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 رـةَـٛـةً: بنًؤْم بنـعـهـًـٙ

 بنخخصص بنبهذ بطــى بنجةيعـــت طــُت بنخخـزس بنذرجـت

 حظٕٚك سربعٙ طٕرٚة حشزٍٚجةيعت  2222 بنذكـخــــٕربِ

 

٘ نخظٕٚك سٚج بنشٚخٌٕ فٙ بنظةحم بنظٕر٘ ٔ بنخمٕٚى باللخصةدبنذكخٕربِ:  رطةنتعُٕبٌ 

 حعشٚش دٔرِ بنخُةفظٙ فٙ بألطٕبق بنخةرجٛت

 

 رـةنـزـةً: بنخبزبث بنعًهٛت

 بنفخزة بنشيُٛت جٓت بنعًم بنٕظٛفت

يعٛذ )يذرص( فٙ لظى باللخصةد 

 بنشربعٙ
 و 2222حخٗ  2213يٍ  جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت

 

 

 حى حذرٚظٓة رببعـةً: بنًمزربث بنعهًٛت بنخٙ

 بنًزحهت جٓت بنعًم بطى بنًمزر

 بنظُت بنزببعت بلخصةد جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت حظٕٚك سربعٙ

 بنظُت بنزببعت عةيت جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت حظٕٚك سربعٙ

 بنظُت بنخةيظت بظةحٍٛ جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت حظٕٚك بنحةصالث بنبظخةَٛت

 بنظُت بنزببعت بلخصةد جةيعت حشزٍٚ -ربعتكهٛت بنش يحةطبت سربعٛت 

 بنظُت بنزةَٛت يشخزكت جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت إحصةء سربعٙ

 بنظُت بنزةنزت جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت حصًٛى حجةرت

 بنظُت بنزببعت جةيعت حشزٍٚ -كهٛت بنشربعت بنخًُٛت بنزٚفٛت

 

 



 

 بنٕظةئف بالدبرٚت:

 الٕٚجذ الٕٚجذ الٕٚجذ

 

 

 ةيظةً : بنبحٕد ٔبألَشطت بنـعـهـًـٛـتخ

 

 أثر األزمت السورٍت علي المذرة التنافسَت لسٍت السٍتون السورً فٌ األسواق الخارجَت  : بحذ بعُٕبٌ 1

 يجهت جةيعت حشزٍٚ 

الكفاءة االلتصادٍت لتسوٍك زٍت السٍتون السورً علي مستوى المسارعَه فٌ المنطمت   : بحذ بعُٕبٌ 2

 المجلت السورٍت للبحوث السراعَت.  سورٍت الساحلَت مه

 تمذٍر دالت الطلب لسٍت السٍتون علي مستوى المستهلكَه فٌ منطمت الساحل السورً  " .  : بحذ بعُٕبٌ 3

 المجلت الهنذٍت
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 طةدـظـةً: بنهغةث بنًخمُت

 

 بنًظخٕٖ نهغتببطى 

 بألو بنهغت بنعزبٛت

 يخمذو بالَكهٛشٚت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  طةبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً: بنًٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةربث بنكًٛ

بنزٚةضـــٛةثإل بإلحصـــةءإل باللخصـــةد بنمٛةطـــٙ ٔعهـــٗ ٔجـــّ بنخصـــٕي: ححهٛـــم بنخبـــةٍٚإل ححهٛـــم  

 بالَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبرإل

ححهٛــم بٛةَــةث بنبةَــمإل ححهٛــم بنًكَٕــةث  ححهٛــم بنحظةطــٛتإل بنظالطــم بنشيُٛــت )ًَــٕسس أرًٚــة(إل

 بنزئٛظٛت ٔححهٛم بنبٛةَةث بنًغهفت.



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةءبثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت ٔبنكف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةً: بنًٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــةربث بالجخًةعٛ  ةيُ

بنمذرة عهٗ بنخكٛف يـ  بنبٛاـةث يخعـذدة بنزمةفـةث بنجذٚـذة بنخـٙ حـى بكخظـةبٓة يـٍ خـالل بنذربطـت  

ــ  بنطــالت  ــٍ خــالل  بةإلضــةفتٔبنخفةعــم ي ــز  بنًكخظــبت ي ــذ ٔبنع ــةربث بنخٕبصــم بنجٛ ــٗ يٓ بن

 بنعزٔ  بنعهًٛت ٔبنخذرٚض.

 

 فٛٓة بنًؤحًزبث بنعهًٛت بنخٗ شةرن  

 

 بنخةرٚخ بطى بنًؤحًز و
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