فً / 9001/امكانٌة تطبٌق مواصفة االٌزو

 حالة كلٌة االقتصاد فً جامعة تشرٌن: سورٌة  
 07/05/2014 مدٌن الضابط. د
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 2014أبحاث الماجستٌر المنجزة خالل عام / 6/الملحق 

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم

 وسام حسن  اللؽة االنكلٌزٌة
GALL - inization : Acase Study of primary Schools 
in Latakia . 

ناصرعبد . د
 الحمٌد 

24/02/2014 

 رامً السكري  اللؽة االنكلٌزٌة
قابلٌة الرعب التارٌخً للكتابة فً السرد التخٌٌلً مابعد الحداثً برواٌة 

  / 1968/ كٌرت فونٌؽت المسلخ رقم خمسة 
 24/03/2014 مالك سلمان . د

 25/02/2014 علً حٌدر. د  (الشمبلنً)خصابص النثر الدٌوانً فً كتاب المٌر حٌدر الشهابً  عماد الدٌن  حسن اللؽة العربٌة

 تطور الشكل الفنً فً مسرح سعد هللا ونوس بانة خٌربك اللؽة العربٌة
حورٌة حمو       . د
 فاطمة حكٌم. د

02/04/2014 

 19/06/2014 فاروق مؽربً . د جدلٌة الفن والسٌاسة فً الخطاب الوابً لدى هانً الراهب  دٌاال دندة  اللؽة العربٌة

 30/11/2014 ٌوسؾ زردة . د .دراسة نقدٌة تحلٌلٌة - الطرفة والنادرة فً مإلفات الجاحظ  سونٌا سلٌمان اللؽة العربٌة

 الدا فتٌنة اللؽة العربٌة
/ النص وقابلٌة العرض / سٌمٌاء المسرح بٌن اللؽة والكبلم والخطاب 

 .دراسة لسانٌة - سعد هللا ونوس انموذجاً 

رضوان . د
. قضمانً  د

 مٌساء عبد القادر
19/01/2014 

 اللؽة العربٌة
حنان مٌكابٌل 

 ابراهٌم
 .قراءة تحلٌلٌة نصٌة - حركٌة النحو وببلؼٌة الصورة القرآنٌة 

تٌسٌر . د
 جرٌكوس

24/03/2014 

 صورة القارئ فً النقد العربً من األصمعً حتى عبد القاهر الجرجانً هناء عجً اللؽة العربٌة
ناصٌؾ . د

 ناصٌؾ
03/08/2014 

 صورة العربً فً ادب االطفال عند الصهاٌنة رنٌم حبٌب اللؽة العربٌة 
ٌعقوب البٌطار     . د
 وحٌد صفٌة.د

02/04/2014 

 نور محمد حاتم اللؽة العربٌة 
االٌصال و االخبار فً النص القرانً دراسة سٌمٌابٌة تداولٌة سورة 

مرٌم انموذجا 
 

محمد اسماعٌل .د
 بصل

10/09/2014 

 قٌس محمود محبل اللؽة العربٌة 
 

مسؤلة المكان وأثرها فً تطور المعرفة العلمٌة الحدٌثة 
 

 29/12/2014 ابراهٌم رزوق.د

 أمل صافً اللؽة الفرنسٌة 
: دراسة المكونات الخطابٌة و السٌمٌابٌة لبلقناع فً االعبلن المكتوب 

االقناع فً الفٌؽارو انموذجاً 
 

فادٌا خضر          . د
 اعتدال حبٌب. د 

14/07/2014 

 حنان عباس  اللؽة الفرنسٌة 
دراسة سٌمٌابٌة للشخصٌة الربٌسسٌة عند جان ماري ؼوستاؾ لوكلٌزٌو 

فً رواٌة البحث عن الذهب  
 

 21/10/2014 هبل طرٌفً . د

 عهد محمد  اللؽة الفرنسٌة 
مشكبلت دمج تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تعلٌم وتعلم اللؽة 

الفرنسٌة كلؽة أجنبٌة فً مراحل التعلٌم الثانوي  
 

كندة الشٌخ         . د
 ربى حمود. د

06/11/2014 

 اٌزابٌل صالح جؽرافٌا
النمو السكانً وأثره على تطور وتوزع الخدمات الصحٌة فً محافظة 

 2010-1970طرطوس خبلل الفترة 
 

جبلل خضرة      . د
 رافع شعبان. د

23/03/2014 

 أثر السٌاحة فً الحٌاة االجتماعٌة للسكان فً محافظة طرطوس لبانة مٌا جؽرافٌا
جولٌٌت سلوم     . د
 محمد المقداد  . د

11/05/2014 
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 تلوث الهواء فً منطقة بانٌاس وآثاره البٌبٌة روال محرز جؽرافٌا
رٌاض قره . د

عبد .د    فبلح   
 اإلله الصطوؾ

24/12/2014 

 عبلء سلمان ناصر فلسفة
. األخبلق و الوعً الطبقً عند ماركس

 
 13/10/2014 منذر شبانً. د

 كلٌة العلوم

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 نداء رجب الجٌولوجٌا
دراسة هٌدرولوجٌة متكاملة لتقٌٌم ظروؾ تشكل المٌاه الجوفٌة فً 

 حوض البلذقٌة
 20/07/2014 أحمد محمد. د

 15/05/2014 احمد بكداش. د استخدام دالة ؼاما فً حل بعض المعادالت التكاملٌة  نبٌل سلمان الرٌاضٌات

 04/06/2014 عدنان ظرٌؾ. د  والدوال المستمرة Bدراسة فً المجموعة المفتوحة من النوع  مجٌدة الجرادي الرٌاضٌات

 الحلول العددٌة لؤلمثلٌات ؼٌر المقٌدة باستخدام خوارزمٌات فعالة  مهران متوج الرٌاضٌات
سلٌمان محمود    . د
 محمد علً . د

03/08/2014 

 ٌاسمٌن جلقمة الرٌاضٌات
الفضاءات الخطٌة البولٌانٌة ونظرٌة تمثٌل الزمر فوق فضاء خطً 

 بولٌانً
 21/09/2014 أحمد الؽصٌن. د

 المقعرة العشوابٌة المنؽلقة - قانون األعداد الكبٌرة للدوال المحدبة   نؽم صالح الرٌاضٌات
محمد سوٌقات     . د
 ودٌع علً.د

01/10/2014 

 .عدد السٌطرة فً الجداء الدٌكارتً لبٌانات موجهة  مازن مصطفى  الرٌاضٌات
سهٌل . د

    محفوض    
 رامً شاهٌن. د

20/11/2014 

 وسٌم ببلل الرٌاضٌات
مساهمة فً حل مشكلة ساعً البرٌد االحادٌة و المتعددة األهداؾ 

 باستخدام بحوث العملٌات
مبارك دٌب       . د
 لٌنا مقدٌسٌان. دة

23/01/2014 

 أحمد ضروبة الفٌزٌاء
 و دارة مقٌاس درجة حرارة الكترونً LCRتصمٌم وتنفٌذ دارة مقٌاس 
 باستخدام المضخم العملٌاتً

حسن اسماعٌل      . د
أحمد . د

 عبداللطٌؾ بطٌخ
03/04/2014 

 التوزع النوكلٌونً الموافق لحاالت االستقرار واالصدار النووي رٌم مٌهوب الفٌزٌاء
مفٌد عباس    . د
 محمد فاهود. د

24/09/2014 

 ماهر ؼانم الفٌزٌاء
دراسة تؤثٌر االشابة ببعض المعادن على الخصابص البنٌوٌة و الضوبٌة 

 Sol- Gelالفبلم رقٌقة من أكسٌد الزنك المحضرة بتقانة ال 
عدنان مٌنً     . د
 منٌر الحامض. د

20/07/2014 

  بواسطة دٌو لٌزري نصؾ نافلND : YAGدراسة طٌؾ بللورة  نور الخلٌلً الفٌزٌاء
نظٌر دٌوب   . د
 بسام ؼزولٌن. د

03/08/2014 

 سارة الجمال الفٌزٌاء
دراسة تحلٌلٌة وتجرٌبٌة آللٌات حساب وقٌاس النشاط اإلشعاعً للمنابع 

 المشعة 
جبور جبور    . د
 هٌثم جبٌلً. د

29/10/2014 

  تٌتانات البارٌومCOZNالدراسة الطٌفٌة للمركب فراٌت  رواء سلٌم الفٌزٌاء
بدر األعرج     . د
 لإي محمد. د

05/03/2014 

 مساهمة فً دراسة مفعول هول الكمومً  دٌانا قوجة  الفٌزٌاء

محً الدٌن . د
           نظام  

ؼٌجٌكوش . د
 كارتشٌفسكً

30/09/2014 

 مساهمة فً دراسة النقط الكمومٌة  راٌة رجب عٌسى  الفٌزٌاء

محً الدٌن . د
           نظام  

ؼٌجٌكوش . د
 كارتشٌفسكً

01/10/2014 
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 سكٌنة ؼبلونجً الفٌزٌاء
تخفٌض الثر الحراري فً لٌزر النٌودٌمٌوم ٌاغ المضخوخ بلٌزر نصؾ 

  Nd:YAG/YAGناقل عن طرٌق استخدام بلورات هجٌنة 

بسام ؼزولٌن   . د
مصطفى . د

 صابم الدهر
20/11/2014 

 سكٌنة ؼبلونجً الفٌزٌاء
تخفٌض الثر الحراري فً لٌزر النٌودٌمٌوم ٌاغ المضخوخ بلٌزر نصؾ 

  Nd:YAG/YAGناقل عن طرٌق استخدام بلورات هجٌنة 

بسام ؼزولٌن    . د
مصطفى . د

 صابم الدهر
20/11/2014 

 علً بشٌر الفٌزٌاء
تطور األزمنة الحقٌقٌة فً مٌكانٌكا الكم االحصابً لنظرٌة المعاٌرة 

 لببلزما الكواركات و الؽلٌونات

سلمان . د
 .د    الشاتوري  

 محً الدٌن نظام
05/03/2014 

 رابد زكرٌا الفٌزٌاء
دراسة االنحراؾ على النموذج المعٌاري من خبلل التفاعل بٌن 

 االلكترون و النٌوترٌنو الكتلً
نزٌه حٌدر    . د
 احمد بٌشانً . د

01/10/2014 

 عبل بٌرٌص  الكٌمٌاء
تحضٌر معقدات برومٌد الكادمٌوم مع برومٌد المؽنزٌوم فً وسط دي 

 اٌتٌل أمٌن ودراسة خواصها 
 06/11/2014 نزار ؼنام . د

 عبلء الدٌن محمد الكٌمٌاء
دراسة الشروط المثلى لتحدٌد بعض الملوثت المعدنٌة بالطرٌقة الفولط 

 امبٌرومترٌة فً مٌاه الصرؾ الصحً المعالجة 

هاجر ناصر   . دة
فاتن عبلء . دة

 الدٌن
07/01/2014 

 جهان صبح الكٌمٌاء
- FeCl3:تحضٌر المركبات المعقدة فً الجملة ثبلثٌة المكون 

CaCL2 -THF 
 07/01/2014 نزار ؼنام. د

 علً صبحا علم الحٌاة الحٌوانٌة
دراسة بٌبٌة مقارنة لتجمعات بطنٌات القدم ودور بعض انواعها 

كمإشرات حٌوٌة لتلوث المٌاه الشاطبٌة فً عدة مواقع من الشاطا 
 السوري

فابز صقر   .د
 ؼٌاث عباس.د

13/02/2014 

 رٌعان قابقلً علم الحٌاة النباتٌة
السلوك الوراثً لبعض الصفات المرتبطة بتحمل الملوحة فً القمح 

 الطري فً مراحل النمو المبكرة باستخدام الزراعة المابٌة
بدر جابر     . د
 عثمان سلٌمان. د

17/06/2014 

 04/11/2014 نوال العلً. دة دراسة التنوع الفطري لروث بعض الثدٌات األلٌفة فً محافظة البلذقٌة وبام العبد  علم الحٌاة النباتٌة 

 رؼداء شرٌقً علم الحٌاة النباتٌة 
 وتحدٌد تجمعات Portunidaeدراسة بٌولوجٌا الخصوبة لفصٌلة 

  المرافقة لها فً شاطا البلذقٌةCrustaceaالقشرٌات 
 06/11/2014 فاٌز صقر . د

 كلٌة الطب البشري

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 علً ناصٌؾ جراحة عظمٌة
- المعترضة )تقوٌم اإلندمال فً الكسور المؽلقة للثلث المتوسط للظنبوب 

دراسة مقارنة بٌن نتابج المعالجة بالسفافٌد ذات األقفال  - (المابلة
 والصفابح المعدنٌة

 07/01/2014 عزة المحمد. د

التولٌد وأمراض 
 النساء

 التدبٌر واآلثار الجانبٌة - استعمال النٌفٌدبٌن فً تثبٌط المخاض الباكر  جاسم العرٌب 
أحمد عبد . د

 الرحمن 
07/01/2014 

 07/01/2014 خضر رسبلن . د فعالٌة الهولمٌوم لٌزر فً تفتٌت حصٌات الحالب تنظٌرٌاً  رامً خدام  الجراحة 

 أذٌات العمود الرقبً فً سٌاق الداء الرٌثانً وارتباطها بشدة المرض دٌما القاموع أمراض الباطنة
   كاسر الدو  .د
 عامر جركس. د

09/01/2014 

 رحاب صبحه التخدٌر و االنعاش
 فً مراقبة عمق التخدٌر و MACاهمٌة التركٌز السنخً األصؽري 

 الوقاٌة من الصحو أثناء العمل الجراحً

عبد الهادي . د
       السبلمة  

 عقٌل خدام. د
23/01/2014 

 28/01/2014 سجٌع مسعود. د تقوٌم نتابج استبصال الزابدة الدودٌة بالتنظٌر عند البالؽٌن  سومر دٌوب  جراحة العامة 

أمراض الجهاز 
 التنفسً

 زٌنة صافً
تؤثٌر التخٌن المزمن للسجائ على الحجم الزفٌري األعظمً فً الثانٌةن 

من السعة الحٌوٌة % 27-25األولى والجرٌان الزفٌري األعظمً بٌن 
 ودورهما فً التحري الباكر عن الداء الربوي الساد المزمن

فاطمة ٌاسٌن . د
 قصاب

29/01/2014 

 11/02/2014 محمد مٌهوب. د دراسة عبلقة االنتانات التنفسٌة بمستوى حدٌد المصل عند األطفال رنٌم دٌب قسم األطفال
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 مً دٌب الطب المخبري
 لدى  حوامل سكرٌات HBALcدراسة مستوى الخضاب الؽلوكوزي 

 وؼٌر سكرٌات بالمقارنة مع ؼٌر الحوامل فً الساحل السوري 

فٌصل . د
      رضوان   

 أرٌج بوبو. دة
11/02/2014 

 أهداب حٌدر طب األطفال
تقٌٌم عوامل الخطورة لدى األطفال المصابٌن بالربو المراجعٌن للعٌادة 

 ( 2013-2012)الصدرٌة بمشفى األسد الجامعً بالبلذقٌة بٌن عامً 
 12/02/2014 ؼزل دٌب. د

أمراض جلدٌة 
 وزهرٌة 

 تقٌٌم فعالٌة وامان محلول التٌربٌنافٌن الجدٌد فً عبلج سعفات القدم  حبل عثمان 
محمد عادل .د

       اسماعٌل 
 روال بدور . د

12/02/2014 

 مقارنة النتابج العبلجٌة لخزع تضٌق اإلحلٌل باللٌزر مع الخزع البارد أحمد عبود جراحة بولٌة
حستن ناصر  . د
إسبلم ٌاسٌن . د

 قصاب
12/02/2014 

تولٌد وأمراض 
 النساء

 تؤثٌر األنتانات المهبلٌة على المخاض الباكر  دٌانا صقور
جهاد األٌوب    . د
أحمد عبد . د

 الرحمن 
09/03/2014 

 09/03/2014 أٌمن حرفوش   . د دراسة معدالت النكس فً أورام المثانة والعوامل المإثرة فٌها زٌاد نزهة جراحة

أمراض جلدٌة 
 وزهرٌة 

 دراسة فعالٌة المترونٌدازول الموضعً فً عبلج التهاب الجلد الدهنً  رشا عٌسى 
محمد معبل    . د
 روال بدور . د

30/03/2014 

أمراض األذن 
 واألنؾ والحنجرة

 مً ضومط
األهمٌة التشخٌصٌة لخزعة اإلبرة االرتشافٌة الدقٌقة  فً تشخٌص أورام 

 الرأس والعنق
فاٌز العلونً   . د
 ٌوسؾ ٌوسؾ . د

30/03/2014 

أمراض األذن 
 واألنؾ والحنجرة

 تقٌٌم اختبلطات جراحة الجٌوب التنظٌرٌة بالطرابق الجراحٌة المتعددة  نانسً عٌسى
ٌوسؾ ٌوسؾ   . د
 جورج عٌسى. د

03/04/2014 

أمراض األذن 
 واألنؾ والحنجرة

 06/04/2014 عزٌز محمود. د دراسة سرٌرٌة لفعالٌة جهاز المبلحة فً جراحة الجٌوب التنظٌرٌة مهند أحمد

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 دٌار ابراهٌم 
تؽٌرات سطح القرنٌة األمامً ودورها فً الخطؤ االنكساري التالً 

 لجراحة الساد بالفاكو 
محمود رجب  . د
 قحطان جلول . د

06/04/2014 

 أحمد عجان الطب المخبري
دراسة نتابج اختبارات الكشؾ السرٌع عن المستضدات الجرثومٌة فً 

ومقارنتها  (ICT)السابل الدماؼً الشوكً بطرٌقة االستشراب المناعً 
 مع نتابج الزرع الجرثومً

 10/04/2014 ٌوسؾ زرٌق. د

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 العد الشابع وعبلقته بالعادات الؽذابٌة نٌفٌن عبدالهادي
عبدالحلٌم . د

 رومٌة
16/04/2014 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 بثٌنة أحمد 
ٌّة التالٌة لجراحة الساد باستحبلب العدسة  بالشق  (الفاكو)مقارنة البلبإر
 القرنً العلوي و الشق القرنً على المحور األكثر تحدباَ 

ٌوسؾ سلٌمان . د
 لمى ٌنً . دة

05/05/2014 

 إٌمان شحادة طب األطفال
القٌمة التشخٌصٌة للمشعرات االلتهابٌة فً إنتان الدم الجرثومً عند 

 حدٌثً الوالدة
 25/05/2014 عدي جونً. د

 دراسة سببٌة وبابٌة لئلختبلطالت الحادة لداء السكري علً دبول أمراض الباطنة
منٌؾ مرعً  . د
 هالة سعٌد. د

22/05/2014 

 الداء االنزالقً كعامل خطر لحدوث فقر الدم أمانً حرفوش طب أطفال
سمٌر أصبلن  . د
ٌوسؾ . د

 زعببلوي
05/06/2014 

 رنٌم ٌاسٌن االمراض الباطنه
 فً CAUTIدراسة وبابٌة لآلنتانات البولٌة المرافقة للقثاطر البولٌة 
 وحدة العناٌة المشددة فً مشفى األسد الجامعً بالبلذقٌة 

منهل حسٌن  . د
 حسن سعٌد. د

09/06/2014 

 ولٌام طٌوب جراحة
 DOXAZOSIN مع SILODOSINمقارنة النتابج العبلجٌة لل 

 عند مرضى ضخامة الموثة الحمٌدة
محمد كنعان  . د
 بسام عباس. د

16/06/2014 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 الساد التالً عند مرض داء السكري جزاء حبٌب
محمود رجب   . د
 عقٌل حجوز. د

15/06/2014 
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تولٌد وأمراض 
 النساء

 وسام طعمة
دراسة مقارنة بٌن استخدام العروة الكهربابٌة و الطرٌقة الكبلسٌكٌة فً 

 .إجراء الخزعة المخروطٌة لعنق الرحم 
 25/06/2014 حسن صالح. د

 طارق داود طب االطفال
- العبلقة بٌن الفترة الكامنة النبثاق األؼشٌة الباكر و انتان الولٌد الباكر 

 دراسة سلسة من الحاالت
عدنان دٌوب  . د
 منٌر عثمان. د

22/04/2014 

تولٌد وأمراض 
 النساء

 دٌمة سلوم
دراسة مقارنة ما بٌن األوكسً توسٌن والمٌزوبروستول فً الوقاٌة من 

 نزوؾ الخبلص
 09/07/2014 عدنان محمد. د

 النتابج الوظٌفٌة: المعالجة الجراحٌة لكسور الرضفة عند البالؽٌن فداء العص جراحة
أحمد جونً    . د
 علً ٌوسؾ. د

20/07/2014 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 مراضة و وفٌات األمهات فً مشفى األسد الجامعً فً البلذقٌة سومر حبٌب
أحمد حسن . د

سحر . ٌوسؾ  د
 حسن

05/08/2014 

 التدبٌر المحافظ للحنؾ الوالدي قبل سن المشً ٌمام حوٌجة جراحة
صفوان . د

أحمد . ٌوسؾ   د
 جونً

19/08/2014 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 تؤثٌر التدخٌن على حجم الولٌد هنادي ابراهٌم
عصام الدالً   . د
 ثورة نعٌسة. دة

21/09/2014 

تولٌد وأمراض 
 النساء

 رابدة جلعود
تقٌٌم لطاخة عنق الرحم وتنظٌر عنق الرحم المبكر عند الحوامل فً 

 األشهر الثبلثة األولى من الحمل
صفاء سلمان    . د
 عٌسى أحمد. د

21/09/2014 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 وداد الحساب
دقة األمواج فوق الصوتٌة فً تقدٌر عمر الحمل و وزن الجنٌن قبل 

 AC, FL, BPDالوالدة استخدام 
جهاد أٌوب    . د
 عصام الدالً. د

30/09/2014 

 22/10/201 علً ابراهٌم. د حساسٌة و نوعٌة الموجودات التنظٌرٌة للعفج فً تشخٌص الداء الزالقً امل صهٌونً طب أطفال

التولٌد وأمراض 
 النساء

 وبابٌات و اختبلطات تنظٌر باطن الرحم نوار صقر
لٌنا رمضان    . دة
 عصام الدالً. د

04/11/2014 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 12/11/2014 محمود دلول. د تؤثٌر التهاب الجلد التؤتبً على نوعٌة الحٌاة عند التؤتبٌٌن نورا بركات

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 23/11/2014 عبدهللا الخٌر. د دراسة انتشار فطور األظفار لدى مرضى الصداؾ ألحان سلٌمان

 حازم جرمانس االمراض الباطنه
موجودات التنظٌر الهضمً العلوي عند المستعملٌن البلعرضٌٌن 

 لجرعة ضؽٌرة من األسبرٌن
مٌبلد . د

 انطانٌوس
25/11/2014 

أمراض جلدٌة 
 وزهرٌة 

 دراسة العبلقة بٌن بٌن الزنمات واستقبلب السكر والشحوم أٌهم النقري 
جمال خدام         .د
 عبد هللا الخٌر. د

25/11/2014 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 تؽٌرات القٌم الدموٌة عند مرٌضات الورم اللٌفً الرحمً سوزان صقر
محمد النقري   . د
احمد . د

 عبدالرحمن
19/10/2014 

 هانً صالح  جراحة
/ التدبٌر الجراحً لكسور الثلث المتوسط المؽلقة فً العضد عند البالؽٌن 
دراسة مقارنة بٌن نتابج استخدام الصفابح والبراؼً المعدنٌة مع السفافٌد 

. / 

معن سعد     . د
 ؼٌاث حلوم. د

14/12/2014 

أمراض جلدٌة 
 وزهرٌة 

 الحزاز المسطح وعوامل الخطورة المرافقة  أحبلم حاج محمود
فاخر السٌد    . د
 روال بدور . د

14/12/2014 

 كلٌة الزراعة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 .دراسة تحلٌلٌة لتسوٌق الحلٌب و مشتقاته فً محافظة البلذقٌة  دٌانا اسماعٌل االقتصاد الزراعً
ابراهٌم حمدان . د

 صقر
06/04/2014 

 صفاء نعامة االقتصاد الزراعً
سبل االستفادة من مخلفات االنتاج و التصنٌع الزراعً فً المنطقة 

 الساحلٌة و أثرها على التنمٌة المستدامة
 01/09/2014 ابراهٌم صقر. د
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 لٌنا محمد االقتصاد الزراعً
دراسة تسوٌق محصول الشوندر السكري فً منطقة الؽاب و آفاق 

 تطوٌره
 08/09/2014 ؼسان ٌعقوب. د

 رنا محمد  االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر السلوك الحٌاتً و النظام الؽذابً ألسماك السكمبري و الؽرٌبة و الحفظ 

 بالتجمٌد على مكوناتها من الدهون و البروتٌنات
أدٌب سعد           . د
 علً علً . د

17/03/2014 

 رابدة صبلح االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر ظروؾ مراحل التسوٌق على جودة وسبلمة سمك البراق 

Dicentrarchus labrax 
محمد حسن  . د
 علً سلطانة. د

06/01/2014 

 زٌن بركات االنتاج الحٌوانً
التقصً عن اإلصابة ببعض أنواع األوالً الطفٌلٌة الداخلٌة عند أسماك الكارب 

  فً مزرعة السنCyprinus carpioالعادي 
محمد حسن  . د
 أمل دٌوب.د

06/04/2014 

 حسن التعمري االنتاج الحٌوانً
دراسة التهاب الملتحمة والقرنٌة المعدي وأثره على الحالة الصحٌة 

 واإلنتاجٌة لؤلبقار فً الساحل السوري

رفٌق . د. أ
عبد . جببلوي   د
 الناصر العمر

28/08/2014 

 20/05/2014 مازن نصور. د دراسة تؤثٌر بعض عوامل انتاج اللفابؾ الخضراء فً نجاح المسطح األخضر نٌرمٌن احمد البساتٌن

 ربى أبو الشمبلت  البساتٌن
تؤثٌر بعض أصناؾ الزٌتون الملقحة على انتاج صنؾ الخضٌري المنتشر فً 

 محافظة البلذقٌة 
أحمد استنبولً   . د
 فاضل القٌم , د

20/07/2014 

 ٌارا جبٌلً البساتٌن
تؤثٌر بعض المواد الكٌمٌابٌة فً إنتاج أشجار البرتقال أبو سرة ومقدرة 

 ثمار ها على التخزٌن 
جرجس مخول   . د
 علً علً . د

30/09/2014 

 دراسة التنوع الوراثً ضمن نوع الخوخ البري فً محافظة البلذقٌة محمد قٌس نظام البساتٌن
هٌثم اسماعٌل  . د
حافظ . د

 محفوض
29/10/2014 

 رٌم محمد أصبلن البساتٌن
تؤثٌر الري بمٌاه صرؾ صحً معالجة فً نمو وإنتاج أشجار البرتقال 

 خطة البحث قابلة للتعدٌل/ أبو صرة الفتٌة 
  علً دٌب   . د
 حسٌن جنٌدي. د

06/02/2014 

 تمام سلٌمان  الحراج والبٌبة 
نمذجة مإشر جودة الموقع وتقدٌر الكتلة الحٌة لؽابات الصنوبر البروتً 

 البلذقٌة - فً منطقة ربٌعة 
أسانة رضوان     . د
 وابل علً. د

09/01/2014 

 عبل مرهج الحراج والبٌبة 
حالة المنطقة - استخدام تقنٌات االستشعار عن بعد فً مراقبة الجفاؾ 

 الشرقٌة فً سورٌا
أدهم جلب      . د
 اٌلٌن محفوض. د

04/11/2014 

 ببلل السٌد الحراج والبٌبة 
تقٌٌم الخصابص الشكلٌة واألثر العمرانً ألشجار بعض الشوارع فً 

 مدٌنة البلذقٌة
طبلل أمٌن    . د
 خالد باٌزٌد. د

17/11/2014 

 أنس برهوم الحراج والبٌبة 
تقٌٌم نجاح بعض مواقع التحرٌج االصطناعً فً سهل الؽاب فً سورٌة 

. 
أسامة رضوان   . د
 وابل علً . د

01/10/2014 

 شفق حرفوش الحراج والبٌبة 
دراسة بعض  التؤثٌرات البٌبٌة المحتملة فً الموارد المابٌة لمركز وادي 

 الهدة لمعالجة المخلفات الصلبة فً محافظة طرطوس
هٌثم شاهٌن    .د
 ٌوسؾ العلً. د

06/02/2014 

 دٌانا حمٌدوش الحراج والبٌبة 
دراسة مقدرة بعض األنواع النباتٌة المزروعة على مراكمة بعض العناصر 

 الثقٌلة فً مدٌنة البلذقٌة حدٌقة الفرسان 
 08/05/2014 إبراهٌم نٌصافً . د

 دٌنا ابراهٌم الحراج والبٌبة 
دراسة امكانٌة مراكمة بعض األنواع النباتٌة المزروعة فً حرم مصفاة بانٌاس 

 للعناصر الثقٌلة
 27/08/2014 ابراهٌم نٌصافً. د

 رامً دٌوب الحراج والبٌبة 
دراسة النمو الطولً والقطري وتقدٌر المخزون الخشبً لؽابات الصنوبر 

 البروتٌالطبٌعٌة فً برادون لتحدٌد مدى االستفادة منه اقتصادٌاً وبٌبٌاً 

حسن عبلء . د
وابل . الدٌن   د

 علً
27/04/2014 

 دراسة السلوكٌة الوراثٌة لبعض أصناؾ القمح الطري تحت الظروؾ المحلٌة  بشار داود المحاصٌل الحقلٌة 
   صالح قبٌلً . د
 بولص خوري. د

15/07/2014 

 راما دروٌش المحاصٌل الحقلٌة 
دراسة تؤثٌر المسافات الزراعٌة والتسمٌد العضوي والمعدنً على 

الصفات المورفسٌولوجٌة واإلنتاجٌة والنوعٌة لنبات العصفر 
Carthamus tincotorisًالصنؾ المحل  

علً اسكندر . د
محمد . سلٌمان  د
 عبد العزٌز

30/11/2014 

علوم التربة  
 والمٌاه

 مٌس حسٌن
دراسه مقارنه لآلنجراؾ المابً لبعض منظومات التربة فً ؼابات 

 تربة مزروعة فً محافظة البلذقٌة _ؼابات محروقه_
عٌسى كبٌبو     .د
 سوسن هٌفا. د

09/09/2014 

علوم التربة  
 والمٌاه

 مٌس علً دٌب
أثر مستوٌات مختلفة من البورون و الزنك على نمو نبات الذرة 

 .الصفراء و محتواها من العناصر الؽذابٌة 
عبدالعزٌز بو . د

 عٌسى
26/01/2014 
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 مٌبلد عٌسى وقاٌة النبات
  ASCOCHYTA  FABAE F  LENIS (BONDدراسة فطر 
VASSIL الكابن المسبب لمرض لفحة االسكوكاتٌا على محصول  

 خطة لبحث قابلة للتعدٌل/ العدس  فً الساحل السوري 

صباح . دة
     المؽربً    

 سهام أسعد. دة
12/02/2014 

 30/03/2014 سلٌمان احسان. د  .bruchidaeدراسة تصنٌفٌة وبٌولوجٌة لحشرات فصلٌة خنافس البقولٌات  سلمان محرز وقاٌة النبات

 بشرى رزق وقاٌة النبات 
أثر العوامل البلحٌابٌة و فطر المٌكورٌزا على نمو فطر الفٌوزارٌوم على 

 البندورة فً الزراعه المحمٌة
صباح المؽربً     . د
 محمد طوٌل. د

17/03/2014 

 مٌسون جدٌد  وقاٌة النبات 
دراسة العبلقة بٌن اإلصابة باألكاروسات والتسمٌد اآلزوتً لؽرس 

 الحمضٌات 

إبراهٌم عزٌز . د
هٌثم . صقر د

 اسماعٌل 
16/11/2014 

 وقاٌة النبات 
محمد حسام حسن 

 حلبً
التحري عن فٌروس الذبول المتبقّع على البندورة على بعض النباتات 

ٌّة ٌّة فً محافظة البلذق  العابلة الباذنجان
عماد اسماعٌل  . د
 أنصاؾ عاقل. دة

24/12/2014 

 24/02/2014 ندى ألوؾ . دة حصر النٌماتودا المرافقة لصنفً التبػ برلً وفٌرجٌنٌا فً الساحل السوري  مً علً  وقاٌة النبات 

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 سونٌا أحمد الهندسة اإلنشابٌة 
دراسة أسباب أوامر التؽٌٌر النظامٌة وتحلٌل أثرها على مشارٌع األبنٌة 

 فً المنطقة الساحلٌة
بسام حسن   . د
 فاٌز جراد. د

30/03/2014 

 تؤثٌر معامبلت الخلطة البٌتونٌة على أداء الملدنات ؼنوة نقوال الهندسة اإلنشابٌة 
علً خٌر بك   . د
 زكابً طرٌفة. د

11/05/2014 

 الهندسة اإلنشابٌة 
جبلل محمد 

 عمران

مساهمة فً دراسة استقرار طبقات التؽطٌة المعدنٌة المستوٌة أو شبه 
  PUR/ المستوٌة للعناصر السندوٌشٌة ذات نواة من مادة البولٌإرٌتان 

. / 

أكرم صقور     . د
 ؼسان شٌخ علً. د

24/03/2014 

 شهناز مرشان الهندسة اإلنشابٌة 
دراسة استجابة المنشات على الحموالت النبضٌة وبرمجة الحل التحلٌلً 

 الدٌنامٌكً وفق تكامل دٌوهامل بواسطة الحاسب

عصام ناصر  . د
عبد الرحمن . د

 بجبوج
03/06/2014 

  تشرٌن16دراسة جودة مٌاه بحٌرة سد  رنٌم مناع الهندسة البٌبٌة
هٌثم جناد      . د
 كوكب حربا. دة

29/01/2014 

 25/08/2014 هٌثم جناد. د مساهمة فً تطوٌر منهجٌة لتقٌٌم األثر البٌبً فً الساحل السوري فوندا أحمد الهندسة البٌبٌة

 .تقٌٌم كفاءة بعض انظمة الصرؾ الصحً فً محافظة البلذقٌة  مرام سعٌد الهندسة البٌبٌة
عادل عوض   . د
 حسام صبوح. د

14/07/2014 

 مٌس عبد القادر الهندسة البٌبٌة
نمذجة و محاكاة محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً فً التجمعات 

 السكنٌة الصؽٌرة فً المنطقة الساحلٌة
  25/05/2014 

 مٌس عبد القادر الهندسة البٌبٌة
نمذجة و محاكاة محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً فً التجمعات 

 السكانٌة الصؽٌرة فً المنطقة الساحلٌة
رابد جعفر     . د
 حسام صبوح. د

25/05/2014 

 هادٌا متوج الهندسة البٌبٌة
المخلفات الصلبة على جودة مصادر المٌاه (مطامر)دراسة تؤثٌر مكبات 
 (دراسة حالة مكب البصة )السطحٌة و الجوفٌة 

. رابد جعفر     د.د
 عادل عوض

29/01/2014 

الهندسة 
 الجٌوتكنٌكٌة

 خلود حواط
 MSEدراسة مقارنة بٌن الجدران االستنادٌة بتربة مسلحة مٌكانٌكٌا

 بالجٌوؼرٌد و الجدران االستنادٌة التقلٌدٌة
مالك حسن      . د
 رامً اسطة. د

24/02/2014 

الهندسة المابٌة و 
 الري

 كنان اسماعٌل
دراسة العبلقة بٌن كمٌة الرواسب الناتجة من االنجراؾ المابً للتربة 

 وكمٌة الرواسب المنقولة فً نهر زؼارو
عزالدٌن حسن  . د
 منذر حماد. د

11/12/2014 

الهندسة المابٌة و 
 الري

 إدارة موارد مٌاه نبع بانٌاس فً ظل التؽٌرات المناخٌة دٌمة محمد
شرٌؾ حاٌك     . د
 ؼطفان عمار . د

29/06/2014 

الهندسة المابٌة و 
 الري

 رٌم خضور 
التوزٌع المكانً لبعض البارامترات الهٌدروجٌولوجٌة فً جنوب سهل 

 جبلة باستخدام االحصاء المكانً 

عباس عبد . د
ؼطفان . الرحمن  د
 عمار  

06/07/2014 

الهندسة المابٌة 
 والري 

 عبٌر االبراهٌم
مساهمة فً إدارة واؼناء الموارد المابٌة باستخدام تقنٌات حصاد المٌاه 

 بمعونة التقانات الحدٌثة فً منطقة سلمٌة
عز الدٌن حسن    . د
 مرتضى علً. د

03/08/2014 
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هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 نؽم صالح

تطوٌر مودٌل للتنبإ بالحوادث المرورٌة باستخدام منهج المنطق 
 /حالة الدراسة مدٌنة البلذقٌة / الضبابً 

 30/04/2014 شذى اسعد. دة

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 دراسة استخدام لمطاط فً تعدٌل الخبلبط البٌتومٌنٌة فً مدٌنة البلذقٌة  فاتن فوز 

رنا دروٌش . دة
 رامً حنا . أحمد  د

04/12/2014 

هندسة 
المواصبلت 

 والنقل
 ٌارا خٌر بك

دراسة تؤثٌرات المرفؤ الجاؾ المقترح فً مدٌنة حسٌاء الصناعٌة على 
 قطاع النقل اللوجستً

أكرم رستم         . د
 بسام حسن. د

03/04/2014 

هندسة 
المواصبلت 

 والنقل 
 دراسة سبلمة المشاة فً مناطق المدارس مٌس الرحٌة

أكرم رستم    . د
 شذى اسعد. دة

24/02/2014 

هندسة وإدارة 
 التشٌٌد

 لٌال أحمد 
تحسٌن أداء مشارٌع التشٌٌد باستخدام التتبع المإتمت لمإشرات قٌاس 

 األداء
 18/06/2014 رنا مٌا. د

هندسة وإدارة 
 التشٌٌد

 جورج حداد
مقارنة استخدام نظام نمذجة معلومات البناء بؤنظمة الكاد التقلٌدٌة فً 

 مرحلة التصمٌم
 26/10/2014 جمال عمران. د

هندسة وإدارة 
 التشٌٌد

 مٌسون زحلط
استراتٌجٌة مثلى لتوزٌع المٌزانٌة على أعمال الصٌانة الطرقٌة فً 

 البلذقٌة
  هانً نجا    .د
 رناء أحمد. دة

25/05/2014 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

هندسة االتصاالت 
 والمعلوماتٌة 

 تحسٌن أداء الشبكات البلسلكٌة متعددة القفزات بنطبٌق ترمٌز الشبكة  أحمد خلٌل ابراهٌم 
محمد حجازٌة    . د
 معٌن ٌونس.د

27/04/2014 

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 فرح جنٌكة
ضوبً  مولؾ لتطبٌقات التجمٌع بتقسٌم - دراسة مرشح فوق صوتً  

 طول الموجة 
 18/11/2014 عفٌؾ صقور. د

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 06/04/2014 بشرى معبل. د  ODMRPتحسٌن معدل إٌصال الرزم للبروتوكول   ؼزوان رٌا

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 21/09/2014 مثنى القبٌلً. د سماحٌة أعطال التوجٌة فً شبكات الحساسات البلسلكٌة نعمى ٌونس

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 عبل سٌفو
استنتاج مخطط التموضع فً شبكات الحساسات البلسلكٌة الثابتة 

 المنشورة عشوابٌاً 
 09/03/2014 جمال خلٌفة. د

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 19/10/2014 احسان شرٌتح . د .دراسة مضخم رامان باستخدام األلٌاؾ البلورٌة الفوتونٌة  باسل خالد حجً

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 05/03/2014 جمال خلٌفة . د إطالة زمن حٌاة شبكات الحساسات البلسلكٌة الثابتة المنشورة عشوابٌاً  روال رزق 

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 فرح محمد معبل
تحسٌن أداء أنظمة التحكم اإلشرافً المعتمدة على الحساسات البلسلكٌة 

 على مستوى البروتوكوالت الحقلٌة 
جمال خلٌفة       . د
 علً العلً . د

01/07/2014 

هندسة اإلتصاالت 
 واإللكترونٌات

 محمد أسعد
دراسة وتحلٌل الخواص الكهرومؽناطٌسٌة لبنٌة تجزٌبٌة ثنابٌة البعد 

 metamaterialمكونة من مواد سالبة السماحٌة الكهربابٌة 

السموءل . د
علً . صالح    د

 زٌد
24/12/2014 

هندسة التصمٌم 
 واالنتاج 

 طارق حسٌن 
رفع كفاءة الوصبلت المعدنٌة بٌن صمامات التنفٌس وأنابٌب الؽاز فً 

 منشؤة إٌببل الؽازٌة فً منطقة الفرلقس
 14/12/2014 رابد النجار. د

هندسة التصمٌم 
 واالنتاج 

 رانٌت سوٌقات
تصمٌم وتفٌذ آلة اختبار لدراسة تؤثٌر خشونة السطوح على االحتكاك 

 واالهتراء
أحمد سبلمة     . د
 خضر خفٌؾ. د

06/07/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 29/01/2014 علً سلٌمان . د تصٌم نظام لتقٌٌم الوراثة فً قواعد البٌانات ؼرضٌة التوجه  عفراء مروة 
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هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 تطبٌق الهندسة التجزٌبٌة لتحدٌد المسار األفضل فً الشبكات الحاسوبٌة رشا حمٌدوش
محمد حجازٌة    . د
السموءل . د

 صالح
25/02/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 تؤثٌر الضجٌج على الضؽط التجزٌبً للصور الطبٌة الفوق صوتٌة هبة حاتم
السموءل . د

. صالح    د
 جعفر الخٌر

19/06/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 وابل ابراهٌم
للنظم االلكترونٌة فً  / STATEFLOW/ نمذجة األخطاء فً بٌبة 

 .السٌارات الحدٌثة 
علً سلٌمان      . د
 حسن البستانً. د

25/02/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 ماهر وقاؾ
خطة / نمذجة خدمات التجارة االلكترونٌة باإلعتماد على شبكات بتري 

 البحث قابلة للتعدٌل

جعفر الخٌر       . د
ابراهٌم . د

 الشامً
01/09/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 الٌن الخوري
 باستخدام الطوبولوجٌا WSNتحسٌن أداء شبكات الحساسا ت االسلكٌة 

 العنقودٌة ومقٌم الوصلة 
جعفر الخٌر       . د
 محمد حجازٌة . د

13/07/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 ابراهٌم شٌخضاهر
 فً flexrayإعادة الضبط الدٌنامٌكً لؤلنظمة المعتمدة على بروتوكول 

 السٌارات
ؼادي . د

 محمودي
21/04/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 رنٌم كٌوان
التصنٌؾ اآللً لتعبٌرات الوجه باستخدام تقنٌات معالجة الصورة 

التعبٌر - السعادة - الؽضب - التفاجإ - الحزن - االشمبزاز - الخوؾ)
 (الطبٌعً

 05/03/2014 جبر حنا .د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 ندى كرتوش
دراسة تحلٌلٌة ) VOIPأنظمة التعرؾ على المتحدث فً الشبكات 

 (وتطبٌقٌة
جعفر الخٌر    . د
 بلسم عٌد. د

01/09/2014 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 تمٌم الملقً
 لتحسٌن WIMAX على شبكات PMIPV6بناء نموذج للبروتوكول

 أداء اختٌار المسار األمثل
 28/08/2014 حسن األحمد. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 سامً اسبر
تحسٌن جودة خدمة الوسابط المتعددة فً الشبكات البلسلكٌة ؼٌر 

 .المتجانسة باستخدام حركة المرور بالزمن الحقٌقً
 22/10/2014 محمد حجازٌة.د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 رشا شبانً
  عن طرٌق إدارة Cel Lular IPتحسٌن جودة الخدمة فً شبكات 

عرض حزمة الشبكة ٌاستخدام الخوارزمٌات التطورٌة 
 

 19/10/1014 محمد حجازٌة. د

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً 

 لما جبٌلً
قواعد البٌانات ؼرضٌة التوجه وتطبٌقها فً النظم المعلوماتٌة 

 للمستشفٌات
علً سلٌمان       . د
 محمد حجازٌة. د

25/02/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 أكرم شكري 
تحسٌن فً الجودة المسلمة للطاقة الكهربابٌة باستخدام أنظمة الكترونٌات 

 القدرة 

زٌاد هرموش       . د
أحمد حاج . د

 أحمد 
21/09/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 دراسة حماٌة مسافٌة لخط نقل باستخدام الشبكات العصبونٌة  علً أسعد 
طارق ابراهٌم    . د
 تمام حٌدر . د

14/08/2014 

هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 معتز محمد دبلو
تحسٌن استقرار نظم الطاقة الكهربابٌة باستخدام مخمد اهتزاز ٌعتمد فً 

 عمله على الشبكات العصبونٌة 
سمٌة شروؾ     . دة
 طارق ابراهٌم. د

06/02/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 حسن محمد
نمذجة العبلقة األمثل بٌن قطر الدوار واستطاعة المولد لعنفة تولٌد 

 كهرباء رٌحٌة 
أحمد سبلمة       . د
 أٌوب حسن . د

24/09/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 اسماعٌل عٌسى
دراسة تحسٌن مردود األلواح الكهروشمسٌة عن طرٌق إضافة عواكس 

 مسطحة
رامً جورج       . د
 مسعود صبٌح. د

01/10/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

  محضرة مخبرٌاً PECدراسة خواص خبلٌا  مً عبد الكرٌم
هاجر ناصر       . دة
 فإاد صالح. د

29/04/2014 
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هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 زٌنة علً
التحكم بنظام طاقة هجٌن مكون من عنفة رٌحٌة ووحدة كتلة حٌوٌة فً 

قطٌنة باستخدام المتحكمات الصؽرٌة 
 

ٌوسؾ ٌاخور     . د
 حسام شاهٌن. د

20/11/2014 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة 

 دراسة ونمذجة الضجٌج الناتج عن وسابط النقل فً محافظة البلذقٌة  كنده صالح
حبٌب محمود      . د
 هٌثم عٌسى. د

12/03/2014 

هندسة القوى 
المٌكانٌكٌة  

 
 

 دراسة مإشرات عمل محطات تولٌد الطاقة عند حموالت جزبٌة متؽٌرة دٌما حاٌك
محمد علً        . د
 علً دروٌش. د

06/02/2014 

 كلٌة االقتصاد

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم 

 باسل ماء البارد ادارة األعمال
دراسة /أثر رقابة المصرؾ المركزي على أداء المصارؾ اإلسبلمٌة

 حالة على المصارؾ السورٌة و األردنٌة
 16/06/2014 عتاب حسون. دة

 نسرٌن كفا ادارة األعمال
-  تؤثٌر ضؽوط العمل على أداء العاملٌن فً المإسسات الحكومٌة 

 دراسة مٌدانٌة على بعض المإسسات الحكومٌة فً محافظة طرطوس
أدٌب برهوم       . د
 حسٌن ابراهٌم.د

25/08/2014 

 دراسة العوامل المإثرة فً ربحٌة المصارؾ التجارٌة السورٌة رامً مزٌق  ادارة األعمال
منذر مرهج          . د
عبد الواحد . د

 حمودة 
15/10/2014 

 نور ماء البارد ادارة األعمال
دراسة تجرٌبٌة على /أثر متؽٌرات البٌبة الداخلٌة فً أداء شركات التؤمٌن

 شركات التؤمٌن فً سورٌة
نهاد الٌاس . دة

 نادر
09/12/2014 

 محمد عجً ادارة األعمال
دور التسوٌق بالعبلقات فً بناء صورة ذهنٌة إٌجابٌة لدى عمبلء 

دراسة مٌدانٌة على عمبلء المشافً الخاصة فً / المإسسات الخدمٌة 
 الساحل السوري

محمد عباس . د
 دٌوب

16/01/2014 

 نورا الخٌر ادارة األعمال
- تقٌٌم كفاءة إدارة مخاطر االبتمان ودورها فً تحسٌن األداء المصرفً 

 حالة المصرؾ التجاري السوري فً مدٌنة البلذقٌة
 06/02/2014 منذر مرهج . د

 باسل عبلء الدٌن ادارة األعمال
- دور المزج التروٌجً فً زٌادة القدرة التنافسٌة للمنظمات الخدمٌة 

 .دراسة مٌدانٌة على القطاع الصحً فً الساحل السوري 
سامر قاسم             . د
 بسام التزة. د

24/02/2014 

 مضر حٌدر ادارة األعمال
تؤثٌر المحتوى االعبلمً لسٌاسات توزٌع األرباح ؼٌر النقدٌة على 

 دراسة تطبٌقٌة على سوق عمان لؤلوراق المالٌة- أسعار االسهم العادٌة 

نهاد نادر          . دة
عبدالواحد . د

 حمودة
17/03/2014 

 كنان صالح ادارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على - أثر توسٌع العبلمة التجارٌة على رضا المستهلك 

 مستهلكً منتجات العبلمات التجارٌة فً محافظة البلذقٌة
رٌزان نصور      . د
 سامر قاسم. د

29/04/2014 

 سهى محمود ادارة األعمال
تقوٌم فرص تطبٌق التسوٌق االلكترونً وتؤثٌره على تحسٌن جودة 

الخدمات المصرفٌة دراسة مٌدانٌة على المصارؾ التجارٌة فً مدٌنة 
 دمشق

حسن ابرهٌم       . د
 طبلل سلٌمان. د

02/04/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 ملك اطوز 
أثر تؽٌر أنماط اإلنفاق االستهبلكً لؤلسرة على التنمٌة دراسة تطبٌقٌة فً 

 .محافظة البلذقٌة 
طالب أحمد       . د
 ؼادة عباس . دة

13/04/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 جودت دٌوب
دراسة مٌدانٌة على - دور بحوث التسوٌق فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة 

 الشركات الصناعٌة فً الساحل السوري 
سامر قاسم          . د
 رٌزان نصور . دة

09/07/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 عمار ابراهٌم
دراسة مٌدانٌة فً - تنمٌة رأس المال البشري وأثره على كفاءة المنشؤة 

 الساحل السوري 
ٌسٌرة . دة

 درٌباتً 
10/08/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 نبال دخول
النمذجة الرٌاضٌة للعبلقة بٌن مكونات التعلٌم العالً و العوامل 

 االجتماعٌة و االقتصادٌة فً سورٌة
عبد الهادي . د

 الرفاعً
30/11/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 مٌلٌا صقور
دراسة أثر العوامل االقتصادٌة واالجتماعٌة على النمو السكانً فً 

 سورٌة باستخدام النماذج الرٌاضٌة
 29/01/2014 ابراهٌم العلً . د
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االحصاء و 
 البرمجه

 30/04/2014 عز الدٌن حٌدر. د استخدام تحلٌل التماٌز فً تحدٌد االسر الفقٌرة فً سورٌة هبة صهٌونً

االحصاء و 
 البرمجه

 ٌارا حسون
التخطٌط االستراتٌجً فً التعلٌم المهنً والتقنً ودوره فً التنمٌة 

 دراسة تطبٌقٌة فً محافظة البلذقٌة- االقتصادٌة 
خالد علٌوط        . د
 حسٌن علً. د

20/11/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 دراسة مٌدانٌة لمحافظة البلذقٌة- البطالة وأثرها على التنمٌة االجتماعٌة  فاتن منصور
خالد علٌطو        . د
 كرٌم أبو حبلوة. د

26/10/2014 

االحصاء و 
 البرمجه

 براءة أبو كؾ 
دراسة تحلٌلٌة للخصابص االقتصادٌة واالجتماعٌة لؤلسر فً مناطق 

 السكن العشوابً بمحافظة البلذقٌة 
 06/07/2014 ٌمن منصور . دة

 علً ٌوسؾ  االقتصاد والتخطٌط
 )محددات الطلب التؤمٌنً فً سورٌة ودوره فً النمو االقتصادي 

1990 - 2012. )  
ٌوسؾ محمود     . د
 ٌسٌرة درٌباتً . د

09/11/2014 

 هبة هارون  االقتصاد والتخطٌط
تموٌل المشارٌع الصؽٌرة ومنعكساتها االقتصادٌة واالجتماعٌة على 

 .سبٌل المثال سورٌة 
 21/05/2014 سمٌر شرؾ . د

 .الصناعات الدوابٌة و تفعٌل دورها فً االقتصاد الوطنً فً سورٌة  عبل ابراهٌم االقتصاد والتخطٌط
روال ؼازي .دة 

 اسماعٌل
07/08/2014 

 تطوٌر بٌبة االستثمار الصناعً فً سورٌة  بهاء الدٌن ٌوسؾ االقتصاد والتخطٌط
نور الدٌن . د

 هرمز 
20/11/2014 

 02/04/2014 نزار قنوع.د دور الدول الرأسمالٌة الكبرى بالنزاعات ما بٌن الدول النامٌة رانٌا محجازي االقتصاد والتخطٌط

  وأثرها على االقتصاد السوري2009-2008األزمة المالٌة الراهنة  جهان خٌر بك االقتصاد والتخطٌط
عدنان العربٌد      . د
 حٌان سلمان. د

07/08/2014 

 رشا المحمد االقتصاد والتخطٌط
سٌاسات االستثمار ودورها فً تفعٌل مرونة الصادرات السورٌة دراسة 

 تطبٌقٌة فً القطر العربً السوري
عدنان العربٌد      . د
 حٌان سلمان. د

14/08/2014 

 لمى منبل السكان والتنمٌة
- المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة وأثرها على تؽٌر سن الزواج 

 دراسة مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة
محمد عكروش     . د
 أسامة محمد.د

10/09/2014 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة 

 جمانة محفوض
دور االستعانة بالمصادر الخارجٌة فً تحسٌن أداء المنظمات الحكومٌة 

 الشركة السورٌة لبلتصاالت: دراسة حالة
 06/08/2014 طه المرشد. د

 سوسن شاهٌن المحاسبة
اختبار مبلبمة قٌمة األرباح المحاسبٌة و القٌمة الدفترٌة للسهم فً سوق 

 دمشق لؤلوراق المالٌة
 21/09/2014 لٌلى الطوٌل. دة

 ٌاسمٌن رجب  
ردود فعل اإلٌرادات الضرٌبٌة على السٌاٌة النقدٌة وانعكاسها على 

  (م2010-200)االستثمار فً سورٌة خبلل الفترة 
رضوان . د

 العمار
03/06/2014 

 ظبلل هارون  
إدارة الصؾ بٌن الثانوٌة العامة و المهنٌة و منعكساتها على العملٌة 

 دراسة مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة- التعلٌمٌة 
هنادي شمعون    . دة
 رٌم سلٌمون. دة

06/07/2014 

 كلٌة طب األسنان

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 سالً األحمد 
المستخدم فً إزالة الحاصرات التقوٌمٌة على  ( Er: yag )تؤثٌر لٌزر 
 سطح السن

محمد قصً . د
. المنجد      د
 حازم حسن

16/07/2014 

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 شؽؾ بحرو
دراسة العبلقة بٌن دوران الفك السفلً و المنظر الجانبً للوجه فً 

ٌّة سٌفالومترٌة)حاالت الصنؾ األول  (دراسة شعاع

عبد الكرٌم . د
. حسن        د
 فادي خلٌل 

17/09/2014 

طب أسنان 
 االطفال 

 دراسة تؽطٌة تٌجان الستانلس ستٌل لؤلرحاء اللبنٌة بالنانوكومبوزٌت  هبه معروؾ 
نبٌه رسبلن             . د
عبد الوهاب نور . د
 هللا

30/11/2014 

طب أسنان 
 األطفال

 كندة سلطان 
 15- 13دراسة انتشار النخر السنً والحالة اللثوٌة عند األطفال بعمر 

 سنة فً مدٌنة البلذقٌة 

بسام سلمان             . د
عبد الوهاب نور . د

 هللا 
12/08/2014 

طب أسنان 
 األطفال 

 أنور جببلوي 
المقارنة بٌن الفعالٌة الوقابٌة للفراشً التقلٌدٌة والفراشً المزودة 

 بقضٌب نصؾ ناقل من ثانً  أوكسٌد التٌتانٌوم عند الٌافعٌن 
عبد الوهاب . د

 نور هللا 
01/07/2014 
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 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

التصمٌم 
 المعماري 

 هادٌة الفرا
رفع أداء وكفاءة الخصابص البصرٌة والتكوٌنٌة للفراؼات الخارجٌة 

 .مثال مدٌنة البلذقٌة - المإطرة للمبنى السكنً 

أحمد سعٌد . د
عبد . قصاب  د

 الحكٌم الحسٌنً 
10/02/2014 

التصمٌم 
 المعماري

 عبل بدور
المعلم المعماري الصرحً عالمٌاً وحضوره فً سورٌة ما بٌن القرنٌن 

 التاسع عشر والحادي والعشرون

فإاد خضرة        . د
أحمد زٌاد . د

 العباسً
07/05/2014 

التصمٌم 
 المعماري 

 هدٌل عنتر
حالة - تحسٌن الواقع البٌبً لؤلبنٌة الفندقٌة فً اطار العمارة الخضراء 

 بعض فنادق الساحل السوري: درسٌة 
محمد كٌخٌا        . د
 روال نتٌفه. دة

15/05/2014 

التصمٌم 
 المعماري 

 ربا خٌربك 
تطوٌع مواد البناء الحدٌثة لتحسٌن األداء الوظٌفً للفراغ الداخلً لؤلبنٌة 

 .االدارٌة فً الساحل السوري 
فإاد خضرة        . د
 رمزي الشٌخ . د

15/10/2014 

التصمٌم 
 المعماري

 دراسة واقع األبنٌة البرجٌة بمتطلباتها التصمٌمٌة فً محافظة البلذقٌة محمد كنامه
محمد منون           . د
 محمد كٌخٌا. د

21/10/2014 

تخطٌط المدن 
 والبٌبة 

 ندٌم حبابة
دراسة تحلٌلٌة الستعماالت االراضً المحاذٌة الحواض االنهار نحو 

دراسة حالة اطراؾ نهر العاصً ضمن )رفع كفاءاتها و ادابها لمهامها
 (مدٌنة حماة

طارق بركات        .د
 مروان جبور.د

06/11/2014 

 كلٌة الصٌدلة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

األحٌاء الدقٌقة و 
 الدموٌات 

 مرام ببلل
  والكاثبسٌنات فً سرطان الثدي 4- دراسة التعبٌر عن االنترلوكٌن 
 وعبلقتهما مع تطور الورم 

 12/02/2014 عبل عمار . د

التصمٌم ومراقبة 
 األدوٌة 

 12/01/2014 معروؾ الخٌر . د مراقبة االشكال الصٌدالنٌة االرذاذٌة عبلء الضابط

التصمٌم ومراقبة 
 األدوٌة 

 21/12/2014 معروؾ الخٌر . د استخدام المعاٌرات الكمونٌة فً مراقبة األشكال الصٌدالنٌة سنان حجه

الصٌدالنٌات و 
تكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

 عفراء متوج
ٌّاً و الحاوٌة  مراقبة جودة بعض المستحضرات التجارٌة المتوفرة محل

ٌّة  على أحماض أمٌن
 18/05/2014 آٌات عبود. دة

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب  القسم

 سحر البب التدرٌب الرٌاضً
-10أثر برنامج تدرٌبً مقترح لتنمٌة تركٌز االنتباه فً تبلمٌذ بؤعمار 

  سنة12
احمد المسالمة     . د
 الفت وطفً. دة

08/07/2014 

 نابل دٌوب التدرٌب الرٌاضً
أثر برنامج تعلٌمً مقترح باستخدام الوسابط المتعددة لتعلم مهارة 

 الضربة األمامٌة و الخلفٌة فً التنس األرضً
 13/08/2014 قاسم ابراهٌم. د

 رنا احمد اٌوب التدرٌب الرٌاضً
عناصر اللٌاقة البدنٌة األساسٌة و عبلقتها ببعض القٌاسات الجسمٌة 

جامعة -دراسة ارتباطٌة لطالبات السنة األولى فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة)
 .(تشرٌن

فادي زٌزفون      . د
 ببلل محمود. د

13/08/2014 

 كلٌة التربٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب  القسم

 رٌتا علً تربٌة الطفل 
أثر استخدام استراتٌجٌة خرابط المفاهٌم التعاونٌة فً اكتساب المفاهٌم 
العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الرابع األساسً فً مادة العلوم والتربٌة 

 الصحٌة 

سعدة ساري       . د
 مٌساء حمدان . د

24/03/2014 

 الذكاء العاطفً للمعلم و دوره فً حماٌة األطفال المعرضٌن للخطر رٌم حكمات جراد تربٌة الطفل
رٌم سلٌمون        . دة
 فإاد صبٌرة. د

13/04/2014 
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 بلسم سعود  تربٌة الطفل 
أثر استخدام نموذج التعلٌم البنابً فً تعدٌل التصورات ابدٌلة للمفاهٌم 
العلمٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الرابع األساسً فً مادة العلوم والتربٌة 

 الصحٌة 

سعده ساري     . دة
 مٌساء حمدان . دة

13/04/2014 

 وداع موسى تربٌة الطفل
أثر تطوٌر وحدة من مادة الرٌاضٌات للصؾ الرابع األساسً وفق 

 نظرٌة الذكاءات المتعددة لجاردنر على التحصٌل الدراسً
 16/04/2014 روعة جناد. د

 منعم جمٌل دخول تربٌة الطفل
العزو السببً و عبلقته بتوجٌه الهدؾ نحو التعلم و الدرجة لدى التبلمٌذ 

 ذوي صعوبات القراءة
رٌم سلٌمون     . دة
 بشرى شرٌبة. دة

22/10/2014 

 عبٌر رفٌق ناصر تربٌة الطفل
مستوٌات الضؽوط النفسٌة و عبلقتها بالتوافق المهنً و مفهوم الذات 

 لدى عٌنة من معلمً مرحلة التعلٌم األساسً فً محافظة البلذقٌة
فإاد صبٌرة      . د
 رٌم كحٌلة. دة

09/12/2014 

 بلسم عباس تربٌة الطفل
أثر استخدام استراتٌجٌات التعلٌم الواعً ما وراء المعرفً فً تنمٌة 
الفكر الناقد لدى تبلمذة الصؾ الرابع األساسً فً مادة الرٌاضٌات 

 
 30/12/2014 مٌساء حمدان. د

 كلٌة التمرٌض

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

تمرٌض صحة 
 الطفل

عبدهللا محمد 
 المحمد

تؤثٌر تمارٌن التنفس المنتظمة على مستوى األلم أثناء تركٌب القثطرة 
 الورٌدٌة عند األطفال فً سن المدرسة

عٌسى دونا           . د
 عدي جونً. د

07/05/2014 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 شادي عمران
تؤثٌر تطبٌق سٌاسة العناٌة بالفم على معدل حدوث اإلنتان الفموي لدى 

 مرضى الحاالت الحرجة المنببٌن
سوسن ؼزال        . د
 عمار الٌقة. د

25/06/2014 

تمرٌض صحة 
 األم والطفل

 تقٌٌم جودة األداء التمرٌضً لحدٌثً الوالدة فً الحاضنة  ازدهار  بدور
عٌسى دونا          . د
 عزٌز زاهر. د

01/09/2014 

 المعهد العالً لتعلٌم اللؽات

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 دونٌز الورعة اللؽة الفرنسٌة
تحلٌل احتٌاجات طبلب السنه الثانٌه فً كلٌة التربٌة قسم معلم صؾ بهدؾ 

 .اعداد منهاج دراسً نموذجً للؽة الفرنسٌه كلؽة تخصصٌه
ربداء صقر   . دة
 علً حبٌب. د

01/09/2014 

 فاتن ؼندور اللؽة الفرنسٌة
تحلٌل مكونات االستٌعاب الشفهً فً مجال تعٌم وتعلم مادة اللؽة الفرنسٌة فً 

 الصؾ السابع من التعلٌم األساسً
 08/09/2014 اعتدال حبٌب. دة 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 03/06/2014 رضوان دنده. د دراسة لمعالجة االتصاالت المفقودة على نطاق تبدٌل االنترنٌت  رماح خضور

النظم و الشبكات 
 الحاسوبٌة

 24/09/2014 رضوان دنده. د  WiMaX&LTEتقٌٌم أداء تقنٌات شبكات اتصال الجٌل الرابع  ماٌا سكاؾ

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 علً اسماعٌل
تطوٌر التطبٌقات الموزعة الموثوقة و القابلة للتجزبة باستخدام 

/Jgiroup /ARM/ 
 24/12/2014 بشار محمد. د

 كلٌة الهندسة التقنٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

هندسة المعدات 
 واآللٌات 

 عٌسى حمود
دراسة أثر شروط االستثمار على كفاءة وأداء مدخرات التخزٌن فً نظم 

 الطاقة الكهروشمسٌة

علً بدسع . د
         خضور 

ٌوسؾ علً . د
 وسوؾ

14/01/2014 

هندسة األتمتة 
 الصناعٌة 

 تطوٌر نظام التحكم للمصابٌح الموفرة للطاقة بهدؾ تحسٌن جودة أدابها النا حسن
علً أحمد .د

         محمود   
 مخول مخابٌل. د

05/03/2014 

هندسة األتمتة 
 الصناعٌة 

 رشا محمد
فً أتمتة / SCADA/استخدام أنظمة التحكم وتحصٌل المعطٌات 
 محطات ضخ المٌاه فً محافظة طرطوس

محسن أحمد . د
مخابٌل . خطٌب  د
 سلٌم مخول

05/03/2014 
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هندسة األتمتة 
 الصناعٌة 

 دراسة وتصمٌم مبدالت االستطاعة االلكترونٌة لنظام طاقة رٌحً مستقل عبل درؼام
بدٌع خضور       . د
محسن أحمد . د

 خطٌب 
30/03/2014 

هندسة األتمتة 
 الصناعٌة 

 محمد ٌوسؾ
دراسة نموذجٌة لضخ المٌاه باستخدام الطاقة الشمسٌة لمزرعة فً رٌؾ 

 طرطوس
عدنان عمران        .د
 سمٌر كفا. د

09/06/2014 

هندسة األتمتة 
 الصناعٌة 

 اسامة سعد
أتمتة المعابر السطحٌة فً الخطوط الحدٌدٌة السورٌة باستخدام 

 المتحكمات الصؽرٌة
مخابٌل مخول      . د
 علً محمود. د

16/07/2014 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 تارٌخ االنجاز  األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم 

 نزار دٌب البٌواوجٌا البحرٌة
مساهمة فً دراسة االولوٌات الحٌوانٌة البحرٌة فً المٌاه الشاطبٌة 

 لشمال مدٌنة البلذقٌة
هانً ضرؼام        .د
 محمد بكر.د

11/06/2014 

 ربٌع رٌا البٌواوجٌا البحرٌة
استخدام التقانات الحٌوٌة لمعالجة المخلفات البحرٌة الشاطبٌة بهدؾ 

  ألستخدامها كؤعبلؾ حٌوانٌةBiomassانتاج الكتلة الحٌوٌة 
مفٌد ٌاسٌن      . د
 ازدهار عمار . دة

09/06/2014 

 هٌلٌن طٌار البٌواوجٌا البحرٌة
 Ruditapesدراسة بٌولوجٌا النمو والتكاثر للنوع الرخوي من 

decussatusبقصد استزراعه  
ازدهار عمار        . د
 فٌروز دروٌش. د

01/09/2014 

 استزراع االرتٌما ودراسة بعض خصابصها البٌولوجٌة اٌهم جبور البٌواوجٌا البحرٌة
هانً ضرؼام    . د
كاترٌن . دة

 منصور
18/11/2014 

 كلٌة االقتصاد الثانٌة

 تارٌخ االنجاز األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 والء زرٌقا إدارة األعمال
تقٌٌم مستوى نضج استخبارات األعمال و دوره فً صناعة القرارات 

 دراسة مسحٌة على شركات التؤمٌن السورٌة- االستثمارٌة 
محمد عباس . د

 دٌوب
04/03/2014 

 ماهر المشحره إدارة األعمال
دراسة مسحٌة - دور العوامل الداخلٌة فً اإلقبال على مراكز التسوق 

 على مراكز التسوق فً الساحل السوري
 01/09/2014 أدٌب برهوم. د
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  (2014أبحاث الماجستٌر المرقنة خالل عام  )تابع ماجستٌر  -

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم

  .(شرح أشعار الهذلٌٌن  )الجهود اللؽوي ألبً سعٌد السكري فً كتابه  زٌنة قدور اللؽة العربٌة
سمٌرة الراهب           . دة
عبد الحسٌن . د

 الصكر

تارٌخ  / 176/ 
2014/10/29 

 لٌلى العلً اللؽة العربٌة
دراسة وتحقٌق فً الخصابص الموضوعٌة والفنٌة - شعر الشهاب الخفاجً 

 لشعره
 وفٌق سلٌطٌن. د

تارٌخ  / 176/ 
2014/10/29 

 اللؽة العربٌة
محمد الحاج 

 محمد
 رٌم هبلل. د النقد األدبً ونظرٌة االدب عند حنا عبود

تارٌخ  / 176/ 
2014/10/29 

 اللؽة العربٌة
سماح وهٌب 

 سعود
 مصطفى حداد. د صورة القابد فً الشعر الجاهلً

تارٌخ  / 176/ 
2014/10/29 

 جبلل راعً. د ملؾ المعنى السم العلم احمد الشحمة اللؽة االنكلٌزٌة
تارٌخ / 2197/ 

2014/6/25 

 رنا اسبر اللؽة االنكلٌزٌة
حالة محافظة البلذقٌة أنموذجاً : االستعارات فً التدوال الكبلمً 

Metaphors in Shors in Speech : Acase of Lattakia 
 جبلل راعً. د

تارٌخ / 2195/
2014/6/25 

 اللؽة االنكلٌزٌة
كٌفورك 
 موفسٌسٌان

التقلٌد الؽربً و السٌرة الذاتٌة االعترافٌة فً االدب : شعرٌة االعتراؾ 
 العربً الحدٌث

 مالك سلمان. د
تارٌخ / 2244/

2014/7/9 

 دالٌا شباط اللؽة االنكلٌزٌة
: طبلب قسم اللؽة االنكلٌزٌة فً جامعة تشرٌن : اعادة تقٌٌم تؤثٌر اللؽة األم 

 دراسة حالة
 جبلل راعً. د

تارٌخ / 2245/
2014/7/9 

ٌّة. دة صورة المحبوبة فً سٌاق السونٌتٌة فً العصر اإللٌزابٌثً محمد بكداش اللؽة االنكلٌزٌة  مجدة عط
تارٌخ / 2255/

2014/8/6 

 صبا حسن الجؽرافٌا
تؤثٌر تؽٌرات المناخ االقلٌمً على معدالت التبخر النتح الممكن والموازنة 

 2011 حتى 1970المابٌة المناخٌة فً محافظة البلذقٌة 
رٌاض قره . د

 فبلح
تارٌخ / 752/

2014/2/19 

  .(مشكبلت و حلول)حرابق الؽابات فً محافظة البلذقٌة عمار القفورة الجؽرافٌا
محمد اسماعٌل . د

عبدالكرٌم .الشٌخ د
 حلٌمة

تارٌخ / 1037/
2014/4/16 

 الجؽرافٌا
نادٌن حسام 
 الدالً

المثال من  )التدهور البٌبً والتصحٌر فً سلسلة جبال سورٌة الساحلٌة 
 (جبال منطقة بانٌاس الساحل 

محمد اسماعٌل . د
. الشٌخ  دة

 جولٌٌت سلوم

تارٌخ / 2027/
2014/5/14 

 هنادي قدار الجؽرافٌا
تؤثٌر اختبلفات معدالت الحرارة على احتٌاجات الطاقة الكهربابٌة فً 

 محافظة البلذقٌة
رٌاض قره . د

 فبلح
تارٌخ / 2196/

2014/6/25 

 مازن عقباتً الجؽرافٌا
التخطٌط االقلٌمً لتنمٌة الؽطاء الؽابً  فً اقلٌم الساحل والجبال الساحلٌة 

 السورٌة
جبلل خضرة            . د
 أدٌب الخلٌل. د

تارٌخ / 2373/
2014/9/3 

 كلٌة العلوم

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 ٌعرب ؼالٌة. د مسابل التتمٌم فً جبر المنطق الحدسً المحدد بالشبكات التوزٌعٌة حسن إرشافً الجبر
تارٌخ / 2238/

2014/7/9 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

157 

جٌوفٌزٌاء 
 تطبٌقٌة

سردار  
 دروٌش

المساهمة فً تفسٌر المعطٌات الجٌوفٌزٌابٌة و الجٌولوجٌة فً تركٌبً 
 دٌر الزور شمال سورٌة- الكشمة و الصفصاؾ فً منخفض الفرات 

         خلٌل علً . د
 خالد خلؾ. د

تارٌخ / 2086/
2014/5/28 

جٌوفٌزٌاء 
 تطبٌقٌة

 آالن مراد
دراسة الخصابص الخزنٌة لتركٌبً جنوب العشارة و تل مرمر باستخدام 

 .القٌاسات الجٌوفٌزٌابٌة الببرٌة 
       خلٌل علً  . د
 خالد خلؾ. د

تارٌخ / 2239/
2014/7/9 

 فواز األزكً. د دراسة الشروط الهٌدرولوجٌة للطبقات المؽذٌة آلبار مشروع الصفصاؾ خالد ساتٌك جٌولوجٌا
تارٌخ / 515/

2014/1/22 

 جٌولوجٌا
رٌناس 
 اسماعٌل

مساهمة بدراسة الخصابص الخزنٌة و الترسٌبٌة لتشكٌلتً الماسٌؾ و 
 شمال شرق سورٌة-الشٌرانٌس فً حقل كراتشوك

 بسام مامٌتة. د
تارٌخ / 260/

2014/11/26 

 دراسة منشبٌة للصخور البازلتٌة فً منطقة القدموس نرمٌن كاخٌا جٌولوجٌا
محمود . د

 مصطفى
 تارٌخ 305

10/12/2014 

جٌولوجٌا 
 تطبٌقٌة

 حٌان علً
دراسة بترولوجٌة و بتروفٌزٌابٌة لتشكٌلة الماسٌؾ فً حقل شرق خربة 

 (شمال شرق سورٌا)
 بسام مامٌتة. د

تارٌخ / 2374/
2014/9/3 

 مٌبلد محفوض رٌاضٌات
بناء البٌانات التامة الموجهة التً زمر األوتومورفٌزٌم لها ابتدابٌة و تملك 

 عدد مدارات أضبلع اصؽري
 اسكندر علً. د

تارٌخ / 2241/
2014/7/9 

 زٌاد أمٌن رٌاضٌات
وجود و وحدانٌة حل بعض أنماط المعادالت التفاضلٌة العادٌة فً فضاءات 

 باناخ
      ودٌع علً   . د
 رامز كروم. د

تارٌخ / 2240/
2014/7/9 

 دراسة تؤثٌر مواصفات شعاع اللٌزر فً الببلزما المعدنٌة المثارة لٌزرٌا سعٌد سنكري فٌزٌاء
 عاطؾ الجندي  . د
 فواز سٌوؾ. د

تارٌخ / 747/
2014/2/19 

 نهى دٌب فٌزٌاء
/ Sol-gel/دراسة الخصابص االلكترونٌة الفبلم رقٌقة محضرة بتقانة

  الستخدامها ككواشؾ ؼازٌةSno2 Znoلخبلبط من أوكسٌدي
 كمال عفٌصة. د

تارٌخ / 1040/
2014/4/16 

فٌزٌاءالجسم 
 الصلب

جمال الدٌن 
 خطٌب

دراسة تؤثٌر االشابة ببعض العناصر على الخصابص الفٌزٌابٌة ألفبلم 
 SOL-GELرقٌقة ألكاسٌد النحاس المحضرة بتقانة الـ

  علً دروٌشو   . د
 منٌر الحامض. د

تارٌخ / 750/
2014/2/19 

 نور صارم كٌمٌاء تحلٌلٌة
دراسة محتوى دقابق ؼبار الطرق من نزر بعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة 

 فً مدٌنة البلذقٌة وتؤثٌرها فً البٌبة الهوابٌة
 عصام محمد. د

تارٌخ / 751/
2014/19/2 

 مجدلة ؼانم كٌمٌاء فٌزٌابٌة
تركٌب ودراسة خبلٌا دٌلزة الكتروكٌمٌابٌة لتحلٌة المٌاه المالحة مع تؽذٌة 

 كهربابٌة ذاتٌة لهذه الخبلٌا

عبد الكرٌم . د
فإاد . محمد   د
 صالح

تارٌخ / 746/
2014/2/19 

 معلوماتٌة
محمد صبلح 

 عثمان
 زٌاد قناٌة. د الطرابق الفعالة لحل مسؤلة البرمجة ؼٌر المقٌدة

تارٌخ / 2237/
2014/7/9 

 كلٌة الزراعة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 قٌس ابراهٌم الحراج و البٌبة
مساهمة السٌاحة البٌبٌة فً االدارة المتكاملة للموارد الطبٌعٌة فً محمٌة 

 (طرطوس- القدموس )الشعرة 
 حكمت عباس. د

تارٌخ / 2243/
2014/7/9 

 البساتٌن
دعاء 
 ؼبلونجً

دراسة مورفولوجٌة وفٌنولوجٌة لطرز الجوز المنتشرة فً بعض المواقع 
 .بمحافظة البلذقٌة 

 جرجس مخول. د
تارٌخ / 94/

2014/10/1 

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

الهندسة 
 االنشابٌة

 ثناء احمد
دراسة واقع التشققات اإلنشابٌة فً بعض المنشآت البٌتونٌة المسلحة فً 

 الساحل السوري وتقٌٌمها

عبد الرحمن . د
السرحان بجبوج      

 عصام ناصر. د

تارٌخ / 2028/
2014/5/14 
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الهندسة 
 االنشابٌه

 جوٌس سلٌمان
مساهمة فً تحدٌد نموذج مكسر األمواج األفضل لمرافا الشاطا السوري 

. 
منٌر األطرش     . د

 آمال حٌدر. دة
تارٌخ / 748/

2014/2/19 

الهندسة 
 االنشابٌه

 لٌندا أسعد
مساهمه فً دراسة سلوك الخزانات العالٌة فً الساحل السوري تحت تؤثٌر 

 حموالت زلزالٌة و اقتراح طرق لتقوٌتها
   علً ترٌكٌة     . د
 نابل حسن. د

تارٌخ / 1038/
2014/4/16 

الهندسة 
 اإلنشابٌة

محمد عبلء 
 الدٌن

التحلٌل الدٌنامٌكً لجدران القص المصمتة والمزدوجة المستخدمة فً 
 األبنٌة العالٌة تحت تؤثٌر األحمال الزلزالٌة

     عصام ناصر. د
عبد الرحمن . د

 السرحان بجبوج

تارٌخ / 2025/
2014/5/14 

 دراسة واقع التلوث فً بحٌرة سد الباسل وتقٌٌم جودة المٌاه فٌها دارٌن حمدان الهندسة البٌبٌة
    حسام صبوح  . د
 رابد جعفر. د

تارٌخ / 2032/
2014/5/28 

الهندسة 
 الطبوؼرافٌة

 عامر قبٌلً
تشكٌل نموذج ثبلثً األبعاد فً التخطٌط الشاقولً بهدؾ تصمٌم مشروع 

 هندسً
أدٌب القاموع      . د
 محسن أحمد. د

تارٌخ / 1036/
2014/4/16 

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 ثناء حٌدر

البحث فً إمكانٌة استخدام المقشوط اإلسفلتً المستخرج من طرق محافظة 
 البلذقٌة فً الخبلبط اإلسفلتٌة

 رناء أحمد. د
تارٌخ / 2087/

2014/5/28 

هندسة 
المواصبلت و 

 النقل
 حسن رحال

نحو منهجٌة سلٌمه الستخدام نفاٌات معامل الببلط لمدٌنة البلذقٌة فً 
 الرصؾ الطرقً المرن

 رامً حنا        . د
رناء دروٌش . د

 احمد

تارٌخ / 2033/
2014/5/28 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 
 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب

هندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 سامر خلٌفة
دراسة تؤثٌر بنٌة اللٌؾ البلوري الفوتونً فً الظواهر الناجمة عن عدم 

 .المحاذاة 
 احسان شرٌتح. د

 تارٌخ 300
10/12/2014 

هندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 ماهر محمود
تحسٌن أداء الهوابٌات الذكٌة اعتمادا على خوارزمٌة النموذج الثابت 

CMA 
    معٌن ٌونس   . د
 علً العلً. د

 تارٌخ 310
10/12/2014 

هندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 كنان حٌدر
 واقتراح FlexRayالضبط الدٌنامٌكً لؤلنظمة المعتمدة على بروتوكول 

 نموذج برمجً مطور لمتحكم النظام
      نداء سلمان  . د
 ؼادي محمودي. د

تارٌخ / 172/
2014/10/29 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 رنا الضرؾ
الرؼوٌة باستخدام طرٌقة  ( AL- Si)سٌلٌسٌوم - إنتاج سبٌكة ألمنٌوم

 المساحٌق واختبار خواصها
     هادي معبل   . د
 سلٌمان علً. د

تارٌخ / 823/
2014/3/3 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

سها محمد 
 عاقل

نمذجة ودراسة تؤثٌر االجهادات الحرارٌة والمٌكانٌكٌة لفرن صناعة 
 االسمنت فً طرطوس المصمم بمساعدة الحاسب

       سمٌر كفا   . د
 نوفل األحمد. د

تارٌخ / 912/
2014/4/2 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 كامل اآلدمً
 ADIتؤثٌر النحاس على خواص حدٌد الصب المطٌلً األوسفرٌتً 

 المستخدم فً مضاجع الدرافٌل
     هادي معبل    . د
 علً هترة. د

تارٌخ / 514/
2014/1/22 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 عبٌر قدور
دراسة تطبٌقٌة على - تؤثٌر التقسٌة السطحٌٌة بالنترجة على مقاومة التعب 
 .عمود سٌر ناقل فً المخابز اآللٌة 

حاتم محمودي    . د
 علً هترة. د

تارٌخ / 511/
2014/1/22 

هندسة 
الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 ببلل شٌحا. د مبلحقة مركبة بدون مبلح و التحكم بها على مسار معٌن مٌرٌل الصاٌػ
تارٌخ / 512/

2014/1/22 

هندسة 
الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 نمذجة سوق مزاد الكترونً موثوق باستخدام العمٌل الذكً عاصم أحمد
    حسن األحمد   . د
 لبنى علً. د

تارٌخ / 513/
2014/1/22 

هندسة 
الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 صبحً خطٌب
 بسرعة سٌارة FLCتصمٌم تابع االنتماء األمثل لمتحكم منطق ضبابً 

 اعماداً على الخوارزمٌات الجٌنٌة
 ألفت جولحة. دة

تارٌخ / 509/
2014/1/22 

هندسة 
الحاسبات 
 والتحكم اآللً

رضوان 
 عارؾ دٌب

 تحسٌن عمل نظام تحكم باالعتماد على تطبٌق خوارزمٌة اإلسقاط الخلفً
   حسن األحمد    . د
 علً سلٌمان. د

تارٌخ / 615/
2014/2/5 
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هندسة الطاقة 
 الكهربابٌة

 أنس محمد
دراسة تؤثٌر الرطوبة و درجة الحرارة على عمل الخبلٌا الفوتوفلطابٌة 

 المستخدمة فً تؽذٌة وحدة اللوكاالٌزر
    نٌرودا بركات . د
 إٌمان دٌبلنة. د

تارٌخ / 2198/
2014/6/25 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

محمد خلٌل 
 دٌوب

 دراسة األداء الحراري لؤلنظمة الشمسٌة المتؽٌرة المٌل تحلٌلٌاً و تجرٌبٌاً 
اٌوب حسن    . د
 سلٌمان سلٌمان.د

تارٌخ / 103/
2014/10/22 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 تؤثٌر ربط نظام كهروضوبً مع شبكة كهربابٌة معزولة على جودة الطاقة كنان ونوس
    عمار حجار   . د
 شعٌب محمود. د

تارٌخ / 913/
2014/4/2 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 ٌاسٌن ٌونس
الحد من االستطاعة الكهربابٌةللعنفة الرٌحٌة دون الحاجة  لتحرٌك 

 الشفرات
نسمت أبو طبق    . د

 ٌمان جانات.د

تارٌخ / 2199/
2014/7/9 

 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 مهند مبارك
دراسة ونمذجة إمكانٌة االستفادة من حرارة ؼازات عادم العنفة الؽازٌة من 

 فً فصل مكونات الؽاز السوري/ SGT-400/طراز 
 أٌوب حسن. د

تارٌخ / 2372/
2014/9/3 

 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 سومر صقر
مساهمة التخزٌن الحراري فً تؽطٌة حمولة الذروة فً محطة كهرو 

 شمسٌة
محمد علً        .د
 مها احمد.د

تارٌخ / 516/
2014/1/22 

 

هندسة القوى 
 المٌكانٌكٌة

 رإى ؼزالً
الدراسة التحلٌلٌة لؤلحمال المإثرة على محامل علبة السرعة العاملة فً 

 العنفة الرٌحٌة

نزار عبد . د
ربٌع . الرحمن   د
 حبٌب

تارٌخ / 1039/
2014/4/16 

 كلٌة االقتصاد

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

االقتصاد 
 والتخطٌط

 د نزار قنوع.أ . مصالح وأدوار 1948العبلفة األمرٌكٌة اإلسرابٌلٌة منذ عام  محاسن فاتح
تارٌخ / 962/ 

2/4/2014 
 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 باسمة جعبري
شركات الخدمات والوساطة المالٌة ودورها فً تنشٌط االستثمار فً سورٌة 

 خطة البحث قابلة للتعدٌل/ 
 أسامة نجوم.د

تارٌخ  / 966/ 
2/44/2014 

 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 دراسة أثر تذبذب سعر صرؾ الٌورو على التجارة الخارجٌة السورٌة حسٌن مكٌة
عدنان خضور       . د
 زٌنة االحمد. د

تارٌخ / 1043/
2014/4/30 

 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 أسامة نجوم.د طبٌعة ودور المستوردات فً الوصول  الى صادرات سورٌة تنافسٌة سوسن أحمد
تارٌخ / 2030/

2014/5/14 
 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 سلمان عثمان. د السٌاسات البٌبٌة الدولٌة و انعكاساتها على السوق النفطٌة فً دول األوابك ٌوسؾ دؼرور
تارٌخ / 2192/

2014/6/25 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 علً محمد
أثر السٌاسة المالٌة على معدالت النمو االقتصادي فً سورٌة 

 
 

 طبلل سلٌمان. د
تارٌخ / 93/

2014/10/1 
 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 أوس شروؾ
قٌاس درجة استقبللٌة مصرؾ سورٌة المركزي و أثرها على العبلقة بٌن 

 (م 2010-1990خبلل الفترة )التضخم و البطالة 
 

 لٌندا اسماعٌل. دة
تارٌخ / 139/

2014/10/29 
 

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم

التصمٌم 
 المعماري

 الرمز و المعنى فً الفكر االستعاري الشكلً- حوار العمارة  بتول ركاض
          مٌرنا نصرة      . دة
 سوسن معبل. دة

تارٌخ / 451/
2014/1/8 
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التصمٌم 
 المعماري

 دراسة أثر مفهوم مرٌض الٌوم الواحد فً تصمٌم المستشفٌات المحلٌة رشا إحسان
        أحمد العباسً  .د
 محمد كٌخً. د

تارٌخ /  2084/
2014/5/28 

 

 كلٌة الصٌدلة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

تصمٌم و 
 مراقبة الدواء

 بٌان حمودي
تحدٌد محتوى الرانٌتٌدٌن هٌدرو كلوراٌد فً المضؽوطات باستخدام طرق 

 المعاٌرة اللونٌة و مقارنتها بالطرٌقة الدستورٌة
محمد هارون      . د
 اسامة منصور. د

تارٌخ / 2371/
2014/9/3 

 كلٌة التربٌة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 علً أحمد تربٌة الطفل
استخدام التعلٌم الخلٌط على تنمٌة مهارات التفكٌر االبداعً و تحصٌل 

دراسة شبة تجرٌبٌة لدى تبلمذة الصؾ الرابع - الدراسات االجتماعٌة 
 االساسً فً مدنٌة البلذقٌة

 روعة جناد. دة
تارٌخ / 616/

2014/2/5 

 زٌنب الشنتا تربٌة الطفل
فاعلٌة برنامج تدرٌبً قابم على بعض المهارات االجتماعٌة فً خفض 

دراسة شبه - السلوك العدوانً لدى عٌنة من تبلمٌذ الصؾ الرابع األساسً 
 تجرٌبٌة فً محافظة البلذقٌة

 لبنى جدٌد.  دة
تارٌخ / 2034/

2014/5/28 

 كلٌة التمرٌض

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 تمرٌض البالؽٌن
باسم مروان 

 الزٌن
 عٌسى دونا. د تقٌٌم خدمات الرعاٌة الصحٌة المقدمة فً مدارس مدٌنة البلذقٌة

تارٌخ / 2349/
2014/8/20 

 المعهد العالً للؽات

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 رزان نظام اللؽة الفرنسٌة
 

الترجمة فً مجال تعلٌم اللؽة الفرنسٌة فً المدارس فً سورٌة 
 

سامو صالح    . د
 هوٌدا البري. د

تارٌخ / 450/
2014/1/8 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 آرام الجمال
دراسة ومحاكاة خوارزمٌات تنظٌم وتجمٌع حركة المرور فً الشبكات 

 الضوبٌة
أحمد صقر . د

 أحمد
 تارٌخ 744
2014/2/19 

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 رضوان دنده. د NEMOنمذجة ومحاكاة بروتوكوالت الشبكة النقالة  نور عمران
 تارٌخ 745
2014/2/19 

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 ملهم بهرلً
التحكم بالخدمات الشبكٌة وإنشاء خدمات إضافٌة باستخدام لؽات توصٌؾ 

 .نطاقٌة 
أحمد صقر . د

 أحمد
 تارٌخ 749
2014/2/19 

 كلٌة الهندسة التقنٌة
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 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

األتمتة 
 الصناعٌة

 أحمد وقاؾ
فً تنظٌم  ( PWM )استخدام تقنٌة التعدٌل النبضً العرضانً الحدٌثة 
 جهد منابع التؽذٌة الكهربابٌة

مخابٌل مخول    . د
 بسام عطٌة. د

/2351 /
 2014/8/20تارٌخ

 ٌاسر حسٌن معدات وآلٌات
تصمٌم جهاز إلنتاج الهٌدروجٌن الشمسً ودراسة العوامل المإثرة على 

 كفاءته
نوفل األحمد      . د
 علً محمد علً. د

/2351 /
 2014/8/20تارٌخ

 المعهد العالً لبحوث البٌبة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 نسرٌن دٌوب كٌمٌاء بٌبٌة
) فً األوساط المابٌة الطبٌعٌة   ( BPA )استقصاء تراكٌز البسفٌنول أ 

 (دراسة حالة نهر العروس 
حسٌن جنٌدي          . د
 صدوح مسعود. د

تارٌخ / 174/
2014/10/29 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 رقم قرار الترقٌن وتارٌخه األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

الجٌولوجٌا 
 البحرٌة

صفوت 
 معروؾ

جٌوفٌزٌابٌة فً مكب نفاٌات - تقٌٌم خطر التلوث القابم على دراسة هٌدرو
 مقلع معمل اسمنت طرطوس

محمد بلة                . د
 محمد صالح. د

تارٌخ / 1082/
2014/4/30 

الجٌولوجٌا 
 البحرٌة

 محمد بلة. د نمذجة البنٌة المؽناطٌسٌة فً نطاقات تمدد اللٌتوسفٌر المحٌطً شدٌد البطء ٌعرب محمد
تارٌخ  / 92/

2014/10/1 
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 2014رسائل الدكتوراه المسجلة لعام / 7/ الملحق

 

 
 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 الفلسفة
بتول حكمت 

 محمد
 15/04/14 محمد فرحة. د .إشكالٌة الوعً والبٌنذاتٌة بٌن هسرل وسارتر 

 اللؽة العربٌة
بثٌنة ٌوسؾ 
 زهٌرة

تجربة المتن و / التقابل النسقً و التضاد األسلوبً فً الشعر األموي 
 تجربة الهامش

 21/01/14 وفٌق سلٌطٌن. د

 07/05/14 ٌعقوب البٌطار. د أثر الشخصٌة فً البناء الفنً لرواٌات نبٌل سلٌمان رنا دواي اللؽة العربٌة

 اللؽة العربٌة
الرا عدنان 
 ستٌتً

 ًّ  07/05/14 ؼٌثاء قادرة. دة المدخل النفسً فً قراءة الشعر الجاهل

 اللؽة العربٌة

رباح 
عبدالرحمن 
 طوٌل

 ًّ  الجلٌل فً الشعر الجاهل
            مصطفى حداد       . د
 بشٌر ناصر. د

10/06/14 

 اللؽة العربٌة
منال محمود 

 ناصر
 01/07/14 حسٌن وقاؾ. د منهجٌة التؤلٌؾ فً كتب التراجم حتى القرن العاشر الهجري

 اللؽة العربٌة
نجود ابراهٌم 

 دٌب
ٌّة فً تجربة ممدوح عدوان المسرحٌة  23/09/14 فاروق مؽربً. د المرجعٌات التناص

 23/09/14 ؼٌثاء قادرة. دة النزعة الخطابٌة فً شعر الخطباء الشعراء حتى نهاٌة العصر األموي باسل فرٌد نزٌها اللؽة العربٌة

 اللؽة العربٌة

باسمة رٌاض 
العلً 
 

 23/09/14 فاروق مؽربً. د مستوٌات بناء الخطاب فً رواٌات فواز حداد

 اللؽة العربٌة
نور فٌصل 
 مخلوؾ

 دراسة فً الرإٌا و 2003-2010صور المرأة فً شعر أدونس
 التشكٌل

 23/09/14 ٌوسؾ جابر. د

 اللؽة العربٌة
محمد حسن 
 مصطفى

 04/11/14 لطٌفة برهم. دة 2010-2000النسق الثقافً األنثوي فً شعر أدونٌس 

 اللؽة العربٌة
فادٌا محمد 
 سلٌمان

 04/11/14 تٌسٌر جرٌكوس. د االنزٌاح و شعرٌة اللؽة فً تجربة الشاعر أمل دنقل

 اللؽة العربٌة
آمال شحادة 

 حسن
 18/11/14 ٌعقوب البٌطار. د الحكاٌة على لسان الحٌوان بٌت الفونتٌن و أحمد شوقً

 اللؽة العربٌة

أمانً كمال 
علوش 
 

 18/11/14 سهام ناصر. دة التناص فً رواٌات هانً الراهب

 18/11/14 حسان الشامً. د 2013-2000تقنٌات السرد فً تجربة ابراهٌم نصر هللا الروابٌة  الرٌسا أحمد اللؽة العربٌة

 اللؽة العربٌة
اسماعٌل الحسن 

 المصري
دور التركٌب النحوي فً الوظابؾ التواصلٌة فً ضوء النحو 

 الوظٌفً
 23/12/14 ابراهٌم البب. د
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 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

علم الحٌاة 
ٌّة  النبات

مارٌٌل الٌاس 
 خوري

دراسة تؤثٌر مكونات ؼبار معمل اسمنت طرطوس فً نمو و انتاج اصناؾ 
 الزٌتون الخضٌري وفً نوعٌة الزٌت الناتج

              جرجس مخول     . د
 مٌرنا عشً. د

04/03/14 

 
 كلٌة الطب البشري

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

االمراض 
الجلدٌة و 
 الزهرٌة

فخر تاج علً 
 حّماد

ًّ الجمهورٌة العربٌة  دراسة مدى انتشار الحؤل البسٌط و تصنٌفه عند مواطن
 السورٌة

      عبدالحلٌم رومٌة           . د
 هٌثم ٌازجً. د

01/04/14 

 
 كلٌة الهندسة المدنٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 هندسة إنشابٌة
أسامة صافً 

 طراؾ

سلوك األنظمة الثنابٌة المكونة من إطارات بٌتونٌة مسلحة مع جدران قص 
معدنٌة و تطوٌر طرٌقة النمذجة الشرٌطٌة لجدران القص المعدنٌة الجزبٌة و 

 المثقبة

          بسام حوٌجة           . د
 ؼاندي لوحو. د

21/01/14 

هندسة 
 إنشابٌة

 لمـا عادل سعود
تطوٌر إدارة التؽٌٌر فً مشارٌع التشٌٌد باستخدام نمذجة معلومات 

 البناء
جمال عمران                . د
 بسام حسن. د

20/05/14 

هندسة 
 إنشابٌة

محمد فادي 
 عبدالقادر نقرش

المتصاص الطاقة الزلزالٌة فً ADASاقتراح مخمد معدنً مطور
 الجمل االطارٌة باستخدام الحساب الدٌنامٌكً العددي

     منٌر األطرش            . د
 أكرم صقور. د

15/04/14 

هندسة 
 إنشابٌة

كنده انطون 
 ملكً

- تطوٌر استراتٌجٌة إلدارة المخاطر الزلزالٌة و التخفٌؾ من تؤثٌرها 
 (دمشق - منطقة كفرسوسة )دراسة حالة  

   جمال عمران              . د
 هالة حسن. د

21/10/14 

 
 كلٌة الهندسة المٌكانٌكة والكهربابٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

هندسة 
 االتصاالت

مهند هبلل 
 عٌسى

تحسٌن أداء بروتوكوالت الدخول على الوسط فً شبكات الحساسات 
 البلسلكٌة الهجٌنة المستخدمة فً الكشؾ المبكر عن حرابق الؽابات

 09/09/14 حسن البستانً. جمال خلٌفة    د. د

هندسة 
 االتصاالت

 راما محمد أحمد
دراسة و تحلٌل الهوابً المطبوع على طبقة أساس ذات توزٌع 
تجزٌبً لشرابح المواد سالبة النفاذٌة المؽناطٌسٌة و العازلٌة 

 Metamaterialsالكهربابٌة
 18/11/14 السموءل صالح. د

هندسة 
 االتصاالت

 شذا جرعا
تحسٌن أداء شبكات الحساسات البلسلكٌة العاملة فً الزمن الحقٌقً 

 IEEEباستخدام الجدولة العنقودٌة بتقسٌم الزمن وتطبٌق المعٌار 
805.15.4 

              جمال خلٌفة    . د
 معٌن ٌونس. د

23/12/14 

هندسة 
 التحكم اآللً

محمد طه حسن 
 كفرناوي

 لمنشآت مإتمتة LADDERتصمٌم نظام تولٌد البرامج السلمٌة 
 باالعتماد على صور  مخططاتها الزمنٌة

 09/09/14 ببلل شٌحا. علً سلٌمان    د. د

هندسة 
 التحكم اآللً

طارق فٌصل 
 برهوم

تحلٌل و تصمٌم متحكم لنظام التعلٌق النشط باستخدام نظام االستدالل 
 EANFISالعصبً الضبابً المتكٌؾ الموسع

 09/09/14 بلسم عٌد.  د جعفر الخٌر   . د

هندسة 
التصمٌم و 
 االنتاج

تؽرٌد ظرٌؾ 
 علً

تحلٌل و تصمٌم منهجٌة لصٌانة تنبإٌة وقابٌة فً محطة حاوٌات مرفؤ 
 البلذقٌة الدولٌة

               اٌمن ٌوسؾ   . د
 حاتم حمودي. د

23/09/14 
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هندسة 
 الحاسبات

 09/09/14 مرٌم ساعً. د الكشؾ اآللً لخصابص الجنٌن باالعتماد على الصور فوق الصوتٌة زٌد قرٌطم

هندسة 
 الحاسبات

ٌّا  علً محمود م
التعرؾ المتكٌؾ على األشخاص باستخدام الواصفات البٌومترٌة 

 المتعددة باالعتماد على تقنٌات الدمج الموزون
 09/09/14 مرٌم ساعً. د

هندسة 
 الحاسبات

رلى عصلم 
 مرٌشة

تصمٌم ونمذجة خوارزمٌة جدولة متكٌفة التخاذ القرار فً الزمن 
 الحقٌقً

 23/12/14 محمد حجازٌة. د

هندسة 
 حاسبات

أحمد خلٌل 
 ابراهٌم

 23/12/14 محمد حجازٌة. د تحسٌن أداء أنظمة الشبكات البلسلكٌة باستخدام ترمٌز الشبكة

 
 كلٌة االقتصاد

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

ادارة 
 االعمال

حسٌن ماجد 
 قصٌري

نموذج مقترح لتقٌٌم الجدارة االنتمابٌة للحد من مخاطر اإلبتمان 
 دراسة مٌدانٌة على القطاع المصرفً فً سورٌة- المصرفً 

 21/01/14 رضوان العمار. د

االحصاء 
 والبرمجة

 دارٌن جلمودي
نماذج مقترحة لدراسة مدى كفاٌة االشتراكات الشهرٌة لمعاشات 

 2014-2000التؤمٌنات االجتماعٌة خبلل الفترة 
          محمد عكروش     . د
 ٌسٌرة درٌباتً. دة

12/08/14 

االحصاء 
 والبرمجة

حسٌن شعبان 
 ٌوسؾ

دراسة - أثر العوامل الدٌموؼرافٌة على التنمٌة االقتصادٌة فً سورٌة 
 تحلٌلٌة

         عز الدٌن حٌدر      . د
 عدنان العربٌد. د

12/08/14 

االحصاء 
 والبرمجة

باسل عٌسى 
 الحاٌك

 بناء نموذج احصابً لضبط السٌولة لدى المصارؾ التقلٌدٌة السورٌة
            ٌمن منصور     . دة
 طبلل سلٌمان. د

09/12/14 

االقتصاد 
 والتخطٌط

رباب بهجت 
 محبل

تؤثٌر السٌاسات المالٌة على سوق العمل فً الجمهورٌة العربٌة 
  (2011 - 1980)السورٌة 

 09/12/14 ولٌد عامر. د

االقتصاد 
 والتخطٌط

عبلء حكمات 
 الحفة

 فً EFSs)فجوة العرض والطلب على الخدمات المالٌة االلكترونٌة 
دراسة مطبقة على وزارة - إطار منظومة الحكومة االلكترونٌة  

 (المالٌة السورٌة والهٌبات التابعة لها
 

 23/12/14 سمٌر شرؾ. د

العبلقات 
 الدولٌة

 اٌمان بابلً
مدى استقبللٌة القرار السٌاسٌو االقتصادي للدول النامٌة فً عصر 

 العولمة
           نزار قنوع          . د
 عصام اسماعٌل. د

12/08/14 

 المحاسبة
مهند عبدهللا 
 شخٌص

تنفٌذ نظام تكالٌؾ األنشطة الموجهه بالزمن و اختبار أثره فً اتخاذ 
دراسة حالة الشركة العامة للمطاحن فً سورٌة - القرارات االدارٌة

 
 21/01/14 لٌلى الطوٌل. دة

 
 كلٌة طب األسنان

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تقوٌم 
األسنان و 
 الفكٌن

أشرؾ أكرم 
 ابراهٌـم

 و ىآللٌة choyمقارنة سرٌرٌة لفعالٌة كبّل من نابض 
اإلنزالقٌةالمدعمة بالزرٌعات إلرجاع القطاع األمامً العلوي ككتلة 

 واحدة
 18/02/14 حازم حسن. د

 لمى ندٌم حمود جراحة الفم

دراسة سرٌرٌة لتطوٌر واقع العبلج الجراحً المقدم فً المشافً 
التعلٌمٌة فً المنطقة الساحلٌة السورٌة لؤلطفال المصابٌن بشقوق 

الشفة و قبة الحنك 
 

 

منذر اسعد            . د
 عبد الجواد قبٌلً.  د

22/07/14 

جراحة الفم 
 و الفكٌن

أمجد مدحت 
 عطٌة

 ًّ  دور المٌكانٌك الحٌوي فً فهم و تدبٌر كسور المركب الوجهً الفك
        عبدالكرٌم خلٌل      . خ

 علً خلٌل. د
12/08/14 
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 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تصمٌم 
 معماري

 رنا سجٌع ؼرة
دراسة التشكٌل البنٌوي فً عمارة األبنٌة متعددة الوظابؾ نحو آلٌة 

 تصمٌم كتوافقة مع البٌبة المكانٌة
 21/01/14 فإاد خضرة. د

تصمٌم 
 معماري

محمد نبٌل 
 خبلص

الطبٌعة أصل مرجعً أم محتوى مكانً لعملٌة االبداع المعماري 
 للوصول الى عمارة المعرفة

          احمد قصاب       . د
 رنا بدر. د

26/08/14 

تصمٌم 
 معماري

 سارة حسن مناع
نحو معاٌرة - البرامج المعمارٌة الوظٌفٌة و توافقٌتها االنسانسة 

 حاسوبٌة للمبانً التعلٌمٌة الجامعٌة فً سورٌة
         احمد قصاب        . د

 رنا بدر. د
04/11/14 

تصمٌم 
 معماري

رنٌم ٌحٌى 
 خضر

منهج لتحقٌق جودة التصمٌم المعماري للمبانً السكنٌة فً مدٌنة 
 البلذقٌة

       رمزي عبدهللا الشٌخ   . د
 محمد منون. د

04/11/14 

 
 كلٌة التربٌة

 

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 رانٌة عادل علً ارشاد نفسً
الضؽوط النفسٌة و عبلقتها بإبعاد المزاج لدى عٌنة من مرضى 

دراسة مٌدانٌة فً مدٌنتً البلذقٌة و طرطوس - السكري 
 

         رٌم سلٌمون        . دة
 فإاد صبٌرة. د

21/01/14 

 ارشاد نفسً
نازك عبد 
 العزٌز احمد

صورة )الخصابص السٌكومترٌة الختبار تنسً لمفهوم الذات 
دراسة مٌدانٌة على طبلب جامعة تشرٌن  - (الراشدٌن

 

         رٌم سلٌمون        . دة
 منذر بوبو. د

21/01/14 

 فهد محمد حاتم ارشاد نفسً

 
توافق األنماط المهنٌة العامة فً مقٌاس سترونػ مع التخصصات 

 ًّ األكادٌمٌة و عبلقته بالرضا األكادٌم
 

 09/09/14 لٌلى شرٌؾ. دة

مناهج و 
طرابق 
 تدرٌس

فاطمة الزهراء 
 شٌخ خمٌس

 ضمن طرٌقة Vأثر برنامج تدرٌبً قابم على تطبٌق خرٌطة الشكل 
جكسو للتعلم التعاونً فً أداء معلمً التربٌة المهنٌة و فً تحصٌل 

طلبة الصؾ الثامن األساسً 
 

          هٌثم أبو حمود      . د
 مصطفى الحسٌن. د

23/09/14 

 سمر خاسكة ارشاد نفسً
مدى فاعلٌة برنامج ارشادي قابم على العبلج بالمعنى فً تحسٌن 
معنى الحٌاة لدى عٌنة من النساء ؼٌر المنجبات فً محافظة البلذقٌة 

 

           لٌلى شرٌؾ      . دة
 رٌم كحٌلة. دة

23/09/14 

مناهج و 
طرابق 
 تدرٌس

سمر محمد 
 ٌوسؾ

أثر استخدام نموذج باٌبً و هورسلً البنابٌٌن فً التحصٌل و تنمٌة 
دراسة  )مهارات التفكٌر الناقد من خبلل مادة الدراسات االجتماعٌة 

شبه تجرٌبٌة لدى تبلمذة الصؾ الرابع األساسً فً مدٌنة جبلة 
 

         طاهر سلوم        . د
 روعة جناد. دة

21/10/14 

 
 كلٌة التمرٌض

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تمرٌض 
صحة 
 المجتمع
 

عزٌزة مصطفى 
 حداد

تطوٌر معاٌٌر لضبط األمراض المعدٌة فً رٌاض األطفال فً مدٌنة 
 البلذقٌة

               مروان عٌسى  . د
 علً ابراهٌم. د

15/04/14 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

166 

 
 كلٌة معلوماتٌة

 

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 سوسن  ٌوسؾ
تطوٌر نموذج صوري لتحلٌل السلوك المتؽٌر للشبكات وتطبٌقه فً 

 الشبكات المعرفة بالبرمجة
قاسم . رضوان دنده          د. د

 قببلن
23/12/14 

 
 كلٌة الهندسة التقنٌة

 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

اتمته 
 صناعٌة

سحر عبد 
 الكرٌم العلً

التحكم بنظام تولٌد طاقة كهروشمسً معزول اعتماداً على الشبكات 
 العصبونٌة

        علً احمد محمود     . د
 ببلل شٌحا. د

10/06/14 

هندسة 
الطاقة 

الشمسٌة و 
الطاقات 
 المتجددة

ناظم خرفان 
 دٌب

تصمٌم محللة كهروشمسٌة نموذجٌة النتاج الهٌدروجٌن و تحسٌن 
 كفابتها

         علً علً             . د
 نوفل األحمد. د

09/09/14 

اتمته 
 صناعٌة

جاسم ابراهٌم 
 ٌوسؾ

الكشؾ و التشخٌص المإتمت لؤلعطال فً منظومة التحكم لمحطة 
 رٌحٌة مستقلة-هجٌنة شمسٌة

           مٌخابٌل مخول     . د
 علً خضور. د

04/11/14 

اتمته 
 صناعٌة

ضحى خالد 
 جدٌد

 بهدؾ تحسٌن جودة الطاقة STATCOMتصمٌم المتحكم األمثلً اـ
 الكهربابٌة

        محسن خطٌب        . د
 شفٌق باصٌل. د

04/11/14 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

بٌولوجٌا 
 بحرٌة

هدٌل هٌثم 
 عراج

  و Fucophyceaeدراسة التنوع الحٌوي لطحالب الفوقسٌات
تحدٌد الكتلة الحٌوٌة و التركٌب البٌوكٌمٌابً لبعض األنواع ذات 

 األهمٌة االقتصادٌة و الطبٌة على شاطا البلذقٌة

          حامد مٌهوب            . د
 آصؾ عباس. د

10/06/14 

 كلٌة االقتصاد الثانٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

إدارة 
 األعمال

ابراهٌم ؼسان 
 عمار

دراسة = نموذج مقترح العادة هندسة العملٌات اإلدارة فً المصارؾ 
 تطبٌقٌة على المصرؾ العقاري السوري

        محمد عباس دٌوب   . د
 طبلل سلٌمان. د

23/09/14 
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 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :القسم

 16/01/14 عٌسى فارس. د التجربة الشعرٌة للملوك والقادة بٌن النعمة والنقمة فً الشعر األندلسً طبلل دٌوب اللؽة العربٌة

 19/02/2014 خالد ٌسٌر. د 2010-2000 صورة اآلخر فً الرواٌة السورٌة ابراهٌم الشبلً اللؽة العربٌة

 23/03/2014 تٌسٌر جرٌكوس. د ببلؼة الصورة وجمالٌات النص قراءة فً شعر المخضرمٌن انس ٌاسٌن اللؽة العربٌة

 03/08/14 عدنان أحمد. د اللٌل ودالالته فً شعر الجاهلٌة وصدر اإلسبلم مازن عثمان اللؽة العربٌة

 26/10/14 ٌوسؾ زردة.د (مإلفات الجاحظ انموذجا)االستطراد فً التراث االدبً فً القرن الثالث الهجري هٌفاء دٌوب اللؽة العربٌة

 خطة البحث قابلة للتعدٌل/ الداللة المجازٌة فً شعر السٌاب  هند عكرمة اللؽة العربٌة
ابتسام حمدان        . د
 مٌساء عبد القادر. د

30/11/14 

 العلوم

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 وسٌم ؼانم
دٌنامٌكٌة المخزون السمكً لنوعٌن من االسماك البحرٌة 

pagelluserythinus lithognathus mormyrus ًفً النظام البٌب 
 البحري السوري وعبلقته ببعض العوامل الحٌوٌة والبلحٌوٌة

أمٌر ابراهٌم           .د
 محمد بكر. د

09/04/14 

علم  الحٌاة 
 النباتٌة

 ماجد حمامة
التوزٌع العمودي للعوالق الحٌوانٌة تحت تؤثٌر بعض العوامل البٌبٌة الربٌسٌة 

 فً المنطقة الساحلٌة لمدٌنة جبلة
 27/08/14 كمال الحنون. د

علم  الحٌاة 
 النباتٌة

 وفاء رجب
أثر التشجٌر الحراجً والتؽٌرات المناخٌة على التنزع الحٌوي النباتً فً 

 موقعً الكبٌر والمٌدان المحروقٌن من ؼابات البلذقٌة

حسن عبلء . د
          الدٌن      

 وفاء ؼندور. د
24/09/14 

 

 كلٌة الزراعة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

المحاصٌل 
 الحقلٌة

 بسام نهٌت علً
تؤثٌر نظم التسمٌد وأعماق الحراثة فً نمو وانتاجٌة القطن وواص ألٌافه 

 التكنولوجٌة

محمد عبد . د
. العزٌز        د
 سمٌر جراد

29/01/14 

المحاصٌل 
 الحقلٌة

 سحر عاقل
مساهمة فً الحد من ظاهرة الشمرخة فً الشوندر السكري المزروع فً 

 سورٌة
نزٌه رقٌة   .د
 سمٌر الجداوي.د

02/03/14 

االنتاج 
 الحٌوانً

 عبٌدة المصري
ودراسة  (البنً و األسود  )التهجٌن التبادلً بٌن نمطٌن من الدجاج السوري 

 .أهم المإشرات اإلنتاجٌة عند الهجن الناتجة 
محسن حمٌشة      . د
 ابتسام معروؾ. دة

06/02/14 

االنتاج 
 الحٌوانً

 رامً العلً
دراسة التؤثٌرات المناعٌة واإلنتاجٌة إلضافة عكبر النحل والزنجبٌل لعلؾ 

  .(الفروج  )دجاج اللحم 
فهٌم عبد العزٌز     . د

 توفٌق دال. د
18/11/14 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

168 

 البساتٌن
محمد صبلح 
 الدٌن محمد

تؤثٌر مستوٌات مختلفة من التؽذٌة المعدنٌة على بعض العملٌات الفسٌولوجٌة 
 فً محافظة طرطوس/ Jaffa Orange/وإنتاج الٌافاوي الشاموتً

ٌحٌى سلمان        . د
 زٌاد علوش. د

26/06/14 

الحراج 
 والبٌبة

أمٌن مؤمون 
 صالح

 / Ceratonia Siliqup . 1دراسة معوقات التشجٌر االصطناعً للخرنوب 
 .فً مناطق انتشاره الطبٌعٌة وطرق معالجتها . 

حسن عبلء . د
وابل . الدٌن    د
 علً

02/03/14 

الحراج 
 والبٌبة

 دراسة إمكانٌة استخدام بقاٌا النباتات البحرٌة كؤوساط زراعٌة فً المشاتل إسعاؾ االسو
حسن عبلء . د

ؼالب . الدٌن  د
 شحادة

22/09/14 

الحراج 
 والبٌبة

 فادي دٌوب
مساهمة تقنٌات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة فً خطة ادارة 

 (طرطوس / محمٌة النبً متى  )وتنظبم الؽابات 
حكمت عباس    . د
 ٌونس ادرٌس. د

13/10/14 

علوم التربة 
 والمٌاه

 أٌمن كوٌس
دراسة خطر انجراؾ ترب حوض نهر الكبٌر الشمالً فً محافظة البلذقٌة 

 باستخدام تقنٌة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة
منى بركات         . د
 إٌلٌن محفوض. د

27/08/14 

علوم التربة 
 والمٌاه

 ربٌع زٌنة
تؤثٌر استخدام مركبات مختلفة من أمبلح الكالسٌوم فً خواص التربة المشتقة 

 من السربنتٌن المزروعة بالتفاح من منطقة كسب

عبد العزٌز . د
جهاد . بوعٌسى   د
 ابراهٌم

28/10/14 

 رحاب حمدان وقاٌة النبات
تؤثٌر اإلصابة بفٌروس تدهور الحمضٌات فً الصفات الشتوٌة ونوعٌة الثمار 

 لصنفً البرتقال البلدي وساتزوما فً محافظة طرطوس
عماد اسماعٌل     . د
 جرجس مخول. د

06/11/14 

 
 كلٌة الهندسة المدنٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

الهندسة 
 المابٌة والري

 مجد هٌفا
وضع عبلقة لحساب الؽزارات األعظمٌة فً حوض نهر الكبٌر الشمالً انطبلقا 

 من الطرٌقة المنطقٌة

ؼطفان عمار        .د
عباس عبد .د

 الرحمن
07/07/14 

 الهندسة البٌبٌة
محمد صالح 
 نمر المجادلة

فً إزالة المعادن الثقٌلة من  (األردنً)دراسة كفابة الزٌوالٌت الطبٌعً والمعدل 
 المٌاه الجوفٌة

عادل عوض   . د
 حسام صبوح. د

14/10/14 

الهندسة 
 انشابٌة

 مٌرفت حمٌشة
تطوٌرعبلقة السهم فً الجوابز البٌتونٌة الهجٌنة التسلٌح بقضبان فوالزٌة 

 CFRPوكربونٌة 
ؼاندي جحجاح . د

 أحمد عبود. د
04/12/14 

ككلٌة الهم  

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

هندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 كنان علً ؼانم
مابعد - دراسة تجنب ظاهرة االنتقال المتذبذب والمتكرر فً الشبكات النقالة 

 الجٌل الثالث
هٌثم الرضوان       . د
 عدنان معتراوي. د

10/09/14 

 
 كلٌة االقتصاد

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم

االقتصاد 
 والتخطٌط

 االقتراض الخارجً ودوره فً تموٌل التنمٌة االقتصادٌة فً سورٌة ابتهال قابقلً
نور الدٌن . د

 هرمز
01/10/14 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 تفعٌل وتطوٌر دور القوى العاملة المإنثة فً سوق العمل السوري نورا منصورة
ولٌد عامر                   . د
 أٌمن العشعوش. د

21/10/14 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 منال عاقل
دراسة تحلٌلٌة آلثاره على التنمٌة االقتصادٌة فً - اإلرهاب االقتصادي الدولً 

 سورٌة
نزار قنوع                    . د
 درٌد الخطٌب. د

12/03/14 
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االقتصاد 
 والتخطٌط

 رامً الٌقة
االبعاد االقتصادٌة و االجتماعٌة لبرامج التكٌٌؾ االقتصادي على الدول النامٌة 

 حالة سورٌة/ 
نزار قنوع                   . د
 ؼادة عباس. د

13/04/14 

االقتصاد 
 والتخطٌط

 تفعٌل دور السٌاحة فً التنمٌة الرٌفٌة مع دراسة حالة فً المنطقة الساحلٌة مٌساء اسبر
نور الدٌن هرمز             . د

 ثناء أبا زٌد. د
23/07/14 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 روال ؼصن
دراسة آثار تطور تكنولوجٌا المعلومات على تنمٌة الموارد البشرٌة فً 

 المصارؾ السورٌة

محمد الحسٌن . د
. الصطوؾ      د
 محمد صبٌح

03/08/14 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 دراسة تؤثٌر النافذة الدٌموؼرافٌة على قوة العمل المتعلمة فً سوري مهند صقر
عبد الهادي . د

الرفاعً            
 هنادي شمعون. دة

24/12/14 

السكان 
 والتنمٌة

ؼدٌر فإاد 
 حبٌب

استخدام النماذج الرٌاضٌة فً دراسة العوامل المإثرة فً تخطٌط القوى العاملة 
 قً سورٌة

عبد الهادي . د
. الرفاعً           د
 عصام اسماعٌل

24/12/14 

 اٌاد مالك حاتم المحاسبة
تفسٌر ممارسات إعداد الموازنات باستخدام المدخل الشرطً و أثرها على 

 األداء

لطٌؾ زٌود                 . د
محمد نادر . د

 العثمان
01/07/14 

 عفراء زحلوط المحاسبة
تؤثٌر عوامل بٌبة االستثمار على التباٌن فً اإلفصاح المحاسبً وفقاً للمعاٌٌر 

 عٌنة من الشركات الصناعٌة المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة- الدولٌة 
 14/08/14 لٌلى طوٌل. د

 المحاسبة
مرٌم عبد 
 الحلٌم

دوافع وأسالٌب المحاسبة االبداعٌة فً الشركات المساهمة السورٌة وتقٌم 
 إجراءات كشفها من قبل المدقق الخارجً

ماهر األمٌن                    .د
 أحمد العمري. د

24/12/14 

 حٌان بركات إدارةاألعمال
نموذج مقترح لتطبٌق الحوكمة فً شركات التؤمٌن السورٌة ودوره فً زٌادة 

 فعالٌتها دراسة مٌدانٌة على شركات التؤمٌن السورٌة
بسام زاهر                   . د
 ٌسٌرة درٌباتً. د

15/06/14 

 إدارةاألعمال
دانٌا زٌن 
 العابدٌن

دراسة مٌدانٌة على - مدخل مقترح لجودة حٌاة العمل و أثرها على األداء 
 الجامعات الحكومٌة السورٌة

بسام زاهر                   . د
جمال داود ابو . د

 دولة
06/07/14 

 لمى اسبر إدارةاألعمال
نموذج مقترح لرفع فعالٌة المصرؾ التجاري السوري من خبلل استخدام بطاقة 

 دراسة مٌدانٌة- األداء المتوازن 
بسام زاهر                    . د
 ؼادة بواط. د

22/10/14 

 هاٌل السرحان إدارةاألعمال
دراسة مٌدانٌة على الشركات - تقٌٌم اثر البرامج التدرٌبٌة على أداء العاملٌن 
 السٌاحٌة األردنٌة

علً مٌا                      . د
 سالم سفاح العون. د

07/01/14 

 
ةكلٌة الهندسة المعلوماتً  

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

هندسة 
 الحاسبات

 مضر وٌنس
تطوٌر آلٌة للكشؾ وتخفٌؾ أثر الهجمات فً شبكات الحساسات البلسلكٌة عن 

 MACطرٌق نمذجة ومحاكاة بروتوكول الطبقة 
رضوان دندة          . د
 قاسم قببلن. د

30/12/14 

 
ٌةالمعهد العالً للبحوث البحر  

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

 معٌنة بدران
 Liza aurataلصؽار سمك البوري  (دهن - بروتٌن  )االحتٌاجات الؽذابٌة 

 فً درجات ملوحة مختلفة

أمٌر ابراهٌم        . د
D .Murathan 

Kayim 
29/01/14 
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 2014 رسائل الدكتوراه المرقنة خالل العام  -

 كلٌة الزراعة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
رقم قرار الترقٌن و 

 تارٌخه

 إنعام الٌاس البساتٌن
دراسة تؤثٌر أوساط الزراعة المتخمرة وؼٌر المتخمرة وطبقة التؽطٌة فً إنتاج 

 Imbach( Agaricus bisprus(  J.Ige/  الفطر الزراعً 
. رٌاض زٌدان د. د

2014/2/5 - /617/ محمد موفق ٌبرق  

 البساتٌن

عامر عبد 
 الرزاق

دراسة السلوكٌة الوراثٌة للؽلة ومكوناتها فً سبلالت محلٌة من البندورة 
 باستخدام التهجٌن نصؾ التبادلً

محمد ٌحٌى . د
نصر . معبل   د

 شٌخ سلٌمان
/210/ - 

12/11/2014  

المحاصٌل 
 هشام األحمد الحقلٌة

طبٌعة الفعل المورثً لبعض الصفات االقتصادٌة عند هجن من القمح 
 القاسً تحت مستموٌات مختلفة من االجهاد الرطوبً

بولص خوري   . د
2014/3/3  - /824/ صالح قبٌلً. د  

 لمٌا منبل وقاٌة النبات
تاثٌر الشمس فً فطور تربة الزراعة المحمٌة وأثر ذلك فً نمو البندورة 

 وانتاجها
محمود حسن   .د
 رٌاض زٌدان. د

تارٌخ  /102/
2014/10/22  

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
رقم قرار الترقٌن و 

 تارٌخه

هندسة 
االتصاالت و 
 االلكترونٌات

محمود عدنان 
 مقصود

اٌجاد الحل األمثل لخوارزمٌات التصنٌؾ و التنبإ و تطبٌقه على األنظمة 
 DATA STREAMSالتً تحوي 

تاج الدٌن . د
. جركس       دة
 كنده أبو قاسم

تارٌخ  /173/
2014/10/29  

 كلٌة االقتصاد

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
رقم قرار الترقٌن و 

 تارٌخه

األقتصاد 
 دور المإشرات االقتصادٌة الكلٌة فً تفعٌل عمل سوق األوراق المالٌة شادي علً والتخطٌط

ٌوسؾ محمود       . د
 زٌنة األحمد. د

تارٌخ  /964/
2/4/2014  

السكان و 
 خلود ٌوزباشً التنمٌة

فً الساحل " التعلٌم و الصحة"التؽٌر السكانً و كفاءة الخدمات المجتمعٌة 
 السوري ضمن إطار التخطٌط االقلٌمً

محمد . د
 الصطوؾ

تارٌخ  /1035/
2014/4/16  
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 2014األبحاث العلمٌة المنشورة خارج جامعة تشرٌن ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة خالل العام  / 9/ الملحق 

 كلٌة االقتصـاد

 رقم العدد و سنة النشر اسم المجلة و البلد عنوان المقال اسم الباحث القسم

 لٌلى الطوٌل. د المحاسبة

تقٌٌم حوكمة تكنولوجٌا  المحاسبة فً المنظمات السورٌة 
باستخدام نموذج كوبٌت للنمو و فحص عبلقتها مع موثوقٌة 

 المعلومات المحاسبٌة

Evaluating Accounting Technology Governance 
in Syria Organizations Using COBIT Maturity 

Model and Examining its Association with 
Accounting Information Reliability 

International 
Journal of Current 

Research 

 6العدد 
 8اإلصدار 

 2014/آب

 لٌلى الطوٌل. د المحاسبة

تحلٌل تجرٌبً للعبلقة بٌن هٌكلٌة نظم محاسبة التكالٌؾ و 
 أدلة من سورٌـة:خواص تقارٌر التكلفة 

An Empirical Analysis of the Relationship 
between Cost Accounting Systems Structure  

and Cost Reporting Attributes : Evidence from 
Syria. 

International 
Journal of Current 

Research 

 6العدد
 7االصدار

 2014/تموز

 العلوم المالٌة
 و المصرفٌة

 لٌندا اسماعٌل. د
 زٌنـة األحمـد.د

دراسة العبلقة بٌن أسعار األسهم و أسعار الصرؾ فً عٌنة 
 من الدول العربٌة

Studying the Relationship between Stock Price 
and Exchange Rates in Sample of Arab 

Countries 

International 
Research Journal of 

Finance and 
Economics 

 126االصدار

 2014/تشرٌن األول

 كلٌة الزراعــة

 رقم العدد و سنة النشر اسم المجلة و البلد عنوان المقال اسم الباحث القسم

 البساتٌن
متٌادي بوراس .د
رٌاض زٌدان .د
سوسن سلٌمان . دة

Effect of the Retardant "Dextril" on the 
Quality of Tomato Seedlings Grown at 

High Temperature Conditions 

International 
Journal of Plant & 

Soil Science /الهند 
 2014قبلت للنشر 

 البساتٌن
رٌاض زٌدان . د
جنان عثمان . دة

تقٌٌم بعض أصناؾ البطاطا المدخلة إلى سورٌة من حٌث 
النمو واالنتاج فً عروة ربٌعٌة تحت ظروؾ المنطقة 

 الساحلٌة

المجلة العربٌة لدراسات 
- المناطق الجافة والقاحلة 

أكساد 
 2014قبلت للنشر 

 الحراج
 و

 البٌئة

 نٌصافً ابراهٌم.د
رضوان  أسامة.د

النا صالح .م

 –مقارنة قدرة ثبلثة أنواع نباتٌة مزروعة فً مدٌنة البلذقٌة 
أوتستراد الثورة 

 2014مجلة أكساد 

 الحراج
 و

 البٌئة

محفوض  إٌلٌن.ة.د
زهٌر الشاطر . د
حسان علً .م

تقدٌر المخزون الخشبً للصنوبر البروتً فً منطقة 
محافظة طرطروس باستخدام الصور الفضابٌة –القدموس 

 2014مجلة أكساد 

 الحراج
 و

 البٌئة

منى بركات .ة.د
محفوض  إٌلٌن.دة
أٌمن الربٌعً .م

حساب مإشرات المعادلة العالمٌة لفقد التربة لترب حوض 
نهر الكبٌر الشمالً فً البلذقٌة باستخدام تقنٌات االستشعار 

عن بعد ونظم المعلومات الجؽرافٌة 

مجلة أبحاث البصرة 
للعلوم اإلنسانٌة 

2014 

 الحراج
 و

 البٌئة

منى بركات .ة.د
محفوض  إٌلٌن.دة
أٌمن الربٌعً .م

تطبٌق نموذج كوربن فً تقدٌر خطر انجراؾ ترب حوض 
سورٌا باستخدام نظم - نهر الكبٌر الشمالً فً محافظة البلذقٌة

المعلومات الجؽرافٌة 
 2014مجلة أكساد 

 وقاٌة نبات
. رحاب بهجت حمدان. م
جرجس مخول . د. أ
عماد اسماعٌل . د. أ

الموالح فً نوعٌة /تؤثٌر اإلصابة بفٌروس ترستٌزا الحمضٌات
سورٌة , ثمار البرتقال البلدي والساتزوما فً حرٌصون

مجلة وقاٌة النبات العربٌة 
, 3 العدد 32المجلد 

الصفحات 
254-259 2014 

 وقاٌة نبات
إنصاؾ حسن عاقل . د
عماد اسماعٌل . د. أ

إنتاج مصل ُمضاد متعدد الكلون لفٌروس التبرقش الرٌشً 
. فً سورٌة (SPFMV)على البطاطا الحلوة 

مجلة وقاٌة النبات العربٌة 

 3 العدد 32المجلد 
الصفحات 

260-265 
2014 

 33سٌصدر فً المجلد مجلة وقاٌة النبات العربٌة الموالح على نمو /تؤثٌر اإلصابة بفٌروس ترستٌزا الحمضٌاترحاب بهجت حمدان . م وقاٌة نبات
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عماد اسماعٌل . د. أ
جرجس مخول . د. أ

 1العدد سورٌة , أشجار البرتقال البلدي والساتزوما فً منطقة الثورة 
 2015نٌسان 

 وقاٌة نبات
محمد حسام حلبً . م
عماد اسماعٌل . د. أ
إنصاؾ حسن عاقل . د

First report of Tomato Spotted Wilt Virus 
on Tobacco, Eggplant and some weeds in 

Syria . 

International 
Research Journal 

of Applied and 
Basic Sciences 

Vol. 8 (10). Page 
1626-1627. 

مالك عمران . د وقاٌة نبات
السلوك الصحً لبعض طوابؾ نحل العسل 

(Apismellifera L.)  المرباة فً محافظة طرطوس

مجلة جامعة البعث 
للبحوث والدراسات 

. العلمٌة
 2014قبل للنشر 

 وقاٌة نبات

ماجدة فلح .د
محمد احمد . د
رفٌق عبود .د
حنان حبق .م
عمرحمودي .د
فاضل القٌم .د
لٌنا عدرا .م

 

 Tutaالطماطم / النشاط الموسمً لحافرة أوراق البندورة
absoluta Meyrik ًوأعدابها الحٌوٌة ومكافحتها بٌبٌاً ف 

المنطقة الساحلٌة من سورٌة 

مجلة وقاٌة النبات 
لبنان - العربٌة

 32المجلد 
 2العدد 

2014 

 وقاٌة نبات

رفٌق عبود . د
ماجدة مفلح . د
حنان حبق . م
فاضل القٌم . د
محمد أحمد . د

 Coccus)الموالح الرخوة / دراسة على حشرة الحمضٌات 
pseudomagnoliarum (Kuwana على الحمضٌات 

الموالح فً الساحل السوري وتقوٌم كفاءة المفترسات / 
المصاحبة لها 

مجلة وقاٌة النبات 
لبنان - العربٌة

 32المجلد 
 2العدد 

2014 

 وقاٌة نبات
حنان حبق . م
محمد أحمد . د
بهاء الرهبان . د

 .PhytomyzaorobanchiaKaltفاعلٌة ذبابة الهالوك 
 فً المكافحة Smicronyxcyaneusوسوسة الهالوك 

 Orobancg crenata Forskالحٌوٌة لهالوك البقولٌات 

مجلة وقاٌة النبات 
لبنان - العربٌة

 2014قبلت للنشر 

نبٌل أبو كؾ . د وقاٌة نبات

تؽٌر أعداد الحشرة القشرٌة األرجوانٌة 
Lepidosaphesbeckii (Newman, 1869) 

(Homoptera: Diaspididae)  على بعض أصناؾ
. سورٌة- الحمضٌات فً محافظة البلذقٌة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
الطبٌعٌة والهندسٌة 

سورٌة - والتطبٌقٌة 
 2014قبلت للنشر 

اإلنتاج 
 الحٌوانً

أدٌب سعد . د
علً  مالك .د
 أحمد سلٌمان.م

 

First records of sideburn wrasse 
Pteragoguspelycus(Osteichthyes : 

Labrideae) off the Syria cost( eastern 
Mediterranean) 

Annales.Ser.hist.n
at 

 سلوفاكٌا

24 
 
2014 

علوم التربة 
 والمٌاه

عبد العزٌز بوعٌسى .د.أ
عٌسى كبٌبو . د.أ
أمجد بدران . د

أثر اضافة مستوٌات مختلفة من 
OMWW 

 فً بعض المواصفات المورفولوجٌة
للطرود والثمار والنوعٌة لعصٌر الحمضٌات 

المجلة العربٌة للبٌبات 
الجافة 

 مج أ ص 225/8
 

 15/5/2012تارٌخ

علوم التربة 
 والمٌاه

عبد العزٌز بوعٌسً .د.أ
جهاد ابراهٌم . د.أ
أودٌس أرسبلن . د

ربٌع زٌنة . د

تؤثٌر استخدام مركبات مختلفة من أمبلح الكالسٌوم على 
 اإلنتاج و مواصفات ثمار التفاح صنؾ

Starking Delicious 
مجلة جامعة البعث 

3597 
 27/8/2013تارٌخ 

علوم التربة 
 والمٌاه

ٌاسر حماد . د
مقارنة نشاط الكابنات الحٌة الدقٌقة وبعض الخصابص 

الكٌمٌابٌة لتربة مزروعة بالفول وتربة ؼٌر مزروعة معاملة 
بالفوسفوجبسٌوم 

 2013مجلة جامعة البعث 

العلوم 
 األساسٌة

Al-Mouei Rima 
and 

WafaaChoumane 
 

Assessment of Genetic variability within 
the genus Citrus in Syria using SSR 

markers. 

American J. for 
Experimental 
Agriculture. 

4(8): 939-950 
(2014) 

العلوم 
 األساسٌة

Al-Mouei Rima 
and 

WafaaChoumane 
 

Variations in the physiochemical 
characteristics between many Citrus 

species fruits in Syria. 

International 
Journal of Plant & 

Soil Science. 

3(9): 1083-1095 
(2014) 

العلوم 
 األساسٌة

وعـد .د+ أدٌب سعـد . د

 Laith+ صابور 
Jawad 

First Record of the Yellowspotted Puffer 
Torquigener Flavimaculosus Hardy & Randall , 
1983 (Osteichthy : Tetraodontidae) From The 

Mediterranean Sea Coasts Of Syria 

Thalassia Salentina 
 نٌوزٌبلندا

(36): 29-34 
2014 
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العلوم 
 األساسٌة

أدٌـب .د+مالك علً .د
 Christian+سعد 

Reynaud & 
Christian Capape 

First Record of Barracudina Sudis Hyalina 
(Osteichthyes: Paralepididae ) off the Syrian 

Coast  (Eastern Mediterranean) 

Jour.of Icgthyology  

 روسٌـا

54(10): 
786-789 

2014 

العلوم 
 األساسٌة

+ حسن القصٌري 
أدٌب .د+ مالك علً .د

 Christian+ سعـد 
Reynaud & 

Christian Capape 

Maturity , Reproductive Cycle and Fecundity 
of Spiny Butterfly Ray , Gymnura altavela 

(Elasmobranchii: Rajiformes : Gymuridae) , 
from the Coast of Syria (Eastern 

Mediterranean) 

Jour . of Acta 
Ichthyologyica 
Et.Piscatoria 

 بولونٌـا

44(3) : 229-240 
2014 

العلوم 
 األساسٌة

مالك .د+ أحمد سلٌمان 
+ أدٌب سعـد .د+ علً 

Christian Reynaud 
& Christian Capape 

First Records of Sideburn Wrasse Pteragogus 
Pelycus (Osteichthyes : Labridae) off the Syrian 

Coast (Eastern Mediterranean) 

Jour. Annales. Ser. 
Hist. nat. 
 سلوفاكٌـا

24(1): 
23-28 
2014 

العلوم 
 األساسٌة

أدٌب .د+ مالك علً . د
 أحمد سلٌمان+ سعـد 

Expansion Confirmation of the Indo-Pacific 
Catfish , Plotosus Lineatus (Thunberg , 1787) , 
(Siluriformes : Plotosidae) into Syrian Marine 

Waters 

American Journal of 
Biology and Life 

Sciences 
 أمرٌكـا

3(1): 
7-11 
2015 

العلوم 
األساسٌة 

أدٌب سعد، ؼابً خلؾ، 
شرٌؾ جمعة، وعد 

صابور، مرٌم لطٌؾ، 
ستٌفانو لٌلً  

 Population structure and sexual maturity of the 

pufferfish Lagocephalus sceleratus 

(Osteichthyes, Tetraodontidae) in the Lebanese 

and Syrian marine waters (eastern 

Mediterranean) 

Journal of Earth 

Sciences and 

Enginieering 

USA 

 أِو٠ىب

2014 

المحاصٌل 
ٌّة  الحقل

+ محمد عبدالعزٌز .د.أ
+ سمٌر جراد .د.أ
 مهند السالـم.د.أ

تؤثٌر التسوٌة بالبزر و المقننات المابٌة فً أهم الخواص 

 (90حلب)التكنولوجٌة لصنؾ القطن 
 جامعة البعث.م
 للعلوم الهندسٌة.ع.س

 (36)العدد

2014 

المحاصٌل 
ٌّة  الحقل

ممد نابل خطاب .د
+ محمد عبدالعزٌز .د.أ+

 ٌوسؾ محمد.د

التباٌن و العبلقات الوراثٌة و المظهرٌة و االنتاجٌة و 
 مكوناتها فً القطن

 جامعة دمشق.م
 الزراعٌة.ع.س

 د.و/10175

 
15/7/2014 

المحاصٌل 
ٌّة  الحقل

محمد عبدالعزٌز .د.أ
+ علً سلٌمان .د+
راما + بٌتر النؽر .د.أ

 دروٌش

 للتسمٌد و .Carthamus tincotorius Lاستجابة القرطم

 المسافات الزراعٌة

 جامعة البعث.م
 العلوم الهندسٌة.ع.س

 (36)العدد

2014 

 
 منى بركات. د
 اٌلٌن محفوض. د
 اٌمن كوٌس. م

تطبٌق أنموذج كورٌن فً تقدٌر خطر انجراؾ ترب حوض 
سورٌة باستخدام / نهر الكبٌر الشمالً فً محافظة البلذقٌة 
 نظم المعلومات الجؽرافٌة

المجلة العربٌة للبٌبات 
 الجافّة

No : 7/469 ص. أ.مج 

9/6/2014 

 
 اٌلٌن محفوض. د
 اٌمن كوٌس. م

حساب مإشرات المعادلة العالمٌة لفقد التربة لترب حوض 
نهر الكبٌر الشمالً فً البلذقٌة باستخدام تقنٌات االستشعار 

 عن بُعـد و نظم المعلومات الجؽرافٌـة

 مجلة أبحاث البصرة
كلٌة التربٌة للعلوم )

ٌّة   جامعة –االنسان
 (البصـرة

 2014ُنشر خبلل 

ــة  ٌّ  :المعهــد العــالً للبحوث البحر

 رقم العدد و سنة النشر اسم المجلة و البلد عنوان المقال اسم الباحث القسم

الكٌمٌاء 
 البحرٌة

 ؼٌاث عباس. د
 محمد أسعد. د

 منال الخطٌب

دراسة التوزع الفصلً لبعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة فً 
 العمود الرسوبً والمٌاه المسامٌة فً نهر الكبٌر الشمالً

– سلسلة العلوم األساسٌة 
 مجلة جامعة تشرٌن

2014 

الكٌمٌاء 
 البحرٌة

Dr. Ghiasse ABBASE 
Dr. Mohammad 

ASSAD 
Mnal ALKHATIB 

Determination of metal partitioning in pore 
water extracted from the Al-Kabireshimali 

estuary 

Journal of 
Entomology and 
zoology studies 

2014 

الكٌمٌاء 
 البحرٌة

 أحمد قره علً. د
 حسام الدٌن الٌقة. د
 تاج الدٌن نداؾ. قا

رصد المركبات الهٌدروكربونٌة األلٌفاتٌة فً البٌبة البحرٌة 
 السورٌة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
الطبٌة والهندسٌة 
 واألساسٌة والتطبٌقٌة

 /36/مجلد رقم 
 2014لعام 

الكٌمٌاء 
 البحرٌة

 أحمد قره علً. د
 حسام الدٌن الٌقة. د

رصد الهٌدروكربونات العطرٌة متعددة الحلقات فً البٌبة 
 البحرٌة السورٌة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
الطبٌة والهندسٌة 

 /36/مجلد رقم 
 2014لعام 
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 واألساسٌة والتطبٌقٌة تاج الدٌن نداؾ. قا

الفٌزٌاء 
 البحرٌة

 ٌسر محمد.د
 رافع شعبان. د
 مهند حسن. د
 سمٌرة محمد.د
 فاطمة ٌاسٌن. د
فٌلٌبا - تٌسٌر.ؾ.ج.د

 اٌلوود

Respiratory effects  in children from passive 
smoke of cigarettes and narghile: ISSAC phase 

three in Syria 

 

The International 
Journal of 

Tuberculosis and L 
ung Diseaase 

2014 

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

ٍّو افز١به .ك

 ٘بٟٔ ٙوغبَ .ك

  ِو٘ف ٌؾٍؼ.ك

أصو اٌزغ١واد اٌيِب١ٔخ ٌٕٛػ١خ ا١ٌّبٖ اٌَبؽ١ٍخ ّّبي ِل٠ٕخ 

  ٚا٤ٕجغخ اٌَّوا٠ٚخa ا٩ٌمل١خ ػٍٝ ا٤ٕجغخ ا١ٌقٚٛه٠خ

ِغٍخ ثؾٛس عبِؼخ ؽٍت 

 - ٍٍٍَخ اٌؼٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

 عبِؼخ ؽٍت

 /94/ العدد
 2014للعام 

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

Hani Durgham 

Samar Ikhtiyar 

Murhaf Lahlah 

Distribution of Ichthyoplankton and First 

Record of Larval Cyclothone Braueri in 

Lattakia Coastal Water (SYRIA). 

International 

Journal of Oceans 

and Oceanography 

 
Volume8. 

Number 1 (2014) . 
pp.39-45 

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

ٍّو افز١به .ك

 ٘بٟٔ ٙوغبَ .ك

افزجبه ١ٍّخ اٌىبك١َِٛ ػٍٝ ٔٛع ِٓ اٌؼٛاٌك إٌجبر١خ 

Tetraselmis chuii ٖاٌَّزيهػخ ٚاٌّؼيٌٚخ ِٓ ا١ٌّب 

اٌْبٛئ١خ ٌّل٠ٕخ ا٩ٌمل١خ 

ِغٍخ ثؾٛس عبِؼخ ؽٍت 

 - ٍٍٍَخ اٌؼٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

 عبِؼخ ؽٍت

2014 

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

 ف١وٚى كه٠ِٚ.ك
دراسة سموكية المشطورات ضمن تجارب ميزوكوزمية في 

 .المياه الشاطئية لمدينة الالذقية
مجمة بحوث حمب سمسمة 

 العموم األساسية

 /51/العدد
 2014لعام 

البٌولوجٌا 
 البحرٌة

ػّبه اىك٘به .ك

 ػيد ػوث١خ.لب

استخدام المؤشرات القاعية في تقييم جودة البيئة البحرية شمال 
 مدينة الالذقية

قبمت لمنشر في مجمة 
 بحوث جامعة حمب

2014 

البٌولوجٌا 
 البحرٌة
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 /94/ العددِغٍخ ثؾٛس عبِؼخ ؽٍت أصو اٌزغ١واد اٌيِب١ٔخ ٌٕٛػ١خ ا١ٌّبٖ اٌَبؽ١ٍخ ّّبي ِل٠ٕخ ٍّو افز١به .كالبٌولوجٌا 



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

175 

 ٘بٟٔ ٙوغبَ .ك البحرٌة

  ِو٘ف ٌؾٍؼ.ك

 - ٍٍٍَخ اٌؼٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ  ٚا٤ٕجغخ اٌَّوا٠ٚخaا٩ٌمل١خ ػٍٝ ا٤ٕجغخ ا١ٌقٚٛه٠خ

 عبِؼخ ؽٍت
 2014للعام 

 

 كلٌــة الهمــك

 رقم العدد و سنة النشر اسم المجلة و البلد عنوان المقال اسم الباحث القسم

هندسة 
االتصاالت و 
 االلكترونٌـات

 عفٌؾ صقور. د
 هدٌل عٌسى. د

Double Passin acousto-optic filter for 
telecommunication network . 

Optical – 
Engineering 53 

(7) , 075103 , July , 
2014 

2014 

هندسة 
االتصاالت و 
 االلكترونٌـات

 صادق علً. د

Firas Ousta 
NAdal Kamel 
Mohdy Usoff 

Mapping QAS Classes in Loose coupling 
Heterogeneous Networks . 
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 (م2014 –2008)تغٌرات البحث العلمً خالل السنوات السبع األخٌرة / 10/الملح 

 (األبحاث المسجلة والمنجزة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وطالب الدراسات العلٌا)

 2014 حتى عام 2008رسائل الماجستٌر  المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  .  (1- 10 )جدول 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 384 92 62 32 50 67 40 41 ا٢داة

 303 76 55 23 51 34 29 35 اٌؼٍَٛ

 354 55 41 68 40 54 34 62 اٌطت

 310 83 37 77 27 17 41 28 اٌضساػخ

 256 62 40 40 15 29 29 41 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 442 86 68 89 37 59 41 62 اٌّٙه

 77 23 10 12 14 7 11 - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 383 71 46 44 29 46 65 82 االلزقبد

 105 23 17 16 9 21 13 6 هت األعٕبْ

 47 4 23 4 8 8 - - اٌق١ذٌخ

 52 21 9 6 11 2 - 3 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 50 14 7 11 4 8 3 3 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 16 11 5 - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 63 26 23 6 1 7 - - رشث١خ

 42 12 7 8 5 10 - - ِؼٍِٛبر١خ

 40 22 6 5 7 - - - ٕ٘ذعخ رم١ٕخ

 39 27 8 1 3 - - - رشث١خ س٠بم١خ

 60 26 12 19 3 - - - اٌزّش٠ل

 16 9 7 - - - - - االلزقبد صب١ٔخ

 3039 743 483 461 314 369 306 363 اٌّغّٛع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2014 حتى عام 2008رسائل الماجستٌر المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام . (2- 10 )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 131 19 27 37 18 15 9 6 ا٢داة

 136 27 27 29 14 23 11 5 اٌؼٍَٛ

 322 46 32 40 44 76 41 43 اٌطت

 203 30 27 30 39 32 22 23 اٌضساػخ

 115 22 17 18 19 17 13 9 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 190 33 30 26 34 36 14 17 اٌّٙه

 231 31 21 36 46 58 21 18 االلزقبد

 33 5 7 2 16 3 - - هت األعٕبْ

 11 6 5 - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 24 4 9 11 - - - - اٌق١ذٌخ

 6 3 1 2 - - - - اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ

 12 7 4 1 - - - - اٌزشث١خ

 7 3 4 - - - - - رّش٠ل

 4 2 2 - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 10 3 2 5 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 10 6 4 - - - - - إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ

 10 - 3 2 3 2 - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 19 4 7 4 2 1 - 1 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 2 2 - - - - - - االلزقبد اٌضب١ٔخ 

 1476 253 229 243 235 263 131 122 اٌّغّٛع



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2014 حتى عام 2008رسائل الماجستٌر المرقنة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام . (3- 10 )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 28 4 13 8 1 1 1 - ا٢داة

 28 15 3 5 1 - 2 2 اٌؼٍَٛ

 1 - - 1 - - - - اٌطت

 14 2 3 3 1 - 3 2 اٌضساػخ

 14 8 4 1 - - - 1 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 40 18 3 8 5 3 1 2 اٌّٙه

 35 7 13 3 - 1 1 10 االلزقبد

 1 - - 1 - - - - هت األعٕبْ

 7 2 2 2 1 - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 2 1 - 1 - - - - اٌق١ذٌخ

 2 1 1 - - - - - رّش٠ل

 2 2 - - - - - - اٌزشث١خ

 8 3 2 3 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 2 1 - 1 - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 4 2 - 2 - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 2 2 - - - - - - إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ 

 1 1    - - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد 

 191 69 44 39 9 5 8 17 اٌّغّٛع



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (م2014-2008)تغٌر أعداد رسائل الماجستٌر المسجلة والمنجزة و المرقنة   (. . 1- 10 )شكل 

 

 

 

 (م2014-2008)مخطط تراكمً ٌبٌن تغٌر أعداد رسائل الماجستٌر المسجلة والمنجزة و المرقنة . (  2- 10)شكل 
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 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2014 حتى عام 2008رسائل الدكتوراه المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  .  (4- 10 )جدول  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 59 16 10 8 4 11 2 8 ا٢داة

 36 1 14 5 8 2 2 4 اٌؼٍَٛ

 3 1 1 1 - - - - اٌطت

 82 17 20 8 14 13 7 3 اٌضساػخ

 15 4 5 1 1 4 - - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 13 10 - - - 1 - 2 اٌّٙه

 3 3 - - - - - - هت األعٕبْ

 6 4 2 - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 80 8 5 16 23 11 8 9 االلزقبد

 8 6 2 - - - - - اٌزشث١خ 

 2 1 - 1 - - - - اٌزّش٠ل

 3 1 - 1 - 1 - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ 

 3 1 1 - 1 - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ 

 5 4 1 - - - - - إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ 

 1 1 - - - - - - االلزقبد اٌضب١ٔخ 

 319 78 61 41 51 43 19 26 اٌّغّٛع



 2014التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2014 حتى عام 2008رسائل الدكتوراه المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام .  (  5- 10 )جدول  -

 

 

 

 2014 حتى عام 2008رسائل الدكتوراه المرقنة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام . ( 6- 10)جدول 

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 33 6 7 4 4 5 4 3 ا٢داة

 23 3 1 3 4 5 3 4 اٌؼٍَٛ

 1 - - - - 1 - - اٌطت

 42 11 5 8 6 5 4 3 اٌضساػخ

 6 3 1 - 1 - 1 - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 2 1 - - 1 - - - اٌّٙه

  - - - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 57 15 9 4 6 11 9 3 االلزقبد

  - - - - - - - هت األعٕبْ

 1 1 - - - - - - و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 - - - - - - - - اٌق١ذٌخ

 - - - - - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 1 1 - - - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 166 41 23 19 22 27 21 13 اٌّغّٛع

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 5 4 1 - - - - - اٌضساػخ

 1 1 - - - - - - إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ

 6 2 3 1 - - - - االلزقبد

 12 7 4 1 - - - - اٌّغّٛع
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 (م2014-2008)تغٌر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة و المرقنة . (3- 10 )شكل 

 

 

 (م2014-2008)مخطط تراكمً ٌبٌن تغٌر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة و المرقنة  . (4- 10  )شكل 
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 2014 حتى عام 2008 العلمٌة المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام ثاألبحا - ( 8 – 10 )جدول  -

 

 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 26 8 4 1 1 5 4 3 ا٢داة

 37 7 4 2 5 5 5 9 اٌؼٍَٛ

 21 6 2 - 1 5 7 - اٌطت

 31 5 4 4 3 3 7 5 اٌضساػخ

 10 3 1 - 1 3 - 2 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 27 3 2 1 6 10 4 1 اٌّٙه

 7 2 1 - - 1 2 1 إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 4 1 1 - 1 - - 1 االلزقبد

 27 6 2 3 1 9 3 3 هت األعٕبْ

 5 - - - 3 1 - 1 اٌق١ذٌخ

 8 1 1 - 2 2 - 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 7 1 - - 1 1 2 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 9 5 2 - 1 - - 1 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ

 8 4 4 - - - - - و١ٍخ اٌزشث١خ

 6 5 1 - - - - - و١ٍخ اٌزّش٠ل

 3 - - - - - 1 2 و١ٍخ ا٢داة اٌضب١ٔخ فٟ هشهٛط

 2 - - - - - - 2 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ

 1 - - 1 - - - - اٌزشث١خ  اٌضب١ٔخ

 1 - - 1 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 2 1 1 - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 1 - 1 - - - - - اٌؾمٛق

 1 1 - - - - - - رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرقبالد

 244 59 31 13 26 45 35 35 اٌّغّٛع
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  .2014 حتى عام 2008 العلمٌة المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام ثاألبحا - ( 9 – 10 )جدول  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 اٌى١ٍخ
 اٌّغّٛع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 8 2 - - 1 2 1 2 ا٢داة

 21 6 - 3 5 2 1 4 اٌؼٍَٛ

 11 3 2 3 - 1 - 2 اٌطت

 42 8 5 6 5 8 4 6 اٌضساػخ

 1 - - - 1 - - - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 7 3 1 1 2 - - - اٌّٙه

 2 - - - - 2 - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 1 - - - 1 - - - االلزقبد

 17 2 - 2 5 4 4 - هت األعٕبْ

 4 - 2 1 - - - 1 اٌق١ذٌخ

 7 - 1 - 2 2 - 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 3 1 - - 1 1 - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 1 1 - - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 2 1 - 1 - - - - و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بم١خ

و١ٍخ ا٢داة اٌضب١ٔخ فٟ 

 هشهٛط
1 - 2 - - - - 3 

 1 1 - - - - - - و١ٍخ اٌزشث١خ

 131 29 11 17 23 24 10 18 اٌّغّٛع
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 فً كلٌات ومعاهد جامعة تشرٌن التً أقٌمتألنشطة العلمٌة ا/ 11 / الملحق

  م2014جدول  بالندوات التً تمت اقامتها فً جامعة تشرٌن خالل العام - 

 الٌوم عنوان النشاط نوع النشاط الكلٌة

 ندوة عممية كمية الطب
 

 6/3/2014-5 أسس البحث العممي واإلحصاء الحيوي

 ورشة عمل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
التسوٌق واإلعبلم -اإلدارة الرٌاضٌة

الطب - ٌولوجٌازالفً- الرٌاضً
 الرٌاضً

2/3/2014 

 

أدوات السٌاسة المالٌة والدور التنموي  محاضرة كلٌة االقتصاد الثانٌة
 6/3/2014 للموازنة العامة للدولة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة 
 ندوة والكهربائٌة

ندوة البحث العلمً ومعرض مشارٌع 
طبلب كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربابٌة
6/3/2014 

 معرض كلٌة الهندسة المعمارٌة
معرض أعمال طبلب السنة األولى فً 

معرض مشترك +الدراسات العلٌا 
لمشارٌع التخرج بٌن جامعة الخاصة 

 وجامعة تشرٌن
10/3/2014 

علم -طرق التدرٌس-نظرٌات التدرٌس ورشة عمل كلٌة التربٌة الرٌاضٌة
 12/3/2014 النفس الرٌاضً

 13/3/2014 المستجدات فً جراحة األورام ندوة كلٌة الطب البشري
 16/3/2014 فعالٌة األسواق المالٌة محاضرة كمية االقتصاد الثانية

تطوٌر األبحاث الزراعٌة لطبلب  ورشة عمل كمية الزراعة
 17/3/2014 الدراسات العلٌا

البنٌة الجزبٌة لسوق دمشق لؤلوراق  محاضرة كمية االقتصاد الثانية
 20/3/2014 الواقع واآلفاق المستقبلٌة- المالٌة

 ورشة عمل كمية التربية الرياضية
تدرٌس –مستجدات التدرٌب الحدٌث 

 فٌزٌولوجٌا –المستوٌات العلٌا 
 التدرٌب

25/3/2014 

 26/3/2014 موري أورام القدي الخبٌثة ندوة عممية كمية الطب البشري
 30/3/2014 وكاالت التصنٌؾ االبتمانً محاضرة كمية االقتصاد الثانية

  كمية الهندسة المعمارية
 المعرض

المعرض المشترك بٌن طبلب الماجستٌر 
 ومشارٌع التخرج

 

19/3/2014 

 كمية الحقوق
 

 محاضرة
 

 حقوق سورٌة البحرٌة فً اإلقلٌم
 

23/3/2014 
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كمية الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية

 
 ندوة علمٌة

الندوة العلمٌة االولى ومعرض للمشارٌع 
 التطبٌقٌة

 

30-31/3/2014 

 2/4/2014 الطب الوقابً عند األطفال ندوة كلٌة الطب البشري
 6/4/2014 المحاسبة عن التكالٌؾ البٌبٌة محاضرة كمية االقتصاد الثانية

 ندوة كمية التربية الرياضية
ندوةعلمٌة مشتركة مع قسم الجراحة 
فً كلٌة الطب البشري بعنوان 

 (الرضوض الرٌاضٌة )
11/4/2014 

 14/4/2014 الزرق وتدبٌره ندوة كمية الطب

المإتمر الثالث للمكافحة المتكاملة  مؤتمر كمية الزراعة
 16/4/2014-15 لآلفات الزراعٌة

دور العٌادات القانونٌة فً التعلٌم  محاضرة كمية الحقوق
 20/4/2014 القانونً التطبٌقً

التقنٌات الجراحٌة الحدٌثة فً أمراض  ندوة كمية الطب
 27/4/2014 األذن واألنؾ والحنجرة

 ورشة عمل كمية الهندسة المعمارية

دور العمارة التقلٌدٌة فً دعم مفاهٌم )
والمعرض الدابم  (العمارة الخضراء 

ألعمال طبلب السنوات الخمس فً 
مادتً التصمٌم المعماري والرسم 
النظري ومعرض أساتذة الفنون فً 

 العمارة

29/4/2014 

 30/4/2014 التحلٌل المالً للمشروعات االقتصادٌة محاضرة كمية االقتصاد الثانية

المؤتمر الثالث لممكافحة المتكاممة لآلفات  مؤتمر كمية الزراعة
 الزراعية

15/4/2014 

 23/4/2014 الندوة السنوية الرابعة لممستجدات في العموم الندوة الصيدالنية كمية الصيدلة

 ورشة عمل كمية الهندسة المعمارية
دور العمارة التقميدية في دعم مفاهيم العمارة 

معرض الدائم ألعمال طالب +الخضراء
 السنوات الخمس

29/4/2014 

 8/5/2014-5 معارض عممية متنوعة معرض كمية العموم

 5/5/2014 أورام الرأس والعنق ندوة كمية الطب
 11/5/2014 اإلصبلح اإلداري محاضرة كمية االقتصاد الثانية

قضاٌا إشكالٌة فً التخطٌط العمرانً ) ورشة عمل كمية الهندية المعمارية
ومعرض لمشارٌع التخطٌط  (

13/5/2014 
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العمرانً المنجزة لمادة التخطٌط 
العمرانً ومعرض ألعمال طبلب قسم 

 نظرٌات وتارٌخ العمارة
اإلنتاج العضوي للمحاصٌل الزراعٌة  ندوة كمية الزراعة

 19/5/2014 وآفاق تطوٌره

 يوم عممي كمية االقتصاد
يوم عممي مخصص لورشات عمل يقدمها 

طالب اإلجازة في قسم العموم المالية 
 والمصرفية

13/5/2014 

المعهد العالي لمبحوث 
 البحرية

 ورشة عمل
 

االجهادات البيئية وآفاق التنمية في المنطق 
 الساحمية

16/6/2014 

المعهد العالي لبحوث 
 البيئة

 ندوة عممية
األبحاث البيئية لطالب الدراسات العميا في 

 جامعة تشرين
22-23/6/2014 

 6/8/2014-4 نحو إعادة اإلعمار والتنمٌة المستدامة مؤتمر كمية الهندسة المدنية

 :المؤتمر الدولي األول بعنوان  مؤتمر كمية الهندسة المدنية
 5/8/2014 نحو إعادة اإلعمار والتنمية المستدامة

 قسم –كمية العموم 
 الرياضيات

 10/9/2014 مؤتمر الرياضيات األول لمدراسات العميا مؤتمر

 22/10/2014 مراقبة سبلمة األؼذٌة ورشة عمل كمية الصيدلة
المعهد العالي لبحوث 

 5/10/2014 األمن والسبلمة فً المنشآت الجامعٌة ندوة البيئة

 22/10/2014 ورشة عمل حول مراقبة سالمة األغذية ورشة عمل كمية الصيدلة

 ندوة مركز ضمان الجودة
 

 :ندوة بعنوان 
تجربة كمية الزراعة في التحميل والتوصيف 

 الوظيفي
27/10/2014 

المعهد العالي لبحوث 
 البيئة

 ورشة عمل
 

مساهمات ورؤى بيئية لنادي الباحثين الشباب 
 البيئي في جامع تشرين

3/11/2014 

 17/11/204 االقتصاد السوري في ظل المتغيرات ورشة عمل كمية االقتصاد

الجمعية السورية 
 لممعموماتية

معرض 
 معموماتي

 
 24/11/2014 البرمجيات في عالم الهندسة
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 ورشة عمل رئاسة الجامعة
 

المكتبات اإللكترونية واالستفادة منها 
 في البحث العممي

1/12/2014 

 ندوة عممية كمية الزراعة
 

 نحل العسل ثروة وطنية
معرض لمنتجات ومستمزمات تربية +

 نحل العسل
7-11/12/2014 

 
 رئاسة الجامعة

يوم تعريفي 
لبرنامج 

 ايراسموس بمس
 9/12/2014 يوم تعريفي لبرنامج ايراسموس بمس

 محاضرة عممية كمية االقتصاد
 

هيئة األوراق واألسواق المالية ودورها 
 23/12/2014 في كفاءة وفعالية االستثمار

 محاضرة كمية العمارة
حول تجربة التخطيط اإلقميمي في 

 محافظة الالذقية
24-30/12/2014 


