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  الدكتور رئیس الجامعة األستاذ كلمة السید

  
وال ، یعتمد ازدھار أي مجتمع من المجتمعات على ما یحققھ من نجاح وتقدم على المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي 

شك في أن مستوى التعلیم العالي وامتالك المعرفة و صناعتھا واالستفادة القصوى من مخرجاتھا ھو مؤشر معیاري مھم 
  .قدم في العالم یساھم في تحدید موقع المجتمع في خارطة الت

ولقد حققت سوریا بفضل قیادتھا الحكیمة وثبًة نوّعیة على مستوى الرقي العلمي والفكري والحضاري واإلنساني ، لذلك 
  .استھدفوھا بمّقوماتھا البنیویة و التكوینیة على نحٍو عاّم 

اضر جعل من سوریا دولة رائدة في ھذا المجال إّنالتطور المھّم الذي لحق بقطاع التعلیم العالي منذ السبعینات وحتى وقتنا الح
  .وجعلھا تحتل مراتب متمیزة في كثیٍر من المجاالت على المستویین العربّي والدولي 

برعایة كریمة من   1971\5\20الصادر بتاریخ / 12/وتعّد جامعة الالذقیة التي أحدثت بموجب المرسوم التشریعي رقم 
الحقًا باسم جامعة تشرین تیمنًا بانتصارات شعبنا بحرب تشرین التحریریة من أھم الجامعات  القائد الخالد حافظ األسد وّسمیت

السوریة التي تطورت تطورًا واسعًا وكبیرًا رغم قصر مسیرتھا الزمنیة بفضل عنایة القائد الخالد حافظ األسد ومن بعده السید 
  .یة وعالمیة ُتحسب لھاالرئیس الدكتور بشار األسد حیث حققت اختراقات علمیة إقلیم

وبفضل الجھود المخلصة ألبنائھا وبدعم من القیادة الحكیمة للسید الرئیس بشار األسد أصبحت اآلن تضم كلیات ومعاھد علیا 
المعھد العالي للبحوث البحریة ، المعھد العالي لبحوث البیئة ، : متخصصة غیر موجودة في الجامعات السوریة األخرى مثل 

  .ب الستخدام الطاقة الشمسیة بكلیة الھندسة التقنیة بطرطوس وكلیة السیاحة بطرطوس أیضًا مركز التدری

وتسعى جامعة تشرین للدخول في المنافسة والمساھمة في تحقیق التّمیز المحّلي و اإلقلیمي والعالمي في مجال البحث العلمي 
في كافة كلیاتھا ومراكزھا البحثیة و تعمل الجامعة على رفع من خالل تنمیة مبدأ العمل الجماعي واالھتمام بالجودة الشاملة 

وتیرة التعاون العلمي بینھا وبین المؤسسات و  الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة المحلیة و العالمیة ، كما تسعى إلى توطید 
فع على المسار التنموي لمجتمعنا أواصر التواصل األكادیمي بینھا وبین مثیالتھا على الصعیدین المحلي والدولي بما یعود بالن

  .في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة 

ھي صرح من الصروح الحضاریة المتمیزة التي  -شأنھا شأن جامعات القطر  - بناًء على ما تقدم فإننا نؤكد بأّن جامعة تشرین 
ء األمة جمعاء وستبقى حریصة كل الحرص على مواكبة تقدم العلم والمعرفة لیس ألبناء وطننا الغالي فحسب و إنما أیضا ألبنا

آخر التطورات األكادیمیة العالمیة كي تبقى نبراسًا متوقدًا یشّع العلم و الفضیلة لتسمَو الحیاة بقیمھا الخالدة  وكل ذلك یتّم 
 .بالعمل الدؤوب المتواصل الذي ینتج بفاعلیة بناًء حضاریًا وطنیًا مؤّمًال 

  

  األستاذ الدكتور                                                                     

  ھاني محمود شعبان                                                                
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 كلمة السید األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة لشؤون البحث العلمي 
  

ھ            اة فی واحي الحی ة ن ى كاف ة عل اخ العولم الم المعاصر بسیطرة من ة والسیاسیة ،     : یتصف الع ة والثقافی االقتصادیة و االجتماعی

ة   م بطاق الم یتس ي ع یش ف نحن نع ل    وإرادةف االت والنق م االتص ي نظ ور ف ة التط رعة ودینامیكی ي وس ھ المعرف ر والتوج التغیی

ة    ا المختلف ي جوانبھ ا ف ث      –والتكنولوجی ن حی رة م دیات كبی ا تح ق أمامن ا یخل انو ، مم ا الن ة وتكنولوجی ة والمعلوماتی البیولوجی

  .ازدیاد المنافسة على المستوى الذاتي لتأمین الوظیفة والمنتج المناسب وعلى المستوى الوطني وموقعنا بین اآلخرین 

ات ا  ر البحث العلمي       ولمواجھة ھذه التحدیات البد لنا من أن نستخدم كافة الموارد والطاق ا ، ویعتب ة للنھوض بمجتمعن  –لممكن

داعي     –ضمن ھذا السیاق  د الفكر اإلب من األدوات األكثر أھمیة التي تستطیع تفعیل اإلمكانیات واستنباط الحلول للمشاكل وتولی

  . الذي یساھم في تقدم وتطور المجتمع 

إن والھدف واإلمكانیات والتنظیم ، ف  العثرات من حیث الغایة وإذا كانت مسیرتنا في مشوار البحث العلمي قد شھدت الكثیر من

بواعث األمل توجد في اإلرادة والجھود التي تبذل لرسم سیاسة وإستراتیجیة البحث العلمي ووضع اإلطار التشریعي الخاص        

  .ور االقتصادي والمجتمعي بھ وتفعیل عوامل تحفیزه ودعمھ باإلمكانیات وتذلیل العقبات أمام استكمال دورتھ وإدخالھ في التط

ي      –وفي مقدمة ھذا األمل  ب وظیف ط كمتطل ا فق نضوج شخصیة الباحث في نظرتھ للبحث العلمي من كونھ غایة مؤقتھ یحتاجھ

ي تطویر               ة وف رامج التنمی ى ب ي تجد منعكاستھا عل ة والت ة التعلیمی ة لشخصیة عضو الھیئ ة  إلى مفھوم االستدامة الالزم  العملی

  . التدریسیة

اركة          الل مش ن خ ر م ي القط ة ف ادیة واالجتماعی ة االقتص ط التنمی ي بمخط ث العلم ربط البح رین ب ة تش دأت جامع د ب لق
الل      ن خ ترك وم ام المش ام ذات االھتم ات و األقس ن الكلی د م ي للعدی ث العلم اور البح ع مح ي وض ة ف ات اإلنتاجی القطاع

ة        .  یع القطاعات االقتصادیة  التسویق ألبحاث الجامعة وإبراز أھمیتھا التطبیقیة في جم ي جامع م ف د ت ذا اإلطار  لق ي ھ وف
ا  / 575/وتم تسجیل . وحدة بحث علمي في مختلف أقسامھا وكلیاتھا /125 /تشرین حتى اآلن افتتاح م  2012خالل عام  بحث

دكتوراه و  / 61/و ،بحثًا علمیًا ألعضاء ھیئة تدریسیة/ 31/منھا،  ًا لطالب   / 483/بحثًا لطالب ال ا أن   ،الماجستیر  بحث علم
ین   ، شخصا/2391/ إلى  لفي الجامعة وص األطر البشریة عدد  ة تدریسیة  و   /1448/توزعوا ب عضو  / 943/عضو ھیئ

  .ھیئة فنیة  

دینا     ومن خالل الجھود المبذولة ل ع البحث العلمي ل ي واق ھ      ،تعزیز نقاط القوة ف اط الضعف فی او و معالجة نق ألن  لنح
  . یلعب البحث العلمي دوره في النھضة العلمیة واالجتماعیة في القطر 

  

  نائب رئیس الجامعة                                                                                 

  للبحث العلمي والدراسات العلیا

  بسام عبد الكریم حسند  .أ                                                                                
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  رؤیة المدیریة ورسالتھا وأھدافھا: مقدمة حول

إیمانًا بأھمیة البحث العلمي باعتباره من أھم أركان تطور المجتمعات،  ومقیاس تقدمھا ورقیھا العلمي واألكادیمي، وعامًال 
إیالء ھذا الموضوع أھمیة قصوى من  ھامًا في تطویر اإلنتاج الرتباطھ المباشر بخطط التنمیة، حرصت جامعة تشرین على

زماتھ من أدوات وأجھزة وكوادر وتم إحداث العدید من المخابر المركزیة المجھزة تأمین مستل جمیع النواحي، فعملت على
بأحدث األدوات، وشكلت مجموعات بحثیة لمتابعة تنفیذ وتطویر خطط البحث ، حیث أصبح البحث العلمي في مقدمة 

ت الطابع العلمي واألكادیمي األولویات، وتجلى ذلك في عقد العدید من االتفاقیات مع العدید من المؤسسات والجامعات ذا
والتطبیقي المحلیة والعربیة واألجنبیة ، وتنفیذ العدید من البحوث العلمیة المشتركة ورسائل الماجستیر والدكتوراه بإشراف 
مشترك بین أساتذة من جامعة تشرین وأساتذة من جامعات أجنبیة ذات سمعة علمیة مرموقة،  وما زال السعي حثیثًا لالرتقاء 

 .بحث العلمي في جامعة تشرین إلى أعلى مستویاتھبال

 :الرؤیة

  االرتقاء بالبحث العلمي للمساھمة في تعزیز المكانة العلمیة والتقنیة المتمیزة لجامعة تشرین

  :الرسالة

المثلى من تطویر الشخصیة البحثیة عبر توفیر بیئة بحثیة محفزة للباحثین في جامعة تشرین و خلق ظروف مالئمة لالستفادة 
  مخرجات البحث في خدمة التنمیة

  :األھداف

  ربط البحث العلمي بأھداف الجامعة وخطط التنمیة الوطنیة - 1
 نقل وتوطین التقنیة الحدیثة والمشاركة في تطویرھا وتطویعھا لتالئم الظروف المحلیة لخدمة أغراض التنمیة - 2
وتحسین جودة البحث العلمي من خالل تحسن معاییر تقدیم دراسات ومشاریع  إلى رئاسة الجامعة بھدف تطویر  - 3

  .ومن خالل والتعاون مع جامعات ومراكز بحوث دولیة أكثر تطورا ، التنفیذ  التي یطبقھا الباحثون
إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجاري تنفیذھا واألبحاث التي تم تنفیذھا في الجامعة وتبادل المعلومات البحثیة مع  - 4

  ز األبحاث األخرىالجامعات ومراك
  اقتراح خطة البحوث السنویة للجامعةالمشاركة في  - 5
  دراسة مشروعات البحوث والدراسات،  ومتابعة تنفیذھا وتحكیمھا والصرف علیھا وفق القواعد المنظمة لذلك - 6
  عاون معھاتنظیم عملیة االتصال بالمراكز والمؤسسات العلمیة البحثیة  خارج الجامعة المحلیة واألجنبیة وتنمیة الت - 7
تنسیق العمل بین الكلیات  والمعاھد العلیا  والمراكز البحثیة ، وتشجیع األبحاث المشتركة بین األقسام والكلیات  - 8

  لرفع كفاءة األبحاث العلمیة بالجامعة
تشجیع أعضاء الھیئة التدریسیة على إجراء األبحاث العلمیة المبتكرة وتھیئة الوسائل واإلمكانیات البحثیة لھم  - 9

  تمكینھم من إنھاء أبحاثھم في جو علمي مالئمو
  الشباب وتدریبھم على إجراء البحوث وإثرائھا  تنمیة جیل من الباحثین - 10
  دعم البحث العلمي وتھیئة كافة الوسائل واإلمكانیات البحثیة للباحثین - 11
  تعزیز التعاون في مجال األبحاث بین الجامعة ومؤسسات القطاعین العام والخاص - 12
تنفیذ األبحاث اعات المختلفة في القطر العربي السوري في عالج مشاكلھا وتطویر أدائھا عن طریق مساعدة القط - 13

 العلمیة التطبیقیة
  تشجیع نشر البحوث في المجالت العلمیة الدولیة المتمیزة - 14

  مدیر البحث العلمي والدراسات العلیا

  أدیب علي سعد. د.أ                                                                                 
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 البنیةالتنظیمیةالحالیةللبحثالعلمیوالدراساتالعلیافیكلیاتوأقسامالجامعة

 (1)- شكل- تتألفالبنیةالتنظیمیة
بشكألساسیمنأبحاثأعضاءالھیئةالتدریسیةوالتییتمإنجازھاضمنإطارالخططالبحثیةلوحداتالبحثالعلمیالمحدثةفیالكلیاتوالمعاھدالتابعةلل

 . العلیا  وأبحاثطالبالدراساتالعلیاالتییتمإنجازھاضمنإطاربرامجالدراساتالعلیاتفیالكلیاتوالمعاھد،  جامعة
بتنفیذھا باحثون من مختلف كلیات  جامعة تشرین بالتعاونمع باحثین من جامعات  اث التي یقوم إضافة إلى األبح.العلیا

أو بناء على طلب منظمات علمیة دولیة أو   ، ومؤسسات بحثیة أخرى محلیة أو أجنبیة ضمن إطار اتفاقیات تعاون علمي
  .إقلیمیة

  

  
  البنیة التنظیمیة الحالیة للبحث العلمي).  1(ل   شك
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  وحدات البحث العلمي العاملة في جامعة تشرین

  : )1(كلیة كما ھو مبین بالجدول) 16(موزعة على ) 125(وحدات البحث العلمي المفتتحة في جامعة تشرین  إجماليبلغ 

  جامعة تشرینأعداد وحدات البحث العلمي العاملة في ) : 1(الجدول 

  وحدات البحث العلمي  الكلیة
 2  اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 28  الزراعة

  22  العلوم
 11  الھندسة المدنیة

  21  الطب البشري
  7  الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة

  9  طب األسنان
  7  الھندسة المعماریة

  1  االقتصاد
  1  الصیدلة

  2  المعلوماتیة
 2  التربیة

  5  التقنیةالھندسة 
  1  اآلداب الثانیة

  1  المعھد العالي للبحوث البحریة
  3  المعھد العالي للبحوث البیئیة

  2  المعھد العالي للغات
  125  المجموع
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  توزع وحدات البحث العلمي العاملة بحسب كلیات جامعة تشرین) 2(الشكل 

اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
١%

االقتصاد
١%

الزراعة
٢٠%

الصیدلة
١%

الطب البشري
١٥%

طب األسنان
٧%

العلوم
١٦%

المعلوماتیة
١%

الھندسة المدنیة
٨%

الھندسة 
المعماریة

٥%

الھندسة المیكانیكیة 
والكھربائیة

٥%

التربیة 
٠%

المعھد العالي للبحوث البحریة
١%

المعھد العالي للبحوث البیئیة
٢%

المعھد العالي للغات
١٢%

كلیة الھندسة التقنیة
٤% كلیة اآلداب الثانیة

١%

وحدات البحث العلمي

اآلداب والعلوم 
اإلنسانیة 

االقتصاد

الزراعة

الصیدلة

الطب البشري

طب األسنان

العلوم

المعلوماتیة

الھندسة المدنیة

الھندسة المعماریة

الھندسة المیكانیكیة 
والكھربائیة

التربیة 

المعھد العالي 
للبحوث البحریة
المعھد العالي 
للبحوث البیئیة
المعھد العالي للغات

٢
١

٢
٢٨

١
٢١

٩
٢٢

٢
١١

٧
٧

١
٣

٢
٥

١

٠ ٥ ١٠ ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠

اآلداب والعلوم اإلنسانیة
االقتصاد

التربیة
الزراعة
الصیدلة

الطب البشري
طب األسنان

العلوم
المعلوماتیة

الھندسة المدنیة
الھندسة المعماریة

الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة
المعھد العالي للبحوث البحریة
المعھد العالي للبحوث البیئیة

المعھد العالي للغات
كلیة الھندسة التقنیة
كلیة اآلداب الثانیة
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  : اھد العلیاالمِع

جامعة تشرین عددًا من المعاھد العلیا بھدف رفد المجتمع ببعض  أحدث فيفقد ، لى كلیات جامعة تشرین إضافة إ
  :االختصاصات ذات األولویة الخاصة وھي

 المعھد العالي للبحوث البحریة  -
 المعھد العالي للبحوث البیئیة -
 المعھد العالي للغات -
  

  :التابعة لجامعة تشرین  التمیزمراكز 

أو ، دقیق أو عام اختصاص ن بیئة بحثیة مناسبة ضمن  تؤم، خاصة للبحث العلمي لرفد الكلیات والمعاھد العلیا بحاضنات 
  :ھيللتمیزمراكز  خمسة عكفت الجامعة على إحداث ، قطاع اختصاصي 

 .مركز بوقا لألبحاث و اإلنتاج النباتي  -

 .مركز فدیو لألبحاث و اإلنتاج الحیواني  -

 .مركز ضمان الجودة  -

 .والتوجیھ المھني  تمركز المھارا -

  . مركز التقانة الحیویة  -
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  : برامج الدراسات العلیا 
منھا لتغطیة معظم  مع متطلبات التنمیة یتم باستمرار تطویر برامج  الدراسات العلیا في جامعة تشرین سعیًا تماشیًا

والبعض اآلخر یغطي  ، بعضھا یغطي درجة الماجستیر فقط ،االختصاصات المفتتحة  )2(حیث یبین الجدول ، االختصاصات
  .  برنامجا)76(وبرامج الدكتوراه  ،)151(عدد برامج الماجستیر بلغ.درجة الدكتوراه أیضًا 

  :  برامج الدراسات العلیا المفتتحة في أقسام الكلیات والمعاھد العلیا التابعة لجامعة تشرین. ) 2(جدول 

  درجة الدكتوراه  ردرجة الماجستی  القسم
  

  اآلداب و العلوم اإلنسانیة
  

 قسم اللغة العربیة
 الدراسات األدبیة الدراسات األدبیة
 الدراسات اللغویة الدراسات اللغویة

  
 قسم اللغة االنكلیزیة

 أدبیات إنكلیزیة الدراسات األدبیة
 علوم لغة إنكلیزیة الدراسات اللغویة

  
 قسم اللغة الفرنسیة

 علوم اللغة الفرنسیة األدبیةالدراسات 
  دراسات نقدیة فرنسیة  ترجمة

  الدراسات اللغویة
  الشعر الفرنسي

  المسرحیة الفرنسیة
 الروایة واللغة الفرنسیة

 الفلسفة الفلسفة قسم الفلسفة

 الجغرافیا الطبیعیة الطبیعیة الجغرافیا قسم الجغرافیا
  الجغرافیا البشریة واالقتصادیة الجغرافیا البشریة واالقتصادیة

 قسم التاریخ
 - تاریخ تحدیث معاصر

 -  تاریخ قدیم
 -  تاریخ عرب وإسالم

  -  علم االجتماع علم االجتماع

 كلیة الزراعة
 المحاصیل الحقلیة المحاصیل الحقلیة قسم المحاصیل الحقلیة

 وقایة النبات وقایة النبات قسم وقایة النبات
 االقتصاد الزراعي االقتصاد الزراعي الزراعيقسم االقتصاد 
  

 الحیواني اإلنتاجقسم 
 )المجترات(الحیواني  اإلنتاج )ودواجن  المجترات(الحیواني  اإلنتاج

 )األسماك(الحیواني  اإلنتاج )األسماك(الحیواني  اإلنتاج
 بساتین بساتین قسم البساتین

 علوم األغذیة علوم األغذیة قسم علوم األغذیة

  علوم التربة والمیاه  علوم التربة والمیاه قسم التربة

  
 قسم الحراج والبیئة

 علوم الغابات علوم الغابات
 العلوم البیئیة العلوم البیئیة

  كلیة العلوم
  

 قسم الریاضیات
 التحلیل الریاضي التحلیل الریاضي

 الجبر الجبر
 - المعلوماتیة

 
 

 -  النظریةالفیزیاء 
 الفیزیاء اإلشعاعیة الفیزیاء اإلشعاعیة

 فیزیاء الجسم الصلب فیزیاء الجسم الصلب
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 قسم الفیزیاء
 
 

 - فیزیاء اللیزر واألطیاف الذریة والجزئیة

 - )فیزیاء(االلكترونیات

  درجة الدكتوراه  ردرجة الماجستی  القسم
  كلیة العلوم

  
  

 قسم الكیمیاء

 العضویةالكیمیاء  الكیمیاء العضویة
 الكیمیاء الالعضویة الكیمیاء الالعضویة
 الكیمیاء الفیزیائیة الكیمیاء الفیزیائیة
 الكیمیاء التحلیلیة الكیمیاء التحلیلیة

  
  قسم علم الحیاة النباتیة

 

 - علم الحیاة النباتیة
 البیئة والتصنیف النباتي البیئة والتصنیف النباتي

 المائیةالبیئة  البیئة المائیة

  الحیاة الحیوانیةعلم قسم 
 

 - علم الحیاة الحیوانیة
 علم البیئة المائیة الحیوانیة علم البیئة المائیة الحیوانیة

 علم البیئة والتصنیف الحیواني علم البیئة والتصنیف الحیواني

 قسم الجیولوجیا
 تطبیقیةالالجیولوجیا  تطبیقیةالالجیولوجیا 

  جیوفیزیاء تطبیقیة  جیوفیزیاء تطبیقیة
  ھیدروجیولوجیا  ھیدروجیولوجیا

  كلیة الھندسة المدنیة
 - ھندسة المواصالت والنقل قسم ھندسة المواصالت والنقل

 الھندسة البیئیة الھندسة البیئیة قسم الھندسة البیئیة
 الھندسة اإلنشائیة الھندسة اإلنشائیة قسم الھندسة اإلنشائیة

 - الھندسة الجیوتكنیكیة الجیوتكنیكیةقسم الھندسة 
 التشییدإدارة ھندسة و التشییدإدارة ھندسة و التشییدإدارة ھندسة و قسم

 - الھندسة الطبوغرافیة قسم الطبوغرافیة

  كلیة الطب البشري

 قسم األمراض الباطنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - األمراضالباطنة
 - أمراضالجھازالھضمي
 - أمراضالقلبواألوعیة
 - أمراضالجھازالتنفسي

 - أمراضالغددالصمواالستقالب
 - األمراضالعصبیة

 - أمراضالدم
 - أمراضالكلیة

 - أمراضالجھازالحركي
 - )الخمجیة(األمراضالمعدیة

 - الجراحةالعامة
 - الجراحةالعصبیة

 - الجراحةالترمیمیةوالحروق

قسمالجراحة العامة  

 - جراحةالقلب
 - جراحةاألوعیة
 - جراحةصدریة
 - جراحةاألطفال

 - الجراحةالبولیة قسمالجراحةالبولیة
 - الجراحةالعظمیة قسمالجراحةالعظمیة
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 - التولیدوأمراضالنساء قسمالتولیدوأمراضالنساء

  أمراضالعینوجراحتھا قسمأمراضالعینوجراحتھا
 - 

 -  أمراضاألذنواألنفوالحنجرة قسمأمراضاألذنواألنفوالحنجرة
  درجة الدكتوراه  ردرجة الماجستی  القسم

  كلیة الطب البشري
  -  طب األطفال  قسم طب األطفال

 -  التخدیر واإلنعاش  قسم التخدیر واإلنعاش
  قسم األورام

  
  
  

المعالجة الكیمیائیة (طب األورام
 -  )للألورام

المعالجة الشعاعیة (طب األورام
 -  )للألورام

  قسم الطب المخبري
 -  طب مخبري
 -  أحیاء دقیقة

 -  كیمیاء حیویة طبیة
 - التشریحالمرضي قسمالتشریحالمرضي
 - األحیاءالدقیقة قسماألحیاءالدقیقة

 الكیمیاءالحیویة الكیمیاءالحیویة قسمالكیمیاءالحیویة
 األمراضالجلدیةوالزھریة األمراضالجلدیةوالزھریة قسماألمراضالجلدیةوالزھریة

 - األمراضالصدریة قسماألمراضالصدریة
 - التشخیصالشعاعیوالتصویرالطبي قسمالتشخیصالشعاعیوالتصویرالطبي

 و الكھربائیة المیكانیكیةكلیة الھندسة 
 

 قسم ھندسة القوى المیكانیكیة
 

 - ھندسة الطاقة الشمسیة
 - الحراریة اآلالتھندسة 

 -  طاقة الریاح
 - ھندسة نظم القدرة الكھربائیة قسم ھندسة الطاقة الكھربائیة

 االتصاالتھندسة  االتصاالتھندسة  وااللكترونیاتتاالتصاالقسم ھندسة 

  اآللي قسم ھندسة الحاسبات والتحكم
 

 ھندسة الحاسبات ھندسة الحاسبات
 اآلليھندسة التحكم  اآلليھندسة التحكم 

 االتصاالت المعلوماتیة االتصاالت المعلوماتیة

  ھندسة علم المواد وھندستھا قسم التصمیم واإلنتاج
 - 

 - ھندسة المیكاترونیك كالمیكاترونیقسم ھندسة 
 - الھندسة البحریة قسم الھندسة البحریة

  طب األسنان
 - مداواة االسنان مداواة االسنان
 تقویم األسنان تقویم األسنان تقویم األسنان

 - طب أسنان األطفال األطفالطب أسنان 
 تعویضات األسنان الثابتة تعویضات األسنان الثابتة تعویضات األسنان الثابتة

التعویضات ل وتخصص یتأھ التعویضات المتحركة
 المتحركة

- 

  جراحة الفم والفكین جراحة الفم والفكین جراحة الفم والفكین
 

أمراض اللثة والنسج ل وتخصص یتأھ  اللثة
  الداعمة

-  
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  درجة الدكتوراه  ردرجة الماجستی  القسم
  كلیة الھندسة المعماریة

 تصمیم معماري تصمیم معماري قسم التصمیم المعماري
 - تخطیط المدن والبیئة قسم تخطیط المدن والبیئة

  كلیة االقتصاد
 المحاسبة المحاسبة قسم المحاسبة

 اإلحصاء والبرمجةقسم 
 

 السكان والتنمیة السكان والتنمیة
 اإلحصاء اإلحصاء

 قسم إدارة األعمال
 اإلدارة اإلدارة
  -  التسویق

  -  السیاحیة واالستضافة
  -  اإلدارة التنفیذیة

 االقتصاد والتخطیط االقتصاد والتخطیط قسم االقتصاد والتخطیط
 العالقات الدولیة العالقات الدولیة

  علوم مالیة و ومصرفیة  ومصرفیة علوم مالیة و  علوم مالیة و ومصرفیة

  كلیة الصیدلة
 - التصمیم ومراقبة الدواء الصیدالنیات والتكنولوجیا الصیدلیة

 -  الصیدلة التجمیلیةتأھیل  وتخصص 
 - الدقیقة والدمویات والمناعیات األحیاء الكیمیاء الحیویة واألحیاء الدقیقة

  -  األغذیةمراقبة  الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة
 -  التشخیص المخبريتأھیل  وتخصص   التشخیص المخبري

 كلیة التمریض
 تمریض البالغین تمریض البالغین قسم تمریض البالغین
 تمریض صحة األطفال تمریض صحة األطفال قسم تمریض األطفال

 المرأةتمریض األمومة وصحة  تمریض األمومة وصحة المرأة تمریض الوالدة وأمراض النساء
 التمریض النفسي والصحة العقلیة التمریض النفسي والصحة العقلیة قسم التمریض النفسي والصحة النفسیة

 قسم تمریض الحاالت الحرجة
 

 )عام(تمریض الحاالت الحرجة  )عام(تمریض الحاالت الحرجة 
 )أورام(تمریض الحاالت الحرجة  )أورام(تمریض الحاالت الحرجة 

 تمریض صحة المجتمع تمریض صحة المجتمع صحة المجتمعقسم تمریض 
 االدارة في التمریض االدارة في التمریض قسم اإلدارة في التمریض

 كلیة التربیة الریاضیة
 - التدریب الریاضي التدریب الریاضيقسم 

 المناھج وأصول التدریس المناھج وأصول التدریس قسم مناھج وأصول تدریس
  اإلدارة الریاضیة  اإلدارة الریاضیة  واإلدارة الریاضیةقسم التخطیط 

 كلیة التربیة
 تربیة الطفل تربیة الطفل قسم تربیة الطفل

  اإلرشاد النفسي  اإلرشاد النفسي  قسم اإلرشاد النفسي
  المناھج وطرائق التدریس  المناھج وطرائق التدریس  قسم المناھج وطرائق التدریس

  كلیة الھندسة المعلوماتیة
 ھندسة النظم والشبكات الحاسوبیة ھندسة النظم والشبكات الحاسوبیة النظم والشبكات الحاسوبیةھندسة 

 كلیة الھندسة التقنیة
 - األتمتة الصناعیة ھندسة األتمتة الصناعیة
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  -  ھندسة المواد التطبیقیة و اآللیات ھندسة المعدات

ھندسة الطاقة الشمسیة والطاقات 
 المتجددة

الطاقة الشمسیة والطاقات ھندسة 
 المتجددة

ھندسة الطاقة الشمسیة والطاقات 
 المتجددة

  درجة الدكتوراه  ردرجة الماجستی  القسم
  المعھد العالي للبحوث البحریة

 البیولوجیا البحریة البیولوجیا البحریة قسم البیولوجیا البحریة
  -  زراعة بحریة وإدارة الموارد الحیة

البحریة والتلوث قسم الكیمیاء 
 الكیمیاء البحریة والتلوث البحري الكیمیاء البحریة والتلوث البحري البحري

 - الفیزیاء البحریة قسم الفیزیاء البحریة
 - الجیولوجیا البحریة قسم الجیولوجیا البحریة

 المعھد العالي للبحوث البیئیة
قسم النظم البیئیة وحمایة البیئة من 

 كیمیاء البیئة البیئةكیمیاء  التلوث

  -  وقایة بیئیة  الوقایة البیئیة
  -  ھندسة النظم البیئیة  ھندسة النظم البیئیة

 المعھد العالي لتعلیم اللغات
 - تعلیم اللغة االنكلیزیة تعلم و طرائق قسم تعلیم اللغة االنكلیزیة

 قسم تعلیم اللغة االنكلیزیة
تأھیل وتخصص في تعلیم اللغة 

 االنكلیزیة
- 

   الفرنسیةتعلیم اللغة  تعلم و طرائق  قسم تعلیم اللغة الفرنسیة

 كلیة االقتصاد الثانیة
  ادارة األعمال  ادارة األعمال  قسم إدارة األعمال
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  :  2013خالل عام  برامج الدراسات العلیا المفتتحة في أقسام الكلیات و المعاھد العلیا التابعة لجامعة تشرین) . 3(جدول 

رقم القرار  درجة الدكتوراه درجة الماجستیر  القسم   الكلیة 
  الوزاري وتاریخھ

  مالحظات

  
  

 طب األسنان 

تقویم األسنان  - تقویم األسنان والفكین
 والفكین

  
  و/ 61/ قرار 

  28/8/2013تاریخ 

  
  مفتتح

  التعویضاتا الثابتة  -  التعویضاتا الثابتة
  جراحة الفم والفكین   -  جراحة الفم والفكین 

    ھندسة الحاسبات   -  ھندسة الحاسبات  الھمك
  و/  94/ قرار 

 11/11/2013تاریخ 

  مفتتح
  ھندسة تحكم آلي  -  ھندسة تحكم آلي  

ھندسة االتصاالت 
  والمعلوماتیة

ھندسة االتصاالت   -
  والمعلوماتیة

  مفتتح   إدارة األعمال - إدارة األعمال اقتصاد ثانیة 

علم البیئة المائیة  علم الحیاة الحیوانیة  العلوم
 الحیوانیة

  و/  20/ قرار -

   1/4/2013تاریخ  

  
  مفتتح

  
  

المعھد العالي 
  لبحوث البیئة

  و/  28/ قرار  - ھندسة النظم البیئیة ھندسة النظم البیئیة 

  8/5/2013تاریخ 

  
  مفتتح

  و/  11/ قرار  الكیمیاء البیئیة -  الكیمیاء البیئیة 

  4/3/2013تاریخ 

  
  مفتتح

  
  اقتصاد 

  و /  27/ قرار  علوم مالیة ومصرفیة  - علوم مالیة ومصرفیة 

  8/5/2013تاریخ 

  

  مفتتح

  
  تربیة 

  و/  35/ قرار   تربیة الطفل   -  تربیة الطفل 

  22/5/2013تاریخ 

  

  مفتتح
  االرشاد النفسي  -  االرشاد النفسي

المناھج وطرائق 
  التدریس 

المناھج وطرائق   -
  التدریس 

  و /  43/ قرار      دبلوم تأھیل تربوي   تربیة ثانیة

  25/6/2013تاریخ 

  

  مفتتح
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  : 2013الجامعة خالل العام بالبحث العلمي العاملة فی واقع األطر البشریة 

عضو ھیئة  /1448/منھمعامال،/ 2013/2391الجامعة حتى نھایة العام العاملین في مجال البحث العلمي ضمن بلغ عدد 
  ) .5(موزعین على الكلیات كما ھو مبین بالجدول  ،ھیئة فنیة عضو/943/و، ) 4(تدریسیة موزعین حسب الجدول 

  و حسب الجنس أعضاء الھیئة التدریسیة حسب الكلیات) . 4(الجدول

 المجموع مدرس أستاذ مساعد أستاذ الكلیة

 مج إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

اآلداب 
 والعلوم
 اإلنسانیة

 59 24 35 19 9 2 13 3 13 اللغة العربیة

 22 10 12 8 4 2 5 0 3 اللغة اإلنكلیزیة

 17 10 7 6 4 3 0 1 3  اللغة الفرنسیة

 16 8 8 6 7 1 0 1 1 التاریخ

 11 3 8 3 2 0 5 0 1 الفلسفة

 13 8 5 8 5 0 0 0 0 علم اجتماع

 6 4 2 4 1 0 1 0 0 الجغرافیة

 1 1 0 1 0 0 0 0 0 المكتبات

 145 68 77 55 32 8 24 5 21 المجموع

 الزراعة

 18 2 16 0 2 0 2 2 12 البساتین

 13 3 10 0 2 0 0 3 8 علوم التربة والمیاه

 17 3 14 1 3 2 4 0 7 الحراج والبیئة

 12 0 10 0 2 0 0 0 8 المحاصیل الحقلیة

 5 0 5 0 1 0 0 0 4 الھندسة الریفیة

 8 0 8 0 1 0 1 0 6 االقتصاد الزراعي

 12 0 12 0 1 0 4 0 7 اإلنتاج الحیواني

 13 1 12 1 5 0 2 0 5 علوم األغذیة

 18 3 15 2 1 0 3 1 11 وقایة النبات

 7 3 4 2 3 0 0 1 1 العلوم األساسیة

 123 15 106 6 21 2 16 7 69 المجموع
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 العلوم
 
 
 
 

 31 4 27 4 15 0 6 0 6 الریاضیات

 2 0 2 0 1 0 1 0 0 اإلحصاء الریاضي

 32 13 19 10 7 2 3 1 9  الحیوانیةعلم الحیاة 

ةنباتیالحیاة العلم   6 1 6 6 2 2 14 9 23 

 16 3 13 2 1 1 6 0 6 الجیولوجیا

 58 5 53 3 14 2 20 0 19 الفیزیاء

لكیمیاءا  20 1 12 6 11 5 43 12 55 

 368 197 171 26 51 17 54 3 66 المجموع

الھندسة 
 المدنیة

 9 2 7 1 3 1 2 0 2 الھندسة البیئیة

 9 1 8 0 5 1 0 0 3 الھندسة الجیوتكنیكیة

 الھندسةالمائیـــــــــــــــة
 14 3 11 1 2 0 4 2 5 والري

 9 4 5 4 1 0 4 0 0 النقل والمواصالت

 15 4 11 3 5 1 5 0 1 ھندسة وإدارة التشید

الطبوغرافیة الھندسة  2 0 4 1 7 1 13 2 15 

 22 1 21 1 6 0 9 0 6 الھندسة اإلنشائیــــة

 2 0 2 0 0 0 1 0 1 العلوم األساسیة

 58 17 68 11 29 4 29 2 20 المجموع

الطب 
 البشري

 6 2 4 2 1 0 1 0 2 التشریح و النسج و الجنین

 3 1 2 1 1 0 1 0 0 الفزیولوجیا

 3 1 2 1 1 0 1 0 0  األدویة

 7 1 6 1 2 0 1 0 3 التشریح المرضي

 2 0 2 0 1 0 1 0 0 الطب الشرعي

 8 0 8 0 5 0 2 0 1 الطب المخبري

 45 7 38 6 14 0 10 1 14 األمراض الباطنة

 46 1 45 1 24 0 11 0 10 الجراحـــــة

 24 5 19 3 7 1 4 1 8 األطفال

 16 6 10 4 4 2 1 0 5 النسائیة و التولید



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

19 

 10 2 8 1 2 1 1 0 5 الجلدیة

 7 3 4 3 4 0 0 0 0 التخدیر و اإلنعاش

التشخیص الشعاعي  و 
 التصویر الطبي

1 0 0 0 6 0 7 0 7 

 3 0 3 0 2 0 1 0 0 طب األسرة و المجتمع

أمراض اآلذن واألنف 
 والحنجرة

3 0 1 0 2 1 6 1 7 

 9 3 6 2 2 0 2 1 2 أمراض العین

 7 0 7 0 3 0 3 0 1  قسم األورام

 210 33 177 26 81 4 41 3 55  المجموع

كلیة 
الھندسة 

المیكانیكیة 
 والكھربائیة

 7 1 6 0 3 1 2 0 1 العلوم األساسیة

 21 1 20 0 10 1 5 0 5 التصمیم واإلنتاج

 22 3 19 1 3 2 5 0 11 القوى المیكانیكیة

 29 3 26 3 6 0 7 0 13 الطاقة الكھربائیة

االتصاالت 
 واإللكترونیات

3 0 5 2 6 1 14 3 17 

 14 5 9 5 3 0 3 0 3 الھندسة البحریة

 8 0 8 0 1 0 6 0 1 ھندسة المیكاترونیك

 11 4 7 3 3 1 3 0 1 الحاسبات التحكم اآللي

 129 20 109 13 35 7 36 0 38 المجموع

طب 
 األسنان

 2 1 1 1 1 0 0 0 0 علوم الحیاة

المرضي التشریح 
 والنسج

2 0 0 0 0 1 2 1 3 

 5 0 5 0 3 0 1 0 1 مداواة األسنان

 2 1 1 1 0 0 0 0 1 النسج الداعمةأمراض

 5 1 4 1 3 0 1 0 0 طب الفم

 7 1 6 1 4 0 1 0 1 تقویم األسنان

 4 0 4 0 2 0 2 0 0 طب أسنان األطفال

 2 0 2 0 1 0 0 0 1 تعویض األسنان
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 3 1 2 1 0 0 0 0 2 تیجان وجسور

 4 0 4 0 1 0 2 0 1 جراحة فم وفكین

 2 0 2 0 1 0 0 0 1  تعویضاألسنانالثلبتة

 39 6 33 6 16 0 7 0 10 المجموع

الھندسة 
 المعماریة

 17 5 12 5 5 0 4 0 3 التصمیم المعماري

 8 1 7 0 4 1 3 0 0 تخطیط المدن

 3 3 0 3 0 0 0 0 0 نظریات وتاریخ العمارة

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 علوم البناء والتنفیذ

 29 9 20 8 10 1 7 0 3 المجموع

 االقتصاد

 14 6 8 5 4 1 3 0 1 المحاسبة

 20 2 18 2 7 0 6 0 5 االقتصاد والتخطیط

 22 8 14 8 8 0 5 0 1 إدارة األعمال

 14 3 11 2 4 1 3 0 4 اإلحصاء والبرمجة

العلوم المالیة 
 والمصرفیة

1 0 1 0 1 4 3 4 7 

  المجموع
 

12 0 18 2 24 21 54 23 77 

 الصیدلة

الصیدالنیات والتكنولوجیا 
 6 4 2 4 1 0 1 0 0  الصیدلیة

الكیمیاء الحیویة واألحیاء 
 7 6 1 5 1 0 0 1 0 الدقیقة

الكیمیاء التحلیلیة 
 3 1 2 1 0 0 1 0 1 والغذائیة

الكیمیاء الصیدلیة 
قبة الدوائیةوالمرا  0 0 0 0 2 2 2 2 4 

 3 2 1 2 0 0 0 1 0 العقاقیر

علم تأثیر األدویة 
 2 1 1 1 1 0 0 0 0  والسموم

 25 16 9 15 5 0 2 2 1  المجموع

 التمریض

 5 3 2 2 2 1 0 0 0  تمریض البالغین

 1 1 0 1 0 0 0 0 0  تمریض صحة المجتمع

تمریض صحة األم 
  والطفل

0 0 1 0 1 2 2 2 4 

 تمریض الحاالت
  الحرجة

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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التمریض النفسي 
  والصحة العقلیة

0 0 0 0 0 2 0 2 2 

 5 4 1 4 1 0 0 0 0  اإلدارة في التمریض

 17 12 5 11 4 1 1 0 0  المجموع

التربیة 
 الریاضیة

 6 2 4 2 4 0 0 0 0  التدریب الریاضي

المناھج وأصول 
  التدریس

1 0 0 1 1 1 2 2 4 

واإلدارة التخطیط 
  الریاضیة

0 0 0 0 7 0 7 0 7 

 17 4 13 3 12 1 0 0 1  المجموع

 التربیة

 7 6 1 6 1 0 0 0 0  المناھج

 13 11 2 11 2 0 0 0 0  اإلرشاد النفسي

 8 3 5 3 3 0 1 0 1  أصول التربیة

 1 0 1 0 1 0 0 0 0  القیاس والتقویم

 
 2 1 1 1 1 0 0 0 0  تربیة الطفل

 31 21 10 21 8 1 1 1 1  المجموع

الھندسة 
 المعلوماتیة

النظم والشبكات 
  الحاسوبیة

2 0 0 0 4 0 6 0 6 

البرمجیات ونظم 
  المعلومات

0 0 0 0 3 0 3 0 3 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0  الذكاء الصنعي

 2 0 2 0 2 0 0 0 0  العلوم األساسیة

 11 0 11 0 9 0 0 0 2  المجموع

الھندسة 
 26 3 23 3 10 0 6 0 7   التقنیة

اآلداب 
 الثاني

طرطوسب  

 5 0 5 0 2 0 1 0 2  الجغرافیا

 5 1 4 1 1 0 3 0 0  اللغة العربیة

 2 1 1 1 1 0 0 0 0  اللغة االنكلیزیة

 2 2 0 2 0 0 0 0 0  اللغة الفرنسیة

 14 4 10 4 4 0 4 0 2  المجموع

االقتصاد 
الثانیة 

)طرطوس(  

 6 1 5 1 0 0 2 0 3  إدارة األعمال

العلوم المالیة 
  والمصرفیة

0 0 1 0 3 0 4 0 4 

 3 0 3 0 3 0 0 0 0  المحاسبة

 13 1 12 1 6 0 3 0 3  المجموع
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 الحقوق

 1 0 1 0 0 0 0 0 1  القانون الخاص

 2 0 2 0 2 0 0 0 0  القانون الدولي

 3 0 3 0 2 0 0 0 1  المجموع

التربیة 
الثانیة  

)طرطوس(  

معلم ( تربیة الطفل 
  )صف 

0 0 1 1 1 3 2 4 6 

ھندسة 
تكنولوجیا 
المعلومات 
 واالتصاالت

 2 1 1 1 1 0 0 0 0  تقانة المعلومات

 5 0 5 0 3 0 1 0 1  تقانة االتصاالت

 2 1 1 1 0 0 1 0 0  علوم أساسیة

 9 2 7 2 4 0 2 0 1  المجموع

كلیة العلوم 
 الثانیة

 7 1 6 1 2 0 3 0 1  الفیزیاء

 2 2 0 2 0 0 0 0 0  الریاضیات

 9 3 6 3 2 0 3 0 1  المجموع

البحوث 
 البحریة

 4 0 4 0 4 0 0 0 0  الكیمیاء البحریة

 10 5 5 5 3 0 1 0 1  البیولوجیا البحریة

 

 2 1 1 0 1 1 0 0 0  الفیزیاء البحریة

 2 0 2 0 2 0 0 0 0  الجیولوجیا البحریة

 18 6 12 5 10 1 1 0 1  المجموع

المعھد 
 العالي
 للغات

 8 7 1 7 1 0 0 0 0  اللغة االنكلیزیة

 10 7 1 7 3 0 0 0 0  اللغة الفرنسیة

 1 0 1 0 1 0 0 0 0  اللغة العربیة

 19 14 3 14 5 0 0 0 0  المجموع

البحوث 
 7 3 4 3 2 0 1 0 1   البیئیة

 1448 487 984 266 397 50 267 24  330  المجموع العام
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  وحسب الجنس الفنیة حسب الكلیاتأعضاء الھیئة . ) 5(الجدول

 الكلیة
 المجموع قائم باألعمال معاون قائم باألعمال مشرف على األعمال مدیر أعمال

 مج إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ
اآلداب والعلوم 

 54 30 24 16 11 6 4 8 5 0 4 اإلنسانیة

 97 69 28 27 8 11 6 25 11 6 3 الزراعة
 84 59 25 11 4 16 7 26 12 6 2 العلوم

 125 84 41 11 8 18 8 50 24 5 1 الھندسة المدنیة
 36 19 17 2 2 7 7 7 4 3 4 الطب البشري

 272 162 110 63 66 79 27 16 12 4 5 الھمك
 10 2 8 1 0 1 4 0 4 0 0 طب األسنان
الھندسة 
 31 27 4 7 3 16 1 3 0 1 0 المعماریة

 11 5 6 3 0 2 4 0 1 0 1 االقتصاد
 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 الصیدلة
 27 18 9 3 2 13 7 2 0 0 0 التمریض

 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 التربیة الریاضیة
 15 10 5 2 3 3 1 4 0 1 1 التربیة

الھندسة 
 53 28 25 16 12 12 12 0 1 0 0 المعلوماتیة

 55 31 24 11 7 16 7 4 9 0 1 الھندسة التقنیة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحقوق

التربیة الثانیة 
 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 بطرطوس

اآلداب الثانیة 
 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 بطرطوس

ھندسة 
تكنولوجیا 
المعلومات 
 واالتصاالت

0 0 0 0 2 0 4 9 6 9 15 

 9 5 4 5 2 0 2 0 0 0 0 البحوث البحریة
معھد تعلیم 

 24 15 9 1 0 12 8 1 1 1 0 اللغات

معھد البحوث 
 8 7 1 2 1 2 0 2 0 1 0 البیئیة

 943 592 351 198 138 214 107 152 84 28 22 المجموع العام
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  2013مخرجات البحث العلمي للعام
  

  :من المنتجات المعرفیة التالیة  2013تتكون مخرجات خطة البحث العلمي للجامعة خالل عام 
  المشاریع البحثیة المنجزة 
  المنجزةرسائل الماجستیر 
  المنجزةالدكتوراه رسائل 
  براءة اختراع مسجلة  –عملیة إنتاجیة مبتكرة  –منتج مبتكر (االبتكارات المنفذة أو المعروضة للتنفیذ(.... 
  أعمال موسیقیة  -أعمال ھندسیة   -أعمال فنیة  - أعمال أدبیة  - أعمال علمیة ( الممیزة  اإلبداعیةاألعمال(..... 
  ذلك تلك المشتقة من رسائل الماجستیر والدكتوراه  بما في(النشرات العلمیة المحكمة( 
  بما في ذلك تلك المرتبطة بأبحاث الماجستیر أو الدكتوراه(في المؤتمرات  المشارك بھااألوراق البحثیة( 
 أو للكلیة(سواًء بشكل فردي للباحثین أو بشكل مؤسساتي للجامعة ،الجوائز ذات العالقة بالبحث العلمي الممنوحة( 
  

 
  مخرجات البحث العلمي.)6(الجدول رقم 

 
  

  مكان اإلنتاج العلمي           

  

  عددالمنشورات والبراءات والجوائز

  المجموع  خارج سوریة  داخل سوریة

  دولیا  عربیا

  136  13  13  110  العلمیةات النشر

  - -  - -  جوائز علمیة

ندوات ، مؤتمرات ، ( النشاطات العلمیة
 15  -  -  15  )ات عمل ، معارض ، دورات تدریبیة ورش

البحوث التي قبلت للنشر في مجلة جامعة 
  588  -  -  588  2013تشرین خالل العام 
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  :أبحاث الدراسات العلیا 

  
الماجستیر طالب  بتنفیذھاالتي یقوم  ) 2013(لمسجلة في العامأبحاث الدراسات العلیا ا) أدناه/  ( 7/یوضح الجدول رقم 

  : دكتوراه في االختصاصات المختلفة وال
  

  )7(الجدول رقم 
  

  المجموع  دكتوراه  ماجستیر  الكلیة
 71  10 62 اآلداب و العلوم اإلنسانیة

  53  20 37 الزراعة
  62  14  55 العلوم

  44  5  40 الھندسة المدنیة
  35  1  41 الطب البشري

  67  0  68 الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة
  17  0  17 طب األسنان

  12  2  10 الھندسة المعماریة
  51  5  46 االقتصاد
 10  0 12  التمریض
  6  0  23 الصیدلة

  8  0  8  التربیة الریاضیة
  24  2  23 التربیة

  7  1  7 الھندسة المعلوماتیة
  7  1  6 الھندسة التقنیة

  7  0  7 معھد البحوث البحریة
  8  0  9  معھد البحوث البیئیة

 5  0  5  معھد اللغات
 7  0  7  االقتصاد الثانیة

  501  61  483 المجموع
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لطالب دراسات الماجستیر والدكتوراه في االختصاصات المختلفة مبینة )  2013(في العام المنجزةأبحاث الدراسات العلیا  -

  : التالي) 8(بالجدول 
  

  )8(الجدول رقم 
 
 

  المجموع  دكتوراه  ماجستیر  الكلیة
 34 7 27 العلوم اإلنسانیةاآلداب و 

 28 1 27  العلوم
 32 0 32 الطب البشري

 32 5 27 الزراعة
 18 1 17 الھندسة المدنیة

 30  0 30 الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة
 30 9 21 االقتصاد

  7  0 7 طب األسنان
 5  0 5  عمارة
 9  0 9  الصیدلة

 1  0 1  التربیة الریاضیة
 4  0  4  التربیة

 4  0  4  التمریض
 2  0 2  المعھد العالي للغات
 2  0 2  الھندسة المعلوماتیة

 4  0 4  الھندسة التقنیة
 3  0 3  معھد البحوث البیئیة
 7  0 7 معھد البحوث البحریة

  252 23 229 المجموع
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والدكتوراه في االختصاصات المختلفة مبینة لطالب دراسات الماجستیر )  2013(في العام رقنةأبحاث الدراسات العلیا الم -
  : التالي) 9(بالجدول 

  
  ) 9( الجدول 
  

  
  المجموع  دكتوراه   ماجستیر  الكلیة

  13  -  13 اآلداب

  3  -  3 العلوم

  4  1  3 الزراعة

  4  -  4 الھندسة المدنیة

  3  -  3 الھمك

  16  3  13 االقتصاد

  2  -  2  الھندسة المعماریة 

  1  -  1  تمریض

  2  -  2  المعلوماتیة الھندسة

  48  4  44 المجموع
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  :أبحاث الماجستیر

بحثًا موزعة على مختلف االختصاصات العلمیة كما ھو ) 483(ما یساوي  2013خاللبلغ عدد أبحاث الماجستیر المسجلة 
موزعة على مختلف بحثًا )  44( والمرقنة بحثًا ) 229(العام  نفسفي حین بلغ عدد الرسائل المنجزة في ، ) 3(مبین بالشكل

  ) 4(االختصاصات العلمیة كما ھو مبین بالشكل 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

١٢.٨٤%

٧.٦٦%

١١.٣٩%

٨.٢٨%

٨.٤٩%

١٤.٠٨%
٣.٥٢%

٢.٠٧%

٩.٥٢%

٢.٤٨%

٤.٧٦%

١.٦٦%

٤.٧٦% ١.٤٥%

١.٢٤% ١.٤٥%
١.٨٦%

١.٠٤%

١.٤٥%

توزع أبحاث الماجستیر المسجلة على االختصاصات العلمیة في الجامعة) . 3(الشكل

اآلداب و العلوم اإلنسانیة 

الزراعة

العلوم

الھندسة المدنیة

الطب البشري 

الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة

طب األسنان

الھندسة المعماریة

االقتصاد

التمریض

الصیدلة

التربیة الریاضیة 

التربیة 

الھندسة المعلوماتیة

الھندسة التقنیة 

معھد البحوث البحریة

معھد البحوث البیئیة

المعھد العالي للغات

االقتصاد الثانیة 
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وكلیة الزراعة وكلیة وكلیة الطب البشري تصدرت الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة من المالحظ أن االختصاصات التابعة لكلیة 
على عكس ما ، المنجزة بینما تصدرت كلیات الطب البشري واالقتصاد والزراعة األبحاث قائمة أبحاث الماجستیر المسجلة 
المسجلة  إلى والمرقنة یبین نسبة رسائل الماجستیر المنجزة) 5(فإن الشكل ، وبشكل عام  . أظھرتھ االختصاصات األخرى 

  . فة االختصاصات بالجامعة بكا
  
 

  
  
  
  
  
  
  

١١.٧٩%

١١.٧٩%

١٣.٩٧%

١١.٧٩%

٧.٤٢%

١٣.١٠%

٩.١٧%

٣.٠٦%

٢.١٨%

٣.٩٣%

٠.٤٤%

١.٧٥%

١.٧٥%

٠.٨٧%

٠.٨٧%

١.٧٥%

١.٣١%

٣.٠٦%

توزع أبحاث الماجستیر المنجزة على االختصاصات العلمیة في الجامعة ) . 4(الشكل 

اآلداب و العلوم اإلنسانیة

العلوم

الطب البشري 

الزراعة

الھندسة المدنیة

الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة

االقتصاد

طب األسنان

العمارة

الصیدلة

التربیة الریاضیة

التربیة

تمریض

معھد اللغات 

الھندسة المعلوماتیة

ھندسة تقنیة

معھد البحوث البیئیة

معھد البحوث البحریة



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

30 

  
  
  

  

  إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمیة والمرقنة  نسبة أبحاث الماجستیر المنجزة . )5(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠

اآلداب

العلوم

الطب البشري 

الزراعة 

الھندسة المدنیة 

الھمك 

الھندسة المعماریة 

االقتصاد 

طب األسنان

الصیدلة 

معھد البحوث البیئیة 

معھد البحوث البحریة 

معھد اللغات 

التربیة 

الھندسة المعلوماتیة

ھندسة تقنیة

تربیة ریاضیة 

التمریض 

االقتصاد الثانیة 

ماجستیر مسجل 

ماجستیر منجز

ماجستیر مرقن 
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  :أبحاث الدكتوراه 
 ھومبینبحثًا موزعة على مختلف االختصاصات العلمیة كما  /61/مایساوي 2013بلغ عدد أبحاث الدكتوراه المسجلة لعام 

موزعة على مختلف أبحاث )  4( والمرقنة بحثًا  /23/مایساويفي حین بلغ عدد الرسائل المنجزة في ھذا العام ) 6(بالشكل
  ) 7(االختصاصات العلمیة كما ھو مبین بالشكل 

  
  

  

  
  

  

اآلداب
١٦%

العلوم
٢٣%

الزراعة
٣٣%

الھندسة المدنیة
٨%

العمارة
٣%

الطب البشري
٢%

التربیة 
٣%

معلوماتیة 
٢%

تقنیة
٢%

االقتصاد
٨%

توزع أبحاث الدكتوراه المسجلة على االختصاصات العلمیة في الجامعة ) 6(الشكل 

اآلداب

العلوم

الزراعة

الھندسة المدنیة

العمارة

الطب البشري

التربیة 

معلوماتیة 

تقنیة

االقتصاد
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العلوم تصدرت قائمة وكلیة وكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة الزراعة وكلیةمن المالحظ أن االختصاصات التابعة لكلیة االقتصاد 
) 8(أبحاث الدكتوراه المسجلة والمنجزة على حد سواء على عكس ما أظھرتھ االختصاصات األخرى  وبشكل عام فإن الشكل 

  :المسجلة بكافة االختصاصات العلمیة بالجامعة  إلىنسبة رسائل الدكتوراه المنجزة  نیبی
  

اآلداب
٣١%

العلوم
٤%

الزراعة
٢٢%

الھندسة المدنیة 
٤%

االقتصاد
٣٩%

توزع أبحاث الدكتوراه المنجزةعلى االختصاصات العلمیة في الجامعة ) 7(الشكل 

اآلداب العلوم

الزراعة الھندسة المدنیة 

االقتصاد
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  المسجلة بحسب االختصاصات العلمیة نسبة أبحاث الدكتوراه المنجزة إلى. ) 8(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

8

5

8

1

1

1

16

1

4

3

8

0

0

0

4

0

0 5 10 15 20 25

اآلداب

العلوم

الزراعة

الھندسة المدنیة

الطب البشري

معھد البحوث البحریة

االقتصاد

التمریض

مسجلة

منجزة

مرقنة
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  البحوث التي قبلت للنشر في مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة
  31/12/2013ولغایة  2/1/2013من تاریخ 

  
  )10(الجدول رقم 

  

عدد   السلسلة
  البحوث

الباحثون من 
أعضاء الھیئة 

  التدریسیة

طالب 
  دكتوراه

طالب 
  مالحظات  ماجستیر

سلسلة اآلداب والعلوم 
  اإلنسانیة

106  32 29  37   

سلسلة العلوم 
  األساسیة

55  24  7  21   

سلسلة العلوم 
   47  33  62  130  البیولوجیة

   16  11  35  64  سلسلة العلوم الصحیة

سلسلة العلوم 
   44  22  69  125  الھندسیة

سلسلة العلوم 
   19  71  31  108  االقتصادیة والقانونیة

    184  173  253  588  المجموع
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  2013خطة البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة 

  :كلیة اآلداب 
ابین           ة م رة الواقع ي الفت ث العلمي ف وم االنسانیة  للبح ة اآلداب والعل د   ) 2018-2013(تتنطلق الخطةاالستراتیجیة لكلی من تحدی

نوات   ة للس ات الكلی اطات وفعالی تقبلیة لنش ة  االتجاھات المس س القادم ات  ، الخم ھ فعالی ة بتوجی زام الجامع ن الت ق م ي تتنطل والت
ع  املة للمجتم ؤیة الش ة البش ة التنمی ي لخدم ث العلم ي  ، البح تج العلم م المن ینة ودع ة رص دة علمی وین قاع م . وتك إن أھ ھ ف وعلی

ة ا       دى أعضاء الھیئ ة ل درات البحثی ویر الق ة األھداف الرئیسیة للكلیة وھو بناء وتط ا     لتعلیمی ك من   ، وطالب الدراسات العلی وذل
ة البشریة                 ق بالتنمی ي تتعل ى المواضیع والقضایا الت ز عل و التركی ة نح ودة األبحاث العلمی ادة وتحسین ج ى زی خالل توجیھھم إل

  .وخدمة المجتمع

  كلیة االقتصاد 

  .في قسم العلوم المالیة والمصرفیة) وحدة التمویل والمصارف( 

  :حدة محاور البحث العلمي للو

  :تتألف محاور البحث العلمي للوحدة من 

 .اتفاقیات بازل والعملیات المصرفیة -1
 .وأزمة الرھن العقاري  CDSعقود  -2
 .إدارة المخاطر في النشاط المصرفي  -3
 .إدارة السیولة وأنظمة ضمان الودائع المصرفیة -4
 . الحوكمة في المؤسسات المالیة -5
 .الكیانات المالیة العمالقة -6
 .التقلیدي واإلسالميالتأمین  -7
 .المؤسسات المالیة التقلیدیة واإلسالمیة -8
 .بورصة األوراق المالیة  -9

 .إدارة االئتمان المصرفي -10
 .األدوات المالیة  -11
 .األسواق المالیة -12
  .نظریة التمویل -13

  .في قسم إدارة األعمال) وحدة الدراسات اإلداریة والمالیة والجودة(وحدة بحث علمي باسم 

  :علمي للوحدة محاور البحث ال: 

 .التسویق التقلیدي وااللكتروني -1
 .جودة الخدمات والمنتجات -2
 . تمكین الموارد البشریة -3
 .النظام المالي في المنظمات -4
 .إدارة المنظمات المالیة -5
 .القرارات االستثماریة  -6
 . التمویل الدولي -7
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  .والتخطیطفي قسم االقتصاد ) وحدة الدراسات االقتصادیة والدولیة(وحدة بحث علمي باسم 

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

 .األزمات المالیة والمصرفیة -1
 .تنافسیة القطاعات االقتصادیة -2
 . التخطیط اإلقلیمي للقطاعات االقتصادیة -3
 .اقتصادیات الطاقة والطاقات البدیلة والمتجددة -4
 .اقتصادیات القوى العاملة -5
 .التكتالت االقتصادیة الناشئة والعالقات الدولیة -6
 .االتفاقات الدولیة والتجارة الخارجیة -7
 .األزمات االقتصادیة العالمیة -8
 .المؤسسات الدولیة واألداء االقتصادي العالمي -9

 .السیاسات المالیة والنقدیة -10
 .االستثمارات الحكومیة والخاصة -11
 .الدعم الحكومي -12

  

  .برمجةفي قسم اإلحصاء وال) وحدة الدراسات السكانیة واإلحصائیة(وحدة بحث علمي باسم 

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

 .السیاسات السكانیة والتنمیة االقتصادیة االجتماعیة -1
 .التمویل الدیمغرافي واتجاھاتھ المستقبلیة -2
 . الدور االقتصادي واالجتماعي للمرأة -3
 .واقع الخدمات المجتمعیة -4
 .موثوقیة الرقم اإلحصائي ونظم المعلومات -5
 .األسالیب الحدیثة واإلحصاء -6
 .ة التطورات السكانیةنمذج -7

  .في قسم المحاسبة) وحدة الدراسات المحاسبیة والتدقیق المالي(وحدة بحث علمي باسم 

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

 .دور المعلومات المحاسبیة في اتخاذ القرار -1
 .تطویر نظم المعلومات المحاسبیة -2
 . جودة اإلفصاح المحاسبي -3
 .والخارجیةمسؤولیات مھنة المراجعة الداخلیة  -4
 .تقنیات محاسبة المسؤولیة -5
 .الرقابة المحاسبیة واألداء المالي -6
 .تقنیات وأسالیب نظم التكالیف -7
 .تطویر نظم المحاسبة الحكومیة -8
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  كلیة الزراعة 

  :الخطة البحثیة العلمیة للكلیة

  المحاور البحثیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة  القسم

  العلوماألساسیة

ة  االبیئ اتي-وملوثاتھ وي النب وع الحی تخداماتھا. التن ة واس ات الحیوی ي  -التقان تخدامھا ف ة واس یات التطبیقی الریاض
  .مجال التنمیة 

مكیة    ا الس وي للفون وع الحی ري    –التن ید البح د الص ة جھ ادیة   –إنتاجی ماك االقتص ا األس ة –بیولوجی ظ  تقان حف
  . منتجات األسماك 

  البساتین

  ) األصول الوراثیة، الري، التسمید، التربة(دراسة المشاكل المتعلقة بإنتاج الخضار والفاكھة من حیث 

  .دراسة تأثیر االجھادات البیئیة في انتاج الخضار الحقلیة والمحمیة

 .الزراعة العضویة لمحاصیل الخضار والفاكھة

 .تربیة وتحسین محاصیل الخضار والحقلیة والمحمیة

 .اج الخضار في البیوت المحمیةتقنیات انت

 .واستخدام األنسجة في إكثارھا، استخدام التقنیات الحیویة في توصیف محاصیل الخضار والفاكھة

 .استخدام المخصبات العضویة في انتاج الخضار

  .دراسة المشاكل المتعلقة بنباتات الزینة وتنسیق الحدائق

  العضویة للمحاصیل البستانیةالزراعة  - التحسین الوراثي لنباتات البساتین

یل  المحاص
  الحقلیة

  .على إنتاجیة ونوعیة  المحاصیل المختلفة.....) ري  -تسمید(تأثیر بعض المعامالت الزراعیة 

  .في تقییم أصناف بعض المحاصیل الزراعیة)  RAPD-SSR(استخدام بعض التقانات الحیویة 

الھندسة 
  الریفیة

ة    ة المختلف ة     تأثیر نظم الحراث ة المحاصیل الزراعی و وإنتاجی ى نم ات      . عل ون وعملی ول الزیت ي لمحص ي اآلل الجن
  .تقییم استخدام أنواع مختلفة من آالت المكافحة في ظروف الزراعة المحمیة. خدمة البستان

  علوم  األغذیة
ذاء  المة الغ ودة وس ات    -ج نیع المنتج ظ وتص ة حف ناعات المیكروبی ة والص ا األغذی ةمیكروبیولوجی ظ -النباتی حف

  وتصنیع المنتجات الحیوانیة
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ات
لنب

ة ا
قای

و
  

 .دراسات تصنیفیة لبعض المجموعات الحشریة االقتصادیة. النیماتودا الممرضة للحشرات وتطبیقاتھا

 ).حصر وبیولوجیا(متابعة دراسة الحشرات االقتصادیة الموجودة في المنطقة

 ).الوقایة من االمراض الفطریةدراسة دور المقاومة الجھازیة المكتسبة في 

زین  ات التخ ة (آف احل     ) خضار وفاكھ ي الس ات الحشریة ف ریة للملقح زن دراسات حص ات وحشرات المخ فطری
  .السوري

 .دراسة تأثیر المستخلصات النباتیة في مكافحة أمراض وآفات نحل العسل

 ).زراعة محمیة، تفاحیات ،حمضیا ت(اإلجراءات الحدیثة للسیطرة على االكاروسات الضارة بالمزروعات

وث   ف التل ة وتخفی المة البیئی ات للس ة لآلف ات اإلدارة المتكامل یل   -تطبیق ي المحاص ارة ف اب الض ة األعش مكافح
 .الحقلیة والبستانیة

ریة        ر الحش ة غی ات الحیوانی ة لآلف فات الحیوی ى الص ة عل ة والمتداول ات الحدیث أثیر المركب ة ت ( دراس
 ).قوارض،اكاروسات

 .طرائق كیمیائیة وغیر كیمیائیة لمكافحة األعشاب المتطفلة في الحقول والزراعات المحمیةاستخدام 

 ).االنتشار واالستخدام في المكافحة(دراسة البكتریا و الفطریاتالممرضة للحشرات 

 ).االنتشار واالستخدام في المكافحة الحیویة(دراسة الفطریات  الممرضة للحشرات 

  .دراسة الطفیلیات واستخدامھا في المكافحة الحیویة-واستخدامھا في المكافحة الحیویةدراسة المفترسات 

اإلنتاج 
  الحیواني

  دراسة التنوع الحیوي والوراثي لألسماك -تأثیر تركیب العلیقة على كمیة ونوعیة المنتجات الحیوانیة

ة   راتھ االنتاجی دي ولمؤش دجاج البل دجاج لل وراثي لل ین ال ین ال. التحس ات  تحس ة للحیوان لیة واإلنتاجی اءة التناس كف
  .دراسة صحیة ووبائیة للمرضات األساسیة التي تصیب الدواجن. الزراعیة

یاه
الم

 و
بة

تر
 ال

وم
عل

  

  دراسة بعض مظاھر التلوث حیویا وكیمیائیا لعدد من المسطحات المائیة في المنطقة الساحلیة 

ت   اكمال األبحاث الجاریة حالیا والمتعلقة بدراسة أثر ون  /میاه الجف ة     /عصر الزیت ى بعض الخصائص الحیوی عل
 /.بندورة-زراعة محمیة-كرمة-حمضیات-ذرة صفراء/والكیمیائیة واالنتاجیة ألتربة مزروعة 

ا                ة فعالیتھ ارات لمعرف ت وإجراء االختب اه الجف ك می ى تفكی ادرة عل ة الق ة عزل عدد من السالالت المحلی -متابع
 .لقادرة مع تثبیت االزوت الجوي ودراسة فعالیتھامتابعة عزل عدد من السالالت ا

  موضوع استخدام األحیاء الدقیقة وتولید الغاز الحیوي من المخلفات الزراعیة ومخلفات المدن

 .تدویر مخلفات المدن الصلبة في الزراعة-تدویر المیاه غیر التقلیدیة في االستخدامات الزراعیة

ة  ى البیئ اظ عل ویة والحف ة العض افات    ت-الزراع ة واإلض ة الترب ق نوعی یات وف مادیة للحمض ة الس ویر المعادل ط
  أثر نوع األسمدة االزوتیة وطریقة اضافتھا على نباتات مزروعة في تربة كلسیة-العضویة
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عي
زرا

 ال
صاد

القت
ا

  

ة   -التنمیة الزراعیة والتنمیة الریفیة .إدارة وتنمیة الموارد االقتصادیة  ة الزراعی ل دور المرأة    ت-العمال ة وتفعی نمی
 الریفیة 

 .أھمیة التسویق في تطویر اإلنتاج الزراعي -أھمیة ودور اإلرشاد في التنمیة الزراعیة 

 .التنظیم الزراعي وأھمیتھ في النھوض بقطاع الزراعة -التخطیط الزراعي ودوره في تنمیة القطاع الزراعي 

 .في تطویر القطاع الزراعي  السیاسة الزراعیة في القطر العربي السوري وأثرھا

  .دراسة تحلیلیة اقتصادیة إلنتاج المنتجات الزراعیة والحیوانیة 

ج 
حرا

ال
ئة

لبی
وا

  

  إدارة الموارد الرعویة الحراجیة والرعویة الجافة-النظم البیئیة الرعویة الحراجیة والرعویة الزراعیة

-إدارة المساقط المائیة وصیانتھا -العناصر الثقیلةتلوث المسطحات المائیة ب. أسبابھ ومكافحتھ: في مجال التصحر
  حصاد المیاه

  

  : كلیة العلوم  

  الخطة البحثیة في كلیة العلوم للسنوات الثالث  القادمة

  :قسم الكیمیاء 

  :الكیمیــاء الفیزیائیــة : أوًال 

 .تطویر طرائق الكتروكیمیائیة إلنتاج  الطاقة الكھربائیة -1
 .الساحل السوري و طرق كبحھدراسة تآكل المعادن في  -2
 .استخدام الحفازات الصلبة إلنتاج الوقود ومعالجة المیاه الملوثة -3
 .دراسات في الكیمیاء الكمومیة و الضوئیة -4
  .استخدام الزیولیتات الطبیعة في معالجة المیاه و التبادل األیوني -5

  :الكیمیــاء العضویة و الجزیئات الضخمة  

 .العضویةاصطناع عضوي للمركبات  -1
 .استخالص و دراسة المنتجات الطبیعیة -2
 .دراسة التلوث البیئي العضوي -3
  .تصنیع و دراسة الجزیئات الضخمة و إعادة تدویرھا -4

  :الكیمــاء الالعضویة 

 .دراسة خواص بعض الخامات المعدنیة الطبیعیة في القطر -1
 .دراسة بعض مخلفات الصناعات الكیمیائیة و البترولیة في القطر -2
 .مركبات معقدة لالستفادة منھا في استخالص العناصر المعدنیة تحضیر -3
 .دراسة نظریة لمركبات العضویة -4
  .استخدام موانع التآكل الطبیعیة الصدیقة للبیئة في دراسة تآكل السطوح المعدنیة -5
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  :الكیمیــاء التحلیلیة و البیئیة 

 .استخالص و تقدیر بعض المركبات بالطرائق الكروماتوغرافیة -1
 .دراسات تحلیلیة طیفیة لمركبات صیدالنیة و مواد فلزیة طبیعیة و ملوثات بیئیة -2
في المیاه العذبة ، و ) مبیدات ، عناصر ثقیلة ، مركبات ھیدروكربونیة عطریة و ألیفاتیة ( دراسات في التلوث البیئي  -3

 .میاه األمطار ، و الھواء ، و التربة 
 .ةدراسات تحلیلیة بالطرائق الكھركیمیائی -4

  :قسمي الریاضیات و اإلحصــاء

  :بحوث نظریة وفق المحاور اآلتیــة 

 .یتضمن دراسة التحلیل فوق البیاني و نظریة الحلول المثلى : محور التحلیل التابعي  -1
یتضمن نظریة تقریب التوابع العقدیة ، المتراجحات التكاملیة و التوابع الحدودیة في فضاءات : محور التحلیل العقدي  -2

 .التوابع الممثلة تكاملیًا
یتضمن المجموعات النجمیة و المجموعات المحدبة ومفاھیم التراص و موضوعات الفصل بالنسبة : محور التبولوجیا  -3

 .للمجموعات قبل المفتوحة
 .یتضمن نظریة بــول، نظریة البیان ، زمرة لــي ، نظریة األعداد: محور الجبـر  -4
  .من المعادالت من مراتب علیا و حلھا بطرق تكاملیةیتض: محور المعادالت التفاضلیة  -5

  :بحوث تطبیقیــة وفق المحــاور اآلتیة

 .یتضمن الریاضیات التطبیقیة و تحلیل البیانات اإلحصائیة: محور اإلحصاء الریاضي  -1
 .یتضمن لغات برمجیة وتطبیقاتھا: محور و الذكاء الصنعي  -2
 .برمجة الخطیة و غیر الخطیة و الدینامیكیة و البرمجة متعددة األھدافیتضمن ال: محور بحوث العملیات و تطبیقاتھا  -3

  

  :قــسم الفیزیــاء

مواضیع بحثیة في مجال فیزیاء المواد المعدنیة و فیزیاء أنصاف النواقل و المواد العازلة و في مجال الطاقات  -1
 .المتجددة

الحركیة و تطبیقاتھا في دراسة البالزما ، و السوائل مواضیع في الدراسات الطیفیة بالتشعیع و مواضیع في المعادلة  -2
 .الكمومیة ،و في دراسة التناظر في الجمل الكمومیة

 .دراسات في البنیة النوویة و تطبیقاتھا -3
 .دراسات في نظریة النسبیة العامة -4
 .دراسات في میكانیك الكم و تطبیقاتھ و النانو تكنولوجي و تطبیقاتھ -5
 .استخدام المضخم العملیاتي و التحكم و االتصاالت و النظم الدارات الرقمیة و مجاالت -6
 .الدارات اإللكترونیة) محاكاة ( أنصاف النواقل و اإللكترونیات الضوئیة و نمذجة  -7
و دراسة تأثیر أشعة اللیزر على المواد المغناطیسیة  Excimersأو لیزرات  CO2دراسو و بناء لیزر غازي ، لیزر -8

 .ما المولدة باللیزرالطردیة و دراسة البالز
 .االنتقال من لیزرات أنصاف النواقل المكرویة إلى اللیزرات النانویة -9

 .الدفع البالزمي اللیزري-المفاعیل الضوئیة الالخطیة و اللیزر و مشكلة الطاقة -10
 .Ablationالتطایر  –تفاعل الحزمة اللیزریة مع سطوح بعض المواد  -11
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  :قسم علم الحیاة النباتیـة

 .عوامل البیئیة المختلفة في فیزیولوجیا إنبات و نمو و إنتاجیة النباتات الدنیا و الراقیةتأثیر ال -1
 .استخالص بعض المركبات ذات األھمیة الطبیة من بعض النباتات الدنیا و الراقیة -2
 .تأثیر العوامل البیئیة و التلوث البیئي في الغطاء النباتي -3
 .الفلورا السوریة و التنوع الحیوي -4
 .النباتات الراقیة األرضیة و المائیةتصنیف  -5
 .النشاطات البشریة في البیئة و تطبیقات علم البیئة في استغالل الرشید للموارد الطبیعیة -6
 .تأثیر العوامل البیئیة في األحیاء الدقیقة وأثر ھذه األحیاء على الكائنات الحیة األخرى -7
 .تصنیف طحالب المیاه العذبة و المالحة و التربة الرطبة -8
 .استزراع العوالق النباتیة و استخدامھا في تطبیقات مختلفة -9

 ).زراعة األنسجة النباتیة ( التقانات الحیویة  -10

  :قسم علم الحیــاة الحیوانیــة

 .دراسة بیئیة و تصنیفیة للتنوع الحیویة في جمیع البیئات -1
 .دراسة تأثیر التلوث على التنوع الحیوي عمومًا -2
دورة حیاتھا، استزراعھا، أدوارھا في النظم البیئیة المختلفة، ( الحیوانیة المھمة اقتصادیًا دراسات على األنواع  -3

 ).أدوارھا كحیوانات تجربة في علم السموم، المكافحة الحیویة، اإلنتاجیة الثانویة و غیرھــا 
 ).زیئیةدراسة تصنیفیة و بیولوجیة ، مناعة خمجیة و ج( محور دراسات علم المناعة و الطفیلیات  -4
 .دراسات في مجال البیولوجیا الخلویة و الجزیئیة -5
 .دراسات في مجال الوراثة و األصول الوراثیة لألحیاء الحیوانیة -6
 .محور دراسات الفیزیولوجیا الحیوانیة و السلوك الحیواني -7
 .دراسات في مجال التنامي الجنیني -8
  .دراسات نسیجیة و تشریحیة مقارنة -9

  :قسم الجیولوجیــا

الجص ( خاصة بالجیولوجیا التطبیقیة تھتم بدراسة التشكیالت الصخریة  ذات  األھمیة  االقتصادیة  دراسات -1
 ).،االنھدریت ، الزیولیت ، الرخام و غیرھــا 

و ) الغـاب ( ، و المرتبطة بالفالق المشرقي ) فالق الالذقیــة ( دراسات جیوفیزیائیة مرتبطة بالمناطق النشطة تكتونیًا  -2
 .في الكشف و التنقیب عن الخاماتأھمیتھا 

 ).تلوثھا ، التنقیب عنھا ، أحواضھا ، و أنظمة تصریفھا ( دراسات ھیدروجیولوجیة للمیاه الجوفیة و السطحیة  -3

  
  :كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

  
  المحاور البحثیة في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

 الكھربائیةجودة الطاقة : المحور األول:  
 .تأمین الموثوقیة -1
 .االستقرار -2



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

42 

 .إدارة األعطال -3
 .الحد من األعطال -4
 .جودة الطاقة -5
 .التوافقیات -6
 .عدم التوازن -7
 .تعویض االستطاعة الردیة -8
  . أتمتة إدارة الطاقة  -9
 استخدام الطاقات المتجددة: المحور الثاني.  
 .الطاقة المعتمد على الطاقات المتجددة دراسة عناصر وشروط نظام الربط الكھربائي مع تجھیزات نظم تولید -1
 .قیادة أنظمة الطاقات المتجددة -2
 .الدراسات االقتصادیة في أنظمة الطاقات المتجددة -3
  .التطبیقات الحراریة للطاقة الشمسیة -4
 .أنظمة الخالیا الكھروشمسیة -5
 .أنظمة طاقة الریاح والعنفاتالریحیة -6
 .أنظمة الطاقة الجیوحراریة والمضخات الحراریة -7
التدرج الحراري في ، طاقة األمواج ، الطاقة المائیة، الوقود الحیوي، طاقة إنتاج الھیدرجین( أنظمة الطاقات المتجددة -8

 ).التخزین الحراري، معالجة النفایات، المد والجزر، المحیطات
 .دراسة عناصر علبة السرعة في منظومة العنفة الریحیة -9

 .ت الطاقة المتجددةدراسة علم المواد المتعلق بتصمیم تجھیزا -10

 القیادة و اآلالت واألتمتة لنظام الطاقة الكھربائیة: المحور الثالث:  
 .أنظمة التحكم الشعاعي لقیادة المحركات التحریضیة -1
 .أنظمة التعدیل في قیادة المحركات الكھربائیة -2
 .دراسة العملیات الدینامیكیة في أنظمة القیادة الكھربائیة -3
 .التوافقیات في أنظمة القیادة الكھربائیةدراسة تخفیض أثر  -4
 .القیادة و التحكم ألنظمة العنفاتالریحیة -5
 .القیادة السلَّمیة للمحركات الكھربائیة -6

  :  األنظمة البرمجیة وأنظمة قواعد البیانات: الرابعالمحور
 .تصمیم وبناء قواعد البیانات وأھمیتھا في اتخاذ القرار -1
 .لغات البرمجة واستخداماتھا -2
 .قنیات اإلنترنت وتصمیم المواقعت -3

  التقنیات الحدیثة في بناء الحواسیب: المحور الخامس

 المعالجات الموزعة   -1
 .النظم المضمنة  -2
 .اللغات الصوریة ونظم التشغیل  -3
 .المعالجة والبرمجة التفرعیة  -4
 الشبكات الحاسوبیة وأمن المعلومات : المحور السادس  
 .الالسلكیة و تصمیمھاشبكات الحواسیب السلكیة و  -1
 .أمن المعلومات -2
 إدارة شبكات الحواسیب السلكیة و الالسلكیة -3
 أمن شبكات الحواسیب السلكیة و الالسلكیة -4
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 نظم المعلومات الموزعة -5
 تراسل المعطیات -6
 تقنیة المخدمات -7
 دراسة و تحسین بروتوكوالت شبكات الحواسیب  -8

 
 التحكم الصناعي والذكاء الصنعي: المحور السابع  
 .الشبكات العصبونیة وتطبیقاتھا -1
 .معالجة ومعالجات اإلشارةالرقمیة -2
 .التحكم اآللي باستخدام الحاسب والمتحكمات المیكرویة -3
 .النظم المنطقیة والدارات القابلة للبرمجة -4
 .تطبیقات نظم الذكاء الصنعي والنظم الخبیرة -5
 .األتمتة الصناعیة والنظم الذكیة -6
 عيالروبوتات وأنظمة التحكمالصنا -7
 .scadaنظم  تحصیل البیانات  -8
  .التحكم باالھتزازات في عزل أنظمة المیكاترونیك -9

  
 اآلالت الحراریة: المحور الثامن  
 .إدارة الطاقة في المباني واألبنیة المستدامة -1
 .أنظمة التدفئة والتكییف وآالت التبرید -2
 .انتقال الحرارة في األنظمة المیكانیكیة -3
  .آالت الجریان -4
 .االحتراق الداخليأنظمة محركات  -5

  
 الحد من التلوث البیئي: المحور التاسع  
 .دراسة التلوث البحري بالزیت ومخلفات السفنو عطبھا -1
 .أنظمة اآلالت الحراریة ومحطات تولید الطاقة الغازیة والبخاریة وتلوث البیئة -2
 .دراسة تخفیض انبعاثات عوادم محركات السفن المؤثر بصورة سلبیة على البیئة -3
 .التبادل الغازي وجودة األداء لمحركات الدیزل البحریةدراسة  -4
 .دور علم المواد في إعادة تدویر النفایات و المخلفات -5
  
 التصمیم الھیدرولیكي للسفن: المحور العاشر  

 .دراسة سلوك الرفاصات  -1
 .دراسة المناورة ودفات التوجیھ -2
 .قنیةدراسة المقاومات في المیاه المفتوحة وعبر المیاه الرقیقة واأل -3
 .دراسة اتزان السفن في ظروف االستثمار وفي ظروف العطب -4
 .دراسة الحركات التأرجحیة للسفن وطرق تخمیدھا -5

  
 محطات القدرة البحریة: المحور الحادي عشر  

 .دراسة التبادل الحراري في المبادالت الحراریة البحریة ومولدات البخار البحریة -1
 .البحریة باستخدام الطرق اإلحصائیة و الھندسیةتشخیص الحاالت الفنیة لآلالت واآللیات  -2
 .نمذجة ومحاكاة المحركات البحریة وأنظمة خدمتھا -3
 .الدراسة الحراریة للضواغط باستخدام الطرق الریاضیة ودراسة جودة أدائھا -4
  
 اقتصادیات النقل البحري: المحور الثاني عشر  

 .تطویر وسائل النقل البحري -1
  .الموانئ البحریة فنیا و اقتصادیاتطویر وتحدیث استثمار  -2
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 كھرباء السفن: المحور الثالث عشر  
 .دراسة التوافقیات في الشبكات الكھربائیة على السفن -1
 .تطویر استراتیجیات التحكم بالمولد الكھربائي الموصول مع المحور الرئیسي للسفینة -2

 
  
 معالجة وتحلیل الصور الرقمیة: المحور الرابع عشر  

 .Mochie vision systemsلة أنظمة رؤیة اآل  -1
 .Biomechanicالمیكانیك الحیوي -2
 .الھندسة الطبیة ومعالجة الصور الرقمیة -3
 .Biometricالقیاسات الحیویة  -4
 .التعرف على النماذج باستخدام معالجة الصور الرقمیة -5
 معالجة الصور ثالثیة األبعاد -6
  
 التنظیم و التصنیع واألتمتة الصناعیة: المحور الخامس عشر:  

 .األنظمة الھیدرولیكیة و الھوائیة -1
 .تصمیم عملیات النقل في خطوط اإلنتاج المؤتمتة  -2
 .أنظمة التصنیع المرنة -3

 
 لمحور السادس عشر علم المواد و خواصھا وتقنیات السباكة.  

 .االختبارات المیكانیكیة والفیزیائیة –أنظمة التصنیع باآلالت  –الخالئط–البولیمیرات -1
 .بولیمیریةالمواد المركبة ال  -2
 .الخشب الصناعي ذو األساس الریزیني -3
 .التآكل في المعادن -4
 )نانوتكنولوجیا(تقنیات النانو  -5
 ).االحتكاك واالھتراء والتزییت(علم الترایبولوجیا  -6
 .طرق السباكة الحدیثة -7

 
 التصمیم الھندسي بمساعدة الحاسب: المحور السابع عشر  
 .دراسة وتصمیم األعمدة و المحاور بمساعدة الحاسب اعتمادا على برامج التصمیم الحاسوبیة  -1
 .دراسة وتصمیم اإلنشاءات المعدنیة بمساعدة الحاسب اعتمادا على برامج التصمیم الحاسوبیة  -2
 .CADدراسة و تصمیم وتطویر أجھزة تثبیت الكسور في العظام بمساعدة برنامج  -3

 
 الھندسة االلكترونیة وتطبیقاتھا : المحور الثامن عشر  

 .النمذجة و المحاكاة في نظم االتصاالت -1
 .ھندسة االلكترونیات وتطبیقاتھا ونمذجتھا  -2
 .النظم االلكترونیة في ھندسة االتصاالت والحاسبات -3
 .نظم القیاسات االلكترونیة و تقنیاتھا -4

 
 االتصاالت ورفع جودتھادراسة وتحسین شبكات : المحور التاسع عشر.  
 )ضوئي - میكرویة  –رادیویة  –السلكیة  –سلكیة ( الھاتفیة الثابتة  -1
 الخلیویة  -2
 .الفضائیة -3

 
 دراسة و تحسین وسائط االتصال:المحور العشرون  
 .تحسین أداء الھوائیات .1
 .تحسین أداء التجھیزات المیكرویة و الضوئیة والراداریة .2
 .ط االتصاالتإدخال التقانات النانویة في وسائ .3
  .التوافق الكھرطیسي في نظم االتصاالت .4
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  :كلیة الطب 
 قســــــــم الجراحـــــة

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 ماجد علي.د –عماد دومیط .د –محمد ناصر .د وحدة البحث العلمي في الجراحة العظمیة عند األطفال 

 عزت المحمد.د –معن سعد .د –احمد جوني .د وحدة البحث العلمي في الجراحة العظمیة 

 اكثم قنجراوي.د –فؤاد حاج قاسم .د –سجیع مسعود .د وحدة البحث العلمي في الجراحة العامة 

 احمد سعد.د وحدة البحث العلمي في الجراحة التنظیریة 

 علي علوش.د وحدة البحث العلمي في الجراحةاألورام 

 رشید مسرة.د –جمال الدغالوي .د –محمد صالح علي .د وحدة البحث العلمي في الجراحة العصبیة 

 مضر عبد اللطیف.د –منتجب صالح .د وحدة البحث العلمي في جراحة القلب 

 محمد یوسف.د –محمد كنعان .د –لؤي نداف .د وحدة البحث العلمي في الجراحة البولیة 

 سلمان القاضي.د –دمر رومیة .د وحدة البحث العلمي في الجراحة الصدریة 

وحدة البحث العلمي في الجراحة التجمیلیة و الترمیمیة 
 والحروق 

 بسام یوسف.د –فادي كش .د –ثائر سالمة .د

 غانم احمد .د –علي كفا .د وحدة البحث العلمي في جراحة األوعیة

 قســــــــم التخدیر واإلنعاش 

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 لما عدرة.د وحدة البحث العلمي في التخدیر واإلنعاش عند األطفال 

 عقیل خدام .د وحدة البحث العلمي في جراحة القلب و الصدر  

 ندى اسماعیل.د التخدیر واإلنعاش في جراحة  األطفالوحدة البحث العلمي في 

  

 قســــــــم األورام  

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 میخائیل جرجس .د وحدة البحث العلمي في أمراض الدم  

 بسام سعد .د –حمزة شبیب .د وحدة البحث العلمي في الطب النووي   

 ھیثم قطوف .د وحدة البحث العلمي في  المعالجة الشعاعیة 



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

46 

 نادر عبد اهللا .د وحدة البحث العلمي في داخلیة أورام 

 قســــــــم األطفــــــال  

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 عبد المنعم غانم.د وحدة البحث العلمي في األورام عند األطفال 

 مازن غالیة.د وحدة البحث العلمي في األمراض العصبیة  عند األطفال 

 سوسن صقور .د وحدة البحث العلمي في الغدد الصم  عند األطفال 

 قســــــــم التشریح المرضي  

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 علي داؤود .د وحدة البحث العلمي في المناعیات والمصول

 محمد أدیب حوریة .د وحدة البحث العلمي مناعیات نسیجیة  

 قســــــــم الطـــــــب الشرعـــــــي   

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 لؤي عابدین .د –جابر سلیمان  .د وحدة البحث العلمي في الطب الشرعي 

 قســــــــم األذنیـــــــــــــة 

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 یاسر علي  .د وحدة البحث العلمي في  السمعیات  

 جورج عیسى .د وحدة البحث العلمي في جراحة جیوب تنظیریة 

 أریج العساف .دوحدة البحث العلمي في  جراحة أورام العنق وقاعدة الجمجمیة  

 قســــــــم األمراض الجلدیــــــة    

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 محمود دلول .د –عبد الحلیم رومیة  .د –حمید سلیمان  .د وحدة البحث العلمي في األمراض الجلدیة والزھریة  

  قســــــــم العینیــــــــة 

 

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 حبیب یوسف  .د وحدة البحث العلمي في  جراحة العین 
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 تیم درویش  .د وحدة البحث العلمي في األمراض القرنیة وجراحتھا 

 سندس علي .د وحدة البحث العلمي في أمراض العین عند األطفال  

 قســــــــم االدویة     

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 محمد متوج .د –نزار حسن  .د وحدة البحث العلمي في األدویة     

 قســــــــم الفیزیولوجیا    

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 زینب یاسین .د –عدنان زینب  .د –عقیل حجوز  .د وحدة البحث العلمي في الفیزیولوجیا       

  

 قســــــــم ا لطب المخبري 

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 فیصل رضوان .د –سامي صوفي  .د –بسام عابدین  .د وحدة البحث العلمي الكیمیاء الحیویة 

 یوسف زریق .د وحدة البحث العلمي الفیروسات 

 ھیثم یازجي .د وحدة البحث العلمي في الجراثیم و المناعة 

 حسان حسین.د وحدة البحث العلمي في المناعة 

 قســــــــم األشعــــــــة   

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 عامر جركس .د –باسل العباس  .د –فیصل ناصر  .د وحدة البحث العلمي في  األشعة       

  

 قســــــــم  طب األسرة والمجتمع     

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 فواز حیدر  .د وحدة البحث العلمي في  الصحة العامة      

 رافع شعبان .د وحدة البحث العلمي في الطب الوقائي      

 قســــــــم األمراض النسائیة 

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي
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 باسل محمد .د وحدة البحث العلمي في  أطفال األنابیب  

 فراس یاسین قصاب.د وحدة البحث العلمي في  أورام نسائیة  

 سحر حسن .د وحدة البحث العلمي في   عقم وجراحة تنظیریة    

 قســــــــم  األمراض الباطنــــــــة   

 أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة البحث   وحدة البحث العلمي

 معین سمیة .د –اكرم جحجاح  .د –حسام بلة  .د وحدة البحث العلمي في  أمراض القلب     

 حسین سلمان .د –غیاث دیبان  .د –یسر محمد  .د وحدة البحث العلمي في  األمراض الصدریة  

 عیسى الیقة .د –مطیع جوني  .د وحدة البحث العلمي في  األمراض العصبیة 

 عمر رضا .د –غیاث ربیع  .د وحدة البحث العلمي في  األمراض النفسیة 

 ال اسكیفنض .د –اسماعیل حماد  .د –حسان زیزفون .د وحدة البحث العلمي في  األمراض الھضمیة 

 أریج بوبو  .د –منیف مرعي  .د وحدة البحث العلمي في  الغدد الصم 

 حسین سعید .د –إبراھیم سلیمان  .د وحدة البحث العلمي في  أمراض الكلیة 

 كاسر الدو .د –احمد بدران  .د وحدة البحث العلمي في  أمراض الجھاز الحركي 

 اكثم ھیفا .د –أسامة حسن  .د وحدة البحث العلمي في  المعالجة الفیزیائیة 

 فراس حسین .د وحدة البحث العلمي في  دمویات وسریریة 

 نافع عبد الرحمن .د –ریاض جالق  .د وحدة البحث العلمي في  أمراض الدم 

 باسم معروف .د وحدة البحث العلمي في  العنایة المشددة 

 محمد عیسى علي  .د وحدة البحث العلمي في   الطب الریاضي 

 غیاث معروف .د وحدة البحث العلمي في   علم المناعة السریریة

 منھل حسین .د وحدة البحث العلمي في  األمراض االنتانیة
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  كلیة الھندسة المدنیة 

  : كلیة الھندسة المدنیة بجامعة تشرینالخطة المقترحة للمشاریع البحثیة في قسم الھندسة البیئیةفي  -1
  :في مجال میاه الشرب والمصادر المائیة - أوًال

  .نمذجة شبكات میاه الشرب  - )1
  .( Optimization )باستخدام تقنیات األمثلیة ) السطحیة والجوفیة ( نمذجة جودة الموارد المائیة  -)2
  ) .ري  –ناعة ص –شرب ( نمذجة محطات تنقیة المیاه لغایات مختلفة  -)3
  .استنباط وتطویر طرائق وتكنولوجیات لتنقیة المیاه لألغراض المختلفة  -)4
اه الشرب        -)5 ق تحسین مواصفات می ویر طرائ اه   ( تط ة المی ة          –تحلی ادن الثقیل د والمع اه كالحدی وارد من المی ة بعض الش إزال

  ) .وغیرھا 
واد الم ( مسائل ترشیح وتعقیم المیاه  -)6 ي المرشحات      استخدام الم ة واالصطناعیة ف ة الطبیعی یم مخاطر     ) حلی ى تقی ، إضافة إل

  .كلورة میاه الشرب 
  .ترشید استھالك المیاه والتقییم البیئي لمشاریع المیاه  -)7
  .والذكاء الصنعي في حل بعض المشاكل البیئیة  GISتطبیقات نظم الـ  -)8

  :في مجال میاه الصرف الصحي والصناعي والمطري -ثانیا
  .نمذجة الشبكات لمختلف أنظمة الصرف الصحي  -)1
  .تلوث المصادر المائیة السطحیة والجوفیة بمیاه الصرف المعاشیة والصناعیة والتنقیة الذاتیة فیھا  -)2
 . تأثیر التلوث الحراري والتلوث بالمعادن الثقیلة على جودة میاه المصادر المائیة السطحیة والجوفیة  -)3
ة    ( صرف المطري   مسائل ال -)4 ات المطری وث الجریان میم       –تل ات التص امالت ومنحنی ویر مع ات ضبط    –تحدیث وتط خزان

 . ) . الخ ... التدفق المطري وأھمیتھا في الحمایة من التلوث والفیضان 
  .تطویر نماذج وحدات المعالجة المدمجة لمعالجة میاه الصرف الصحي في التجمعات السكانیة الصغیرة -)5
ون   -النسیج   -األلبان  -السكر: مصانع ( نظم المعالجة األولیة والمتقدمة لمیاه الصرف الصناعي  -)6 ة   -معاصر الزیت  –الدباغ

  ).الخ ...تكریر النفط -األدویة  –البطاریات  –الورق 
  .طرائق المعالجة المتقدمة لمیاه الصرف الصحي  -)7
  .نمذجة محطات معالجة میاه الصرف الصحي -)8
  .استخدام میاه الصرف الصحي المعالجة لألغراض الزراعیة وتغذیة المیاه الجوفیة  -)9

  .تطویر طرق وأسالیب معالجة الحمأة وتحدید إمكانیة االستخدام لألغراض المختلفة  -)10
  .  تقییم األثر والخطر البیئي لمشاریع الصرف الصحي والصناعي  -)11

 
  :ینیة والخطرةفي مجال الفضالت الصلبة المد -ثالثًا

  .تطویر نظم نقل النفایات الصلبة بالعالقة مع الشروط الصحیة واالقتصادیة - )1
  ).التحلیل الحراري  -الحرق–الطمر الصحي - التسمید( معالجة القمامة بأنواعھا  - )2
  .المعالجات الخاصة للنفایات الناتجة عن الصناعات الخطرة - )3
  .إدارة النفایات الطبیة الخطرة - )4
 ).المدینیة والخطرة ( التقییم البیئي لمشاریع إدارة الفضالت الصلبة  - )5
  

  ):الجویة(في مجال البیئة الھوائیة: رابعًا
ة –األسمدة الكیمیائیة  –تكریر النفط  –اإلسمنت ( نماذج تحدید التلوث الناتج عن الصناعات المختلفة   -)1 ..) المحطات الحراری

  .للوسط الھوائي المفرزة لملوثات ضارة وخطرة
  .في الناطق الحضریة)حجم المرور والسرعة(تقدیر التلوث الناتج عن وسائط النقل  - )2
  .التنقیة البیولوجیة للھواء الملوث بالمركبات العضویة  - )3
  .نماذج تقدیر الضجیج الناشئ عن الحركة المروریة في المناطق الحضریة - )4
  .للمشاریع الصناعیة بالعالقة مع حمایة الھواء من التلوثتقییم الخطر والتقییم البیئي  - )5
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  :قسم الھندسة المائیة والري الخطة المقترحة للمشاریع البحثیة فی -2

 تأثیر التغیرات المناخیة على الموارد المائیة في سوریا؛ .1
 وضع عالقات ریاضیة للتنبؤ بعناصر المناخ في سوریا؛ .2
 والجوفي؛العالقة بین الھطل والجریان السطحي  .3
 ادارة موارد المیاه الجوفیة والسطحیة؛ .4
 حمایة الموارد المائیة من التلوث؛ .5
 حركة المیاه في األوساط غیر المشبعة؛ .6
 أمان السدود الھیدرولیكي؛ .7
 أتمتة شبكات الري وتطویر طرق الري؛ .8
 دراسة التملح في أراضي الساحل السوري؛ .9

 حمایة بحیرات السدود من االطماء وطرق إزالتھ؛ .10
 راسة حركة المیاه في األنابیب المرنة غیر الصلبة؛د .11
 دراسة الصدمة المائیة في األنابیب ؛ .12
 ؛)االختیار األمثل لمواقع حصاد المیاه في سوریا والسدود الترشیحیة(حصاد المیاه  .13
 الدراسة اإلستراتیجیة للطاقات اإلنتاجیة للمرافئ السوریة؛ .14
دود ف       .15 رات الس اه بحی ر ومی اه البح تثمار می ات        اس ق الخزان ن طری ة ع ة الكھربائی د الطاق احلیة لتولی ة الس ي المنطق

 االصطناعیة؛
 .االستفادة من الشواطئ السوریة كأماكن لتولید الطاقة الكھربائیة إضافة ألماكن الیابسة كمواقع إضافیة لزیادة الطاقة الكھربائیة .16
 رصد الساحل السوري بھدف التوصل للموانئ اآلمنة؛ .17
 ؛.....)مكاسر، منشآت حمایة، -أرصفة(للمنشآت البحریة التصمیم األمثل  .18
 .تأثیر میاه البحر على مكونات المنشآت البحریة بھدف الحصول على الظروف المثلى .19
 .ھیدرودینامیك المنطقة الشاطئیة والبحریة .20
 .حركة الرسوبیات البحریة والتغیرات المورفولوجیة في الشاطئ السوري .21
 .ق الحمایة الصدیقة للبیئةحمایة الشواطئ المتآكلة وطر .22
 . اإلدارة المتكاملة للشواطئ البحریة في الساحل السوري .23

 
  محاور البحث العلمي المقترحة في قسم ھندسة المواصالت والنقل -3

  :محور الطرق والمطارات

 التصمیم الھندسي للطرق  
 تحسین مواد األساس والرصف الطرقي 
  قسم الھندسة الجیوتكنیكیةبالتعاون مع ( أبحاث حول تثبیت التربة( 
 أبحاث حول تطویر تصمیم  الخلطات اإلسفلتیة 
 إدارة صیانة الطرق 
 التقییم الفراغي لمسار الطریق 
 دراسة إمكانیة تصمیم شبكة لطرق الدراجات على شوارع المدن 
 دراسات السرعة على الطرق 
 تصمیم وتخطیط المطارات 
 إدارة واستثمار المطارات 
 ت الرصف لمھابط المطاراتتصمیم وتقییم طبقا 

  :محور النقل والمرور

 أبحاث في السالمة المروریة على الطرق 
 أبحاث في النقل الجماعي ضمن المدن 
  اإلشارات الضوئیة، تقاطعات األفضلیة،(التحكم بالحركة المروریة على التقاطعات الطرقیة(.. 
 بالمدن السوریة، الطلب على وقوف العربات ضمن المدن وإیجاد معاییر محلیة خاصة 
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 دراسات حول حركة المشاة والحركة الخاصة أمام المدارس 
 اآلثار البیئیة لمشاریع ومنشآت النقل والمواصالت 
 تقییم ومعالجة الضجیج الطرقي 
 إدارة وتطویر مشاریع النقل 
  وھندسة االتصاالتبالتعاون مع كلیة الھندسة الكھربائیة ( نظم النقل الذكیة ودرھا في تحسین أداء نظام النقل( 

  :محور السكك الحدیدیة

  االستثمار األمثل لمحطات السكك الحدیدیة 
 دراسة الجسم الترابي للسكة الحدیدیة 
 دراسات جیوتكنیكیة لمسار الخط الحدیدي 
 إدارة أعمال صیانة الخط الحدیدي 
  خطوط القطارات السریعة(التحكم وإدارة حركة النقل السككي( 
 م خط حمایة الجوانباألسس العامة لتصمی 

  .قسم الھندسة الطبوغرافیةالخطة المقترحة للمشاریع البحثیة فی - 4

 .دراسات في المساحة التطبیقیة )1
  .دراسات في تطویر تخطیط وتنفیذ األعمال المساحیة والجیودیزیة في تنفیذ المشاریع الھندسیة .1
  .الھندسیةتطبیقات تقنیات الرصد المساحیة الحدیثة في تنفیذ المشاریع  .2

  :المساحة التصویریة )2
  .تطویر نظام مسح تصویري عن قرب لتوثیق اآلثار .1
  ).نظم المسح اللیزري ثالثي األبعاد والنمذجة ثالثیة األبعاد(تقانات جدیدة في المساحة التصویریة  .2
 .تطبیقات خوارزمیات الرؤیة بمعونة الحاسب للحصول على بیانات ثالثیة األبعاد من الصورة .3

  .في إنتاج الخرائط الرقمیة GPSونظام GISتطبیقات علوم االستشعار عن بعد و  )3
 .إنتاج الخرائط من المرئیات ذات الممیز المكاني العالي .1
 ...).السیاحیة، واألثریة، التنظیمیة (إنتاج الخرائط  .2
 تحلیل بیانات الخرائط الرقمیة، .3
 .بعد وتقنیات الرصد المساحیة الحدیثةتحدیث الخرائط القدیمة باستخدام بیانات االستشعار عن  .4

  :المساحة البحریة )4
 .دراسة المد والجزر ومستویات الماء .1
 .دراسة الحت والترسیب في المناطق الساحلیة والمائیة .2

 .مراقبة التشوھات في المنشآت الھندسیة والتشوھات في القشرة األرضیة )5
  ).GPSالتقنیات المساحیة الحدیثة مثل باستخدام ) الجیودینامیكیة(مراقبة حركات القشرة األرضیة  .1
 .مراقبة المنشآت الھندسیة الضخمة بالطرق المساحیة .2

 

  :لمساحة العقاریة )6
تطویر مفھوم قطعة األرض أوالعقار، تطویر إنتاج المخططات (  :المساحة العقاریة وإنتاج المخططات العقاریة الرقمیة .1

   ).بما یخدم عملیات اإلفراز العقاري العمراني تطویر منھجیات وأسس التنظیم   العقاریة رقمیا،
 . قاري وإدارة المعلومات العقاریةأنظمة التسجیل الع .2
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  :دراسات في الدقة الھندسیة للبیانات المساحیة )7
  .دراسات في المعاییر والمواصفات الفنیة في البیانات الرقمیة .1
  .تحسین دقة البیانات المرقمنمة .2
  .DTMدراسات في تحلیل دقة النموذج االرتفاعي الرقمي  .3

  .البرمجة في الھندسة الطبوغرافیة )8
 تطویر برامج في المساحة والجیودیسیا .1
  .أتمتة اقتطاع السمات الجغرافیة من الصور الجویة .2
  .أتمتة التوجیھ المطلق للصور الجویة الرقمیة .3
  . القیود الھندسیة للمشھد المصورتطویر خوارزمیات ریاضیة لتوجیھ الصور اعتمادًا على  .4

  المحاور البحثیة في قسم الھندسة اإلنشائیة - 5

  :تطویر طرق التحلیل اإلنشائي والتصمیم للمنشآت، وتشمل :المحور البحثي األول
النماذج غیر الخطیة، النماذج الدینامیكیة، نماذج التشققات الحدیثة، نماذج (النمذجة والتصمیم للعناصر والمنشآت  -1

 . ...) الدراسات الدینامیكیة للمنشآت إلخالتصمیم األمثل، نماذج موثوقیة التصمیم، 
 .دراسة سلوك الجوائز المختلطة مع وصالت قص متنوعة كلیة أو جزئیة -2
 .ء المنشآت البیتونیة باستخدام أنظمة إنشائیة مختلفةتحسین أدا -3
 .تحلیل ورفع أداء العقد تحت تأثیر العوامل المختلفة -4

  :تحسین مواد اإلنشاء وتطویرھا، وتشمل :المحور البحثي الثاني
لبیتون المدعم بیتون عالي المقاومة، البیتون المقذوف، البیتون ذاتي التوضع، البیتون الخفیف، ا(البیتون عالي األداء  -1

  .....).بألیاف، تأثیر الحریق على العناصر البیتونیة المسلحة 
  .تأثیر الحریق ودرجات الحرارة العالیة على المنشآت الھندسیة -2
 ).األبنیة الطینیة والحجریة(مواد البناء التقلیدیة  -3
    .المنشآت من الفوالذ المسحوب على البارد -4
  ).  شاطئیةاألبنیة ال(الخیام واألخشاب المحلیة  -5

  :إعادة تأھیل المنشآت، ویشملو تطویر طرق تقییم:المحور البحثي الثالث
  .تقییم أداء المنشآت تحت تأثیر األحمال المختلفة -
 .الترمیم، التقویة، التدعیم، والحمایة للمنشآت الھندسیة -

  
  قسم الھندسة الجیوتكنیكیةمحاور األبحاث في 

  
  :األساسات و الجدران االستنادیة  

 دراسة  التأثیر المتبادل بین التربة  و األساسات السطحیة -1
 دراسة  التأثیر المتبادل بین التربة  و األساسات العمیقة -2
 الجدران االستنادیة التقلیدیة -3
 .الجدران االستنادیة من تربة مسلحة -4
 .دراسة سلوك األساسات السطحیة قرب المنحدرات -5
 .دراسة األساسات الخاصة -6
  .ساسات البناء المجاورتأثیر الحفر على أ -7

  :تحسین وتدعیم التربة 
  تحسین الترب بالمواد الصنعیة -1
  تحسین التربة كیمیائیًا -2
  تحسین المیكانیكي للتربة -3
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  .دراسة توازن المنحدرات و تثبیتھا -4
  .تدعیم حفر التأسیس -5
  السلوك الریولوجي للتربة -6
  دراسة مطامر النفایات -7
  : أنفاق

 .المنشآت المطمورة على سطح التربة و المنشآت دراسة تأثیر تنفیذ األنفاق و  -1
 .دراسة التشوھات في سطح التربة  نتیجة تنفیذ األنفاق -2

  :میكانیك الصخور 
 .تأثیر التجمد على الصخور -1
 .تأثیر الشقوق و التصدعات على مقاومة الصخور -2
 .تأثیر الشقوق على  توزع اإلجھادات -3
 .یة و المیكانیكیةتأثیر الشقوق المجھریة  على الخواص الفیزیائ -4

  :دینامیك التربة  و الھندسة الزلزالیة 
 .تأثیر الزالزل على األساسات السطحیة و العمیقة و نمذجتھ -1
 .تأثیر الزالزل على األنفاق  و المنشآت المطمورة و نمذجتھ -2
 .تأثیر الزالزل على توازن المنحدرات و نمذجتھ -3
 .تأثیر الزالزل على الجدران االستنادیة و نمذجتھ -4
 .تأثیر الزالزل على سلوك الترب و نمذجتھ -5
 .دراسة عزل األمواج االھتزازیة  -6
 .دراسة انتشار و تخامد األمواج االھتزازیة الناتجة عن المصادر الدینامیكیة المختلفة -7
 .دراسة السلوك الدینامیكي لألساسات السطحیة و العمیقة -8

  
  :البحث التجریبي 

 .دراسة حقلیة على الترب -1
 .دراسة مخبریة على الترب  -2
 .الدراسات الجیوفیزیائیة في األعمال الھندسیة  -3
 .تأثیر المیاه على سلوك الترب -4

 
  قسم ھندسة و إدارة التشیید-6

 طویر وتطبیق نظم دعم القرار والمحاكاة والذكاء الصنعي لمشاریع التشیید  .1
  نمذجة معلومات البناءBIM  
 التقدیر والتنبؤ 
  اتخاذ القرار متعدد المعاییر 

  إدارة المشاریع  و نظم تحسین األداء .2
  نظم إدارة األداء (إدارة األنظمة(  
  المؤشرات األساسیة لقیاس األداءKPI'S 
      الكفاءة التقنیة و االقتصادیة للحلول التصمیمیة و التنفیذیة لمشاریع التشیید 
  االستراتیجیة والسیاسة والتقییم المؤسساتي 
  إدارة العملیات والتصنیع 
 التخطیط المؤتمت وبرامج تحسین اإلنتاجیة 
  إدارة الجودة 
  إدارة الصیانة 
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 تنظیم المشاریع . 3

   جودة  –كلفة  –زمن (إدارة( 
 تطویر الحلول لمسائل تخطیط و متابعة مشاریع التشیید  
 تنظیم الموارد 
 إدارة التعارضات 
 التنسیق واالتصاالت 
 ل المشروع إدارة مجال وتكامPROJECT LIFE CYCLE 
  إدارة اللوجستیات والتزوید 

 /التقنیات واإلجراءات./تطویر و تنظیم صناعة التشیید. 4

  توصیف و تحلیل تقییم الخصائص التكنولوجیة لقطاع التشیید /إدارة تطویر وتصمیم المنتجات ( التكنولوجیا(  
 إدارة العقود 
   تطویر تقانات تنفیذ عملیات التشیید 
  إدارة وھندسة القیمة 
  إدارة التغییر 
 كودات ومعاییر ومواصفات 
  إعادة الھندسةREENGINEERING 
 LEAN CONSTRUCTION 

 .تطویر مواد البناء في قطاع التشیید . 5

 استخدام النفایات الطبیعیة و الصناعیة إلنتاج بیتون بخصائص بیئیة 
 )اء، مخلفات المصانع الصلبة ، الفیلر و الھباب و الرماد، نفایات أخرىرواسب بحیرات السدود، مخلفات اللدائن، أنقاض البن(

 ضبط تكنولوجیا البیتون غیر التقلیدي بمواد محلیة 
البیتون عالي األداء، البیتون ذاتي االرتصاص، البیتون المرصوص بالمداحي كبدیل للمجبول اإلسفلتي في الطرق، و للتربة في (

 ).بناء جسم السد

 ن المنشآت و صیانتھا و ترمیمھادیمومة بیتو 
 العوامل المؤثرة على دیمومة المنشآت، أمراض المنشآت و صیانتھا و ترمیمھا(

 تطویر مواد اإلكساء و العزل و الترمیم 
 )تطویر المواد و رفع كفاءتھا، إنتاج مواد جدیدة لقطاع التشیید،تصامیم ومواد بناء منخفضة التكالیف(
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  كلیة الصیدلة 
  :تمت مراجعة شاملة لخطة البحث العلمي في الكلیة وتمت الموافقة على المحاور حسب الجدول اآلتي 

  األقسام التشاركیة   المحاور الفرعیة   المحاور الرئیسیة 
محور التقانة الحیویة الصیدالنیة والبیولوجیا 

  الجزیئیة 
  بیوتكنولوجیا التصنیع الحیوي الدوائي  -
  البیولوجیا الجزیئیة  -
  التشخیص والمعالجة الحیویة  -

قسم األحیاء الدقیقة والكیمیاء  -
  الحیویة

  قسم العقاقیر  -
  قسم الصیدالنیات -
  قسم الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة  -

  میكروبیولوجیا التصنیع الدوائي  -  محور الدراسات المیكروبیة والحیویة 
  الكیمیاء الحیویة  -
  الكیمیاء الحیویة السریریة  -

قسم األحیاء الدقیقة والكیمیاء  -
  الحیویة

  التكنولوجیا الصیدلیة -  محور الصیاغة الدوائیة ومراقبتھا
  تصنیع األشكال الصیدالنیة  -
  الدراسات السریریة  -
  مراقبة األشكال الصیدالنیة  -

  قسم الصیدالنیات  -
  قسم الكیمیاء الصیدلیة  -

  المراقبة الدوائیة  -  المراقبة الدوائیة والغذائیة المتقدمةمحور 
  المراقبة الغذائیة  -

  قسم الكیمیاء الصیدلیة   -
  قسم الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة  -
  قسم الصیدالنیات -
قسم األحیاء الدقیقة والكیمیاء  -

  الحیویة 
محور المواد األولیة الدوائیة والعقاقیر 

  ومراقبتھا 
  دراسة المواد األولیة الدوائیة  -
  العقاقیر وكیمیاء العقاقیر  -
  االستخدام التطبیقي للعقاقیر  -

  قسم العقاقیر  -
  قسم الكیمیاء الصیدلیة   -
  قسم الصیدالنیات -

  قسم الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة
  علوم األدویة  -  محور علوم األدویة والسموم

  دراسات التوافر الحیوي  -
  الدراسات السمیة  -

  قسم األدویة  -
  قسم الصیدالنیات -

  
 :الخطط السنویة التفصیلیة لمشاریع البحث العلمي على مستوى الوحدات  -1
  : بالنسبة لألبحاث المسجلة  -
یتم حالیًا إنھاء بعض األبحاث المسجلة ومتابعة البحث في مجال سرطان الثدي ، أما على مستوى أبحاث الدراسات العلیا فقد تم   

  .مناقشة اغلب الرسائل المسجلة منذ سنتین وتم تسجیل جمیع طالب الماجستیر لألبحاث 
  :بالنسبة لتسجیل األبحاث -

من قبل أعضاء الھیئة التدریسیة التي تضم فرق عمل بحثیة حسب المحاور الرئیسیة التي تضم سیتم تسجیل عدد من األبحاث العلمیة 
  :فرق عمل بحثیة حسب المحاور الرئیسیة والفرعیة المقترحة وخاصة في مجال 

  األشكال الصیدالنیة  -
  الكیمیاء التحلیلیة الصیدالنیة والغذائیة -
  الكیمیاء الصیدالنیة ومراقبة الدواء  -
  علوم األدویة  -
  . المواد األولیة الدوائیة والعقاقیر  -
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  :كلیة الھندسة المعلوماتیة 
  
  

  :قسم النظم والشبكات الحاسوبیة: أوًال
  

  رئیس الوحدة  المحور البحثي  اسم الوحدة

  وحدة النظم والشبكات الحاسوبیة

  ھندسة المرور وقیاسات الشبكة -1

  الشبكات وبنیتھاتصمیم بروتوكوالت  -2  رئیس القسم
  نظم التشغیل والزمن الحقیقي -3
  أمن النظم والشبكات -4

  
  :قسم البرمجیات ونظم المعلومات: ثانیًا

  
  رئیس الوحدة  المحور البحثي  اسم الوحدة

  وحدة البرمجیات ونظم المعلومات

  أمن المعلومات -1

  التنقیب في البیانات واسترجاعھا -2  رئیس القسم
  نظم قواعد البیانات والمعرفة الذكیة -3
  تحسین الخوارزمیات وصفوف التعقید -4
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  :كلیة طب األسنان 

  المحاور البحثیة  اسم الوحدة

 زراعة األسنان  -1  وحدة البحث العلمي في جراحة الفم والفكین
 جراحة االرتفاع السنخي -2
 كسور الفكین والمركب الوجھي الفكي -3
 التشوھات الخلقیةتصحیح  -4
  الجراحة التقویمیة -5

  الزرع الفوري -1  وحدة البحث العلمي في زراعة األسنان
  التحمیل الفوري للزراعة -2
  استخدام الزرع في التعویض الفكي -3
  عالقة االنتان مع الزرع -4
  الطرق الجراحیة التجمیلیة بالزرع -5
  الدعم والغرسات -6
  االلتھاب حول الزرعات -7

 تطویر المواد المرممة التجمیلیة -1  المداواةوحدة البحث العلمي في 
 طرق حشي األقنیة الجذریة -2
  مواد حشي األقنیة الجذریة -3

  استعماالت اللیزر في المداواة والجراحة والتشخیص  -  وحدة البحث العلمي في اللیزر

 التشریح المرضي الجریبي -1  وحدة النسج والتشریح المرضي
  المناعة النسیجیة -2

  وصالت األحكام -1  المتحركةوحدة التعویضات 
  التعویض الفكي الوجھي -2
  االجھزة المرنة -3
  تبطین االجھزة التعویضیة -4

 )شرائح لثویة+ تجریف ( الجراحة حول السنیة  -1  وحدة النسج الداعمة وطب الفم
 )عظمیة + طعوم نسیجة ( المعالجات التجددیة  -2
 )GTR(األشعة   -3
  طب الفم الوقائي -4

ویر  -1  وحدة  المواد السنیة حة   تط ة والص ع البیئ تالئم م ا ی نیة بم واد الس الم
 الفمویة

 اجراء دراسات دوائیة في مجال طب الفم واألسنان -2
  

 النكس وعالقتھ بالتقنیات العالجیة -1  وحدة التقویم
 إغالق الفراغ مكان األسنان المفقودة والدیًا -2
 )الزریعات التقویمیة ( تطویر الدعم  -3
  األجھزة  الوظیفیة المتحركة والثابتة -4

 تطویر تقنیات حدیثة في المعالجات اللبیة عند األطفال -1  وحدة طب أسنان األطفال
 الدراسات المسحیة والوبائیة -2
ى    -3 ا عل ال وتأثیرھ د األطف اغطة عن ادات الض ة الع دراس

 المركب الفكي الوجھي
  التھیئة الدوائیة عند األطفال أثناء المعالجات السنیة -4
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  المعھد العالي للغات 

  :تعلیم اللغة اإلنكلیزیة  قسم: أوًال 

وبنتیجة المراجعة تم التأكید على خطة  ـ تمت في قسم اللغة اإلنكلیزیة في المعھد العالي للغات مراجعة خطط البحث العلمي -1
  :الحث العلمي لقسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة والتي تتضمن 

ة اإلنكلیزیة  لغیر الناطقین بھا نظرًا للحاجة الماسة ـ العمل على افتتاح  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم وتعلم اللغ -2
  .لھذا الماجستیر وتوفر الكادر التدریسي المؤھل للقیام بتدریس المقررات المقترحة في ھذا الماجستیر في القسم 

التأھیل ـ العمل على تشكیل لجان بحث علمي من اجل تحدید أھم المراجع المتخصصة في المقررات المقترحة في ماجستیر  -3
والتخصص المقترح افتتاحھ في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة في المعھد العالي للغات لیصار إلى طلب ھذه المراجع وتزوید 

  .مكتبة المعھد بھا نظرًا لفائدتھا القصوى للطالب والمدرسین 

المعھد نظرًا لفائدتھ العلمیة ولتوافر  ـ العمل على دراسة افتتاح ماجستیر بحثي في تعلیم اللغة اإلنكلیزیة لغیر المختصین في -4
الكادر التدریسي القادر على اإلشراف على رسائل ماجستیر بحثیة في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة في المعھد وھنا تجدر 

المعلومات  اإلشارة إلى انھ یتم العمل حالیًا في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة على تنفیذ البنود الثالث السابقة حیث تم استكمال
المطلوبة فیما یتعلق بماجستیر التأھیل والتخصص وتم رفعھا إلى مجلس التعلیم العالي من أجل استكمال اإلجراءات 
الفتتاحھ في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة ، كما تم اقتراح قوائم المراجع العلمیة  المھمة لیصار إلى تأمینھا عن طریق لجنة 

لي للغات وقسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة حالیًا بصدد إعداد خطة درسیة ونظام متكامل للماجستیر شراء الكتب في المعھد العا
  .البحثي في تعلیم اللغة اإلنكلیزیة  لیصار إلى اقتراح افتتاحھ حال استكمالھما 

  : أعد قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة خطة إستراتجیة لمشاریع البحث العلمي تتمحور حول المحاور التالیة

  .ـ طرق تفعیل استخدام الوسائل التكنولوجیة  الحدیثة في تعلیم اللغة اإلنكلیزیة لغیر المختصین  -1
  .ـ تحضیر  استقاللیة  متعلم اللغة اإلنكلیزیة كلغة أجنبیة  -2
 ـ تطویر أسالیب الحصول على التغذیة الراجعة في دورات المحادثة العامة باللغة اإلنكلیزیة من قبل الطالب في ھذه -3

  .الدورات 
  .ـ تطویر طرق التقییم  الذاتي ألداء مدرسي اللغة لغیر المختصین  -4
  .ـ طرق التحسین الذاتي ألداء مدرسي اللغة اإلنكلیزیة بطریقة أكادیمیة علمیة  -5
  .ـ دور الثقافة في تعلم لغة  أجنبیة  -6
  

  :یقترح قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة أن تتمحور اإلستراتجیة الخمسیة فیھ حول 

  ـ التقویم والقیاس -1
  .ـ التكنولوجیا  وتعلیم اللغة  اإلنكلیزیة  لغیر المختصین  -2
  .ـ استراتجیات التواصل  باللغة اإلنكلیزیة  -3
  .ـ تدریس اللغة اإلنكلیزیة لغیر المختصین  -4
  .ـ طرق اكتساب لغة ثانیة وانعكاسھا على طرق تدریس لغة ثانیة  -5
 .اللغة اإلنكلیزیة كلغة ثانیة ـ تطویر المھارات اللغویة لدى متعلمي  -6
  

  :قسم تعلیم اللغة الفرنسیة : ثانیًا 

  :تم  تحدید محاور خطة  البحث العلمي وفق اآلتي 

  .ـ تعلیم اللغة الفرنسیة ألھداف تخصصیة وجامعیة  -1
  .ـ تطویر المناھج التربویة  -2
  .ـ تحلیل ضروب الخطاب المختلفة  -3
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  .ـ التقویم والقیاس  -4
  . .قافي واالجتماعي في المناھج التربویة والجامعیةـ تحلیل الجانب الث -5
  ـ التصویب الصوتي -6
  .ـ الجانب النحوي في تعلیم اللغة الفرنسیة  -7
  .ـ استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم -8
  .ـ اكتساب المھارات األربعة  -9

 .ـ الترجمة  -10
  
  

  اللغة الفرنسیة للسنتین األولى والثانیة  بشكل خاص تم نظرًا لالھتمام التي تولیھ وزارة التعلیم العالي لتحسین واقع تعلیم

  :اقتراح لجان بحثیة لدراسة واقع اللغة الفرنسیة في كلیات جامعة تشرین ومعاھدھا 

) للمنھاج  المقترح حالیًا ( ـ لجنة لدراسة المناھج الحدیثة في تعلم اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة من اجل اقتراح المنھاج البدیل .1

سب لحاجات ومستوى طالبنا في السنة األولى في كلیات جامعة تشرین ومعاھدھا مما یلبي متطلبات سوق العمل والمنا

ـ لجنة لدراسة مقررات اللغة الفرنسیة كلغة .ھویدا البري .منال أسعد ، د.اعتدال حبیب ، د. علي حبیب ، د. تتألف من د

لعلیا إلعداد ملفات درسیھ تغني ھذه المقررات بما یتناسب مع تخصصیة للسنة الثانیة من أجل توجیھ طالب الدراسات ا

  .سامو صالح . ربداء صقر ، د. جومانا ھدیوه ، د.الخطة اإلستراتجیة لكل كلیة تتألف من د

ـ لجنة إلعداد ملفات دراسیة واعتمادھا في الكلیات التي ال یتوافر فیھا مقرر اللغة فرنسیة كلغة تخصصیة وذلك بما یتوافق  .2

إلھام . كندا محال ، أ. سامو صالح ، أ. مروان اسبر ، د. لیلیان مرعي ، د. الخطة اإلستراتجیة لكل كلیة تتألف من د مع

  .محمود

كما تم تشكیل لجنة  لدراسة طرق تفعیل استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في دورات تعلیم اللغة الفرنسیة التي تقام في  

. مروان اسبر، د.، د علي حبیب. لیلیان مرعي، د. وسائل في حال تم تطبیقھا في المعھد ، تتألف من دالقسم ومدى فاعلیة ھذه ال

  .منال أسعد 

ـ یتم العمل حالیًا على تعدیل الخطة اإلستراتجیة لماجستیر تعلیم وتعلم اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة بما یتناسب مع متطلبات 3

  .سوق العمل 

  :یزیة قسم تعلیم اللغة اإلنكل

  :قام قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة بتشكیل وحدات البحث العلمي التالیة 

  ـ وحدة بحث علمي إلعداد خطة دراسیھ ونظام متكامل للماجستیر البحثي الذي سیتم اقتراح افتتاحھ  في القسم 

ـ وحدة بحث علمي من أجل دراسة طرق تفعیل استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في دورات تعلیم اللغة اإلنكلیزیة التي تقام 

  .في القسم ومدى فاعلیة ھذه الوسائل في حال تم تطبیقھا في المعھد 

ـ وحدة بحث علمي من أجل تحفیز استقاللیة متعلم اللغة اإلنكلیزیة كلغة أجنبیة واقتراح طرق عملیة ضمن السیاق التدریسي في 

  .الجامعة من أجل إفادة المتعلمین الذین یتبعون دورات تعلیم اللغة اإلنكلیزیة في المعھد  
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مدرسي اللغة لغیر المختصین بما ینعكس على سیر العلمیة ـ وحدة بحث علمي من  أجل تطویر طرق التقییم الذاتي ألداء 

  .التدریسیة في دورات اللغة اإلنكلیزیة المقامة في المعھد 

ـ وحدة بحث علمي من أجل تطویر أسالیب الحصول على التغذیة الراجعة من الطالب وتقدیم اقتراحات عملیة من أجل 

كلیزیة  من قبل الطالب في ھذه الدورات بھدف أخذ آراء الطالب بعیین االعتبار االستفادة من دورات المحادثة العامة باللغة اإلن

  لیصار إلى تحسین مستوى ھذه الدورات في المعھد ، 

  :قسم تعلیم اللغة الفرنسیة 

  :تم اقتراح  لجان بحثیة مؤلفة من أعضاء الھیئة التدریسیة 

) للمنھاج  المقترح حالیًا ( كلغة أجنبیة من اجل اقتراح المنھاج البدیل ـ  لجنة لدراسة المناھج الحدیثة في تعلم اللغة الفرنسیة

والمناسب لحاجات ومستوى طالبنا في السنة األولى في كلیات جامعة تشرین ومعاھدھا مما یلبي متطلبات سوق العمل تتألف 

  .ھویدا البري .منال أسعد ، د.اعتدال حبیب ، د. علي حبیب ، د. من د

مقررات اللغة الفرنسیة كلغة تخصصیة للسنة الثانیة من أجل توجیھ طالب الدراسات العلیا إلعداد ملفات درسیھ ـ لجنة لدراسة 

  .سامو صالح . ربداء صقر ، د. جومانا ھدیوه ، د.تغني ھذه المقررات بما یتناسب مع الخطة اإلستراتجیة لكل كلیة تتألف من د

الكلیات التي ال یتوافر فیھا مقرر اللغة فرنسیة كلغة تخصصیة وذلك بما یتوافق مع ـ لجنة إلعداد ملفات دراسیة واعتمادھا في 

  .إلھام محمود. كندا محال ، أ. سامو صالح ، أ. مروان اسبر ، د. لیلیان مرعي ، د. الخطة اإلستراتجیة لكل كلیة تتألف من د

الحدیثة في دورات تعلیم اللغة الفرنسیة التي تقام في  كما تم تشكیل لجنة  لدراسة طرق تفعیل استخدام الوسائل التكنولوجیة 

مروان اسبر ، .علي حبیب ، د. لیلیان مرعي، د. القسم ومدى فاعلیة ھذه الوسائل في حال تم تطبیقھا في المعھد ، تتألف من د

  .منال أسعد .د
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  :كلیة التمریض 

  المحاور البحثیة

 جودة الرعایة التمریضیة  -1
  الممارسات التمریضیة في أقسام الداخلیة والجراحة جودة. 
  جودة الممارسات التمریضیة في قسم الحواضن واألطفال. 
  جودة الممارسات التمریضیة في عملیة الحمل والوالدة والنفاس. 
  دراسة وتطویر نظم إدارة األداء. 
  جودة الممارسات اإلدارة في المؤسسات الصحیة. 
 وجیا الحدیثة في تطویر النظم اإلداریة استخدام طرائق التكنول. 

 تحسین نوعیة الحیاة للمرضى بأمراض مزمنة  -2
 ضبط العدوى  -3

 ضمن المراحل المختلفة للوالدة . 
 العدوى في وحدة الحواضن وأقسام األطفال . 
 العدوى في وحدة الحواضن والعنایة المركزة لألطفال . 
 الوالدة المنزلیة وضبط العدوى . 
 المرضى عالي الخطورة . 
 أمراض الجھاز التنفسي . 
 مرضى الجراحة ووحدة العملیات . 
  المؤشرات والمقننات –تقییم وتطویر المعاییر. 
  

 تأثیر التقدم التكنولوجي على التمریض  -4
 العنف ضد المرأة والطفل -5
  تقییم وتطبیق برامج التأھیل بالنسبة لإلعاقات ولألمراض المزمنة  -6
 اقتصادیات صحیة  -7

  النظم والسیاسات الصحیة وفعالیتھا في تحسین الخدمات التمریضیة. 
  مقارنة فعالیة تكلفة اإلجراءات التمریضیة المختلفة. 

 العالج البدیل  -8
 العالج باألعشاب 

 .العالج الضوئي  

 . اإلبرة الصینیة

 .العالج السلوكي  

 .العالج بالموسیقى 

 .الصحیة والتعلیمیة تقییم وتطویر البیئة  -9
  تنمیة وتطویر الكوادر اإلداریة والقیادة في المؤسسات الصحیة.  
  تطویر عملیات اإلشراف على البیئة الصحیة والتعلیمیة. 
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  :وحدات البحث العلمیة المشكلة

  . 1/2/2009تاریخ / 1197/وحدة البحوث التمریضیة بالقرار رقم 

  :كلیة الھندسة المعماریة 

  البحثیة ألقسام كلیة الھندسة المعماریةالمحاور 

  قسم التصمیم المعماري
  اإلشكالیات التصمیمیة للمباني العامة  المحور األول  
  إشكالیة تصمیم المباني السكنیة  المحور الثاني  
  العالقة الجدلیة بین الفن والعمارة وتطورھما  المحور الثالث  
  وفلسفتھاالعمارة المعاصرة   المحور الرابع  
  التصمیم المعماري والبرمجة الحدیثة  المحور الخامس  
  تعزیز وتنمیة العمارة المحلیة  المحور السادس  

  "العمارة البیئیة"تم إضافة المحور السابع بعنوان                              
  قسم نظریات وتاریخ العمارة

  العمارة اإلسالمیة  المحور األول  
  العمارة السكنیة في العصور المختلفة  الثانيالمحور   
  دراسة المباني األثریة المختلفة  المحور الثالث  
  العمارة العربیة المعاصرة  المحور الرابع  

  " الفكر المعماري المعاصر"تم اقتراح المحور الخامس بعنوان   

  قسم علوم البناء والتنفیذ
  تقنیات البناء الحدیثة   المحور األول  
  اقتصادیات المباني  المحور الثاني  
  إدارة تنفیذ المواقع  المحور الثالث  
  صیانة المباني  المحور الرابع  

  "الجمل اإلنشائیة الحدیثة "تم اقتراح ومناقشة المحور الخامس بعنوان                       
  قسم التخطیط العمراني 

  التنمیة الحضریة والریفیة  المحور األول  
  التنمیة والتخطیط اإلقلیمي  المحور الثاني  
  أدوات ووسائل التخطیط العمراني والبیئي  المحور الثالث  
  التخطیط المستدام   المحور الرابع  
  التصمیم العمراني وتنسیق المواقع محلیًا وعالمیًا  المحور الخامس  
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  كلیة التربیة الریاضیة 

ة   (وحدة البحث العلمي في قسم المناھج وأصول التدریس في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة تشرین باسم   -1 اھج التربی من
 ) الریاضیة

 
 .وحدة البحث العلمي باسم التدریب الریاضي  -2

  
 المحاور البحثیة والخطة اإلستراتیجیة 

  2013المحاور البحثیة للعام : أوًال 
  المؤتمر العلمي -1
 ریاضة خاصة -2
 تدریب تحقیق اإلنجاز العالي -3
 علم النفس الریاضي -4
 الریاضة المدرسیة -5
 الریاضة األھلیة -6
 الطب الریاضي و التأھیل البدني -7
  اإلدارة الریاضیة  -8
  
  الخطة اإلستراتیجیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة  

  
الموفدین و المتوقع عودتھم خالل  ھذه  بضوء الموجود من الكوادر التدریسیة باختصاصات التربیة البدنیة و الریاضیة  و

  / :3/السنوات نقترح الخطة االستراتیجیة لتطویر كلیة التربیة الریاضیة لألعوام الثالثة القادمة باتجاھات 
توزیع االختصاصات العلمیة وفق لألقسام العلمیة المسؤولة عن إدارة المقررات الدراسة حیث من المقرر أن یرفع  -1

 .القتراحات األقسام قبول الطالب وفق 
تعزیز ھیئة  البحث المقترح تشكیلھا القتراح المشاریع البحثیة  للدراسات العلیا و ألبحاث التدریسیة و متابعتھا وفق  -2

 الالئحة الداخلیة بھذا الخصوص 
ن ، التأھیل اآلفاق المستقبلیة لتنمیة كوادر تلبي حاجات االختصاصات الدراسیة الغیر موجودة حالیًا كریاضة المعاقی -3

 .. الطبي البدئي ، الریاضة الترویحیة ، 
و تضع ھذه االستراتیجیة بعین االعتبار متطلبات التنمیة االستراتیجیة الحتیاجات السوق و الواقع في سوریا و الوطن 

العربي من خالل التنسیق و زیادة االتصال و التعاون مع وزارة التربیة و الصحة و الشؤون االجتماعیة و االتحاد 
  األھلیة الریاضي العام و الریاضة العسكریة و الجمعیات 

  محاور البحثیة اإلستراتیجیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة 
  

 )التربیة الخاصة ( تدریب و تأھیل المعاقین  -1
 علم النفس الریاضي -2
 الریاضة المدرسیة  -3
 الطب و التأھیل البدني -4
 الریاضة للجمیع -5
 دراسة قیاسات اإلنتروبومتریة لألطفال و الشباب  -6
 ضي والتغذیة فیزیولوجیا التدریب الریا -7
 علم التدریب الریاضي و التدریب المتقدم  -8
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  :كلیة الھندسة التقنیة 

  :قسم المعدات وااللیات 
  :تحسین ترشید وحفظ الطاقة وتحسین كفاءتھا على مستوى قطاع انتاج الكھرباء - -1
  الطاقة الشمسیة الحراریة -2
  الطاقة الشمسیة الكھرحراریة -3
  الطاقة الشمسیة الكھرضوئیة -4
  طاقة الریاح  -5
  طاقة الكتلة الحیویة -6
  طاقة الحرارة الجوفیة -7
    تقانات تخزین الطاقة -8
  الھیدروجین وخالیا الوقود  -9

  طاقة أمواج البحر  -10
  محطات الطاقة الھجینة  -11
  المعالجات الحراریة للمعادن والدائن - -12
  السبائك المعدنیة  -13
  تآكل واھتراء المعادن والدائن  -14
  االجھادات في اآلالت واألجزاء المعدنیة  -15
  تصمیم خطوط اإلنتاج وصیانتھا  -16
  تصمیم مصانع إنتاجیة  -17
  عملیات مصانع إنتاجیة  -18
  عملیات التصمیم واالنتھاج   -19

  
  قسم ھندسة األتمتة الصناعیة 

  .نظم األتمتة الصناعیة الخاصة بتوفیر وترشید الطاقة - -1
  نظم القیادة والتحكم  -2
  االلكترونیات الصناعیة  -3
  استخدام نظم االتصاالت واألتمتة الصناعیة  -4
  في األتمتة الصناعیة  EMCتطبیقات  -5
  استخدام التقنیات الحاسوبیة الرقمیة والربوتیة في األتمتة الصناعیة  -6
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  :كلیـــــــة التـربیــــــــة 

  خطة البحث العلمي لألعوام الثالثة القادمة

    2014 -2013السنة الدراسیة  :أوًال

الوحدة  
  القسم التابع لھ   البحثیة 

  

  المحاور البحثیة الرئیسیة

  

  وعات الفرعیة الموض

  

  

  

  

  

الدراسات 
  التربویة

  

  

  

  المناھـج

  

  

  

  أصول التدریس و طرائقھ 
  تشخیص و عالج صعوبات التعلم. 
  استراتیجیات إعداد و تدریب المعلم. 
  دورھا في تحسین التعلم إدارة بیئة التعلم و.  

  اإلدارة المدرسیة و التربویة 
  القوانین و التشریعات اإلداریة التربویة. 
  سیاسات و نظم التعلیم. 
  اإلدارة التعلیمیة اإللكترونیة.  

 .تقنیات التعلیم السمعیة البصریة    تقنیات التعلیم 
  تقنیات التعلیم اإللكترونیة.  

  صول التربیة و التربیة المقارنة أ
  التنظیم االجتماعي للمعرفة التربویة في

 .المجتمع 
  أنظمة التعلیم في الوطن العربي. 
  السیاسات التربویة المقارنة.  

  

الدراسات 
  النفسیة

  

الدراسات 
  النفسیة

  

  

  

  

  اإلرشاد النفسي

  

  

  

  اإلرشاد النفسي

  ربوي و اإلجتماعي علم النفس الت
 االجتماعیة و دورھا في بناء االنسان التنشئة. 
  التفاعل و مھارات التواصل اإلجتماعي. 
  األنماط و الصفات ( سیكولوجیا القیادة. (  

 .ألزمات النفسیة ا   اإلرشاد و العالج النفسي
  اإلرشاد النفسي المدرسي و المھني.  

إرشاد ذوي و الصحة النفسیة
  االحتیاجات الخاصة

  الخاصة بأطفال ذوي صعوبات التعلم
 .االحتیاجات الخاصة 

 التكیف و التوافق النفسي و اإلجتماعي.  
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  والتقویم النفسي و القیاس

  .تطویر و تقنین المقاییس التربویة و النفسیة    التربوي

  

  2015 - 2014السنة الدراسیة    :ثانیًا

الوحدة  
  البحثیة 

القسم التابع 
  الموضوعات الفرعیة   المحاور البحثیة الرئیسیة   لھ 

  

الدراسات 
  التربویة

  

  

  

  المناھـج

  

  

  

 .تطبیقات نظریات التعلم المختلفة  o  أصول التدریس و طرائقھ
o  تدریس و تنمیة التفكیر بأنواعھ. 
o  إكساب و تنمیة المفاھیم المختلفة.  

اإلدارة المدرسیة و 
  التربویة

o  المتابعة و التخطیط ،التنظیم ، التنسیق ، ( وظائف اإلدارة
 ) .الرقابة ، التوجیھ ، التقویم 

o مشكالت و صعوبات اإلدارة و اقتراح حلول لھا. 
o  إعداد و تدریب المدیر و الموجھ.  

 ) .تفعیل و تطویر تقنیات التعلیم ( واقع تقنیات التعلیم  o  تقنیات التعلیم
o  تقنیات التعلیم غیر اآللیة.  

أصول التربیة و التربیة 
  المقارنة

o  التغیر االجتماعي و االقتصادي و تنویع التعلم في الوطن
 .العربي 

o  أثر العولمة على التربیة و التعلیم. 
o  إعداد المعلم الناجح و أخالقیات المھنة.  

الدراسات 
  النفسیة

  

  

  

  

  

إلرشاد 
  النفسي

علم النفس التربوي و 
  اإلجتماعي

o  مراحل النمو العمریة و دور الوراثة و البیئة. 
o  التفكیر و حل المشكالت. 
o  الذاكرة و التعلم. 
o  الذكاء و الشخصیة.  

  اإلرشاد و العالج النفسي
  طرائق و مھارات اإلرشاد و العالج النفسي. 
o  تشخیص و عالج االضطرابات النفسیة. 

  

  الصحة النفسیة

و إرشاد ذوي االحتیاجات 
  الخاصة

o المتفوقون عقلیًا و طرائق إرشادھم وتأھیلھم. 
o المعاقون حسیًا و طرق إرشادھم وتأھیلھم. 
o المعاقون حركیًا و إرشادھم وتأھیلھم.  

والتقویم النفسي  القیاس
  .بناء المقاییس التربویة و النفسیة و متابعة تطبیقھا  o  والتربوي
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  2016 - 3015: السنة الدراسیة :ثالثًا 

الوحدة  
  البحثیة 

القسم التابع 
  لھ 

  الموضوعات الفرعیة   المحاور البحثیة الرئیسیة 

  

  

  

  

  

الدراسات 
  التربویة

  

  

  

  المناھـج

  

  

  

  أصول التدریس و طرائقھ
  تصمیم وحدات و برامج وفق أفكار نظریات التعلم. 
  تجریب طرائق تدریسیة جدیدة على مواد مختلفة. 
  تحلیل محتوى المناھج و دراسة مدى تضمینھا

  .معینة أفكارًا و مھارات 

  اإلدارة المدرسیة و التربویة
  التطورات اإلداریة التربویة. 
  اإلدارة الصفیة. 
  إدارة مؤسسات ماقبل المدرسة.  

  تقنیات التعلیم
  تقنیات التعلیم عن بعد. 
  مراكز و مصادر التعلم التقلیدیة و اإللكترونیة. 
  

 في التربیة دور وسائل اإلعالم   أصول التربیة و التربیة المقارنة
 الفكر الفلسفي و التربوي 
 التخطیط التربوي و اقتصادیات التعلیم  

  

الدراسات 
  النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اإلرشاد 
  النفسي

  علم النفس التربوي و اإلجتماعي
 تشكیل السلوك و تعدیلھ. 
 الخبرات و الدوافع. 
 سیكولوجیا الفروق الفردیة.  

  اإلرشاد و العالج النفسي
  األسرياإلرشاد النفسي. 
  اإلرشاد النفسي الصحي. 
  

الصحة النفسیةو إرشاد ذوي 
  االحتیاجات الخاصة

 المشكالت و االضطرابات النفسیة. 
 التوحد  -االضطراب السلوكي االنفعالي. 
  اضطرابات اللغة و تأخر الكالم.  

  والتربوي التقویم النفسيو القیاس
  استخدام تطبیقات نظریة االستجابة للمفردة في

 .تطویر المقاییس التربویة و النفسیة 
  تطویر و تأھیل الكفاءات الوطنیة في مجال القیاس

  .و التقویم 
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  :المعھد العالي لبحــوث البیئــة 

  :الخطة البحثیة للمعھد العالي لبحوث البیئة للسنوات الثالث القادمة 

 :محـاور الخطة البحثیة لقسم النظم البیئیة  .1

الجھات المستفیدة و التي   المحاور البحثیة الفرعیـة  الرئیسة المحاور البحثیة
  یمكن التعاون معھا

معالجة مخلفات الصرف الصحي 
و الصناعي و طرائق االستفادة 

  منھا

استخدام الطرق الطبیعیة و شبھ الطبیعیة في معالجة میاه  -
  .الصرف الصحي للتجمعات السكانیة الصغیرة 

الشركة العامة 
  للصرف الصناعي

تطویر منظومات محلیة لمعالجة میاه الصرف الصناعي  -
الخفاف  –الرمال  -الزیو الیت( باستخدام مواد محلیة 

  المنشآت الصناعیة  ....) .البركاني 

  .اعادة استخدام المیاه المعالجة ألغراض الري و السقایة  -
  

معالجة المخلفات الصلبة 
المعاشیة و الزراعیة و االستفادة 

  منھا

تدویر النفایات الورقیة في المؤسسات التعلیمیة و الخدمیة  -
.  

  

  .معالجة المخلفات العضویة بالتسمید الطبیعي  -  الخدمات الفنیة البلدیة

    .دراسة حركة الرشاحة الناتجة عن مطامر النفایات -

 طاقة الكتل الحیویة -    مدیریة البیئة
  ) .المخلفات الزراعیة ، المخلفات المعاشیة ( 

  تقییم جودة المیــاه و تحسینھا
وضع و إنشاء مخططات جودة لتقییم المصادر المائیة في  -

  .الساحل السوري

مدیریة الري العامة 
  لحوض الساحل

  مؤسسة میاه الشرب  .المركبات المصاحبة لعملیة التعقیم بالكلور  -
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 :محاور الخطة البحثیة لقسـم الكیمیـــاء البیئیة  .2

  

الجھات المستفیدة و التي یمكن   المحاور البحثیة الفرعیـة  البحثیة الرئیسةالمحاور 
  التعاون معھا

  

  

  

  

  سالمة المیــاه و جودتھا 

بحوث حول تقییم خطر المركبات الثانویة لكلورة میاه الشرب 
  .و تقییم تلوثھا بالمواد المختلفة 

  مؤسسة میاه الشرب

  مؤسسة میاه الشرب -  .الكیمیائي إجراء بحوث حول تلوث المیاه  -

مدیریة الري العامة لحوض  -
  الساحل

الشركة العامة للصرف  -
  الصناعي

بحوث لعملیة التنقیة الذاتیة لمصادر المیاه السطحیة وتحدید 
وتطویر منھجیة . تأثیر ملوثات اإلثراء الغذائي على جودتھا 

في البیئة تحلیلّیة لمتابعة دراسة سلوك العناصر المعدنیة الثقیلة 
  .المائیة 

  مدیریة الموارد المائیة  -

  مدیریة البیئة -

إجراء بحوث حول معالجة المخلفات السائلة و إعادة تأھیل 
  .المیاه الملوثة كیمیائیًا و إشعاعیًا و حیویًا

المؤسسة العامة للصرف  -
  الصحي

تلوث األغذیة بالملوثات 
  البیئیة 

 تلوث األغذیة بالمعادن الثقیلة
األغذیة بالملوثات العضویة مثل المبیدات البیئیة تلوث 

  .األخرى 

  مدیریة الزراعة -

  مدیریة الصــحة -

 :نمذجة انتقال الملوثات في المنظومة ذات الطورین  جیوكیمیاء البیئــة
  .سائـل __صلـب

استخدام المواقع متعددة الحواجز الجیولوجیة لخزن النفایات 
 .الخطرة بصورة مأمونة

..)  - بیریت  –بیلون  –زیولیت (المنظومات الطبیعیةاستخدام 
  .إلحداث معالجة متقدمة للنفایات السائلة 

  مدیریة الزراعة -

  مدیریة البیئة -

المؤسسة العامة للصرف  -
  الصحي

استخدام الكیمیاء الخضراء في اصطناع المركبات الصیدالنیة   الكیمیــاء الخضراء
  ) .النباتات الساحلیة استخالص الزیوت العطریة المفیدة من ( 

  مدیریـة الصحــة
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 :محاور الخطة البحثیة لقسـم الوقایة البیئیة  .3

  

الجھات المستفیدة و التي یمكن   المحاور البحثیة الفرعیـة  المحاور البحثیة الرئیسة
  التعاون معھا

مسح تصنیفي للكائنات 
الحیة الدقیقة في الترب 

  :السوریة 

تحدید مجموعة الجراثیم الموجودة في ترب بعض المناطق  
  . في سوریة 

  مدیریة الزراعة

  مدیریة البیئة

إجراء بحوث حول 
معالجة الترب الملوثة 
بالنفط باستخدام التقانة 

  :الحیویة 

  مدیریة الزراعة  .استخدام األحیاء الدقیقة في تفكیك البقع النفطیة 

  مدیریة البیئة

الغاز استخدام تقنیة 
الحیوي في معالجة 

المخلفات ذات الحمولة 
  :العضویة العالیة 

استخدام األحیاء الدقیقة المتخصصة في المعالجة الحیویة 
مخلفات زراعیة و ( للمخلفات ذات الحمولة العضویة العالیة 

  .و تولید الغاز الحیوي ) صناعیة 

  

  مدیریة الزراعة

  مدیریة البیئة

  مدیریة الموارد المائیة

دراسة بیئیة شاملة 
إلمكانیة االستفادة من 

الفوسفوجبسوم 
  :بالمعالجة الحیویة 

استعادة العناصر المفیدة الموجودة في الفوسفوجبسوم  -
 .باستخدام بعض األحیاء الدقیقة 

استخدام بعض األحیاء الدقیقة في التحول الحیوي  -
  .للفوسفوجبسوم 

  مدیریة البیئة

  

أبحاث استخدام مخلفات 
الصحي في الصرف 

الحصول على سماد 
  ) :كومبوست ( عضوي 

تحسین نوعیة الحمأمة باستخدام منظومات طبیعیة  -
 .لالستخدام اآلمن بیئیًا 

تقدیر حموالت الملوثات الكیمیائیة و الحیویة في الحمأة  -
 .لتحدید خطورة االستخدام 

تطبیقات زراعیة على تقییم فعالیة استخدام الحمأة كسماد في  -
 .الزراعياإلنتاج 

  

 –مدیریة الزراعة  -
  الصرف الصحي

إجراء بحوث حول تلوث 
المیاه الحراري و 

الكیمیائي و أثره على 
  :الكائنات الحیة 

تلوث المیاه الحراري و أثره على التنوع الحیوي في منطقة  -
 .الدراسة 

التلوث بالعناصر المعدنیة الثقیلة و أثرھا التراكمي ضمن  -
 الكائنات الحیة 

  ) .أسماك  –قاعیات  – طحالب( 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

  مدیریة الصحة
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دراسة تأثیر التغیرات 
المناخیة على الموارد 

  :الطبیعیة 

تأثیر التغیرات المناخیة على بیولوجیا األسماك المحلیة و  -
  المھاجرة

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

  مدیریة الزراعة

تقییم أداء بعض عناصر 
المكافحة المتكاملة 

للمحافظة على الموارد 
  :الطبیعیة 

 ) .I.P.M( اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعیة  -
تقییم أداء بعض عناصر المكافحة المتكاملة إزاء اآلفات  -

 .الزراعیة 
  .المكافحة الحیویة لطفیلیات األسماك في المزارع اإلنتاجیة  -

  للثروة السمكیةالھیئة العامة 

  مدیریة البیئة 

  مدیریة الزراعة

حصر المسببات 
ات المرضیة في الحیوان

الزراعیة المختلفة و 
  األسماك 

التقصي عن العوامل الممرضة الطفیلیة عند األسماك في  -
 ) .مزارع األسماك(البیئات الطبیعیة و الصناعیة 

دراسة الشروط البیئیة و الصحیة لألسماك في المزارع  -
  .اإلنتاجیة 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

الكشف عن األثر المتبقي 
للمبیدات الكیمیائیة في 
المنتجات الزراعیة ، 
وتصنیع المنتجات 

التقلیدیة الحیوانیة و 
( كشف األثر المتبقي

  ) :حیوانیة و نباتیة 

الكشف عن األثر المتبقي للمبیدات و األسمدة و الھرمونات  -
  .في األسماك و الحیوانات الزراعیة 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  التموین

  الصحة

  مدیریة الزراعة

دراسة تحدید مستویات 
الھرمونات في دم 

الحیوانات الزراعیة 
لفة و عالقتھ المخت

  باألمراض الطفیلیة 

تأثیر اإلصابة ببعض الطفیلیات على مستوى الھرمونات في -
  .دم األسماك 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة
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  المعھد العالي للبحوث البحریة

  محاور البحث العلمي في المعھد

  .دراسة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه اإلقلیمیة السوریة): 1(المحور 
  .دراسة النظم البیئیة البحریة) : 2(المحور 
  .والالعضویة في البیئة البحریةدراسة الملوثات العضویة ): 3(المحور 
  .التیارات البحریة وخصائص الكتل المائیة): 4(المحور 
 –العملیات الفیزیائیة والكیمیائیة المؤثرة على عملیة تبادل الغازات والملوثات المختلفة على السطح الفاصل ھواء ): 5(المحور 

  .بحر
  . سوبیات البحریةدراسة جیولوجیة وجیوكیمیائیة الصخور والر): 6(المحور 
 .دراسة الخصائص الجیولوجیة لقاع البحر من خالل تحلیل ومعالجة المعطیات الجیوفیزیائیة): 7(المحور 
  .تطویر منھجیة تحلیلیة لمتابعة دراسة سلوك العناصر المعدنیة الثقیلة في المیاه): 8(المحور 
  . الطاقات الجدیدة والمتجددة) : 9(المحور 
  .قانات الحیویة والبصمة الوراثیةالت): 10(المحور 
  .استزراع األحیاء البحریة): 11(المحور 
  .إعداد أطلس وقاعدة بیانات حول التنوع الحیوي): 12(المحور 
  .المساھمة في تشخیص خطر تلوث المیاه الجوفیة في المنطقة الساحلیة وتقییم أثره على البیئة البحریة): 13(المحور 
  .داخل بین میاه البحر والمیاه الجوفیة في المنطقة الساحلیةدراسة الت): 14(المحور 
  .إعداد أطلس لصور األقمار الصناعیة): 15(المحور 
  . استخدام الدالئل الحیویة كمؤشرات على تلوث الھواء والبیئة المائیة): 16(المحور 
  .دراسة  المغذیات في البیئة البحریة): 17(المحور 
  .النفایات السائلةإدارة ): 18(المحور 
  . دراسة إمكانیة تحلیة ماء البحر): 19(المحور 
  .االحتباس الحراري والتغیرات المناخیة وأثرھا على النظم البیئیة البحریة): 20(المحور 

  

  الخطة البحثیة اإلستراتیجیة المقترحة لألعوام الخمسة القادمة

  .الجوانب التطبیقیة واالستثماریة االنتقال بھا إلىبحوث العلوم البحریة وتدعیم وتطویر  -1
ات    -2 تعمیق بحوث ودراسات الكیمیاء البحریة في مجال رصد التلوث العضوي والالعضوي ودراسة سلوك الملوث

 .في البیئة البحریة ومناطق مصبات األنھار واألنظمة البیئیة المتداخلة
 . إیجاد منظومة متكاملة لمكافحة حوادث التسرب النفطي -3
 .التقانات التحلیلیة والحیویة في مجاالت علوم البحارتطویر  -4
 .دراسة الخصائص الفیزیائیة والھیدروكیمیائیة للمیاه اإلقلیمیة السوریة والمیاه الدولیة المجاورة -5
 .اتتأسیس شبكة رصد وطنیة بحریة وقاعدة بیان -6
 المشاركة في وضع خطة وطنیة لحمایة التنوع الحیوي البحري في سوریا -7
 ...)طحالب-عوالق-رخویات-قشریات-أسماك(األحیاء البحریة  استزراع -8
 المشاركة في وضع خطة وطنیة للكشف عن أثر التغیرات المناخیة على النظم البیئیة البحریة الساحلیة والشاطئیة  -9

 .ةصور األقمار الصناعیل إعداد أطلس -10
ن ال      -11 تقبلي ع ور مس ع تص اطئیة ووض وبیات الش خور والرس ة للص ة جیولوجی ط   دراس ي خ لة ف رات الحاص تغی

 .الشاطئ بما یخدم تنمیة وإدارة المنطقة الساحلیة
ك   -12 المساھمة في تشخیص خطر تلوث المیاه الجوفیة في المنطقة الساحلیة و إقتراح آلیات للحد من ھذا الخطر و ذل

 .بالتعاون مع مؤسسات و ھیئات حكومیة محلیة
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 .حریة وتأثیرھا على جودة المیاه الساحلیة السوریةتشخیص التھدیدات الراھنة والمستقبلیة للبیئة الب -13
ة      -14 ة البحری نظم البیئی اء ال وث كیمی ویر بح ة   (تط ازات المنحل ات والغ ذیات، نظام الكربون ة  ...) المغ اه اإلقلیمی للمی

 .السوریة
مع مؤسسات  المساھمة في الدراسات المحیطیة الجیوفیزیائیة و الجیولوجیة والفیزیائیة العالمیة من خالل التعاون  -15

  .بحثیة عالمیة
  :طـــرطــــــوس/ كلیــــة التــربـیـــة الـثـّـانیــة 

  :خطة البحث العلمي المقترحة لألعوام الثالثة القادمة وتتوزع محاورھا وفق اآلتي

 .التربیة المقارنة و نظم التعلیم  .1
 .اإلدارة التربویة  .2
 .الثقافة الفلسفیة  –الفلسفة المعاصرة  .3
 .التعلم المعرفیة وما وراء المعرفیة استراتیجیة  .4
 ) .الطفولة ، المراھقة ، عمالة األطفال ( المشكالت النفسیة عند األطفال و عالقتھا ببعض المتغیرات  .5
 .إدارة األزمات النفسیة  .6
 .الدراسات البیئیة  .7
 .بعض المشكالت المتعلقة في المناھج و طرائق التدریس  .8

  طرطوس/ كلیة العلوم الثانیة 

  :كلیة العلوم الثانیة للبحث العلمي للسنوات الثالث القادمة  خطة

 .افتتاح نظام دراسات علیا باختصاص الفیزیاء النظریة  .1
 .تأمین تجھیزات مخبریة لتدعیم العملیة التعلیمیة و البحثیة  .2
 :العمل في مجال البحث العلمي ضمن المحاور البحثیة اآلتیة  .3

 .الفیزیاء النظریة   . أ
 .عاعیة الفیزیاء اإلش  . ب
 .فیزیاء الجسم الصلب   . ج
 .فیزیاء النانوتكنولوجي   . د

  طرطوس/ كلیة ھندسة تكنولوجیا المعلومات واالتصـــاالت 

تخطط كلیة ھندسة تكنولوجیا المعلومات و االتصـــاالت لتدعیم  البحث العلمي في الكلیة خالل السنوات الثالث القادمة في 
  :المواضیع االتیة 

 .علیا باختصاص تكنولوجیا المعلومات و االتصـــاالتافتتاح نظام دراسات  .1
 .تأمین تجھیزات مخبریة لتدعیم العملیة التعلیمیة و البحثیة  .2
 :العمل في مجال البحث العلمي ضمن المحاور البحثیة اآلتیة  .3
  .الشبكات الحاسوبیة و شبكات الجیل الرابع و الخامس   . أ

 .قواعد البیانات   . ب
 ) .  Grid Computing(سوبیة الحدیثة النظم المضمنة و النظم الحا  . ت
 .  FPGAتقنیة   . ث
 .ھندسة الویب   . ج
 .األتمتة الشبكیة   . ح
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  :طـــرطــــــوس/ الـثـّـانیــة  االقتصادكلیــــة 
  

  :محاور خطة البحث العلمي  
 داریة إنظم معلومات  -1
 دارة المعرفةإ -2
 دارة االلكترونیة اإل -3
 في الساحل السوريالمشاكل التسویقیة لبعض المنتجات الزراعیة  -4
 تدریب وتنمیة المواردالبشریة -5
 دارة الموارد البشریةإ -6
 داري اإلصالح اإل -7
 )انتاجیة  - تسویقیة -بیئیة(دراسة جدوى المشروعات  -8
 دارة الجودة الشاملةإ -9

  
  :المحاور البحثیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة  

 القروض المصرفیة ومخاطر االئتمان -1
 المصرف المركزي وإدارة السیاسة النقدیة  -2
 إدارة االستثمار في األوراق المالیة والحكومیة -3
 سندات الخزینة بین تمویل العجز وتمویل التنمیة -4
 المصارف السالمیة ودورھا في تمویل االستثمار  -5
  

 

  
 
  

  
 

 

  
  
  



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

75 

  
  
  
  
  

  الملحقات
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  بحسب قانون التفرغ العلمي  بحث العلميلوحدات ا/ 1/الملحق

  مجال الوحدة  اسم الوحدة  القسم  الكلیة
  

  اآلداب و العلوم اإلنسانیة
  

  قسم اللغة اإلنكلیزیة -
 موضوعات أدبیة - وحدة الدراسات األدبیة  

  قسم اللغة اإلنكلیزیة -
  موضوعات لغویة - وحدة الدراسات اللغویة و الترجمة  

 موضوعات ترجمة -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحدة البحث العلمي لصحة  اإلنتاج الحیواني
 الحیوان والدواجن

صحة وأمراض الحیوان والمسببات  .1
المرضیة المختلفة في الحیوانات 

 .الزراعیة والعمل على حلھا
دراسة بعض المشاكل الصحیة  .2

المھمة والمسببات المرضیة 
في مزارع دواجن الساحل المختلفة 

 .السوري والعمل على حلھا 
دراسة حول طفیلیات الدم عند  .3

 .المجترات في الساحل السوري 
دراسة طفیلیات اإلبل الخارجیة في  .4

 .سوریا
دراسة حول التھابات الضرع  .5

السریریة وتحت السریریة  في الساحل 
  السوري

وحدة أبحاث الوراثة وتربیة  اإلنتاج الحیواني
  الحیوان

دراسة االحتیاطي الوراثي للدجاج  .1
المحلي إلنتاج البیض واللحم في ظروف 

 تربیة الھجن التجاریة
) تربیة األقارب (التربیة الداخلیة  .2

–اسود (ضمن ثالث أنماط مورفولوجیة 
مستنبطة من ) بني رصاصي منقط

القطیع االبتدائي ودراسة المؤشرات 
  اإلنتاجیة لكل نمط

  وحدة أبحاث بیولوجیة األسماك الحیوانياإلنتاج 

دراسة األنواع السمكیة المھاجرة إلى  -1
 .البحر األبیض المتوسط

دراسة التنوع الحیوي  -2
وبیولوجیا األحیاء المائیة في المسطحات 
المائیة العذبة والمالحة والطفیلیات التي 

دراسة التنوع الوراثي .تصیبھا
والتوصیف الجزیئي والتحسین الوراثي 

  لألسماك

  وحدة البحث العلمي لتغذیة الحیوان اإلنتاج الحیواني

تأثیر تركیب العالئق في تركیب  .1
 -Omega6)(األحماض الدھنیة 

Omega3 في المنتجات الحیوانیة
  )حلیب –لحم  -بیض(
تسمین صغار المجترات باستخدام  .2

  .عالئق غیر تقلیدیة
تأثیر بعض اإلضافات على األداء  .3

  .للحیوانات والدواجناإلنتاجي 
تلوث األعالف وأثرھا في المنتجات  .4

.                                             الحیوانیة
تأثیر إضافة النباتات الطبیة على  -5.

  .األداء اإلنتاجي للحیوانات والدواجن
تحسین القیمة الغذائیة لمخلفات  .5

المحاصیل الزراعیة ومخلفات تصنیع 
 .الخضار والفواكھ
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  الزراعة
  
  
  
  
  
  

  وحدة  تربیة الحیوان اإلنتاج الحیواني

تحسین إنتاجیة عروق األبقار في الظروف - 1
  .البیئیة السائدة

تأثیر بعض العوامل البیئیة و التناسلیة  - 2
  .والتغذیة على نوعیة وكمیة حلیب الجاموس

تحسین قطعان الماعز واألبقار المحلیة - 3
  .باتجاه إنتاج الحلیب في الساحل السوري

تحسین مواصفات اللحوم عند الحیوانات  - 4
  الزراعیة

  

  

  علوم التربة والمیاه

  

  تصنیف الترب وحصر االراضي

 

 .تصنیف الترب وحصراالراضي -
  

دراسات تتعلق بالخواص المنشأیة  -
والتشخیصیة والتصنیفیة للترب في 

 .المنطقة الساحلیة

  

  علوم التربة والمیاه

  

الكیمیائي كیمیاء التربة والتلوث 
 للتربة

ستخدام الصخور الفوسفاتیة في  -
 .الزراعة

 .التلوث الكیمیائي للتربة والمیاه -
 .كیمیاء الفوسفور في التربة -
 .التلوث بالمعادن الثقیلة -

  

  علوم التربة والمیاه

وحدة فیزیاء وصیانة واستصالح 
  االراضي

 

 .ادارة واستثمار الترب الكلسیة -

صیانة الترب الزراعیة - -
دراسة .  واستصالح االراضي

حركیة الماء في الترب المشبعة 
وغیر المشبعة وتأثیر ذلك على 

تنظیم مستوى الماء االرضي 
 -. وتأمین احتیاجات النبات المائیة
دراسة االنجراف المائي للترب 
 .الزراعیة في المنطقة الساحلیة

  

  علوم التربة والمیاه

  االحیاء الدقیقة والتلوث البیئي

  

 

 
الملوثات الكیمیائیة للتربة والمیاه  -

 ).عالج–ادارة –تقصي (
التلوث البیئي للتربة والمسطحات  -

 .المائیة في المنطقة الساحلیة
دور األحیاء الدقیقة في معالجة  -

 .المخلفات والملوثات البیئیة
 

  

  علوم التربة والمیاه

  خصوبة التربة وتغذیة النبات

  

الكلسي دراسة تأثیر ظاھرة الشحوب  --
في الترب الكلسیة على خصوبة التربة 

 .وتغذیة النبات
ادارة العناصر الغذائیة في الترب  --

الزراعیة تحت زراعة المحاصیل 
 والخضار واالشجار المثمرة

 .التغذیة االزوتیة في الزراعة المائیة
دراسات تحمل النباتات للملوحة في 

 .زراعات المحالیل الغذائیة
ام األسمدة تحت تحسین كفاءة استخد

 .ظروف بیئیة وزراعیة مختلفة
تدویر المخلفات الزراعیة والعضویة 

 0)النتاج أسمدة الكمبوست(
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المخصبات الحیویة ودورھا في تحسین 
  .االنتاجیة والمحافظة على خصوبة التربة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  

 النباتیةحفظ وتصنیع المنتجات  -1 وحدة أبحاث الصناعات الغذائیة علوم األغذیة
  
  حفظ وتصنیع المنتجات الحیوانیة -2

وحدة أبحاث كیمیاء األغذیة  علوم األغذیة
 والتغذیة

 كیمیاء وتحلیل األغذیة -1
  
  تغذیة االنسان-2

 وحدة البحث العلمي لأللبان علوم األغذیة
 میكروبیولوجیا األغذیة -1

  
 حفظ وتصنیع المنتجات الحیواني -2
  

  التنوع الحیوي العلوم األساسیة

البحري ( التنوع الحیوي المائي  -
  .والعوامل المؤثرة علیھ ) والنھري

بیولوجیا وتكنولوجیا األسماك  -
  .وتنمیة الثروة السمكیة

  البیئة وملوثاتھا -

  التنوع الحیوي النباتي -

  .التقانات الحیویة واستخداماتھا -

الریاضیات التطبیقیة واستخدامھا  -
  .في مجال التنمیة

  

  

 البساتین

 الخضاروحدة أبحاث 

أثر التقانات الحدیثة في تطور و إثمار 
  .الخضار في الزراعة الحقلیة و المحمیة 

استخدام المخصبات العضویة في زراعة 
الخضار الحقلیة و المحمیة و أثر ذلك 

  .إنتاجیة الخضار 

حصر و توصیف و تطویر األصول 
  .الوراثیة للخضار في المناطق السوریة 

في نمو و  العوامل المناخیة و أثرھا
 تطویر نباتات الخضار

  

  

 البساتین

 وحدة أبحاث نباتات الزینة

حصر و توصیف الطرز الوراثیة الملیة و  -

  استخدامھا في برامج التحسین الوراثي

( إكثار نباتات الزینة المحلیة و المدخلة - 

بالطرق التقلیدیة و عن طریق التقانات الحیویة  

                      استخدام الزراعة العضویة

دراسة النباتات التزیینیة المحلیة و إمكانیة  - 

 استخدامھا في تنسیق الحدائق المختلفة

  

  

 البساتین

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

تطویر الطرز المحلیة و حفظ االصول 
–.الوراثیة و االنواع المھددة باالنقراض 
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 .إكثار أشجار الفاكھة 

 الزراعة العضویة في بساتین الفاكھة

 االجھادات البیئیة ألشجار الفاكھة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  

  وحدة أبحاث مبیدات الوقایة

دراسة تأثیر المبیدات المختلفة في اآلفات 
 الزراعیة

استخدام طرائق كیمیائیة وغیر كیمیائیة 
الحقول لمكافحة األعشاب المتطفلة في 

 .والزراعات المحمیة

مكافحة األعشاب المنافسة في المحاصیل 
 .الحقلیة والبستانیة المختلفة

االستفادة من بقایا المحاصیل الزراعیة 
التأثیر غیر (والتأثیر األلیلوباثي 

 .في إدارة األعشاب الضارة)التنافسي

االتجاھات الحدیثة في برامج المكافحة 
دراسة -لزراعیةودورھا في حمایة البیئة ا

  األكاروسات وإدارتھا

  وحدة أبحاث الحشرات الوقایة

دراسات بیولوجیة وتصنیفیة للحشرات 
على المحاصیل واألشجار المثمرة 

 .والغابات

دراسات مختلفة على نحل العسل -
 .وإنتاجیتھ في سوریا

دراسات مختلفة على دودة القز والعوامل -
  .سوریاالمؤثرة على إنتاج الشرانق في 

  وحدة أبحاث أمراض النبات الوقایة

دراسة األمراض الفیروسیة على 
المحاصیل الحقلیة والبستانیة واألعشاب 

  المخزنة لھا وطرائق مقاومتھا

دراسة الفطور المرافقة للبذار والسموم  
 .التي تفرزھا األمراض

دراسة األمراض النباتیة على المحاصیل 
  منھا ومكافحتھاالمختلفة وطرائق الوقایة 

على )النیماتودا(دراسة الدیدان الثعبانیة
المحاصیل الحقلیة والبستانیة وطرائق 

 .مكافحتھا

  النیماتودا الممرضة للحشرات وتطبیقاتھا
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  وحدة أبحاث المكافحة الحیویة الوقایة

دراسة المفترسات واستخدامھا في 
دراسة الطفیلیات -المكافحة الحیویة
  المكافحة الحیویةواستخدامھا في 

دراسة ممرضات الحشرات واستخدامھا 
  في المكافحة الحیویة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  

وحدة علوم البیئة والغابات   الحراج والبیئة
 والمراعي

تنمیة السیاحة  -إدارة الحرائق ومكافحتھا
  البیئیة

تحدید المواقع الحراجیة الصالحة 
لالستثمار رعویًا ألنواع الحیوانیة 

المختلفة                                    
تحدید االنتاجیة العلفیة وتقدیر الحمولة 

 الرعویة للغطاء النباتي لطبقة تحت الغابة

وحدة الھندسة الریفیة للبحث   الھندسة الریفیة
 العلمي

اختیار نظام الحراثة األمثل للحد من 
  انجراف التربة

  الزراعةالطاقات البدیلة واستخدامھا في 

 مكننة اإلنتاج النباتیمكننة اإلتناج الحیواني

وحدة أبحاث بیئة المحاصیل   محاصیل حقلیة
  وفیزیولوجیتھا

تطویرالمعامالت الزراعیة المختلفة 
  المؤثرة على اإلنتاج كمًا ونوعًا

دراسة تأثیر االجھادات االحیائیة 
والالاحیائیة على المحاصیل الحقلیة 

 .المختلفة

وحدة أبحاث انتاج المحاصیل   حقلیةمحاصیل 
  الحقلیة

تطویر المعامالت الزراعیة المؤثرة على 
انتاجیة ونوعیة المحاصیل الحقلیة 

  .المختلفة

حصر وانتشار النباتات الطبیة والعطریة 
  في سوریة وتحسین انتاجیتھا

  وحدة أبحاث األعالف والمراعي  محاصیل حقلیة
سوریة  تطویر وتحسین القاعدة العلفیة في

والتي تشمل المحاصیل العلفیة والمراعي 
  الطبیعیة وحفظ وتصنیع األعالف

وحدة أبحاث وراثة وتربیة النبات   محاصیل حقلیة
  وانتاج البذور وتحسینھا

تربیة وتحسین امجموعات المحاصیل 
  الحقلیة الھامة في سوریة

استخدام التقانات الحیویة وتطبیقات 
األنسجة النباتیة الھندسة الوراثیة وزراعة 

  للمحاصیل الحقلیة

الكفاءة والفعالیة االقتصادیة للموارد -1 وحدة أبحاث الدراسات االقتصادیة  محاصیل حقلیة
  وعوامل اإلنتاج الزراعیة
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 إدارة وتنمیة الموارد االقتصادیة-2

  العلوم        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العلوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظریة ، جبر بول والفضاءات البولیانیة  الفرق البحثیة في الجبر  الریاضیات
  ونظریة األعداد، زمرة لي، البیان

  التبولوجیا، التحلیل العقدي، التحلیل التابعي  الفرق البحثیة في التحلیل  الریاضیات

  الریاضیات
  الفرق البحثیة في المعلوماتیة

  والریاضیات التطبیقیة

بحوث العملیات ، والذكاء الصنعيالبرمجیات 
  وتطبیقاتھا

وحدة فیزیاء اللیزر واألطیاف الذریة   الفیزیاء
  والجزیئیة

دراسة نظریة ومخبریة لخواص اللیزرات 
بشكل عام ولیزرات األجسام الصلبة بشكل 

  خاص

  وحدة الفیزیاء النظریة والبالزما  الفیزیاء

حل معادلة  شرودینغر لجسیم في بئر  -
ثنائي األبعاد باستخدام التقانة كمون 
  النانویة

دراسة متحوالت النوكلیونات للنوى  -
  الموافقة لحالة االستقرار

  وحدة اإللكترونیات وأنصاف النواقل الفیزیاء
بحوث تجریبیة في مجال االلكترونیات 

الرقمیة والتماثلیة وتصمیم وتنفیذ الدارات 
  العملیة لھا

  الجسم الصلبوحدة فیزیاء  الفیزیاء

دراسة خصائص خالئط الفوالذ منخفضة 
الكربون والخالئط المعدنیة بعد خضوعھا 

للمعالجة الفیزیائیة الحراریة والفیزیائیة 
في الوسط ) الغازیة(الكیمیائیة الحراریة 

  .المحیط ووسط تحت الخالء

  وحدة الفیزیاء اإلشعاعیة الفیزیاء

بحوث في الوقایة اإلشعاعیة  لجھاز  -
  الطبقي   المحوري المحوسب

بحوث في الطاقة الشمسیة وقیاس الثابت  -
الشمسي ودراسة األصل الحراري 

  للشمس

  وحدة الدراسات التحلیلیة والبیئیة  الكیمیاء
میاه ورسوبیات بحریة : (التلوث البیئي

ونھریة، میاه الشرب، الصرف الصحي، 
  )الھواء، تلوث صناعي

  تعقید واستخالص شوارد العناصر النادرة  الكیمیاء الالعضویةوحدة بحوث   الكیمیاء

وحدة الكیمیاء العضویة والجزیئات  الكیمیاء
  الضخمة

اصطناع عضوي، استخالص المواد الفعالة 
  من النباتات المحلیة

  الزیولیت واستخداماتھ  وحدة الكیمیاء الفیزیائیة الكیمیاء

  -  وحدة الكیمیاء الحیویة الكیمیاء



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

82 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  العلوم

  وحدة البیئة والتصنیف النباتي  علم الحیاة النباتیة

التلوث البیئي، المجموعات النباتیة وتصنیفھا 
  في الساحل السوري،

  .االستخدامات الطبیة لبعض النباتات الراقیة

الجراثیم والفطریات والفیروسات من الوجھة   وحدة األحیاء الدقیقة  علم الحیاة النباتیة
  .على الكائنات الحیةالتصنیفیة وتأثیرھا 

  وحدة فیزیولوجیا وبیوكیمیاء النبات  علم الحیاة النباتیة

تأثیر العوامل البیئیة المختلفة على 
فیزیولوجیا وإنتاجیة النباتات الدنیا 

  والراقیة،

استخالص بعض المركبات ذات األھمیة 
  .الطبیة من بعض النباتات

البیئیة والتنوع الحیوي وحدة األبحاث   علم الحیاة الحیوانیة
  في المیاه العذبة

دراسات بیئیة وتصنیفیة لبعض  -
  المجموعات

 .الحیوانیة في البیئة البریة والمائیة العذبة

دراسات حول دورة حیاة بعض الالفقاریات -
 .االقتصادیة كغذاء لیرقات وصغار األسماك

دراسة التنوع الحیوي الحیواني في المیاه  -
 .السوریةالعذبة   

دراسات تتعلق بتشخیص الطفیلیات  - 
الداخلیة  والخارجیة على بعض األسماك 

 .االقتصادیة
   

وحدة األبحاث البیئیة والتنوع الحیوي  علم الحیاة الحیوانیة
  البحري

دراسات بیئیة وتصنیفیة لبعض المجموعات 
  الحیوانیة في البیئة البریة والمائیة المالحة

  التقانات الحیویة وتطبیقاتھا  وحدة الدراسات واألبحاث الوراثیة الحیوانیةعلم الحیاة 

  دراسة فیزیولوجیة عن الھرمونات والتغذیة  وحدة األبحاث الفیزیولوجیة علم الحیاة الحیوانیة

وحدة األبحاث النسیجیة والتشریحیة  علم الحیاة الحیوانیة
  المقارنة

  دراسات تشریحیة ونسیجیة

  وحدة البحث العلمي الجیولوجي  الجیولوجیا

الستراتغرافیة (دراسات جیولوجیة  -
  )والخامات

  )تكتونیة وبنیویة(دراسات جیوفیزیائیة  -

  دراسات ھیدروجیولوجیة وبیئیة -

  
  
  

  
  الھندسة المدنیة

  الھندسة اإلنشائیة
 ھندسة وإدارة التشیید

 وحدة الھندسة اإلنشائیة

رفع أداء البیتون بمعطیات محلیة  -
 .لتطویر صناعة التشیید في سوریا

  الھندسة اإلنشائیة
  لجیوتكنیكیةاالھندسة 

تطویر طرائق التحلیل والتصمیم  -
  .المعتمدة في الكودات

  تطویر خصائص مواد البناء المحلیة -  جمیع األقسام

الحوسبة والعلوم وحدة ھندسة   ھندسة الحوسبة والعلوم األساسیة
  ھندسة صناعة التشیید األساسیة

 .تطویر إدارة مشاریع التشیید - وحدة ھندسة وإدارة التشیید ھندسة وإدارة التشیید
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  الھندسة المدنیة

 .محور في مجال االقتصاد الھندسي -

محور بحث في مجال الھندسة  - وحدة الھندسة الجیوتكنیكیة الھندسة الجیوتكنیكیة
  .الجیوتكنیكیة

 وحدة ھندسة الطرق والمطارات المواصالت والنقلھندسة 

محور بحث في مجال الطرق و نظم  -
 .النقل والمرور

محور بحث في مجال تحسین المواد  -
  .المستخدمة في الطرق

  - وحدة ھندسة السكك الحدیدیة ھندسة المواصالت والنقل

النھریة (وحدة الھندسة المائیة  الھندسة المائیة والري
 )والبحریة

محور بحث في مجال اإلدارة المتكاملة  -
 .للموارد المائیة

محور بحث في مجال اإلدارة المتكاملة  - وحدة الھیدرولیك والھیدرولوجیا الھندسة المائیة والري
 .للمیاه الجوفیة

 الھندسة المائیة والري
وحدة الري والصرف واستصالح 

  األراضي
 

-  

 الھندسة البیئیةوحدة  الھندسة البیئیة

محور في مجال حمایة الموارد المائیة  -
 .واإلمداد بمیاه الشرب

محور في مجال معالجة النفایات السائلة  -
  .والصلبة وتقییم أثرھا على البیئة

  الھندسة الطبوغرافیة
  ھندسة وإدارة التشیید
  الھندسة المائیة والري

 الھندسة البیئیة

 وحدة الھندسة الطبوغرافیة

في الدراسات واألبحاث  GISاستخدامات 
 .الھندسیة المدنیة

محور بحث في مجال تطویر اإلعمال 
  .المساحیة

  
  
  
  
  
  

  الطب البشري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كل األقسام
وحدة بحث علمي حول الجودة و 

  االعتمادیة  في كلیة الطب
 

 معاییر الجودة   في كلیات الطب
 معاییر االعتمادیة  في كلیات الطب

  وحدة  بحث حول سرطان الثدي الجراحة
 طرق تشخیص و عالج  سرطان الثدي 

طرق التشخیص و العالج  الجراحي  وحدة  بحث حول سرطان الكولون الجراحة
 سرطان الكولون

  وحدة  بحث حول الحصیات البولیة الجراحة
 أسباب وعالج   الحصیات البولیة 

  وحدة بحث حول  سرطان المثانة الجراحة
 طرق تشخیص و عالج  سرطان المثانة 

  وحدة  بحث  علمي للداء السكري الداخلیة
 تشخیص و عالج  الداء السكري 

 النسائیة  و التولید
  ل الوالدةبوحدة التشخیص ما ق

  )الطب الجنیني  ( 
 

  التشخیص التشوھات  ما قیل الوالدة
 

وحدة  التنظیر  البطني  و جوف  النسائیة  و التولید
 طرق التنظیر البطني و جوف الرحم الرحم

  وحدة  تنظیر عنق الرحم المكبر النسائیة  و التولید
 التشخیص المبكر لسرطان عنق الرحم 

وحدة أمراض األذن وجراحتھا و  األذنیة
 أمراض األذن وجراحتھا و السمعیات السمعیات

وحدة  أمراض األنف و الجیوب  األذنیة
 األنف و الجیوب وجراحتھاأمراض  وجراحتھا

  وحدة  أمراض الحنجرة وجراحتھا األذنیة
 أمراض الحنجرة وجراحتھا 

وحدة أمراض البلعوم  و جوف  األذنیة
 أمراض البلعوم  و جوف الفم الفم

 أورام الرأس و العنق وحدة  أورام الرأس و العنق  األذنیة

وحدة بحث علمي  حول فشل النمو   األطفال
 فشل النمو عند األطفال األطفالعند 

وحدة بحث علمي  حول األمراض   األطفال
 األمراض التحسسیة و المناعة  التحسسیة و المناعة
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 العینیة
وحدة بحث علمي حول أمراض 

  العین و جراحتھا
 

 أمراض العین و جراحتھا

  الجلدیة
وحدة بحث علمي  حول تطویر 

 المعالجة لألورام الوعائیة باللیزر 
  DYE النبضي

تطویر المعالجة لألورام الوعائیة باللیزر  
  DYEالنبضي 

  الجلدیة
وحدة بحث علمي  حول عالج 

  الالیشمانیا
  

  عالج الالیشمانیا

  التشریح المرضي
وحدة بحث علمي للتنمیط  المناعي  

  لألورام
  

  التنمیط  المناعي  لألورام

 الطب  المخبري

  
  

الدقیقة وحدة بحث علمي لألحیاء 
  حول دراسة الصادات الحیویة

  
 

 دراسة المقاومة  الصادات الحیویة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الھندسة المیكانیكیة 
  والكھربائیة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ھندسة الطاقة الكھربائیة

  
  
  

  وحدة ترشید الطاقة وحمایة البیئة

وتأثیرھا على البیئة والوسط الطاقة  -1
  .المحیط 

ترشید الطاقة الكھربائیة باستخدام  -2
 .النظم الخبیرة

اآلمن الصناعي في المنشآت  -3
 .الصناعیة وغیرھا 

أتمتة نظم القدرة الكھربائیة وحمایتھا  -4
  .والتحكم بھا 

التداخل الكھرومغناطیسي في أحمال  -5
 .المنشات الكھربائیة 

 .في القیادة الكھربائیة  PLCنظم  -6

التحكم االلكتروني في اآلالت  -7
 .الكھربائیة 

 .وثوقیة نظم التغذیة الكھربائیة -8

كل ما یستجد من امرر بحث علمي  -9
 .تتعلق باختصاص الوحدة 

  

وحدة أبحاث جودة الطاقة   ھندسة الطاقة الكھربائیة
  الكھربائیة

االضطرابات والحاالت العابرة  -1
على التوافق وأثارھا 

الكھرومغناطیسي وجودة الطاقة 
 .المقدمة للمستھلك 

الموثوقیة واالستقرار والضیاعات  -2
في نظام القدرة وإثرھا على جودة 

 .الطاقة الكھربائیة 
المبدالت االلكترونیة وأنظمة القیادة  -3

والتحكم  وأثرھا على جودة الطاقة 
 .الكربائیة 

إدارة األحمال وجودة الطاقة  -4
 .یة الكھربائ
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الھندسة المیكانیكیة 
  والكھربائیة

تنسیق الحمایة وجودة الطاقة  -5
 .الكھربائیة 

الحمایة من الصواعق وجودة  -6
 الطاقة الكھربائیة

 EMC" التوافق الكھرومغناطیسي  -7
 .وحمایة األجھزة من التشویش " 
  

  

وحدة أبحاث ھندسة التصمیم و   ھندسة التصمیم واإلنتاج
  اإلنتاج

 الطاقات المتجددة -1
 األتمتة الصناعیة -2
 وخواصھاعلم المواد  -3
 التلوث الصناعي -4
 الھندسة الصناعیة -5
 تصمیم اآلالت -6
كل ما یستجد من أمور بحث علمي  -7

  تتعلق باختصاص الوحدة

  وحدة أبحاث الھندسة البحریة  الھندسة البحریة

  اآلالت الحراریة والھیدرولیكیة -1
 تصمیم وبناء السفن -2
 الوقود والزیوت ومشاكلھا -3
 التلوث البحري والصناعي -4
 السفنصیانة وإصالح  -5
كل ما یستجد من أمور بحث علمي  -6

  تتعلق باختصاص الوحدة

وحدة أبحاث ھندسة االتصاالت   ھندسة االتصاالت وااللكترونیات
  وااللكترونیات

  التیار الضعیف -1
تحسین أداء شبكات االتصال ورفع  -2

 جودة خدماتھا
دراسة وتصمیم وتطویر وحدات  -3

 نظم االتصال
تطویر بروتوكوالت وبرمجیات  -4

سرع تراسل المعطیات وزیادة لرفع 
 أمنھا

النمذجة والمحاكاة في نظم  -5
 االتصاالت

التوافق الكھرطیسي بین أنظمة  -6
 االتصال

وثوقیة عمل أجھزة االتصاالت  -7
 واألجھزة االلكترونیة

كل ما یستجد من أمور بحث علمي  -8
 تتعلق باختصاص الوحدة

  

  ھندسة  القوى المیكانیكیة
وحدة بحوث الطاقة والبیئة 

وتطویر المنظومات الصناعیة 
  ومستلزماتھا

  

  
  ھندسة القوى المیكانیكیة

وحدة بحوث وتطویر ھندسة الطاقة 
  وموادھا وتجھیزاتھا

نظم التحویل المباشر للطاقة  -1
  الشمسیة

بحوث وتطویر النظم  -2
 الترمودینامیكیة وتطبیقاتھا

بحوث وتطویر النظم  -3
 االیرودینامیكیة وتطبیقاتھا

تحویل الطاقة بحوث وتطویر نظم  -4
 الكیمیائیة وتطبیقاتھا

بحوث وتطویر تولید وتخزین ونقل  -5
وتوزیع الھیدروجین والخالیا 

 الفوتوكیمیائیة
بحوث وتطویر توفیر وترشید  -6

استھالك الطاقة والمواد وخفض 
 الھدر في الثروة الوطنیة
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بحوث وتطویر البولي كربون  -7
واأللیاف الصناعیة ومواد العزل 

 ة أنظمة الطاقةالمستخدمة في صناع
بحوث وتطویر أنظمة اإلنتاج  -8

والجودة والتوصیف القیاسي 
واالقتصادي للطاقة المتجددة 

 وللمشروعات الصناعیة
بحوث وتطویر المخترعات  -9

 وبراءات االختراع واإلبداع
  

  
  طب األسنان

أمراض النسج الداعمة وطب الفم   
 أمراض النسج الداعمة وعلوم الحیاة

    
 اإلطباق ومشاكلھ تقویم األسنان

  التعویضات المتحركة  
 مشاكل الدرد الكامل 

 السیطرة على النخر والحد من انتشاره مداواة األسنان  

الوقایة والسیطرة على النخر والحد من  طب أسنان األطفال  
 انتشاره

 تشخیص نسیجي ألمراض الفم والفكین  النسج والتشریح المرضي  
   وحدة اللیزر  

  الفم والفكین جراحة  
  اإلنتان والرضوض الوجھیة الفكیة  

  زراعة األسنان  
    

  
  
  
  
  

  الھندسة المعماریة
  
  
  
  
  
  

  ھندسة
  التصمیم المعماري

الوحدة العلمیة ألبحاث العمارة 
  والعمران

العمارة المدنیة والدینیة والمنشآت  -1
  .العامة

اإلشكالیات التصمیمیة للمباني  -2
  .العامة والسكنیة

وفق االعتبارات  تصمیم السكن -3
  البیئیة والمناخیة المحلیة

  ھندسة
  التصمیم المعماري

وحدة الحضارة والعمارة للبحث 
  العلمي

  ھندسة تخطیط المدن والبیئة

وحدة البحث العلمي للعمارة 
  التنمیة العمرانیة الحضریة والریفیة -1  وتخطیط المدن واألقالیم

  التنمیة والتخطیط اإلقلیمي -2
  التخطیط العمرانيأدوات ووسائل  -3

  وحدة البحث العلمي المتكامل
وحدة الدراسات التخطیطیة 

  .العمرانیة واإلستراتیجیة
  ھندسة

  نظریات وتاریخ العمارة
  
  
  

وحدة أبحاث نظریات وتاریخ 
  العمارة

  المباني التاریخیة -1
تأھیل وتوظیف المواقع والمنشآت  -2

  التاریخیة والتراثیة
التقلیدیة : العربیةتطور العمارة  - -3

  والمعاصرة

  ھندسة
  علوم البناء والتنفیذ

  
وحدة التكنولوجیا واقتصادیات 

  .المباني
  

تقنیات البناء الحدیثة في األبنیة  -1
  المختلفة

 اقتصادیات المباني -2
 إدارة التنفیذ بالمواقع اإلنشائیة - -3

  

محاسبیة ومالیة و إداریة و دراسات  -1 وحدة الدراسات المحاسبیة والمالیة  المحاسبة  االقتصاد
 إحصائیة

  
  الصیدلة

+ الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة .ق
الكیمیاء الصیدلیة والمراقبة .ق

  الدوائیة
  الصیدالنیات.ق+ 

  قسم الكیمیاء الحیویة واألحیاء الدقیقة
  قسم العقاقیر

  قسم تأثیر األدویة والسموم
  

 وحدة البحث العلمي الصیدالني

  والغذائیة المتقدمةالمراقبة الدوائیة  -2
  الصیاغة الدوائیة ومراقبتھا -3
  التقانة الحیویة الصیدالنیة -4
الدراسات المیكروبیولوجیة - -5

  والنباتیة والطبیة
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  التربیة

  قسم المناھج وطرائق التدریس
  وحدة البحث التربوي واالجتماعي  قسم تربیة الطفل

المناھج وطرائق التدریس اإلدارة  -1
  التربویة والمدرسیة

 أصول التربیةبحوث  -2
  

  وحدة البحوث النفسیة  قسم اإلرشاد النفسي
  اإلرشاد النفسي -1
 علم النفس التربوي -2

  

  
  الھندسة المعلوماتیة

 وحدة النظم والشبكات الحاسوبیة قسم النظم والشبكات الحاسوبیة

التحلیل  –النمذجة (قیاس الشبكات  -
  )جودة الخدمة –والقیلس 

  أمن النظم والشبكات -
  للند وتطبیقاتھاشبكات الند  -
ھندسة المرور خواص المرور  -

 وتصنیفاتھا
 تصمیم بروتوكوالت الشبكات وبنیتھا -
 الخدمات الموجھة -
 نظم الوسائط المتعددة -
  نظم التشغیل والزمن الحقیقي -

قسم ھندسة البرمجیات ونظم 
 وحدة البرمجیات ونظم المعلومات المعلومات

 السریة واألمن في قواعد البیانات -
الحركات والسیطرة المتزامنة معالجة  -

 في قواعد البیانات
 ضمان قواعد البیانات وسالمتھا -
نظم قواعد المعرفة الذكیة ونظم قواعد  -

 البیانات الخبیرة
 أنظمة قواعد البیانات الموزعة -
نظم قواعد البیانات ذات الكائنات  -

 الموجھة
 تحسین الخوارزمیات -
 صفوف التعقید -
 نماذج التصمیم -
-  

  

  التقنیةالھندسة 

  

 قسم المكننة الزراعیة

  
  

 وحدة المكننة الزراعیة

  
  
 مكننة اإلنتاج النباتي و اإلنتاج الحیواني -

  وحدة اآلالت والمعدات المیكانیكیة قسم المعدات واآللیات
 

  تصمیم اآلالت و المعدات المیكانیكیة -
  
  

  ترمودینامیك   -  وحدة ھندسة األتمتة الصناعیة قسم األتمتة الصناعیة
 محطات القوى –

وحدة تقنیات الھندسة الحراریة  قسم تقانة األغذیة
  ومكانیك الموائع

 االتصاالت و االلكترونیات -
 التحكم اآللي -
 برمجة -

وحدة التصنیع الغذائي والجودة  قسم العلوم األساسیة
 الغذائیة

 الجودة الغذائیة -
 التقنیات الحیویة -تقنیات التصنیع  -

اآلداب الثانیة كلیة 
  وحدة اللغة العربیة اللغة العربیة  بطرطوس

 االرتقاء بواقع اللغة العربیة -
توطین التقنیات الحدیثة في مجاالت  -

 البحت اللغوي والتعلیمي

  
  
  
  

المعھد العالي للبحوث 
  البحریة

  
  

  كل األقسام

وحدة البحث العلمي في علم البحر 
 والنظم البیئیة الساحلیة

تطویر بحوث العلوم البحریة  - -1
واالنتقال بھا إلى الجوانب التطبیقیة    

 واالستثماریة
دراسة الخصائص الفیزیائیة  -2

والھیدروبیوجیوكیمیائیة للمیاه 
 اإلقلیمیة السوریة

تطویر مشاریع االستزراع واالنتقال  -3
بھا إلى الجوانب التطبیقیة 

واالستثماریة، وترسیخ التعاون مع 
الفعالیات االقتصادیة في سبیل 
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المعھد العالي للبحوث 
  البحریة

 تمویل مثل ھذه البحوث
تأسیس قاعدة بیانات حول التنوع  -4

 الحیوي البحري في سوریة
دراسة التیارات البحریة وانتشار  -5

 التلوث مع حركة الكتل المائیة في
 .المناطق الساحلیة ومصبات األنھار

تحدید خصائص الرصیف القاري  -6
والقاع البحري السحیق في منطقة 

  المیاه اإلقلیمیة
تطویر بحوث ودراسات بیولوجیا  -7

النظم البیئیة البحریة وبنیة وتركیب 
ودینامیكیة المجتمعات الحیوانیة 

والنباتیة وتطورھا المكاني 
  .والزمني

البحریة تطویر بحوث الكیمیاء  -8
ورصد التلوث وآثاره على النظام 
البیئي البحري ومناطق مصبات 
  األنھار والمصادر البریة األخرى

دراسة أثر الكوارث الطبیعیة  -9
  وحوادث التلوث على البیئة البحریة

تطویر التقانات الحیویة في مجال  -10
العلوم البحریة وتحدید الجینات 

الوراثیة للكائنات البحریة السوریة 
 س قاعدة بیانات لھاوتأسی

  

  
المعھد العالي للبحوث 

  البیئیة
  
  
  

  
  

  قسم الكیمیاء البیئیة

  
  الكیمیاء البیئیة

 

دراسة مصادر وتفاعالت وانتقاالت 
وتأثیر الملوثات الكیمیائیة في البیئات 

 المختلفة

  
  قسم ھندسة النظم البیئیة

  
 ھندسة النظم البیئیة

دراسة آثار األنشطة الصناعیة  -
والزراعیة على البیئة وإیجاد السبل 

 اإلجرائیة للحد من ھذه اآلثار
التجاھات الحدیثة في معالجة  -

 النفایات
  قسم الوقایة البیئیة

  
  

إیجاد إجراءات حمایة البیئة وضمان  الوقایة البیئیة
 االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة

  
  

  المعھد العالي للغات

  العالي للغاتالمعھد   اللغة الفرنسیة

ـ تعلیم اللغة الفرنسیة ألھداف 1
  تخصصیة وجامعیة

  .ـ تطویر المناھج التربویة2

  .ـ تحلیل ضروب الخطاب المختلفة 3

  .ـ التقویم والقیاس4

ـ تحلیل الجانب الثقافي  واالجتماعي في  5
  المناھج التربویة والجامعیة وغیرھا

  ـ التصویب الصوتي6

اللغة ـ الجانب النحوي في تعلیم 7
  .الفرنسیة 

  .ـ استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم8

  .ـ الترجمة 9



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

89 

  المعھد العالي للغات  اللغة اإلنكلیزیة

  ـ اكتساب لغة ثانیة1

  ـ طرائق تدریس اللغة اإلنكلیزیة2

  ـ تدریس المھارات اللغویة3

  ـ اللغویات النفسیة4

  ـ اللغویات االجتماعیة5

  خاصة ـ اللغة اإلنكلیزیة لغایات6

  ـ الترجمة7

  ـ تصمیم مناھج8

  ـ التقویم والقیاس9

  القواعد التواصلیة -10

ـ استخدام التقانة في تدریس اللغة 11
  اإلنكلیزیة

  ـ تعلیم المفردات12

  ـ استراتیجیات التواصل13
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  مخابر البحث العلمي في جامعة تشرین/ 2/الملحق 

  أجھزة المخبروظیفة   المخبر األجھزة الموجودة في  اسم المخبر  الكلیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زراعة

یقیس تراكیز العناصر المعدنیة في مستخلصات التربة  جھاز االمتصاص الذري مخبر كیمیاء التربة
 ونواتج ھضم العینات النباتیة والمحالیل السمادي

العینات الترابیة  یستخدم لقیاس المحتوى الرطوبي في جھاز قیاس الضغط الغشائي مخبر كیمیاء التربة
 .والتوصیل الھیدرولیكي

خزانة فصل مكونات التربة بطریقة المناخل متعددة  مخبر كیمیاء التربة
 األقطار

صل مكونات التربة بطریقة المناخل متعددة األقطارلف  

 لتقطیر السوائل  جھاز تقطیر مخبر كیمیاء التربة
لفصل المكونات ضمنالمحالیل باالستناد إلى یستخدم  جھاز طرد مركزي مخبر كیمیاء التربة

 الكتل الذریة
تحضین عینات على درجة حرارة مضبوطة طول فترة  حاضنة مخبر كیمیاء التربة

 التحضین 
یستخدم لقیاس تراكیز العناصر المعدنیة في معقداتھا  جھاز قیاس الطیف اللوني مخبر كیمیاء التربة

 اللونیة 
  خضاض میكانیكي مخبر كیمیاء التربة
یستخدم إلجراء معایرات لدراسة الشحنة والخواص  جھاز معایرة كمونیة مخبر كیمیاء التربة

 الفیزیاكیمیائیة للتربة
 یستخدم لقیاس امتصاص الضوء للمحالیل اللونیة  جھاز سبكتروفوتومتر مخبر كیمیاء التربة
 یستخدم لتخلیص الماء من الشوارد واألیونات  جھاز النازع األیوني مخبر كیمیاء التربة
یستخدم لترمید العینات سواء تربة أو نبات على حرارة  المرمدة مخبر كیمیاء التربة

 عالیة 
من خالل  DNAیستخدم الختبار كمیة ونوعیة الـ  Electrophoresجھاز الرحالن الكھربائي األفقي  مخبر الوراثة الجزیئیة

حیث ، ترحیلھ على ھالمة أجاروز بوجود تیار كھربائي
وتتم ، تتناسب سرعة الھجرة عكسًا مع الوزن الجزیئي

 معلوم الوزن الجزیئي  DNAالمقارنة مع 
ذات األوزان الجزیئیة  DNAیستخدم لفصل عینات الـ  جھاز الرحالن الكھربائي العمودي مخبر الوراثة الجزیئیة

من خالل ھالمة األكریالمید التي تسمح ، الصغیرة
 .بالتفریق على مستوى زوج نیوكلوتیدي واحد

بعد تلوینھا ببروم  DNAیستخدم لتصویر عینات الـ  UVجھاز التصویر والتوثیق  مخبر الوراثة الجزیئیة
 . لھ نموذجین .االتیدیوم

من ، یستخدم لفصل األوساط عن بعضھا تبعًا لكثافتھا Centrifuge) جھاز الطرد المركزي(المثفلة  مخبر الوراثة الجزیئیة
 10.000خالل تعریضھا لعدد من الدورات تصل حتى 

 .دقیقة أو أكثر تبعًا لنوع المثفلة/ دورة 
 Polymerase chaineجھاز الدوران الحراري  مخبر الوراثة الجزیئیة

reaction ) الPCR ( 
یستخدم للحصول على مالیین النسخ المتشابھة من الـ 

DNA  45-35من خالل عدد من الدورات یتراوح بین 
 .دورة

 Molecularجھاز التھجین الجزیئي  مخبر الوراثة الجزیئیة
hybridization 

  DNAیستخدم إلجراء التھجینات على مستوى جزیئة الـ

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمیاه

 یستخدم للتعقیم الرطب للبیئات الغذائیة تحت الضغط ) أتوغالف(جھاز التعقیم 

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمیاه

 یستخدم لتقدیر اآلزوت  جھاز كلداھل

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمیاه

من ، یستخدم لفصل األوساط عن بعضھا تبعًا لكثافتھا مثفلة
خالل تعریضھا                                                                                           

دقیقة أو / دورة  10.000لعدد من الدورات تصل حتى 
 . أكثر تبعًا لنوع المثفلة

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمیاه

  مجھر متطور بكامیرا دیجتال

مخبر علوم البحار والبیئة 
  المائیة

 تقدیر عمر األسماك ومعدالت النمو  جھاز قراءة النمو على حراشف األسماك 
 دراسة النظام الغذائي في األسماك  مجاھر ومكبرات

GPS تحدید الموقع الجغرافي أثناء الدراسات الحقلیة 
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  وظیفة أجھزة المخبر  األجھزة الموجودة في المخبر  اسم المخبر  الكلیة

  
  العلوم

 المخبر المركزي

جھاز حراري +جھاز أشعة تحت الحمراء
 GCجھاز + جھاز تحلیل عنصري + تفاضلي

جھاز قیاس + كومبیوتر متطور ) + طالبي(
 السطح النوعي

 إجراء تحالیل كیمیائیة مختلفة

جھاز + جھاز انتقاء األیون + جھاز فولط أمبیر  مخبر التحلیل الكھربائي
 للدراسات العلیا والبحث العلمي جھاز ثنائي التقطیر+  pHجھاز + محطة كمونیة 

 للدراسات العلیا والبحث العلمي ).UV/Vis(جھاز  مخبر التحلیل الطیفي

مبخر + مضخة تفریغ زیتیة + مكبس ھیدرولیكي  مخبر الدراسات العضویة
 للدراسات العلیا والبحث العلمي فرن تجفیف+ دوار 

+ جھاز قرینة انكسار ) + طالبي( GCجھاز  مخبر السطوح والحفز
 للدراسات العلیا والبحث العلمي میزان حساس

 مخبر التحلیل اآللي

+ جھاز قیاس العكارة +  ).UV/Vis(أجھزة 
جھاز استقطاب + جھاز قیاس قرینة انكسار 

أجھزة + أجھزة طیف اللھب +  2ضوئي عدد 
pH  +  رجاج مناخل+ أجھزة قیاس ناقلیة 

 طالبي

مخبر البیئة والتصنیف 
 الحیواني

  pHجھاز قیاس درجة +   4مجھر نمساوي عدد 
Oجھاز قیاس + 

2
+ جھاز قیاس الملوحة +   

pH + Oجھاز قیاس
2

 .الملوحة+ 
 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

 /1/مخبر الدراسات العلیا 
جھاز قیاس + مجھر صیني  + مجھر استرالي  

  pHجھاز قیاس الحموضة + الملوحة والناقلیة  
 .جھاز قیاس األوكسیجین المّنحل+ 

 العلیاوظیفة بحثیة لطالب الدراسات 

حجرة تعداد العوالق +  2مجھر استرالي عدد  /2/مخبر الدراسات العلیا 
 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا 2الحیوانیة عدد 

 /4/مخبر الدراسات  العلیا 

  
حاضنة صغیرة + NAPCOحاضنة ذات بابین 

MEMMERT+ جھاز اتوغالف صغیر
PORTABEL  + جھاز اتوغالف كبیر

TAMER   + مجھر ألمانيwell   +مجھر–
 .بلجیكي -مجھر+ ھولندي 

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

مخبر البحث 
 العلمي

حاضنة ذات باب + TAMERحاضنة ذات باب 
NATIONA  + سبكترفوتومترCORNING  +

 .5مجھر نمساوي عدد 
 .وظیفة بحثیة ألعضاء الھیئة التعلیمیة

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا /6/مجاھر عدد  -عزل أوتوكالف غرفة  /1/نبات 
 /1/مجھر أسباني عدد -1 /2/مخبر الدراسات العلیا 

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا جھاز قیاس األكسجین في الماء -2

مكتب ومخبر الدراسات العلیا 
/3/ 

 مجھر تصویر ضوئي - 1
 /1/مجھر عادي عدد - 2
 مجھر عكوس - 3
 جھاز تقطیر - 4

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

 /4/مخبر الدراسات العلیا 

 -/ 1/محم لزراعة الجراثیم ذو بابین عدد -1
  /1/حاضنة عدد

مجھر اسباني  -/1/غرفة زرع جرثومي عدد  -2
 /1/مجففة عدد   -/3/عدد

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

 مخبر البحث العلمي

 -/2/للفطور عدد حاضنة  –حاضنة للجراثیم 
غرفة زرع للجراثیم  -حاضنة  لمحضرات البرافین

 –حاضنة رطبة  –غرفة زرع أنسجة –
 میكروتوم -/ 1/مجھر عدد - أوتوغالف

 أبحاث أعضاء ھیئة التدریس

مكتب وغرفة الزراعة 
 الجرثومیة

 تحضیر مزارع جرثومیة للمقررات العملیة حاضنة

إجراء بحوث أعضاء الھیئة التدریسیة وبحوث مجھر / + 2ستریوسكوب عدد+مجاھر نفوذة الدراسات العلیا والبحث 
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+ مع كامیرة تصویر دیجیتال/ 2عدد /استقطابي  العلمي
 مجھر انعكاسي

 طالب الدراسات العلیا

الجیوھندسیة 
 تدریب الطالب وإجراء البحوث أجھزة تحلیل میاه اآلبار والمسطحات المائیة والھیدروجیولوجیا

  

  اسم المخبر  الكلیة
األجھزة 

الموجودة في 
  المخبر

  أجھزة المخبروظیفة 

  
  

  العلوم

المستحاثات 
 والرسوبیات

/ + 14/ستریوسكوبات عدد
/ 7عدد /مجھر استقطابي 

ستریومكروسكوب مع 
مكبرة ثالثیة / + 1/كامیرا

/ 1/العینیة مع كامیرا عادیة
مجموعة مستحاثیة + 

 نموذجیة

 البحوثتدریب الطالب  وإجراء 

 الجیوفیزیاء التطبیقیة

جھاز تنقیب مغناطیسي 
جھاز تنقیب + بروتون 
قناة + مقاومیة ( كھربائي 

عدد /تحریض استقطابي
 12سایسموغراف / + 2

جھاز +   GPS جھاز
 اإلسقاط

 تدریب الطالب وإجراء البحوث

  
الھندسة 
  المدنیة
  

مخبر الحاسوب 
  للدراسات العلیا

یضمالمخبرالعدیدمنأجھزةالحاسوبالحدیثةویستخدممنقبل طالب الدراسات العلیا 
الماجستیر والدكتوراه للقیامبتطبیقاتالحاسوبالمختلفة على برامج ھندسسیة علمیة 

 .والبحثالعلمي

مخبر  الحاسوب 
ألعضاء الھیئة 

 التدریسیة
 

من قبل أعضاء  یضمالمخبرالعدیدمنأجھزةالحاسوبالحدیثة وخط انترنیت ویستخدم
 .الھیئة التدریسیة للقیام بتطبیقات الحاسوب المختلفة والبحث العلمي

 1مخبر الحاسوب رقم 
 .العدیدمنأجھزةالحاسوبالحدیثة ویستخدم من قبل الطالب ألغراض تدریسیةیضم  للطالب

 2مخبر الحاسوب رقم 
 .الطالب ألغراض تدریسیةالعدیدمنأجھزةالحاسوبالحدیثة ویستخدم من قبل یضم  للطالب

 3مخبر الحاسوب رقم 
 .العدیدمنأجھزةالحاسوبالحدیثة ویستخدم من قبل الطالب ألغراض تدریسیةیضم  للطالب

 4مخبر الحاسوب رقم
 العدیدمنأجھزةالحاسوبالحدیثة ویستخدم من قبل الطالب ألغراض تدریسیةیضم  للطالب

  تجریب الموادر مخب

المواد یقعمخبرتجریب 
ضمنالمبانیالملحقةبالكلیةویضممجموعةكبیرةمنالتجھیزاتالتیتستخدممنقبل 

الطالبلتطبیقالدروسالعملیةفیالكلیةكماتستخدمھذھاألجھزةمنقبالألساتذةلصالحالبحث 
 .العلمي والعماللمھني 

  
 مخبرمیكانیكالتربة

  

. یضمھذاالمخبرمجموعةمناألجھزةتستخدملتعیینالخواصالمیكانیكیةوالفیزیائیةللتربة
التیتستخدممنقبل 

الطالبلتطبیقالدروسالعملیةفیالكلیةكماتستخدمھذھاألجھزةمنقبالألساتذةلصالحالبحث 
 .العلمي والعماللمھني 

  
  

 مخبرمیكانیكالصخور
 

 

الخرائط الطبوغرافیة، یحویھذاالمخبر على الخرائط الجیولوحیة، 
والخرائطالجیولوجیةالھندسیةالتیمن خاللھایتمإجراء  تمارین مبسطة لرسم 

 .المقاطع الجیولوجیة والمقاطعالجیولوجیة الھندسیة
إضافةإلىذلكیوجدفیالمخبرنماذحلعیناتفلزیةوعینات لمختلف أنواع 

 .الصخور،الرسوبیة، االندفاعیة و المتحولة
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 مخبرالمساحة
  

یحتویمخبرالمساحةعلىالعدیدمناألجھزة الساحیةالحدیثة واألجھزة التقلیدیة ، 
 .جھازین تصویر مساحي مع الراسم اآللي

على استخدام ھذه االجھزة خالل فصلین )عام( یتدرب طالب كلیة الھندسة المدنیة
  .دراسیین حیث یقومون في نھایة كل فصل بإنجاز مشروع مساحي على الطبیعة

 

  

  

األجھزة الموجودة   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   في المخبر

الھندسة 
  المدنیة

 مخبرالھیدرولیك
  

مخبراآلالتالمائیة   –مخبرمیكانیك السوائل: یضمھذا المخبر على
. مخبرالریوالصرف

ھذاویحتویمخبرالھیدرولیكعلىالعدیدمناألجھزةالتیتستخدممنقبل 
الطالبلتطبیقالدروسالعملیةفیالكلیةكماتستخدمھذھاألجھزةمنقبالألساتذةلصالحالبحث 

  .العلمي والعماللمھني 
 

  مخبر المواصالت
  

یحوي على العدید من التجھیزاتوالمعداتالتیتخدم 
. العملیةالتدریسیةفیالمرحلتینالجامعیةاألولىوالدراساتالعلیا

یجریفیالمخبرالعدیدمنالتجارب والتحالیاللمخبریة التیتستخدممنقبل 
الطالبلتطبیقالدروسالعملیةفیالكلیةكماتستخدمھذھاألجھزةمنقبالألساتذةلصالحالبحث 

 .العلمي والعماللمھني 

  مخبر البیئة
  

األجھزةوالمعداتالتیتخدمالعملیةالتعلیمیة والتطبیقیة مجھزبأحدث 
ھذاوتتمفیھاالختباراتالالزمةلالبحاث . فیالمرحلتینالجامعیةاألولىوالدراساتالعلیا

 .العلمیةالتیتعالجمشكالتتلوثالمیاھوالبیئة

 مخبرالجیولوجیا
  

یحویھذاالمخبر على الخرائط الجیولوحیة، الخرائط الطبوغرافیة، 
والخرائطالجیولوجیةالھندسیةالتیمن خاللھایتمإجراء  تمارین مبسطة لرسم المقاطع 

 .الجیولوجیة والمقاطعالجیولوجیة الھندسیة
إضافةإلىذلكیوجدفیالمخبرنماذحلعیناتفلزیةوعینات لمختلف أنواع الصخور،الرسوبیة، 

  . االندفاعیة و المتحولة
 

  
مخبر میكانیك 

  اإلنشاءات
 

 
المخبر بمجموعة من التجھیزات الحدیثة التي تخدم العملیة التعلیمیة و تم تزوید 

 .البحثیة في الكلیة 
 

الطب 
  البشري

جھاز اسبكترو فوتوتر   
BTs350    

  
  
  
  
  
  

الھندسة 
المیكانیكیة 
  والكھربائیة

  
  

تحلیل وحمایة نظم 
 القدرة الكھربائیة

 

  .الفنیة في عدة مجاالتإنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة الكوادر 
  .قیاس عازلیة تجھیزات التوتر المنخفض 
وصل، أجھزة إنارة، أجھزة -أجھزة قطع(اختبار العدید من التجھیزات الكھربائیة  

 .وبیان جاھزیتھا، ومدى مطابقتھا للمواصفات القیاسیة) تأریض، نواقل

  
  
  
  

القیادة الكھربائیة 
 والكترونیات القدرة

 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة الكوادر الفنیة في مجال التحكم  -
واألتمتة الصناعیة، استخدام المبدالت بأنواعھا، التحكم بالمحركات الكھربائیة 

، استخدام وتطبیق PIDوفق المبدأ السلمي والشعاعي، التحكم باستخدام 
یة، جودة الطاقة ، المصاعد الكھربائPLCالدارات المتحكم بھا برمجیًا 

  .الكھربائیة
  .قیاس عزوم اإلقالع للمحركات الكھربائیة -
استخدام وبرمجة القالبات المتحكم بھا شعاعیًا لقیادة اآلالت الكھربائیة  -

  ...).روافع، آالت درفلة، آالت نقل،(بأنواعھا 
اختبار المحركات الكھربائیة ودراسة مشاكلھا الفنیة وبیان جاھزیتھا،  -

 .ھا للمواصفات القیاسیةومدى مطابقت
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األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الھندسة 
المیكانیكیة 
  والكھربائیة

  التحكم الھیدرولیكي

 يالمیكانیكیة فإمكانیة تحدیث أنظمة التحكم  .1
المعامل ومعایرتھا لضمان عمل التجھیزات 

بشكل متناسق بما یضمن المعایرة السلیمة 
  .لعملھا، وبالتالي زیادة عمر التشغیل

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة  .2
 .الكوادر الفنیة في عدة مجاالت

  الترمودینامیك

إمكانیة القیام بالعدید من األبحاث في مجال  .1
المستخدمة في األبنیة والصناعة المواد العازلة 

الختیار العازل االقتصادي المناسب لخفض 
 .استھالك الطاقة والحد من تلوث البیئة

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة  .2
 .الكوادر الفنیة

  االھتزازات المیكانیكیة

دراسة إمكانیة تخفیف الضجیج  .1
واالھتزازات في المنشآت الصناعیة 

الحلول المناسبة لحمایة أجزاء واقتراح 
 .اآلالت وزیادة عمرھا الفني

  مقاومة المواد

دراسة المواد المعدنیة وتقدیر تعب المعادن،  .1
 .مما یساھم في تقدیر عمر الخدمة لھا

إجراء األبحاث على المنتجات الوطنیة  .2
  .ومطابقة المستوردات للنورمات العالمیة

  

  أجھزة القیاس المیكانیكیة

إجراء القیاسات الھندسیة للعناصر  .1
والمنتجات، والتأكد من مطابقتھا 

 .للموصفات القیاسیة ومواصفات الجودة
القیام بالعدید من األبحاث المتعلقة  .2

بالمواصفات الصناعیة للمنتجات والعمل 
على تحسینھا من ناحیة األبعاد الھندسیة 

وأخطاء الشكل وتوضع العناصر وصوًال 
  .لمنتجإلى ضمان جودة ا

  .دراسة جودة المسننات من حیث التعشیق .3
  

مخبر الورش المیكانیكیة 
  )میكاترونیك(الكھربائیة 

تقدیم الحلول العملیة للمشاكل الصناعیة المتعلقة  .1
 .بالمنشآت والمؤسسات الصناعیة اإلنتاجیة

تنفیذ نماذج مصغرة للعدید من االبتكارات  2
األعمال الصناعیة الصناعیة التي تساھم في تطویر 

 .والخدمیة

  الھوائیات وانتشار األمواج

تقدیم االستشارات الفنیة للمنشآت والمؤسسات  .1
التخصصیة في مجاالت االتصاالت، والقطاعات 

العسكریة بما یساھم في تحسین أداء منظومات 
  .االتصاالت

إمكانیة إجراء المحاكة البرمجیة للمشكالت  2
تواجھ أنظمة اإلرسال الواقعیة التي یمكن أن 

واالستقبال بما فیھا ھوائیات التلفزیون بما یساھم في 
  .التغلب على ھذه المشكالت الحقًا

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة الكوادر 
 .الفنیة في عدة مجاالت
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األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

الھندسة 
المیكانیكیة 
  والكھربائیة

مخبر القیاسات وأجھزة 
  القیاس الكھربائیة

إجراء القیاسات الھندسیة للعناصرالكھربائیة  .1
وااللكترونیة، والتأكد من مطابقتھا للموصفات 

 .القیاسیة ومواصفات الجودة
  

تقدیم االستشارات الفنیة والھندسیة في مجاالت  .2
للمؤسسات القیاسات الكھربائیة واإللكترونیة 

 .والمنشآت الصناعیة المختلفة
  

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة الكوادر  .3
 .الفنیة في عدة مجاالت

  
  
  
  
  
  

طب 
  األسنان

مخبر تقویم األسنان والمواد 
السنیة ورسم ونحت 

)المشترك(األسنان  
 

یقوم الطالب فیھ بالتدرب على انجاز األعمال المطلوبة 
األسنان كما یحتوي على كافة منھ في عملي تقویم 

األجھزة المطلوبة النجاز األعمال المخبریة كما یتدرب 
على تشكیل الشكل التشریحي لألسنان من مادة الصابون 
والشمع ویتعرف على كافة المواد المستخدمة في طب 
.األسنان بشكل عام  

مخبر النسج والتشریح 
 المرضیةدراسة المقاطع النسیجیة والنسیجیة   المرضي

  مخبر تعویض األسنان
ویحیوي ، صناعة األجھزة  المتحركة الكاملة والجزئیة 

المخبر على طاوالت مجھزة باألجھزة والدوات 
 .الضروریة

  مخبر الجبس
یخدم كافة أقسام الكلیة من أجل انجاز كل األعمال 

 المطلوبة

 أجھزة تصویر أشعة ذرویة مخبر األشعة
التصویر الذروي واالطباقي للحاالت التي یتم فیھ اجراء 

 یتم عالجھا في الكلیة

مخبر التیجان 
  )الھامات الصناعیة(والجسور

یتدرب فیھ الطالب سریریًا على تحضیر األسنان على 
الھامات وصناعة التیجان والجسور المناسبة وفق الخطة 

 العلمیة الموضوعة

الھامات (مخبر مداواة األسنان
 أجھزة تصویر أشعة ذرویة )االصطناعیة

یقوم الطالب فیھ بالتدریب سریریًا على مداواة األسنان 
بشكلیھ الترمیمي واللبي وذلك على األسنان االصطناعیة 

 للھامات

  مخبر صب المعادن
 یتم فیھ صب األعمال الخاصة بقسم التیجان والجسور
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األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

  
  

  التمریض

  مخبر تمریض البالغین -
مخبر تمریض الحاالت  -

 الحرجة
 

تدریب عناصر الھیئة التمریضیة في مؤسسات وزارة 
الصحة على المھارات المتقدمة وتطبیقاتھا في التمریض 

برنامج ( باستخدام أجھزة محاكاة مزودة بكمبیوتر 
 ).التجسیر 

تمریض األمومة وصحة  -
  المرأة

  تمریض صحة الطفل -
 

دورات تدریبیة على طریقة إجراء فحص  الثدي الذاتي 
والكشف المبكر على سرطانات الثدي والتدریب على 

الوالدة الطبیعیة لعناصر الھیئة التمریضیة في 
المؤسسات الصحیة وكل اإلجراءات المتقدمة في 

  .تمریض األطفال

   مخبر اإلسعافات األولیة -
دورات تدریبیة لجمیع القطاعات الحكومیة إجراء 

والمجتمعیة على اإلسعافات األولیة والتصرف حیال 
  .الكوارث

  
الھندسة 
  المعلوماتیة

مخبر البرمجة 
  والخوارزمیات

مخبر تخصصي لطالب الكلیة وإمكانیة إجراء دورات 
تدریبیة للمؤسسات العامة والخاصة بما یخدم التقانات 

  .المعلومات  الحدیثة والوصول إلى
  

  مخبر قواعد المعطیات

إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 
والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 

  .المعلومات 
  

  مخبر ھندسة البرمجیات

إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 
والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 

  .المعلومات 
  

مخبر نظم التشغیل والنظم 
  الموزعة

إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 
والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 

مخبر االتصاالت 
LABVolt  

إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 
یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى  والخاصة بما
  مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 

  

 LAB مخبر بنیان الحواسیب
Volt  

إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 
والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 

  مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 
 

 LABمخبر العلوم األساسیة 
Volt  

إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 
والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 

  مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 
 

مخبر إدارة الشبكات 
  واإلنترنت

تمكین االتصال باإلنترنت وإمكانیة إجراء دورات 
التقانات تدریبیة للمؤسسات العامة والخاصة بما یخدم 

  .الحدیثة والوصول إلى المعلومات
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األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

  الحقوق

  
  مكتب ممارسة المھنة

تقددیم الخبرة والمشورة الحقوقیة والدراسات  .1
القانونیة إلى الوزارات واإلدارات العامة 

العام والمؤسسات والھیئات والشركات والقطاع 
والتعاوني والمشترك والخاص داخل القطر 

وذلك عنطریق مجلس العمل المھني أو ، وخارجھ 
  بمساعي عضو أو أكثر في المكتب

تقدیم الدراسات واألبحاث بخصوص مشاریع  .2
القوانین والمراسیم واألنظمة المقترحة بناء على 

  .طلب من الجھات المختصة 
اختالف  صیاغة مشاریع العقود واالتفاقیات على .3

أنواعھا ومتابعة إجراءات  تسجیلھا لدى الجھات 
  .المعنیة 

القیام بأعمال التحكیم الشرعي واإلداري والتجاري  .4
والمدني والدولبي والعمالي بناء على طلب من 

الجھات المختصة والقیام بأعمال الخبرة بأنواعھا 
المختلفة أمام المحاكم وتنظیم العقود بأنواعھا 

  .المختلفة 
مزاولة مھنة المحاماة والمرافعة أمام مختلف  .5

الھیئات القضائیة واإلداریة وغیرھا من الجھات 
والتنسیق والتعاون مع نقابة المحامیین في القطر 
وفروعھا في المحافظات بما یخدم تحقیق العدالة 

 .وربط الجامعة بالمجتمع

  المكتبة القانونیة

الحدیثة تحوي على مجموعة من الكتب القانونیة 
والشاملة لمختلف فروع القانون العام والخاص ویستطیع 

االستفادة ) عام أو خاص(أي شخص طبیعي أو معنوي 
من ھذه الكتب في مجال البحث القانوني والمجاالت 

 .العلمیة األخرى

  
  
  

الھندسة 
  التقنیة

مخبر القیاسات وأجھزة 
 القیاس المیكانیكیة

 
 

  )EASYFORM(جھاز قیاس الشكل  - 1
  )DiGIMARCX2(جھاز قیاس االرتفاعات - 2
 Perthometer(جھاز قیاس الخشونة  - 3

pgk125(  
 Marvision(جھاز قیاس ثالثي اإلبعاد - 4

Ms222(  
  )WMZ(جھاز قیاس أبعاد مجھري - 5
  )(XLS150جھاز قیاس أقطار - 6
  )(ULM300ألمعایره(جھاز قیاس األطوال  - 7
  (ZWP-14)جھاز معایرة المسننات - 8
  )P600(یاس األبعاد العامودي جھاز ق- 9
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  أجھزة المخبروظیفة   األجھزة الموجودة في المخبر  اسم المخبر  الكلیة

  
الھندسة 
  التقنیة

 .جھاز االمتصاص الذري 

  علم وتحلیل المیاه الملوثة - 1
  المشروبات االصطناعیة - 2
  الزیوت والمنتجات النفطیة - 3
  علم الجیولوجیا والتربة - 4
  علم الفلزات والخامات - 5
  العلوم الطبیة والصیدالنیة - 6
  علم المواد البالستیكیة - 7
 .المواد الزراعیة  - 8

 Elementarجھاز تحلیل العناصر  
  .علم المواد الغذائیة والمعدنیة - 1
  .العلوم الصیدالنیة  - 2
 .العلوم البیئة والجیولوجیا  - 3

 FT/IRجھاز   

  .علم المواد الغذائیة - 1
  .علوم الصیدلة والطب - 2
  .الجیولوجیا  - 3
 .البیولوجیا - 4

  .علم المواد الغذائیة - Spectrophotometer 1جھاز  
 .علوم الصیدلة والطب - 2

  جھاز الرفراكتومتر 
REFRACTOMETER 

 .علم المواد الغذائیة والبترولیة - 1

 جھاز بوخنر اآللي 
  علم المواد الغذائیة والجیولوجیة والبترولیة - 1
 .العلوم الصیدالنیة - 2

 المواد الغذائیةعلم  - Lactoscan( 1(جھاز    
مخبر أسس الھندسة 

  الكھربائیة و االلكترونیة
-أسس ھندسة كھربائیة(

 )أسس ھندسة الكترونیة

 
  .دراسة العناصر االلكترونیة وخصائصھا - 1
  .تطبیقات العناصر االلكترونیة في الصناعة - 2
 .تصمیم الدارات االلكترونیة - 3

  مخبر مقاومة المواد

للمواد الھندسیة إجراء االختبارات المیكانیكیة  - 
 ) .االنفعاالت، االجھادات، مقاومة الشد(

  .تحدید التركیب الكیمیائي للخالئط المعدنیة  - 
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األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

المعھد 
العالي 
للبحوث 
  البحریة

 المخبر المركزي
أجھزة كروما توغرافیا الغازیة  - 1 - 1

  والسائلة
  .جھاز التحلیل العنصري  - 2

  .جھاز تحدید الكبریت  - 3
 .مولد اآلزوت  - 4

إجراء القیاسات التحلیلیة لكافة الملوثات العضویة 
  ومعاییر التلوث وقیاسات تحلیلیة أخرى

 

  مخبر الكیمیاء البحریة
تحدید تراكیز العناصر المعدنیة الثقیلة في األوساط 

  ......)دم+أحیاء +رسوبیات +میاه(مختلفة 
  

  مخبر الجیوكیمیاء
تحضیر العینات المائیة والرسوبیة واألحیاء تمھیدًا 

لتحلیل الملوثات العضویة بكافة انواعھا 
الھیدروكربونات البترولیة والمبیدات ومركبات (

 .....)البیفینیل متعدد الكلور 

  مخبر الطیوف

لتحدید التراكیز االجمالیة للملوثات العضویة 
وتحدید الزمر الوظیفیة في المركبات للتعرف على 

ھویتھا ویحتوي ھذا المخبر على جھاز الفلورة 
  IRوجھاز 

 

  مخبر المغذیات
لتحدید العناصر المغذیة للتعرف على مدى غنى أو 

میاه ، میاه أنھار، میاه بحر (فقر األوساط المائیة 
 بالمغذیات..............)المزارع السمكیة 

تكاثر ، تغذي(إجراء الدراسات البیولوجیة لألسماك   مخبر األسماك
 والمخزون السمكي) نمو،

تربیة واستزراع األسماك وسبل تنمیتھا وتحسین   مخبر استزراع  األسماك
 جودتھا

والنباتیة دراسة المفترسات القاعیة الحیوانیة   مخبر القاعیات
 واستزراعھا بھدف تنمیة الثروات البحریة

مخبر العوالق الحیوانیة 
دراسة التنوع الحیوي لھذه العوالق واستزراعھا   مع وحدة االستزراع

 لصالح المزارع السمكیة
مخبر العوالق النباتیة  مع 

دراسة التنوع الحیوي لھذه العوالق واستزراعھا   وحدة االستزراع
 المزارع السمكیةلصالح 

 دراسة المؤشرات الحیویة والبیئیة للتلوث  مخبر الدالئل الحیویة
دراسة الجراثیم ودورھا في تفكیك المركبات   مخبر المیكروبیولوجیا

 النفطیة
  

كلیة العلوم 
الثانیة 

  بطرطوس

مربعة ، جیبیة ، سن ( مولد إشارات كھربائیة   -
    .مع شاشة ) منشار 

مربعة ، جیبیة ، سن ( إشارات كھربائیة مولد   
   ).بدون شاشة ( عادي ) منشار 

   كتلة مقاومات متغیرة القیمة  
   كتلة ملفات متغیرة القیمة  
   كتلة ملفات متغبرة القیمة  
  مع مأخذي  LCDراسم إشارة ملون بشاشة   
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 USBطابعة و   

  

  

  

  

  

  

كلیة العلوم 
الثانیة 

  بطرطوس

  
  
  
  

مودیل / مقیاس أفومترات بمؤشر متعدد   
Sanow Cx506   

    فولط 30 -220وحدة نغذیة متناوبة   
   مجموعة مكثفات مثبتة على لوحة  
   مجموعة مقاومات مثبتة على لوحة  
   فولط 220/110محول   
   ضمن علبة مأخذ 220/12/24محول   

حامل مع قاعدة معدنیة مع مسطرة مدرجة   
   ونابض

غرام مؤلفة من  500 – 5مجموعة أوزان   
   سبع قطع

   مل 500 – 400بیشر سعة   
   أنبوب اختبار مع سدادة  
   حامل سحاحة مع قاعدة وملقط  
   میزان حرارة عشري  
   میقاتیة  
   وعاء مع مشبك  
   مسعر مع غطاء ومخلط  
   مسعر كھربائي مع مخلط  
   بویل وماریوط  
   مع حامل كروم قاعدة معدنیة  
   غرام 500میزان إلكتروني حتى   

فولط مع حامل خشبي  220مولد اھتزاز   
   وبكرة

ھندسة 
تكنولوجیا 
المعلومات 
واإلتصاالت 
  بطرطوس

   Mcu PIC Labمتحكم صغري   
   Mcu AVR Labمتحكم صغري   

 Intel 8086 لوحة مخبریة للمعالج الصغري   
Bit Microprosser    

  Altera DE2 – 115 Board    
  4.3 LCD Touch Package   

  5Mega Pixel Digital Camera 
Package   
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  2013أبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة المسجلة لعام / 3/الملحق 

 كلية اآلداب والعلوماإلنسانية

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث  عنوان البحث القسم
 البحث

 مدة البحث
 باألشھر

اللغة 
 یونس یونس. د كتاب سیبویھ في دائرة ضوء علم اللغة الحدیث العربیة

 
 شھر12 23/07/2013

أثر العوامل الطبیعیة على استخدامات األراضي في الحوض  الجغرافیا
 .األدنى لنھر الكبیر الشمالي 

 جولیت سلوم. دة
 

 أشھر9 27/08/2013

 - 1970محافظة الالذقیة خالل الفترة دراسة تحلیلیة لمناخ  الجغرافیا
2010 

ریاض قره . د
  فالح

 شھر12 17/09/2013

 جالل خضرة. د السیاحة الریفیة الخضراء و تنمیتھا في المنطقة الساحلیة السوریة الجغرافیا
 

 ستة أشھر 22/10/2013

 كلية اهلندسة الزراعية
تسجیل  تاریخ فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم

 البحث
مدة البحث 

 باألشھر

المحاصیل 
 الحقلیة 

دراسة التباینات الوراثیة لمجموعة من الطرز المحلیة للشوفان 
 Avena sativaالمزروع 

بولص . د صالح قبیلي. د
 خوري

 شھر 24 22/01/2013

علوم 
 األغذیة 

/ مدة التخزین -درجة الحرارة/تأثیر ظروف التخزین التجاري 
 خصائص البسطرمةعلى أھم 

علي علي  . د علي عیاش. د
 أحمد محمد. م

 شھر 24 22/01/2013

علوم 
 األغذیة

دراسة أھم التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة والمیكروبیة في حلیب 
 الرضع أثناء االستھالك والتخزین على درجات حرارة مختلفة

 أحمد منصور. د
محسن . د

حرفوش  
 أحمد محمد

 شھر 12 23/04/2013

علوم 
 أساسیھ

دراسة تحلیلیة إلنتاج جھد الصید وإعادة تقییم اإلنتاج  الحقیقي 
یالین . ده أدیب سعد. د 2010 - 1950للمصاید السمكیة البحریةفي سوریة خالل الفترة 

 أشھر6 04/06/2013 أولمان

 كلية العلوم

رئیس فریق  عنوان البحث قسم
تاریخ تسجیل  فریق البحث البحث

 البحث
البحث مدة 

 باألشھر

 فواز األزكي. د دراسة أسسباب الظاھرة المفاجئة لتلوث نبع السن الجیولوجیا

عبد الكریم . د
دة العبداهللا 

عفاف .
 سلیمان

 شھر18 01/10/2013
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  حسن بدور. د .  a.B  / (C( دراسة الدالیات الخطیة في فضاء التوابع التحلیلیة  الریاضیات
 

 شھر18 27/08/2013

 رامي شاھین. د .رقم السیطرة المرمزة في البیانات الموجھة  الریاضیات
 

 شھر24 12/11/2013

تصمیم وبناء نظام موزع للتعرف على األشخاص باستخدم  معلوماتیة
 .القیاسات الحیویة 

محمد . د مریم ساعي . دة
 حجازي

 شھر24 27/08/2013

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

ھندسة 
الطاقة 

 الكھربائیة

  

تطبیق تقنیات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافیة في 
)  66kv( تحقیق اإلدارة األمثل لشبكة الطاقة الكھربائیة بالتوتر 

 في محافظة الالذقة

 حسام شاھین. د
مضر  .د

صارم  السید 
 عقیل المصال

 شھر24 19/03/2013

حاسبات 
 وتحكم آلي

  

تصمیم وبناء نظام موزع للتعرف على األشخاص باستخدم 
 .القیاسات الحیویة 

+ مریم ساعي . دة
 محمد حجازي. د

السیدین وسیم 
أحمد و علي 

 میا
 شھر24 27/08/2013

 كلية اهلندسة املدنية

تاریخ تسجیل  فریق البحث فریق البحثرئیس  عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

الھندسة 
المائیة 
 والري

التنبؤ بقیم التبخر في الساحل السوري باستخدام الشبكة العصبیة 
 غطفان عمار. د الصنعیة

بادیة حیدر   . د
میس محمد . م

 علیان
 شھر 36 12/11/2013

 كلية الطب البشري

تاریخ تسجیل  فریق البحث فریق البحث رئیس عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

الجراحة 
 العظمیة 

  

 االضطرابات الوظیفیة: اختالطات كسور النھایة السفلیة للكعبرة
 أشھر 6 22/01/2013 أحمد جوني. د غیاث حلوم. د

التولید 
وأمراض 

 النساء

  

حاالت دراسة فعالیة استعمال المیتوتریكسات في عالج بعض 
 الحمل المھاجر

 میسون دیوب. د
 

 شھر 24 19/02/2013
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 كلية طب األسنان

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

النسج حول 
 السنیة 

دراسة نسبة انتشار وشدة الضخامة اللثویة ومدى الحاجة للمعالجة 
 .عیادات أمراض النسج حول السنیة الجراحیة لدى مراجعي 

تھامة . دة ھاشم داود. د 
 یوسف

 شھر12 04/06/2013

مداواة 
 األسنان 

دراسة مخبریة مقارنة بین األدوات اللبیة الیدویة ستانلس ستیل 
واألدوات النیكل تیتانیوم في تحضیر االقنیة الجذریة المنحنیة في 

 األسنان المقلوعة
 باسم سلیم. د

 
 أشھر 6 12/11/2013

 كلية االقتصاد

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

إحصاء 
عبد الھادي . د .العائد االقتصادي للتعلیم في سوریة ودوره في التنمیة  وبرمجة

  الرفاعي
 شھر24 01/10/2013

 كلية اهلندسة املعمارية

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

التصمیم 
 المعماري

مدینة الالذقیة  -انفصال العمارة عن الطبیعھ خالل القرن العشرین 
 مثاًال

 أشھر6 17/09/2013 رنا غرة. د فؤاد خضرة. د

 كلية الرتبية

تاریخ تسجیل  البحث فریق رئیس فریق البحث عنوان البحث  القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

تقنین مقیاس شان للوعي البیئي بصورتھ الثالثة المعدلة على طلبة  تربیة الطفل
 جامعة تشرین وقیاس الوعي البیئي لدیھم

ریم كحیلة   . د بشرى شریبة. د
 منذر بوبو. د

 شھر 12 02/07/2013

إرشاد 
 نفسي

الذات في التعلم بمستوى التحصیل القدرة التنبؤیة لصورة فاعلیة 
 .الدراسي لدى الطلبة المعلمین في كلیة التربیة بجامعة تشرین 

 لبنى جدید. دة
 

 شھر 27/08/2013

مناھج 
وطرائق 
 تدریس

واقع استخدام التقنیات في البحث العلمي ودرجة الرضا النفسي 
 شھر12 01/10/2013 خضر علي. د فؤاد صبیرة. د .لدى أعضاء الھیئة التعلیمیة دراسة میدانیة في جامعة تشرین 

اعتقادات طلبة دبلوم التأھیل التربوي في جامعة تشرین حول  تربیة الطفل
 .التدریس في ضوء بعض المتغیرات األكادیمیة 

 شھر12 10/12/2013 سعدة ساري.د میساء حمدان. د
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 كلية التمريض

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

صحة 
 المجتمع

تحدیات تطبیق معاییر الجودة في التعلیم العالي وفقًا آلراء أعضاء 
 جامعة تشرین أنموذجًا –الھیئة التعلیمیة 

عالء محمود . د
  طویل

 أشھر 6 06/08/2013

 كلية الرتبية الرياضية

تاریخ تسجیل  البحثفریق  رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

التدریب 
 الریاضي

أھم التغیرات البدنیة التي طرأت على عناصر اللیاقة البدنیة لدى 
 العبي كرة القدم الحدیثة

 فادي زیزفون. د
 

 أشھر 8 22/01/2013

التخطیط و 
االدارة 
 الریاضیة

من  دراسة تحلیلیة لمقرر العروض الریاضیة وفق تصنیف بلوم
 وائل معوض. د وجھة نظر الطلبة

 
 أشھر 5 22/01/2013

 كلية  احلقوق

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

 

التدابیر التنفیذیة التي تتخذھا الدول في البحار لضمان تنفیذ القوانین 
 الداخلیة و الدولیة

بسام محمود . د
  احمد

 شھر12 31/12/2013

 املعهد العايل لبحوث البيئة

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

 وقایة بیئیة 
دراسة نزر بعض العناصر الثقیلة في نحل العسل و بعض منتجاتھ 

البیئة في و امكانّیة استخدامھا كمؤشر على تلوث ) الشمع -العكبر (
 المنطقة الساحلّیة

 فینا حمود. دة
خلیل . د

لینا  -مكیس 
 سالمھ

 شھرًا18 17/09/2013

 املعهد العايل  للغات

تاریخ تسجیل  فریق البحث رئیس فریق البحث عنوان البحث القسم
 البحث

مدة البحث 
 باألشھر

تعلیم وتعلم 
 الفرنسیة

الالذقیة مرحلة التعلیم أسباب تدني مستوى اللغة الفرنسیة في مدینة 
 ماقبل الجامعي

ربداء . دة سامو صالح. دة
 صقر

 شھر12 09/04/2013
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  2013العام   لخال المنجزةأبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة / 4/الملحق 

  كلية  اهلندسة الزراعية

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  تطورات البحث فریق البحث البحث

 باألشھر

العلوم 
 األساسیة

لقرائن الموقع الواحد من  –عدم التوارزن في التعبیر المورثي 
 وعالقتھ في الجفاف في نبات الشعیر SNPSخالل تقنیات 

وفاء .دة
  شومان

/ 1296/منجز بالقرار 
 شھر36 19/2/2013تاریخ 

المحاصیل 
 الحقلیة

تأثیر نظم مختلفة من الحراثة على انتاجیة الشعیر في الظروف 
 البعلیة

سلیمان .د
 سالمة

 سمیر جراد .د
علي .د

 میھوب

/  1789/ منجز بالقرار 
 9/4/2013تاریخ 

 شھر 24

دراسة مقارنة للمصل الناتج من بعض أنواع الجبن المحلي بھدف  علوم األغذیة
 انتاج مشروب مرطب

علي . د
 سلطانة

أحمد محمد   -
سماھر  -

 صقور

/   1881/ منجز بالقرار 
 شھر 24 23/4/2013تاریخ 

تقییم تلوث بعض األغذیة والمنتجات الزراعیة المعروضة في  علوم األغذیة
 األسواق بالرصاص والكادمیوم

 قصي الحكیم.د
 

 1165منجز بالقرار رقم 
 5/2/2013تاریخ 

 شھرا24

ومدى ) الخریج ( دراسة الخصائص النوعیة لزیت الزیتون   علوم األغذیة
 .والدولیة مطابقتھا  للمواصفات الوطنیة 

 محمد حیدر. د
 

 1166منجز بالقرار رقم 
 5/2/2013تاریخ 

 شھر 36

 كلية اهلندسة  امليكانيكية والكهربائية

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  تطورات البحث فریق البحث البحث

 باألشھر

طاقة 
 الكھربائیة

نظم القدرة التأمین المعلوماتي لنظم التحكم والتنسیق المؤتمتة في 
 الكھربائیة

ھیثم . د
 دغرور

رزان الرحیة 
منال  -

 یوسف

منجز بالقرار رقم 
تاریخ /1534/

19/3/2013 
 شھر24

 كلية الطب البشري

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  تطورات البحث فریق البحث البحث

 باألشھر

تولید 
وأمراض 

 نساء
أحمد عبد . د استئصال الرحم بالتنظیر

  الرحمن

/ 1874/منجز بالقرار
 شھر36 23/4/2013تاریخ 

/ 2449/منجز بالقرار  أمل حكیم. د غزل دیب. د المعالجات المناعیة لألمراض التحسسیة عند األطفال قسم األطفال
 2/7/2013تاریخ 

 شھر 12
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 كلية  الصيدلة

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
البحث مدة  تطورات البحث فریق البحث البحث

 باألشھر

تصمیم 
ومراقبة 

 الدواء

دراسة بیولوجیة وكیمیائیة لنوعي الطیون الطبي المنتشرین في 
 الساحل السوري

عزیزة . دة
 یوسف

دأسامة 
 منصور

/  1790/ منجز بالقرار 
 شھرًا18 9/4/2013تاریخ 

مراقبة 
 األغذیة 

تحدید حمض الفینیك في بعض األغذیة المحلیة وطرق التخلص 
 منھ

 مفید یاسن
 

 1295منجز بالقرار رقم 
 19/2/2013تاریخ 

 شھر12

 املعهد العايل لبحوث البيئة

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  تطورات البحث فریق البحث البحث

 باألشھر

تقییم فاعلیة األحیاء الدقیقة في التحول الحیوي للفوسفجیسوم  الكیمیاء لبیئیة
 السوري

أمیمة . دة تمیم علیا.د
 ناصر

/  1535/ منجز بالقرار 
 19/3/2013تاریخ 

 شھرًا 18
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  2013أبحاث الماجستیر المسجلة لعام / 5/ الملحق 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

 19/02/2013 محمد فرحة. د مبرلوبونتيقصدیة الجسد عند  أمیمة محمد الفلسفة

 19/02/2013 منذر شباني. د الممھدات الفلسفیة التاریخیة الالعقالنیة نیتشھ إناس ابراھیم الفلسفة

غستن عالء . د مشكلة الحالكة في فلسفة برغسون رندة بھلولي الفلسفة
 الدین

19/02/2013 

 19/02/2013 محمد فرحة .د الالعقالنیة عند كیر كیجارد سمر سمرة الفلسفة

 19/03/2013 برھان مھلوبي. د مشكلة االنسان المتعالي عند الفارابي علي سینو الفلسفة

 19/02/2013 منذر شباني. د دراسة نقدیة -الدین عند ھیغل  ھانیا مھنا الفلسفة

 19/03/2013 ابراھیم رزوق. د غاستون باشالر انموذجًا - االبستمولوجیا بین الفلسفة و العلم  وئام ضویھ الفلسفة

 12/11/2013 منذر شباني. د .نقد المثالیة والتاریخیة ومفھوم الحقیقة عند نیتشھ  جانیت عبود الفلسفة

الصرخة المزلزلة و الثقافة : الثقافة االمریكیة المضاّدة في الستینات آالء اسماعیل اللغة االنكلیزیة
 .السائدة

 22/01/2013 احمد العیسى. د

 22/01/2013 عبیر زھرة. دة بطالت مقیدات و نصوص مقیدة في بعض من روایات توماس ھاردي أثال بلیلو اللغة االنكلیزیة

أدھم  اللغة االنكلیزیة
 السالمات

آراء و دور مدرسي اللغة االنكلیزیة في تعلیم وتعلم اللغة االنكلیزیة كلغة 
 أجنبیة

 05/02/2013 أوراس عثمان. د

العقاب ، الشر و اإلصالح في منظور اوسكار : وایلد المسیحي الخّطاء  إیاد جعبري االنكلیزیةاللغة 
 .وایلد 

 22/01/2013 سوزي غریب. دة

دراسة نقدیة مفصلة في روایة : فرجینیا وولف متصوفة و رؤیوّیة  بابل صالح اللغة االنكلیزیة
 " .السیدة داالوي"فیرجینیا وولف 

 22/01/2013 مالك سلمان. د

 05/02/2013 غیسة سركو. د سوریة -ة تأثیر استخدام اللغة العربیة من قبل األرمن في الالذقیة سدرا جورج یعقوب اللغة االنكلیزیة

 لورانس. ھـ.الكلمة و اللون في فن د: تجلي لورانس على القماش  راما سلیمان اللغة االنكلیزیة
سوزي غریب      . دة

عبد الحكیم . د
 الحسیني

19/03/2013 

دراسة نقدیة / االحتجاز والطاقة التحریریة للفعل السردي : ورثة شھرزاد ریم محمد اللغة االنكلیزیة
لملیكة اوفقیر ، " السجینة"لمانویل بوي ، و" قبلة المرأة العنكبوت"في 

 19/02/2013 سلمانمالك . د
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 آلزار نفیسي" قراءة لولیتا في طھران"لنوال السعداوي و" ابنة ایزیس"و

األبعاد االجتماعیة و الثقافیة لمنظومة الحافز المبنیة على نظریة الذات في  عزة حسون اللغة االنكلیزیة
 دراسة حالة متعلمي اللغة االنكلیزیة للبالغین: تعلم اللغة الثانیة 

 19/03/2013 أوراس عثمان. د

 08/01/2013 ماھل السودة. د سیاق السونیتیة في العصر اإللیزابیثيصورة المحبوبة في  محمد بكداش اللغة االنكلیزیة

استقاللیة المدرس في عملیة التعلیم في قسم اللغة اإلنكلیزیة في جامعة  مایا اسماعیل اللغة االنكلیزیة
 14/05/2013 أوراس عثمان. د تشرین

احمد شمو  اللغة االنكلیزیة
 حسین

الذھني و التمثیل اللغوي في مواضیع دور التصور في الربط بین التمثیل 
 23/07/2013 جالل الراعي. د ساكنھ

التوریة والصور البیانیة لتھایة العالم في مسرحیات مختارة من مسرح  ھبة محمد اللغة االنكلیزیة
 12/11/2013 یوسف شاھین. د نھایة القرن

مواطن الجمال لدى دانتي غابرییل الفن، المتعة ، الیأس ، و التحري عن  ربا طویل اللغة االنكلیزیة
 10/12/2013 نور العربي. دة روزیتي في قصیدة نزل الحیاة و قصائد أخرى

ناصر . د 2012-2011تأطیر األزمة السوریة : الخطاب اإلعالمي  ماریا محمد اللغة اإلنكلیزیة
 22/01/2013 عبدالحمید

حسن  اللغة العربیة
 08/01/2013 حوریة حمو. د 1939-1933مرحلة البدایات  -الحكیم  آلیات التلقي في مسرح توفیق المصري

 22/01/2013 محمد مروشّیة. د تحوالت القضایا الوطنیة و القومیة في قصص محسن یوسف دیما اسماعیل اللغة العربیة

 22/01/2013 عیسى فارس. د المرأة في شعر ابن خفاجة األندلسي رامي خضر اللغة العربیة

 19/03/2013 نزیھة طھ. دة العناصر القصصیة في أشعار اللصوص المخضرمین و األمویین سمیحة نداف العربیةاللغة 

دراسة تطبیقیة في حماسة أبي  -نزع الخافض بین النظریة واالستعمال  عبیدة الشبلي اللغة العربیة
 تمام

 05/02/2013 سمیرة موسى. د

عبیر  اللغة العربیة
 اسماعیل

الطبیعة في شعر الغزل في العصلر األموي شعر العذریین تجلیات 
 والحسیین أنموذجًا

 08/01/2013 ھویدا نجاري. د

 05/02/2013 عیسى فارس. د "عصر الطوائف أنموذجًا"ظاھرة القص في الشعر األندلسي  عمار البھلول اللغة العربیة

-1990الداللیھ في روایات ولید إخالصي التشكیل الفني للمكان و أبعاده  فرح رابعھ اللغة العربیة
 22/01/2013 حسان الشامي. د . 2010

فردوس  اللغة العربیة
 19/03/2013 رؤى قداح. دة القلق و اإلبداع في لزومیات المعري نعمان

 08/01/2013 وضحى یونس. د قضایا النقد البیاني بین الجاحظ وابن وھب الكاتب الھام جحجاح اللغة العربیة

دراسة تطبیقیة في  -األسماء الموصولة بین االستخدام النحوي والداللة  نور ھلیل اللغة العربیة
 04/06/2013 حسن شحود. د سورة البقرة
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أسامة اسكھ  اللغة العربیة
 دلي

روایات غازي عبدالرحمن القصیبي ( الذات واآلخر في الخطاب الروائي 
 )أنموذجًا

 04/06/2013 حسان الشامي. د

األبعاد الداللیة والفنیة لصورة الذئب في شعر صدر األسالم وعصر بني  یسرى زكریا اللغة العربیة
 أمیة

 04/06/2013 نزیھة طھ. د

ھالل حاج  اللغة العربیة
 حسین

دراسة تطبیقیة في دیوان  -أدوات الشرط بین االستخدام النحوي و الداللي 
 زھیر بن أبي سلمى

 02/07/2013 سامي عوض. د

تاریخ قبیلة األزد في الجاھلیة و االسالم حتى نھایة العصر األموي في  سام عبیده اللغة العربیة
 شمال شبھ الجزیرة العربیة و جنوبھا

 06/08/2013 محسن یونس. د

دراسة تطبیقیة في أربع  روایات من  -اللحن وأثره في التطور الداللي  حنان حرفوش اللغة العربیة
 . 2009الكتاب العرب في سوریة لعام إصدار اتحاد 

میساء عبد . دة
 القادر

27/08/2013 

 01/10/2013 غیثاء قادرة. دة الزمن في أشعار الصعالیك الجاھلیین و المخضرمین احمد العباس اللغة العربیة

 22/10/2013 وھران حبیب. دة البنیة و الوظیفة -مشھد الطلل في القصیدة األمویة  نعمى خلیل اللغة العربیة

دراسة ) م 1157- 1081/ ھـ 552-474(اإلمارة المنقذیة في شیزر  عامر الشدود اللغة العربیة
 01/10/2013 وفاء جوني. دة تحلیلیة سیاسیة

میساء عبد . دة في دیوان أبي تمام" اإلحالة"تجلیات  سعود یوسف اللغة العربیة
 22/10/2013 القادر

دراسة سیمیائیة موازنة بین تعبیرات  -العالمةفي تعبیر األحالم  أحمد األحمد اللغة العربیة
 أرطمیدورس وابن سیرین وفروید

میساء عبد . دة
 22/10/2012 القادر

 22/10/2013 سمیرة موسى. دة القصد في فكر عبد القاھر الجرجاني یوسف العمر اللغة العربیة

میساء عبد . دة .للشاعر أدونیس " أوراق في الریح " االقتصاد اللغوي في دیوان  لما علي اللغة العربیة
 القادر

22/10/2013 

معالم الھویة األندلسیة الشعریة بین التقلید والتجدید في القرن الخامس  أحمد علي اللغة العربیة
 للھجرة

 12/11/2013 عیسى فارس. د

خلیل جبران و فریدریش الھدم الفكري و البناء الفني في أعمال جبران  لجین غدیر اللغة العربیة
 نیتشھ

 26/11/2013 عید محمود. د

 10/12/2013 حسین وقاف. د االسم بین الرتبة النحویة و العمل فاطمة احمد اللغة العربیة

مسرحیة األیام المخمورة  -جمالیات السرد في مسرح سعد اهللا ونوس  میر خیربك اللغة العربیة
 .أنموذجًا 

 01/10/2013 عبیر بركات. دة

نظامھ وتشكیالتھ وأسلحتھ من : العثماني الھمایوني ) الجیش(األوردي  بشار كامل تاریخ
 مع قراءة تاریخیة جیدة 1876 - 1453عام 

ابراھیم عالء . د
محمود . الدین د

 عامر
04/06/2013 

زین الدین  تاریخ
 محفوض

ابراھیم عالء . د 1909-1839االدارة العثمانیة في مرحلة التنظیمات بین عامي 
محمود . الدین د

04/06/2013 
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 عامر

النظام المالي في الدولة العثمانیة من قیام الدولة حتى عھد اإلصالحات  سمیع حسن تاریخ
 )دور بناء أم عامل ضعف وتدھور ( م  1839 - 1299والتنظیمات من 

 27/08/2013 الھام یوسف. د

ھـ  1316 - 1101( لواء الالذقیة أنموذجًا  - العثمانیة الوقف في الدولة  مضر كنعان تاریخ
 ) .م  1899 - 1689/ 

 27/08/2013 الھام یسف. دة

نشاط حركة االسترداد في األندلس منذ الفتح حتى نھایة عصر الطوائف  محمد بطیخة تاریخ
 /م  1092-711/ھـ  920-484/

محمد یونس         . د
 علي أحمد. د

01/10/2013 

جعفر عبد  جغرافیا
 05/02/2013 نجود علوش. د النقل الداخلي في مدینة حلب و دوره في النشاط االقتصادي الوھاب

التخطیط و التنمیة المستدامھ للقطاعات االقتصادیة في محافظة الالذقیة  منال فیوض جغرافیا
 22/01/2013 جالل خضرة. د ) .منطقة القرداحة(

مدینة القرداحة  -المستدامة و دورھا في التخطیط العمراني التنمیة  وئام درویش جغرافیا
 22/01/2013 نجود علوش. د أنموذجًا

یوسف  جغرافیا
 14/05/2013 جالل خضرة أھمیة الموقع الجغرافي لمیناء الالذقیة وعالقتھ بالظھیر الخلفي أوسطة

 بشرى عوض علم االجتماع
الجتماعي على  اآلثار االجتماعیة و السیاسیة لشبكات التواصل

طلبة الدراسات العلیا النظریة في -المستخدمین من الشباب الجامعّي 
 جامعة تشرین أنموذجًا

عادل الذیاب . د
 العلي

10/12/2013 

غزوان  علم االجتماع
 جحجاح

 -دور الدراما التلفزیونیة في تكریس الصورة النمطیة للمرأة العاملة 
 31/12/2013 یسرى زریقة. دة السوریةدراسة سیسیولوجیة لبعض المسلسالت 

 19/02/2013 علي أسعد. د /مفارنة سیمیائیة/مضمرات الخطاب اإلعالني الفرنسي  رشا محمد اللغة الفرنسیة

  كلية الزراعة

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

االقتصاد 
ابراھیم صقر        . د لتسویق التفاح في محافظة طرطوسدراسة تحلیلیة  ھیلین درویش الزراعي

 غسان یعقوب. د
18/06/2013 

اإلنتاج 
الكفاءة التطھیریة لبعض األحماض العضویة المضافة لفرشة الدواجن  قتیبة مروة الحیواني

 .وتأثیراتھا الصحیة واإلنتاجیة 
فھیم عبد العزیز      . د

 علي نیصافي. د
22/10/2013 

دراسة تأثیر التغطیة األرضیة واألنفاق المنخفضة في نمو وانتاجیة  ریم عیسى البساتین
 .)cucurbita pepo L(محصول الكوسا 

میتیادي بوراس      . د
 ریاض زیدان. د

19/03/2013 

دراسة السلوكیة الوراثیة لصفة صالبة الثمار في ھجن نصف تبادلیة من  علي عزو البساتین
 Lycopersicum eseulentu Millالبندورة 

حسان خوجھ        . د
 سھیل مخول. د

18/06/2013 
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 البساتین
محمد علي 
منصور 
 معیطة

دراسة ظاھرة التوافق و عدم التوافق الذاتي في بعض اصناف الحمضیات 
 المزروعة في المركز الزراعي بطرطوس

. فیصل داوي  د. د
 18/06/2013 أحمد استنبولي

التوافق وعدم التوافق الذاتي في بعض أصناف الزیتون المزروعة دراسة  محمد مھنا البساتین
 في مركز البحوث الزراعیة في الالذقیة

فیصل داوي   . د
 فاضل القیم. د

02/07/2013 

. بدیع سمرة  د. د تأثیر الصنف و الكثافة الزراعیة في نمو و انتاجیة اللوبیاء ھادیة حسن البساتین
 سھیل مخول

18/06/2013 

ھیثم اسماعیل    . د أثر الملوحة في انبات بذور بعض طرز اللوز و نمو الغراس الناتجھ عنھا ھادي سكیف البساتین
 احمد استبولي. د

31/12/2013 

زھیر الشاطر       .د دراسة التنوع الحیوي النباتي في محمیة الكھف دیمة نجار الحراج والبیئة
 بسیمة الشیخ. د

27/08/2013 

على ) الحور -القصب  -الخروع (دراسة مقدرة بعض األنواع النباتیة  زینب علي والبیئةالحراج 
 مراكمة بعض العناصر الثقیلة على جانبي نھر الرمیلة

ابراھیم نیصافي      . د
 09/04/2013 أسامة الرضوان. د

لبعض العناصر  القدرة التراكمیة لألوكالیبتوس المنقاري والعفص الشرقي سارة دیب الحراج والبیئة
 مدینة الالذقیة -الثقیلة في شارع الشاطئ األزرق 

إبراھیم نیصافي     . د
 02/07/2013 أسامة الرضوان. د

 -تقییم نوعیة المیاه في بحیرة سد الصوراني و روافد النھر األساسیة   سوسن یوسف الحراج والبیئة
 طرطوس -منطقة الشیخ بدر 

یوسف حماد          
 27/08/2013 حمادیاسر . د

حالة المنطقة  -استخدام تقنیات االستشعار عن بعد في مراقبة الجفاف  عال مرھج الحراج والبیئة
 الشرقیة في سوریا

. أدھم جلب  د. د
 09/04/2013 ایلین محفوض

 عمار شاھین الحراج والبیئة
دراسة بعض العوامل المؤثرة في تجدد غابة الصنوبر الثمري 

Pinuspinea L   صنوبر جبلة  -ضھر الخریبات  -في موقع تحریج- 
 .محافظة الالذقیة 

 12/11/2013 حكمت عباس. د

المحاصیل 
محمد عبد . د تأثیر مواعید الزراعة في نمو و انتاجیة القرطم ایمان شحیبر الحقلیة

 18/06/2013 العزیز

المحاصیل 
طبیعة الفعل الموروثي لبعض الصفات االقتصادیة عند ھجن من الذرة  ایمان مسعود الحقلیة

 Zea mays Lالصفراء 
بولص خوري   . د

 08/01/2013 صالح قبیلي. د

المحاصیل 
 علي ابراھیم الحقلیة

تأثیر الكثافة النباتیة على بعض الصفات المورفیزیولوجیة  واإلنتاجیة 
 superالبلدي واالیطالي (  Viciafada L. لصنفین من الفول العادي 
simonia  ( تحت ظروف الساحل السوري. 

 22/10/2013 یوسف محمد. د

المحاصیل 
تأثیر التطفیر بأشعة غاما على بعض الصفات االقتصادیة في الفول  وسیم حمجو الحقلیة

 vicia faba Lالعادي 

صالح قبیلي    . د
محمد نائل . د

 الخطیب
22/01/2013 

تأثیر المعاملة بكلورید الكالسیوم على القدرة التخزینّیة و جودة ثمار  ھال فویتي علوم االغذیة
 الكیوي خالل التخزین المبرد

 31/12/2013 علي علي. د

علوم التربة 
 حاتم مجر والمیاه

في تحسین  LuPINUS ALBUS SPدور الترمس األبیض 
للصخر  Citrus auranyium Lاستجابة غراس الزفیر 

 الفوسفاتي كردیف للتغذیة الفوسفوریة في الزراعة العضویة
 09/04/2013 لیلى حبیب. د
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علوم التربة 
تأثیر مستویات مختلفة من العناصر الكبرى في زیادة القیمھ التسمیدیة  رزان سودان والمیاه

 للسماد العضوي الصناعي
 23/04/2013 علي زیدان. د

علوم التربة 
تقییم بعض مؤشرات االنجراف المائي في منطقة حوض سد صالح الدین  حشمةمحار  والمیاه

 GISباستخدام تقنیة نظم المعلومات الجغرافیة الـ 
منى بركات    . دة
 علي حیدر. د

06/08/2013 

علوم التربة 
عزل بعض األحیاء الدقیقة المذیبة للفوسفات و المثبتة لآلزوت الجوي  مھا حلیبیة والمیاه

 ًا و اختبار تأثیرھا على نمو نبات الذرة الصفراءالتكافلی
عیسى كبیبو     . د
 امیمة ناصر. دة

09/04/2013 

علوم التربة 
ومحتوى  Lactuca sativaتأثیر التسمید العضوي في نمو الخس  نور شبول والمیاه

 األنسجة النباتیة من النترات
 12/11/2013 غیاث علوش. د

علوم التربة 
. علي زیدان  د. د زیادة القیمة التسمیدیة للسماد العضوي الصناعي بإغناءه بالعناصر النادرة ابراھیمھبة  والمیاه

 ھیثم عید
18/06/2013 

في  pinus brutia Tenتقدیر المخزون الخشبي للصنوبر البروتي حسان علي علوم الغابات
 محافظة طرطوس باستخدام الصور الفضائیة -منطقة القدموس 

محفوض    ایلین. دة
 زھیر الشاطر. د

02/07/2013 

 دراسة ھیدروكیمیائّیة لحوض نبع السن في الساحل السوري ھادي دیوب علوم الغابات
طاھر شیخو   . د
محمود حاج . د

 عیسى
17/09/2013 

تقدیر كمیة وأشكال بعض العناصر الثقیلة في أتربة منطقة الرمیلة في  سبأ طراف علوم بیئیة
 محافظة الالذقیة -مدینة جبلة 

ابراھیم نیصافي       . د
 09/04/2013 سوسن ھیفا. د

 مصطفى بدا علوم بیئیة
دراسة تأثیر استخدام المیاه المعالجة ثالثیًا على حركیة بعض العناصر 

الثقیلة و االنتاجیة كمًا و نوعًا لتربة مزروعھ ببعض النباتات المحلیة في 
 غوطة دمشق

عیسى كبیبو    . د
 ابراھیم نیصافي. د

08/01/2013 

تأثیر موعد العدوى بفیروس موزاییك الخیار على نباتات الفلیفلة في  حال العجوریة وقایة نبات
 .الزراعات الحقلیة في محافظة الالذقیة 

عماد اسماعیل     . د
 22/10/2013 بدیع سمره. د

 لیلى علوش وقایة نبات
في تطور  Trichodermaتأثیر السماد العضوي البقري الفطري 

 Fusariumمرض الذبول على الحمص المتسبب عن الفطر 
oxysporum f.sp.Ciceri . 

 27/08/2013 صباح المغربي. دة

محمد حسام  وقایة نبات
 حسن حلبي

التحري عن فیروس الذبول المتبّقع على البندورة على بعض النباتات 
 العائلة الباذنجانّیة في محافظة الالذقّیة

عماد اسماعیل      . د
 06/08/2013 أنصاف عاقل. دة

دراسة النشاط الجھازي لبعض المبیدات الفطریة في نباتات البندورة و  میس القبیلي وقایة نبات
 12/11/2013 محمد طویل. د الخیار

دراسة تأثیر التغذیة اإلضافیة مع الفیتامینات في إنتاجیة طوائف نحل  مینوس أسعد وقایة نبات
 المحلیة من الغذاء الملكي في المنطقة الساحلیة العسل

. خلیل مكیس   د. د
 مالك عمران

19/03/2013 

وتقدیر كفاءة  Hippodamia variegataدراسة بیولوجیة للمفترس  ھبھ مخلوف وقایة نبات
 Myzus persicaeافتراسھ لمن الدراق األخضر 

. محمد أحمد  د. د
 ماجدة مفلح

12/11/2013 

 توفیق بودي وقایة نبات
  

 Macrolohpus caliginosusالكفاءة االفتراسیة للمفترسین 
andNesidioeoris tenuis   على حافة أوراق البندورة األمریكیة

علي رمضان    . د
 31/12/2013 ایاد محمد. د
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Tuta absoluta ضمن ظروف الزراعة المحمّیة 

 كلية العلوم

تاریخ تسجیل  المشرفاألستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

 23/04/2013 یعرب غالیة. د مسائل التتمیم في جبر المنطق الحدسي المحدد بالشبكات التوزیعیة حسن إرشافي الریاضیات

 18/06/2013 حسن سنكري. د دراسة مسالة البواقي التكعیبیة و مضاعفة التربیع العكسیة نور بكورة الریاضیات

رامي شاھین     . د في البیان Kدراسة رقم السیطرة من المرتبة  خمیس المانع الریاضیات
 31/12/2013 سھیل محفوض. د

تعدیالت على طریقة تحلیل أدومیان لحل بعض أنواع مسائل القیمة  أمجد حریقة الریاضیات
 05/02/2013 رامز كروم. د االبتدائیة من المعالدالت التفاضلیة العادیة

 12/11/2013 عدنان ظریف. د والفضاءات المتراصة aدراسة في المجموعات المفتوحة من النوع  أمل ورید الریاضیات

إیجاد الحل العددي للمعادالت التفصیلیة الجبریة ذات الدلیل العالي  بشار جدید الریاضیات
 .باستخدام تقنیات التقریبات الشریحیة 

سلیمان محمود    . د
 محسن الحسن. د

12/11/2013 

فرح  الریاضیات
 غالونجي

مقارنة بین خوارزمیة سمبلكس وخوارزمیة اإلرخاء لحل مشكلة التتدفق 
 الشبكي بأقل تكلفة

 05/02/2013 محمد حسن. د

 27/08/2013 عدنان ظریف. د والفضاءات المتراصة Bدراسة في المجموعات المفتوحة من النوع  نوره العسلي الریاضیات

التكاملّیة و بعض المتراجحات  Markov-bernteinدراسة متراجحة  احمد معروف الریاضیات
 المتفرغة عنھا

محمد علي        . د
 سمیر احسان. د

17/09/2013 

تقریبات بعض الصفوف التابعیة المتفرغة عن صفوف ھولدر و صفوف  عایده حبیب الریاضیات
 لیبیغ

محمد علي        . د
 سمیر احسان. د

09/04/2013 

تحقیق دارة الكترونیة للتحكم في درجة حرارة فرن كھربائي بدقة عالیة و  ھبة بیقللي الفیزیاء
 دارة انذار الرتفاع درجة حرارتھ باستخدام المضخم العملیاتّي

حسن اسماعیل    . د
 كمال عفیصة. د

10/12/2013 

 تطویر آلیة عمل محلل منطقي بقناة واحدة میس سلیمان الفیزیاء
ضیف اهللا . د

علي . دنصور  
 درویشو

31/12/2013 

زنك المشوب بتیتانات -دراسة الخواص المغناطیسیة لفرایت كوبالت احمد حسن الفیزیاء
 الباریوم

بدر األعرج      . د
سالمة . دة

 ابوالشمالت
10/12/2013 

 LINIx MN _xدراسة الخصائص البنیوّیة و الضوئیة لألفالم الرقیقة احمد قبیطري الفیزیاء
O4  المحضرة بتقانة الـSOL-GEL 

عدنان میني       . د
 10/12/2013 محمد كرمان. د
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حساب السعة الحراریة لسائل فرمي بداللة بارامترات الندو من اجل  عالء خیاط الفیزیاء
L≥3 

محمود احمد     . د
 نجاح قبالن. دة

31/12/2013 

مقبل عبداهللا  الفیزیاء
 الحاج

للتحكم باالضاءة في قاعة وعد باألشخاص الداخلین تحقیق دارة الكترونیة 
 الیھا

كمال عفیصة     . د
 حسن اسماعیل. د

10/12/2013 

علي عساف      . د دراسة أمواج الثقالة النسبیة العامة رشا طوفان الفیزیاء
 نجاح قبالن. دة

05/03/2013 

الناتجة عن حزمة الفوتونات دراسة نظریة وتجریبیة للجرعة اإلشعاعیة  علي حسن الفیزیاء
 )VARIAN(الصادرة عن المسرع الخطي الطبي 

ھیثم جبیلي        . د
 بسام سعد. د

01/10/2013 

 علي عباس الفیزیاء
حساب ثابت المرونة لسائل فیرمي بتابعیة بارامترات النداو من المرتبة 

L≤3 
محمود أحمد      . د

 نجاح قبالن. دة
12/11/2013 

أسعد عباس       . د تصمیم وتنفیذ جھاز لتقل الصوت باستخدام اللیزر غدیر جنید الفیزیاء
 22/01/2013 نظیر دیوب. د

ھیثم جبیلي        . د دراسة طیفیة لمنابع ألفا وقیاس نشاطھا اإلشعاعي فرید رفاعي الفیزیاء
 05/02/2013 بسام سعد. د

موللر على الظاھرة الفیزیائیة  -عداد غایغر  دراسة تاثیر الزمن المیت في أماني زریق الفیزیاء
 المدروسة

جبور جبور      . د
 01/10/2013 جھاد ملحم. د

جبور جبور        . د /90/تحدید كتلة النترینو بدراسة طیف أشعة بیتا السالبة لنظیر السونسیوم ھبة األطرش الفیزیاء
 22/10/2013 جھاد ملحم. د

ابراھیم بالل      . د النبضات المتناھیة القصر و البالغة الّشدة في األوساط الالخطّیةدراسة  علي الشندي الفیزیاء
 17/07/2013 عاطف الجندي. د

طیف طاقة حاملة الشحنة في التراكیب المتعددة الطبقات و الطبقات الفائقة  سوزان قاسم الفیزیاء
 في حقل الكمون الذاتي

محمد فاھود       . د
 مفید عباس. د

19/02/2013 

في  L≤3دراسة أنماط الصوت الصفري و طاقة ھذه األنماط من أجل  لما بلول الفیزیاء
 بالزما فیرمي الكمیة

نجاح قبالن       . دة
 محمود أحمد. د

22/10/2013 

تحسین خصائص الزجاج العادي عن طریق إضافة مركبات البور إلى  إیمان سمره الكیمیاء
 كسارة الزجاج

ھشام محمد . د
خلیل . أبظلي د

 صھیوني
22/01/2013 

بشار  الكیمیاء
 اسماعیل

 22/01/2013 عبدالكریم محمد. د دراسة إنتاج الھیدروجین من منظومات فوتوفولطیة وتحسین أدائھا

التحدید المتزامن للرصاص والنحاس بطریقة الفولط امبیرومتریة في  ظاھر الحمد الكیمیاء
 نواتج صناعة السكر

ناصر        ھاجر. دة
فاتن عالء . دة

 الدین
05/02/2013 

دراسة وتحلیل الخواص البنیویة وآلیات االرتباط في المركبات المعدنیة  كنده محمود الكیمیاء
 الثنائیة للبور

 19/03/2013 عاصم أصالن. د

لعنصري استخدام الطریقة الفولط أمبیرومتریة في دراسة القدرة التنافسیة  أبراھیم بسما الكیمیاء
 )طین-تفل قھوة(الرصاص و الكادمیوم على سطح دامص 

ھاجر ناصر    . دة
 فاتن عالءالدین. دة

31/12/2013 
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دراسة و تحدید مكونات المستخلصات المأخوذة من نبات الطیون  مھند حسن الكیمیاء
InulaViscosa L .المنتشر في الساحل السوري 

عماد جویجھ      . د
 یاسر موسى. د

31/12/2013 

على P-NH-Pالتأثیر البنیوي لمركبات فوسفوریة عضویة تحتوي الجسر فاطمة سعد الكیمیاء
 )11(استخالص الكادمیوم

 31/12/2013 معین نعمان. د

محمد صالح  المعلوماتیة
 عثمان

 19/02/2013 زیاد قنایة. د الطرائق الفعالة لحل مسألة البرمجة غیر المقیدة

 05/03/2013 محمود مصطفى. د دراسة منشئیة للصخور البازلتیة في منطقة القدموس كاخیانرمین  جیولوجیا

دراسة بترولوجیة و بتروفیزیائیة لتشكیلة الماسیف في حقل شرق خربة  حیان علي جیولوجیا
 22/10/2013 بسام مامیتة. د )شمال شرق سوریا(

للعقد الباریتیة ضمن الصخور الكربوناتیة دراسة بترولوجیةو جیوكیمیائیة  رشا خدام جیولوجیا
 العائدة للماستریخت في رقعة القرداحة و تقییمھا اقتصادیًا

ندى سلمان      . دة
 02/07/2013 أحالم ابراھیم. دة

دراسة جیوكیمیائیة للصخور الكربونیة العائدة للكریتاسي في رقعة  زیاد بدور جیولوجیا
 علیھاالقرداحة و تأثیر عملیات الكارست 

أحالم ابراھیم     . دة
 02/07/2013 محمد عیسى. د

دراسة التوضعات البركانیة الرسوبیة و تقییم حاملیتھا للزیولیت في منطقة  نسرین سفلو جیولوجیا
 بانیاس

مصطفى حبیب    . د
 09/04/2013 ندى سلمان. دة

القرى من ریف جبلة تحدید مناطق األمل للحوامل المائیة في بعض  زیاد احمد جیولوجیا
 باستخدام التنقیب الجیوكھربائي و بمساعدة معطیات االستشعار عن بعد

فواز االزكي      . د
 04/06/2013 اسامھ عمار. د

سردار   جیولوجیا
 درویش

المساھمة في تفسیر المعطیات الجیوفیزیائیة و الجیولوجیة في تركیبي 
 الزور شمال سوریةدیر  -الكشمة و الصفصاف في منخفض الفرات 

خلیل علي         . د
 09/04/2013 خالد خلف. د

 -دراسة ھیدروجیوكیمیائیة للمیاه الجوفیھ بین حوضي الغمقة واألبرش  حنان سعده جیولوجیا
 / .جنوب طرطوس 

أحمد محمد       . د
نور الدین . دة

 یوسف
02/07/2013 

فواز االزكي      . د لھضبة عین البیضا دراسة ھیدروكیمیائیة و بنیویة ھادي عالن جیولوجیا
 31/12/2013 اسامھ عمار. د

علم الحیاة 
مساھمة في الدراسة التصنیفّیة و البیئّیة لرخویات المجرى السفلي للنھر  ایفا رجب الحیوانیة

 الكبیر الشمالي و بعضًا من روافده
محمد قصاب      . د

 01/10/2013 اقبال فاضل. دة

علم الحیاة 
تأثیر المستخلص المائي ألزھار الكركدیھعلى فرط شحوم الدم عند  أخمد راعي الحیوانیة

 األرانب وعالقتھ بضغط الدم
مروان الدباغ     . د

 14/05/2013 اكتمال علي. دة

علم الحیاة 
دراسة تأثیر المستخلص المائي لفول الصویا في بعض المعاییر الھرمونیة  رنیم سعد الحیوانیة

 الھامستر السوري المستحدث فیھ فرط الدرقعند 
ھیام فاضل       . د
 01/10/2013 مفید یاسین. د

علم الحیاة 
تأثیر المستخلص المائي ألوراق اكلیل الجبل على بعض وظائف الكبد  كوكب شحادة الحیوانیة

 المتضرر في األرانب
محمد دریوس     . د

 ھیام فاضل. دة
05/03/2013 

علم الحیاة 
تغیرات صیغة خالیا الدم البیض و بعض معاییر الدم االخرى خالل  ندى دیب الحیوانیة

 الخمج بطفیلي اللیشمانیا عند االنسان
حسن سلمان       . د

 محمد مرة. د
14/05/2013 
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علم الحیاة 
اكتمال علي      . دة .تأثیر الكادمیوم على بعض مكونات الدم عند ذكور األرانب المحلیة  وفاء جوني الحیوانیة

 مروان دباغ. د
04/06/2013 

علم الحیاة 
اختبار حساسیة بعض الجراثیم المعرضة تجاه مستخلصات بعض  مازن ابراھیم النباتیة

 Dictyotalesالطحالب السمراء من رتبة 
أسمھان زینب    . دة
 آصف عباس. د

30/09/2013 

علم الحیاة 
 Pinus canariensis Sweetدراسة نبات بذور الصنوبر الكناري  لمیس ابراھیم النباتیة

eksprengel و تقییم تطور البادرات لتحسین جودتھا 

میرنا عشي      . دة
حسن عالء . د

 الدین
22/10/2013 

علم الحیاة 
دراسة تأثیر بعض الھرمونات النباتّیة و األشعھ فوق البنفسجّیة في النمو و  رزان كحیلي النباتیة

 Helianthusالتركیب الضوئي عند نبات دوار الشمس 
عبدالكریم عیاش   . د

 دانیال العوض. د
01/10/2013 

علم الحیاة 
 عامر دبرھا النباتیة

الحد من تقیم الدور البیئي لنباتات األوكالیبتوس واألكاسیا والخروع في 
شارع عبدالقادر /مدخل مدینة الالذقیة(التلوث ببعض العناصر الثقیلة 

 )الحسیني

وفاء غندور       . د
حسام الدین . د

 الیقة
12/11/2013 

علم الحیاة 
في  Lilialesدراسة تصنیفیة ألنواع تابعة لفصائل من رتبة الزنبقات  لما جدید النباتیة

 منطقة جبلة
دینا حداد        . د
 01/10/2013 عفیفة عیسى. دة

علم الحیاة 
ندیم محمود        . د دور الطحالب في التقنیة الذاتیة في محطة المعالجة بخربة المعزة ھنادي ادریس النباتیة

 01/10/2013 آصف سلمان. د

  كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية

تسجیل تاریخ  األستاذ المشرف  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

الطاقة 
فیصل شعبان       . د تحسین معامل اإلستطاعة للتجھیزات الكھربائیة في مرفأ الالذقیة أحد صالح الكھربائیة

 05/03/2013 شعیب محمود. د

الطاقة 
تصمیم و نمذجة محول دوار و استخدامھ في انظمة األمان في السیارات  عالء الشیخ الكھربائیة

 الحدیثة
علي        عدنان . د
 23/04/2013 ترحیب اسكندر. دة

الطاقة 
غسان حایك        . د /ریحي-شمسي/  الدراسة الفنیة لنظام تولید طاقة كھربائیة ثنائي المصدر  عمار میھوب الكھربائیة

 17/09/2013 عزت حسن. د

الطاقة 
أحمد أحمد         . د شبكات بتريدراسة موثوقّیة شبكات التوتر المتوسط باستخدام  رھف سلیمان الكھربائیة

 17/09/2013 طارق ابراھیم. د

ماھر اإلبراھیم     . د دراسة متانة وصالت اللصق وتحسینھا رانیا حسن تصمیم  وإنتاج
 22/10/2013 لطیفة الحموي. دة

 22/10/2013 حاتم حمودي. د الحمایة المھبطیة للتجھیزات البحریة باستخدام التیارات القسریة نوار عطاف تصمیم  وإنتاج

رفع كفاءة الوصالت المعدنیة بین صمامات التنفیس وأنابیب الغاز في  طارق حسین تصمیم  وإنتاج
 منشأة إیبال الغازیة في منطقة الفرلقس

 22/10/2013 رائد النجار. د

ھادي معال        . د .النسیج دراسة مشكلة اھتراء أغطیة المحركات الكھربائیة في آالت  علي محمود تصمیم  وإنتاج
 سلیمان علي. د

22/10/2013 
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دراسة امتصاصیة المواد البولیمیریة العازلة للرطوبة وإمكانیة تحسین  نوار موسى تصمیم  وإنتاج
 عازلیتھا

ماھر اإلبراھیم     . د
 لطیفة الحموي. دة

12/11/2013 

االمتصاصیة في المركبات البولیمیریة دراسة تجریبیة تحلیلیة لظاھرة  نور عباس تصمیم  وإنتاج
 المحشوة بالمالئات العضویة

لطیفة الحموي     . دة
 رامي منصور. د

12/11/2013 

 Takrafفي آالت الرفع " حبل-بكرة "دراسة عوامل انھیار منظومة  راما جعبري تصمیم  وإنتاج
 العاملة في مرفأ الالذقیة و امكانیة تحسین أدائھا

 17/09/2013 احمد سالمھ. د

اعادة تدویر الدارات االلكترونیة الستخدامھا كمواد مالئة في المركبات  سالفا صقور تصمیم  وإنتاج
 البولیمیریة

لطیفة الحموي     . دة
 علي ھترة. د

17/09/2013 

حاسبات وتحكم 
 آلي

سیف الدین 
 عبدالكریم

مفاتیح التشفیر بناء نظام أمن معلومات بتطبیق شبكي باالعتماد على تولید 
 )بصمة اإلصبع(من السمات الفیزیولوجیة 

 22/10/2013 حسن األحمد. د

حاسبات وتحكم 
 ھدیل عبده آلي

تتطویر ومحاكاة خوارزمیة تجمیع بیانات معتمدة على العنقدة ذات دقة 
وفعالیة طاقة عالیة في شبكات الحساسات الالسلكیة تقنیة لحمایة 

 . SYBILضد ھجوم  MANETبروتوكوالت التوجیھ في شبكات 
 22/10/2013 لبنى علي. دة

حاسبات وتحكم 
 22/10/2013 علي سلیمان. د .التنبؤیة باستخدام تقنیات التنقیب في البیانات تصمیم نظام لتولید النماذج  أحمد جندي آلي

حاسبات وتحكم 
تحسین السیاسات األمنیة للشبكات الحاسوبیة وتطویر خوارزمیة لفلترة  أیھم طنبري آلي

 12/11/2013 محمد حجازیة. د ھجوم الخدمة

حاسبات وتحكم 
الصوت باالعتماد على نتائج تكامل أنظمة تحسین نتائج التعرف على  راما حسن آلي

 12/11/2013 جعفر الخیر. د مختلفة

حاسبات وتحكم 
 آلي

الحسن 
 12/11/2013 محمد حجازیة.د تحسین أداء عملیة التسلیم في شبكات الالسلكیة الالمتجانسة دمیاطي

حاسبات وتحكم 
ضد ھجوم الثقب األسود في شبكات الـ AODVتحسین أداء البروتوكول  بسمة الكردي آلي

VANET 23/07/2013 بشرى معال. دة 

حاسبات وتحكم 
تحسین أداء الكشف عن حرائق الغابات باستخدام شبكة من الحساسات  صفوان قاسم آلي

 01/10/2013 جمال خلیفة. د الالسلكیة الثابتة و المحمولھ

حاسبات وتحكم 
 22/10/2013 بشرى معال. دة .في شبكات الحساسات الالسلكیة المتنقلة  التجمع اآلمن للبیانات حال محمد آلي

حاسبات وتحكم 
استخدام التحلیل المویجّي في تحلیل االشارة المنعكسة عن البنى متعددة  كرم رومیھ آلي

 10/12/2013 السموءل صالح. د التجزيء بھدف كشف و تحدید معامالتھا

حاسبات وتحكم 
تحسین اداء تقنیة التخطیط المختار لتخفیض نسبة استطاعة الذروة الى  بشار الریاحي آلي

 OFDMالمتوسط في نظام
ھیثم الرضوان      . د
 31/12/2013 غدیر ماضي. د

حاسبات وتحكم 
تحسین أداء خوارزمیة معالجة الفیدیو المعتمدة على خاصیة الحواف في  ثناء جبیلي آلي

 .للوسائط المتعددة شبكات الحساسات الالسلكیة الداعمة 
مثنى القبیلي        . د

 22/10/2013 ایاد حاتم. د

حاسبات وتحكم 
تصمیم نظام مراقبة آلیة لحركة المرور باستخدام تقنیات اإلبصار  بشرى دنورة آلي

 02/07/2013 مریم ساعي. دة الحاسوبي
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حاسبات وتحكم 
ضّد  MANETتطویر تقنیة لحمایة برتوكوالت التوجیھ في شبكات  خلیل حیدر آلي

 SYBILھجوم 
 01/10/2013 لبنى علي. دة

حاسبات وتحكم 
 آلي

نور احمد 
 وینس

تصمیم و نمذجة نظام تحكم متكّیف بإشارات المرور باستخدام خوارزمّیة 
NFACRL 

 19/02/2013 بلسم عید. دة

حاسبات وتحكم 
 - NPتطبیق الخوارزمیات الجینیة في حل مسائل تعقیدھا من مرتبة  عدنان ضوبي آلي

Complete 
 04/06/2013 ناصر ناصر. د

حاسبات وتحكم 
 آلي

عبد القادر 
 شمعون

 02/08/2013 حسن األحمد. د تصمیم وتنفیذ بیئة تعلم نقال ذكي ضمن حرم جامعي

حاسبات وتحكم 
 27/08/2013 جبر حنا. د .بیانات لجامعة كبیانات مترابطة بناء أنطولوجیا ویب بھدف نشر  وسام موریس آلي

دراسة تأثیر الرطوبة و درجة الحرارة على عمل الخالیا الفوتوفلطائیة  أنس محمد طاقة كھربائیة
 المستخدمة في تغذیة وحدة اللوكاالیزر

نیرودا بركات      . دة
 إیمان دیالنة. دة

04/06/2013 

نمذجة ومحاكاة المرشحات لمعالجة االضطرابات الكھرومغناطیسیة  طارق حسین طاقة كھربائیة
)EMC (للمبدلة الترددیة في القیادة الكھربائیة 

غسان حایك        . د
 عزت حسن. د

01/10/2013 

باستخدام التحكم الالخطي ) متناوب  -مستمر ( تحسین أداء قالبات الطاقة  دیمة أحمد طاقة كھربائیة
 . ذي التغذیة العكسیة

حسام شاھین      . د
عالء الدین . د

 حسام الدین
22/10/2013 

وسام حاج  قوى میكانیكیة
 قاسم

تصمیم و نمذجة نظام تولید ھیدروجین باستخدام طاقة الریاح في شروط 
 القطر العربي السوري

سمیر كفا           . د
 17/09/2013 یوسف یاخور. د

عنفة ریحیھ من مواد بولیمیریة متوفرة في السوق المحلیة و تصنیع شفرة  لیال صوفي قوى میكانیكیة
 مقارنة خصائصھا مع الخواص المعیاریة العالمیة

سمیر كفا           . د
 17/09/2013 یوسف یاخور. د

استخدام المنطق الضبابّي الیجاد الحل األمثل لتغذیة حمولة كھربائّیة من  ھبھ یوسف قوى میكانیكیة
 طاقة الریاح

حبیب محمود      . د
 10/12/2013 علي علي. د

 22/01/2013 عھد سلیمان. د دراسة تجریبیة لتحسین أداء المقطر االنتشاري الشمسي سومر حبیب قوى میكانیكیة

شادي  قوى میكانیكیة
 طریبوش

دراسة ونمذجة محطة كھرومائیة تعمل باألمواج البحریة في شروط 
 22/01/2013 صالح داوود. د الساحل السوري

 22/01/2013 جوني تقال. د تشرین في الالذقیة 16دراسة وتصمیم محطة كھرومائیة على سد  وجد عجیب قوى میكانیكیة

عمار حجار       . د تأثیر ربط نظام كھروضوئي مع شبكة كھربائیة معزولة على جودة الطاقة كنان ونوس قوى میكانیكیة
 شعیب محمود. د

19/02/2013 

جورج عصام  میكانیكیةقوى 
 ترك

دراسة حراریة لنظام تكییف بیت ریفي یعمل بطاقة حرارة باطن األرض 
 في شروط القطر العربي السوري

 19/02/2013 یوسف یاخور. د

دراسة تجریبیة وحسابیة لتحسین عامل أداء دارة تبرید انضغاطیة  عالء حمود قوى میكانیكیة
 باستخدام مزائج من وسائط التبرید

 05/03/2013 أیوب حسن. د

 05/03/2013حبیب محمود      . دلشفرات ) الصالبة والمرونة( تحسین الخصائص المیكانیكیة تجریبیًا  نوار ابراھیم قوى میكانیكیة
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 علي علي. د العنفات الریحیة التي یدخل في تركیبھا األلیاف الزجاجیة

األداء الحراري لسخان ماء شمسي مدمج دراسة تجریبیة لتحسین  علي صالح قوى میكانیكیة
 بتخفیض الضیاعات من الواجھة األمامیة

 19/03/2013 النا كنجو. د

نمذجة دارة مدمجة لتسخین الماء وتجفیف المنتجات الزراعیة بالطاقة  جالل یاسین قوى میكانیكیة
 الشمسیة

عھد سلیمان       . د
 فؤاد سلمان. د

12/11/2013 

تحسین أداء نظام قدرة كھروضوني یعتمد في عملھ على متحكم ومبدلة  دحو جمیل قوى میكانیكیة
 قدرة الكترونیة باستخدام برنامج الماتالب

 12/11/2013 إیمان دیالنة. دة

 12/11/2013 حبیب محمود. د ضبط تأثیر التكھف على أداء المضخات النابذة حیان غانم قوى میكانیكیة

 12/11/2013 محمد عطا بطل. د ایرودینامیكیة تحلیلیة وتجریبیة لعنفة ریحیة مقترحة دراسة ھادي حسین قوى میكانیكیة

دراسة تجریبّیة لتحسین عامل أداء المضخة الحراریة باستخدام الالقط  رنا الضبعان قوى میكانیكیة
 الشمسّي

مھا أحمد          . دة
 26/11/2013 بسام حمود. د

إضافة موفر لنظام التبرید في مشروع معمل غزل جبلة الجدید دراسة  غیث رستم قوى میكانیكیة
 27/08/2013 ھیثم اسمر. د .ومقارنتھ مع نظام التبرید البسیط 

دراسة ایرودینامیكیة في مقاطع مختلفة لشفرة عنفة ریحیة بواسطة نفق  مھند عروس قوى میكانیكیة
 02/07/2013 محمد عطا بطل. د ریاح

عبیدة  میكاترونیك
 الفاخوري

تصمیم نظام قیاس عن بعد لقراءة العدادات الكھربائیة المستخدمة في 
 سوریة

بسام عطیة        . د
 05/03/2013 محسن داوود. د

محسن داود       . د تصمیم ونطبیق نموذج كھروشمسي لمركبة صغیرة جبران البب میكاترونیك
 بسام عطیة. د

22/10/2013 

تصمیم وتنفیذ نظام مخبري دقیق لمالحقة ھدف لیزري في مستو باستخدام  مجد شاھین میكاترونیك
 تقنیة رؤیة اآللة

إیاد حاتم           . د
 علي زاھر. د

22/10/2013 

محمد خنیسي      . د تحسین نظام نقل الحركة في السیارات الحدیثة علي مناع میكاترونیك
 محمد دیوب. د

22/10/2013 

ھندسة 
االتصاالت 

 وااللكترونیات

طارق 
 سیجري

االشتراك باستخدام خوارزمیات نشر / تحسین الوثوقیة في أنظمة النشر 
 العدوى عبر أنظمة الند للند

غاندي محمودي    . د
 27/08/2013 علي العلي. د

ھندسة 
االتصاالت 

  وااللكترونیات
واقتراح  FlexRayالضبط الدینامیكي لألنظمة المعتمدة على بروتوكول  كنان حیدر

 نموذج برمجي مطور لمتحكم النظام
نداء سلمان        . دة

 08/01/2013 غادي محمودي. د

ھندسة 
االتصاالت 

 وااللكترونیات
في الشبكات التطبیقیة / MDA-ALM/تفادي الغش في البروتوكول  رشا شاویش

 27/08/2013 مثنى القبیلي. د متعددة البث

ھندسة 
االتصاالت 

  وااللكترونیات
دراسة تأثیر شروط التھییج والكشف على بارامترات نظام التجمیع  أمل یوسف

MGDM المستخدم في الشبكات المحلیة الضوئیة متكاملة الخدمات 
عفیف صقور      . د

 نداء سلمان. دة
08/01/2013 
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 05/03/2013 ھیثم عیسى. د عند تحویل السفینة إلى ناقلة مواشي KNدراسة تغیرات منحنیات ال سامي دیب ھندسة بحریة

 23/04/2013 محمد شلوف. د دراسة و تحلیل انتشار تسرب نفطي من السفن على سطح البحر وھاد حاتم ھندسة بحریة

دراسة تأثیر البارامترات الممیزة للبدن على المقاومة والتأرجح العرضي  فارس صالح ھندسة بحریة
 27/08/2013 میشیل بربھان. د حاویة وما فوق 1000لسفن الحاویات فئة 

نمذجة رقمیة ثالثیة البعد لتحلیل ظاھرة الغاطس الدینامیكي للسفن في  كارول شعلھ ھندسة بحریة
 األقنیة

نسرین محمد     . دة
 17/09/2013 میشیل بربھان. د

التثبیت دراسة ونمذجة تأثیر البارامترات الممیزة لدفة السفینة ذات آلیة  أوس شاھین ھندسة بحریة
 17/09/2013 میشیل بربھان. د المحددة على أدائھا أثناء االستثمار

منى اسبر         . دة دراسة لتحسین أداء نظام دفع النفاث المائي في الوحدات البحریة السریعة ایاد صالح ھندسة بحریة
 12/11/2013 عواطف نصرة. دة

 12/11/2013 بسام حمود. د دیزل بحري وفق النموذج ثنائي المناطقدراسة االحتراق في محرك  طارق سلھب ھندسة بحریة

دراسة فنیة و استثماریة لحوض بناء و صیانة السفن ضمن شروط  مضر صافیا ھندسة بحریة
 الساحل السوري

ھیثم عیسى         . د
 26/11/2013 رامي حوا. د

الستثمار المحطات التوربینیة الغازیة تحلیل ونمذجة الكفاءة االقتصادیة  باسل دیوب ھندسة بحریة 
 على السفن

عواطف نصرة    . دة
 12/11/2013 منى اسبر. دة

  كلية  اهلندسة  املدنية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
دوارات التوربو ضمن مدینة مقارنة تحلیلیة بین الدوارات الكالسیكیة و  تھاني السید

 23/04/2013 فادي كنعان. د الالذقیة

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
 12/11/2013 أكرم رستم. د )حالة مدینة الالذقیة(امكانیة تطویر بعض معاییر تقییم أداء النقل الداخلي  دیما احمد

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
رامي حنا          . د .من نفایات معامل البالط دراسة في إمكانیة تصنیع بالط طرقي  شار میا

 12/11/2013 بسام سلطان. د

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
تطویر بعض معاییر إدارة السرعة على الطرق المركزیة في محافظة  عال مرھج

 الالذقیة
أكرم رستم        . د
 فادي كنعان. د

12/11/2013 

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
فادي كنعان        . د تطویر نظم إدارة صیانة الطرق المركزیة في محافظة طرطوس مجد محمود

 شذى أسعد. دة
12/11/2013 
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ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
تحسین أداء طبقات التغطیة االسفلتیة باستخدام الجیوغرید الصناعّي ثنائي  ھبة اهللا علي

 الّشد
رامي حنا          . د
 10/12/2013 بسام سلطان. د

التصمیم األمثل للمقاطع البیتونیة المسلحة وفق الكود العربي السوري  لونا عیسى ھندسة انشائیة
 باالعتماد على البرمجة الالخطیة

نزیھ منصور      . د
 جمال عمران. د

12/11/2013 

تقییم تأثیر األجنحة المضغوطة على مقاومة القص في الجوائز البیتونیة  بسام شعفل ھندسة إنشائیة
 Tعالیة المقاومة ذات المقطع 

أحمد عبود        . د
 نزیھ منصور. د

27/08/2013 

لوسي  ھندسة إنشائیة
 عرموطلي

تأثیر التطویق في جدران القص الخاضعة لتأثیر االنعطاف على نتائج 
 .التحلیل الستاتیكي الالخطي 

 22/10/2013 نبیل دبانة. د

 ریم منصور ھندسة بیئیة
وطریقة التدرج التحلیلي /  GIS/ استخدام نظام المعلومات الجغرافیة 

من أجل اختیار المواقع المناسبة إلقامة /  Fuzzy AHP/ الضبابیة 
 .محطات معالجة میاه الصرف الصحي في مدینة طرطوس 

عادل عوض       . د
 أحمد وزان. د

09/04/2013 

تطویر البنى التحتیة الھندیة للمحمیات الطبیعیة لتوظیفھا في السیاحة  زھیر میھوب ھندسة بیئیة
 .محمیة الشوح واألرز بالالذقیة : حالة دراسة  -البیئیة 

أحمد وزان        . د
 09/04/2013 ھیثم شاھین. د

تكثیف الحمأة المنشطھ في محطات مساھمة في دراسة عوامل ترسیب و  فاطمة سلمان ھندسة بیئیة
 معالجة میاه الصرف الصحي المحلیة

ھیثم جناد          . د
 23/04/2013 ھناء سلمان. دة

معالجة میاه الصرف الصحي الصناعي الناتجة عن صناعة التبغ في  نور منصور ھندسة بیئیة
 الالذقیة

ھناء سلمان        . دة
 27/08/2013 ھیثم جناد. د

مساھمة في تقییم استھالك الطاقة في محطات معالجة میاه الصرف  ھبھ محمد بیئیةھندسة 
 الصحي في الالذقیة

ھیثم جناد          . د
 09/04/2013 ھناء سلمان. دة

مساھمة في تطویر عملیات جمع و ترحیل النفایات الصلبة في مدینة  ھزار جركس ھندسة بیئیة
 الالذقیة

ھیثم شاھین        . د
 17/09/2013 كوكب حربا. دة

تحدید المواقع المثلى لمطامر النفایات الصحّیة باستخدام نظام المعلومات  ھال حنوف ھندسة بیئیة
 في محافظة الالذقیة GISالجغرافیة

حسام صّبوح       . د
 17/09/2013 رائد جعفر. د

احمد قصیر        . د QUAL2Kتقییم جودة میاه نھر الصنوبر باستخدام  عصام شحود ھندسة بیئیة
 10/12/2013 كوكب حربا. دة

دور التوازن األمثل لتراكیز الكلور الحر المتبقي في شبكة میاه الشرب  ھازار ریا ھندسة بیئیة
 31/12/2013 احمد قصیر. د )برنھ-الكاملیة-دراسة حالة شبكة فطیرو(

ھندسة 
 22/10/2013 توفیق فیاض. د .باستخدام نفایات البالستیك تحسین الترب االنتفاخیة  حسان الفاحلي جیوتكنیكّیة

ھندسة 
 جیوتكنیكّیة

رشاد 
 السیروان

دراسة سلوك و استقرار الجدران االستنادیة الحجریة المصنعھ المرنھ 
/SRW /17/09/2013 مالك حسن. د تحت تأثیر األعمال الستاتیكیة و الزلزالیة 

ھندسة 
عددیة لطرق تقییم سالمة األوتاد باستخدام تجارب الصدم غیر دراسة  علي صبح جیوتكنیكّیة

 12/11/2013 رامي العبده. د المخربة

ھندسة 
 جیوتكنیكّیة

عیسى قره 
 فالح

االستقراء العددي لقیمة قدرة التحمل الحدیة لألوتاد في تجارب التحمیل 
 الستاتیكیة

منذر عمران . د
الزاوي              

12/11/2013 
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 رامي العبده. د

ھندسة 
 22/10/2013 رامي العبده. د دراسة عددیة لوتد مفرد محمل جانبیًا بالقرب من منحدر فریدة دیب جیوتكنیكّیة

ھندسة 
مساھمة في دراسة تغیرات استخدامات األراضي في محافظة الالذقیة  بتول ھورا طبوغرافیة

 عن بعدباستخدام نظم المعلومات الجغرافیة و بیانات االستشعار 
 22/10/2013 فایز دیب. د

ھندسة 
 طبوغرافیة

رمضان 
 اسماعیل

تصمیم برنامج ضمن بیئة نظم المعلومات الجغرافیة لنمذجة مشاریع 
 ھندسیة

 26/11/2013 ایاد عباس. د

ھندسة 
 طبوغرافیة

محمود 
ندى محفوض      . دة .مساھمة برمجیة في التحلیل المسبق لدقة األعمال المساحیة  سعیدي

 22/10/2013 محسن أحمد. د

ھندسة مائیة و 
دراسة الزمن األمثل لتفریغ بحیرات السدود الترابیة و تأثیره على  جعفر صقر ري

 12/11/2013 فاطمة فویتي. دة )حالة سد الثورة(االستقرار 

ھندسة مائیة و 
اقتراح الحل األمثل لتوضع و عرض فتحھ الدخول لمرفأ الالذقیة  حسام صقر ري

 CGWAVEباستخدام نموذج 
عدنان ابراھیم      . د

 12/11/2013 أمال حیدر. دة

ھندسة مائیة و 
 تقدیر تدفق الرسوبیات إلى بحیرة سد الباسل دیما سالمة ري

علي األسعد       . د
عباس . د

 عبدالرحمن
27/08/2013 

مائیة و ھندسة 
 ري

سھیبل مطره 
فریال ایغو        . دة تقییم واقع المیاه السطحیة في حوض الخابور جي

 19/03/2013 ابراھیم یزبك. د

ھندسة مائیة و 
دراسة توسع مكسر مرفأ الالذقیة باستخدام المكاسر الصندوقیة الشاقولیة  عدي یوسف ري

 المثقبة
آمال حیدر          . دة

 12/11/2013 عدنان ابراھیم. د

ھندسة مائیة و 
اختیار المیل األمثل للوجھ األمامي للمكسر الركامي في مرفأ الالذقیة  مي درغام ري

 بالعلالقة مع وزن الكتلة المكونھ لھذا الوجھ
آمال حیدر        . دة

 12/11/2013 عدنان ابراھیم. د

ھندسة مائیة و 
تصمیم األرصفة البحریة وتحسین سلوكھا الزلزالي باستخدام برنامج  نورا عربیھ ري

Plaxis 
آمال حیدر          . د
 12/11/2013 عدنان ابراھیم. د

ھندسة مائیة و 
تحسین عمل شبكة توزیع المیاه في مدینة الالذقیة باستخدام نظام  ھبا زوباري ري

District Metered Area 
عباس . د

 10/12/2013 عبدالرحمن

ھندسة مائیة و 
 10/12/2013 كمیل بوراس. د تقییم واقع المیاه السطحیة في حوض نھر الكبیر الشمالي كمًا و نوعًا سارة برادعي ري

ھندسة وإدارة 
 تقییم استخدام اإلسفلت المسكوب في أعمال الرصف أریج عیسى التشیید

محمد عرجة      . د
رناء درویش . دة

 أحمد
05/02/2013 

ھندسة وإدارة 
تحسین إدارة الصیانھ للمباني الحكومّیة باستخدام تقنیات نمذجة معلومات  باسل الحسن التشیید

 BIMالبناء الـ 
 06/08/2013 فایز جراد. د

ھندسة وإدارة 
 باسل أصالن التشیید

دراسة مالءمة استخدام أنقاض الھدم المحلیة المدورة في صناعة بعض 
بالط األرصفة العادي  -اإلسمنتیة المفرغة والمصمتة  اللبنات(مواد البناء 

 )والمتداخل

علي خیر بك     . د
 14/05/2013 بسام حسن. د
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ھندسة وإدارة 
فایز جراد         . د دراسة حالة جامعة تشرین -اقتراح نظام إلدارة صیانة المنشآت الخدمیة  خلود خضرة التشیید

 رنا میا. دة
05/02/2013 

وإدارة ھندسة 
 22/01/2013 جمال عمران. د تطویر وتحسین األداء في مرحلة التصمیم بتطبیق نمذجة معلومات البناء رشا عیدموني التشیید

  كلية  الطب  البشري

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

االمراض 
حسین سعید            . د الھیبارین المعیاري عند مرضى التحال المزمنالمقارنة بین التنزابارین و  أحمد نداف الباطنھ

 ابراھیم سلیمان. د
22/10/2013 

االمراض 
مالك حجازیة          . د في تقویم استجابة ذوات الرئة للعالج Cأھمیة البروتین االرتكاسي  خالد صدیق الباطنھ

 محمد خیاط. د
23/04/2013 

االمراض 
نسبة الحدوث عوامل الخطورة، : ذوات الرئة المرافقة للتھویة اإللیة  الغشفاتن  الباطنھ

 والنتائج
فاطمة قصاب           . دة
 باسم معروف. د

09/04/2013 

االمراض 
 االضرابات الرئویة في سیاق المتالزمات نظیرة الورمیة أسعد ابرص الباطنھ

عبد الرزاق . د
كاسر . حسن     د
 الدو

31/21/2013 

االمراض 
 الباطنھ

قتیبة شیخ 
 احمد

تصویر (ERCPدراسة تواتر و عوامل خطورة المضاعفات التالیة 
 )الطرق الصفراویة و البنكریاسیة بالطریق الراجع

حسان زیزفون        . د
 10/12/2013 دعد دغمان. دة

االمراض 
نادر عبداهللا            . د عند مرضى سرطان الثدي Dدراسة القیمة االنذارّیة لنقص فیتامین نادین یونس الباطنھ

 22/10/2013 میخائیل جرجس. د

التشخیص 
الشعاعي و 

 التصویر الطبي
مقارنة بین اإلیكو عبر المھبل و اإلیكو عبر البطن في تشخیص الحمل  یونس ناصر

 الھاجر
عامر جركس          . د
 عصام الدالي. د

10/12/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
أحمد یوسف          . د ھرمیة الداء السكري أثناء الحمل إیفین مھنا

 ریا سلمان. دة
22/10/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
في التمییز بین أورام المبیض السلیمة  CA125دور المشعر الورمي  رانیة علي

 والخبیثة

میسون دیوب          . دة
محمد توفیق . د

 النقري
04/06/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
 تغیرات القیم الدمویة عند مریضات الورم اللیفي الرحمي سوزان صقر

محمد النقري          . د
احمد . د

 عبدالرحمن
23/07/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
 مرضة و وفیات األمھات في مشفى األسد الجامعي في الالذقیة سومر حبیب

أحمد حسن . د
. یوسف     دة

 حسنسحر 
05/02/2013 
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التولید 
وأمراض 

 النساء
عصام الدالي         . د تأثیر التدخین على حجم الولید ھنادي ابراھیم

 02/07/2013 ثورة نعیسة. دة

التولید 
وأمراض 

 النساء
الحمل بعد عملیة تثقیب المبایض بالتنظیر عند مریضات المبیض متعدد  لیالس شحادة

 الكیسات
حسن صالح         . د
 12/11/2013 عدنان محمد. د

التولید 
وأمراض 

 النساء
ثورة نعیسة           . دة دراسة العالقة بین ھبوط الرحم و طریقة الوالدة ماجد داود

 عصام الدالي. د
12/11/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
دراسة سببّیة لنزوف أشھر الحمل األولى عند المریضات المراجعات  رشا سلمان

 2014-2013األســد الجامعـي خالل عامّي لمشفى 

محمد النقري          . د
احمد . د

 عبدالرحمن
10/12/2013 

دراسة شیوع حملة العنقودیات المذھبة المقاومة للمیتسلین لدى الكادر  لین حسن الطب المخبري
 الطبي و التمریضّي في مشفى األسد الجامعي

ھیثم یازجي           . د
 06/08/2013 حسان زیزفون. د

امراض األذن و 
األنف و 
 الحنجرة

صفاء أبو 
 عرار

یوسف یوسف         . د تقویم دور استئصال النامیات على سیر التھاب األذن الوسطى المصلّي
 یاسر علي. د

31/12/2013 

امراض األذن و 
األنف و 
 الحنجرة

باالسكلوفیر مع الستیروئیدات مقارنة نتائج العالج بالستیروئیدات والعالج  زین صافي
 في شلل بل

عزیز محمود          . د
 أریج العساف. د

08/01/2013 

امراض الجھاز 
مالك حجازیة          . د دراسة عوامل الخطورة لدى مرض أورام الرئة سوسن علي التنفسي

 محمد خیاط. د
23/07/2013 

امراض العین و 
سنة  40-20العوامل المؤثرة بھ عند الفئة العمریة  دراسة ضغط العین و زیاد نتوف جراحتھا

 من مراجعي العیادة العینیة في مشفى األســد الجامعي بالالذقیـة
محمود رجب          . د

 سندس علي. دة
31/12/2013 

امراض العین و 
یوسف سلیمان    . د تقویم معالجة الغمشبتفاوت أسوء االنكسار بالنظارات تیماء ضعون جراحتھا

 سندس علي. دة
31/12/2013 

بعد تفتیت حصیات الحالب  DJدراسة جدوى تركیب القثطرة الحالبیة  باسم أحمد جراحة
 تنظیریًا

محمد یوسف            . د
 حسان ناصر. د

06/08/2013 

رامي  جراحة
 اسماعیل

 08/01/2013 محمود دبرھا. د مقارنة نتائج الطرق الجراحیة المتبعة للشق الشرجي المزمن

أیمن حرفوش         . د دراسة معدالت النكس في أورام المثانة والعوامل المؤثرة فیھا زیاد نزھة جراحة
 لؤي نداف. د

08/01/2013 

أحمد جوني           . د النتائج الوظیفیة: المعالجة الجراحیة لكسور الرضفة عند البالغین فداء العص جراحة
 علي یوسف. د

14/05/2013 

تقویم طرق التدبیر الجراحي النسداد القولون األیسر الورمي المنشأ في  منھل المعمار جراحة
 م 2011-2008مشفى األسد الجامعي بالالذقیھ بین عامّي 

محمود دبرھا           . د
 ماجد علي. د

17/09/2013 
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 ھاني صالح جراحة
/ عند البالغین التدبیر الجراحي لكسور الثلث المتوسط المغلقة في العضد 

/ دراسة مقارنة بین نتائج استخدام الصفائح والبراغي المعدنیة مع السفافید 
. 

معن سعد              . د
 02/07/2013 غیاث حلوم. د

عند  DOXAZOSINمع  SILODOSINمقارنة النتائج العالجیة لل  ولیام طیوب جراحة
 مرضى ضخامة الموثة الحمیدة

محمد كنعان         . د
 بسام عباس. د

08/01/2013 

صفوان یوسف         . د التدبیر المحافظ للحنف الوالدي قبل سن المشي یمام حویجة جراحة
 أحمد جوني. د

02/07/2013 

تقویم نتائج التدبیر الجراحي للفتوق الفرجویة عند البالغین في مشفى االسد  عالء سلوم جراحة
 الجامعي بالالذقیة

       سجیع مسعود   . د
 احمد سعد. د

12/11/2013 

تقویم التدبیر الجراحي لسرطان المستقیم في مشفى األسد الجامعي  رامي غریب جراحة
 بالالذقیة

أكثم قنجراوي         . د
 محمود دبرھا. د

12/11/2013 

توماس  جراحة
ماجد علي            . د دراسة المضاعفات القریبة لجراحة الغدة الدرقیة مانجیان

 31/12/2013 أكثم قنجراوي. د

باألمواج / الكلیة و الحالب/دراسة مضاعفات تفتیت الحصیات البولیة عالء العنید جراحة
 الصادمة من خارج الجسم

لؤي نداف             . د
 31/12/2013 ایمن حرفوش. د

 23/04/2013 علي ابراھیم. د الزالقي حساسیة و نوعیة الموجودات التنظیریة للعفج في تشخیص الداء امل صھیوني طب أطفال

أماني  طب أطفال
 حرفوش

 الداء االنزالقي كعامل خطر لحدوث فقر الدم
سمیر أصالن          . د

یوسف . د
 زعبالوي

19/03/2013 

خیریة  طب أطفال
 حجازیة

اقلیمة التشخیصیة لنقص صودیوم الدم في التھاب الحویضة والكلیة عند 
 .األطفال 

زاھر            محمد . د
 02/07/2013 مھا خوري. دة

ھال یني               . دة .وبائیات انتان الدم المكتسب عند حدیثي الوالدة  عال محرز طب أطفال
 02/07/2013 عدي جوني. د

وبائیات الریح الصدریة عند المقبولین في شعبة الخدیج و الولید في مشفى  غنوة محمد طب أطفال
 2013-2012بالالذقیة عامي  األسد الجامعي

منیر عثمان            . د
 23/07/2013 عدنان دیوب. د

نورما  طب أطفال
 الالیشمانیا الحشویة دراسة تشخیّصیة ، وبائّیة ، عالجّیة تیشوري

احمد حیدر             . د
یوسف . د

 زعبالوي
17/09/2013 

امل حكیم            . دة األطفال ذوي األمراض التنفسّیة الناكسةأھمیة قیاس حموضة المري عند  ربى غانم طب أطفال
 غزل دیب. دة

10/12/2013 

 ندى مرسل طب مخبري

  

) ب(لدى مرضى التھاب الكبد ) د(دراسة انتشار أضداد التھاب الكبد 
  المزمن

 

ھیثم یازجي           . د
 12/11/2013 حسان زیزفون. د
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 كلية  طب  األسنان

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث الطالباسم  القسم
 البحث

تقویم األسنان 
دراسة شعاعیة ثالثیة األبعاد للنسج الصلبة و الرخوة في المركب القحفي  علي الخیر و الفكین

 الوجھي لدى مرضى الصنف الثاني نموذج أول في مرحلة اإلطباق الدائم
فادي خلیل              . د
 حازم حسن. د

09/04/2013 

تقویم األسنان 
العالقة بین نموذج النمو و المفصل الفكي الصدغي لدى البالغین باستخدام  سلیمان أحمد و الفكین

 التصویر الطبقي
 14/05/2013 یزن جحجاح. د

تقویم األسنان 
السنخیة  -الھیكلیة /العالقة بین الدرجة السھمیة الشفویة و الدرجة السھمیة میس رسالن و الفكین

 /دراسة شعاعیة / لمرضى الصنف الثاني نموذج اول / القاطعة -
 04/06/2013 عبدالكریم حسن. د

تقویم األسنان 
 و الفكین

سلیمان 
 یازجي

تحدید العالقة بین مورفولوجیة المنطقة األمامیة من الفك العلوي و نمط 
 النمو الوجھي باستخدام التصویر الطبقي المحوري

 02/07/2013 حازم حسن. د

جراحة الفم 
تقییم فعالیة حبیبات الزجاج النشط حیویًا بالمشاركة مع الفیبرین الغني  فاطمة قرطة والفكین

 02/07/2013 علي خلیل. د بالصفیحات في معالجة األكیاس الفكیة

جراحة الفم 
عبدالكریم خلیل          . د تقییم فعالیة شبكة التیتانیوم في تدبیر كسور قاع الحجاج عبدالسالم آغا والفكین

 02/07/2013 یوسف سلیمان. د

جراحة الفم 
دراسة مقارنة سریریة بین استخدام الفبرین الغني بالصفیحات و الشریحة  وسیم بیطار والفكین

 23/07/2013 منذر اسعد. د الدھلیزّیة في اغالق االتصال الفموي الغاري

جراحة الفم 
مقارنة سریریة لشفاء الشقوق الجراحّیة في ثالثة أشكال من دراسة  مازن سالمھ والفكین

 17/09/2013 منذر اسعد. د الشرائح المستخدمة كمداخل جراحّیة لعملیة قطع الذروة

طب أسنان 
المقارنة بین الفعالیة الوقائیة للفراشي التقلیدیة والفراشي المزودة بقضیب  أنور جبالوي األطفال

 التیتانیوم عند الیافعین نصف ناقل من ثاني  أوكسید
عبد الوھاب نور . د

 19/02/2013 اهللا

طب أسنان 
نبیھ رسالن             . د المعالجة اللبیة لالرحاء السفلیة المؤقتة باستخدام األدویة المضادة للبكتریا لما عصفورة األطفال

 19/02/2013 أسامة منصور. د

طب أسنان 
 األطفال

ابراھیم 
 نصراهللا

انتشار االضطرابات التطوریة العددیة والحجمیة والشكلیة في دراسة 
 27/08/2013 بسام سلمان. د سنة في مدینة الالذقیة) 15-13(األسنان الدائمة عند األطفال بعمر 

دراسة التسرب المجھري مخبریًا بین نوعین مختلفین من الراتنجات  فؤاد نصار مداواة األسنان
 14/05/2013 علي معروف. د الشارديالمركبة مع إسمنت الزجاج 

مقارنة قدرة الختم التاجي لعدة مواد مرممة مختلفة مستخدمھ في ختم  نور حسن مداواة األسنان
 14/05/2013 باسم سلیم. د فوھة دخول األقنیة الجذریة المالجة لبیًا

التسرب الحفافي دراسة تأثیر مدة تطبیق ضماد ماءات الكالسیومعلى  تمیم الخضر مداواة األسنان
 04/06/2013 باسم سلیم. د / .دراسة مخبریة/الذروي

 عنان الغدا مداواة األسنان
دراسة سریریة مقارنة بین المسندة المعدنیة المعدلة وخیوط تبعید اللثة من 

ناحیة معدل التسرب الحفافي في حفر الصنف الخامس المعدة للترمیم 
 بالكومبوزت

 27/08/2013 عزیز عبداهللا. د
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دراسة مقارنة مخبریة بین الراتنج المركب الھجین والنانو متري من حیث  طارق عثمان مداواة األسنان
 التسرب الحفافي والتغیر اللوني

 01/10/2013 منذر حداد.د

دراسة مقارنة مخبرّیة بین الجیل الخامس و السادس من المواد الرابطة  محمد ونوس مداواة األسنان
 من حیث قوة االرتباط و التسرب الحفافي لكمبوزیت

 01/10/2013 منذر حداد. د

  كلية  االقتصاد

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

سیاحة و 
دراسة حالة  -تقییم إدارة العالقات العامة و دورھا في المنشآت الفندقیة  نور ابراھیم استضافة

 روتانافندق أفامیا 
 14/05/2013 ریزان نصور. دة

سیاحة و 
دور استخدام تكنولوجیا المعلومات في تحسین أداء العملیات في المنشآت  تیم عفیفھ استضافة

 دراسة مسحیة على الفنادق في الساحل السوري -الفندقیة 
 23/04/2013 نبیلة سلیمان. دة 

سیاحة و 
في اتجاھات المستھلك السوري نحو السیاحة  تأثیر االعالن السیاحي مھا الشماس استضافة

 )دراسة مسحیة في الساحل السوري(الداخلیة 
 12/11/2013 فاطر سلیطین. د

اقتصاد و 
دراسة (تحدید ونمذجة المتغیرات الرئیسیة لالدخار الكلي في سوریة  ربا كنیفاتي تخطیط

 05/03/2013 عدنان العربید. د )2012-1980قیاسیة 

اقتصاد و 
 1990( محددات الطلب األمیني في سوریة ودوره في النمو االقتصادي  علي یوسف تخطیط

- 2012 . ( 
یوسف محمود      . د
 19/02/2013 یسیرة دریباتي. د

اقتصاد و 
 تخطیط

یوسف 
 19/02/2013 سلمان عثمان. د السیاسات البیئیة الدولیة و انعكاساتھا على السوق النفطیة في دول األوابك دغرور

اقتصاد و 
 تخطیط

ابراھیم 
 شاھین

دراسة العالقة بین تكالیف النقل الدولي وحجم التجارة الخارجیة السووریة 
 12/11/2013 ریم محمود. دة ) 2012 - 1980( باستخدام نموذج الجاذبیة خالل الفترة 

اقتصاد و 
عدالة توزیع الدخل في سیاسات الدعم الحكومي في سوریة وأثرھا على  بییر خوري تخطیط

 12/11/2013 محمد محمود. د 2013- 1990الفترة بین 

اقتصاد و 
ردود فعل اإلیرادات الضریبیة على السیایة النقدیة وانعكاسھا على  یاسمین رجب تخطیط

 08/01/2013 رضوان العمار. د )م2010-200(االستثمار في سوریة خالل الفترة 

االحصاء و 
النماذج الریاضیة الستثمار الھطوالت المطریة في محافظة الالذقیة من  أسامة طویل البرمجھ

 04/06/2013 شكیب بشماني. د 2010ولغایة  2000عام 

االحصاء و 
دراسة إحصائیة لفاقد الطاقة الكھربائیة و أسالیب معالجتھ في محافظة  ربیع ناعسھ البرمجھ

 23/04/2013 شكیب بشماني. د الالذقیة

االحصاء و 
 البرمجھ

غدیر 
 04/06/2013 شكیب بشماني. د أثر الخدمات الصحیة على التنمیة السكانیة في سوریة القصیري

االحصاء و 
 27/08/2013 طالب أحمد. د .أثر انتاج التبغ على التنمیة االقتصادیة في الساحل السوري  وسیم أحمد البرمجھ
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السكان و 
 التنمیة

ابراھیم 
 اسكندر

بین النمو السكاني و استھالك الطاقة الكھربائیة في سوریة دراسة العالقة 
 2010-2000خالل الفترة 

 02/07/2013 طالب أحمد. د

السكان و 
-2000أثر النمو السكاني على مستوى المعیشة في سوریة خالل الفترة  دانیا طویل التنمیة

2012 
 17/09/2013 شكیب بشماني. د

السكان و 
خدمات شركات ادارة نفقات التأمین الصحي على التنمیة االقتصادیة أثر  سھا الحكیم التنمیة

 و االجتماعیة في الالذقیة
 17/09/2013 ایمن العشوش. د

السكان و 
أثر النمو السكاني على تطور الصناعات التحویلیة الرئیسة في سوریة  علي حمیدي التنمیة

 2010-2000خالل الفترة من 
 09/04/2013 محمد عكروش. د

السكان و 
 التنمیة

مازن محمد 
 نذیر دیب

واقع الخدمات الفنیة و أثرھا على التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة في 
 محافظة الالذقیة

 18/06/2013 طالب أحمد. د

السكان و 
 01/10/2013 محمد عكروش. د مساھمة المرأة في النشاط االقتصادّي و االجتماعّي في محافظة اللالذقّیة میس زمزم التنمیة

جوزیف  إدارة أعمال
 موسى

دراسة ( دور المنطقة الحرة في طرطوس في تحسین أداء مرفأ طرطوس 
 ) .حالة 

صالح شیخ . د
عماد . دیب    د

 الدین عبد الحي
02/07/2013 

/ دور العوامل الداعمة للتوجھ بالسوق بالسوق في تطویر الخدمة السیاحیة  عالم یوسف إدارة أعمال
 مسحیة على المنظمات السیاحیة في الساحل السوريدراسة 

حسین ابراھیم    . د
 19/02/2013 سلیمان علي. د

 27/08/2013 حسین ابراھیم. د دراسة مسحیة على فروع المصارف العامة في الساحل السوري عمار عباس إدارة أعمال

 -للمنظمة في القطاع الصحي تقییم تبني أبعاد المسؤولیة االجتماعیة  لمى ابراھیم إدارة أعمال
 23/04/2013 فاطر سلیطین. د دراسة مسحیة على المشافي الخاصة في محافظة الالذقیة

تقییم فعالیة فرق العمل العاملة في الھیئة العامة للبحوث الزراعیة في  ماھر شاھین إدارة أعمال
 الالذقیة

شیراز . د
 04/06/2013 طرابلسیة

 والء نصور إدارة أعمال
دراسة  -أثر تنمیة رأس المال البشري على أداء العاملین في الفنادق 

میدانیة على العاملین في فنادق األربعة والخمسة نجوم العاملة في الساحل 
 .السوري 

 27/08/2013 كندة علي دیب. دة

دراسة  -تقییم ادارة مخاطر الصكوك االسالمیة في المصارف االسالمیة  یاسمین حالج إدارة أعمال
 جدة -حالة المصرف االسالمي للتنمیة

عبد الواحد . د
. حمودة         دة

 منى بیطار
23/07/2013 

محمد  إدارة أعمال
 اسماعیل

( تقویم ادارة مخاطر االئتمان في مؤسسات التمویل الصغیر لمعاییر بازل 
 .دراسة حالة مؤسسة اآلغاخان )  2

 12/11/2013 قصي عمار.د

 كاترین صالح إدارة أعمال
أثر استخدام االتصاالت االداریة الفعالة على تحسین عملیة اتخاذ 

دراسة مسحیة على قطاع الصناعات النسیجیة في الساحل  -القرارات 
 السورّي

 10/12/2013 علي میا. د

جمانة  إدارة أعمال
 محفوض

دور االستعانة بالمصادر الخارجیة في تحسین أداء المنظمات الحكومیة 
 الشركة السوریة لالتصاالت: دراسة حالة

 5/20/2013 طھ المرشد. د
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دراسة العالقة بین مھارا وصفات رجل البیع وتحقیق رضا عمالء متاجر  ھال دواي إدارة أعمال
 في الساحل السوري/ الموالت/التجزئة الكبرى 

 08/01/2013 نبیلة سلیمان. د

استخبارات األعمال و دوره في صناعة القرارات تقییم مستوى نضج  والء زریقا إدارة أعمال
 دراسة مسحیة على شركات التأمین السوریة -االستثماریة 

محمد عباس . د
 دیوب

08/01/2013 

 09/04/2013 سلمان عثمان. د الروسیة-تطویر االتفاقیات الثنائیة في إطار العالقات التجاریة السوریة زینة محمد عالقات دولیة

االستثمارات الصناعیة في المناطق الحرة في سوریة و دورھا في تنمیة  سمیع شحرور عالقات دولیة
 الصادرات

 06/08/2013 سلمان عثمان. د

خطوط نقل الغاز و أثرھا على العالقات االقتصادیة الدولیة في الشرق  عال صادق عالقات دولیة
 23/04/2013 روال اسماعیل. دة األوسط

 ھناء نعامھ عالقات دولیة
 -التكتالت االقتصادیة و أثرھا على الصادرات الزراعیة في سوریة 

-2000االتحاد األوروبي و منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى "
 "م  2010

 23/04/2013 سلمان عثمان. د

 حسین جعفر علوم مالیة
دراسة / سیاسة توزیع األرباح، محدداتھا وأثرھا على القرار االستثماري 

على الشركات المسجلة في ھیة األوراق واألسواق المالیة تطبیقیة 
 السوریة

 04/06/2013 أبي محمود. د

علوم مالیة 
قیاس درجة استقاللیة مصرف سوریة المركزي و أثرھا على العالقة بین  أوس شروف ومصرفیة

 01/10/2013 لیندا اسماعیل. دة )م 2010-1990خالل الفترة (التضخم و البطالة 

مالیة علوم 
دراسة  -أثر السیولة والمخاطرة على ربحیة المصارف العاملة في سوریة  خلیل الخنیسة ومصرفیة

 01/10/2013 حنان ضاھر. د مقارنة بین المصارف اإلسالمیة والمصارف التجاریة الخاصة في سوریة

علوم مالیة 
الدوافع، : في المصارف العاملة في سوریة  2تطبیق معاییر بازل  علي حاتم ومصرفیة

 27/08/2013 لیندا اسماعیل. د الصعوبات والتحدیات

علوم مالیة 
تقییم مدى تعّرض المستثمرین في سوق دمشق لألوراق المالّیة للتحیزات  كارول رستم ومصرفیة

 01/10/2013 زینة األحمد. دة السلوكیة

علوم مالیة 
عوائد أسھم الشركات المدرجة في اختبار نموذج السیر العشوائي على  مھند الصالح ومصرفیة

 17/09/2013 زینة األحمد. دة سوق دمشق لألوراق المالیة

علوم مالیة 
 یارا أسعد ومصرفیة

دراسة ( محددات و معوقات االفصاح عن المسؤولیھ االجتماعیة للشركة
تطبیقیھ على الشركات الخاضعة ألحكام ھیئة األوراق و األسواق المالیة 

 )السوریھ
 01/10/2013 زینة األحمد. دة

علوم مالیة 
 12/11/2013 زینة األحمد. دة اختبار آثار التقویم الزمني في عینة من األسواق المالیة العربیة كنان عزوز ومصرفیة

علوم مالیة 
 ومصرفیة

بوران 
 اسماعیل

أثر تذبذب سعر الصرف على األداء االقتصادي في سوریة خالل الفترة 
1985 - 2010 

 06/08/2013 لیندا اسماعیل. د

 -محددات فعالیة نظم المعلومات المحاسبیة وأثرھا على األداء المالي  عمار حسنة محاسبة
 دراسة تجریبیة على المصارف المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة

لیلى الطویل            . دة
 رولى الدیك. دة

12/11/2013 

دراسة تجریبیة على  -اإلدارة على جودة األرباح  تأثیر خصائص مجلس ماھر حسن محاسبة
 .الشركاات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة 

 12/11/2013 لطیف زیود. د
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 كلية اهلندسة املعمارية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

تخطیط المدن 
دراسة حالة  -السكنیة كأحد مقومات تعزیز الشعور باالنتماء نوعیة البیئة  سماح عرداتي والبیئة

 الفراغات العمرانیة لألحیاء السكنیة في مدینة الالذقیة
 08/01/2013 خالد بایزید. د

تخطیط المدن 
 -منھجیات تحقیق االستدامة التخطیطیة للساحل السوري حالة دراسیة  بنان الغدا والبیئة

 .ساحل محافظة طرطوس 
 02/07/2013 صیداوي ولید. د

عبد الحمید  تصمیم معماري
 مصلح

 تطویر السكن الطیني وظیفیًا وانشائیًا في ریف شمال البادیة السوریة
عبد الحكیم . د

. الحسیني      دة
 روال نتیفة

19/03/2013 

 LEEDنحو سكن طابقي أكثر توافقا مع محیطھ باالعتماد على منظومة  احسان مزیق تصمیم معماري
 األبنیة السكنیة الطابقیة في مدینة الالذقیة: حالة الدراسة

محمد ھیثم . د
. بصیص        د

 رنا بدر
09/04/2013 

دراسو حالة  -رفع كفاءة المباني السكنیة الحدیثة باستخدام الطاقة المتجددة  طلیع مسوح تصمیم معماري
 مباني جمعیة سكن المعلمین في مدینة طرطوس

           فؤاد خضرة   . د
 23/04/2013 نضال محمد. د

مصعب  تصمیم معماري
 سویده

العالقة و التأثیر بین االنسان و طاقة المكان نحو معاییر تصمیمیة لمسكن 
 دراسة حالة مبنى سكني في محافظة الالذقیة -أفضل 

محمد بصیص           . د
 23/04/2013 نسیبة سعید. دة

تغیر خصائص القاعة الدرسیة على األداء التعلیمي ومالءمتھا أثر  مراد دریباتي تصمیم معماري
 مدارس التعلیم األساسي بالالذقیة: حالة دراسیة -لالحتیاجات المعاصرة 

نضال المحمد            . د
 14/05/2013 عماد الالذقاني. د

العامة و  أثر التحوالت االقتصادیة في صیاغة الصورة البصریة لألبنیة ھدیل حسن تصمیم معماري
 دورھا في العمارة المعاصرة حالة دراسیة األبنیة العامة في مدینة الالذقیة

دیمة قرفول               . دة
 02/07/2013 میرنا نصرة. دة

العالقة المتبادلة بین الغالف والوظیفة المعماریة التجاریة نحو عالقة  منیرة شلوف تصمیم معماري
 الوظیفة التجاریة في مدینة الالذقیة: متكاملة حالة دراسیة 

أحمد سعید . د
. قصاب         د
 محمد بصیص

27/08/2013 

نبراس  تصمیم معماري
 خضور

 -دراسة تطور المسكن في ریف الساحل السوري نحو تصمیم أكثر توافقًا 
 17/09/2013 محمد بصیص. د "ریف جبلة"حالة دراسّیة 

  كلية الصيدلة

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

األحیاء الدقیقة 
عند  G6PDالقیمة التنبؤیة لبیلیروبین المصل في الكشف عن عوز  خزامى احمد و الدمویات

 حدیثي الوالدة
. رمال اسعد   د. دة

 فراس حسین
23/04/2013 

تصمیم و 
مطولة التأثیر للفیرابامیل و مقارنتھا تحضیر مضغوطات قالبّیة  لمیس ابراھیم مراقبة الدواء

 بالمحضرة بطریقة التلبیس
 23/07/2013 تمیم حماد. د
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تصمیم و 
وھاد ابراھیم   . دة دراسة تأثیر مناخ الساحل االسوري على ثباتّیة االسبرین ھبة سلیمان مراقبة الدواء

 أسامة منصور. د
23/07/2013 

تصمیم و 
 23/07/2013 تمیم حماد. د تحضیر مضغوطات طافیة مطولة التأثیر للمیترونیدازول ھدیل الجمعة مراقبة الدواء

تصمیم و 
 مراقبة الدواء

مصطفى 
 صبیرة

مراقبة تجانس محتوى أجزاء المضغوطات القابلة للكسر و المصنعة 
 محلیًا

. أیات عبود  دة. دة
 وھاد ابراھیم

31/12/2013 

تصمیم و 
صیاغة مضغوطات قالبیة مدیدة التحرر من المیتل دوبا باستخدام  ربا اسماعیل مراقبة الدواء

 متماثرات محبة للماء
فاتن مدني    . دة
 تمیم حماد. د

31/12/2013 

تصمیم و 
ریم سالمة    . دة تحري الفعالیة المضادة للجراثیم لنباتي اللوف و بخور مریم لبنى عباس مراقبة الدواء

 أسامة منصور. د
31/12/2013 

تصمیم و 
دراسة تأثیر التخزین على تحرر الدوكسیسكلین من الكبسوالت الجالتینیة  ھبة فاضل مراقبة الدواء

 الصلبة
وھاد ابراھیم    . دة

 آیات عبود. دة
31/12/2013 

تصمیم و 
. تمیم حماد    دة. د تحضیر محافظ صلبة مطولة التأثیر للفوروسمید زین مھنا مراقبة الدواء

 وھاد ابراھیم
31/12/2013 

تصمیم و 
مراقبة و تقییم الفعالیة المطھرة لمحالیل البوفیدون الیودي الشائعة في  نداء موسى مراقبة الدواء

 السوق المحلیة
فاتن سلیمان    . دة
 یوسف زریق. د

31/12/2013 

تصمیم و 
المنتشرة في تحري وجود السیبوترامین في المستحضرات النباتیة المنحفة  نعمى حیدر مراقبة الدواء

 السوق السوریة
محمد ھارون  . د
 31/12/2013 عزیزة یوسف. دة

تصمیم و 
تحضیر كبسوالت دقیقة بطریقة التقوصر المعقد باستخدام متماثرات محبة  حسین عاقل مراقبة الدواء

 31/12/2013 فاتن مدني. دة للماء

تصمیم و 
اوراق نبات القریص الكبیر المستخدمة تحضیر اشكال صیدالنیة لخالصة  فرح یوسف مراقبة الدواء

 في آالم المفاصل
ریم سالمة     . دة
 31/12/2013 تمیم حماد. د

كیمیاء حیویة و 
أھمیة قیاس اریتروبویتین المصل قبل البدء بمعالجة فقر الدم  عبیر رجب احیاء دقیقة

 باالریتروبویتین البشري المؤشب عند مرضى األورام في مدینة الالذقیة
فراس حسین  . د

 19/03/2013 رمال اسعد. دة

كیمیاء حیویة و 
البروكالسیتونین كقیمة تنبؤیة وتشخیصیة مبكرة لإلنتان عند مرضى  عالء أحمد احیاء دقیقة

 12/11/2013 نادر عبداهللا. د السرطان

في بعض تحدید سویات المركبات الفینولیة و فعالیتھا المضادة لألكسدة  نورا األسعد مراقبة األغذیة
 31/12/2013 دیمة الدیاب. دة العصائر الوظیفیة المحلیة

مراقبة جودة حلیب الرضع المستورد عبر التحري عن بعض مشعرات  غزل زریقة مراقبة األغذیة
 أكسدة الدسم و البروتین

. دیمة الدیاب دة. دة
 31/12/2013 آیات عبود

في بعض أغذیة األطفال ) البنزونات و السوربات(الحافظةمراقبة المواد  سمیرة حسین مراقبة األغذیة
 31/12/2013 مفید یاسین. د )الشیبس و المعجنات المتواجدة في السوق المحلیة(

النبیذ و (تحدید المحتوى من المیتانول في بعض المشروبات الكحولیة  ھال معروف مراقبة األغذیة
 المحضرة بالطرق المحلیة التقلیدیة) العرق

معروف الخیر   . د
 31/12/2013 مفید یاسین. د

 31/12/2013آیات عبود    .دةتأثیر بعض شروط التحضیر المنزلي على محتوى الحدید و حمض  لین عضیمة مراقبة األغذیة



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

132 

 دیمة الدیاب. دة االسكوربیك في حلیب الرضع

الغازیة المسوقة محلیًا في مراقبة الملونات االصطناعیة في المشروبات  نزار داوود مراقبة األغذیة
 المنطقة الساحلیة

 31/12/2013 مفید یاسین. د

مراقبة التغیرات الكمیة و النوعیة للبروتینات في حلیب األطفال المجفف  ابراھیم علي مراقبة األغذیة
 خالل فترة االستخدام المنزلي تحت ظروف المتطقة الساحلیة

. مفید یاسین   دة. د
 وھاد ابراھیم

31/12/2013 

بشرى  مراقبة األغذیة
 جركس

مراقبة جودة العسل المتوفر في السوق المحلیة بقیاس سویات ھیدروكسي 
 میتل فورفورال

 31/12/2013 دیمة الدیاب. دة

  كلية  الرتبية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

الحصول على المعلومات عن طریق االنترنیت لدى طلبة  تقویم مھارات أروى مسعود تربیة الطفل
 01/10/2013 خضر علي. د دراسة میدانیة في كلیة التربیة في جامعة تشرین -قسم معلم صف 

أثر مشاھدة قنوات التلفاز الفضائیة الموجھة لألطفال على توافقھم النفسي  بشرى أحمد تربیة الطفل
 01/10/2013 غسان بركات. د مدینو الالذقیةدراسة میدانیة في  - واالجتماعي 

 بشرى حسن تربیة الطفل
أثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة الذكاءات المتعددة و التحصیل 

دراسة شبة تجریبیة على تالمذة  -الدراسي في مادة الدراسات االجتماعیة 
 الصف الثالث األساسي في مدینة جبلة

غسان بركات    . د
 جنادروعھ . دة

19/03/2013 

العالقة بین الذكاء العاطفي وااللتزام التنظیمي لدى معلمي الحلقة األولى  رامي سندران تربیة الطفل
 من مرحلة التعلیم األساسي في محافظة الالذقیة

فؤاد صبیرة       . د
 19/02/2013 خضر علي. د

 ربا ناصر تربیة الطفل
األساسي الحلقة األولى في ضوء معاییر تقویم أداء مدیري مدارس التعلیم 

 -إدارة الجودة الشاملة من وجھة نظر الموجھین التربویین و المعلمین 
 دراسة میدانیة في محافظة الالذقیة

 08/01/2013 غسان بركات. د

فاعلیة برنامج تدریبي قائم على جداول األنشطة المصورة في تنمیة  رشا المشحرة تربیة الطفل
 .التواصل اللفظي وغیر اللفظي لدى عینة من أطفال التوحد مھارات 

ریم سلیمون       . دة
 انساب شروف. دة

12/11/2013 

 رشا حیدر تربیة الطفل

أثر كل من االعتقاد الشخصي بالعالم المنصف وخبرات االنصاف 
الشخصیة في بیئة العمل على بعد أبعاد الصحة النفسیة لدى عینة من  

دراسة میدانیة في  -األولى في مرحلة التعلیم األساسي معلمي الحلقة 
 مدارس محافظة الالذقیة

 12/11/2013 ریم كحیلة. د

 رشا ناصر تربیة الطفل
مدى تطبیق أسالیب اإلبداع اإلداري في إدارة االزمات التربوّیة لدى 

دراسة میدانیة في  -مدیري مدارس الحلقة األولى من التعلیم األساسي
 الالذقیةمحافظة 

نایفة علي       . دة
 01/10/2013 ثناء غانم. دة

أثر استخدام برنامج تعلیمي حاسوبي في تنمیة المھارات اللغویة لدى  رنا حجة تربیة الطفل
 دراسة شبھ تجریبیة في محافظة الالذقیة - أطفال ریاض األطفال

منذر بوبو          . د
 مطیعة أحمد. د

12/11/2013 

بجزأیھ األول و الرابع في تنمیة  CORTفاعلیة التدریب على برنامج  رنا عباس تربیة الطفل
 مھارات التفكیر اإلبداعي لدى تالمیذ الصف الرابع األساسي في الالذقیة

 08/01/2013 لبنى جدید. دة
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 ریم جحجاح تربیة الطفل
أثر طریقة القبعات الست في تنمیة مھارات التفكیر االبداعي واتخاذ 

دراسة شبھ تجریبیة لدى تالمذة ( وتحصیل الدراسات االجتماعیة القرار 
 ) .الصف الثالث االساسي في مدینة الالذقیة 

 12/11/2013 روعة جناد. دة

 زینب الشنتا تربیة الطفل
فاعلیة برنامج تدریبي قائم على بعض المھارات االجتماعیة في خفض 

دراسة  -الرابع األساسي السلوك العدواني لدى عینة من تالمیذ الصف 
 شبھ تجریبیة في محافظة الالذقیة

 05/02/2013 لبنى جدید.  دة

دراسة تقویمیة لدور إدارة ریاض األطفال في نشر الوعي البیئي لدى  عبیر عراج تربیة الطفل
 )دراسة میدانیة في ریاض أطفال محافظة الالذقیة(طفل الروضة 

ثناء غانم         . د
 12/11/2013 بشرى شریبھ. د

 علي أحمد تربیة الطفل
استخدام التعلیم الخلیط على تنمیة مھارات التفكیر االبداعي و تحصیل 

دراسة شبة تجریبیة لدى تالمذة الصف الرابع  -الدراسات االجتماعیة 
 االساسي في مدنیة الالذقیة

 08/01/2013 روعة جناد. دة

عنایة اهللا   تربیة الطفل
 حاج نجیب

التزام مدیري الحلقة األولى من التعلیم الساسي بأخالقیات مھنة مدى 
 اإلدارة المدرسیة من وجھة نظر االمعلمین

غسان بركات    . د
 19/02/2013 روعھ جناد. دة

 مریانا مصطو تربیة الطفل
دور بعض عناصر العملیة التعلیمیة في مواجھة تحدیات العولمة الثقافیة و 

معلمي مرحلة التعلیم األساسي حلقة أولى في  االجتماعیة من وجھة نظر
 محافظة الالذقیة

 19/03/2013 لبنى جدید. دة

 مریم كرمبھ تربیة الطفل
فاعلیة برنامج حاسوبي مصمم وفق تطبیقات العروض التقدیمیة في تعلیم 

دراسة شبھ تجریبیة على عینة من تالمذة الصف  -وحدة استخدام الھندسة 
 الرابع الساسي

علي       خضر. د
 فؤاد صبیرة. د

19/03/2013 

 میسم وطفي تربیة الطفل
التفكیر ماوراء المعرفي وعالقتھ باضطرابي القلق المعمم والوسواس 

سنوات ) 15-8(القھري لدى تالمذة الحلقة األولى من التعلیم األساسي 
 دراسة میدانیة في مدینة طرطوس

ریم سلیمون       . د
 12/11/2013 ریما سعدي. د

 ھدیل رستم تربیة الطفل
فاعلیة برنامج تعلیمي قائم على استراتیجیة الجدول الذاتي في تنمیة بعض 
مھارات الفھم القرائي واتجاھات التالمذة نحوھا دراسة شبھ تجریبیة على 

 تالمذة الصف الرابع االساسي في كتاب العربیة لغتي في مدینة الالذقیة
 12/11/2013 روعة جناد. دة

 نورا سلمان الطفل تربیة
أثر الضغوط النفسیة على مفھوم الذات لدى تالمذة من أخوة األفراد ذوي 

دراسة میدانیة في مدارس الحلقة الثانیة في محافظة (االحتیاجات الخاصة 
 ).الالذقیة

ریم كحیلھ        . دة
 26/11/2013 انساب شروف. دة

 آالء الصافي تربیة الطفل
العصف الذھنّي في التحصیل الدراسّي و تنمیة  اثر استخدام استراتیجیة

دراسة شبھ / مھارات التفكیر االبداعي في مادة الدراسات االجتماعیة 
 تجریبّیة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في منطقة جبلة

 26/11/2013 روعة جناد. دة

 كامیلیا دعبول تربیة الطفل
لصف الرابع األساسي اثر طریقة االكتشاف الموجھ في تحصیل تالمیذ ا

دراسة شبة تجریبیة في محافظة (في الریاضیات و اتجاھاتھم نحوھا
 )الالذقیة

 10/12/2013 رغداء نصور. دة

 مدار عیسى تربیة الطفل

  

دراسة میدانیة على عینة من معلمي مرحلة التعلیم األساسي في مدینة 
 الالذقیة

غسان بركات    . د
 روعھ جناد. دة

31/12/2013 
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  كلية اهلندسة املعلوماتية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

النظم والشبكات 
 08/01/2013 رضوان دنده. د دراسة لمعالجة االتصاالت المفقودة على نطاق تبدیل االنترنیت رماح خضور الحاسوبیة

النظم والشبكات 
 Jgiroup/التطبیقات الموزعة الموثقة و القابلة للتجزئة باستخدام تطویر  علي اسماعیل الحاسوبیة

/ARM/ 
 06/08/2013 بشار محمد. د

النظم والشبكات 
 12/11/2013 طالل العاتكي. د تقییم أداء شبكات التوجیھ البصلي عمار ابراھیم الحاسوبیة

النظم والشبكات 
 12/11/2013 بشار محمد. د الفیدیو المباشر في شبكات الند للندتقییم أاداء بروتوكوالت تدفق  آمال عكره الحاسوبیة

النظم والشبكات 
 26/11/2013 رضوان دنده. د UMTSفي شبكات TCPتقییم أداء بروتوكول الـ رنیم سینو الحاسوبیة

النظم والشبكات 
 10/12/2013 طالل العاتكي. د تقییم أداء خوارزمیات الجدولة في شبكات تبدیل الرشقة الضوئیة محمد مایلھ الحاسوبیة

النظم والشبكات 
 الحاسوبیة

سالم 
 عبدالحمید

أمثلة انتخاب قائد العنقود في العنقدة التكیفیة لتخفیض استھالك الطاقة في 
 31/12/2013 بشار محمد. د شبكات االستشعار الالسلكیة

  كلية  التمريض

تسجیل تاریخ  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

االدارة في 
تقییم الصفات الشخصیة القیادیة لرؤساء التمریض في مشفى بانیاس  منار حسن التمریض

 الوطني و مركز جراحة القلب في طرطوس
نسرین داؤد       . دة

 23/04/2013 رلى علیو. دة

تمریض 
السریریة للوصلة تأثیر تطبیق سیاسھ الرعایة التمریضیة على النتائج  نوارا أحمد البالغین

 .الشریانیة الوریدیة بعد العمل الجراحي لدى مرضى الداء الكلوي النھائي 

مازن حیدر           . د
عبد الفتاح . د

 عباس
19/02/2013 

تمریض 
تأثیر نوع السیاسة التمریضیة على الوقایة من اختالطات الدیال  مجد سلیمان البالغین

 /دراسة مقارنة/الدموي
غزال       سوسن . دة
 23/07/2013 ابراھیم سلیمان. د

تمریض 
تقییم معلومات و ممارسات الكادر التمریضي حول استخدام میكانیكیة  محمد مصري البالغین

 الجسم في تطبیق الرعایة التمریضّیة
مازن حیدر           . د
 10/12/2013 عقیل حجوز. د

تمریض 
الحاالت الحرجة 

 أورام -

مصطفى 
 األیوب

تأثیر تطبیق برنامج ریاضي على تحسین الشھیة لدى مرضى السرطان 
 الخاضعین للعالج الكیماوي

مازن حیدر           . د
 سامر عاقل. د

10/12/2013 
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تمریض 
الحاالت الحرجة 

 أورام -
تقییم العالقة بین معلومات مرضى األورام و معدل حدوث اآلثار الجانبّیة  یاسر كفري

 10/12/2013 سوسن غزال. دة للعالج الكیماوي

تمریض حاالت 
تأثیر نوع سیاسة العنایة بالعین على معدل حدوث اعتالل القرنیة  وعد المحمود حرجة عام

 التعرضي عند مرضى التھویة اآللیة
سوسن غزال       . دة
 محمود رجب. د

02/07/2013 

تمریض حاالت 
 حرجة عام

كوكو 
 تبرجیان

على األكسجة و وظائف الرئة لدى مرضى  تأثیر برنامج اعادة التأھیل
 جراحة المجازات اإلكلیلّیة

سوسن غزال       . دة
مضر عبد . د

 اللطیف
31/12/2013 

تمریض حاالت 
 ھدیل شحود حرجة عام

تأثیر التخلص من الحجم المتبقي في المعدة مقابل اعادتھ الیھا على معدل 
دراسة (الحرجھشوارد الدم و حدوث المضاعفات لدى مرضى الحاالت 

 )مقارنة

سوسن غزال       . دة
 حسان زیزفون.د

31/12/2013 

صحة األم 
تأثیر تطبیق الطرق غیر الدوائیة على شدة اآللم المخاض وزمن الوالدة  ریم الجمعھ والطفل

 ومشعر أبغار

مروان عیسى       . د
أحمد عبد . د

 الرحمن
04/06/2013 

صحة األم 
تأثیر المساج الرحمي على حدوث النزف مابعد الوالدة مباشرة عند دراسة  فوزیھ عثمان والطفل

 الخروسات
عیسى دونا           . د
 28/07/2013 أحمد یوسف. د

عبداهللا السید  صحة مجتمع
عالء طویل         . د تقییم جودة أداء المثقف الصحي في المراكز الصحیة في مدینة الالذقیة مصطفى

 04/06/2013 لیندا الصالح. د

  كلية  الرتبية  الرياضية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

تأثیر برنامج تدریبي لتحسین زمن الفعل بمھارة الضربة الدافعة  بالوجھ  نوار خیر بك تدریب ریاضي
 .األمامي لدى العبي تنس الطاولة 

فادي زیزفون   . د
 رغد فاضل. د

08/01/2013 

 جیانا الدھان تدریب ریاضي
تأثیر استخدام طریقتي التدریب الفتري المنخفض الشدة و التدریب 
المستمر على تطویر التحمل العام لدى العبي كرة القدم في مرحلة 

 )دراسة تجریبیة مقارنة(اإلعداد 

قاسم ابراھیم    . د
 19/03/2013 فادي زیزفون. د

فاعلیة برنامج تدریبي مقترح لتنمیة دقة التھدیف بالقدم لدى العبي كرة  جعفر یونس تدریب ریاضي
 القدم الناشئین

الفت وطفي     . دة
 بالل محمود. د

23/04/2013 

على القوة العضلیة ) Kinesio Taping(تأثیر تقنیة األربطة الالصقة  سارة محمود تدریب ریاضي
 )EMG(القصوى االیزومتریة للعضلة الدالیة بواسطة 

فادي برتاوي    
 ھالة سعید.د

14/05/2013 

محمد  تدریب ریاضي
 الصوفي

على  -كمیة و طریقة أداء التمرین  -تأثیر نظریة تداخل المحتویات 
 برنامج مقترح لتحسین دقة التصویب بكرة السلھ

رغد فاضل     . دة
 وائل معوض. د

18/06/2013 

و الوثب العالي على القدرة الالھوائیة القصوى لدى  تأثیر الوثب العمیق میسم كحیلھ تدریب ریاضي
 العبات الكرة الطائرة

قاسم ابراھیم    . د
 وائل معوض. د

18/06/2013 

 02/07/2013بالل محمود     . دتأثیر برنامج للتدریب العقلي على سرعة تعلم بعض الحركات األرضیة  نسرین صقر تدریب ریاضي
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 میسم زھرة. د في الجمباز

تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتطویر سرعة رد الفعل لدى العبي حائط  غانا سعد تدریب ریاضي
 في الكرة الطائرة/ 3/الصد مركز 

رغد فاضل      . د
 میسم زھرة. د

01/10/2013 

  املعهد العايل  للبحوث  البحرية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

دراسة كمیة و نوعیة لمیكروبات التلوث البرازي وعالقتھا مع الخواص  رشا ھلول بیولوجیا بحریة
 الكیمیائیة للمیاه الشاطئیة مقابل مدینة الالذقیة

سمر اختیار     . دة
 02/07/2013 بدر العلي. د

و الغربیة في منطقة تأثیر نھر القندیل على توزع األنواع السمكّیة المحلیة  سھیر سلھب بیولوجیا بحریة
 المصّب و جوارھا

امیر ابراھیم   . د
 26/11/2013 محمد غالیة. د

جیولوجیا 
تقییم ونمذجة تداخل میاه البحر مع المیاه الجوفیة في منطقة البصة  ھبة عثمان بحریة

 الالذقیة -الساحلیة 
محمد بعلة     . د
 08/01/2013 سامر البب. د

جیولوجیا 
نمذجة البنیة المغناطیسیة في نطاقات تمدد اللیتوسفیر المحیطي شدید  یعرب محمد بحریة

 05/02/2013 محمد بعلة. د البطء

جیولوجیا 
غادة محمد     . دة دراسة ترسیبیة و مستثحائیة للرسوبیات الحدیثة على الشاطئ السوري علي محمد بحریة

 06/08/2013 علي شحود. د

جیولوجیا 
توزع الرواسب السطحیة على الرصیف الفاري شمال مدینة دراسة  وسیم سلوم بحریة

 سوریة - طرطوس 
سامر غدیر   . د
 12/11/2013 غادة محمد. دة

مساھمة في دراسة العوامل الرئیسیة المسیطرة على توزع العناصر  لمعان سلھب كیمیاء بحریة
 .المعدنیة الثقیلة في الرسوبیات الشاطئیة لمدینة الالذقیة 

ین حسام الد. د
سامر . الیقة    د

 غدیر
12/11/2013 

 املعهد  العايل  لبحوث  البيئة

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

مساھمة في دراسة التركیب النوعي والبیوكیمیائي للقراصیات البالنكتونیة  ریم ابراھیم بیولوجیا بحریة
 .الالذقیة في المیاه الشاطئیة لمدینة 

ھاني ضرغام     . د
 سمر اختیار. دة

02/07/2013 

استخدلم عدس الماء كمعالجة ثالثیة لمیاه الصرف الصحي في المنطة  دیما عقدة كیمیاء بیئیة
 الساحلیة السوریة

حسن جنیدي      . د
 جورج دیب. د

04/06/2013 

ي موقع الشركة السوریة لنقل 6فمساھمة في تقدیر النشاط اإلشعاعي  رامي دیوب كیمیاء بیئیة
 النفط في بانیاس

محمد علي غفر    . د
 فیصل مروشیة. د

18/06/2013 

دراسة كفاءة الفالتر الفحمیة المنزلیة للتخلص من بعض العناصر الثقیلة و  ھاني علي كیمیاء بیئیة
 الكلور الحر

 31/12/2013 حسین جنیدي. د
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بدر الدین . د الضجیج في معمل غزل الالذقیة وسبل تخفیضھدراسة سویات  سومر نعمان وقایة بیئیة
 عابدین

08/01/2013 

 22/01/2013 أمیمة ناصر. دة تقییم فاعلیة األحیاء الدقیقة في التفكك الحیوي لماء الجفت نشوان الیقة وقایة بیئیة

الزیتونو الحصول مساھمة في التحول الحیوي للمنتجات الثانویة لمعاصر  عال الشاخ وقایة بیئیة
 على البروتین

 19/03/2013 أمیمة ناصر. دة

مسح تصنیفي للبكتریا في بعض أنواع الترب المنتشرة في محافظة  فیروز ستیتي وقایة بیئیة
 الالذقیة

 18/06/2013 أمیمة ناصر. دة

یجمعھا نحل تقدیر بعض العناصر المعدنیة الثقیلة في حبوب اللقاح التي  مھا ابراھیم وقایة بیئیة
 العسل في بعض مواقع محافظة الالذقیة

فینا حمود         . دة
 23/07/2013 خلیل مكیس. د

  املعهد  العايل  لتعليم  اللغات

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

تعلیم و تعلم 
السنھ األولى أدب فرنسي في كلیة اآلداب تقویم التعبیر الشفھي لطالب  لیندا متوج اللغة الفرنسیة

 بجامعة تشرین
جومانا ھدیوه      . دة

 19/03/2013 منال أسعد. دة

تعلیم و تعلم 
تطویر برنامج یركز على استخدام تعدد الوسائط في تعلیم وتعلم مھارة  أحمد بري اللغة الفرنسیة

 09/04/2013 لیلیان مرعي .دة .االستیعاب الشفھي في مرحلة التعلیم الثانوي في سوریة 

تعلیم و تعلم 
انشاء منصة  -تعلیم و تعلم التعبیر الكتابي باستخدام تعدد الوسائط  یوسف شب اللغة الفرنسیة

 18/06/2013 لیلیان مرعي. دة معلومات لطالب الماجستیر في المعھد العالي للغات

تعلیم و تعلم 
 22/10/2013 سامو صالح. دة .لنصوص كتاب اللغة الفرنسیة للصف الثالث الثانوي دراسة تقویمیة  نسرین علي اللغة الفرنسیة

تعلیم و تعلم 
التداخل اللغوّي في مادة التعبیر الشفھي في قسم اللغة الفرنسیة مساعدة أم  نور سلیمان اللغة الفرنسیة

 عقبة
اعتدال حبیب       . دة
 12/11/2013 ھویدا البري. دة

  التقنيةكلية  اهلندسة  

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

األتمتة 
في مالحقة نقطة DC-Dcدراسة استثمار تموج المبدالت االلكترونیة  نھال بیطار الصناعیة

 االستطاعة العظمى في النظم الكھروضوئیة الشمسیة المستقلة
ثائر ابراھیم                  . د
 23/07/2013 خضورعلي . د

األتمتة 
میساء شاش                  . د تصمیم نموذج آلة درفلة لمزج المطاط وخالئطھ أحمد مخلوف الصناعیة

 علي محمد علي. د
08/01/2013 

الطاقة الشمسیة 
والطاقات 
 المتجددة

عبد اللطیف 
 محمد

تحسین كفاءة مراجل أنابیب اللھب المستخدمھ في شركة اسمنت طرطوس 
 عن طریق تقلیل الھدر الطاقي و استخدام الطاقة الشمسیة

موسى المحمد               . د
 23/07/2013 حسین ابراھیم. د
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ھندسة المعدات 
تحسین مواصفات األنابیب الفوالذیة المستخدمة في نظام النقل  تاال أسعد واآللیات

 البنیوماتیكي
 22/10/2013 نوفل األحمد. د

ھندسة المعدات 
إسمنت /استخدام تقانة الخلطفي تحسین و تطویر خالئط من سیلیكات علي یوسف واآللیات

 اضافات/
 10/12/2013 یاسر قرحیلي. د

ھندسة المعدات 
دراسة استخدام نفایات البولي سیترین الرغوي المعالج على خواص لصق  محمد نصره واآللیات

 .المواد 
 04/06/2013 علي محمد علي. د

  طرطوس_كلية االقتصاد الثانية  

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

دراسة مسحیة على مستھلكّي األجھزة الكھربائیة المنزلیة في الساحل  دیما شاھین ادارة األعمال
 السوري

محمد عباس . د
 دیوب

19/02/2013 

ماھر  ادارة األعمال
 المشحره

دراسة مسحیة  -العوامل الداخلیة في اإلقبال على مراكز التسوق دور 
 على مراكز التسوق في الساحل السوري

 19/03/2013 أدیب برھوم. د

محمود  ادارة األعمال
 الموسى

دراسو مسحیة  -أثر بلد المنشأ على نیة المستھلكین السوریین في الشراء 
 09/04/2013 أدیب برھوم. د حمصعلى مستھلكي المنتجات االلكترونیة في محافظة 

أثر تطبیق عناصر المزیج التسویقي األخضر على الصورة الذھنیة  اباء حبیب ادارة األعمال
 دراسة مسحیة على شركة سیریتیل - للمستھلك 

حسین ابراھیم        . د
 23/04/2013 سلیمان علي. د

دراسة تطبیقیة  - الربحیة والوسیلة  إدارة مخاطر االئتمان وأثرھا على جمال بعبع ادارة األعمال
 .على المصارف الخاصة في سوریة 

طالل سلیمان        . د
 04/06/2013 عماد سلیمان. د

أثر السلوك االخالقي لمندوبي المبیعات في تحقیق رضا العمالء عن  سارة ابراھیم ادارة األعمال
 23/07/2013 حسین ابراھیم. د السوري دراسة میدانیة على الصیادلة العاملین في الساحل -الشركات 

دراسة مسحّیة على  -دور تمكین العاملین في زیادة الرضا الوظیفي  عال أحمد ادارة األعمال
 23/07/2013 ادیب برھوم. د المشافي العامة في الساحل السوري

  

  

  

  

  

  

  



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

139 

  2013أبحاث الماجستیر المنجزة خالل عام / 6/الملحق 

  
  اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم 

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

السیاسات السكانیة في الجمھوریة العربیةالسوریة و أثرھا على  رنا یوسف الجغرافیا
 2010-1950التنمیة البشریة خالل الفترة 

ایمان الزاید     . دة
 نعمان صیام. د

07/01/2013 

الخصائص الحراریة إلقلیم الساحل والجبال الساحلیة السوریة  كنانة حلیمي الجغرافیا
. 

جولییت . دة
فواز . سلوم    د

 الموسى
29/01/2013 

جولییت سلوم   . د التباین الحراري وأثره في صحة االنسان في مدینة حلب فاطمة بریمو الجغرافیا
 فواز الموسى. د

22/05/2013 

 .حوض نھر الحصین ھیدرولوجیة حوض  ھدیل خضر الجغرافیا

محمد . د
اسماعیل الشیخ  

عبد الكریم . د
 حلیمة

07/01/2013 

وھیبة بت  الجغرافیا
 24/04/2013 جالل خضرة. د آفاق تطویر المنظومة المكانیة السیاحیة في محافظة الالذقیة والد

أحمد محمد  الجغرافیا
 حیدان

األھمیة الجیوسیاسیة لسكان سوریة دراسة في الجغرافیة 
 .السیاسیة 

ایمان الزاید    . د
 11/04/2013 نعمان صیام. د

ھنادي  الجغرافیا
 مخلوف

النمو السكاني وأفاق استخدام  الحیز الجغرافي في محافظة 
 الالذقیة

ایمان الزاید      . دة
عبد االلھ . د

 صطوف
19/11/2013 

اللغة 
محمد جالل .د ومعاصریھلدى شكسبیر " الغریب"تناول مفھوم  ھبة محمد االنكلیزیة

 09/09/2013 عثمان

ھویدا . دة الحب عند العذریین في شعر صدر اإلسالم و العصر األموي باسل نزیھا اللغة العربیة
 23/06/2013 نجاري

 28/07/2013 حسن شحود.د النسیج النحوي للصورة البیانیة في القرآن الكریم أسامة العیسى اللغة العربیة

اسماعیل  اللغة العربیة
 المصري

دراسة  -وظائف لغة الجسد االبالغیة في الحدیث النبوي 
 سیمیائیة

 29/10/2013 محمد بصل. د

الحب في زمن الحرب في االخطاب الروائي عند رشاد ابي  كنان حسین اللغة العربیة
 شاوروانستا ھمنغواي

لطیفة برھم     . دة
عبد الكریم . د

 یوسف
25/11/2013 
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 1978-1968التغریب في مسرح سعد اهللا ونوس بین عامي  ایاد راعي اللغة العربیة
 م

حوریة حمو   . دة
 محمدمروشیة. د

25/03/2013 

 13/06/2013 وفیق سلیطین. د قضایا النقد والبالغة في العصر المملوكي ریان جلول اللغة العربیة

 منال ناصر اللغة العربیة
التراث العربي حركة تھذیب كتب األدب واختصاراتھا في 

تجرید األغاني البن واصل /حتى نھایة القرن السابع الھجري
 /الحموي أنموذجًا

 24/04/2013 حسین وقاف. د

محمد  اللغة العربیة
 مصطفى

دراسة في أشعار بدوي الجبل و  -علم تاریخ األفكار وتطبیقلتھ
 23/01/2013 طالل حسن.د أدونیس أنموذجا

غادة السمان " الذات المبدعة في الروایة العربیة النسویة  باسمة العلي اللغة العربیة
 "أنموذجًا 

فاروق . د
 06/02/2013 مغربي

أشد على ایادیكم للشاعر توفیق (االنزیاح الداللي في دیوان  فادیا سلیمان اللغة العربیة
 11/02/2013 مصطفى نمر. د )زیاد

 21/04/2013 ابتسام حمدان.د الھذلیینبالغة التشبیھ في دیوان  محمد الحسین اللغة العربیة

 22/05/2013 یونس یونس. د .اذ  ودالالتھا في القرآن الكریم  غریب عبود اللغة العربیة

كندة عدنان  اللغة العربیة
 .منھج البحث اللغوي بین األخفش والفراء في معاني القرآن  قاسم

میساء عبد . دة
عبد . القادر  د

 الحسین الصكر
03/04/2013 

خطة البحث قابلة / تجلیات التراث في شعر محمدم عمران  بثینة محمد اللغة العربیة
 للتعدیل

 07/01/2013 أحالم حلوم. دة

 رداح األسد اللغة العربیة

  

الصورة النمطیة للمراءة في نتاج الشاعرات السوریات بین 
 .خطة البحث قابلة للتعدیل / م  2005 - 1985عامي 

 14/01/2013 طالل حسن. د

مریم  اللغة العربیة
 إسماعیل

للكاتب لویس فردیناند ) جنیة لمرة أخرى ( الخیال في روایة 
 .سیلین 

أشواق .دة
سلیمان   

 نجیب غزاوي.د
24/04/2013 

اإلستفھام بین النحو و البالغة ـ دراسة تطبیقیة في القرآن  یاسر الیاسین اللغة العربیة
 الكریم

حسین . د
. حمامي  د

 ماھر حبیب
13/01/2013 

 21/02/2013 بثینة سلیمان.ده تجلیات الفصاحة عند عبد القاھر الجرجاني میساء ماضي اللغة العربیة

غیثاء  اللغة العربیة
 حمیدوش

  

رموز الواقع وفن القص في القصة القصیرة العربیة التجلیات 
خطة / القاص درید یحیى الخواجة انوذجًا  -والتشكیل الفني 

 .البحث قابلة للتعدیل 

فاخر میا    . د
 یوسف جابر.د

01/07/2013 



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

141 

  كلية اهلندسة  الزراعية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

اقتصاد 
 19/07/2013 نضال درویش.د دراسة تحلیلیة اقتصادیة لزراعة الكیوي في محافظة الالذقیة رنا مھنا زراعي

 اقتصاد
محمود علیو       . د دراسة للتجربتین السوریة والتركیة في دعم القطاع الزراعي مایا معال زراعي

 حسین معال . د
08/04/2013 

اقتصاد 
دراسة تحلیلیة اقتصادیة لتأثیر نوعیة العلف ومساحة المزرعة  نظام بربر زراعي

 على انتاج حلیب األبقار في الساحل السوري

محسن . د
. دجحجاح     
 توفیق دال

14/04/2013 

اقتصاد 
 زراعي

إیھاب 
 30/06/2013 محمود علیو. د دراسة اقتصادیة إلنتاج األكي دنیا في محافظة الالذقیة خضور

اقتصاد 
 زراعي

أبو العالء 
 زرقة

الكفاءة التسویقیة لمنتجات الزراعة المحمیة في الساحل 
 السوري

محسن . د
 25/08/2013 جحجاح

المحاصیل 
 عبیر جبیلي الحقلیة

/ وراثة بعض الصفات الكمیة والنوعیة في الذرة السكریة 
Zea mayssaccharata L  / باستخدام التھجین نصف
 .التبادلي 

بولص . د
    خوري    

 سمیر األحمد. د
18/07/2013 

المحاصیل 
الكشف عن عالقات القرابة الوراثیة بین أنواع الجنسین  لینا النداف الحقلیة

Triticum L - Aegilops L باستخدام الواسمات الجزیئیة 

محمد یحیى . د
نادیا . معال   دة

 حیدر
03/09/2013 

المحاصیل 
أثر التطفیر باستخدام أشعة غاما على بعض الصفات الكمیة  مھند محمود الحقلیة

 والنوعیة في فول الصویا
محمد معال         . د
 نزار حربا. د

21/02/2013 

المحاصیل 
الزوفا ( دراسة التنوع الحیوي لبعض نباتات العائلة الشفویة  عزام  علي الحقلیة

 في الساحل السوري) والزعتر البري 
نزار حربا       . د
  نزار معال. د

06/11/2013 

المحاصیل 
 نادین اسعد الحقلیة

االنتخاب لطرز وراثیة من الذرة الشامیة لمقاومة حفار ساق 
باستخدام بعض المؤشرات  Sesamia creticaالذرة الكبیر 

 المورفولوجیة واإلنتاجیة

نزار حربا         . د
موسى . د

    السمارة    
 نزار معال. د

21/11/2013 

المحاصیل 
المدخلة  vicia fabaتقییم مجموعة من أصناف الفول العادي  طارق أحمد الحقلیة

 انتخابیا تحت ظروف المنطقة الساحلیة

صالح قبیلي    . د
محمد نائل . د

 خطاب
19/07/2013 

في ) األخضر ( دراسة تأثیر بعض عملیات التقلیم الصیفي  رباب دیوب بساتین
 نمو وإنتاج صنفي العنب الحلواني والبلدي

محمد . د
   محفوض     

عالء الدین . د
 جراد

29/04/2013 
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القطف لنباتي تأثیر استخدام التسمید العضوي في انتاج أزھار  رنا قاسم بساتین
 سیف الغراب والزینیا

مازن نصور       . د
 سوسن ھیفا. د

29/05/2013 

سلیمان . د تقییم بعض ھجن الكرمة المنتجة محلیًا جمانة حسن بساتین
 سلیمان

01/07/2013 

تقییم فعالیة بعض المخصبات العضویة في نمو البندورة وكمیة  وسام حلوم بساتین
 الزراعة المحمیة االنتاج ونوعیتھ تحت ظروف

متیادي . د
    بوراس     

 ریاض زیدان. د
13/01/2013 

علوم التربة 
 والمیاه

مفضل 
 ابراھیم

دراسة بعض الخواص المورفولوجیة والكیمیائیة للطبقة 
العضویة تحت غطاء غابة عاریة االوراق وتطور الترب 

 المتشكلة تحتھا

عادل رقیة           .د
ابراھیم .د

 نیصافي
07/03/2013 

 اإلنتاج
 الحیواني

حسن 
 القصیري

دراسة دورة الحیاة والخصوبة والنظام الغذائي للنوع السمكي 
أدیب سعد .د .في المیاه البحریة  Grymnura altavelaالغضروفي   31/10/2013 

 اإلنتاج
 الحیواني

عبد اللطیف 
 شریف

العلفیة مدى تأثیر نواتج المنشآت الصناعیة على تلوث النباتات 
 02/10/2013 توفیق دال. د وأثر ذلك في بعض المنتجات الحیوانیة

 اإلنتاج
 الحیواني

شحادة 
 سلیمان

دراسة السموم الفطریة العلفیة المستخدمة في تغذیة الدواجن 
 السوریة وتأثیراتھا على طیور اللحم

فھیم عبد . د
     العزیز    

 علي نیصافي. د
14/04/2013 

تأثیر التداخل بین فیروسي واي البطاطا وموزاییك الخیار في  رامز الشامي وقایة النبات
 28/07/2013 عماد اسماعیل.د اإلصابة المختلطة على نباتات البندورة

في نمو الفطر   TRICHODERMAدراسة تأثیر الفطر  ھدى عبود وقایة النبات
PHYTOPHTHORACITRPHTHORA 

محمود حسن       .د
 11/07/2013 محمد طویل. د

ریم علي  وقایة النبات
 غریب

/ Ascochyta rabiei/ تأثیر العدوى المختلطة بفطر
المسبب للفحة االسكوكتیا على الحمص وفیروس موازییك 

 الفصة على مؤشرات الغلة

ابتسام غزال       . د
 باسل القاعي. د

12/08/2013 

 محمد بوزقلي وقایة النبات
 Gucumisالتأثیر االلیلوباثي لبقایا محصولي الخیار 

sativus L  و الكوساGucurbita pepo  في نمو بعض
 األعشاب الضارة

 27/08/2013 سمیر طباش. د

الساھمة في دراسة فطور التربة الممرضة لغراس الحمضیات  تھامة یوسف وقایة النبات
 في الساحل السوري

صباح . دة 
    المغربي   

 عصام عالف. د
05/09/2013 

علي یحیى  وقایة النبات
 صالح

على  Lymantria disparدراسة انتشار جادوب العذر
عوائل نباتیة مختلفة واالعداء الحیویة المرفقة في الساحل 

 السوري
 26/11/2013 علي رمضان. د

دراسة الفطور المسببة لالنتراكواز على بعض األشجار  لیلى زیدان وقایة النبات
 عریضة األوراق في محافظة طرطوس

محمود حسن       . د
 عصام عالف. د

05/09/2013 

دراسة بیولوجیة وتصنیفیة لعائلة األكاروسات العادیة  غیث زریقي وقایة النبات
tetranychigae في محافظة الالذقیة 

عزیز . د
 ابراھیم صقر

14/11/2013 
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 كلية العلوم

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 تاریخ المنح المشرف

 21/11/2013 محمد عیسى. د دراسة جیو ھندسیة لبناء سد الوغر الركامي في منطقة النبك حذیفة السبتي الجیولوجیا

 ریم اوزون الجیولوجیا
دراسة سترتیغرافیة وجیوكیمیائیة لتوضعات الفوسفات في 

وأھمیتھا الكریتاسي األعلى في منطقتي عین التینة وعین لیلون 
 االقتصادیة

 25/03/2013 علي شحود. د

دراسة ستراتیغرافیة وبالیونتولوجیة للجوراسي األوسط في  أسماء زلطي الجیولوجیا
 07/01/2013 غادة محمد. دة خطة البحث قابلة للتعدیل/ شمال السلسلة الساحلیة 

 12/06/2013 اسكندر علي. د في طائفة البیانات التامة  GI - GROUPدراسة  رامي ھیفا الریاضیات

انس حاج  الریاضیات
 محمد

في )  x,m,u(تطبیقات تكامل دیر خلیھ على فضاء القیاس 
 xوالمحدودة على  l p، فضاء التوابع 

 15/05/2013 أحمد بكداش. د

حساب عدد البیانات التامھ الموجھة االبتدائیة غیر  عھد حسون الریاضیات
 P3االیزومورفیة من الرتبة 

 15/05/2013 اسكندر علي .د

 تقریب مسائل األمثلیات باستخدام دالة بریغمان یمار حموي الریاضیات
محمد . د

سویقات     
 حسن خلیفة.د

01/09/2013 

محمد علي        . د الحقیقیة والعقدیة Lpمتراجحة نیكولسكي في الفضاءات  ندى علي الریاضیات
 حسن بدور. د

10/09/2013 

تصمیم وتنفیذ دارة التحكم بدوران خمسة محركات كھربائیة  خیجةربى  الفیزیاء
 باستخدام عدد من الدارات الرقمیة

كمال عفیصة      . د
حسن . د

 اسماعیل
13/06/2013 

دراسة امتصاصیة الجسم األسود الحقیقي لتصنیع جھاز لقیاس  أكرم حاتم الفیزیاء
 )في القدموس(شدة اإلشعاع الشمسي 

     ھیثم جبیلي  . د
 برھان داالتي. د

18/11/2013 

دراسة تحلیلیة وتجریبیة لتغیر طاقة الضیاع ألشعة ألفا بتابعیة  ھال سعید الفیزیاء
 zالعدد الذري الھدف 

جبور جبور        . د
 محمد موسى. د

21/11/2013 

دراسة تحلیلیة وتجریبیة لمبدأ انحفاظ الطاقة وللمقطع العرضي  سھى یاسین الفیزیاء
 الفعال

جبور جبور        . د
 جھاد ملحم. د

02/12/2013 

استخدام اللیزرات النبضیة في معالجة مشاكل البشرة من  میساء خریما الفیزیاء
 طبیعیة أو اصطناعیة أو وجود أكیاس دھنیة-تغیرات صبغیة

ابراھیم بالل       . د
عبد الحلیم . د

         رومیة  
01/12/2013 

تصمیم ودراسة منظومة فوتو الكتروكیماویة مصنعة في  طوبالالرا  الكیمیاء
 المختبر إلنتاج الطاقة الكھربائیة من االشعاع الشمسي

حسن .د
   جریكوس   

 فؤاد صالح. د
21/02/2013 
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 فیصل أحمد الكیمیاء
استخالص النیكل من مخلفات حرق الوقود الثقیل المستخدم في 

ایمیدیوتیو -االسترمصافي التكریر باستخدام مركب رباعي 
 ثنائي حمض الفوسفور

 03/11/2013 معین نعمان. د

ایفلین محمد  الكیمیاء
 ناصر

دراسة الشروط الالزمة للحصول على كلورید الصودیوم عالي 
النقاوة بفصلھ عن األمالح المرافقة لھ في خاماتھ السوریة 

 الستخدامھ في صناعة السیرومات ومعوضات الشوارد
 10/02/2013 نزار غانم. د

تعیین الحموض الدھنیة والكولسترول في بعض أنواع أسماك  ربى إبراھیم الكیمیاء
 .خطة البحث قابلة للتعدیل / المیاه العذبة السوریة 

حسن البودي      . د
 02/10/2013 محمد ناصر. د

محمد حسن  الكیمیاء
 عیال

دراسة التلوث الكیمیائي بشاردة النثرات والمواد العضویة 
في میاه اآلبار الجوفیة المجاورة للزراعات  CODبتحدید 

 المحمیة في منطقةالقریرالتابعة لمدینة بانیاس

محمد الشحنة      . د
 بشرى نعمة. د

16/05/2013 

 04/12/2013 نزار غنام. د في الرمال السوریةتحدید األشكال التآصلیة البلوریة للسیلیكا  میرنا صبوح الكیمیاء

مع بعض مشتقات رباعي   ce(IV) ce(III( دراسة تعقید  نسیم طیبھ الكیمیاء
 ایمیدو ثنائي الفوسفات -اریل 

معین نعمان        . د
 08/12/2013 ھشام أبظلي. د

علم الحیاة 
 خلدون جابر الحیوانیة

دراسة بیئیة وتصنیفیة للقشریات متفرعات القرون 
Cladocera   و مجذافیات األرجلCopepoda  في خزان

 سد الحفة

محمد مجاھد . د
أدیب . بطل  د

 زیني
09/01/2013 

علم الحیاة 
 دیم دیب الحیوانیة

 Daphania Longispina(دراسة بیولوجیا القشري
O.F.Muller ( بعض في الشروط المخبریة وتوزعھ في

 األوساط المائیة العذبة في الساحل السوري

محمد یاسین . د
أدیب .قصاب د

 زیني
21/02/2013 

علم الحیاة 
دراسة تصنیفیة لبعض فصائل تحت صف القرنفلیات  براءة عثمان النباتیة

SubclassCaryphyllidae في محافظة الالذقیة 
 25/03/2013 دینا حداد. دة

علم الحیاة 
 النباتیة

حنا سومر 
 ضاھر

دراسة تأثیر التلوث عن عوادم السیارات على نباتي 
-صلنفة-الجوبة( MaIvaوالخبازة /papaverالخشخاش

 )نموذجا

سرحان الیقة      .د
 09/01/2013 شعبان عباس. د

علم الحیاة 
  Laurusnobilis Lاألھمیة االقتصادیة والبیئیة للغاز النبیل   نوال حمدكو النباتیة

 في بعض مناطق الالذقیة
وفاء غندور       . دة
 عفیفة عیسى. دة

21/02/2013 

علم الحیاة 
مساھمة في دراسة التنوع الحیوي للعوالق النباتیة في میاه سد  فدوى شریبا النباتیة

 الحفة
سمیر . د

 جرجور
01/09/2013 

علم الحیاة 
شاطئ مدینة طرطوس دراسة توزع العوالق النباتیة في  إمامة سلوم النباتیة

 واستخدامھا كموكمؤشرات بیئیة
ندیم حمود        . د
  جورج دیب. د

 كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح
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الطاقة 
ثایرستوریا على دراسة تأثیر المكثفات التسلسلیة المتحكم بھا  رشا صبیحة الكھربائیة

 أمان واستقرار نظام القدرة
ھیثم دغرور        .د
 حسام شاھین. د

10/02/2013 

الطاقة 
تقییم استقرار الجھد في نظام القدرة الكھربائیة باستخدام  صقر عمار الكھربائیة

 الشبكات العصبونیة

عمار حجار        . د
عالء الدین . د

 حسام الدین
03/09/2013 

الطاقة 
إعداد خوارزمیة ااتحكم بنظام تكییف باستخدام الـ  أحمد علي الكھربائیة

Microcontroller 
قیس عبود         . د
 02/10/2013 حسام شاھین. د

الطاقة 
تصمیم ومحاكاة دارة تحكم لمولدة ریحیة ذات تغذیة مضاعفة  الرا مفتي الكھربائیة

 باستخدام الحقل الموجھ
محمد مرھج         . د
 02/12/2013 كمال جوني .د

دراسة مراحل بدء وانتشار شقوق التعب الحراري في الفوالذ  فادي سلمان تصمیم وانتاج
 المنخفض السبائكیة المستخدم في قوالب صب األلمنیوم

سلیمان محمد . د
خضر . علي  د

 خفیف
13/01/2013 

حاسبات 
اكتشاف وتصنیف أمراض الثدي في صور الرنین المغناطیسي  طارق برھوم وتحكم آلي

 20/10/2013 بلسم عید. دة Neuro fuzzyباستخدام تقنیة 

حاسبات 
 15/12/2013 ریم ساعي. دة التعرف على األشخاص باستخدام االذن علي  میا وتحكم آلي

حاسبات 
الكشف والتصنیف استخدام تقنیات معالجة الصورة الحدیثة في  زید قریطم وتحكم آلي

 24/12/2013 مریم ساعي. دة اآللي لألورام الدماغیة في صور الرنین المغناطیسي

حاسبات 
التعرف على لوحات السیارات السوریة اعتمادًا على تقنیات  نغم سلمان وتحكم آلي

 معالجة الصورة الرقمیة والشبكات العصبونیة
بالل شیحا         . د

 30/06/2013 ایاد حاتم. د

حاسبات 
 وتحكم آلي

اسامة 
 اسماعیل

 .فھرسة قواعد البیانات باستخدام األشكال الضبابیة المعقدة 
كندة أبو . دة

. قاسم     دة
 مریم ساعي

03/11/2013 

حاسبات 
تطبیقات الذكاء الصنعي للحصول على خرج أمثلي للھوائي  محمد الصرن وتحكم آلي

 الذكي

السموءل . د
علي .صالح   د
 العلي

03/11/2013 

حاسبات 
تحسین تمییز األھداف المرئیة باستخدام المعالجة الرقمیة  ماھر سلیمان وتحكم آلي

 )الصور(للسمات 

علي العلي      . د
أمین .د

 الناصوري
07/01/2013 

حاسبات 
تحسین نسبة االشارة إلى الضجیج إلشارات الطیف المنثور  نسیم أحمد وتحكم آلي

 باستخدام الترشیح التوافقي الرقميبالتعاقب المباشر 

مالك محمد         .د
كمال أبو . د

 طبیخ
24/12/2013 

حاسبات 
الفت جولحة        . دة دراسة تطبیقیة ومقارنة لبعض خوارزمیات اكتشاف الحواف أریج محمود وتحكم آلي

 أحمد أحمد. د
28/11/2013 

حاسبات 
حسن األحمد      . د تطبیقات الحكومة االلكترونیة في سوریةتعزیز أمن معلومات  أوس سلمان وتحكم آلي

 جبر حنا. د
17/03/2013 
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حاسبات 
تحسین أداء شبكات الحساسات الالسلكیة والمنشورة عشوائیًا  زیاد سرور وتحكم آلي

 في كشف ومالحقة الھدف
 30/50/2013 جمال خلیفة. د

حاسبات 
 وتحكم آلي

طارق 
 جبالوي

مریم ساعي        .دة معالجة الصور في تحدید خصائص عظم الفخذاستخدام تقنیات 
 بلسم عید.دة

27/10/2013 

حاسبات 
 وتحكم آلي

رلى عصام 
 مریشة

بناء نظام للتحقیق غیر المباشر من صورة التوقیع الیدوي 
 باستخدام التقنیات الحدیثة في معالجة الصورة

مریم ساعي       . دة
 محمد حجازیة.د

03/11/2013 

حاسبات 
الفت جولحة      . دة تصمیم مالح آلي لسفینة باستخدام منطق الغموض قصي بنشي وتحكم آلي

 نیرب مطر. د
22/12/2013 

ھندسة القوى 
 المیكانیكیة

رامز 
 مصطفى

االستخدام المشترك للطاقة الشمسیة وبخار الدسع في تأمین 
 الماء الساخن والتدفئة لمساكن محطات التولید

        ایوب حسن. د
 عھد سایمان. د

31/01/2013 

ھندسة القوى 
 المیكانیكیة

روز میري 
 اسكندر

دراسة األعطال والتآكل في مراجل العنفات البخاریة بغیة 
 )التخفیف منھا ( تحسین مواصفاتھا 

جوني تقال         . د
 28/02/2013 صالح داؤود. د

ھندسة القوى 
 المیكانیكیة

ندى یاسر 
حبیب محمود      . د مواصفات الزیوت على أداء المحامل الدحروجیةتأثیر  الشغري

 28/02/2013 یاسر دیب. د

ھندسة القوى 
 المیكانیكیة

ھزار عادل 
 مھنا

تأثیر تغیر السرعة والحمل على ضیاع الطاقة الحراریة في 
 المحامل الدحروجیة

حبیب محمود      . د
 25/03/2013 یاسر دیب. د

ھندسة القوى 
 إباء شیخاني المیكانیكیة

  

الدراسة التصمیمیة للعنفات الریحیة ذات المحاور األفقیة 
 والمقارنة بینھا فنیًا واقتصادیًا EESباستخدام الـ 

علي كرنو         . د
 كمال جوني. د

03/04/2013 

ھندسة القوى 
سمیر كفا           . د رفع موثوقیة الشبك الدوار في محطة بانیاس الحراریة سراب غانم المیكانیكیة

 نوفل األحمد. د
22/05/2013 

ھندسة القوى 
دراسة تقییم إمكانیة استغالل الطاقة الریاحیة على المرتفعات  زینة أسد المیكانیكیة

 ) .موقع صلنفة ( الجبلیة 
 29/01/2013 یوسف یاخور.د

ھندسة القوى 
 المیكانیكیة

محمد جمال 
 صطیف

  

شمسیة بترسیب نائي أكسید  مساھمة في الحصول على خلیة
 القصدیر على الزجاج باستخدام نصف ناقل

خلف العبد اهللا       .د
 03/04/2013 شعیب محمود.د

ھندسة 
 المیكاترونیك

ھبة ابراھیم 
 حلیوه

ایاد حاتم           . د محاكاة نمذجة المشي عند االنسان
 محسن داؤود. د

15/05/2013 

ھندسة 
 تشرین 16تطویر نظم التحكم والمراقبة في سد  مازن غندور المیكاترونیك

محسن داوود        .د
مصطفى . د

 دلیلھ
28/02/2013 

عالء الدین  ھندسة بحریة
 حسین

  

دراسة تجریبیة لخلیة فوتو االلكتروكیمیائیة محضرة بطریقة 
 الترسیب بالحمام الكیمیائي

ھاجر ناصر       . دة
 17/11/2013 كمال جوني. د
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اهلندسة املدنيةكلية   

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

الھندسة 
 رلى طھ االنشائیة

دراسة حالة تقییم منشآت /سالمة وصیانة المنشآت الھندسیة
ابنیة قائمة متعددة الطوابق على الزالزل في الساحل السوري 

 واعادة تأھیلھا

نایل حسن        . د
 ناصرعصام . د

12/08/2013 

الھندسة 
 االنشائیة

نادین 
 اسماعیل

دراسة األطارات المستویة و الفراغیة وفق نظریة المرتبة 
 الثانیة باستخدام طریقة العناصر المنتھیة المعدلة

سلیمان أبو . د
نایل . دیاب   د

 حسن
17/11/2013 

الھندسة 
 االنشائیة

لجین میھوب 
 میاسة

اإلكماالت في األبنیة السكنیة مقاربة لضبط الكلفة ألعمال 
 خالل مراحل التصمیم

عماد كنجو        . د
 07/01/2013 جمال عمران. د

الھندسة 
 االنشائیة

نغم 
 عصفوري

تقدیر الكلف األولیة للمشاریع الھندسیة باستخدام نموذج ھجین 
 بین الخوارزمیات الجینیة والشبكات العصبونیة

علي جنود         . د
 03/12/2013 رائد جعفر. د

الھندسة 
 البیئیة

رحیق 
 ناصیف

مساھمة في دراسة تأثیر النشاط البشري على جودة المیاه 
 السطحیة و الجوفیة في بعض قرى الساحل

حسام صبوح      . د
إبراھیم . د

 عزیز صقر
03/04/2013 

الھندسة 
التخمیر المشترك لحمأة میاه الصرف الصحي مع النفایات  نواره عباس البیئیة

 النباتیة
حسین جنیدي      . د

 ھیثم جناد. د
03/04/2013 

الھندسة 
ھیثم جناد          . د دراسة منھجیة لتطویر مشاركة الجمھور في تقییم األثر البیئي ریما عباس البیئیة

 أحمد وزان. د
17/11/2013 

الھندسة 
 البیئیة

رنیم سلمان 
 الحطاب

الشرب من نبع السن إدارة امداد المنطقة الساحلیة بمیاه 
 باستخدام البرمجة الخطیة

ھناء سلمان       . دة
 علي األسعد. د

21/04/2013 

الھندسة 
دراسة حركة األمواج ضمن مرفأ الالغذقیة باستخدام نموذج  محمد محمد المائیة

CGWAVE 

محمد عالء . د
عدنان .دالدین   

 ابراھیم
23/06/2013 

الھندسة 
 سلمانجمیلة  المائیة والري

التنبؤ بأمكان حدوث الصدفة الھیدرولیكیة في بعض خطوط 
 WATERجر المیاه في طرطوس باستخدام حزمة برامج 

CAD 

غطفان عمار     . د
عباس عبد . د

 الرحمن
12/02/2013 

الھندسة 
 نمذجة الجریان الفیضاني لنھر السن باستخدام الطرائق العددیة نادین أحمد المائیة والري

الدین عز . د
. حسن    د

 ابراھیم یزبك
07/01/2013 

الھندسة 
 المائیة والري

حسین محمد 
 خلیفة

الحل األمثل لتوزیع المیاه باستخدام تقنیة الخوارزمیات الجینیة 
 )منظومة شبكات میاه الشرب في المشروع العاشر بالالذقیة ( 

عباس عبد . د
 06/02/2013 الرحمن

ھندسة 
المواصالت 

 والنقل
المساھمة في الحد من تأثیر المناخ الحار على دیمومة الرابط  قرحاليعقبة 

 اإلسفلتي والخالئط اإلسفلتیة في مرحلة االستخدام
 21/02/2013 بسام سلطان. د
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ھندسة 
المواصالت 

 والنقل
تدویر نتایج ھجم األبنیة الستخدامھا في إنشاء الطرق المحلیة  فاطر میا

 21/04/2013 رامي حنا. د في مدینة الالذقیة

ھندسة 
المواصالت 

 والنقل
تطویر نماذج التنبؤ بالسرعة العلمیة على الطرق المركزیة  سمر میا

 ذات الحارتین باتجاھین للحركة
فادي كنعان         . د
 أكرم رستم. د

07/01/2013 

ھندسة 
المواصالت 

 والنقل
دراسة تأثیر الحركات المنعطفة الى الیسار على أداء  حال حسن

 .التقاطعات المنظمة باشارات ضوئیة 
أكرم رستم          . د
 فادي كنعان. د

08/04/2013 

ھندسة و 
 ادارة التشیید

لما عادل 
 سعود

 .مقاربة لضبط كلفة الجسور البیتونیة في مراحل التصمیم
ابتسام حمد       . دة
عماد الدین . د

 كنجو
16/09/2013 

 كلية الطب البشري

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

األمراض 
 تأثیر السستیروتیدات القشریة االنشاقیة على البنیة العظمیة سوزان بلدیة الباطنة

مالك حجازي          . د
عبد الرزاق . د

 حسن
13/01/2013 

األمراض 
جوني          مطیع . د أنماطھ و نسبة االنتشار. الصداع  رائد البربندي الباطنھ

 عیسى الیقة. د
13/01/2013 

األمراض 
كمشعر تشخیصي في انصبابات  cدور البروتین االرتكاسي  ملك میھوب الباطنھ

 الجنب

مالك حجازیة          . د
فاطمة . دة

 قصاب
11/03/2013 

األمراض 
دراسة مدى انتشار االكتئاب عند مرضى قصور الدرق  سامر محمود الباطنھ

 لمشفى األسد الجامعي في الالذقیةالمراجعین 

منیف . د
المرعي         

 غیاث ربیع. د
03/09/2013 

األمراض 
 -عوامل الخطورة  -االنتشار : أورام الجھاز الھضمي الخبیثة  دالل حداد الباطنھ

 دور الواسمات الورمیة
حسان زیفون          . د
 29/08/2013 أحمد جوني. د

األمراض 
دور الھیبسیدین كواسم حیوي لتقدییر حالة الحدید عند مرضى  خزاميحال  الباطنھ

 التحال الدموي

محمد عماد . د
. خیاط      د
عبد الفتاح 

 عباس

10/09/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
أحمد .د.أ اإلنتان بعد العملیة القیصریة وكیفیة الوقایة منھ جوني یوسف

 عبالرحمن
15/04/2013 

التولید 
وأمراض 

صفاء . دة تأثیر التدخین على الموجودات التنظیریة والخلویة بعنق الرحم إیاد منصور
سلمان         

30/05/2013 
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 غازي بدور. د النساء

التولید 
وأمراض 

 النساء
 -تمزقات السبیل التناسلي السفلي عقب الوالدة المھبلیة  سھى محمد

 الحدوث والعوامل المؤھبة

میسون . دة
دیوب         

أحمد . د
 عبدالرحمن

24/03/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
 میس حسن

تشخیص المبیض متعدد الكیسات بالخزعة المبیضیة المأخوذة 
بالتنظیر مقارنة مع التصویر باألمواج فوق الصوتیة والتحالیل 

 الھرمونیة

حسن صالح          . د
 علي سلمان. د

07/07/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
دراسة العالقة بین انتان المجاري البولیة وامخاض الباكر عند  محمددینا 

 مریضات مشفى األسد الجامعي بالالذقیة
محمد توفیق . د

 النقري
11/07/2013 

التولید 
وأمراض 

 النساء
أحمد یوسف           . د تأثیر العملیة القیصریة على بعض المكونات الدمویة طارق دغمان

 19/05/2013 لؤي حسن. د

التولید 
وأمراض 

 النساء

نسرین 
أحمد یوسف           . د تأثیر القیصریة على الفلورا المھبلیة خضور

 17/11/2013 یوسف زریق. د

دور عوامل الخطورة في اإلصابة بسرطان الثدي عند النساء  سھیر جبیلي الجراحة
 وأھمیة الكشف المبكر لھ

سجیع مسعود          . د
 علوشعلي . د

26/06/2013 

سجیع مسعود          . د تدبیر فتوق الناحیة اإلربیة المختنقة عند البالغین مارسیل سلیم الجراحة
 علي كفا. د

08/12/2013 

اإلندمال ( طرائق عالج كسور الترقوة المغلقة عند البالغین  تمام صالح الجراحة
 )والنتائج الوظیفیة 

صفوان . د
  یوسف      

 أحمد جوني. د
25/07/2013 

الكیمیاء 
الحیویة 
 الطبیة

وسفات دیھیدر و 6العالقة بین عوز الغلوكوز خضر اسبر
 والداء السكري)G6PD(جیناز

سامي صوفي        . د
فیصل . د

 رضوان
31/12/2013 

أمراض األذن 
واألنف 
 والحنجرة

عالجھا دراسة سببیة لضخامات الغدة تحت الفك وتقییم طرق  یارا حسن
 عند المرضى المراجعین لمشفى األسد الجامعي بالالذقیة

یاسر علي            . د
مصطفى . د

 ابراھیم
09/06/2013 

أمراض األذن 
واألنف 
 والحنجرة

 تشخیصھ و تدبیره.الورم المختلط في الغدة النكفیة  محمد الرشید
فایز العلوني          . د

یوسف . د
 یوسف

12/02/2013 

أمراض 
الجھاز 
 التنفسي

 أبل میھوب
 FEVIالعالقة بین حجم الزفیر األقصى في الثانیة األولى 

وفرط التوتر الرئوي عند مرضى الداء الرئوي الساد المزمن 
COPD 

مالك حجازیة          . د
 أكرم جحجاح. د

13/06/2013 

أمراض العین 
تیم درویش           . د الدمعیة السیلوكونیة معالجة العین الجافة باستخدام السدادة أمجد بارودي وجراحتھا

 سندس علي. دة
15/05/2013 
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أمراض العین 
 18/07/2013 تیم درویش. د دراسة حاالت جفاف العین بعد عملیات الساد بالفاكو عفاف عمقیة وجراحتھا

أمراض العین 
اسیتونید دراسة تبدالت ضغط العین بعد حقن التریامسینولون  محمد حسن وجراحتھا

 داخل الجسم الزجاجي

یوسف . د
سلیمان         

 محمود رجب. د
11/04/2013 

أمراض العین 
القدرة البصریة بعد حقن التریامسینولون استیونید ضمن الجسم  ریم الزعیم وجراحتھا

 الزجاجي في اعتالل اللطخة السكري المنتشر

یوسف . د
سلیمان         

 قحطان جلول. د
27/10/2013 

غروب  األطفال طب
 خشوف

العالقة بین فقر الدم بعوز الحدید والنوبة اإلختالجیة الحروریة 
 األولى

فیصل . د
مروشیة        

 مھا الخوري. دة
27/03/2013 

التظاھرات السریریة و : إنتان الدم عند حدیثّي الوالدة  تماره قصیر طب األطفال
 .االختالطات حسب العامل المسبب 

عدي جوني   . د
 21/02/2013 عدنان دیوب. د

نسبة انتشار البدانة عند األطفال المراجعین لمشفى األسد  ندى فران طب األطفال
 الجامعي

أحمد شریتح           . د
 13/06/2013 أحمد حیدر. د

دراسة الحالة التخثریة أثناء النوبة األلمیة وخارجھا عند  فداء الجنیدي طب األطفال
 المنجلي مرضى فقر الدم

محمد میھوب         . د
فیصل . د

 مروشیة
13/01/2013 

التھاب الملتحمة الجرثومي المكتسب عند الولید أثناء االستشفاء  رفاه عباس طب األطفال
 في مشفى األسد الجامعي بالالذقیة

عزیز زاھر           . د
 محمد زاھر. د

12/06/2013 

المشافي بالفطور في شعبة التولید في مشفى األسد واقع عدوى  رؤى وریدة طب األطفال
 الجامعي

عدنان دیوب          . د
 منیر عثمان. د

22/09/2013 

معدل انتشار قصور الدرق تحت السریرّي في الساحل  لینا یوسف طب مخبري
 السورّي

بسام عابدین            . د
 منیف المرعي.د

08/12/2013 

مستویات االدیبونكتین عند المرضى المرشحین للقثطرة قیاس  جانیت علي طب مخبري
 القلبیة

محمد عماد . د
 خیاط

30/06/2013 

 كلية طب األسنان

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

تعویضات 
دراسة سریریة مقارنة لخصائص لون الوجوه الرقیقة المصنعة  أنس كیالي ثابتة

 تقنیتین مختلفتینبواسطة 

نزیھ عیسى           . د
ناصر . د

 باھرلي
14/08/2013 

دراسة مقارنة لقوى االحتكاك المتولدة باستخدام الحاصرات  فاطمة قبالن تقویم أسنان
 ذاتیة الربط والحاصرات التقلیدیة

محمد قصي . د
. المنجد    د
 فادي خلیل

12/06/2013 
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أشرف أكرم  تقویم أسنان
 ابراھیم

دراسة انتشار سوء اإلطباق في مرحلة اإلطباق المختلط 
 وتحدید أسبابھ في منطقة الساحل السوري

حازم حسن           . د
 محمد تیزیني. د

30/07/2013 

جراحة الفم 
تقییم فعالیة استخدام البالزما الغنیة بالصفیحات الدمویة على  العلیاء الرحیة والفكین

 اسئصال األكیاس الفكیةالشفاء العظمي بعد عملیة 

حكمت . د
یعقوب         

عبدالكریم . د
 خلیل

28/11/2013 

جراحة الفم 
الزرع الفوري في مناطق االنتان مع استخدام البالزما الغنیة  أحمد نشار والفكین

 بالصفیحات
علي خلیل           . د
 25/03/2013 حكمت یعوب. د

طب أسنان 
اإلنتشار والشدة واألسباب اإلمراضیة المحتملة لنقص دراسة  أفراح صبیح أطفال

 التمعدن الرحوي القاطعي عند أطفال مدینة الالذقیة

عبد الوھاب . د
نبیھ . نوراهللا  د

 رسالن
06/02/2013 

طب أسنان 
في % 4دراسة فعالیة التخدیر باالرتشاح باستخدام االرتیكائین  دیما دیب أطفال

 األولى الدائمة السفلیة الفتیةبتر اللب الحي على األرحاء 

فائق بدر             . د
عبد الوھاب . د

 نور اهللا
26/06/2013 

 كلية  االقتصاد

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

احصاء 
 حسن یوسف وبرمجة

استخدام تحلیل التمایز في تصنیف العمالء المصرفین عبر 
دراسة تطبیقیة في المصرف الصناعي  –عوامل المخاطرة 

 السوري

عز الدین . د
. حیدر    دة
 غادة عباس

28/07/2013 

احصاء 
 عال اسبیر وبرمجة

تنظیم وضبط العمل في فروع المصرف التجاري السوري 
دراسة میدانیة في محافظة  –باستخدام النماذج الریاضیة 

 الالذقیة

ابراھیم العلي    . د
 22/12/2013 حسین علي. د

احصاء 
دراسة تحلیلیة لمؤشرات الحاجات األساسیة غیر المشبعة في  نجد محمود وبرمجة

 سوریة باستخدام األرقام القیاسیة لألسعار
 13/06/2013 خالد علیطو. د

احصاء 
تحلیل مخاطر االنشطة المصرفیة و أثرھا في التنمیة  عبادة غضبان وبرمجة

 على المصرف التجاري السوريدراسة تطبیقیة  -االقتصادیة
أیمن .د

 العشعوش
13/05/2013 

اقتصاد 
 بسام أسعد وتخطیط

كأداة للرقابة  CAMELSاستخدام نموذج التقییم المصرفّي 
دراسة تطبیقّیة على المصرف  –على القطاع المصرفّي 

  العقاري
03/10/2013 

اقتصاد 
والثانوي في محافظة التخطیط االقلیمي للتعلیم األساسي  بشار علیا وتخطیط

 21/02/2013 ابراھیم العلي.د الالذقیة

اقتصاد 
االئتمان المصرفي ودوره في تمویل وتنمیة المشروعات  صبا قبرصلي وتخطیط

 الصغیرة والمتوسطة في سوریة

یوسف . د
. محمود   دة
 غادة عباس

02/10/2013 
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السكان 
 والتنمیة

سوزانا 
 خضرة

دراسة  –في الجذب السیاحي  جودة الخدمات الفندقیة و أثرھا
 میدانیة في سوریة

محمود . د
. طیوب   دة

نسرین عبد 
 الحمن

27/08/2013 

نور العلي   إدارة أعمال
 الحسین

قیاس فعالیة المزیج الترویجي في زیادة حجم الطلب على 
دراسة مقارنة على شركة التأمین في  –خدمات التأمین 

 .محافظة الالذقیة 

علي میا     . د
شكیب  .د

 بشماني
07/01/2013 

أثر الضغوط الوظیفیة على المواطنة التنظیمیة دراسة مسحیة  غنوة نادر إدارة أعمال
 على العاملین في المشافي العامة للساحل السوري

نسرین . د
 08/10/2013 عبدالرحمن

 عالء درویش إدارة أعمال
دور تخطیط الموارد البشریة في تحسین جودة الخدمات 

دراسة میدانیة على المشافي العامة في الساحل  –الصحیة 
 السوري

محمد عباس . د
 دیوب

06/11/2013 

 محمد عجي إدارة أعمال
دور التسویق بالعالقات في بناء صورة ذھنیة إیجابیة لدى 

دراسة میدانیة على عمالء / عمالء المؤسسات الخدمیة 
 المشافي الخاصة في الساحل السوري

محمد عباس . د
 دیوب

16/01/2014 

تقییم واقع تطبیق نظم معلومات التنفیذیین المعتمدة على بطاقة  رحاب علي إدارة أعمال
 قیاس األداء المتوازن و أثره في رفع كفاءة األداء االستراتیجي

حسین . د
ابراھیم  

سلیمان .د
 عوض

07/03/2013 

الخداع والغش  أبعاد ومجاالت حمایة المستھلك في الحد من نور مرتكوش إدارة أعمال
 دراسة میدانیة في محافظة الالذقیة –التسویقي 

صالح شیخ . د
سامر . دیب    د

 قاسم
24/03/2013 

 وجدي الیقة إدارة أعمال
الرقابة على الموارد البشریة وأثرھا في رفع فعالیة األداء في 
المشافي السوریة دراسة مقارنة بین المشافي العامة والخاصة 

 /السوريفي الساحل 

ط    غادة بوا. دة
 18/06/2013 فاطر سلیطین.د

دور اإلدارة االلكترونیة في تحسین أداء محطة حاویات مرفأ  أیھم  الشھدا إدارة أعمال
 الالذقیة

نھاد نادر   . د
عماد الدین . د

  عبد الحي

سیاحة و 
 استضافة

عمار 
 یوزباشي

 –السیاحیة أثر سیاسات التسعیرعلى الحصة السوقیة للمنشآت 
 دراسة میدانیة على الفنادق العاملة في الساحل السوري

ریزان . دة
     نصور  

 طھ المرشد.د
04/08/2013 

 –أثر حوكمة الشركات على اإلفصاح الطوعي في المصارف  حسام خلیلو محاسبة
 دراسة تجریبیة

عصام فھد . د
 21/02/2013 العربید

أمانة قرة  محاسبة
 مریم

 -بیئة التصنیع على ممارسات المحاسبة االداریةأثر تقنیات 
 دراسة میدانیة على عینة من الشركات الصناعیة السوریة

یحیى عبد .د
 13/01/2013 الرحمن

 - قیاس األداء المالي باستخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات ریما شغري محاسبة
 دراسة تطبیقیة في المصارف السوریة الخاصة

محمد نادر . د
 04/12/2013 العثمان

لمیس ابو  محاسبة
 حجر

 –دور تقریر مدقق الحسابات الخارجي في قرار منح االئتمان 
 14/04/2013 عمر سیدي. د دراسة میدانیة على المصارف السوریة
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دراسة  –تحلیل الھیكلیة المالیة للتنبؤ بنجاح المصارف العربیة  ھادیا عثمان محاسبة
 المصارف العربیةتجریبیة على عینة من 

 18/06/2013 لیلى الطویل. دة

 كلية اهلندسة املعمارية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

التصمیم 
المتطلبات الفراغیة والعمرانیة لمسارات األطفال المعرضین  نسرین جعفر المعماري

 المعاصرةدراسة حالة مدینة الالذقیة /لتحد حركي 

عبد الحكیم . د
. الحسیني دة
 ریم المعلم

10/02/2013 

التصمیم 
العالقة بین تصمیم الفراغات التعلیمیة لمباني كلیات العمارة  میسون جندي المعماري

 واألداء السلوكي لمستخدمیھا

أحمد زیاد . د
. العباسي  د
 محمد كیخیا

10/02/2013 

التصمیم 
ھاني ودح     . د العمارة الخضراء في عصر الثورة الرقمیةآفاق  سماح وكیل المعماري

 23/06/2013 احمد عطیة.د

التصمیم 
ھاني ودح     . د رفع كفاءة األداء البیئي لمباني التعلیم األساسي ھدى الحسین المعماري

 06/11/2013 احمد عطیة.د

تخطیط المدن 
 فواز نداف والبیئة

اإلقلیمیة والمناطقیة نحو دراسة تحلیلیة للفوارق والتفاوتات 
حالة المحافظات /صیاغة منھج توجیھي لتخفیف حدة التفاوتات 

 /السوریة

طارق بركات        .د
 ولید صاري. د

15/04/2013 

 كلية الصيدلة

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

األحیاء 
الدقیقة 

والدمویات 
 والمناعیات

عند مرضى التحال الدموي / Anti-HBC/التحري عن ایجابیة مي البودي
 / Cالمصابین بالتھاب الكبد 

 10/03/2013 ھیثم یازجي. د

األحیاء 
الدقیقة 

والدمویات 
 والمناعیات

التحري عن أضداد جرثومة الملتویة البوابیة لدى مرضى  ریم حرفوش
 الشكایات الھضمیة بطریقة التألق المناعي غیر المباشر

حسان . د
محمود حسین  

 رمال أسعد. دة
30/05/2013 

األحیاء 
الدقیقة 

والدمویات 
 والمناعیات

معن حاج 
 سلیمان

دراسة االنتشار المصلي الضداد التھاب الكبد الفیروسي من 
 في الساحل السوري Aالنمط 

یوسف رزق   . د
محمد أمین . د

 عوامة
03/10/2013 

تصمیم 
ومراقبة 

مساھمة في تأسیس خطوط ارشادیة محلیة لضمان سالمة  وفاء ابراھیم
 المستحضرات النباتیة الموجودة في السوق المحلیة

محمود الخیر  . د
 عزیزة یوسف.د

23/01/2013 
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 األدویة

تصمیم 
ومراقبة 
 األدویة

 09/04/2013 لمى الھوشي. دة تحضیر مضغوطات مطولة التأثیر للسیناریزین رنیم الرحیة

تصمیم 
ومراقبة 
 األدویة

صیاغة مضغوطات سریعة التفكك في الفم لمادة الكلورفینیر  قمر عیسى
 امین مالیات

تمیم حماد  . د
 أسامة منصور.د

09/04/2013 

تصمیم 
ومراقبة 
 األدویة

سیكلو دكسترین على انحاللیة وثباتیة  Bدراسة تأثیر  فاتن كفى
 .السلفاساالزین 

تمیم حماد   . د
 فاتن مدني. دة

29/04/2013 

تصمیم 
ومراقبة 
 األدویة

في المستحضرات الجلدیة  Cمساھمة في تحسین ثباتیة فیتامین  نتلي موسى
. 

لمى الھوشي   . دة
 تمیم حماد. د

16/05/2013 

تصمیم 
ومراقبة 
 األدویة

دراسة مقارنة النحاللیة االیبوبروفین بأشكالھ الصیدالنیة  سھیل الغانم
 الفمویة في السوق المحلیة

اسامة . د
. منصور  د

 علي الرغبان
15/12/2013 

 كلية الرتبية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

أثر استخدام الدراما التعلیمیة في تحصیل تالمیذ الصف الرابع  الرا صالح تربیة الطفل
 األساسي في قواعد اللغة العربیة وتنمیة التقلید اإلبداعي لدیھم

روعة جناد  . د
 خضر علي. د

31/10/2013 

دراسة سیكومتریة حول تطویر اختبار القدرات المعرفیة  شیرین سلوم تربیة الطفل
 باستخدام نموذج راش

اعتدال عبد . دة
منذر .اهللا  د

 بوبو
17/11/2013 

مدى تطبیق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في مؤسسات ریاض  نورا زھرة تربیة الطفل
 دراسة میدانیة في محافظة الالذقیة –األطفال 

سعده ساري  . دة
 17/12/2013 ثناء غانم. دة

 نرمین الحداد تربیة الطفل
دراسة مستقبلیة لدور المرشد النفسي المدرسي في التخفیف من 

اآلثار النفسیة الناجمة عن األزمات والكوارث لدى تالمیذ 
 الحلقة األولى من مرحلة التعلیم األساسي

سلمون  ریم . دة
 فؤاد صبیرة. د

24/12/2013 

 كلية اهلندسة املعلوماتية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

ھندسة النظم 
والشبكات 

قاسم قبالن . د أمن اتصال المجموعات في شبكات البث المتعدد دیما منصور
طالل  .د

17/01/2013 



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

155 

 العاتكي الحاسوبیة

النظم ھندسة 
والشبكات 
 الحاسوبیة

 14/11/2013 رضوان دنده. د . Wimaxتقییم و تحسین أداء دفق البیانات عبر أنظمة  بانة عوض

 كلية التمريض

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

تمریض صحة 
 المجتمع

حسن 
 المسالمة

في المشافي تجاه تقییم معلومات ومواقف وممارسات التمریض 
 سوء معاملة األطفال

مروان . د
. عیسى        د
 فصي محمد

23/06/2013 

تمریض صحة 
 المجتمع

محمد عالء 
 خنفورة

تأثیر العالج الفیزیائي على معدل حدوث المضاعفات الرئویة 
 .بعد جراحات القلب

سوسن . دة
. غزال        د
 محمد الخیر

28/07/2013 

تمریض صحة 
 المجتمع

سھیر 
 مسیلمانو

في  TEACCHتأثیر مشاركة األھل في تطبیق برنامج 
 المنزل على أطفال التوحد

مروان . د
. عیسى        د
 غیاث ربیع

31/10/2013 

تمریض 
تأثیر تطبیق الضمادات الجافة وضمادات العسل على التئام  یحیى العبدو البالغین

 قرحات القدم السكریة من الدرجة األولى والثانیة

مازن حیدر           . د
أكثم . د

 قنجراوي
03/09/2013 

 كلية الرتبية الرياضية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

تدریب 
 ریاضي

انتصار 
 حلیبیة

أثر برنامج ألعاب حسیة حركیة مقترح على تنمیة التفاعل 
 االجتماعي عند األطفال الذین لدیھم توحد

مضر . د
. الیوسف  د

 قاسم ابراھیم
28/11/2013 

 املعهد العايل للبحوث البحرية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

البیولوجیا 
دراسة التفكك الحیوي للفحوم الھیدروجینیة األلكانیة في البیئة  محمد عیزوق البحریة

 البحریة بواسطة الجراثیم

 اسمھان. دة
زینب           

أحمد قره . د
 علي

05/09/2013 
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البیولوجیا 
 أیھم عید البحریة

   Marsupenaeus japonicusدراسة بیولوجیة للجمبري
  )Decapoda , penaedae  ( في شاطئ الالذقیة

 وتفریخة اصطناعیًا

ازدھار . دة
 09/09/2013 عمار

البیولوجیا 
 البحریة

الحبیب محمد 
 سعید العبد اهللا

دراسة بیولوجیا التكاثر والنضج عند بعض انواع اسماك 
في المیاه البحریة  SCORPAENIDAEالفصیلة العقربیة 

 السوریة

مرھف لحلح           . د
 أمیر ابراھیم.د

30/10/2013 

البیولوجیا 
في نمو العوالق ) نترات ، فوسفات ، سیلیكات ( دور المغذیات  نوار سلیمان البحریة

 .المیاه الشاطئیة لمدینة الالذقیة النباتیة في 
فیروز . دة

 27/10/2013 درویش

البیولوجیا 
دراسة القنادیل البحریة في المیاه الشاطئیة السوریة ومحتواھا  سامر مامیش البحریة

 من نزر العناصر النذرة والمشعة

ھاني درغام             . د
محمد . د

 المصري
15/12/2013 

الكیمیاء 
دراسة توزع المغذیات في مختلف أنواع المیاه الساحلیة ومدى  جوالقسمر  البحریة

 تأثرھا بالخواص الھیدروكیمیائیة للمیاه

حازم كراوي            . د
فیروز . دة

 درویش
26/09/2013 

الكیمیاء 
توزع ومصادر الفحوم الھیدروجینیة العطریة متعددة الحلقات  أكثم شعبان البحریة

 الشاطئیة لمدینة طرطوس في المیاه والرسوبیات

سیف الدین . د
. نور الدین    د
 حازم كراوي

19/11/2013 

 املعهد العايل لبحوث البيئة

األستاذ   عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

ھندسة النظم 
 نسرین خلوف البیئیة

تقییم كفاءة وحدة إزالة الملوحة ومحطة المعالجة في إزالة 
المعادن الثقیلة في المخلفات السائلة لشركة مصفاة بعض 

 بانیاس

ھیثم شاھین         . د
 15/05/2013 غیاث عباس. د

ھندسة النظم 
تقییم الخطر البیئي لالنشطة البشریة والزراعیة على جودة  رماز ناصر البیئیة

 منطقة قسمین: مصادر میاه الشرب حالة دراسیة 

تمیم علیا              .د
ابراھیم  .د

 نیصافي
10/02/2013 

ھندسة النظم 
 22/09/2013 محمد غفر. د مساھمة في تنقیة المیاه الصناعیة من الزئبق باستخدام البیریت ریم محمد البیئیة

ملعهد العايل للغاتا  

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

اللغة 
 ھزار نظام الفرنسیة

تحلیلیة لمناھج اللغة الفرنسیة ألھداف خاصة وعالقتھا دراسة 
بحاجات طالب السنة الثانیة في الكلیات العلمیة والتقنیة في 

 جامعة تشرین

جمانة ھدیوة   . دة
 منال أسعد. دة

14/01/2013 
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اللغة 
وثائق دونما تصرف في منھاج تعلیم اللغة  –وثائق بتصرف  صفا سوراك الفرنسیة

 السابع والثامن والتاسعالفرنسیة للصف 
جومانة . دة 

 ھدیوة
26/09/2013 

 كلية اهلندسة التقنية

األستاذ  عنوان البحث اسم الطالب القسم
 المشرف

تاریخ قرار 
 المنح

تصمیم نظام تحكم خاص بعمل المرشحات الفعالة بھدف  ضحى جدید أتمتة صناعیة
 تحسین جودة الطاقة

محسن أحمد . د
ثائر . خطیب  د

 أبراھیم
07/03/2013 

األتمتة 
 نبال محمد الصناعیة

نمذجة ومحاكاة قیادة محرك تیار مستمر باستخدام تقنیة التعدیل 
-VYHDLاعتمادًا على لغة / PWM/النبضي العرضاني 

AMS 

علي خضور      . د
 ثائر ابراھیم. د

13/06/2013 

تقلیل مفاقید الطاقة لالالت أثر أنظمة التحكم الكھربائي في  بھاء حسن أتمتة صناعیة
 الكھربائیة ذات العمل الدوري

علي أحمد .د
محمود   

 مخائیل مخول.د
07/01/2013 

تحسین دالئل جودة نظم األتمتة الصناعیة باستخدام التقنیات  جاسم یوسف أتمتة صناعیة
 الحاسوبیة

علي أحمد .د
محمود   

 مخائیل مخول.د
10/10/2013 
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  2013رسائل الدكتوراه المسجلة لعام / 7/ الملحق
 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

دراسة نحویة بالغیة في  -قرینة الربط في بناء الجملة العربیة  رقیة عید لغة عربیة
 دیوان ابن مقبل

 08/01/2013 حسین وقاف. د

 22/01/2013 ماھر حبیب. د دراسة تأثیلیة -الدخیل في مجلة ابولو  لمى غانم لغة عربیة

الذكوریة و الفضاء األنثوي في نصوص سعد اهللا ونوس  دانیة حسن لغة عربیة
 19/03/2013 حوریة حمو. دة األخیرة

 19/03/2013 یونسیونس . د الغیر الداللي لمعاني حروف الجر بین النحو و البالغة خدیجھ حسین لغة عربیة

 19/03/2013 علي حیدر. د ظاھرة القللق في الشعر األموي نورما طعمة لغة عربیة

ردینة  لغة عربیة
 09/04/2013 حسین وقاف. د منھجیة اإلسناد النحوي و المعنى بالقرآن الكریم محفوض

حسام فھد  لغة عربیة
 العیسى

 -الفنیة  المركب النحوي و بالغة الجملة في تجربة أبي تمام
 قراءة تحلیلیة جمالیة

حكمت عیسى     . د
تیسیر . د

 جریكوس
23/07/2013 

إیاد معین  لغة عربیة
 راعي

مرحلة ( تحوالت اإلیقاع المكانیة في مسرح سعد اهللا ونوس 
 01/10/2013 محمد مروشة. د ) .التسعینات أنموذجًا 

محمد ابراھیم  لغة عربیة
محمد معال . د ممدوج عدوانتجلیات التراث في شعر  علي

 12/11/2013 حسن

راما حسن  لغة عربیة
 محمود

عبد الكریم . د الفضاء المفتوح في أراجیز العجاج
 یعقوب

10/12/2013 

 كلية اهلندسة الزراعية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
 البحث

االنتاج 
 الحیواني 

أمجد فیصل 
 متوج

األطوار الیافعة لألنواع السمكیة القابلة لالستزراع دراسة 
الرئیسّیة و وفرتھا في مصبات األنھار الساحلیة لمحافظة 

 الالذقیة

امیر ابراھیم   . د
 01/10/2013 محمد حسن. د
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اقتصاد 
 زراعي

سالم 
فخرالدین 

 ابراھیم

دراسة تقویمیة لعمل الوحدات اإلرشادیة في المنطقة الساحلیة و 
 التنمیة الزراعیة وآفاق تطویرھا دورھا في

ابراھیم صقر  . د
 22/01/2013 محمد العبداهللا. د

اقتصاد 
 زراعي

محمد عبد 
 اللطیف غوش

دراسة اقتصادیة لتحسین و تطویر تسویق منتجات نحل العسل 
 في الساحل السوري

محسن جحجاح   . د
 محمود علیو. د

02/07/2013 

اقتصاد 
 زراعي

فاتن باخیص 
 النمر

الكفاءة االقتصادیة لمزارع تسمین األغنام و العجول في 
 محافظة حمص

غسان یعقوب  . د
 حسان عباس. د

23/07/2013 

اقتصاد 
 زراعي

ابوالعالء 
 حاتم زرقھ

تطویر نظام معلومات تسویقي للمنشآت الزراعیة في الساحل 
 السوري

محسن جحجاح    . د
 محمود علیو. د

10/12/2013 

 ایاد دنورة بساتین
التوصیف الموروفولوجي و الجزیئي لطرز التفاح البري 
المنتشرة في جبال الالذقیة و تطعیمھا باألصناف المھمة 

 اقتصادیًا

. علي دیب  د. د
 حافظ محفوض

08/01/2013 

 وسیم یاسین بساتین
تأثیر نوع السماد و بعض المخصبات العضویة في صفات 

التربة و نمو و إنتاجیة أشجار التفاح صنف 
Goldendelicious 

رشید خربوتلي  . د
عبدالعزیز بو . د

 عیسى
08/01/2013 

عالء سھیل  بساتین
 ابراھیم

على Cucumis Sativus Lدراسة تأثیر تطعیم الخیار 
بعض األصول في نمو و تطویر النباتات و كمیة االنتاج و 

 نوعیتھ في الزراعة المحمیة

نصر شیخ . د
سلیمان جورج 

 اسمر
06/08/2013 

تأثیر التغیرات المناخیة على حدة و تولتر الجفاف في الساحل  لمى كفا حراج وبیئة
 السوري

أدھم جلب    . د
 05/03/2013 طاھر شیخو. د

علوم التربة و 
دراسة الفعالیة الزراعیة للصخر الفوسفاتي بتأثیر النوع النباتي  رباب ناصر المیاه

 و نسب الخلط مع الكبریت
لیلى حبیب   . دة
 08/01/2013 غیاث علوش .د

علوم التربة و 
 المیاه

زیاد صالح 
 الدین حاتم

دراسة جیوكیمیائیة لظاھرة التلوث بالفوسفور في بحیرة السن ، 
-زیوالیت(وامكانیة ازالتھ باستخدام بعض الفلزات الطبیعیة 

 )كالسیت-بیلون حلبي

لیلى حبیب    . دة
 محمد غفر. د

26/11/2013 

 بدامصطفى  علوم بیئیة
دراسة تأثیر استخدام المیاه المعالجة ثالثیًا على حركیة بعض 

العناصر و االنتاجیة كمًا و نوعًا لتربة مزروعة ببعض النباتات 
 المحلیة في غوطة دمشق

عیسى كبیبو    . د
ابراھیم . د

 نیصافي
08/01/2013 

 روز القبیلي علوم بیئیة
مشاجر تقییم األثر الببیئي لحمأة الصرف الصحي على 
محافظة  -األوكالیبتوس ذات الدوران الحراجیة القصیرة 

 الالذقیة

ھیثم شاھین  . د
 18/06/2013 غالب شحادة.د

مارینا آصف  علوم بیئیة
 العلي

استخدام تقنیات النمذجة الھیدرولوجیة في اإلدارة المتكاملة 
 لحوض نھر الكبیر الشمالي

عماد قبیلي   . د
 جمیل عباس. د

30/09/2013 

محاصیل 
طبیعة الفعل الموروثي لبعض الصفات االقتصادیة عند ھجن  ایمان مسعود حقلیة

 Zea mays Lمن الذرة الصفراء 
بولص خوري    . د

 صالح قبیلي. د
08/01/2013 

محاصیل 
تقدیر بعض المعاییر الوراثیة ألھم الصفات الكمیة والنوعیة في  لیلى الضحاك حقلیة

 .ظروف المنطقة الوسطى ھجن من القمح الطري تحت 
. نزار حربا  د. د

 ولید العك
04/06/2013 
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محاصیل 
 حقلیة

كفاح غرز 
 الدین

انتخاب النسب واالنتخاب / مقارنة فعالیة ثالث طرق تربیة 
في استنباط سالالت عالیة الغلة / المتكرر واألصناف التركیبیة 

 . Vicia faba Lمن الفول 

بولص خوري  . د
 04/06/2013 فؤاد معلوف. د

 حسان أحمد وقایة نبات
تقییم فعالیة بعض المحرضات للمقومة الجھازیة المكتسبة ضد 
فیروس الموزاییك األصفلر في الكوسا على محصول الكوسا 

 في المنطقة الساحلیة

سلیم راعي   . د
أحمد یوسف . د

 أحمد
09/04/2013 

 حمزة ضحیھ وقایة نبات
 TyphLordromusدراسة بیئیة و حیاتیة للمفترس 

athiasae (Acari ;phytoseiidae ( و تقدیر كفائتھ في
 .السیطرة على األكاروسات الحمراء في بساتین التفاح 

ابراھیم صقر  . د
 ماجدة مفلح. دة

23/04/2013 

رنده احمد  وقایة نبات
 سلیمان

دراسة فاعلیة المكافحة الحیویة و الكیمیائیة لألكاروس األحمر 
على /Tetranychus urticae /Kochذي البقعتین 

 البندورة ضمن الزراعة المحمیة

ابراھیم صقر   . د
 ماجدة مفلح. دة

06/08/2013 

 كلية  العلوم

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

سلوى ابراھیم  الریاضیات
 یعقوب

احمد الغصین      .د دراسة رؤیة جدیده لبعض خصائص زمرلي و تطبیقاتھا
 زیاد قنایھ. د

17/09/2013 

براءة سھیل  الریاضیات
 مّیا

مسالھ ایجاد النقاط الكسرّیة الواقعھ على منحني اھلیلیجي و 
 تعمیم نظریة موردل

 01/10/2013 حسن سنكري. د

نجود علي  الریاضیات
 حسن

عدنان ظریف     . د تطویر المجموعات النجمّیة باالستفادة من مفھوم الرؤیة الدرجیة
 رامي شاھین. د

17/09/2013 

محمد ولید  الكیمیاء
 شریتح

تحضیر و استخدام كواشف عضویة جدیدة لتحدید كارتیلول ، 
أفلوكساسین ، لیدوكائین و نارفازولین بشكلھا النقي في 

 مستحضراتھا الصیدالنیة بالطرائق الطیفّیة

مالك عقدة         . د
 26/11/2013 شھید مصطفى. د

علم الحیاة 
 الحیوانیة

نسرین محمد 
 قرحیلي

انتشار الطفیلیات البوغیات المخاطیة في سمك البوري 
و دور الدیدان ) Mugil / gephalus  )Mugilideالبحري

 في حلقة تطورھا polyehaetaكثیرات األھداب 

حسن سلمان     . د
 17/09/2013 امل دیوب. دة

علم الحیاة 
 الحیوانیة

خلدون 
 جابرابراھیم 

دراسة بیئیة وتصنیفیة للعوالق الحیوانیة في أحواض وحدة السن 
 Brachionusلتربیة األسماك والخصائص البیولوجیة للنوع 

Calyciflorus  واستزراعھ. 

محمد مجاھد . د
أدیب . بطل  د

 زیني
02/07/2013 

علم الحیاة 
 الحیوانیة

نضال محمود 
 حسن

اللؤلؤ مع تفریخھ وتربیة دراسة الخصائص البیولوجیة لمحار 
 یرقاتھ مخبریاًُ

فائز صقر         . د
كاترین . دة

 منصور
27/08/2013 

علم الحیاة 
 النباتیة

رنا حنا 
 نصور

دراسة آلیة تاثیر الرصاص و الكادمیومفي عملیة التركیب 
و الكالمیدوناس Euglenaالضوئي عند جنسي االوغلینا 

Chlamydomonas 

عبد الكریم . د
عصام . د عیاش  

 محمد
23/07/2013 
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علم الحیاة 
 النباتیة

صفاء ابراھیم 
 سكیف

دراسة تصنیفیة و كیمیائیة لبعض أنواع جنس الخطمّیة 
Althaea من الفصیلة الخبازّیةMalvaceae في محافظة

 الالذقیة

سرحان الیقة      . د
 23/07/2013 احمد قرة علي. د

علم الحیاة 
 النباتیة

مھا أحمد 
 حمدان

دراسة تأثیر أوساط صنعیة مختلفة في تطور األعضاء التكاثریة 
و إنبات البذور عند  In vitroفي الزجاج 

 Heliotropium hirsutissimum Echiumالنوعین
angustifolium من الفصیلة الحمحمیةBoraginace 

دینا حداد        . دة
 حنان حمامي. دة

06/08/2013 

علم الحیاة 
 النباتیة

یحیى براءة 
 عثمان

في poaceaeدراسة تصنیفیة ألنواع من الفصیلة الكلئیة 
 بعض المواقع من محافظة الالذقیةو التأثیر األلیوباثي لبعضھا

دینا حداد          . دة
 10/12/2013 سمیر طباش. د

علم الحیاة 
 النباتیة

ریم حسین 
 ابراھیم

 In vitroاستخدام تقانھ زراعة األنسجھ النباتیة في الزجاج 
و النعنع /  Nasturtiumofficinaleالكثار الجرجیر 

Mentha pulegium  و دراسة الفعالیة الحیویة
 لمستخلصاتھا ضد بعض الفطریات الممرضة للنبات و االنسان

دانیال العوض    . د
 17/09/2013 میساء یازجي. دة

علم الحیاة 
 النباتیة

علي دیب 
 محمود

ن الطحلب دراسة طرائق استخالص اآلغار م
PTEROCLADIA CAPILLACEA وخصائصھ الفیزیائیة

 والكیمیائیة وبعض تطبیقاتھ

حامد میھوب    . د
 آصف عباس.د

19/03/2013 

علم الحیاة 
 النباتیة

میادة قائد 
 صالح حسین

في نمو ) االشن(دراسة تأثیر مستخلصات بعض الشیبیات 
، الفیوزاریوم  Aspergillusفطریات االسبر جیلوس 

Fusarium  و البیثیوم ،Pythium . 

نوال علي        . دة
نسیم زریق    . د
سلطان أبو .د

 عرابي

04/06/2013 

 كلية اهلندسة املدنية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

ھندسة 
التصمیم تقییس و اختیار السجالت الزمنیة للزالزل ألغراض  سراج جدید انشائیة

 اإلنشائي في سوریا باستخدام الخوارزمیة الجینیة

بسام حویجة            . د
غسان شیخ . د

 علي
08/01/2013 

ھندسة 
 مطیع عبشي انشائیة

تأثیر الحرارة العالیة على الجوائز من البیتون المسلح عالي 
المقاومة باستخدام االحضارات المحلیة و رماد السیلیكا 

SILICA FUME 

منیر األطرش          . د
 زكائي طریفي. د

22/01/2013 

ھندسة 
 انشائیة

نسرین بھجت 
 الجبیلي

تطویر عالقة مقاومة القص للجوائز المصنعة من البیتون 
 الخفیف مع ألیاف و بدونھا

طارق اصالن         . د
 17/09/2013 عصام ناصر. د

ھندسة 
 انشائیة

بھیجة آل 
 الفضل

دراسة تأثیر بعض المتغیرات على مقاومة القص في العناصر 
 عادي ومقلوب من البیتون عالي المقاومة Tذات المقطع 

أحمد عبود             . د
 17/09/2013 نزیھ منصور. د

ھندسة مائیة 
الجریان النھري باستخدام نظام ھجین  -نمذجة الھطل المطري  میس علیان و ري

 الصنعیة والخوارزمیة الجینیةمن الشبكات العصبیة 

غطفان عبد . د
الكریم عمار                         

 بادیة حیدر. دة
05/03/2013 
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 كلية الطب البشري

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

أمراض جلدیة 
حمید سلیمان    . د عالج الصداف اللویحيتقییم فعالیة اللیزر الصباغي النابض في  زھراء جمعة وزھریة

 زھیر الشھابي. د
05/03/2013 

 كلية االقتصاد

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
 البحث

احصاء و 
المتغیرات السكانیة و أثرھا على التنمیة االقتصادیةو  أكرم دیوب برمجة

 19/02/2013 محمد عكروش. د 2010-2000االجتماعیة في سوریة خالل الفترة 

التنوع في محافظ قروض المصارف التجاریة العاملة في  رامي محمد ادارة أعمال
 04/06/2013 علي میا. د سوریة وأثره على مخاطر االئتمان

اقتصاد و 
 ھدى اسبر تخطیط

اآلثار االقتصادیة لعجز الموازنة العامة للدولة على االستثمار و 
دراسة تطبیقیة على االقتصاد السوري بین عاي  -العام الدین 

2000-2010 
 02/07/2013 سمیر شرف. د

اقتصاد و 
التخطیط االستراتیجي للمشروعات الصغیرة  و دورھا في  یاسر علوش تخطیط

 27/08/2013 إبراھیم العلي. د التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في سوریة

علوم مالیة 
 ومصرفیة

 زینب نھاد
 مھنا

دور الرقابة في تقویم األداء االستثماري في المصارف 
 اإلسالمیة العاملة في سوریة

رضوان . د
 العمار

01/10/2013 

 كلية اهلندسة املعمارية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

تصمیم 
 معماري

غیث سلیمان 
 محمود

  

العمارة الذكیة على األبنیة  دراسة إمكانیة تطبیق متطلبات
 "حالة دراسة مجالس المدن"اإلداریة في سوریة  

 01/10/2013 فؤاد خضرة. د

تصمیم 
 معماري

رؤى عبد 
 الكریم شحود

  

دور أنظمة الطاقة المتجددة في تصمیم األبنیة السكنیة العالیة 
دراسة الطاقة الشمسیة في  -نحو مدخالت تصمیمیة موائمة 
 .الالذقیة  توسع مدینة 

 01/10/2013 ھاني  ودح. د
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 كلية الرتبية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
 البحث

 ارشاد نفسي
نسرین 

اسماعیل 
 حلوم

فاعلیة التدریب على أبعاد الذكاء الوجداني في خفض سلوك 
دراسة  -الغضب لدى األطفال المعاقین سمعیًا و األسویاء 

 میدانیة في محافظة الالذقّیة

ریم سلیمون  . دة
 فؤاد صبیرة. د

06/08/2013 

لمى فیصل  تربیة الطفل
 القاضي

اثر استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمیة مھارات ماوراء 
المعرفة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة الدراسات 

 االجتماعیة

طاھر سلوم   . د
 میساء حمدان. دة

31/12/2013 

 كلية اهلندسة املعلوماتية

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
 البحث

نظم وشبكات 
نمذجة ومحاكاة بروتوكوالت التوجیھ الھرمیة لتحسین استھالك  اناس لیلى حاسوبیة

 .الطاقة في شبكات الحساسات الالسلكیة 
أحمد . د

 01/10/2013 صقرأحمد

اهلندسة التقنية كلية  

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

ھندسة 
المعدات 
 واآللیات

دراسة وتقییم أداء نموذجي تطبیقي لنظام یحول طاقة األمواج  منذر سلیمان
 البحریة العرضیة إلى طاقة كھربائیة بظروف الساحل السوري

عدنان عمران   . د
علي أحمد . د

 محمود
09/04/2013 
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  2013لعام المنجزة خالل ارسائل الدكتوراه /  8/ الملحق

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اسم  القسم
 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث الطالب

سمر  اللغة العربیة
 زلیخة

أشعار دراسة جمالیة مقارنة بین  -اإلثر القرآني في شعر الغزل العرفاني 
 ابن الفارض و حافظ الشیرازي

. عید محمود   د. د
 طالل حسن

13/06/2013 

فراس عبد  اللغة العربیة
 الحلیم

 23/06/2013 ابراھیم البب. د بناء القاعدة النحویة بین التركیب والداللة

لیلى  اللغة العربیة
 المغرقوني

. برھم   دلطفیة . د قصیدة النثر في الخطاب النقدي العربي المعاصر
 یوسف جابر

23/06/2013 

 اللغة العربیة
عفراء 
رفیق 
 منصور

نشوار المحاضرة ( التركیب اللغوي في لغة عامة القرن الرابع الھجري 
 14/1/2013 ماھر حبیب. د نموذجًا) والفرج بعد الشدة 

رباح عبد  اللغة العربیة
 اهللا علي

  عدنان أحمد . د البحث عن الذات في الشعر الجاھلي
 غیثاء قادرة. دة

16/4/2013' 

حسام فھد  اللغة العربیة
 العیسى

قراءة تحلیلیة  -المركب النحوي و بالغة الجملة في تجربة أبي تمام الفنیة 
 جمالیة

حكمت عیسى   . د
  تیسیر جریكوس. د

جدلیة األنا واآلخر في الشعر الصوفي على امتداد القرنین السادس  صالح نجم اللغة العربیة
 والسابع الھجریین

 16/09/2013 وفیق سلیطین. د

 كلية  الزراعة

اسم  القسم
 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث الطالب

أسامة  علوم التربة
 خنسة

مساھمة في استصالح الترب الكلسیة باستخدام حمأة الصرف الصحي في 
 )محافظة حمص ( منطقة المخرم 

سوسن ھیفا        . د
 25/03/2013 عبد االلھ العبدو. د

قسم المحاصیل 
 الحقلیة

رامز 
 حسیان

وراثة محتوى البروتین وعالقتة بالغلة الحبیة ومكوناتھا في بعض الھجن 
 من الذرة الصفراء

محمد معال           .د
 30/06/2013 سمیر األحمد. د

صباح  محاصیل حقلیة
 صقر

إضافة السماد اآلزوتي في تأثیر أنواع المحاریث وعمق الحراثة وموعد 
 .بعض خواص التربة وإنتاجیة الفول السوداني 

محمد عبد . د
سمیر . العزیز    د
 جراد

14/04/2013 

وضاح  وقایة النبات
 مبیض

دراسة فعالیة بعض الوسائل التطبیقیة لوقایة محصول البطاطا من 
 االصابة بفیروس واي البطاطا

سلیم راعي    .د
 05/05/2013 صفاء قمري.د
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مساھمة في ایجاد بعض وسائل الوقایة من االصابة بفیروس واي البطاطا  مازن خدام وقایة النبات
 على صنفي التبغ برلي فرجینیا في سوریة

 18/07/2013 سلیم راعي.د

 كلية العلوم

اسم  القسم
 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث الطالب

قسم علم الحیاة 
 النباتیة

نجوى 
 المھر

بیئیة لبعض الصفات المورفوفسیولوجیة في ھجن التبغ  -دراسة وراثیة 
خطة البحث قابلة /   NICOTIANATABACOUMLالشرقي  

 للتعدیل

. بدر جابر    د. د
 عبد الكریم عیاش

15/12/2013 

 كلية اهلندسة املدنية

اسم  القسم
 قرار المنحتاریخ  األستاذ المشرف عنوان البحث الطالب

 اإلدارةھندسة 
 والتشیید

سماح 
 مكیة

 ادارة معدات التشیید باعتماد نظم دعم القرار
بسام حسن               . د
ھاني نجار              . د
 عمار بالوش. د

10/04/2013 

 كلية االقتصاد

اسم  القسم
 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث الطالب

االحصاء 
 والبرمجة

محمد 
 الشحادة

دراسة تطبیقیة  -تقدیر الطلب علىالمشتقات النفطیة وتوزیعھا في سوریة 
 باستخدام النماذج الریاضیة

ابراھیم العلي  . د
 عدنان غانم. د

21/02/2013 

االحصاء 
 والبرمجة

محمود 
 حسین

تقویم اداء مدارس التعلیم ما قبل الجامعي وفق معاییر ادارة الجودة 
 دراسة تطبیقیة في محافظة الالذقیة-الشاملة على التنمیة البشریة

محمود طیوب    .د
 رمضان درویش.د

09/09/2013 

االحصاء 
 والبرمجة

احمد ادیب 
 احمد

استخدام األسالیب اإلحصائیة في توظیف مؤشرات التنافسیة لبناء 
 االستراتیجیات االقتصادیة في سوریة

ابراھیم العلي   .د
 العشعوشأیمن . د

21/11/2013 

األقتصاد 
 والتخطیط

فراس 
عدنان 
 ناصر

 19/06/2013 ابراھیم العلي.د دور التخطیط االقلیمي في التنمیة الزراعیة والسكانیة في محافظة الالذقیة

األقتصاد 
 والتخطیط

عبیر 
 عطیرة

واقع اعداد وتنفیذ الموازنات التخطیطیة التطویریة والتشغیلیة في 
التعلیم العالي السوري وتأثیر االتفاقیات المبرمة مع الجھات مؤسسات 

 جامعة تشرین أنموذجًا للدراسة - الدولیة علیھا 

سمیر شرف   . د
 ولید عامر. د

11/04/2013 

األقتصاد 
 والتخطیط

كمال 
محمود 
 فرحة

 دور االقتصاد غیر القانوني في اعاقة التنمیة في الدول النامیة
یوسف عبد . د

العزیز محمود      
محمد عییسى . د

31/10/2013 
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 الخلف

ھنادي  إدارة أعمال
 عطیة

دراسة  - نموذج مقترح لتطویر نظم تقییم أداء العاملین في المشافي العامة 
 میدانیة على المشافي العامة في الساحل السوري

. علي میا    د.د
نسرین عبد 

 الرحمن
15/07/2013 

 إدارة أعمال
جمعة علي 
اسویسي 
 دربوك

دراسة  -نموذج مقترح لجودة الخدمة وتأثیرھا على رضاء العمالء 
میدانیة مقارنة على عمالء شركة الخطوط الجویة اللیبیة وشركة الخطوط 

 االفریقیة في لیبیا

صالح شیخ . د
شیراز .دة دیب  

 طرابلسیة
03/11/2013 

مصطفى  إدارة أعمال
 نور اهللا

 ات المصرفیة في المصارف السوریةتقییم جودة الخدم
رضوان العمار     . د

أحمد محمد . د
 صقر

08/12/2013 
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  2013األبحاث العلمیة المنشورة خارج جامعة تشرین ألعضاء الھیئة التدریسیة خالل العام /  9/ الملحق 

  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  المقال أو البحثعنوان 
  النشر

صبا علي : السیدة  التاریخ
  سلیمان

  20/10/2013ُنشر   جامعة دمشق  فرقُھ و معّداتِھ - الجیش الساساني

  المعھد العالي للبحوث البحریة

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

العدد و سنة رقم   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

ابراھیم أمیر؛   
منصور، 

 Murathanكاترین؛
Kayim  و معینة

  بدران

تقییم استخدام كل من زیت السمك 
والزیت النباتي في عالئق أصبعیات 

 Liza aurataالنوع السمكي 
(Risso,1810) وتأثیرھا على النمو  

  

  مجلة جامعة حلب

  

  

  88العدد 

2013  

Badr Al Ali,  

Marc Garel,  

Nerini, Vincent 
Grossi, Muriel 

Pacton, 
Laurence 
Casalot, 

Philippe Cuny 
and Christian 

Tamburini  

Effects of hydrostatic pressure 
on growth and luminescence of 

a  piezomesophilic luminous 
bacteria Photobacterium 
phosphoreum ANT-2200 

  

PLoS ONE  Jun2013, 

Vol. 8, 

Issue 6  

Moufid Yassine, 
IzdiharAmmar 
& Rabee Raya 

Enrichment of  the protein 
content of biomass derived 

from coastal remains of marine 
organisms to be used as 

poultry fodder 

INDIA  

للالستفسار عن  
  اسم المجلة 

  

  1المجلد 

  5العدد 

2013  
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Collective 
article  من بینھم

ضرغام، ھاني و 
  اختیار، سمر

New Mediterranean marine 
biodiversity records (December 

2013)  

Mediterranean 
marine science  

Vol:14, 2, 2013  

Collective 
article  من بینھم

 ضرغام، ھاني

New Mediterranean marine 
biodiversity records (June 

2013)  

Mediterranean 
marine science  

Vol:14, 1, 2013  

ضرغام، ھاني؛ 
اختیار، سمر و بكر، 

 محمد

اختبار سمیة الفینول واألمونیوم على نوع 
Tisbe furcata  من

  Harpacticoidaمجموعة

مجلة أبحاث 
  األردن - الیرموك

، 1، عدد 22مجلد 
2013 

  

ضرغام، ھاني؛  
بكر، محمد و دیب، 

 نزار

الحیوانات األوالي دراسة أولیة لغزارة 
البحریة في المیاه الشاطئیة لشمال مدینة 

  الالذقیة

  2013، 92العدد   مجلة جامعة حلب

ضرغام، ھاني؛  
بكر، محمد ونزار 

  دیب

دراسة أولیة للتركیب النوعي الحیوانات 
األوالي البحریة في المیاه الشاطئیة لشمال 

  مدینة الالذقیة

 2013، 91العدد   مجلة جامعة حلب

  

  المعھد العالي للبحوث البیئیة

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

ھندسة 
النظم 
 البیئیة

  امل دیوب. د

  حسن سلمان. د

أول تسجیل لمجذافیات األرجل الطفیلیة 
على األسماك الحرة في بحیرة 

  تشرین16سد

دمشق مجلة جامعة 
  للعلوم األساسیة

  م16/6/2013

ھندسة 
النظم 
 البیئیة

  امل دیوب. د

  حسن سلمان. د

الحیوانات األوالي الطفیلیة الخامجة 
  تشرین16لألسماك الحرة في بحیرة سد

المجلة العراقیة 
  لالستزراع المائي

  م2/7/2013

  كلیة العلوم

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

 Total domination number of  رامي شاھین. د ریاضیات
products of two directel cycles 

Utilitas 
Mathematica  

2013  

 On the z- domination  number  رامي شاھین. د ریاضیات
of cartesion  products of two 

Discrete  2013  
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cycles Mathematics 

دراسة سماحیة العزل الكھربائي للمعلق   ناصر اسماعیل. د  الفیزیاء
  المحب لوسیط االنتشار

مجلة بحوث جامعة 
  سوریة-حلب

  2013عام / 91/العدد

  ناصر اسماعیل. د الفیزیاء

  

  ابراھیم علي. د

تأثیر حدي رباعي األقطاب النووي من 
المرتبة األولى و الثانیة على انزیاح 

في المركب  +Nالسویات الطاقیة لـ 
NH3SO3  وفق مطیافیةNMR 

مجلة بحوث جامعة 
  سوریة-حلب

  2013عام/ 25/العدد

  ناصر اسماعیل. د الفیزیاء

  بدر األعرج. د

دراسة نظریة للخصائص الكھربائیة 
  ألمنیوم مغنزیومللمعلق سیلیكات 

  2013عام / 89/العدد  جامعة البعث

 Improvement of some U8  عفیف برھوم. د الفیزیاء
mechanical properties via 

ammonia gas heat treatment 

Bulletin 
Scientific 
Journal of 
Donetsk 
National 

University , 
Ukraine / 
Series A. 
Natural 
Sciences 

No1  Series A 
Natural 

Sciences. P.114-
118/2013 

تحسین بعض الخصائص السطحیة للصل   عفیف برھوم. د الفیزیاء
بالكربنة الحراریة الغازیة  U8الكربوني 

 CH4بغاز 

مجلة بحوث جامعة 
  سوریة-حلب

  2013عام / 87/العدد

  عفیف برھوم. د  الفیزیاء

  بدر األعرج. د

 تحدید النسب الوزنیة للعناصر الخفیفة
)C,N,O ( و طبوغرافیا الطبقة السطحیة

للفوالذ الیوتكتویدي المعالج بغاز األمونیا 
 JOELباستخدام تقانة 

مجلة بحوث جامعة 
  سوریة-حلب

  2013عام/ 89/العدد

تعیین التجاوب الخطّي و طیف الترددات   علي عساف. د الفیزیاء
  طریقة العزوم الطیفیة –

مجلة بحوث جامعة 
  سوریة-حلب

  2013عام / 87/العدد

  ناصر اسماعیل. د الفیزیاء

  نبیل متوج. د

  سمیر غالیة. د

تحدید تدرج الحقل الكھربائي النووي و 
متوسط مربع نصف القطر النووي لـ 

F2+ في المعقدHDFC  باستخدام تقانةMS  

مجلة بحوث جامعة 
  سوریة-حلب

عام / 87/العدد 
2013  

عام / 92/العدد مجلة بحوث جامعة دراسة تحلیلیة لطیوف التألق السبیني   احمد بطیخ. د الفیزیاء
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ألیون البراسیودیمیوم على بعض   احمد خضرو. د
  المركبات المتفسفرة

  2013  سوریة-حلب

دراسة جیولوجیة و تكتونیة أولیة إلنشاء   علي شحود. م.د.أ جیولوجیا
  سد الحصین في مدینة طرطوس

موافقة النشر   جامعة البعث
تاریخ / 35/رقم

2013/10/24  

دراسة تكتونیة لمناطق انتشار الشواھد   فواز األزكي. م.د.أ جیولوجیا
النفطیة الھیدروكربونیة في منطقة 

  الالذقیة

قبول النشر   جامعة البعث
المجلد  2013/11/10

/35/  

عبد الكریم العبد . د جیولوجیا
  اهللا

دراسة تكتونیة لمناطق انتشار الشواھد 
الھیدروكربونیة في منطقة النفطیة 

  الالذقیة

قبول النشر   جامعة البعث
المجلد  2013/11/10

/35/  

  علم

  الحیاة

  النباتیة

  میساء یازجي. د

  ندى ألوف

  رامي قسام

تقییم فاعلیة رشاحات عزالت محلیة من 
في مكافحة  Trichodermaفطریات

بعض أطوار نیماتودا تعقد 
تحت ) Meloidogyne(الجذور

  المخبریةالظروف 

الجمعیة العربیة 
لوقایة النبات رقم 

  لبنان/ 31/

2/2013  

  علم

  الحیاة

  النباتیة

 Enhancement of local plant  آصف عباس. د
immunihy against tobacco 

mosaic virus infection 
treatment with sulphated 
carrageenan from red alga 

(Hypnea musciformis) 

Physiological J.  
and Molecular 

Plant Pathology  

/84  /2013  

  علم

  الحیاة

  الحیوانیة

  كمال الحنون. د.أ

: طالب الدكتوراه
  حمامھماجد 

تسجیل نوعین جدیدین من مجذافیات 
رتبة  Copepodaاألرجل 

(Calanodia)  و دراسة توزیعھما
العمودي في المیاه الشاطئیة العربیة 

  السوریة

 -مجلة دراسات
عمادة البحث 

الجامعة  -العلمي
  األردنیة

موافقة النشر رقم 
1481/200/19  

  8/9/2013تاریخ 

  

  االقتصاد الثانیة بطرطوس

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

إدارة 
  األعمال

  محمد دیوب. د

  والء زریقا

دور االستخبارات التسویقیة في جودة 
  القرار التسویقي

عام / 35/مجلد   مجلة جامعة البعث
2013  
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العلوم 
المالیة و 
  المصرفیة

المشروعات الصغیرة و المتوسطة واقع   عدنان خضور
  في سوریا و أفاق تطویرھا

  2013  مجلة جامعة البعث

  كلیة الزراعة

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

العلوم 
  األساسیة

. د+ أدیب سعد.د
. د+ مالك علي 

+ كریستیان رینو 
( كابابي كریستیان 

 -جامعة مونبیلییھ
  )فرنسا

First records of round fantail 
stingray Taeniuragrabata 

(Chondrichthyes: Dasyatidae) 
off the Syrian coast (eastern 

Mediterranean).  

Jor. Zoology in 
the Middle 
East.59 (2): 

176-178.  

  2013 ألمانیا

العلوم 
  األساسیة

 +أدیب سعد،. د
. د+ حسن القصیري 
  مالك علي

The life cycle of Cartilaginous 
species: Gymnuraaltavela 

(Linnaeus, 1758) Gymnuridae) 
in Syrian marine water  

المجلة العراقیة 
 ;لالستزراع المائي 

قیل للنشر بتاریخ 
6/7/2013  

مركز علوم  –العراق 
  البصرة -البحار

العلوم 
  األساسیة

. د ه+ سعد أدیب .د
  وعد صابور

New record of alien fish-indo-
pacific species-

Torquigenerflavimaculosus  
Hardy and Randall, 1983 

(Pisces: Tetraodontidae) in the 
Syrian sea water (Eastern 

Mediterranean coast(  

Journal of Life 
Science and 

Biomedicine; 
1(2): 72-75,  

2013  

  2013 كندا

العلوم 
  األساسیة

. د+ أدیب سعد.د
. د+ مالك علي 

+ كریستیان رینو 
  كریستیان كابابي 

First Records Of Randall’s 
Threadfin Bream Nemipterus 

Randalli (Osteichthyes: 
Nemipteridae) Off The Syrian 
Coast (Eastern Mediterranean. 

ANNALES• Ser. 
hist. nat • 23• 

2013 • 2, 119–
124 

  

  2013تشیك 

العلوم 
  األساسیة

  أدیب سعد.د

إیلین أولمان .  د ھـ 
 - جامعة فانكوفر(

  )كندا

Analytical Study of catch effort 
production , and re-evaluate 

the real  production of marine 
fisheries in Syria during the 

period: 1950-2010  

  

Journal of life 
science and 

biomedicine   
  قبل للنشر

  2013 كندا
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العلوم 
  األساسیة

. د+ أدیبسعد.د
. د+  مالكعلي

+  كریستیانرینو
  كریستیانكابابي

First records of Sudis Hyalina 
(Osteichthyes: Paralepididae) 
off the Syrian coast (eastern 

Mediterranean) ( in press(  

  

Journal of 
Ichthyology 

  2013قبل للنشر 

  روسیا

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

علوم 
التربة 
  والمیاه

مقارنة نشاط الكائنات الحیة الدقیقة   یاسر حماد. د
وبعض الخصائص الكیمیائیة لتربة 

غیر مزروعة مزروعھ بالفول وتربة 
  معاملة بالفوسفوجبسیوم

  /3668/ مجلة جامعة البعث

  م11/9/2013

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

وقایة 
  النبات

  امز محمد الشامير

 عماد اسماعیل. د

تأثیر اإلصابة المفردة والمختلطة 
وموزاییك ) PVY(واي بفیروسي البطاطا 

على عناصر اإلنتاج في ) CMV(الخیار 
 نباتات البندورة

مجلة وقایة النبات 
 لبنان -العربیة

  

وقایة 
  النبات

  مازن خدام

  .سلیم راعي. د

  مفید یاسین. د

 عماد اسماعیل. د

دور حمض السالیسیلیك في تحریض 
المقاومة الجھازیة المكتسبة في صنفي 

إزاء فیروس البطاطا التبغ برلي وفرجینیا 
 واي في سوریة

مجلة وقایة النبات 
 لبنان -العربیة

  

وقایة 
  النبات

  وضاح مبیض

  سلیم راعي.د

صفاء محمد . د
  غسان قمري

 عماد اسماعیل. د

  

تأثیر بعض الوسائل التطبیقیة في تخفیض 
البطاطس /نسبة اإلصابة بفیروس البطاطا

  في شمال سوریة) PVY(واي 

 

النبات مجلة وقایة 
 لبنان -العربیة

  

وقایة 
  النبات

حشرات المّن والمتطفالت المرافقة لھا  نبیل أبو كف. د
على بعض أصناف الحمضیات في 

 سوریة –الالذقیة 

مجلة جامعة البعث 
للعلوم الطبیعیة 

والھندسیة 
  والتطبیقیة
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وقایة 
  النبات

  إیاد محمد

  عبد النبي بشیر. د. أ

 نبیل أبو كف. د

درجات الحرارة على تطور الحشرة تأثیر 
القشریة البنیة 

 Coccushesperidumالرخوة
Linnaeus (Coccidae: 

Hemiptera)  تحت الظروف المخبریة 

مجلة وقایة النبات 
 لبنان/ العربیة 

  

وقایة 
  النبات

Mohamad E. 
M., A. M. 

Basher and 
Nabil Abukaf 

Survey of parasitoid species 
associated with the brown soft 
scale insect, Coccushesperidum 

L. (Homoptera: Coccidae) on 
citrus trees at Lattakia, Syria. 

Egyptian 
Journal of 

Biological Pest 
Control/Egypt 

  

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

اإلنتاج 
  الحیواني

 Occurrence of large-eyed  محمد حسن. د
rabbitfishHydrolagus 

mirabilis(Colle , 1904), 
Chimaeridae, in Syrian waters 

(eastern Mediterranean) 

Marine 
Biodiversity 

Records  

  بریطانیا

/6/  

2013  

وقایة 
  النبات

د فھیم عبد العزیز      .أ
                  توفیق دال  .د.أ
  رامي العلي. م

  

تأثیر إضافة مسحوق الزنجبیل  في بعض 
  المؤشرات اإلنتاجیة عند الفروج

قبل للنشر في 
المجلة العربیة 
  للبیئات الجافة 

1/9/2013  

وقایة 
  النبات

د فھیم عبد العزیز      .أ
توفیق دال                    .د.أ
  رامي العلي. م

العكبر  تأثیر إضافة مسحوق -
في بعض المؤشرات ) البروبولیس(

  ).الفروج(الدمویة عند دجاج اللحم 

قبل للنشر في مجلة 
  جامعة البعث  

8/12/2013  

وقایة 
  النبات

  محسن حمیشة. د.أ

  ابتسام معروف.ه.د

  عبیدة المصري.م

دراسة تأثیر التھجین التبادلي بین النمطین 
األسود والبني للدجاج البلدي السوري في 

  المؤشرات اإلنتاجیة بعض

قبل للنشر في 
المجلة العربیة 
–للبیئات الجافة 

المركز 
  )  أكساد(العربي

13/3/2013  

وقایة 
  النبات

  محسن حمیشة. د.أ

  ابتسام معروف.ه.د

  عبیدة المصري.م

دراسة تأثیر التھجین التبادلي بین النمطین 
األسود والبني للدجاج البلدي السوري في 

  البیضأھم مؤشرات إنتاج 

قبل للنشر في 
المجلة العربیة 
 –للبیئات الجافة 

المركز العربي 
  ) أكساد(

25/7/201  
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اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

  مازن نصور. د  البساتین

  

تأثیر حجم الكورمة األم في النمو 
الخضري و االزھار و معامل التكاثر 

 Gladiolusلنبات سیف الغراب 
hybrida 

مجلة جامعة البعث 
  سوریة

/24/11تاریخ3945
2013  

  

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

محاصیل 
  حقلیة

د محمد عبد .أ -1
  العزیز

د محمد نایف .أ -2
عمار  -السلتي
  )دكتوراه(زیود

تأثیر الكثافة النباتیة في الخواص التكنولوجیة 
في ) 124(أللیاف محصول القطن الساللة

  .ظروف منطقة الغاب

مجلة جامعة 
سلسلة العلوم /البعث

حمص /األساسیة  
2013  

2013  

محاصیل 
  حقلیة

د محمد عبد .أ -1
  العزیز

  د سمیر جراد.أ -2

بسام نھیت  -3
  )طالب دكتوراه(علي

تأثیر نظم التسمید في الخواص التكنولوجیة 
  .أللیاف القطن

مجلة جامعة 
سلسلة العلوم /البعث

حمص /األساسیة  
2013  

2013  

  كلية طب األسنان

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

سنة رقم العدد و   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

تقویم 
األسنان 
  والفكین

عبد .د –فادي خلیل .د
 –الكریم حسن 

  شغف بحرو .د

Facial proportions in differen 
mandibular rota on in class 1 

individuals 

IAJD  المجلة العربیة
  الدولیة لطب األسنان

127  -  2013  

تقویم 
األسنان 
  والفكین

یزن .د –حازم حسن .د
  جحجاح 

The Relationship between the 
lower incisors crowding and the 

sagittal jaws relationship in 
adolescents in the Syrian cost 

Revista Romania 
De 

Stomatologie 
المجلة الرومانیة 

  لطب الفم

3 - 2013  

جراحة 
الفم 

  والفكین 

  علي خلیل .د

  منذر أسعد. د

دراسة تأثیر الدیكسامیتازون كمضاد التھاب 
ستیروئیدي والتتراكوزاكتید كدواء محرض 
على إفراز مضادات االلتھاب الستیروئیدیة 

على المضاعفات التالیة للقلع الجراحي 

مجلة بحوث جامعة 
  حلب

92  - 2013  
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  .لألرحاء التالیة السفلیة  المنطمرة 

  كلیة الھندیة المیكانیكیة والكھربائیة

اسم الباحث أو   القسم
  الباحثین

رقم العدد و سنة   اسم المجلة و البلد  عنوان المقال أو البحث
  النشر

علوم 
  أساسیة 

 A high speed  عمار حجار.د
noncommunication protection 
scheme for power transmission 
lines based on wavelet 
transform 

Elsevier 2013  
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  )م2013 –2008(األخیرة  ستالبحث العلمي خالل السنوات ال تغیرات/ 10/الملحق 

  )ة وطالب الدراسات العلیاوالمنجزة ألعضاء الھیئة التدریسیاألبحاث المسجلة (

  2013حتى عام  2008رسائل الماجستیر  المسجلة في كلیات جامعة تشرین من عام ).  1 - 10( جدول 

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  292  62  32  50 67 40 41 اآلداب

  227  55  23  51 34 29 35 العلوم

  299  41  68  40 54 34 62 الطب

  227  37  77  27 17 41 28 الزراعة

  194  40  40  15 29 29 41 الھندسة المدنیة

  356  68  89  37 59 41 62 الھمك

  54  10  12  14 7 11 - الھندسة المعماریة

  312  46  44  29 46 65 82 االقتصاد

  82  17  16  9 21 13 6 طب األسنان

  49  23  4  8 8 - - الصیدلة

  31  9  6  11 2 - 3  معھد البحوث البیئیة

  36  7  11  4 8 3 3 معھد البحوث البحریة

  5  5  -  -  -  -  -  المعھد العالي للغات

  37  23  6  1  7  -  -  تربیة

  30  7  8  5  10  -  -  معلوماتیة

  18  6  5  7  -  -  -  تقنیةھندسة 

  12  8  1  3  -  -  -  تربیة ریاضیة

  34  12  19  3  -  -  -  التمریض

  7  7  -  -  -  -  - االقتصاد ثانیة

  2302  483  461  314 369 306 363 المجموع
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 2013حتى عام  2008رسائل الماجستیر المنجزة في كلیات جامعة تشرین من عام ). 2 -10( جدول             

 

  

  

  

  

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  112  27  37  18 15 9 6 اآلداب

  109  27  29  14 23 11 5 العلوم

  276  32  40  44 76 41 43 الطب

  173  27  30  39 32 22 23 الزراعة

  93  17  18  19 17 13 9 الھندسة المدنیة

  157  30  26  34 36 14 17 الھمك

  200  21  36  46 58 21 18 االقتصاد

  28  7  2  16 3 - - األسنانطب 

  5  5  -  -  -  -  -  الھندسة المعماریة

  20  9  11  - - - - الصیدلة

  3  1  2  -  -  -  -  التربیة الریاضیة

  5  4  1  -  -  -  -  التربیة

  4  4  - -  - -  -  تمریض

  2  2  - -  - -  -  المعھد العالي للغات

  7  2  5  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة

  4  4  -  -  -  -  -  الھندسة التقنیة

  8  3  2  3 2 - -  معھد البحوث البیئیة

  13  7  4  2 1 - 1 معھد البحوث البحریة

  1223  229  243  235 263 131 122 المجموع



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

178 

  2013حتى عام  2008رسائل الماجستیر المرقنة في كلیات جامعة تشرین من عام ). 3 - 10( جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  24  13  8  1 1 1 - اآلداب

  13  3  5  1 - 2 2 العلوم

  1  -  1  - - - - الطب

  12  3  3  1 - 3 2 الزراعة

  6  4  1  - - - 1 الھندسة المدنیة

  22  3  8  5 3 1 2 الھمك

  28  13  3  - 1 1 10 االقتصاد

  1  -  1  - - - - طب األسنان

  5  2  2  1  -  -  -  الھندسة المعماریة

  1  -  1  - - - - الصیدلة

  1  1  - -  - -  -  تمریض

  5  2  3  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة

  1  -  1  - - - -  معھد البحوث البیئیة

  2  -  2  - - - - معھد البحوث البحریة

  122  44  39  9 5 8 17 المجموع
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  )م2013- 2008(تغیر أعداد رسائل الماجستیر المسجلة والمنجزة و المرقنة  ). .  1 -10( شكل 

  

  

  )م2013-2008(مخطط تراكمي یبین تغیر أعداد رسائل الماجستیر المسجلة والمنجزة و المرقنة ).   2 -10(شكل 

  

  

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ماجستیر مسجل 

ماجستیر منجز

ماجستیر مرقن

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

ماجستیر مسجل 

ماجستیر منجز

ماجستیر مرقن
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  2013حتى عام 2008رسائل الدكتوراه المسجلة في كلیات جامعة تشرین من عام ).  4 - 10( جدول  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  43  10  8  4 11 2 8 اآلداب

  35  14  5  8 2 2 4 العلوم

  2  1  1  - - - - الطب

  65  20  8  14 13 7 3 الزراعة

  11  5  1  1 4 - - الھندسة المدنیة

  3  -  -  - 1 - 2 الھمك

  2  2  -  - - - - الھندسة المعماریة

  72  5  16  23 11 8 9 االقتصاد

  2  2  -  - - - - التربیة 

  1  -  1  - - - - التمریض

  2  -  1  - 1 - -  البحریة معھد البحوث 

  2  1  -  1 - - - الھندسة المعلوماتیة 

  1  1  -  -  -  -  -  الھندسة التقنیة 

  241  61  41  51 43 19 26 المجموع
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  2013عام  حتى 2008رسائل الدكتوراه المنجزة في كلیات جامعة تشرین من عام  ).   5 - 10( جدول 

  

  

  2013حتى عام  2008رسائل الدكتوراه المرقنة في كلیات جامعة تشرین من عام ).  6 - 10(جدول 

  

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  27  7  4  4 5  4 3 اآلداب

  20  1  3  4 5 3 4 العلوم

  1  -  -  - 1 - - الطب

  31  5  8  6 5 4 3 الزراعة

  3  1  -  1 - 1 - الھندسة المدنیة

  1  -  -  1 - - - الھمك

  -  -  -  - - - - الھندسة المعماریة

  42  9  4  6 11 9 3 االقتصاد

  -  -  -  - - - - طب األسنان

  -  -  -  - - - - الصیدلة

  -  -  -  - - - -  البحوث البیئیةمعھد 

  -  -  -  - - - - معھد البحوث البحریة

  125  23  19  22 27 21 13 المجموع

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  1  1  -  - - - - الزراعة

  4  3  1  - - - - االقتصاد

  5  4  1  - - - - المجموع
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  )م2013- 2008(تغیر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة و المرقنة ). 3 -10( شكل 

  

  

  )م2013-2008(مخطط تراكمي یبین تغیر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة والمرقنة  ). 4 -10(  شكل 

  

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

دكتوراه مسجلة 

دكتوراه منجزة

دكتوراه مرقنة

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣

دكتوراه مسجلة 

دكتوراه منجزة 

دكتوراه مرقنة
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  المسجلین لتحضیر البحث إلى عدد ) ماجستیر( نسبة عدد طالب الدراسات العلیا  /  7-10/ جدول 

  طالب المرحلة الجامعیة األولى المتخرجین 

  

عدد الطالب المتخرجین في المرحلة  العام
 الجامعیة األولى

عدد طالب الدراسات العلیا 
 المسجلین

نسبة طالب الدراسات العلیا المسجلین إلى عدد 
 المرحلة الجامعیة األولىخریجي 

2007 5416 314 5.7 

2008 6858 389 5.6 

2009 6414 325 5 

2010 7677 412 5.3 

2011 7982 365 4.5 

2012 7311 502 6.8 
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  2013حتى عام  2008العلمیة المسجلة في كلیات جامعة تشرین من عام  ثاألبحا -)  8 – 10( جدول -

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  18  4  1  1 5 4 3 اآلداب

  30  4  2  5 5 5 9 العلوم

  15  2  -  1 5 7 - الطب

  26  4  4  3 3 7 5 الزراعة

  7  1  -  1 3 -  2 الھندسة المدنیة

  24  2  1  6 10 4 1 الھمك

  5  1  -  - 1 2 1 الھندسة المعماریة

  3  1  -  1 - - 1 االقتصاد

  21  2  3  1 9 3 3 طب األسنان

  5  -  -  3   1 - 1 الصیدلة

  7  1  -  2 2 - 2  معھد البحوث البیئیة

  6  -  -  1 1 2 2 معھد البحوث البحریة

  4  2  -  1 - - 1  كلیة التربیة الریاضیة

  4  4 - - - - -  كلیة التربیة 

  1  1 - - - - -  كلیة التمریض

كلیة اآلداب الثانیة في 
  طرطوس

2  1  -  -  -  -  3  

  2  -  -  - - - 2  التقنیةكلیة الھندسة 

  1  -  1  -  -  -  -  التربیة  الثانیة 

  1  -  1  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة 

  1  1  -  -  -  -  -  المعھد العالي للغات 

  1  1  -  -  -  -  -  الحقوق 

  185  31  13  26 45 35 35 المجموع



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

185 

  

 2013حتى عام  2008العلمیة المنجزة في كلیات جامعة تشرین من عام  ثاألبحا -)  9 – 10( جدول -

 

 

 

    

  

  

 الكلیة

  المجموع  2013  2012  2011  2010 2009 2008

  6  -  -  1 2 1 2 اآلداب

  15  -  3  5 2 1 4 العلوم

  8  2  3  - 1 - 2 الطب

  34  5  6  5 8 4 6 الزراعة

  1  -  -  1 - - - الھندسة المدنیة

  4  1  1  2 - - - الھمك

  2  -  -  - 2 - - الھندسة المعماریة

  1  -  -  1 - - - االقتصاد

  15  -  2  5 4 4 - طب األسنان

  4  2  1  - - - 1 الصیدلة

  7  1  -  2 2 - 2  معھد البحوث البیئیة

  2  -  -  1 1 - - معھد البحوث البحریة

  1  -  1  - - - -  كلیة التربیة الریاضیة

كلیة اآلداب الثانیة في 
  طرطوس

1  -  2  -  -  -  3  

  -  -  -  - - - -  كلیة الھندسة التقنیة

  103  11  17  23 24 10 18 المجموع
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 )م2013-2008(تغیرات  أعداد أبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة المسجلة والمنجزة )  5 – 10( الشكل               

 

          
 )م2013-2008(التدریسیة المسجلة والمنجزة مخطط تراكمي یبین تغیرات  أعداد أبحاث أعضاء الھیئة ) 6 – 10( الشكل 
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أبحاث مسجلة ألعضاء الھیئة التدریسیة 

أبحاث منجزة ألعضاء الھیئة التدریسیة 
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أبحاث منجزة ألعضاء الھیئة التدریسیة 
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أعداد مشاریع البحث العلمي المنفذة بالتعاون مع مؤسسات علمیة  / 11/ الملحق
  من خارج جامعة تشرین

  

الھیئة العلیا   العام
  للبحث العلمي

مشروع التعاون 
العلمي السوري 

  اللبناني

  وزارة البیئة  أكساد

2009  4  -  -  -  

2010  5  3  -  -  

2011  3  3  1  1  

2012  -  3  -  -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2013تقریر البحث العلمي والدراسات العلیا 
 
 

188 

  في كلیات ومعاھد جامعة تشرین التي أقیمتألنشطة العلمیة ا/ 12/الملحق
  م2013جدول  بالندوات التي تمت اقامتھا في جامعة تشرین خالل العام  -

  الیوم  عنوان النشاط  نوع النشاط  الكلیة

-التسویق واإلعالم الریاضي-الریاضیةاإلدارة   ورشة عمل  التربیة الریاضیة
  الطب الریاضي-الفیزیولوجیا

  2/3حداأل

أدوات السیاسة المالیة والدور التنموي للموازنة   محاضرة  االقتصاد الثانیة
  العامة للدولة

  5/3ربعاءاأل

معرض أعمال طالب السنة األولى في الدراسات   معارض  الھندسة المعماریة
لمشاریع التخرج بین معرض مشترك +العلیا

  جامعة الوادي الخاصة وجامعة تشرین

  10/3االثنین

علم النفس –طرق التدریس –نظریات التدریس   ورشة عمل  التربیة الریاضیة
  الریاضي

  12/3ربعاءألا

  13/3الخمیس  المستجدات في جراحة األورام  ندوة  الطب البشري

  16/3حد األ  فعالیة األسواق المالیة  محاضرة  االقتصاد الثانیة

  17/3االثنین  تطویر األبحاث الزراعیة لطالب الدراسات العلیا  ورشة عمل  الزراعة

  20/3الخمیس  البنیة الجزئیة لسوق دمشق لألوراق المالیة  محاضرة  االقتصاد الثانیة

  23/3حداأل  حقوق سوریة البحریة في اإلقلیم البحري السوري  محاضرة  الحقوق

  25/3الثالثاء  فیزیولوجیا التدریب–مستجدات التدریس الحدیث   عملورشة   التربیة الریاضیة

  26/3ربعاءأل  محوري أورام الثدي الخبیثة  ندوة علمیة  الطب البشري

الھندسة المیكانیكیة 
  والكھربائیة

البحث العلمي ومعرض مشاریع طالب كلیة   معرض+ندوة
  الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

  30/3حداأل

  31/3االثنین  وكاالت التصنیف االئتماني  محاضرة  الثانیةاالقتصاد 

المعھد العالي للبحوث 
  البحریة

اإلجھادات البیئیة وآفاق التنمیة في المنطقة   ندوة
  الساحلیة

  4/6ربعاءأل

األبحاث البیئیة لطالب الدراسات العلیا في جامعة   ندوة  المعھد العالي لبحوث البیئة
  تشرین

  6/6الجمعة
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   2013البحوث العلمیة المقبولة للنشر في مجلة جامعة تشرین خالل عام /.  13 /الملحق 

  2013سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة لعام 

  المرتبة العلمیة  أسماء الباحثین  عنوان ابحث

  اغتراب الذات وانبھارھا باآلخر في الروایة السوریة

  

 خالــد عمر یســیر. د

  إبراھیم خلیل الشـبلي

 كلیة اآلداب، جامعة تشرین، مساعدأستاذ 

  طالب دراسات علیا،كلیة اآلداب، جامعة تشرین

  درجة امتالك وممارسة معلمي العلوم الطبیعیة في مرحلة

دراسة (لكفایات تكنولوجیا التعلیم) الحلقة الثانیة(التعلیم األساسي 
  )میدانیة في مدینة دمشق

  أوصاف دیب. د

 أحمد عباس المحمد

  

  .مساعدة، كلیة التربیة، جامعة دمشقأستاذة 

، كلیة التربیة، جامعة )ماجستیر(طالب دراسات علیا
  .دمشق

آراء مدیرات ومعلمات ریاض األطفال حول إمكانیة تطبیق أھداف 
  طریقة مونتیسوري

  في ریاض األطفال العامة في محافظة دمشق

 محمد حالق

 أحمد عالء الدین

  

  .جامعة دمشقأستاذ مساعد، كلیة التربیة، 

  .طالب دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة دمشق

  .مدّرس ، المعھد العالي للغات ، جامعة تشرین   الدكتور أحمد یاسمین  تجلِّیاُت صورِة الذَّاِت في شعِر الفرزدِق

  )أبجدیة األطیاف ( أنماط الصورة الحسیة في 

  للشاعر سلیمان زریق

اآلداب والعلوم اإلنسانیة ، جامعة مدیر أعمال في كلیة   آصف دریباتي. د
  .تشرین

ببعض المتغیرات لدى عینة من التوافق الزواجي و عالقتھ 
المستوى التعلیمي، طریقة اإلختیار (األزواج في مدینة الالذقیة

  )الزواجي، فارق السن بین الزوجین

  كمال بالن.د

  أمان عبد القادر صوفي

  .جامعة دمشق. كلیة التربیة. أستاذ دكتور

  

  .طالبة دراسات علیا كلیة التربیة، جامعة دمشق

  صعوبات تعلم مادة تقانة المعلومات من وجھة نظر الطلبة

دراسة میدانیة لدى طلبة الصف العاشر في المدارس الثانویة (
  )بمحافظة الالذقیة

 الدكتورة  ظریفة أبو فخر

 خالد خنیفس الدكتور

  انعام أحمد قرطالي

  جامعة دمشق ،كلیة التربیة ، استاذ مساعد 

  .جامعة دمشق _كلیة العلوم_ استاذ 

  . جامعة دمشق –كلیة التربیة –طالبة دراسات علیا

  المشاركة السیاسیة وأثرھا في تنمیة قیم المواطنة

  

  محمود المحمد د

  بانة ابراھیم

  جامعة دمشق_ كلیة اآلداب_طالبة 

  .جامعة دمشق_ كلیة اآلداب _ مدرس

  واالتجاه نحو المسرح الّتسجیلّي وّنوسسعد اهللا 

  )حزیران / 5/ حفلة سمر من أجل( دراسة تطبیقیة في 

  الدكتورة حوریة محمد حمو

  بانة فخري خیربك

  .جامعة تشرین  _كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة _ ستاذ أ

  . علیا جامعة تشرین _ طالبة دراسات

 سقراطالعالقة بین الوحدة والكثرة من طالیس إلى 

  

 بتول حكمت محمد

  

حاصلة على ماجستیر في الفلسفة، كلیة اآلداب والعلوم 
  اإلنسانیة، جامعة دمشق، دمشق

  .جامعة تشرین - كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة _أستاذ الدكتور عبد الكریم یعقوب  صورة الّدھر في شعر الموالي في العصر األموّي
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  . جامعة تشرین_ طالبة دراسات علیا  بثینة زھیرة

التصورات البدیلة التي یحملھا تالمذة الصف الرابع عن بعض 
  المفاھیم العلمیة

في ) الحلقة األولى(دراسة میدانیة في مدارس التعلیم األساسي "
  محافظة الالذقیة

 سعدة ساري.د

 میساء حمدان.د

  بلسم سعود

  .مدرس في كلیة التربیة، جامعة دمشق

  .جامعة تشرینمدرس في كلیة التربیة، 

  .كلیة التربیة، جامعة تشرین في طالبة دراسات علیا

  

كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ـ جامعة  _أستاذ مساعد في   جالل بدر خضرة. د  محافظة الالذقیةـ  التقییم السیاحي للموارد الطبیعیة في منطقة الحفة
  .تشرین 

معلمي اللغة درجة توافر كفایات استخدام تقنیات التعلیم لدى 
العربیة في الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي ومستوى ممارستھم 

  "دراسة میدانیة في مدارس مدینة دمشق" لھا

 محمد وحید صیام.  د

 جمیلة عبد القادر سكریة

  

 .جامعة دمشق _كلیة التربیة في  أستاذ

  .كلیة التربیة، جامعة دمشق فيطالبة دكتوراه 

التكنولوجیا بالتعلیم من وجھة نظر الطلبة تقویم برنامج دمج 
  المعلمین وفق بعض المتغیرات

  دراسة میدانیة في معھد الباسل للمعلوماتیة بطرطوس

 د أسـما الیاس

 د سھام الطرابیشي

  حسن محمود عرابي

  .جامعة دمشق، كلیة التربیة في أستاذ 

  .جامعة دمشق، كلیة التربیة في طالب دراسات علیا 

  .جامعة دمشق، كلیة العلوم  فيأستاذ 

  . جامعة تشرین _أستاذ في كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  حسین حبیب وقاف. د  رؤیة اللغة في الذات والحركة

 واقع المتفوقین في ثانویات الالذقیة والعوامل التي أدت إلى تفوقھم
  أنموذجًا) مدرسة غسان حرفوش، مدرسة عزالدین الظرف(

 كیوانعادل الدكتور 

  حمزة أحمد

 .جامعة دمشق  –كلیة اآلداب  فيأستاذ مساعد 

  .جامعة دمشق _ كلیة اآلداب  في طالب دراسات علیا 

  .كلیَّة اآلداب ، جامعة تشرین في أستاذ مساعد  عمر یسیر خالد.د  صورة المدینة في دیوان عبدالعزیز المقالح

عینة من فاعلیة المسرح في تنمیة بعض المفاھیم العلمیة لدى 
  سنوات)6-5(أطفال الریاض

  في محافظة ریف دمشقدراسة شبھ تجریبیة 

  سلوى مرتضى.د

  دیاال عیسى حمیرة

  .جامعة دمشق،كلیة التربیة،  األستاذة

  .جامعة دمشق،كلیة التربیة،طالبة دراسات

دور معلمي الحلقة األولى من مرحلة التعلیم األساسي في تنمیة 
تالمذة الصف الرابع بمقرر الدراسات التفكیر االبتكاري لدى 

دراسة میدانیة في "  االجتماعیة من وجھة نظر المعلمین أنفسھم
مدارس مدینة حمص األساسیة الرسمیة في الجمھوریة العربیة 

  "السوریة 

 ربا علي التامر

 آصف حیدر یوسف. د

  

 . جامعة دمشق - كلیة التربیة _أستاذ مساعد

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة _طالبة دكتوراه

التنشئة االجتماعیة األسریة وعالقتھا بالتفاعل االجتماعي لدى 
الطفل مع األقران داخل الروضة من وجھة نظر الوالدین 

دراسة میدانیة على عینة من أطفال ریاض محافظة " والمعلمات
  "دمشق 

  محمد تركو

 ربا معین خلیل

  

  .طالبة ماجستیر في كلیة التربیة، جامعة دمشق

 .مدرس في كلیة التربیة، جامعة دمشق

  

في  أثر المناخ التنظیمي في العالقات اإلنسانیة السائدة بین المعلمین
  مدارس التعلیم األساسي في محافظة دمشق

 فاضل عبد اهللا حنا

  رشا حلیم خوري

  .، جامعة دمشق كلیة التربیة أستاذ

  . ، جامعة دمشق كلیة التربیة _ طالبة ماجستیر

التعلیم المفتوح من وجھة نظر طلبة التعلیم المفتوح في مشكالت 
  جامعة دمشق

 سیناء الجشي: الدكتورة

  رشا نعیم ذیاب

 . مّدرسة في كلیة التربیة ، جامعة دمشق

  .طالبة ماجستیر في كلیة التربیة ، جامعة دمشق 
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 - القّصة  –طرح األسئلة (فاعلّیة بعض استراتیجیات الّتعلم الّنشط 
في عملّیة الّتعلم من وجھة نظر مدّرسي مرحلة التَّعلیم  )المحاكاة

  )دراسة میدانّیة في بعض مدارس مدینة الالذقیِّة( الثَّانوّي

 الّدكتور محمَّد خیر الفّوال

 رمضان إبراھیم إبراھیم

  

  . جامعة دمشق –كلیة التَّربیة  في أستاذ

  .جامعة دمشق  –كلیة التَّربیة  في طالب ماجستیر

  اإلنشاء الّذھنيمخاطر 

  لخیري الذھبي"  ملكوت البسطاء " دراسة في روایة  

  ماجستیر كلیة اآلداب ، جامعة تشرین  رنا أمیر دواي

  انحراف األحداث وواقع التدخل المھني

  من وجھة نظر األحداث

  دراسة میدانیة في معاھد رعایة األحداث بمدینة دمشق

 أدیـب عقیـل. د

 ھناء برقـاوي. د

  ماعیلرنـدا اس

 .جامعة دمشق  _كلیة اآلداب  _ أستاذ

  . جامعة دمشق –كلیة اآلداب   _ مدرسة

  . جامعة دمشق _كلیة اآلداب _ طالبة دراسات علیا 

فاعلیة استراتیجیة خرائط المفاھیم اإللكترونیة لمادة العلوم في 
  تحصیل تالمیذ الصف الثاني األساسي

  )الالذقیةدراسة شبھ تجریبیة في محافظة (

 أسما الیاس

 رنیم جبالوي

  

  .أستاذ، كلیة التربیة، جامعة دمشق

  .كلیة التربیة، جامعة دمشق طالبة دكتوراه

متطلبات استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس العلوم في المرحلة 
  الثانویة من وجھة نظر المدرسین

  ))دمشقدراسة میدانیة في المدارس الثانویة العامة في محافظة ((

 أسما الیاس

 رنیم جبالوي

  

  .، كلیة التربیة، جامعة دمشق أستاذ

  .كلیة التربیة، جامعة دمشقفي  طالبة دكتوراه

 الضغوط النفسیة وعالقتھا بالصالبة النفسیة

  الالذقیة دراسة میدانیة لدى عینة من مرضى السكري في محافظة

 رغداء نعیسة

  روال رضا شریقي

 .التربیة، جامعة دمشق، كلیة  أستاذة مساعدة

  . ، كلیة التربیة، جامعة دمشق طالبة دكتوراه

الذكـــــــــاء العاطفــــــي للمعلـــم ودوره فــــــــي تحقیق التوافق 
  المھنـــي

دراسة میدانیة على عینة من معلمي الحلقة األولى من التعلیم 
  األساسي في مدینة الالذقیة

  الدكتورة ریم سلیمون

  جرادریم 

 الدكتور فؤاد صبیرة

  

  . جامعة تشرین -كلیة التربیة الثانیة _ أستاذ مساعد

  .جامعة تشرین  –كلیة التربیة  _ مدرس

  .جامعة تشرین  _كلیة التربیة   _طالبة دراسات علیا 

  للجاحظ" البخالء" الُكدیة في 

  

  الدكتور مالك یحیا

  الدكتورة سمیرة الراھب

  سائر دندش

  . جامعة تشرین_  كلیة اآلداب _أستاذ مساعد

  . مدّرسة  كلیة اآلداب جامعة تشرین

  .طالب دراسات علیا كلیة اآلداب جامعة تشرین

  االغتراب النفسي وعالقتھ بتقدیر الذات

  دراسة میدانیة لدى عینة من طلبة جامعة دمشق

  القاطنین بالمدینة الجامعیة

 غسان الزحیلي

 سجان محمد الملحم

  

 .جامعة دمشق  –كلیة التربیة  –أستاذ مساعد 

 .جامعة دمشق  _طالب دراسات علیا كلیة التربیة 

  

الكفایات التعلیمیة األساسیة ومدى توافرھا لدى معلمات ریاض 
  دراسة میدانیة في مدینة الالذقیة/  األطفال

  الدكتور سماح محمد بدور

  الدكتور محمود میالد

  . دمشقجامعة ، كلیة التربیةفي  أستاذ مساعد

  .جامعة دمشق، كلیة التربیة)دكتوراه(طالبة دراسات علیا 

 أثر الرضاعة الطبیعّیة واالصطناعّیة في مستوى الذكاء

دراسة میدانیة على عینة من تالمیذ الصف الثالث والسادس " 

  الدكتور زیاد الخولي

  سمر الحنا

  .جامعة البعث - تربیةكلیة ال في مدّرس

  . جامعة البعث - كلیة التربیة _ مدّرس
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  .جامعة البعث ماجستیر(طالبة دراسات علیا   الدكتورة رانیا ھالل  "في مدینة حمص  األساسي

  البعد الدرامي في األدب الشعبي

  أغاني ترقیص األطفال في األدب العربي القدیم أنموذجًا

  . أستاذ مساعد في كلیة اآلداب ، جامعة البعث  سمر الدیوب. د

  وعالقتھ بمفھوم الذات  المدرسيالسلوك االجتماعي 

  

  كمال بالن.د

  سمر ولید الحلح

 .كلیة التربیة، جامعة دمشقفي األستاذ 

  .كلیة التربیة، جامعة دمشق) دكتوراه(طالبة دراسات 

التربیة الثانیة، قائمة باألعمال في قسم معلم صف، كلیة   سوسن أحمد  الفروق في أبعاد العالقة الوالدیة وفقًا للوضع االقتصادي لألسرة
  جامعة تشرین ـ طرطوس ـ سوریة

استخدام نموذج راش في تدریج اختبار القدرات المعرفیة لدى عینة 
من أطفال الروضة وتالمیذ الصف األول والثاني من التعلیم 

  األساسي

  اعتدال عبد اهللا الـدكتورة 

  الـدكتور منذر  بوبو

  شیرین سلوم

  .جامعة دمشق_ كلیة التربیة  فيمدرس 

  .جامعة تشرین_  كلیة التربیة   فيمدرس 

  .جامعة تشرین ) ماجستیر(طالبة دراسات علیا 

  .جامعة دمشق -كلیة اآلداب في أستاذ  الدكتور صالح شقیر  إشكالیة األنا واآلخر فلسفیًا

  االكتئاب وعالقتھ بمرض السكري عند المسنین

من المسنین المقیمین في دار السعادة دراسة میدانیة على عینة "
  "والكرامة بمدینة دمشق

  صفاء عبداهللا العریضي

  سلیم نعامة. د

 .طالبة دكتوراه في كلیة التربیة؛ جامعة دمشق

  .جامعة دمشق _كلیة التربیةفي األستاذ 

مستوى معرفة معلمي الحلقة األولى من التعلیم األساسي في 
  والكتابة لدى التالمیذمحافظة دمشق بصعوبات القراءة 

 حسن عماد

  عبد الحي المحمود

  .جامعة دمشق، المدرس في كلیة التربیة

  .جامعة دمشق، طالب ماجستیر في كلیة التربیة

الدور التعلیمي للقناة الفضائیة التربویة السوریة في تنمیة أداء 
من وجھة نظر الموجھین  تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي

  دراسة میدانیة في مدینة الالذقیة التربویین

  د فواز العبد اهللا.أ

 عزت إبراھیم

  

 .جامعة دمشق_األستاذ في كلیة التربیة 

  .جامعة دمشق_طالب ماجستیر في كلیة التربیة 

في مدراس الحلقة الثانیة من ( واقع استخدام المسرح المدرسي
  في مدینة دمشق )التعلیم األساسي الحكومیة

  منى كشیك: الدكتورة

  عالء أحمد العّیاش

  . جامعة دمشق_ أستاذ مساعد في كلیة التربیة

  . طالب ماجستیر في كلیة التربیة، جامعة دمشق

  العالقة بین قلق الریاضیات و تحصیلھا واالتجاه نحوھا

  )دراسة میدانیة في مدارس محافظة الالذقیة (

 د محمد خیر الفوال.أ
  علي أحمد حسن

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة  فيأستاذ دكتور 

  . جامعة دمشق) ماجستیر(طالب دراسات علیا 

  أثر المناخ على إنتاج المحاصیل الزراعیة في إقلیم

  الساحل والجبال الساحلّیة السورّیة

  

  عبد الكریم حلیمة. د

  علي امعال

 .جامعة تشرین_ مدّرس في كلیة اآلداب

 –معھد البحوث والدراسات العربیة  - درجة الماجستیر
  . مصر _جامعة الدول العربیة 

  السؤال األخالقي بین أرسطو وابن رشد

  

  سلیمان الضاھر

  علي صارم

  . جامعة دمشق _ كلیة اآلداب _أستاذ 

  .جامعة دمشق _ كلیة اآلداب _طالب دكتوراه 

من الدروس التعلیمیة  العامةدرجة إفادة طلبة الشھادة الثانویة 
دراسة میدانیة  المعروضة على القناة الفضائیة التربویة السوریة

  دمشق على عینة من طلبة الشھادة الثانویة العامة في محافظةریف

  د فواز العبد اهللا.أ

 علي عفیف تجور

  .جامعة دمشق ، كلیة التربیةفي أستاذ 

  .جامعة دمشق،كلیة التربیة) ماجستیر(طالب دراسات
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  جمـــالیــات التـَّــوازي التــَّـركیبـــي التَّام

  )الربــط بالــواو نمـوذجــًا ( 

  . جامعة الفرات_ كلیة اآلداب  فيمدّرس   غیاث بابو. د

  .جامعة تشرین ، مدرسة في كلیة اآلداب  غیثاء قادرة.د  "دراسة فنیة"الشنفرى بین نزعة التمرد واالعتداد بالذات اإلنسانیة

المنظمات الشعبیة والجمعیات األھلیة الشبابیة السوریة في دور 
  مفاھیم المواطنة االقتصادیة تعزیز

  )دراسة میدانیة على الشباب المستفیدین من أنشطة كل منھا(

  الدكتورة زینب زیود

  فاتن حمام علي دنورة

  . جامعة دمشق_ كلیة التربیة  فيمدّرسة 

  . جامعة دمشق _) ماجستیر(طالبة دراسات علیا 

الكفاءة الذاتیة وعالقتھا بالضغوط المدركة لدى عینة من الطالبات 
  المتزوجات والعازبات في كلیة التربیة بجامعة تشرین

  الدكتور سامر رضوان

  فاتن مشاعل

 .أستاذ في كلیة التربیة، بجامعة دمشق

  . في كلیة التربیة، بجامعة دمشق طالبة دكتوراه

األسریة وعالقتھا بمركز الضبط لدى عینة من أسالیب التنشئة 
  في مدارس مدینة دمشق الرسمیة طلبة األول الثانوي العام

د أحمد الزعبي فایزة غازي 
 العبداهللا

  

 . أستاذ مساعد  كلیة جامعة دمشق

  .جامعة دمشق_ كلیة التربیة في طالبة دكتوراه

  األساسيمستوى التفكیر اإلبداعي لدى تالمیذ الصف الرابع 

  )دراسة میدانیة في محافظة الالذقیة(

  

  روعة جناد. د

  خضر علي. د

  الرا صالح

 . جامعة تشرین_ كلیة التربیةفي  مدِرسة

  .جامعة تشرین _ كلیة التربیة في مدِرس

  . جامعة تشرین _ كلیة التربیة في طالبة ماجستیر

  .كلیة اآلداب ، جامعة تشرین فيماجستیر   الرا عدنان ستیتي  شكوى الّدھر في أشعار جاھلّیة

العالقة بین المھارات االجتماعیة ومستوى التفكیر األخالقي لدى 
  .األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة

  الدكتور عیسى الشماس

  لمیس ابراھیم حمدي

  .جامعة دمشق _ كلیة التربیة  فيأستاذ 

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة  في طالبة دكتوراه

األبویة وعالقتھا بتقدیر الطفل لذاتھ في مرحلة الطفولة الرعایة 
  المتأخرة

  الدكتور عیسى الشماس

  لمیس ابراھیم حمدي

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة  فيأستاذ 

  .جامعة دمشق_كلیة التربیة  في طالبة دكتوراه

  النفس عند فخر الدین الرازي

  

  سلیمان الضاھر. د

  لؤي حریبا

  . جامعة دمشق _كلیة اآلداب  فيأستاذ 

  .جامعة دمشق_كلیة اآلداب  فيطالب دكتوراه 

  المنطق في الفكر العربي اإلسالمي بین التقلید وإعادة التأسیس

  

  سلیمان الضاھر

  لؤي حریبا

  . جامعة دمشق _كلیة اآلداب  فيأستاذ 

  .جامعة دمشق _طالب دكتوراه كلیة اآلداب 

االجتماعي لدى أطفال  أثر األلعاب االجتماعیة في تنمیة التواصل
  سنوات) 6-5(الریاض 

  "دراسة تجریبیة على ریاض األطفال في مدینة دمشق"

  آصف یوسف.د

  لینا لطیف زیود

 .جامعة دمشق_ أستاذ مساعد في كلیة التربیة 

  .جامعة دمشق_ كلیة التربیة في  طالبة دكتوراه

طفل دور أنشطة اللعب الجماعیة في تنمیة الشخصیة القیادیة لدى 
  سنوات) 6–5(الروضة 

  آصف یوسف.د

  لینا لطیف زیود

 .جامعة دمشق_ أستاذ مساعد في كلیة التربیة 

  . جامعة دمشق_ كلیة التربیة  في طالبة دكتوراه

للكاتب " موسم للمغامرة"ین التاریخ االستعماري في َتجاوز د
  جورج المینغ

 الدكتورة مجدة عطّیة

  

  . تشرینجامعة _  كلیة اآلدابفي  مدّرسة
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  .جامعة دمشق  -كلیة اآلداب  فيمدرس   محمد عبد اهللا. د  لدى النقاد العرب القدماء النقد الصرفي لشعر المتنبي

  .جامعة دمشق _ كلیة التربیة  في  استاذ مساعد  محمد عزت كاتبي. د  العوامل الخمسة الكبرى في الشخصیة وعالقتھا بالتوافق الزواجي

أستاذ مساعد، جامعة تشرین، كلیة اآلداب الثانیة   محمد معال حسن .د  .شعر حامد حسن المالمح الرومانسیة في
  بطرطوس

قراءة في سیاقاتھا، ودالالتھا  الصور البحریة في الشعر الجاھلي
  الشعریة

  .جامعة تشرین  _ مدرس في كلیة اآلداب   مصطفى حسن حداد. د

  "المثالیة من اّالھوت النقدي إلى المادیة : فویرباخ “ 

  

  . جامعة تشرین _ كلیة اآلداب  فيمدرس   الدكتور  منذر شباني

  عباسيالشعر الالصورة البدویة للمرأة في 

  

  . جامعة تشرین، دكتوراه في كلیة اآلداب   منیف حمیدوش .د

التعریف بكتاب الكّلّیات ألبي البقاء الكفوّي : عنوان البحث
  )ـھ1094ت(

  مالك یاسین. د

  میساء جمعة

  . جامعة حلب _أستاذ مساعد في كلیة اآلداب 

  . جامعة حلب _كلیة اآلداب  في طالبة ماجستیر

دور عضو الھیئة التدریسیة في تطویر العملیة التعلیمیة وانعكاساتھ 
دراسة میدانیة لرصد أراء أعضاء "  على  جودة التعلیم العالي

  "الھیئة التدریسیة في جامعة تشرین

  محمود علي محمد .د

  میسون حسن حسن

 .جامعة دمشق _  كلیة التربیة في أستاذ مساعد

  .جامعة دمشق _ كلیة التربیة في طالبة دكتوراه

األسباب االجتماعیة لظاھرة العنف المدرسي وعالقتھا ببعض 
دراسة میدانیة في مرحلة التعلیم األساسي بمدارس "المتغیرات

  "مدینة الالذقیة

  .جامعة تشرین كلیة اآلداب، م باألعمالمعاون قائ  نادین مصطفى طوالو

  مفھوم الذات متعّدد األبعاد
  دراسة میدانیة على طالب السنوات األخیرة

  2012-2011في كلیة التربیة بجامعة تشرین

  .جامعة تشرین  _ لیة التربیة ك)   ماجستیر(  نازك أحمد: الباحثة

لدى فاعلیة المدخل القصصي في تنمیة بعض المھارات الَصحیة 
  "دراسة تجریبیة"أطفال الروضة المعوقین سمعیًا 

  دانیة القدسي. د

  نازك جالل الَدباغ

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة  فيطالبة دكتوراه 

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة   فيأستاذ مساعد 

  .جامعة تشرین _قائم باألعمال في كلیة اآلداب   نبیل قرحیلي  ماھیة كتب النوازل ومدى ارتباطھا بحیاة الناس

  األساس األخالقي للمعرفة العلمیة في الفلسفة البوبریة

  

  الدكتور سلیم بركات

  نداء محمود سلیمان

  .جامعة دمشق _كلیة اآلداب في أستاذ

  .جامعة دمشق –كلیة اآلداب  في طالبة ماجستیر

  الخبرات الصادمة وعالقتھا بأعراض الصدمة النفسیة

دراسة مقارنة بین طالب الصف السادس األساسي النازحین و 
  الالذقیة محافظةالمقیمین في 

  الـدكتورة ریم سلیمون

  الـدكتور فؤاد صـبیرة

  نـرمین الحــداد

  . جامعة تشرین_   كلیة التربیة فيأستاذ مساعد 

  . جامعة تشرین_ كلیة التربیة في  مدرس 

  . جامعة تشرین_ كلیة التربیة   في طالبة ماجستیر

 الضغوط النفسیة لدى المراھقین المصابین

  بداء السكري النمط األول وعالقتھا ببعض المتغیرات

  

  سامر رضوان

  أحمد الزعبي

  نرمین غریب

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة  فيأستاذ 

  .جامعة دمشق  _كلیة التربیة  في أستاذ مساعد

  .جامعة دمشق _ كلیة التربیة  فيطالبة دكتوراه 

القیم التربویة المتضمنة في كتاب القراءة للصف السادس من 
  الجمھوریة العربیة السوریةالتعلیم األساسي في 

  . جامعة دمشق _ كلیة التربیة في أستاذ مساعد  فرح  سلیمان المطلق .د
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  . جامعة دمشق _ كلیة التربیة في طالبة دكتوراه  نسرین علي زید

  . جامعة تشرین _كلیة اآلداب  في مدّرسة  نور العربي. د  صوت الالمنتمي: عند كونستانس نادین المونولوج الدرامي

  اتجاھات طلبة الجامعة حول الزواج العرفي

  )فرع إدلب -دراسة میدانیة أجریت على طالب جامعة حلب(

  الدكتور نوفل أحمد نوفل

  

  جامعة تشرین_  مدرس في كلیة التربیة

  

  التالمیذ ذوي صعوبات التعلمفاعلیة الذات لدى 

  - دراسة تحلیلیة میدانیة  -

 غسان أبو فخر

  ھنادي نصر شعبان

  .جامعة دمشق _ كلیة التربیة في أستاذ

  . جامعة دمشق _ كلیة التربیة في  طالبة دكتوراه

  توظیف الّداللة المجازّیة لالستعارة في شعر الّسّیاب

  أنموذجًا" أنشودة المطر " دیوان 

  ابتسام حمدانالّدكتورة 

  ھند عكرمة

 .جامعة تشرین   _ أستاذة في كلّیة اآلداب 

  .تشرین جامعة _ في كلّیة اآلداب  هطالبة دكتورا

  مناھج التألیف األدبي في القرن الثالث الھجري

  

  الدكتور  یوسف زردة

  ھیفاء دّیوب

 . جامعة تشرین _كلّیة اآلداب  فيأستاذ مساعد 

  . جامعة تشرین _ داب كلّیة اآل فيطالبة دكتوراه 

  الجاحظ مؤّلفًا

  

  الدكتور  یوسف زردة

  ھیفاء دّیوب

 .جامعة تشرین _ كلّیة اآلداب  في أستاذ مساعد 

  .جامعة تشرین _ كلّیة اآلداب  فيطالبة دكتوراه 

 دور النون في البناء اللغوي للكلمة في اللغة العبریة

  )دراسة مقارنة مع اللغة العربیة(

 وحید صفیة: الدكتور

  

  .كلیة اآلداب ـ جامعة تشرینفي أستاذ مساعد 

درجة كفایة التعلیم االفتراضي من وجھة نظر أعضاء الھیئة 
  التدریسیة برنامج دبلوم التأھیل التربوي أنموذجًا

  د محمد وحید صیام

  وداد محمد وھبھ

 . جامعة دمشق_ كلیة التربیة في  طالبة ماجستیر

  .جامعة دمشق  _ كلیة التربیة  فيأستاذ 

 دور معلمي الحلقة األولى في تنشیط الذكاءات المتعددة للتالمذة
  دراسة میدانیة في محافظة الالذقیة

  روعة عارف جناد. د

  وداع علي موسى

  . جامعة تشرین _ كلیة التربیة في طالبة ماجستیر

  . جامعة تشرین _كلیة التربیة في مدرسة

  البرمجیة لتعلیم اللغة اإلنكلیزیةتطبیق األداة  –" الموودل"

  

  الحمید ناصر عبد .د

  وسام عیسى حسن

 . جامعة تشرین _كلیة اآلداب  في مدّرس

  . جامعة تشرین _ كلیة اآلداب  في طالب ماجستیر

 معوقات استخدام االنترنت ألغراض البحث العلمي من وجھة نظر
التربیة والعلوم في دراسة میدانیة في كلیتي  طلبة الدراسات العلیا

  جامعة دمشق

 محمود علي محمد. د

  وعد محمد

 . جامعة دمشق _ في كلیة التربیة أستاذ مساعد 
  . جامعة دمشق_  التربیة في كلیة طالبة دكتوراه

الرضا الوظیفي لدى معلمات ریاض األطفال في محافظتي الالذقیة 
  وطرطوس

  نزیھ الجندي

  وفیقة سلیمان علي

  .جامعة دمشق _كلیة التربیة في أستاذ مساعد

  . جامعة دمشق_كلیة التربیة في  طالبة دكتوراه

  . جامعة تشرین_ كلیة اآلداب  في أستاذ مساعد  یاسر إبراھیم. د  في الّترجمة الّتتبعّیة الّدور الھاّم للّتدوین والّتلخیص

  . جامعة تشرین _كلیة اآلداب  في مساعد ذأستا  یاسر إبراھیم.د  في الّترجمة وإعادة صیاغة نظم الكالم التحّوالت الّنصیة الّدقیقة

  . جامعة تشرین _ كلیة اآلداب فيأستاذ مساعد   الدكتور یونس علي یونس  )المنھج(_  1 كتاب سیبویھ في دائرة ضوء علم اللغة الحدیث
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  2013 لعام األساسیة العلوم سلسلة

 المرتبة العلمیة أسماء الباحثین  البحثعنوان 

 .جامعة تشرین–مدرس في كلیة العلوم  احمد بكداش.د استمرار وتراص مؤثر أوریسون في فضاء أورلیتشس

مصادر وتوزع الفحوم الھیدروجینیة العطریة المتعّددة الحلقات 
(PAHs) سوریة -  في المنطقة المقابلة لكورنیش مدینة طرطوس 

حازم كراوي                                                                                    . د
                                                                             حسام الدین الیقھ. د

 أكثم شعبان

  .تشرینجامعة  - مدرس في المعھد العالي للبحوث البحریة

  .جامعة تشرین  - درس في المعھد العالي للبحوث البحریةم

  .جامعة تشرین -المعھد العالي للبحوث البحریةفي طالب ماجستیر 

 استخدام القیاسات الجیوفیزیائیة البئریة في تحدید المحتوى الغضاري
 ودراسة تأثیره على الخصائص الخزنیة لتشكیلة الرطبة

                                          علي الدكتور خلیل
  الدكتور خالد خلف

 آالن محمود مراد

 .تشرینجامعة   - أستاذ في كلیة العلوم 

  .سوریة - في الشركة السوریة للنفط دكتور مھندس 

 .تشرین جامعة  - كلیة العلوم  طالب ماجستیر في

تأثیر نوع المذیبات و تركیز النقاط النانویة على الخصائص الضوئیة 
 النانویة  CdSeلجزیئات 

 .جامعة دمشق -كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة أوس السلمان. د

  تحضیر وتوصیف المحفز الزیولیتي الطبیعي السوري

  المحمل بأیونات الكبریتات

  

 

  ابراھیم راھب. د

  لوتسوولفغانغ . د

  غسان داوود. د

 حسام عزالدین الركاد

  .جامعة تشرین –األستاذ في كلیة العلوم 

  .ألمانیا –األستاذ في جامعة براندنبرغ 

  .الدكتور في شركة مصفاة بانیاس

 .جامعة تشرین –طالب الدكتوراه في كلیة العلوم 

  تعیین االھتزازات الطوالنیة الالخطیة

 لقضیب من مادة مرنة لزجة فعالة

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم  مدرس في حسن محمد خلیفة. د

تحلیل البیانات التجریبیة للمسبار الفضائي ولكینسون حول مساھمة 
الكثافة الكوني  وسیط في) الخفیفة والنیوترینوات(الجسیمات النسبیة 

 )Ω(أومیغا 

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم في قائمة باألعمال  خولة حسین

للتنبؤ بالتوزع المكاني ) Kriging ،IDW(بین طریقتي مقارنة 
 دمشق - للنترات في المیاه الجوفیة في منطقة الغوطة الشرقیة 

  یاسر المحمد. د
  شریف حایك. د

 دارین برجیھ

  .أستاذ في كلیة العلوم في جامعة دمشق

  .الھندسة المدنیة في جامعة تشرین كلیةأستاذ مساعد في 

 العلوم في جامعة دمشق كلیةطالبة دكتوراه في 

0Tدراسة أعداد سالم الصغرى في المجموعة   T  

 

  الدكتور  حسن سنكري

  دیانا أحمد

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم  في) ماجستیر(طالبة دراسات علیا 

  .جامعة تشرین –كلیة العلوم  فيأستاذ مساعد 

 اختیار الشروط المثلى لتحدید الزرنیخ  في األوساط المائیة بطریقة
 المعایرة الكمونیة

  الدكتورة  ھاجر ناصر

 رزان جالل خیربك

  .جامعة تشرین –كلیة العلوم  فيأستاذ مساعد 

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم  فيطالبة دكتوراه 

تحدید عامل التركیب البنیوي للمركب كوبالت زنك فرایت وتیتنات 
 XRDالباریوم باستخدام  

  رواء سلیم

  بدر األعرج

  .جامعة تشرین - كلیة العلوم فيطالبة ماجستیر 
  .جامعة تشرین -أستاذ في كلیة العلوم

 .جامعة تشرین -أستاذ مساعد في كلیة العلوم
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 لؤي محمد

أثر الملوحة في تركیز السكریات والبرولین لثالثة أنماط وراثیة من 
في مرحلة النمو   (.Triticum aestivum L)القمح الطري

 الخضري باستخدام الزراعة المائیة

  حامد میھوب.د

  عثمان عبداهللا. د

  

 ریعان أحمد قابقلي

  .أستاذ في كلیة العلوم، جامعة تشرین

أستاذ في تربیة القمح الطري، برنامج التنوع الحیوي واإلدارة 
  .المتكاملة للمروثات، إیكاردا

  .تشرینطالبة ماجستیر في كلیة العلوم، جامعة 

  طریقة المستوي القاطع التفاعلیة للبرمجة المتعددة

 األھداف بوسائط ضبابیة

 .جامعة تشرین  –كلیة العلوم  فيمدرس  الدكتور زیاد قنایة

  طریقة الشریحة التجمیعیة لحل مسائل القیم الحدیة

 الخطیة وغیر الخطیة من المرتبة السادسة

 .جامعة تشرین -العلومأستاذ مساعد في كلیة  سلیمان محمود. د

SiO4(دراسة سلوك المغذیات 
-4, PO4

-3,NO3
-,NO2

-,NH4
+( 

البحر (المنحلة في الماء على طول تدرج الملوحة لمصب نھر السن 
 )سوریا –األبیض المتوسط 

حازم كراوي                                                                                    . د
                                                                           فیرروز درویش. د

 سمر جوالق

  .جامعة تشرین  - مدرس في المعھد العالي للبحوث البحریة

 .جامعة تشرین  - في المعھد العالي للبحوث البحریة ةمدرس

 .جامعة تشرین - معیدة في المعھد العالي للبحوث البحریة

 مقطع العرضي التفاضلي النتثار كومبتوندراسة ال

  

 

  جبور نوفل جبور. د

  جھاد كامل ملحم. د

 یاسین وھیب سھى

 .جامعة تشرین- كلیة العلوم أستاذ في

 .تشرین جامعة –أستاذ في كلیة العلوم 

  .تشرین جامعة –كلیة العلوم في ) ماجستیر(طالبة

أكسدة شوارد السولفید ودرجة الحرارة على ) pH(تأثیر قیم الـ 
بالكلور الموجودة في میاه الصودا المستھلكة في وحدة المیروكس في 

 شركة مصفاة بانیاس

  الدكتور ھشام أبظلي

  الدكتور محمد غفر

  عبدالرزاق عبداهللا

 

  .جامعة تشرین، كلیة العلوم، أستاذ

  .جامعة تشرین، المعھد العالي لبحوث البیئة، مدرس

 .جامعة تشرین، العالي لبحوث البیئة المعھد، طالب ماجستیر

 معطیات ھیدروجیولوجیة جدیدة لتحدید الحامل المائي الرئیس لنبع
 "بمساعدة طرائق التنقیب الجیوكھربائیة السن

  فواز األزكي. د

 عبد الكریم العبد اهللا.د

  جامعة تشرین،أستاذ مساعد في كلیة العلوم
  .جامعة تشرین،كلیة العلوم مدرس في

 

  فواز األزكي. د العالقة بین ھیدروجیولوجیة و تكتونیك حوض السن دراسة

 عبد الكریم العبد اهللا.د

  .جامعة تشرین،كلیة العلوم أستاذ مساعد في
 .جامعة تشرین،مدرس في كلیة العلوم

جامعة  -كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  في أستاذ مساعد عدنان متیلج. د ترابط المعطیات في بعض الصیغ التدریجیة  للمؤثرات شبھ المقلصة
 .تشرین

تطور األزمنة الحقیقیة في میكانیك الكم اإلحصائي دراسة تحلیلیة ل
 لنظریة المعایرة لبالزما الكواركات والغلیونات

  الدكتور سلمان الشاتوري

الدكتور محي الدین نظام                                                  
 علي بشیر

  .جامعة تشرین-أستاذ مساعد في كلیة العلوم
  .جامعة تشرین-أستاذ مساعد في كلیة العلوم

 جامعة تشرین-كلیة العلوم طالب ماجستیر في

 .جامعة تشرین-أستاذ مساعد في كلیة العلوم علي شحود.د دراسة جیولوجیة وتكتونیة أولیة لبناء سد دیفة

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم  فيأستاذ  الدكتور فائز صقر Assemblagesالتركیب النوعي لتجمعات بطنیات القدم 
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Gastropoda  وأنواعھا المھاجرة واالقتصادیة قي عدة مواقع من
 الشاطئ السوري

 الدكتور غیاث عباس

  علي صبحة

 .جامعة تشرین  كلیة الھندسة التقنیةفي أستاذ مساعد 

  .جامعة تشرین –كلیة العلوم  –) ماجستیر(دراسات علیا طالب 

الممیزات البنیویة والخصائص الضوئیة والكھربائیة ألفالم رقیقة من 
  أكسید الزنك

 منماة بطریقة الترسیب الذري الطبقي

 الدكتور عمار صارم

  الدكتور طالل خالص

 .في كلیة العلوم في جامعة تشرینمدرس 

 .جامعة تشرین في كلیة العلوم فيأستاذ 

 -P(S)NHP(O)اصطناع مركبات فوسفوریة عضویة تملك الجسر
 ودراسة تأثیرھا على استخالص أیون النیكل من محلول الكبریتات -

 السائل -بواسطة  طریقة االستخالص السائل 

 فیصل أحمد

 معین نعمان. د

 

  .جامعة تشرین - طالب ماجستیر في كلیة العلوم 

 .جامعة تشرین  - أستاذ مساعد  في كلیة العلوم 

دراسة ھیدروجیوكیمیائیة للمیاه الجوفیة في المنطقة الواقعة  بین 
 نھري الصنوبر والكبیر الشمالي

  الدكتور أحمد محمد

حایك                                                                       شریف الدكتور
  كنان راعي

 

  .جامعة تشرین -كلیة العلومفي أستاذ 

 .جامعة تشرین -كلیة الھندسة المدنیة في أستاذ مساعد 

 .جامعة تشرین- مكلیة العلو فيطالب دكتوراه 

تحدید البارامترات الھیدروجیولوجیة باستخدام معطیات مراقبة نظام 
في المنطقة الواقعة بین نھري الصنوبر والكبیر المیاه الجوفیة

  الشمالي

  الدكتور أحمد محمد

الدكتور شریف حایك                                                                            
 كنان راعي

  .جامعة تشرین  -كلیة العلوم في أستاذ

 .سوریا - جامعة تشرین  - كلیة الھندسة المدنیةفی أستاذ مساعد

 .جامعة تشرین- كلیة العلومفي  طالب دكتوراه

دراسة كفاءة الزیوالیت الطبیعي األردني الخام والمعدل في ازالة 
  من المحالیل المائیة  Fe+2 ) (ایونات الحدید 

 

  عادل عوض

  ابراھیم راھب

  سمیر العاشھ

  حسام صبوح

 محمد المجادلھ

  .معة تشریناج –كلیة الھندسة البیئیھ  فياستاذ 

  .جمعة –كلیة العلوم في استاذ 

  .األردن –اربد  –العلوم والتكنولوجیا األردنیھ معة اج فياستاذ 

  .معة تشریناج –كلیة الھندسة البیئیھ  فياستاذ مساعد 

 .معة تشریناج –كلیة الھندسة البیئیھ  فيطالب دكتوراه 

دراسة بعض تطبیقات المشتقات فوق البیانیة من المرتبة الثانیة 
 .ھاوسدورف- مسافة باستخدام مفھوم 

  محمد سویقات. د

 

 الالذقیة- جامعة تشرین -أستاذ في كلیة العلوم

 .جامعة تشرین–كلیة العلوم  أستاذ مساعد في محمد علي.د وتقریب دوال ھولدر علیھا  k-اسرة المنحنیات 

  .أستاذ مساعد في كلیة العلوم، جامعة تشرین محمد فاھود. د البوالرون في طبقة رقیقة بلوریة مستقطبة

 

الذاتي لإللكترون والثقب على طیف طاقة تأثیر طاقة الكمون 
 موت في الجمل المتعددة الطبقات-اكستون فان

 .أستاذ مساعد في كلیة العلوم، جامعة تشرین محمد فاھود. د

 (137Cs)قیاس النشاط اإلشعاعي الناتج عن نظیري السیزیوم

  (40K)والبوتاسیوم

 لعینات حلیب من مصادر مختلفة في محاظفة الالذقیة

  جبور جبور. د

  محمد موسى. د

  جھاد ملحم. د

 جامعة تشرین- كلیة العلوم أستاذ في

 .جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة العلوم 

 .جامعة تشرین - أستاذ في كلیة العلوم 
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 .جامعة تشرین - أستاذ في كلیة العلوم   ھیثم جبیلي. د

دراسة تخفیض محتوى بعض األغذیة المحلیة من حمض الفیتیك 
  بالطرائق الفیزیائیة

  .جامعة تشرین -كلیة الصیدلة في أستاذ مساعد مفید یاسین. د

 الدكـتور سلیمان محمود طریقة تدرج مترافقة لحل مسائل األمثلیات غیر المقیدة

  الدكتور محمد علي

  مھران متوج

  .جامعة تشرین -كلیة العلوم في أستاذ مساعد

 .جامعة تشرین -كلیة العلوم فيأستاذ مساعد 

 .جامعة تشرین -كلیة العلوم في )ماجستیر(طالب 

-µمع بعض مشتقات رباعي أریل  Ce(IV)و  Ce(III)دراسة تعقید 
 إیمیدو ثنائي الفوسفات

  معین نعمان.د

  محمد ھشام أبظلي.د

 نسیم طیبة

  .جامعة تشرین -أستاذ مساعد في كلیة العلوم

  .جامعة تشرین -أستاذ في كلیة العلوم

 .جامعة تشرین - كلیة العلومفي  طالبة ماجستیر

  قانون األعداد الكبیرة للدوال العشوائیة بمتحولین

  

  الدكتور محمد سویقات

  الدكتور ودیع علي

 نغم صالح

  .جامعة تشرین –كلیة العلوم في أستاذ 

  .جامعة تشرین –كلیة العلوم في أستاذ مساعد 

 .جامعة تشرین  –كلیة العلوم في –) ماجستیر( ةطالب

  دراسة تحلیلیة وتجریبیة للمقطع العرضي التفاضلي لتبعثر رذرفورد

 

  ھال منیف سعید

  موسى محمد. د

  جبـور نوفل جبـور. د

 .جامعة تشرین- كلیة العلوم  يأستاذ ف

 .جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة العلوم 

 .تشرینجامعة  -كلیة العلوم ) ماجستیر(طالبة

مقارنة بین خوارزمیة التفریع والقطع ، وخوارزمیة مستعمرة النمل 
  ، للمساھمة في حل مسألة ساعي البرید

 

 

الدكتورة  لینا مقدیسیان                                                         
مبارك دیب                                                      الدكتور

 الطالب  وسیم حبیب بالل

كلیة ھندسة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت جامعة في مدرسة 
  .تشرین

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم  فيمدرس 

 .جامعة تشرین –كلیة العلوم  فيطالب ماجستیر 
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  2013البیولوجیة لعام سلسلة العلوم 

 العلمیةالمرتبة  أسماء الباحثین  عنوان ابحث

 Solanumلمستخلصات الباذنجان البري  التأثیر األلیلوباثي
elaeagnifolium Cav. في إنبات ونمو بادرات القمح  

 

  نــدى محمـد عیـد البـرنـي

  الـدكتـور أنــور الـمعمــار

 الدكتور غسـان إبراھیـم

طالبة دكتوراه من الھیئة العامة للبحوث العلمیة 
  .الزراعیة

  .جامعة دمشق -كلیة الزراعة أستاذ في 

 .جامعة دمشق -أستاذ مساعد في كلیة الزراعة 

مشرف على األعمال في كلیة الزراعة ـ جامعة  إبراھیم حسن.م دراسة بعض جوانب مساھمة المرأة الریفیة في التنمیة الریفیة في الالذقیة
 .تشرین 

  غسان یعقوب. د دراسة اقتصادیة الستخدامات میاه نبع السن

 ابراھیم حسن. م 

  .أستاذ في كلیة الزراعة ـ جامعة تشرین 

مشرف على األعمال في كلیة الزراعة ـ جامعة 
 تشرین

 واقع تسویق الحلیب في محافظة الالذقیة

 

  دیانا اسماعیل.م

 ابراھیم حمدان صقر.د

جامعة _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
  .تشرین

 .تشرینجامعة _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  منذر خدام.د إدارة الطلب على المیاه وفق مؤشرات الكفاءة

 إبراھیم علي حسن.م

  .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

مشرف على األعمال في كلیة الزراعة بجامعة 
 .تشرین 

 .الزراعة بجامعة تشرین مدرس في كلیة  إبراھیم نیصافي. د دراسة دور بعض األنواع النباتیة كمراكمات حیویة لعنصر النیكل

دراسة تحلیلیَّة للمشاكل اإلنتاجیَّة والتسویقیَّة التي تواجھ محصول البندورة 
 المحمیَّة في الساحل السوري

  أبو العالء زرقة

 محسن جحجاح. د

  .طالب ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

في  (.Atriplex ssp)الخصائص المورفولوجّیة ألربعة أنواع من الرغل 
  محطة وادي العزیب

 

  أحالم معروف

  أیمن الشحاذة العودة

 جورجیت بابوجیان

  .طالبة دكتوراه في كلیة العلوم بجامعة دمشق 

  .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة دمشق 

 .أستاذ مساعد في كلیة العلوم  جامعة دمشق 

 Paenibacillusتأثیر بعض الزیوت العطریة في نمو البكتریا 
(Bacillus) larvae  المسببة لمرض الحضنة األمیركي على نحل العسل

 ..Apis mellifera Lالعالمي 

  أحمد معتز باهللا محمود. م

  محمود أبو غرة. د

 علي خالد البراقي. د

جامعة دمشق _ طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
.  

  .جامعة دمشق_ مساعد في كلیة الزراعة أستاذ 

 .جامعة دمشق _ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة 

  تأثیر بعض معامالت ما بعد القطاف في القدرة التخزینیة

 Enterdonatoو  Monachelloلثمار صنفي اللیمون 

  حسان عبید

 ألفت حسن

  .جامعة دمشق _ أستاذ في كلیة الزراعة 

 جامعة دمشق_  الزراعة طالبة ماجستیر في كلیة 

 ندیم خلیل. د استجابة نباتات الذرة الصفراء مقساة البذار لإلجھاد الملحي

 علي زیدان.د

 عبد العزیز العلي.د

  .أستاذ في  كلیة الزراعة بجامعة تشرین

  .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة الفرات

 .أكساد_ خبیر في إدارة األراضي 
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 عمر جزدان.د

 الھام طعمة. م

مؤشر انقسام المنسلیات المنویة في خصى الفئران المعالجة بجرعات متزایدة 
 من المیتوتركسات

  مدرسة في كلیة العلوم بجامعة دمشق أمل العبداهللا. د

 

 pseudodactylogyrus anguillaeأول تسجیل لدیدان النوع  
(Yin & Sproston, 1948)  على غالصم أسماك الحنكلیس ( 

Anguilla Anguilla L.)eelsفي سوریا 

  أمل ابراھیم دیوب. د

 

جامعة _ مدرسة في المعھد العالي لبحوث البیئة 
 .تشرین

في   .Ceratonia siliqua L تحسین تقنیات انتاج غراس الخرنوب
 المشتل وتأثیرھا على نسبة البقاء  في األرض الدائمة

 

  أمین مأمون صالح

  حسن إبراھیم عالء الدین

 وائل علي

جامعة تشرین _دكتوراه في كلیة الزراعیة طالب 
.  

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعیة 

 . جامعة تشرین_ مدرس في كلیة الزراعیة 

تقدیر المخزون الخشبي والكتلة الحیویة لبعض مواقع التحریج االصطناعي 
  .سوریا - في منطقة الغاب

 

  أسامة رضوان.د

  وائل علي. د

 أنس برھوم. م

  . جامعة تشرین_ كلیة الزراعة مدّرس في 
 .جامعة تشرین _ مدّرس في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _ طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

 Agaricus(إنتاجیة الفطر الزراعي  تأثیر خالئط تربة التغطیة في
bisporus( 

 

  ریاض زیدان. د

  محمد موفق یبرق. د

 إنعام الیاس. م

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .باحث بمركز البحوث العلمیة الزراعیة في حلب

جامعة تشرین _ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة 
. 

  دراسة بعض المؤشرات الفسیولوجیة واإلنتاجیة لمجموعة من أصناف

 الفول السوداني تحت تأثیر المسافة بین الخطوط وعدد النباتات في الجورة

  نزیھ رقیة. د

  نزار معال. د

 أوال قاجو. م

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .جامعة تشرین_ دكتور في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین _ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة

تأثیر المسافة بین الخطوط وعدد النباتات في الجورة على اإلنتاجیة 
 ومكوناتھا لبعض أصناف الفول السوداني تحت الظروف المحلیة

  نزیھ رقیة. د

  نزار معال. د

 أوال قاجو. م

  .جامعة تشرین_  أستاذ في كلیة الزراعة 

  .دكتور في كلیة الزراعة، جامعة تشرین 

 .جامعة تشرین_ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة

للمتطفل  المؤشرات الحیاتیةتأثیر درجات الحرارة الثابتة في بعض 
Encyrtus aurantii (Geoffroy)   (Hymenoptera: 

Encyrtidae) مخبریًا.  

 

  إیاد محمد محمد

  عبد النبي محمد  بشیر. د

 نبیل أبو كف. د

 . دمشق طالب دكتوراه في جامعة

  .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة دمشق 

 جامعة -  الزراعة كلیة في مساعد أستاذ
 . تشرین

المزروع في  .Pinus pinea L دراسة نمو وإنتاجیة الصنوبر الثمري 
 )سوریة(موقع تحریج ضھر الصوراني في محافظة طرطوس 

  الدكتور حسن عالء الدین

 ایفلین فرحا

.                                                            جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 
جامعة _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 

 .تشرین

من الذرة الصفراء  للغّلة الحّبّیة ومكوناتھا عند سالالتالتحلیل الوراثي 
  وھجنھا باستخدام التھجین نصف التبادلي

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة   إیمان مسعود
. 
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  األستاذ الدكتور بولص خوري 

 الدكتور نزار معال

 .جامعة تشرین _أستاذ في كلّیة الزراعة 

 .جامعة تشرین _ مدرس في كلّیة الزراعة 

تشرین في محافظة  16دراسة خطر االنجراف المائي لترب حوض سد 
 GISالالذقیة باستخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة 

  الدكتورة منى بركات

  الدكتورة ایلین محفوض

 أیمن عبد اللطیف كویس

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .تشرین جامعة _ مدرس في كلیة الزراعة 

 .طالب دكتوراه في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 Marsupenaeus japonicusلجمبريالتكاثر عند ادراسة بیولوجیا 

)(Decapoda, Penaeidae في شاطئ الالذقیة 

  ازدھار عمار. د

 أیھم عید

 _البحریة للبحوث العالي المعھد مساعد في أستاذ
  تشرین

 للبحوث العالي المعھد ماجستیر في طالب
 تشرین_البحریة

 Pyrus syriacaتأثیر الملوحة في نمو وتطور غراس الكمثرى السوریة 
Boiss وتركیز الكلوروفیل والبرولین في أوراقھا  

  جرجس مخول. د

 بدیعة العیان

  جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة _ كلیة الزراعة _ مشرفة على األعمال 
 .تشرین

د و أعماق الحراثة في محتوى التربة من المادة العضویة و تأثیر نظم التسمی
 بعض العناصر المعدنیة

  الدكتور محمد علي عبد العزیز

  الدكتور سمیر علي جراد

 بسام نھیت علي

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .جامعة تشرین _  أستاذ في كلیة الزراعة 

 جامعة –طالب دراسات علیا في كلیة الزراعة 
 .تشرین

  الدكتور محمد علي عبد العزیز تأثیر نظم التسمید في مساحة المسطح الورقي وصفات التبكیر لنبات القطن

  الدكتور سمیر علي جراد

 بسام نھیت علي

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة

 .طالب دكتوراه في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

 .جامعة تشرین_أستاذ مساعد في كلیة الزراعة  الدكتورة بسیمة الشیخ مساھمة في دراسة الطیور المائیة في الساحل السوري

  دراسة اإلنتاجیة و مكوناتھا و بعض الخصائص التكنولوجیة ألصناف محلیة

  و مدخلة من القمح الطري

 

  الدكتور صالح قبیـلي

 الدكتور بولص خوري

 بشار داؤد

  .جامعة تشرین  –في كلیة الزراعة  أستاذ

  

جامعة تشرین _طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

التوصیف الجزیئي لجراثیم البروسیلة المالطیة المسببة لإلجھاض عند العزل و
الماعز في المنطقة الوسطى من سوریا والتفریق بین الذراري الحقلیة 

 والذراري اللقاحیة المعزولة في الدراسة

  كردي عزام.د

  سامر ابراھیم.د

 الحدیثي بشار صادق نومي

  جامعة البعث_ أستاذ في كلیة الطب البیطري 

جامعة _أستاذ مساعد في كلیة الطب البیطري 
  البعث

جامعة _ طالب دكتوراه  في كلیة الطب البیطري 
 البعث

الفطر دراسة تأثیر فطور المیكوریزا على مرض ذبول البندورة المتسبب عن 
Fusarium oxysporum  

 

  صباح المغربي.د

  محمد طویل.د

 بشرى رزق

  .جامعة تشرین _ أستاذ  في كلیة الزراعة 

  

 .جامعة تشرین_ طالبة في كلیة الزراعة

 .جامعة تشرین _ في كلیة الزراعة أستاذ مساعد   فؤاد سلیمان. د  تحدید تراكیز النحاس والتوتیاء في بعض أنواع البھارات في السوق المحلیة
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 _في المعھد العالي لبحوث البیئة أستاذ مساعد  تمیم أحمد علیا. د 
 .تشرین

تي التأثیر مستنبتات مختلفة في بعض خصائص عزالت فطر الفیوزاریوم 
  سببذبول وأعفان جذور غراس الحمضیاتت

  صباح المغربي

  عصام عالف

 تھامة یوسف

 .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة

  .جامعة تشرین_ مساعد في كلیة الزراعة أستاذ

 .طالب ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

 .جامعة تشرین _ مدرس في كلیة الزراعة  توفیق نداف. د دراسة أثر بعض العوامل على إنتاجیة حلیب الجاموس المربى في سھل الغاب

لصنفین من  أثر التسمید البوتاسي في الخصائص التكنولوجیة واإلنتاجیة
  في ظروف منطقة الغاب) 9004س .سوبریما، د(الشوندر السكري 

 

  محمود عودة. د

  سمیر الجداوي. د

 حسین سلیمان. م

  .جامعة البعث_  أستاذ في كلیة الزراعة 

_ باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة
  .حماه

 .جامعة البعث_ طالب دكتوراه في كلیة الزراعة 

 Phytomyzaالمؤشرات الحیاتیة لذبابة الھالوك  دراسة بعض
orobanchia Kalt.  تحت ظروف مخبریة 

  محمد أحمد: الدكتور

  بھاء الرھبان: الدكتور

 حنان حبق: المھندسة

  .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

دكتور في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 
  .بدمشق

جامعة تشرین _ الزراعة طالبة دكتوراه في كلیة 
. 

 دراسة شكل وحجم الضرع وعالقتھ بإنتاج الحلیب

 عند عرق أغنام العواس في الساحل السوري

 .جامعة تشرین_ قائم باألعمال في كلیة الزراعة  خالد مرتضى الخیر. م

تأثیر نمط التربیة على إنتاج الحلیب عند الماعز الشامي في المنطقة الساحلیة 
 من سوریا

  فؤاد حبیب .د

  خالد مرتضى الخیر. م

  .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 .قائم باألعمال في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

تأثیر درجات الحرارة المختلفة على فترات حفظ لحوم الدواجن مع التغلیف 
  وبدون تغلیف

 

  عبد العزیز عروانة. د . أ 

  نادر حموي. د 

 خلدون القوجة. ب. ط 

  .جامعة البعث_ أستاذ  في كلیة الطب البیطري 

  .جامعة البعث_ مدرس في كلیة الطب البیطري 

جامعة _ طالب ماجستیر في كلیة الطب البیطري 
 .البعث

تأثیر مستویات مختلفة من الضغط والرطوبة أثناء االنضغاط  على الخصائص 
  .الفیزیائیة والمائیة للتربة وعلى إنتاج نبات البطاطا 

 

  جھاد إبراھیم. د

  سمیر جراد.د

 دارین حسن.م

  .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 .أستاذ في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 .طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

من  In vitroوالتكاثر الخضري في الزجاج ) الكالوس(تشّكل الثفنات 
 ویاالمحاور الجنینیة لصنفین من فول الص

 .جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في كلیة العلوم  الدكتور دانیال العوض

مقارنة قدرة أربعة أنواع نباتیة مزروعة على مراكمة عنصر الكادمیوم 
)Cd ( في مدینة الالذقیة)حدیقة الفرسان( 

  دیانا حمیدوش

  ابراھیم نیصافي. د

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
.  

 .كلیة الزراعة بجامعة تشرین مدرس في 

 Capparisدراسة مقارنة للمتغیرات المورفولوجیة لنبات القّبار
spinosa  التي تعكس التباینات الوراثیة الظاھریة بین المجتمعات

  الدكتورة عزیزة إبراھیم یوسف. أ

  الدكتور عبد اللة بركات

  .جامعة تشرین _ أستاذة في كلیة الصیدلة 

  .جامعة حلب _ أستاذ مساعد في كلیة العلوم 
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 .جامعة حلب _ طالبة ماجستیر في كلیة العلوم   قةدیمة علي زری المدروسة في محافظتي الالذقیة وحلب في سوریا

 Cupressus(السرو دائم االخضرار   المقدرة التراكمیة عند
sempervirens ( والصنوبر البروتي)Pinus brutia ( لعنصري

 )Zn(والزنك) Pb(الرصاص

  ابراھیم نیصافي. د 

 دینا ابراھیم

  .جامعة تشرین _  مدرس في كلیة الزراعة 

 .طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

في ) CMV(وموزاییك الخیار) PVY(تأثیر اإلصابة بفیروسي واي البطاطا 
 نمو البندورة تحت ظروف الزراعة المحمیة

  رامز محمد الشامي

 عماد داؤد اسماعیل. د.أ

  .طالب ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

 .جامعة تشرین_  أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین _ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة  رامز محمد. د دراسة كیمیائیة لثمار وبذور األفوكادو

إمكانیة التدخل واالستفادة من المخزون الخشبي في المجموعات الحرجیة 
لموقع  .Pinus brutia Tenالطبیعیة الكثیفة والنقیة للصنوبر البروتي 
  برادون

 بمحافظة الالذقیة

  الدكتور حسن عالء الدین

  الدكتور وائل علي

 رامي دیوب

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعیة 

 .جامعة تشرین _  الزراعة  مدرس في  كلیة

جامعة _ طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
 .تشرین

في كمیة ونوعیة اإلنتاج  ) األخضر(دراسة تأثیر بعض عملیات التقلیم الصیفي
  لصنفي العنب الحلواني والبلدي

 

  محمـــد محــفوض. د.أ

  عالء الدین جراد.د.أ

 ربــــاب دیــــوب. م

  .جامعة تشرین  _أستاذ في كلیة الزراعة 

  .جامعة الفرات _ أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

دراسة تأثیر المعامالت الحراریة المختلفة على خصائص الجودة ومدة الحفظ 
  للشراب المصنع من مصل الجبن وعصیر البرتقال

 

  ربى الضرف.م

  علي سلطانة.د

 محسن حرفوش.د

جامعة تشرین _ ماجستیر في كلیة الزراعة طالبة 
. 

  .جامعة تشرین _ مدرس في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة 

  إنتاج علف حیواني غني بالبروتین بوساطة التخمرات السائلة لمخلفات

  األحیاء البحریة المتراكمة على الشاطئ البحري

 

  مفید یاسین.د

  ازدھار عمار. د

 ربیع ریا

 جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في كلیة الصیدلة 

المعھد العالي للبحوث البحریة _ أستاذة مساعدة 
 تشرین_

طالب ماجستیر في المعھد العالي للبحوث 
 تشرین_البحریة

حصر اإلصابة بفیروس تدھور الحمضیات على أصناف حمضیات مزروعة 
  في محافظة طرطوس، سوریة

 

  رحاب حمدان

  جرجس مخول الدكتور

 الدكتور عماد إسماعیل

جامعة تشرین _ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة 
.  

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

تقییم بعض الخصائص الفیزیائیة والھیدرودینامیكیة لطبقة التربة تحت 
 ظروف االستثمار الحالي السطحیة في بعض مواقع الساحل السوري تحت

  جھاد ابراھیم. د

 رشا بدور. م

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

 Portunus pelagicusمساھمة في دراسة خصوبة السرطان االزرق 
(Linnaeus,1758) وبعض صفاتھ الحیویة في شاطئ الالذقیة 

  صقر الدكتور فائز

 رغداء علي شریقي

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة العلوم 

 .جامعة تشرین_ كلیة العلوم _ طالبة ماجستیر 

  .جامعة تشرین _ مدرس في كلیة الزراعة   الدكتور مازن نّصور  و العضوي في نمو و إزھار نبات الزینیا تأثیر التسمید المعدني
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(Zinnia elegans) 

 

  الدكتورة سوسن ھیفا

 المھندسة رنا قاسم

  .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

  تأثیر الحفظ بالتجمیدعلى بعض المكّونات األساسیة للحم سمك الغریبة

)S.rivulatus(المصطاد من المیاه البحریة السوریة 

 أدیب سعد.د.أ

 علي علي.د

 رنا محمد.م

  . جامعة تشرین_ في كلیة الزراعة  أستاذ

 .جامعة تشرین_ في كلیة الزراعة مدرس 

 جامعة تشرین –طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 

  دراسة تحلیلیة اقتصادیة لزراعة الكیوي في محافظة الالذقیة

 

  الدكتور نضال درویش

 رنا مھنا

  .جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة 

جامعة _ في كلیة الزراعة طالبة ماجستیر 
 .تشرین

أثر الملوحة في تركیز السكریات والبرولین لثالثة أنماط وراثیة من القمح 
في مرحلة النمو الخضري باستخدام   (.Triticum aestivum L)الطري

 الزراعة المائیة

  حامد میھوب.د.أ

  عثمان عبداهللا. د.أ

  

 ریعان أحمد قابقلي

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة العلوم 

أستاذ في برنامج التنوع الحیوي واإلدارة المتكاملة 
  .للمروثات ، إیكاردا

 .جامعة تشرین_طالبة ماجستیر في كلیة العلوم 

 Zea mays)دراسة القدرة على االئتالف في ھجن من الذرة السلمونیة 
L.) لبعض الصفات الكمیة تحت موعدین للتسمید اآلزوتي  

 

  عليسلیم ریم 

  الدكتور محمود صبوح

 الدكتور سمیر األحمد

جامعة دمشق _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

 .جامعة دمشق _ أستاذ في كلّیة الزراعة 

دكتور باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة 
  الزراعیة

  تأثیر الري بمیاه صرف صحي معالجة في نمو وإنتاج أشجار البرتقال الفتیة

 

  خلیل دیبالدكتور علي 

  الدكتور حسین جنیدي

 ریم محمد أصالن

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

مدرس في المعھد العالي للبحوث البیئیة جامعة 
  .تشرین

 .طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

  سھیل نادر. د التجّدد الطبیعي في محمیة جّباتا الخشب والعوامل المؤثرة فیھ

 رضوانزھراء 

  .جامعة دمشق_ في كلیة العلوم  مساعد أستاذ

 .جامعة دمشق _ طالبة ماجستیر في  كلیة العلوم 

دراسة تأثیر خصائص المجموعات الحرجیة في التنوع الحیوي النباتي في 
الطبیعیة .PinusbrutiaTenالقسم األوسط من غابات الصنوبر البروتي 
 سوریة -في البایر والبسیط 

 .جامعة تشرین _أستاذ مساعد في كلیة الزراعة الشاطرزھیر . د

  الدكتور حسام النائب في بعض الخصائص الفیزیائیة للتربة) الجفت(أثر إضافة میاه عصر الزیتون 

  الدكتور أنور اإلبراھیم

 الدكتور زھیر مصري

باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 
  .إدلب_ 

للبحوث العلمیة الزراعیة باحث في المركز الدولي 
 .إیكاردا –

دراسة ادمصاص الفوسفور على ترب ترب متباینة المحتوى من كربونات 
  الكالسیوم من المنطقة الساحلیة

 

  زیاد حاتم. م

  لیلى حبیب. د

 منى بركات. د

جامعة _ طالب دراسات علیا في كلیة الزراعة 
  .تشرین 

  .جامعة تشرین _ في كلیة الزراعة  أستاذ مساعد
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 .جامعة تشرین _ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة 

تأثیر بعض المعامالت الزراعیة في الصفات اإلنتاجیة والتصنیعیة لصنفین من 
في المنطقة الوسطى من ) .Beta vulgaris L (الشوندر السكري

 )حماه(سوریة

  نزیھ رقیة

  سمیر الجداوي

  سحر عاقل

  .كلیة الزراعة ـ جامعة تشرینأستاذ في 

  .حماه _ باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة 

 .طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة ـ جامعة تشرین

دراسة الخصائص المكانیة و الزمنیة للجفاف في المنطقة الساحلیة من 
 2008 - 1966سوریا خالل الفترة 

  الدكتور میشیل سكاف

  سالف حمدان

  .جامعة تشرین _ الزراعة مدرس في كلیة 

جامعة تشرین _كلیة الزراعة طالبة ماجستیر في 
. 

  Callosobruchusدراسة بیولوجیة ألنواع خنافس البذور من الجنس 
(Coleoptera  :Bruchidae)وتسجیل أحد طفیلیاتھا 

  سلمان محرز محرز

 الدكتور سلیمان ابراھیم احسان

تشرین  جامعة_طالب ماجستیر في  كلیة الزراعة 
.  

 .جامعة تشرین _  أستاذ مساعد في كلیة الزراعة 

 )Bruchidaeدراسة مورفولوجیة وتصنیفیة لفصیلة خنافس البذور 
Coleoptera: Insecta) في سوریا 

  سلمان محرز محرز

 الدكتور سلیمان ابراھیم احسان

جامعة _ طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
  .تشرین

 .جامعة تشرین_ الزراعة أستاذ مساعد في  كلیة 

                     .Salvia viridis Lدراسة مورفولوجیة وكیمیائیة للنوع 
 )Lamiaceae(من الفصیلة الفاغرة   

  الدكتور أحمد قره علي

  الدكتورة عبیر سلطان

 سلمى دیبو

_ مدرس في المعھد العالي للبحوث البحریة 
  .تشرین 

  .جامعة تشرین_ قائمة باألعمال في كلیة العلوم 

 .جامعة تشرین_قائمة باألعمال في كلیة العلوم 

المنتشرة في حقول الفول وبساتین الحمضیات في  تعریف بعض أنواع المــّن
 الالذقیة وإمكانیة نقلھا لعزلة محلیة لفیروس ُموزاییك الخیار

  الدكتور نبیل حسن أبو كف

 الدكتور سلیم یونس راعي

  .جامعة تشرین _ الزراعة أستاذ مساعد في كلیة 

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

دراسة المصل الناتج أثناء صناعة بعض أنواع الجبن المحلي الستخدامھ في 
 صناعة بعض أنواع المشروبات المرطبة

  علي سلطانھ.د

  أحمد محمد. م

 سماھر صقور. م

  .جامعة تشرین_ مدرس في كلیة الزراعة 

  .جامعة تشرین_ كلیة الزراعة قائم باألعمال في 

 .جامعة تشرین_ كلیة الزراعة قائم باألعمال في 

تأثیر أنظمة مختلفة من الحراثة على نمو وإنتاجیة الشعیر المزروع بعًال في 
 .ظروف المنطقة الساحلیة

  سلیمان سالمة. د.أ

  علي میھوب. د.أ

 سمیر جراد. د.أ

  جامعة تشرین -أستاذ في كلیة الزراعة 

  جامعة تشرین –أستاذ في كلیة الزراعة 

 جامعة تشرین - أستاذ في كلیة الزراعة

الكشف عن بعض عناصر المعادن الثقیلة في لحوم ومنتجاتھا مصّنعة محّلیًا 
 أو مستوردة

  محمد المصري. د.أ

 سھا رحمھ. م

  .جامعة البعث –أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة _الزراعة طالبة دراسات علیا  في كلیة
 .البعث

على معدل اإلرتشاح  أثر معاملة التربة الرملیة ببولیمیر ماص للماء
 ومؤشرات نمو نبات الفلیفلة

  الدكتورة منى بركات

 سھیر حیدر

  .جامعة تشرین - أستاذ في كلیة الزراعة

 .جامعة تشرین_قائمة باألعمال في كلیة الزراعة

  Malacostraca یات لینات الدرقةمساھمة في الدراسة  التصنیفیة للقشر

 في بعض األوساط المائیة في حوض العاصي

  أدیب زیني.د

  حسان حسن.د

 .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة العلوم 

  .جامعة البعث، مدرس في كلیة الطب البیطري 
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 .جامعة تشرین،طالبة ماجستیر في كلیة العلوم  سوالنج شقره

الخواص المائیة للتربة الرملیة وأثره  دراسة أثر الھیدروجیل والكمبوست في
  على إنبات البندورة

 

  الدكتورة منى بركات

  الدكتورة سوسن سلیمان

 سیمون ونوس

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة

 .جامعة تشرین _ في كلیة الزراعةماجستیرطالب 

إضافة السماد األزوتي في بعض مؤشرات النمو تأثیر أعماق الحراثة وموعد 
  و اإلنتاجیة والتركیب الكیمیائي لبذور الفول السوداني

 

  د محمد عبد العزیز.أ

  د سمیر جراد.أ

 صباح صقر

  جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

  جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین_ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة

ثیر إضافة الكالسیوم في التركیب الكیمائي لثمار عدة أصناف من البندورة تأ
 المعرضة إلجھاد ملحي

  رمزي مرشد. د

 صفاء نجال. د

 .جامعة دمشق _ مدرس في كلیة الزراعة 

تحت الظروف  vicia fabaدراسة أولیة لتسعة طرز من الفول العادي 
 المحلیة

  صالح قبیلي

  نائل خطاب

 طارق احمد

  .في كلیة الزراعة بجامعة تشرین أستاذ 

  .مدرس في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 .طالب ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

  vicia fabaتقییم مجموعة من الطرز الوراثیة المدخلة للفول العادي 

 تحت ظروف المنطقة الساحلیة

  صالح قبیلي

  نائل خطاب

 طارق احمد

  .جامعة تشرینأستاذ في كلیة الزراعة ـ 

  .مدرس في كلیة الزراعة جامعة تشرین

 .طالب ماجستیر في كلیة الزراعة ـ جامعة تشرین

 جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة  عادل شریف رقیھ. د دراسة ترب المولیسول في المنطقة الساحلیة السوریة

األمینیة للحم تأثیر عوامل مختلفة في التركیب الكیمیائي العام واألحماض 
 .اإلبل السوریة المسمنة

  غیاث دیوب. د

  فاتن حامد. د

 عادل محیو. د

  .باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة

  .باحثة في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة

 .جامعة حلب - أستاذ في كلیة الزراعة

مناطق مختلفة من دراسة تركیز عنصر الكادمیوم في ذبائح  العجول في 
 الساحل السوري

  غیاث حیدر سلیمان

  عبد العزیز عروانة. د.أ 

جامعة  -طالب دكتوراه في كلیة الطب البیطري 
  البعث

 أستاذ في كلیة الطب البیطري ـ جامعة البعث

تراكم بعض المعادن الثقیلة في النباتات العلفیة ومدى إفرازھا في حلیب 
 )الساحل السوري(األبقار في منطقة بانیاس 

  توفیق دال. د. أ

 عبد اللطیف شریف. م

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین_ طالب ماجستیر في كلیة الزراعة

التحلیل الوراثي لبعض عناصر الغلة في ھجن نصف تبادلیة من الذرة 
  .السكریة

 

  الدكتور بولص خوري

  الدكتور سمیر األحمد

 عبیر جبیلي

  .جامعة تشرین_ اذ في كلیة الزراعة أست

باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 
  دمشق_ 

جامعة _ ماجستیر في كلیة الزراعة  طالبة 
 .تشرین

  إمكانیة استخدام الرش العامودي في الزراعة المحمیة

 )في ظروف الساحل السوري ( 

جامعة _الزراعة المشرف على األعمال في كلیة  عدنان مخائیل مخول
 تشرین
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تقدیر الثیمول، الكارفاكرول ومركبات البینین باستخدام الكروماتوغرافیا 
  الغازیة في الزیت العطري للزعتر البري في الساحل السوري

 

  نزار حربا. د.أ

  نزار معال. د

 عزام علي. م

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .تشرین جامعة _ دكتور في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

إزاء  L. Origanum syriacumالفعالیة الضد میكروبیة لنبات الزعتر 
 بعض الجراثیم الممرضة

  أسمھان زینب. د

 عفیفة عیسى. د

  .جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في كلیة العلوم 

 .جامعة تشرین  –أستاذ مساعد في كلیة العلوم 

لبعض  مدة التجمید المنزلي على بعض الخواص الكیمیائیة والحسیة تأثیر
 أنواع أسماك الساحل السوري

 علي أحمد عیاش. د.أ

 علي أحمد علي. د

  .جامعة تشرین _ في كلیة الزراعة  أستاذ دكتور

 .جامعة تشرین _ مدرس في كلیة الزراعة 

تأثیر بعض العوائل النباتیة المختلفة على نمو وتطور یرقات حشرة جادوب 
 Lymantria disparالعذر 

L.(Lepidoptera.,Lymantriidae) 

  علي رمضان. د

 علي صالح. م

  .جامعة تشرین_ أستاذ في  كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین_طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 

 Assemblagesالقدم  التركیب النوعي لتجمعات بطنیات
Gastropoda  وأنواعھا المھاجرة واالقتصادیة قي عدة مواقع من

  الشاطئ السوري

 

  الدكتور فائز صقر

 الدكتور غیاث عباس

 علي صبحة

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة العلوم 

جامعة _  أستاذ مساعد في كلیة الھندسة التقنیة
  .تشرین 

  .جامعة تشرین _ طالب ماجستیر في كلیة العلوم 

 .مدرس في كلیة  الطب ـ جامعة تشرین   علي علوش.د تدبیر سرطان الثدي االلتھابي

مشرف على األعمال في كلیة الھندسة التقنیة  المھندس علي عمران تحدید االحتیاج المائي لنبات الفلیفلة باستخدام تقنیات ري مختلفة
  .تشرین_

  واقع زراعة األشجار المثمرة

 في سوریا عموماً والساحل السوري خصوصاً  المھملة

  عمران األسد. م

 

جامعة  –مشرف على األعمال في كلیة الزراعة 
 .تشرین

  دور بعض الممارسات الزراعیة في زیادة الكفاءة اإلنتاجیة

 لدى بعض أصناف القمح تحت ظروف الزراعة المطریة

 غادة ضامن جنود

 أیمن الشحاذة العودة. د

 المحاسنةحسین . د

  .جامعة دمشق _ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة 

  .أستاذ في كلیة الزراعة ـ جامعة دمشق

 .أستاذ في كلیة الزراعة ـ جامعة دمشق

دراسة مورفولوجیة لمجتمعات األكاروس األحمر ذي البقعتین 
Tetranychus urticae Koch 1836    واألكاروس القرمزي

Tetranychus cinnabarinus (Boisduval 1867) 
)Acari: Tetranychidae ( على عوائل نباتیة مختلفة في محافظة

 الالذقیة

  ابراھیم عزیز صقر

 غیث سعید زریقي

  .جامعة تشرین_ كلیة الزراعة   أستاذ مساعد في

جامعة _ طالب ماجستیر في كلیة الزراعة 
  .تشرین،

  

 

/ محمیة النبي متى في إدارة ) GIS(استخدام نظم المعلومات الجغرافیة 
 بھدف تطویر السیاحة البیئیة/ محافظة طرطوس 

  المھندس فادي محمد دیوب

  الدكتور حكمت عباس

 الدكتور یونس إدریس

  .جامعة تشرین_ طالب دكتوراه في كلیة الزراعة 

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة

_ باحث في الھیئة العامة لالستشعار عن بعد
 .دمشق 

  .جامعة تشرین_ طالب دكتوراه في كلیة الزراعة   فادي محمد دیوبباستخدام ) محافظة طرطوس(حرائق الغابات في محمیة النبي متى مراقبة 
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  حكمت عباس تقنیات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة

 یونس إدریس

  .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

_ عن بعد باحث في الھیئة العامة لالستشعار 
 .دمشق 

 .جامعة تشرین _ في كلیة الزراعة أستاذ مساعد   فؤاد سلمان. م.د تحدید تركیز النحاس والتوتیاء في بعض أنواع الحبوب في السوق المحلیة

  دراسة تغیرات غزارة المشطورات و كمیة السیلیكات المستھلكة

 ضمن تجارب التغذیة

_ للبحوث البحریة مدرسة في المعھد العالي  فیروز درویش. د
 .جامعة تشرین 

تأثیر نسبة السیلیكات إلى النترات في نمو المشطورات لمحطتین من الجزء 
 الشمالي للمیاه الشاطئیة لمدینة الالذقیة

  الدكتورة فیروز درویش

 الدكتور مھند حسن

_ مدرسة في المعھد العالي للبحوث البحریة 
  .تشرین 

_ بحریة مدرس في المعھد العالي للبحوث ال
 .تشرین 

  مساھمة في دراسة تطبیقیة لمكافحة یرقات فراشة الشمع الكبرى
Galleria  mellonellaL.(Lepidoptera;Pyralidae)   التي

 تصیب طوائف نحل العسل بالمعاملة الحراریة في المخازن

فیصل محمود حبیب                                                               
  الدكتور خلیل إبراھیم مكیس

 

مشرف على األعمال في كلیة الزراعة ،جامعة 
  .تشرین

 .أستاذ في كلیة الزراعة ـ جامعة تشرین 

دراسة كفاءة زیت جذور الطیون في مكافحة طفیل فاروا نحل العسل 
)Varroa destructor (مقارنًة مع استخدام حمض األوكزالیك.  

مشرف على األعمال في كلیة الزراعة ـ جامعة  بفیصل محمود حبی
 .تشرین

  (Liza aurata) أقلمة اصبعیات البوري دھبان 

 للمیاه العذبة و لدرجة ملوحة منخفضة

 . جامعة تشرین_ كلیة العلوم مدرس في  الدكتورة كاترین منصور

تأثیر تعقیم التربة بالفورمالین والتشمیس في فطور التربة في البیوت 
 المحمیة

الدكتور محمود حسن                                                            
  الدكتور ریاض زیدان

 لمیا منال

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة

 .جامعة تشرین_ طالبة دكتوراه في كلیة الزراعة 

الدكتور محمود حسن                                                                    مكافحة فطور تربة البیوت المحمیةتأثیر التشمیس في 
  الدكتور ریاض زیدا

 لمیا منال

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _ طالبة دكتوراه  في كلیة الزراعة
. 

لشجیرة الرباطیة  دراسة بعض العوامل المؤثرة في اإلكثار الخضري الدقیق
 )(.Viburnum tinus L التزیینیة الغاریة

 .جامعة حلب_ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة لورن نجیب لیوس. د

، اإلضاءة، والمستنبتات في نمو pHتأثیر درجة الحرارة، 
Colletotrichum gloeosporioides    المسبب لمرض
  األنثراكنوز على ثمار الحمضیات

 

الدكتور محمود حسن                                                                 
الدكتور عصام عّلاف                                                                 

 لیلى منیف زیدان

  .جامعة تشرین _أستاذ في كلیة الزراعة

  .جامعة تشرین _أستاذ مساعد في كلیة الزراعة

جامعة _ طالبة دراسات علیا في كلیة الزراعة
 .تشرین

 Triticum و .Aegilops Lالعالقات التطوریة بین أنواع من 
L.  باستخدامinternal transcribed spacer 

sequences(ITS) nrDNA  

  

  الندافلینا ممدوح 

  محمد یحیى معال.د.أ

 نادیا حیدر.د

  .جامعة تشرین_ ماجستیر في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین_ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .دكتورة  في ھیئة الطاقة الذریة 
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و تغّیراتھا النوعیة و  Copepodaالتوّزع العمودي لمجذافیات األرجل 
  الكمّیة

 الشاطئیة لمدینة جبلةخالل فصلي الصیف والشتاء في المنطقة 

 كمال الحنون. د.أ

 ماجد حمامة

  .جامعة تشرین  –أستاذ في بكلیة العلوم 

 .جامعة تشرین_ طالب دكتوراه في كلیة العلوم 

 Citrus jaffer دراسة تأثیر غبار معمل إسمنت طرطوس في  الصنف

 )البرتقال الیافاوي(

  مارییل خوري

  الدكتورة سوزان مصطفى

 حدادالدكتورة دینا 

طالبة دراسات علیا في كلیة العلوم ـ جامعة 
  .تشرین

  .أستاذة مساعدة في كلیة العلوم ـ جامعة تشرین 

 .مدرسة في كلیة العلوم ـ جامعة تشرین

 .جامعة تشرین _ مدرس في كلیة الزراعة الدكتور مازن نصور دراسة واقع بعض مشاتل إكثار نباتات الزینة في منطقة الساحل السوري

تسجیالت إضافیة من النوع السمكي الغضروفي، القوبع الالسع 
Himantura uarnak ) فصیلةDasyatidae (في الساحل السوري  

 

  مالك علي. د

  أدیب سعد. د.أ

  كریستیان رینو. د

 كریستیان كابیبي. د.أ

  .جامعة تشرین _ مدیر أعمال في كلیة الزراعة

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة مونبلییھ  - دكتور في كلیة العلوم والتقانات 
  .فرنسا –الثانیة، مونبلییھ 

كلیة العلوم  –أستاذ  في قسم علم األسماك 
 –جامعة مونبلییھ الثانیة، مونبلییھ  -والتقانات 

 .فرنسا

وعالقتھا  .Pinus brutia Tenطیور غابات الصنوبر البروتي دراسة 
 محافظة الالذقیة - نلقبخصائص النبت في محمیة الفر

 الدكتورة بسیمة الشیخ

 ماھر دیوب

  .جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة الزراعة

 .جامعة تشرین - طالب ماجستیر في كلیة الزراعة

دراسة الخصائص الكیمیائیة والفیزیوكیمیائیة لبعض األجبان التقلیدیة 
 السوریة ومقارنتھا بمثیالتھا من بعض األجبان العالمیة

 .جامعة تشرین _ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة  محسن حرفوش. د

دراسة تصنیفیة لألنواع التابعة لفصیلة حافرات الخشب المعدنیة 
(Buprestidae: Coleoptera) في المنطقة الساحلیة من سوریة 

مشرف على األعمال في كلیة الزراعة ـ جامعة  محمد سلیم شیحا
 .تشرین ـ الالذقیة ـ سوریة

المسبب   .Pythium spالعزل والتشخیص والشدة اإلمراضیة للفطر
  لمرض سقوط بادرات البندورة في البیوت المحمیة

 

  محمد عماد خریبة

  الدكتورة ابتسام غزال

  الدكتور محمد فواز العظمة

 الدكتورة وفاء شومان

جامعة تشرین _ طالب دكتوراه في كلیة الزراعة 
.  

  .جامعة تشرین _  أستاذ مساعد في كلیة الزراعة

  .جامعة دمشق _ أستاذ في كلیة الزراعة 

 .جامعة تشرین  -أستاذ في مركز التقانات الحیویة 

متعایشة مع البندورة في الساحل ) میكوریزا(عزل وتحدید فطور جذریة 
 السوري

  محمد عماد خریبة

  الدكتورة ابتسام غزال

  الدكتور محمد فواز العظمة

  الدكتورة وفاء شومان

 دكتورة سیما زنكنھال

جامعة تشرین _ طالب دكتوراه في كلیة الزراعة 
.  

  .جامعة تشرین_ أستاذ مساعد في  كلیة الزراعة 

  .جامعة دمشق _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  .جامعة تشرین_أستاذة في كلیة الزراعة 

 –باحثة في معھد بحوث وقایة النبات االیراني 
 .طھران 

مشرف على األعمال في كّلـّیة الّزراعة بجامعة   محّمد علي عمر  ،إنتاجّیة وعمر بعض أصناف البطاطاتأثیر موعد الّزراعة في 
  .دمشق
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  حّسان عبید. د وفي نوعّیة المحصول الّناتج

 بّسام أبو ترابي. د

  .أستاذ في كّلّیة الّزراعة بجامعة دمشق

 .أستاذ مساعد في كّلّیة الّزراعة بجامعة دمشق

  Cladoceraمتفرعة القرون القشریات وفرة وتنوع 

 في جنوب ھور الحمار

 شاكر غالب عجیل. د

  محمد فارس عباس. د

جامعة  -أستاذ مساعد في مركز علوم البحار 
  البصرة

 جامعة البصرة - باحث في مركز علوم البحار 

  دراسة التركیب العمري ومعدالت النمو عند سمك البوري شیالن

) (Chelon labrosus, Risso,1826 في المیاه البحریة لساحل
 الالذقیة

  محمد قزاز

 مرھف لحلح

_ طالب ماجستیر في معھد البحوث البحریة 
.                                                                              تشرین 

جامعة _ مدرس في معھد البحوث البحریة 
 .تشرین

السكریة في عصبونات الدماغ االنتھائي للبرمائي توزع مستقبالت القشرانیات 
 .راناریدیبیوندا بطریقة الكیمیاء النسیجیة المناعیة

 .جامعة تشرین _ أستاذ مساعد في كلیة العلوم  الدكتور محمد ُمّرة

لنوع الخوخ  التابعة التوصیف المظھري و الفیسیولوجي لبعض الطرز البریة
Prunus cerasia المنتشرة في محافظة الالذقیة 

  ھیثم اسماعیل. د

حافظ محفوض                                              . د
 محمد نظام

  .جامعة تشرین_أستاذ في كلیة الزراعة 

 .باحث في الھیئة العامة للبحوث العلمیة الزراعیة 

جامعة تشرین _ طالب ماجستیر في  كلیة الزراعة
. 

بعض الصفات الكمیة والنوعیة في الجیل الطافر الثاني في  تقییم وتوصیف
  9صنف الشعیر فرات

 

  حسن عزام

  ولید العك

 محمود اسكان

  .أستاذ دكتور في كلیة الزراعة بجامعة دمشق

باحث رئیسي في الھیئة العامة للبحوث العلمیة 
  .، دمشق GCSARالزراعیة

 . جامعة دمشق_ طالب دكتوراه في كلیة الزراعة 

  دراسة تحلیلیة في التكالیف والعائدات اإلنتاجیة لعسل الحمضیات

 الُمنتج في محافظة الالذقیة

 .جامعة تشرین - مدرس في كلیة الزراعة  علیو مصطفى محمود

ضمن مورثة فون فیلبراند لدى مریضین  28اكتشاف طفرتین في اإلكسون 
 الجامعيراجعا مشفى ھلم شایر 

 .جامعة دمشق أستاذ في كلیة الزراعة ب الدكتور محي الدین عیسى

دراسة بعض خواص الترب المتشكلة على صخور كلسیة في منطقة بانیاس 
  وتصنیفھا

 

  عادل رقیھ. د

  إبراھیم نیصافي. د

 مفضل إبراھیم. م

  .أستاذ مساعد في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

  .مدرس في كلیة الزراعة بجامعة تشرین 

 .الزراعة بجامعة تشرین طالب ماجستیر في كلیة 

تأثیر التداخل بین المادة العضویة وحجم التجمعات على  االرتشاح وتشكل 
  القشرة وانجراف  التربة

 .جامعة تشرین _ أستاذ مساعد في كلیة الزراعة  منى بركات. د

 Root Knotتقدیر درجة اإلصابة بمرض تعقد الجذور النیماتودي 
Nematode   على صنفي التبغ برلي وفیرجینیا وحصر وتحدید أنواع

 في الساحل السوري  Meloidogyneالنیماتودا 

  ندى ألوف

 مي كاسر علـي

  جامعة تشرین_مدرس في كلیة الزراعة 

 طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة بجامعة تشرین

 تأثیر الملوحة و المعاملة بالمبیدات الفطریة في إنبات بذور السرو دائم
 L.    Cupressus sempervirensاإلخضرار

 .جامعة تشرین _أستاذ مساعد في  كلیة العلوم  میرنا عشي: الدكتورة

تأثیر التغذیة بالبورون والزنك في تركیز بعض العناصر الغذائیة في نبات 
 الذرة الصفراء

  الدكتور عبدالعزیز بوعیسى

 میس علي دیب

  .جامعة تشرین_أستاذ في كلیة الزراعة 

جامعة _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
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 .تشرین

دراسة بعض الخصائص الكیمیائیة لمیاه األمطار في مواقع مختلفة من 
  محافظة الالذقیة

 

  میس محمد حسین. م

 عیسى نور الدین كبیبو.د.أ

 ة سوسن عبداهللا ھیفا.د.أ

جامعة تشرین  –طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
.  

 .جامعة تشرین  -الزراعة في كلیة أستاذ 

 Lentinusدراسة النمو اإلعاشي وتشكیل بداءات األجسام الثمریة للفطر 
tigrinus على أوساط مختلفة في الزجاج 

 .جامعة تشرین   - أستاذ مساعد في كلیة العلوم  الدكتورة میساء یازجي

 Trichodermaدراسة القدرة التضادیة للرشاحة السائلة لعزلة من الفطر 
harzianum تجاه بعض الفطریات الممرضة للنبات واإلنسان 

 .جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة العلوم  الدكتورة میساء یازجي

تأثیر التسمید اآلزوتي على نمو غراس الحمضیات ومعدل إصابتھا 
 Koch  Tetranychus  urticae باألكاروس األحمر ذي البقعتین

 

  الدكتور ابراھیم عزیز صقر

  الدكتور ھیثم محمد اسماعیل

 میسون أحمد جدید

  .أستاذ في كلیة الزراعة  ـ جامعة تشرین

  .أستاذ في كلیة الزراعة ـ جامعة تشرین

طالبة دراسات علیا في كلیة الزراعة  ـ جامعة 
 تشرین

  محمد علي عبد العزیز. د  تأثیر طرائق الحراثة في تحلیل النمو لصنف الفول االسباني ألفا دوسلي

 میشیل زكي نقوال. د

  .أستاذ في كلیة الھندسة الزراعة، جامعة تشرین

 .أستاذ في كلیة الزراعة، جامعة تشرین

أثر اإلختالف المكاني على توزع أفراد بعض أنواع العوالق الحیوانیة في 
 تشرین التجمیعي 16خزان سد 

  .جامعة تشرین_  أستاذ مساعد في كلیة العلوم  میشیل سابا. د

المسبب لمرض  Ascochyta fabae f. Sp. Lentis ر الفطرتأثی
بعض أصناف العدس المزروعة في المنطقة  لفحة أسكوكیتا العدس في

 الغربیة من سوریا

  الدكتورة صباح المغربي

  الدكتورة سھام اسعد

 میالد عیسى

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

الزراعیة المركز الدولي للبحوث العلمیة  -دكتور
جامعة _ ایكاردا طالب ماجستیر في كلیة الزراعة

 .تشرین

تأثیر االرتفاع عن سطح البحر على السفح الغربي لجبال الالذقیة في 
 Quercusو غراس السندیان البلوطي   )بذور ( خصائص ثمار 

infectoria Oliv. 

  الدكتور أسامة رضوان

 نادر نظام

  .تشرین جامعة _ مدرس في كلیة الزراعة 

جامعة _ مشرف على األعمال في كلیة الزراعة
 .تشرین 

تقییم بعض الصفات اإلنتاجیة و المورفولوجیة لسالالت من الذرة الصفراء 
 Sesamiaتحت ظروف العدوى الطبیعیة بحفار ساق الذرة الكبیر 

cretica  

 

  نزار حربا. د

  موسى السمارة.د

  نزار معال. د

 نادین اسعد. م

  .جامعة تشرین  –كلیة الزراعة أستاذ في 

  .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة الزراعة 

  جامعة تشرین_ مدرس في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

استخدام بعض األنواع النباتیة المزروعة كمراكمات حیویة لعنصري 
 (Ni)و النیكل ) Pb(الرصاص 

  ابراھیم نیصافي. د

  أسامة رضوان. د

 ندى یوسف

  .جامعة تشرین_ مدرس في كلیة الزراعة

  .جامعة تشرین_ مدرس في كلیة الزراعة

جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة
. 

  دراسة توزع العوالق النباتیة في نھر الكبیر الشمالي

- -  PO4  - +NH4   --NO2---  ( ارتباطًا بتغیرات تراكیز المغذیات

  جورج دیب. د

 ندیم حمود. د

  .جامعة تشرین_  أستاذ مساعد في كلیة العلوم 

 .جامعة تشرین _ أستاذ في كلیة العلوم 
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NO3( 

  )الفروج (دراسة تحلیلیة اقتصادیة لتربیة دجاج اللحم 

 في محافظة الالذقیة

 .جامعة تشرین ، أستاذ مساعد في كلیة الزراعة  الدكتور نضال درویش

نموذج (اقتصادیة لالستثمار الزراعي في المشاریع الصغیرة دراسة تحلیلیة 
 في محافظة الالذقیة) تربیة النحل

 .جامعة تشرین _ استاذ مساعد في كلیة الزراعة  الدكتور نضال درویش

 Acanthobrama  تحدید الطریقة المثلى لتقدیر عمر أسماك التریس
marmid (Heckel, 1843)  الفراتنھر (في خزان تشرین(  

 

  زھیر أحمد المجید.  د

  محمد حسن.  د

  مھا شلفة.  د

 نھلة إبراھیم.  د

  جامعة تشرین_ مدرس في كلیة العلوم 

 جامعة تشرین_ مدرس في كلیة الزراعة 

 جامعة تشرین_ مرس في كلیة العلوم 

 جامعة تشرین_ استاذ مساعد في كلیة العلوم 

  الفلیفلة وموزاییك الخیارالتحري عن فیروسي التبرقش المعتدل في 

 على محصول الفلیفلة في الساحل السوري وانتقالھما حقلیًا بالبذور

 عماد دأود اسماعیل. د.أ

 نورا جودت عباس. م

 .جامعة تشرین_  كلیة الزراعة ُأستاذ في

جامعة _ في كلیة الزراعة  ُمشرف على األعمال
 .تشرین

  )Big rolls(ا لخضراء  تأثیر وسط وموعد الزراعة في إنتاج اللفائف

 

  الدكتور مازن نصور

 المھندسة نیرمین أحمد

  جامعة تشرین –مدرس في كلیة الزراعة 

جامعة تشرین _طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
. 

بدیع سمرة                                                    . د.أ  أثر نوع السماد العضوي في نوعیة  محصول البازالء
 ھیام سعید. م

 -الالذقیة -جامعة تشرین_أستاذ في كلیة الزراعة
  سریا

  .جامعة تشرین_ مشرفة أعمال في كلیة الزراعة 

 Ruditapes decussatusدراسة بیولوجیة وبیئیة للنوع الرخوي 
Bivalvia,Veneridae) (مدینة الالذقیة -في منطقة الشاطئ األزرق 

ازدھار عمار                                                                .د
  فیروز درویش.د

 ھیلین طیار

_ أستاذة مساعدة في معھد البحوث البحریة 
  تشرین

  جامعة تشرین –مدرسة في معھد البحوث البحریة 

، طالبة ماجستیر في معھد البحوث البحریة 
 .تشرین 

  الحراجي في التنوع الحیوي النباتي فیموقع الكبیردراسة أثر التشجیر 

  الالذقیة -المحروق من غابات ربیعة

 

  حسن عالء الدین. د

  وفاء غندور. د

  أوناألكیمیك. د

  وفاء رجب

 

  جامعة تشرین_  أستاذ في كلیة الزراعة 

  جامعة تشرین –مدرسة في كلیة العلوم 

  .تركیا –جامعة استنبول  –أستاذ في كلیة الحراج 

  جامعة تشرین -طالبة دكتوراه في كلیة العلوم

 

دراسة تأثیر بعض المعامالت المیكانیكیة والكیمیائیة على إنبات بذور 
 .Ceratonia siliqua L الخرنوب

أستاذ مساعد في قسم الموارد الطبیعیة المتجددة  ولید منصور. د
 جامعة حلب- كلیة الزراعة-والبیئة

في نوعیة ثمار البرتقال أبو سرة ومدى تحملھا  تأثیر بعض المواد الكیمیائیة
 لشروط التخزین

 جرجس مخول. د

 علي علي.د

 یارا جبیلي

  .جامعة تشرین  - أستاذ في كلیة الزراعة

  .جامعة تشرین _ مدرس في كلیة الزراعة 

 جامعة تشرین _ طالبة ماجستیر في كلیة الزراعة 
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یف ارتشاح الماء ضمن ة وتوصـــــــة الخصائص الھیدروفیزیائیـــدراس
 الالذقیة –موقع صنوبر جبلة الحرجي  فية ـــة من التربـــة السطحیـــالطبق

 جامعة تشرین –كلیة اآلداب الثانیة  في س رمد یوسف العلي. د

  .التحري عن االنتقال الطبیعي لبعض الفیروسات ببذور اللوبیاء

 

  عماد دأود اسماعیل.د

 یوال درویش

  .جامعة تشرین_  الزراعة كلیة  أستاذ في

 .تشرین _ مشرفة على األعمال في كلیة العلوم 

  

  2013سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة لعام 

 المرتبة العلمیة أسماء الباحثین عنوان ابحث

 دراسة تحلیلیة إحصائیة لآلثار االقتصادیة للضرائب والرسوم في سوریة
 )2009- 1990(خالل الفترة 

  النعیميقاسم . د

  إبراھیم العدي.د

 ابتسام علي رجوب

  أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد ـ جامعة دمشق

  أستاذ مساعد في قسم المحاسبة ـ جامعة دمشق

 ـكلیة االقتصاد ـ جامعة دمشق) دكتوراه( ةطالب

  إبراھیم العلي. د األھمیة النسبیة لمحاور التنافسیة ودورھا في النمو االقتصادي في سوریة

  أیمن العشعوش. د

  أحمد أدیب أحمد

 .جامعة تشرین -أستاذ في كلیة االقتصاد

 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد أستاذ مساعد في

  عدنان العربید.د تقییم خدمات اإلدارة االلكترونیة في قطاع التعلیم العالي في سوریة

  حیان سلمان. د

 أحمد خضور

  .جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد 

  .جامعة تشرین –مدرس في كلیة االقتصاد 

 جامعة تشرین –طالب دكتوراه في كلیة االقتصاد 

واقع المراجعة الحكومیة في سوریة وإمكانیة اعتماد معاییر المراجعة 
  كمعاییر محلیة GAOالحكومیة 

 "دراسة میدانیة على فروع الجھاز المركزي للرقابة المالیة في سوریة"

  العربیدعصام فھد . د
  محمد نادرا لعثمان. د

  أحمد عیسى عاصي

  جامعة تشرین  - كلیة االقتصاد ،أستاذ مساعد

   جامعة تشرین   -كلیة االقتصاد   -قسم المحاسبة ، مدرس

 جامعة تشرین  -كلیة االقتصاد  ،طالب دكتوراه

أثر التحلیل االستراتیجي على الخیارات االستراتیجیة التنافسیة للمنشآت 
  الدوائیة السوریة

  محمد جودت ناصر. د

 الطالب أحمد محمد حمود

 .استاذ في كلیة االقتصاد ـ جامعة دمشق

 طالب دكتوراه في كلیة االقتصاد ـ جامعة دمشق

 ،كلیة االقتصاد، جامعة تشرین مدرس أسامة نجّوم. د استخدام رسم استھالك  الوقود لتمویل  استثمارات قطاع النقل في سوریة

تأثیر العوامل الشرطیة على استخدامات الموازنة التخطیطیة في خدمة 
  )دراسة میدانیة في المنشآت الزراعیة(الوظائف اإلداریة 

 

                                                                                    لطیف زیود. د
                       محمد نادر العثمان. د

 ایاد مالك حاتم

 .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد أستاذ في

  جامعة تشرین، كلیة االقتصاد مدرس في

 )معید  (

  واقع استخدام ممارسات المحاسبة اإلداریة

 الزراعیة السوریة العامةالمنشآت دراسة مسحیة في 

  لطیف زیود. د

                                                                                       محمد نادر العثمان. د
 ایاد مالك حاتم

 .جامعة تشرین، أستاذ في كلیة االقتصاد

  .جامعة تشرین، مدرس في كلیة االقتصاد

 جامعة تشرین، كلیة االقتصادمعید في 

  .أستاذ في كلیة العلوم السیاسیة في جامعة دمشق  عفیف حیدر.د على التنمیة االقتصادیة في الدول العربیة قروض البنك الدولي وأثرھا
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صابر بلول                                                                                      . د
 أیھم عماد

  .أستاذ مساعد في كلیة العلوم السیاسیة في جامعة دمشق

 .طالب دكتوراه في كلیة العلوم السیاسیة في جامعة دمشق

العالقة بین األرباح المحاسبیة وعوائد األسھم في سوق دمشق لألوراق 
 ةالمالی

  عبد الرحمن میرو.د

 باسل البیطار

 دمشق –أستاذ مساعد في المعھد العالي إلدارة األعمال 

 دمشق -المعھد العالي إلدارة األعمال -طالب دكتوراه 

المالیة األولیة والنھائیة  في  اختبار منفعة المعلومات المحاسبیة للتقاریر
 سوق دمشق لألوراق المالیة

  عبد الرحمن میرو.د

  باسل البیطار

 دمشق –أستاذ مساعد في المعھد العالي إلدارة األعمال 

 دمشق -المعھد العالي إلدارة األعمال -طالب دكتوراه 

  ألنواع التأمین المتواجدة في السوق السوریةدراسة تحلیلیة 

 )دراسة على المؤسسة العامة السوریة للتأمین(

  یمن منصور.د

  باسل الحایك

  كلیة االقتصاد جامعة تشرین في أستاذ مساعد 

 كلیة االقتصاد جامعة تشرین- ) دكتوراه ( طالب

  الخدمیةأثر عناصر المزیج الترویجي في تحقیق القدرة التنافسیة للمنظمات 

 دراسة میدانیة على المستشفیات الخاصة في الساحل السوري

الدكتور سامر قاسم                                                                      
الدكتور بسام التزه                                                                    

 باسل عالء الدین

  جامعة تشرین، كلیة االقتصاد، مساعدأستاذ 

 .جامعة دمشق، كلیة االقتصاد، أستاذ مساعد

 جامعة تشرین، كلیة االقتصاد،)ماجستیر(طالب

  نھاد نادر. د  قیاس كفاءة محطات الحاویات باستخدام أسلوب تحلیل مغلف البیانات

  خالد علیطو. د

 باسل ونوس

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد ، أستاذ مساعد

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  في مدرس

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد ، طالب دكتوراه

  تحّدیات التسویق اإللكتروني في سوریة

 دراسة تطبیقیة على الشركات العاملة في سوریة

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  في مدّرس  باسم غدیر غدیر.  د

  للبحر المتوسط الصراع على النفط و الغاز في الحوض الشرقي

  

 

  الدكتور عبد العزیز المنصور

  الدكتور محمد حسون

 بشار أحمد نرش

 جامعة دمشق –كلیة العلوم السیاسیة –أستاذ مساعد 

  جامعة دمشق –كلیة العلوم السیاسیة  –أستاذ مساعد

 جامعة دمشق –كلیة العلوم السیاسیة - )دكتوراه(طالب 

  العمیلتأثیر جودة الخدمة المدركة على رضا 

دراسة میدانیة على عمالء فروع المصارف التجاریة في مدینة طرابلس في 
  لیبیا

 

الدكتور صالح محمد شیخ 
دیب                                                      

عشیر محمد الدكتورة شیراز 
طرابلسیة                                                   

  اسویسي دربوكجمعة علي 

  .كلیة االقتصاد، جامعة تشرین-أستاذ مساعد

 .كلیة االقتصاد، جامعة تشرین - مدرس

  ن،كلیة االقتصاد، جامعة تشری)دكتوراة(طالب

  العالقة بین أبعاد جودة الخدمة وتوقعات العمیل

 "دراسة میدانیة على عمالء شركة الخطوط الجویة اإلفریقیة للطیران"

صالح شیخ دیب                                                      . د
عشیر محمد الدكتورة شیراز 

طرابلسیة                                                   
  جمعة اسویسي دربوك

  .كلیة االقتصاد، جامعة تشرین -أستاذ مساعد

 مدرس ، كلیة االقتصاد، جامعة تشرین، الالذقیة

  ،كلیة االقتصاد، جامعة تشرین)دكتوراة(بطال

دور االقتصاد المبني على المعرفة في زیادة تنافسیة القطاع الصناعي في 
 سوریة

  الدكتورحبیب محمود

 حسام الحمدان

  .جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  -أستاذ

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد، )دكتوراه(طالب

  جامعة دمشق –كلیة االقتصاد في  أستاذ مساعد إبراھیم العدي.د  دور عدالة النظام الضریبي في الحد
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 جامعة دمشق - كلیة االقتصاد -طالب دكتوراه  حسین عبداهللا التھرب الضریبيمن 

  دور التحلیل االئتماني في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي

 )دراسة میدانیة على المصرف التجاري السوري في محافظة الالذقیة(

  العماررضوان 

  حسین قصیري

  .أستاذ في كلیة االقتصاد، جامعة تشرین

 جامعة تشرین، كلیة االقتصاد- ماجستیر طالبة 

( استخدام التحلیل التمییزي في تصنیف العمالء المصرفیین االعتباریین 
 دراسة میدانیة على المصرف الصناعي السوري) الشركات 

  عز الدین حیدر. د

 حسین یوسف

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد أستاذ مساعد في 

 جامعة تشرین –طالب دراسات علیا كلیة االقتصاد 

  "SME’s"أنشطة األعمال ودور المشاریع الصغیرة والمتوسطة 

 "DP" في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي في سوریة 

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد  حیان أحمد سلمان. د

األزمة على االقتصاد السوري وخاصة  قطاع التجارة تأثیر المؤامرة و 
 الخارجیة

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد   حیان أحمد سلمان.  د

  تقییم مدى التزام شركات التأمین السوریة بمبادئ الحوكمة

دراسة مسحیة على شركات التأمین الخاضعة إلشراف ھیئة األوراق "
  "ةواألسواق المالیة السوری

 

  بسام زاھر. د

  یسیرة دریباتي. د
  حیان محمد بركات

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد كلیة االقتصاد 

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  فيمدّرسة 

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  –) دكتوراه(طالب

اإلشراف في تطبیق قواعد الحوكمة من وجھة نظر العاملین تقییم دور ھیئات 
  في شركات التأمین

 "دراسة میدانیة على شركات التأمین العاملة في سوریة"

  بسام زاھر. د

  یسیرة دریباتي. د
  حیان محمد بركات

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد في أستاذ مساعد 

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد في مدّرسة 

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  –)راهدكتو(طالب

 كلیة االقتصاد، جامعة دمشق فيأستاذ مساعد   حیدر عباس. د النمذجة الریاضیة للتنبؤ السنوي باستحقاق زكاة الثروة النقدیة

 كلیة االقتصاد، جامعة دمشق فيأستاذ مساعد   حیدر عباس. د  النمذجة الریاضیة لشروط استقراریة عمل المصارف

ودة الشَّاملة في جودة حیاة العمل الدَّاعمة لتطبیق إدارة الّجتقویم واقع 
دراسة میدانیة على المدارس الثَّانویة الحكومیة " المؤسسات التعلیمیة 

 "فیمدینة الالذقیة

  بسام زاھر. د

جمال أبو دولة                                                                       . د
 دانیا زین العابدین

  .جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد

 .األردن -جامعة الیرموك -أستاذ في كلیة االقتصاد

 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -دكتوراهطالبة 

 أثر ضغط موازنة الوقت على االختبارات الخاصة بأدلة اإلثبات

  محافظتي الالذقیة وطرطوسدراسة میدانیة على مكاتب التدقیق في 

الدكتور ماھر األمین الدكتور 
  محمد البھلول

 راده فاروق دریباتي

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد –استاذ مساعد 

  جامعة تشرین –كلیة االقتصاد –استاذ مساعد 

  جامعة تشرین–كلیة االقتصاد –قسم المحاسبة–) دكتوراه(طالبة 

الدكتور نزار قنوع      االختالالت الھیكلیة لالقتصاد السوري أثر برنامج اإلصالح االقتصادي على
الدكتورة غادة عبا س رامي 

 كاسر الیقة

  كلیة االقتصاد جامعة تشرین -أستاذ

  كلیة االقتصاد جامعة تشرینفي  مدرس

 كلیة االقتصاد جامعة تشرین –)دكتوراه( طالب 

  كلیة االقتصاد جامعة تشرین-أستاذ  الدكتور نزار قنوع  نموذج التنمیة الوطنیة المستقلة المعتمدة على الذات
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  الدكتورة غادة عبا س النموذج البدیل لالقتصاد السوري" 

 رامي كاسر الیقة

  كلیة االقتصاد جامعة تشرین- مدرس

 كلیة االقتصاد جامعة تشرین)دكتوراه( طالب 

 أثر الخدمات االستشاریة لمدقق الحسابات على حیادیتھ

 )دراسة میدانیة على مكاتب التدقیق في سوریة(الحساباتبتدقیق 

شوقي  عفیف كرّیم                                                                                    . د
 الزریر رانیا. د

  جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  - مدرس 

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد - مدرس 

تطبیق على القطاع المصرفي - المبكر لألزمات المصرفیةمؤشرات اإلنذار 
  صالسوري الخا

 المشعل یاسر الدكتور

 كوكش ميھرباف

  دمشق جامعة - اإلقتصاد كلیة -مدرس

 دمشق جامعة - اإلقتصاد كلیة) ماجستیر(طالبة 

تكنولوجیا المعلومات ودورھا في تطویر إجراءات إدارة الموارد البشریة في 
 المصارف السوریة

الدكتور محمدالحسین 
                                                     الصطوف 

الدكتور محمد یاسین صبیح                                               
 روال نسیم غصن

 .أستاذ في كلیة االقتصاد، جامعة تشرین

 كلیة الھندسة المعلوماتیة، جامعة تشرین مدرس في

 كلیة االقتصاد، جامعة تشرین في وراهطالبة دكت

 جامعة دمشق، ماجستیر كلیة االقتصاد  ریم محمد عبود إدارة مخاطر سعر الفائدة والتحوط منھا باستخدام العقود اآلجلة

  العوامل المؤثرة على فاعلیة نظم المعلومات المحاسبیة

 دراسة حالة فرع المصرف التجاري السوري في الالذقیة

  لطیف زیودالدكتور 

  الدكتور حسین علي

 ریم محمد نصور

  .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد أستاذ

 .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد الثانیة، مدرس

 .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد،)دكتوراه(طالبة

  دور المراجعة الداخلیة في تفعیل الحوكمة في القطاع المصرفیط

 السوري بالالذقیةدراسة میدانیة في المصرف التجاري 

  الدكتور لطیف زیود

  الدكتور حسین علي

 ریم محمد نصور

  .جامعة تشرین، كلیة االقتصادفي  أستاذ

 جامعة تشرین، كلیة االقتصاد الثانیة في مدرس

  .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد) دكتوراه(طالبة

  تمكین المرأة وعالقتھ بعدد األوالد

 

  موسى الغریر

 ریما سوید

 كلیة االقتصاد، جامعة دمشقفي أستاذ 

 ، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق)دكتوراه(طالبة

  أنماط األسرة خصائصھا، واقعھا

 )2009، 1994(أھم العوامل المحددة لحجم األسرة في سوریة خالل 

  موسى الغریر

 ریما سوید

 .كلیة االقتصاد، جامعة دمشق في أستاذ دكتور

 جامعة دمشقكلیة االقتصاد،  )دكتوراه(طالبة 

أثر التنوع الدیموغرافي  والثقافي على أداء العاملین في إدارة وزارة 
 الصناعة بدمشق

تیسیر زاھر                                                                       .  د
زكریا : طالب الدكتوراه 
 سالمة

  جامعة دمشق - كلیة االقتصاد   فيأستاذ مساعد  

 جامعة دمشق- طالب الدكتوراه 

محمدالحسین الصطوف                                                   . د واقع التكنولوجیا اإلعالمیة وأھمیتھا في التنمیة
محمد محمود                                            . د

 زینة محمد

  كلیة االقتصاد، جامعة تشرین أستاذ دكتور في

  .مدّرس في كلیة االقتصاد، جامعة تشرین

 .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد، طالبة دكتوراه

  اختبار أثر الرافعة وسلوك التذبذب في سوق دمشق لألوراق المالیة

 

 

  سام محمد

  محمد الحسین. د.أ

 عدنان غانم. د.أ

  طالب دكتوراه في كلیة االقتصاد، جامعة دمشق

  جامعة دمشقأستاذ في كلیة االقتصاد، 

 أستاذ في كلیة االقتصاد، جامعة دمشق
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 نور الدین ھرمز. د )محطة حاویات الالذقیة الدولیة نموذجًا(  التشاركیة في قطاع النقل البحري
 عماد الدین عبد الحي .د

  سامر احمد

 .جامعة تشرین –أستاذ كلیة االقتصاد 

 جامعة حلب –كلیة الحقوق -أستاذ مساعد

  .جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  – طالب دراسات علیا

 

دور النظام المحاسبي األساسي في إعداد حساب الناتج المحلي في 
 القطاع العام االقتصادي

 جامعة دمشق –ماجستیر في كلیة االقتصاد  سامر الصبَّاغ

  الھجرة غیر الشرعّیة من المغرب نحو أسبانیا

  أسبابھا وآثارھا

 

  الدكتور نزار قنوع

  مجد خربوطالدكتور 

 سـحر أحمد طیبا

 .جامعة تشرین -أستاذ في كلیة االقتصاد

 جـامعـة حلـب -أستاذ مسـاعد في كلیة الحقوق الثانیـة

 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -طالبة دكتوراه

العوامل المؤثرة على إنتاجیة العامل في الشركة العامة للخیوط القطنیة 
 بالالذقیة

 جامعة تشرین، كلیة االقتصاد،مدّرس الدكتور شكیب بشماني

  دور االئتمـان المصـرفـي في تمـویل

 المشـروعات الصغیـرة والمتوسـطة في سـوریة

  الدكتـورة غـادة عباس

  ادكتـور یوسـف محمود

 صبـا قبرصلي

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد –أستاذ 

 .جامعة تشرین –كلیة االقتصاد –مدّرسة 

 جامعة تشرین –االقتصاد كلیة )ماجستیر(طالبة

  دراسة العالقة بین أبعاد جودة الخدمة المتوقعة والمدركة ووالء العمیل

 دراسة مسحیة على عمالء المصارف التجاریة في الساحل السوري

 .جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -أستاذ مساعد  صالح محمد شیخ دیب .د

التعاون الخلیجي العربي في فاعلیة التجارة البینیة بین سوریة ودول مجلس 
 )2009- 1998(إطار منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى خالل الفترة 

  محمود حبیب.د

 حمود ظافر

  دمشقجامعة  –كلیة االقتصاد –أستاذ 

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  –طالب دكتوراه

 دراسة تحلیلیة للفروق في مھارات إدارة الصف بین التعلیم الثانوي العام
  والمھني

 "دراسة میدانیة في مدارس محافظة الالذقیة"

الدكتورة ھنادي شمعون                                                                 
الدكتورة ریم سلیمو                                                                   

 ظالل ھارون

  .جامعة تشرین - كلیة االقتصاد- مدرسة

  جامعة تشرین -كلیة التربیة الثانیة-أستاذ مساعد

 نجامعة تشری - كلیة االقتصاد- )ماجستیر(طالبة 

 السوریة بتطبیق مبادئ إدارة مخاطر الغش الخاصة مدى التزام المصارف
 "دراسة میدانیة في الجمھوریة العربیة السوریة"

  ماھر األمین.د

  محمد البھلول .د

 ارسعبد الرحمن الح

  أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد، جامعة تشرین

  أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد، جامعة تشرین

 طالب دكتوراه في كلیة االقتصاد، جامعة تشرین

 المشاكل القانونیة التي تواجھ تنظیم التكنولوجیا الرقمیة

 ))دراسة تطبیقیة على بعض الدول المتطورة((

 الحقوق ، جامعة غالسكوماجستیر في  عبیر القاضي

- مدى توافق مھنة التدقیق في سوریة مع المعاییر المھنیة لرقابة الجودة
 دراسة تحلیلیة

  حسین دحدوح.د

 عصام تركي الشاھین

 جامعة دمشق- أستاذ في كلیة االقتصاد 

 طالب دكتوراه ،كلیة االقتصاد ،جامعة دمشق

 

  .كلیة االقتصاد، جامعة تشرین،أستاذ مساعد  الدكتورة لیلى الطویلتأثیر حجم الشركة ونشاطھا في سوق األوراق المالیة على اإلفصاح 
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 ،كلیة االقتصاد، جامعة تشرین)دكتوراه(طالبة  عفراء زحلوط المحاسبي دراسة تجریبیة

الشركات دراسة على  –تأثیر العولمة على مستوى اإلفصاح المحاسبي 
 الصناعیة األردنیة المدرجة في سوق عّمان المالي

  الدكتورة لیلى الطویل

 عفراء زحلوط

  .كلیة االقتصاد، جامعة تشرین، أستاذ مساعد

 .،كلیة االقتصاد، جامعة تشرین)دكتوراه(طالبة

  دور المھرجانات الثقافیة في تحسین كفاءة التسویق السیاحي

 السیاحیة في محافظة طرطوسدراسة میدانیة على المنشآت 

الدكتور أدیب برھوم                                
نبیلة سلیمان                                .دة

  عال محمود حسن

  جامعة تشرین، كلیة االقتصادفي  أستاذ مساعد

 جامعة تشرین، كلیة االقتصادفي  مدرسة

 .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد)دكتوراه(طالب

 تحلیل العالقة بین الموازنة العامة و المیزان التجاري

  باستخدام أسلوب التكامل المشترك والعالقة السببیة

 " 2009- 1990دراسة تطبیقیة على االقتصاد السوري خالل الفترة " 

  الدكتور فرید الجاعوني

  الدكتور أحمد العلي

  عالء عبداهللا الذیب

  أستاذ في  كلیة االقتصاد، جامعة دمشق

 أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد، جامعة دمشق

 طالب دكتوراه في كلیة االقتصاد ، جامعة دمشق

أثر السلوك الالعقالني للعمالء على حركة الودائع المصرفیة في سوریة في 
 ظل األزمة الحالیة

  الدكتور أحمد العلي

علي حبقھ 

  جامعة دمشق –كلیة االقتصاد في أستاذ مساعد 

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد - طالب ماجستیر 

  نظرة المجتمع السوري لمشروعیة األنشطة التأمینیة

 )دراسة مقارنة ( التقلیدیة واإلسالمیة في ضوء تعدد اآلراء الشرعیة

 محمد جودت ناصر .د

  محمد نادر العثمان .د

 عماد صدیق دیب

  .جامعة دمشق –كلیة االقتصاد في أستاذ 

 جامعة تشرین- االقتصادكلیة  مدرس في

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  –)دكتوراة ( بطال

دراسة تحلیلیة لمعدل العائد على االستثمار في رأس المال البشري في 
 الساحل السوري

  یسیرة دریباتي. د

 عمار ابراھیم

 جامعة تشرین -كلیة االقتصاد - ُمّدرسة

 جامعة تشرین–في كلیة االقتصاد ) ماجستیر(طالب

 خالل التوزیع األمثل للقوى العاملة على القطاعات االقتصادّیة في سوریة
 باستخدام أسلوب البرمجة الخطّیة 2010- 1995الفترة الزمنّیة 

 عبد الھادي الّرفاعي. د

 عصام اسماعیل .د

  غدیر حبیب

  .جامعة تشرین -أستاذ في كلیة االقتصاد

  جامعة حلب - كلیة االقتصادفي أستاذ مساعد 

 جامعة تشرین -دكتوراه في كلیة االقتصادطالب 

تطبیق التحلیل العاملي في دراسة أھم العوامل االقتصادّیة المؤّثرة في تغّیر 
 في سوریة 2009-2000عدد المشتغلین خالل الفترة 

 الدكتور عبد الھادي الّرفاعي

 الدكتور عصام اسماعیل

  غدیر حبیب

  .جامعة تشرین -أستاذ في كلیة االقتصاد

  جامعة حلب - كلیة االقتصاد اذ مساعد فيأست

 نجامعة تشری - كلیة االقتصاد -طالب 

 -نظام التكالیف المعیاریة كأداة لتقویم األداء في البیئة التصنیعیة الحدیثة
 دراسة حالة

نواف فخر                                                          . د
حسین شیخ محمد               . د

القائم باألعمال غیث محمد 
 جدید

  .جامعة دمشق –كلیة االقتصاد -أستاذ 

  جامعة حلب –كلیة االقتصاد  –أستاذ مساعد

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد ) دكتوراه(طالب

عمر العبداهللا                                                                               الدكتور منظمة تعاون شنغھاي كتحالف مناھض للوالیات المتحدة األمریكیة
                                                                               الدكتور فادي خلیل

 فادي شمسین

 جامعة دمشق –كلیة العلوم السیاسیة –أستاذ مساعد 

  جامعة دمشق –كلیة العلوم السیاسیة  - مدّرس
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 جامعة دمشق –كلیة العلوم السیاسیة  –طالب دكتوراه

  استخدام نموذج برمجة األھداف في اختیار المزیج اإلنتاجي األمثل

 "دراسة تطبیقیة على شركة اإلنشاءات العسكریة في الالذقیة"

صالح شیخ دیب                                             . د
محمد فھمي بالل                                                                              . د

 فداء علي الشیخ حسن

  جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد

  .مصر -  جامعة عین شمس - أستاذ مساعد في كلیة التجارة 

 جامعة تشرین - طالبة دكتوراه في كلیة االقتصاد

-2000التحلیل اإلحصائي إلنتاج القمح المروي في سوریة خالل الفترة 

2010  

  شفیق عرب. د

 فداء علي عباس

  دمشق –جامعة دمشق  –األستاذ في كلیة االقتصاد 

 جامعة دمشق –طالبة دكتوراه في كلیة االقتصاد 

 مطانیوس مخول .د السیاحي و الحركة السیاحیة في سوریةاستراتیجیة العمل 

  الدكتور منذر عواد

 فداء موسى الدرویش

  جامعة دمشق –كلیة االقتصاد –أستاذ مساعد 

  جامعة دمشق –كلیة االقتصاد في  دكتور

 جامعة دمشق -كلیة االقتصاد - ق  - )دكتوراه(طالبة

القیمة المضافة لالقتصاد دور الخدمات الحكومیة االلكترونیة في تحقیق 
 السوري

  حبیب محمود.د

  حیدرعباس. د

 قسورة ناصر مصطفى

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  –أستاذ

  جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  في مساعد   أستاذ

 جامعة دمشق –كلیة االقتصاد  –) ماجستیر(طالب

  التوجھ بالسوق وأثره على تعظیم القدرة التنافسیة

 على المنظمات الصناعیة الحاصلة على األیزو في الالذقیة یدانیةدراسة م

  علي مي .د

  صالح شیخ دیب .د

 لبنى دغمان

  .جامعة تشرین-كلیة االقتصادفي  أستاذ

  .جامعة تشرین -كلیة االقتصاد-أستاذ مساعد

 جامعة تشرین -كلیة االقتصاد - )دكتوراه(طالبة

  متطلبات اإلبداع اإلداريتقویم الثقافة التنظیمیة ومدى تالؤمھا مع  

 )دراسة میدانیة على فروع المصرف التجاري السوري في مدینة الالذقیة(

  الدكتور بسام زاھر

  الدكتورة غادة بواط

  لمى اسبر

  في كلیة االقتصاد، جامعة تشرینأستاذ مساعد 

  مدرس في كلیة االقتصاد، جامعة تشري

 كلیة االقتصاد، جامعة تشرین -طالبة دكتوراه

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد الثانیة بطرطوس - مدرس لؤي صیوح. د السیاسة األمریكیة تجاه قضایا التدخل في حقوق اإلنسان

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد الثانیة بطرطوس - مدرس لؤي صیوح. د مؤشرات التنمیة المستقلة في االقتصاد السوري

  مراكز التسوقدور البیئة والمالءمة في اإلقبال على 

 "دراسة مسحیة على مراكز التسوق في الساحل السوري"

  أدیب برھوم

  ماھر المـشـحرة

  جامعة تشرین، كلیة االقتصاد الثانیة أستاذ مساعد في

 جامعة تشرین، كلیة االقتصاد الثانیة - ) ماجستیر(طالب 

  بواسطة الكمبیوتر مسؤولیة المصرف المدنیةعن األخطاء المرتكبة

 

  تمحمد حاتم البیا. د

 متیم أحمد إبراھیم

  قجامعة دمش، كلیة الحقوقفي  دكتور

  جامعة دمشق، كلیة الحقوق ،طالب دكتوراه 

  الدكتور نور الدین ھرمز اتجاھات تطور النقل البحري وأھمیتھ في التجارة الخارجیة السوریة

 محمد خضرة

 .جامعة تشرین  –أستاذ في كلیة االقتصاد 

 جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  في طالب دكتوراه

  .جامعة حلب - كلیة االقتصاد في أستاذ مساعد الدكتور محمد رشید متوسطیة -البعد السیاسي واألمني للشراكة األورو

) 24(تقییم جودة الفحص الضریبي في ظل قانون ضریبة الدخل رقم 
الساحل دراسة میدانیة على مدیریات المال في (وتعدیالتھ في سوریة

 )السوري

  مدین إبراھیم الضابط.د

 

 جامعة تشرین -كلیة االقتصاد الثانیة مدرس في
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المقیاس المالئم لقیاس جودة الخدمة المصرفیة المدركة في المصارف 
 .السوریة

  الدكتور رضوان العمار

  الدكتور أحمد صقر

 مصطفى نوراهللا

 .جامعة تشرین  -كلیة االقتصاد  في أستاذ 

األكادمیة العربیة للعلوم و التكنولوجیا و النقل البحري  –مدّرس 
  مصر - اإلسكندریة  –كلیة اإلدارة و التكنولوجیا  –

 جامعة تشرین  - كلیة االقتصاد  - )  دكتوراه ( طالب

البیئة المصرفیة السوریة وأثرھا في زیادة جودة المعلومات المحاسبیة في 
 دراسة میدانیة –ظل النظام المحاسبي المصرفي الموحد

  الدكتور محي الدین حمزة

 مطیع ملحم

  .جامعة دمشق -كلیة االقتصاد-أستاذ مساعد

 جامعة دمشق -كلیة االقتصاد –)دكتوراه(طالب

أھمیة مقاییس التدفقات النقدیة في اتخاذ القرار االستثماري في سوق دمشق 
 )دراسة تطبیقیة( لألوراق المالیة

  الدكتور راغب الغصین

 منال الموصلي البةطال

  .مدرس، ، المعھد العالي إلدارة األعمال، دمشق
 .، المعھد العالي إلدارة األعمال، دمشق)ماجستیر(طالبة

  الحروب االقتصادّیة أحد أسالیب اإلرھاب االقتصادي غیر المنّظم

  )العراق كنموذج(

  الدكتور نزار قنوع

  بالدكتور درید الخطی

  منال علي عاقل

  .جامعة تشرین -كلیة االقتصاد في أستاذ

 جامعة حلب - كلیة االقتصاد -قسم االقتصاد والتخطیط -أستاذ
 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد في طالبة دكتوراه

  العقوبات االقتصادّیة أحد أسالیب اإلرھاب االقتصادي غیر المنّظم

 )العراق نموذجًا خضع للعقوبات االقتصادّیة(

  الدكتور نزار قنوع

  بالدكتور درید الخطی

 منال علي عاقل

  .جامعة تشرین -كلیة االقتصاد -أستاذ

  جامعة حلب -كلیة االقتصاد-أستاذ

 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -طالبة دكتوراه

باستخدام الشبكات  التنبؤ بقیم واتجاھات مؤشر سوق دمشق لألوراق المالیة
 ةالعصبیة االصطناعی

 .جامعة تشرین –كلیة االقتصاد  مدّرس في الدكتور منذر مرھج

التحدیات الراھنة "  واقع الصناعة النفطیة في سوریة وآفاقھا المستقبلیة
 واالستراتیجیات البدیلة

  د عدنان سلیمان.أ

  منھال ذوقان العریضي

  أستاذ في كلیة االقتصاد، جامعة دمشق

  .دكتوراه، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق طالب

لجودة الخدمات المقدمة على حجم المعامالت أثر إدراك العمالء 
 )دراسة میدانیة على عمالء المصرف العقاري في محافظة الالذقیة(المصرفیة

  صالوم الحموي. د

  مھند رامز حمدان

  .األستاذ المساعد، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق

  .، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق)دكتوراه(طالب

دراسة ( :المستھلك وعالقتھا بالقرار الشرائيالعوامل المؤثرة على سلوك 
 )میدانیة على الشباب السوري في المرحلة الجامعیة

  يفواز صالوم الحمو .د

 مھند رامز حمدان

  .أستاذ مساعد، كلیة االقتصاد، جامعة دمشق

 .،كلیة االقتصاد، جامعة دمشق)دكتوراه(طالب

 عبد الھادي الرفاعي .د التحول الدیموغرافي في سوریة

  ھنادي شمعون .دة

 مھند شفیق صقر

  .جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -أستاذ 

  .جامعة تشرین - كلیة االقتصاد- مدرسة

 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -)دكتوراه(طالب

  السیاحة الریفیة ودورھا المحتمل

 في تنمیة المناطق الریفیة في سوریة

  نور الدین ھرمز. د

  أبا زیدثناء . د

 میساء اسبر

  أستاذ في كلّیة االقتصاد، جامعة تشرین

  أستاذ مساعد في المعھد العالي إلدارة األعمال، دمشق

 ،  كلیة االقتصاد، جامعة تشرین)دكتوراه(طالبة

  عبد الرحمن مرعي .د أثر سیاسة توزیع األرباح على القیمة السوقیة للسھم

 نائلة زكریا

  جامعة دمشق - كلیة االقتصاد في استاذ مساعد

 جامعة دمشق-كلیة االقتصاد -  )دكتوراه(طالبة 
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  عبد الرحمن مرعي .د أثر سیاسة توزیع األرباح على القیمة السوقیة للسھ

 نائلة زكریا

  جامعة دمشق - كلیة االقتصاد في استاذ مساعد

 جامعة دمشق- كلیة االقتصاد -) دكتوراه(طالبة

  لتطبیق الضریبة على القیمة المضافة في سوریةاآلثار االجتماعیة 

 

  الیاس نجمة. د

 ندى سلیم ھدیوة

 .أستاذ ، كلیة االقتصاد ، جامعة دمشق

 ، قسم االقتصاد ، كلیة االقت) دكتوراه ( طالبة

  دور إدارة مخاطر االئتمان في تحسین األداء المصرفي

 الالذقیةدراسة مسحیة في المصرف الّتجاري الّسوري بمدینة 

منذر مرھج                                                                          .د
  نورا الخّیر

  .جامعة تشرین، كلیة االقتصاد،مدّرس

 جامعة تشرین، كلیة االقتصاد، )ماجستیر(طالبة

العمالة المؤنثة في القطاع غیر المنظم ودورھا على سوق العمل السوریة 
 2010-2002 الفترةخالل 

  ولید عامر .د

  أیمن العشعوش .د

 نورا منصورة

  جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة االقتصاد

  جامعة تشرین - كلیة االقتصاد -أستاذ  مساعد في 

 جامعة تشرین - كلیة االقتصاد طالبة دكتوراه في

السیاحیین دراسة میدانیھ على األدالء (تقییم أثر التدریب على أداء العاملین
  )األردنیین 

 

الدكتور علي یونس مّیا                                                                       
الدكتور سالم سفاح العون                                                                         

 ھایل فالح السرحان

  تشرینكلیة االقتصاد، جامعة  أستاذ

 .جامعة آل البیت، المفرق، األردنفي  أستاذ مشارك

 ،كلیة االقتصاد، جامعة تشرین)دكتوراة(طالب

دراسة میدانیة لواقع المشكالت التي تعترض المشروعات الصناعیة الصغیرة 
المتوسطة  أو مع المشاریع األخرى فیما بینھا، ومدى وجود تشبیك في األردن

 "والكبیرة

 ، كلیة االقتصاد ،جامعة تشرین)دكتوراه(طالب الیقة نھشام عدنا

  امل المؤثرة في تطور نظم المعلومات المحاسبیة

  )المؤسسة العامة للتبغ - دراسة حالة (

  لیلى الطویل. د

 ھمسة حمدان

  تشرینكلیة االقتصاد، جامعة  أستاذ مساعد في

 ، كلیة االقتصاد، جامعة تشرین)دكتوراه(طالبة

  تجارة التجزئة وأثرھا على رضا العمیل جودة الخدمة في

 دراسة میدانیة على متاجر األلبسة الجاھزة بمدینة طرطوس

  سلیمان علي.  د

 والء زریق

 مدرس في قسم التسویق،  جامعة حلب، سوریة

  أحمد الحراكي. د  الحاالت غیر العالجیة مدى مشروعیة العمل الطبي في

 یاسر أردیني:الطالب 

  القانون الخاص  كلیة الحقوق جامعة  دمشق استاذ قسم

 جامعة  دمشق- كلیة الحقوق في  )دكتوراه(طالب 

-نماذج مقترحة لتقدیر الراتب التقاعدي في صنادیق تقاعد النقابات المھنیة
 .حالة تطبیقیة في صندوق تقاعد نقابة المھندسین الزراعیین في سوریة

 .جامعة تشرین - االقتصادكلیة  –مدرسة  یسیرة حسن دریباتي. د
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  2013سلسلة العلوم الھندسیة لعام 

 المرتبة العلمیة أسماء الباحثین عنوان ابحث

الالسلكیة متعددة  Ad Hocتحسین أداء شبكات 

  القفزات بتطبیق ترمیز الشبكة مع األرتال االفتراضیة

  م محمد حجازیة.د

  م معین یونس.د

  احمد ابراھیم. م

 جامعة تشرین _والكھربائیة المیكانیكیة الھندسةفي  مدرس

طالب  والكھربائیة، جامعة تشرین المیكانیكیة الھندسة في أستاذ

  تشرین ، والكھربائیة المیكانیكیة الھندسة في ماجستیر

تنمیة الحرف الیدویة التقلیدیة واألسواق التراثیة 
  :كمدخل لتعزیز السیاحة الثقافیة

 التطویر في سوریةالواقع والتحدیات وآفاق 

  الدكتور أحمد خلف عطیة

 

 جامعة تشرین - مدّرس في كلیة الھندسة المعماریة 

التحكم بتدفق سائل التكییف والھواء الراجع لخفض 
 استھالك أنظمة التكییف المركزیة من الطاقة الكھربائیة

  الدكتور قیس عبود

 احمد محمود علي

  جامعة تشرين_والكهربائيةالهندسة الميكانيكية في  أستاذ

  تشرینالهندسة الميكانيكية والكهربائية  في طالب ماجستير

  العوامل التصمیمیة المؤثرة

 في نشأة وتطور المجمعات السیاحیة

  جامعة دمشق - كلیة الھندسة المعماریة في األستاذ المساعد أدیب داري أومري. د

رفع كفاءة اإلطارات البیتونیة المسلحة لمقاومة األحمال 
  الزلزالیة باستعمال صفائح معدنیة جزئیة كجدران قص

  ماجستیر في الھندسة اإلنشائیة الزلزالیة أسامة طراف

  جامعة دمشقبالمعھد العالي للبحوث و الدراسات الزلزالیة 

البیانات ومعالجتھا في صیاغة الدلیل أھمیة جمع 
  الوطني

 للتخطیط اإلقلیمي في سوریة كحالة دراسیة

  الدكتور محمد طالل عقیلي

 المھندس أسعد معتوق

  أستاذ في كلية الهندسة المعمارية  في جامعة دمشق

 في كلیة الھندسة المعماریة في جامعة دمشق هطالب دكتورا

الجیزان إلى صیغة معادلة إدخال تأثیر انتقاالت مساند 
 للتحلیل اإلنشائي المبسط بطریقة الدورانات الثالثة

  االنتقاالت

  الدكتور المھندس أكرم صقور

 

  

 جامعة تشرین -أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة

العامة لعالقات التعریف بمجاھیل الخط المرن  الصیاغة
 للجیزان

 جامعة تشرین -كلیة الھندسة المدنیة أستاذ مساعد في  الدكتور ا أكرم صقور

خصائص االنعكاس الناتجة عن التوزع التجزیئي وحید 
البعد للمواد سالبة العازلیة الكھربائیة والنفوذیة 

المغناطیسیة وتطبیقھا في تصمیم مرشح  تمریر مكروي 
 ضیق الحزمة

  السموءل صالح. د

 

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة، جامعة تشرین في مدرس

آلیات عملیة التكامل التشغیلى بین المنطقة الحرة 
  المرفئیة والمیناء البحرى ،

والنقل البحري ، المحاضر باالكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا  الدكتور أیمن محمد محمد خلیل النحــراوي

  . الالذقیة
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 "دراسة حالة للمنطقة الحرة ومیناء جبل علي" 

نحو تأسيس ترسانات صناعة بناء واصالح السفن في 

 سوريا

المحاضر باالكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري ،  الدكتور أیمن محمد محمد خلیل النحــراوي

  . الالذقیة

دراسة تحلیلیة للوضع الحالي لألسطول التجاري 
 ضوء المتغیرات الراھنةالبحري السوري في 

المحاضر باالكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري ،  الدكتور أیمن محمد محمد خلیل النحــراوي

  . الالذقیة

اداة لحفظ "SIRS" نظام البحث عن الفعالیات بالتتابع

  )معرفة –علم ( وتخزین واستثمار  الثنائیة 

  .جامعة تشرین _ الھندسة المیكانیكیة والكھربائیةكلیة  مدرس في  أیمن یوسف. د

  .جامعة تشرین _مدرس في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة أیمن یوسف. د التخطیط الشبكي في جدولة العملیات اإلنتاجیة  استخدام

نتح  -تقدیر الّتبخر.اإلشارة المرجعیة غیر معّرفة! خطأ
في منطقة صافیتا باستخدام الشَّبكة  المرجعي الشَّھري

 العصبیَّة الصنعيَّ

  غطفان عّمار.د.أ

  حیدر بادیھ. د

  

  

  

 

 . جامعة تشرين _أستاذ في كلية الهندسة المدنية

 . جامعة تشرين_مدرسة في كلية الهندسة المدنية

تصمیم ألیاف بلوریة فوتونیة عالیة الالخطیة ذات 
 خسارة حصر منخفضة جدا

  إحسان شریتح. د

 باسل خالد حجي. م

  .جامعة تشرین _كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  فيأستاذ 

 .تشرین  _الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  فيطالب ماجستیر 

  دراسة أثر نظام اإلقالع المستخدم في محركات التیار

المستمر العاملة في األنظمة الدوریة على مفاقید الطاقة 
  الكھربائیة

 

  األستاذ الدكتور المھندس علـي محمود

  مخائیل مخولاألستاذ الدكتور المھندس 

  المھندس بھاء نظیر حسـن

 .جامعة تشرین  –أستاذ في كلیة الھندسة التقنیة 
  .جامعة تشرین  –أستاذ في كلیة الھندسة التقنیة 

 .جامعة تشرین  _جستیر في كلیة الھندسة التقنیة ام

دراسة امكانیة استخدام نفایات خبث معمل حدید حماه 
 في صناعة االسمنت

  محمد المحمد. د

  بسام حنا. د

  بیداء سلوم. م

 .جامعة البعث _ كلیة الھندسة المدنیة فيمساعد  أستاذ

  جامعة البعث -كلیة  الھندسة المدنیة في أستاذ

 جامعة البعث -كلیة الھندسة المدنیة فيطالبة دكتوراه 

تأثیر إضافة ألیاف البولي بروبیلین على الخصائص 
  الریولوجیة و المیكانیكیة

  التوضع للبیتون ذاتي

 الدكتور غاندي علي جحجاح

 الدكتور عـــلي خـیـر بـــــك

  تــّمــام زیــــــنھ

  .جامعة تشرین –كلیة الھندسة المدنیة  فيأستاذ 

  .جامعة تشرین  –كلیة الھندسة المدنیة في  أستاذ مساعد

 .جامعة تشرین  _ كلیة الھندسة المدنیة  فيطالب ماجستیر 

تصمیم منظم تسلسلي للتحكم في محرك تیار مستمر "
ذو تھییج مستقل مستخدم في نظم التحكم الصناعیة 

 "Matlabباستخدام 

 الدكتور علي أحمد محمود

  الدكتور مخائیل سلیم مخول

 المھندس جاسم یوسف

 .جامعة تشرين   –أستاذ في كلية الهندسة التقنية  

 .جامعة تشرين   –أستاذ في كلية الهندسة التقنية  

 .جامعة تشرين   _ كلية الهندسة التقنيةفي  طالب ماجستير
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العوامل المؤثرة في نشأة المناطق العشوائیة وسیاسات 
 االرتقاء

  .جامعة حلب _ أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المعماریة جورج توما توما.د

االجتماعیة للفراغات العمرانیة الكفاءة الوظیفیة و 
 العامة في مدینة الالذقیة

 تشرین جامعة   -  المعماریة الھندسة كلیة في مدرس جورج قنصلیة .د

تحلیل ورسم خرائط الضجیج المروري الطرقي في 
 مدینة الالذقیة

  ھیثم یونس عیسى.د

  حبیب محمد محمود. د

  .جامعة تشرین –مدرس في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

 .جامعة تشرین –أستاذ في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

تحلیل ورسم خرائط الضجیج المروري الطرقي في 
 مدینة الالذقیة

  ھیثم یونس عیسى.د

 حبیب محمد محمود. د

  جامعة تشرین_الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة في كلیة مدرس 

 .جامعة تشرین _أستاذ في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

تحسین أداء محطة بانیاس الحراریة باستخدام الطاقة 
 الشمسیة

 

  محمد عطا بطل. د

  عھد محمود سلیمان. د

  حسام محمد داود

  .والكھربائیة بجامعة تشرینأستاذ في كلیة الھندسة المیكانیكیة 

  .أستاذ مساعد في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة بجامعة تشرین

 .، تشرین الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  فيطالب ماجستیر 

نمذجة العالقة المثلى بین قطر الدوار واستطاعة المولد 
الكھربائي لعنفة ریحیة مستخدمة في تولید الطاقة 

 الكھربائیة

أحمد سالمة                                                                           .د

أیوب حسن                                                                        .د

 حسن علي محمد

  جامعة تشرین_استاذ مساعد في كلیة الھندسة المیكانیكیة

  جامعة تشرین_المیكانیكیةاستاذ في كلیة الھندسة 

 جامعة تشرین _في كلیة الھندسة المیكانیكیة طالب ماجستیر 

مقارنة األداء والمردود ألنظمة التحكم السلمیة 
والشعاعیة في قیادة المحرك التحریضي ثالثي األطوار 

 عند العمل على حمولة متغیرة السرعة

جامعة  –كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة  فيقائم باألعمال  حنان مھجھ

  .تشرین 

المسلحة التربة جدران  ة سلوكدراس

بطریقة العناصر المنتھیة ومقارنة  ( SRW)بالجیوغرید

  مع الجدران البیتونیة التقلیدیة

 الدكتور المھندس مالك حسن

 الدكتور المھندس رامي أسطة

 المھندسة خلود محمود حواط

  .جامعة تشرين  –مدرس في كلية الهندسة المدنية 

 .جامعة تشرين  –مدرس في كلية الهندسة المدنية 

 .جامعة تشرین  –طالبة ما جستیر فیكلیة الھندسة المدنیة 

دراسة واقع تنفیذ ومكننة عملیات خدمة التربة وتأثیرھا 
  في أشجار الحمضیات

 .جامعة تشرين _كلية الهندسة التقنية في مشرفة على األعمال دعد معین ابراھیم

 -تأثیر التغیرات المناخیة على تدفقات نبع بانیاس 
  سوریة

 

  غطفان عبد الكریم عّمار. د

  شریف بدر حایك. د

 دیمة محسن محمد

  . جامعة تشرين -أستاذ في كلية الهندسة المدنية

  . جامعة تشرین _أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة

 .جامعة تشرین _كلیة الھندسة المدنیةفي  ماجستیرطالبة 

اإلدارة المثلى لموارد میاه نبع بانیاس في الساحل 
  السوري 

 WEAPباستخدام برنامج 

  غطفان عبد الكریم عّمار. د

  شریف بدر حایك. د

  . جامعة تشرين -أستاذ في كلية الهندسة المدنية

  . جامعة تشرین _المدنیةأستاذ مساعد في كلیة الھندسة 
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 . جامعة تشرین _كلیة الھندسة المدنیة في طالبة ماجستیر دیمة محسن محمد

  على) Sunspace(تأثیر شكل البیت الزجاجي

  حمل التدفئة ودرجة الحرارة الداخلیة في األبنیة السكنیة

  الدكتور رامي جورج

 

  .جامعة تشرین _أستاذ في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

 

أداء آلة تبرید امتصاصیة باستخدام المحالیل  مقارنة
نترات / برومید اللیثیوم وأمونیا / ماء (الثنائیة 

  )اللیثیوم

 –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  مشرف على األعمال في المھندس رامي زیود

 . جامعة تشرین

تحدید أنواع العیوب في بیلیتات الفوالذ بجھاز األمواج 
 باستخدام مسبر األشعة المباشرةفوقالصوتیة 

  علي ھترة. د

 رامي منصور. د

  كلیة الھندسة المیكانیكیة –جامعة تشرین  –أستاذ مساعد 

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة –جامعة تشرین  -أستاذ 

الكشف عن العیوب الداخلیة في بیلیتات الفوالذ باألمواج 
 فوق الصوتیة

  علي ھترة. د

 منصوررامي . د

  كلیة الھندسة المیكانیكیة –جامعة تشرین  –أستاذ مساعد 

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة –جامعة تشرین  -أستاذ 

دراسة حالة لتقییم أداء مبنیین قائمین واقعین في الساحل 

السوري على الزالزل بإستخدام التحلیل الستاتیكي 

 )pushover(الالخطي

                                                                       الدكتور نایل حسن 

الدكتور عصام ناصر                                                                              

 رلى زھیر طھ

 .جامعة تشرين  –كلية الهندسة المدنية  فيأستاذ مساعد 

 .جامعة تشرين  –كلية الهندسة المدنية  فيأستاذ 

 .جامعة تشرين  –كلية الهندسة المدنية  في طالبة ماجستير

التنبؤ بخریطة تساوي مناسیب المیاه الجوفیة الحرة 
-باستخدام طرائق اإلحصاء المكاني في سھل جبلة

 الالذقیة

  عباس عبد الرحمن.د

  د غطفان عبد الكریم عّمار

 ریم خضور

 .جامعة تشرين_كلية الهندسة المدنية مدرس في 

  . جامعة تشرين_أستاذ في  كلية الهندسة المدنية

 .جامعة تشرین -طالبة دراسات علیا في كلیة الھندسة المدنیة

دراسة منھجیة لتطویر مشاركة الجمھور في تقییم األثر 
 البیئي

 

 الدكتور ھیثم جناد

  الدكتورأحمد وزان

  ریما عباس

 .جامعة تشرين  –مدرس في كلية الهندسة المدنية 

  .جامعة تشرين  –أستاذ مساعد في كلية الهندسة المدنية 

 .جامعة تشرين  –طالبة ماجستير في كلية الهندسة المدنية 

) DO,BOD(نمذجة مؤشري نوعیة المیاه السطحیة 

 QUAL2Kلنھر الكبیر الشمالي باستخدام  نموذج 

 .جامعة تشرین _ ماجستیر في كلیة الھنسة المدنیة  ریما عیسى

تحدید حجم ومكان الورم في صور الرنین المغناطیسي "
  "باستخدام تقنیات معالجة الصورة آلیًا

  مریم محمد ساعي. د

 زید مدحت قریطم

 .جامعة تشرین –مدرس في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

 جامعة تشرین _الھندسة المیكانیكیة  ر فيطالب ماجستی

دراسة التداخل الكھرطیسي باستخدام النمذجة والمحاكاة 
 الكھرطیسیة الحسابیة

 جامعة دمشق - مدرسة في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  الدكتورة سالم محمود

طـــرائق حدیثة لالستخدام األمثل ألنظمة الطاقة 
 الشمسیةأنظمة الطاقة  المتجددة

جامعة –مشرفة أعمال في كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة  ســــمر محمود.م

  . تشرین
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مع  تصمیم شبكة ھاتفیة للمناطق الریفیة النائیة وربطھا

عبر طرفیات الفتحة  PSTNالشبكة الھاتفیة العامة 

 VSATsالصغیرة جدًا 

جامعة -الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیةكلیة في  قائم باألعمال المھندس سھاد حلوم

 .سوریا- الالذقیة-تشرین

استخدام أسلوب إدارة الطاقة لتغذیة حمولة من نظام 
 تولید مختلط

مسعود صبیح                                                                               . د

 سھام عساف. م
  .جامعة تشرین  -یكیة والكھربائیة أستاذ في كلیة الھندسة المیكان

 .الھندسة المیكانیكیة جامعة تشرین فيمشرفة على األعمال 

دراسة أسباب أوامر التغيير النظامية وتحليل أثرها 

  على مشاريع األبنية

 

  د بسام حسن.أ

  فايز جراد

 سونيا أحمد.م

  .جامعة تشرين  _أستاذ في كلية الهندسة المدنية 

  .جامعة تشرين  _مدرس في كلية الهندسة المدنية 

 .جامعة تشرين  –كلية الهندسة المدنية  _طالبة ماجستير في 

تحدید الغزارات األعظمیة الالزمة لتصمیم العبارات 

  GISالطرقیة باستخدام تقنیات 

 .جامعة تشرین  –مدّرس في كلّیة الھندسة المدنیة  الدكتورة شذى إبراھیم أسعد

مساھمة في التقییم األمثل لتجربة ضخ طویلة األمد من 
 سوریة - طبقة المیاه الجوفیة المضغوطة في بانیاس 

  .جامعة تشرین  –كلیة الھندسة المدنیة  فيأستاذ مساعد  الدكتور شریف بدر حایك

 تأثیر التغیرات المناخیة على تدفقات نھر الكبیر الشمالي

 

  غطفان عبد الكریم عّمار. د.أ

  علي محمد األسعد. د

  عباس عبد الرحمن.د

 شریف حایك. د

  . جامعة تشرين_  أستاذ في كلية الهندسة المدنية

  . جامعة تشرين _ أستاذ في كلية الهندسة المدنية

  . جامعة تشرين -مدرس في كلية الهندسة المدنية

 .جامعة تشرين -في كلية الهندسة المدنية مساعد أستاذ

التلوث للمیاه الجوفیة في محیط دراسة بعض مؤشرات 
مركز وادي الھدة لمعالجة المخلفات الصلبة في محافظة 

 طرطوس

  ھیثم شاھین. د

  یوسف العلي. د

  شفق حرفوش

  .أستاذ في المعهد العالي لبحوث البيئة

  . الثانية اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم في مدرس 

 .جامعة تشرين  -كلية الهندسة الزراعية فيطالبة دراسات عليا 

المنھج التعلیمي األكادیمي للرسم والتصویر في كلیة 
في العقد "  أدنبرا بین التقلید والمعاصرة - الفنون 

األخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الواحد 
  "والعشرین 

 .جامعة دمشق –كلیة الفنون الجمیلة  فيأستاذ  الدكتور شفیق اشتي

 تمويله طريقةمترو دمشق ـ  مبررات إنشائه و

 واستثماره

 . جامعة دمشق _ كلیة الھندسة المدنیة في مدرس شفیق عباس داؤد. م.د

نمذجة ومحاكاة الحقول الكھرطیسیة في المحركات 
التحریضیة ثالثیة الطور باستخدام الحزمة البرمجیة 

ANSYS 

                                                                                           محمد موسى.د

  عزت حسن.د

 صفاء األحمد

 .أستاذ في كلیة الھندسة الكھربائیة والمیكانیكیة ،جامعة دمشق

  .أستاذ في كلیة الھندسة الكھربائیة والمیكانیكیة ،جامعة تشرین

 .الكھربائیة والمیكانیكیة ،جامعة دمشق الھندسة فيطالبة دكتوراه 
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المعاییر التخطیطیة المعاصرة إلعداد المخططات 
  التنظیمیة المستدامة للمدن

 "دراسة حالة مدینة الالذقیة في سوریة" 

الدكتور المھندس محمد یسار عابدین                                                            

 روال الدكتورة المھندسة

 المھندسة صفاء مَیا

  . كلیة الھندسة المعماریة، جامعة دمشق في أستاذ

  كلیة الھندسة المعماریة، جامعة دمشقفي أستاذ 
  .كلیة الھندسة المعماریة، جامعة دمشق في طالبة دكتوراه

 

تصمیم نظام تحكم خاص بعمل المرشحات الفعالة بھدف 
باستخدام تحسین جودة الطاقة الكھربائیة و محاكاتھ 

 MATLABالـ

محسن خطیب                                                                                          . م.د

ثائر ابراھیم                                                                                          . م.د

 ضحى جدید. م

  .جامعة تشرین، كلیة الھندسة التقنیةفي أستاذ مساعد 

  . جامعة تشرین، مدرس في كلیة الھندسة التقنیة

 .جامعة تشرین _ في كلیة الھندسة التقنیة ماجستیرطالبة 

اكتشاف وتصنیف أورام الثدي في صور الرنین 

 Neuro Fuzzy  المغناطیسي باستخدام تقنیة
  بلســم عید. د

  طارق برھوم. م

 جامعة تشرین–الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  كلیة مدرسة في

 تشرین جامعة المیكانیكیة الھندسة كلیة في ماجستیر طالب

  تصمیم المقطع العرضي المتوسط في بدن السفینة

 

 أكادیمیة األسد للھندسة العسكریة -كلیة الھندسة المیكانیكیة - مدرس الدكتور طالل خازم

  . حلب _

النموذج االرتفاعي الرقمي في دراسات تقییم دقة تمییز 
 تحدید األحواض الساكبة لألنھار المتشاطئة

  عباس عبد الرحمن. د

 

 .جامعة تشرین _  مدرس في كلیة الھندسة المدنیة

استخدام المصادر المفتوحة لتحسین أداء نظم استعادة 
  المعلومات

 

  أحمد صقر أحمدالدكتور 

    قاسم قبالنالدكتور 

  قریعةعبد الحمید   

  جامعة تشرین_المعلوماتیةأستاذ في كلیة الھندسة 

  جامعة تشرین_ المعلوماتیةفي كلیة الھندسة  مدرس

 .جامعة تشرین_المعلوماتیةكلیة الھندسة  في هدكتوراطالب 

للتحكم بحركة  الضبابي الھجینPID تصمیم نظام تحكم

  تأرجح الحملللحد من  الرافعات المتحركة المؤتمتة

كلیة الھندسة  –قسم المیكاترونیك  –مھندس قائم باألعمال معاون  الرزاق دبورعبد . م 

  سوریا –الالذقیة  –جامعة تشرین  –المیكانیكیة و الكھربائیة 

دراسة تحلیلیة لعمارة كنیسة القدیس بطرس بالفاتیكان 

 ودالالتھا الروحانیة) روما(
  الدكتور فؤاد خضرة

  عال بّدور
  .جامعة تشرين  –كلية الهندسة المعمارية _ أستاذ مساعد 

 .جامعة تشرین _ كلیة الھندسة المعماریة  _ طالبة ماجستیر

مستوى التنمیة في المجتمعات  االستبیان كأداة لقیاس
مدى رضا السكان عن الواقع : حالة دراسیة( الحضریة

 )الحضري والتنموي في ضاحیة األسد بحرستا

  الدكتورة  روال أحمد میَّا

 عال عبد الرزاق غدا المھندسة

  .بجامعة دمشق _  كلیة الھندسة المعماریةأستاذ مساعد في 

 .بجامعة دمشق _كلیة الھندسة المعماریة في طالبة ماجستیر

  لصرف المیاه الجوفیة في القطاع الثالث  GMSمودیل 

 سوریة - من حوض الفرات األدنى 

  .جامعة تشرین  –كلیة الھندسة المدنیة  في أستاذ الدكتور علي محمد األسعد

دراسة تأثیر شدة اإلشعاع الشمسي على أداء مضخة 
 میاه تعمل بالطاقة الشمسیة في الالذقیة

الدكتور المھندس صالح داوود                                                                        

 المھندس علي حمودي
  ة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیةأستاذ مساعد في كلی

  .مشرف على األعمال في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة
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تأثیر استخدام النفایات البالستیكیة المعاد تدویرھا على 
 خصائص المونة اإلسمنتیة

  الدكتور المھندس علي خیربك

 المھندس علي طوالو

  تشرین جامعة_أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة 

 .جامعة تشرین_مشرف على األعمال في كلیة الھندسة المدنیة

 PUSHOVER(طریقة الدفع المتتالي "

ANALYSIS ( وتطبیقاتھاعلى أثر تحسین الترب

الضعیفة في رفع أداء االطارات البیتونیة 
 "المستویةالمقاومة للزالزل

 قاسم الزحیلي: الدكتور المشرف

 علي نظیر محمد

 

  . جامعة دمشق_ كلیة الھندسة المدنیةفي  أستاذ مساعد

 .جامعة تشرینفي كلیة الھندسة المدنیة ب طالب دكتوراه

: حل بدیل من أجل توثیق الواجھات األثریة الضخمة

استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في تصنیع الموزاییك 

  الرقمي للصور

  الخلیل عمر الدكتور

 

 .تشرین  جامعة _  المدنیة الھندسة كلیة في مساعد أستاذ

النمذجة العددیة لتحدید تأثیر أعداد نوسل الحملیة 
واإلشعاعیة ضمن تجاویف الحجرة المقسمة في الحیز 

  الغیر الثابت

 عھد محمود سلیمانالدكتور 

 

جامعة  – المیكانیكیة والكھربائیةكلیة الھندسةفي  أستاذ مساعد

 .تشرین 

ذاتیة  دراسة طریقة ریاضیة لحساب الصمامات===
  التأثیر للضواغط المكبسیة

 ذات مراحل التبرید الصغیرة الحجم

  منى صافي اسبر. د

 عواطف وحید نصره. د

 

  جامعة تشرين- كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية  يمدرسة ف

 جامعة تشرين- الهندسة الكهربائية والميكانيكية  كلية يمدرسة ف

ألنظمة الطاقة  تقييم أداء وكفاءة مدخرات التخزين

 الكهروشمسية

الدكتورعلي خضور                                                                                        

الدكتور حسن وسوف                                                                                            

 عیسى حمود

  اعد في كلیة الھندسة التقنیة جامعة تشرینأستاذ مس

  مدرس في كلیة الھندسة التقنیة، فرع جامعة تشرین

 جامعة تشرین - كلیة الھندسة التقنیة - طالب ماجستیر 

تقييم أداء وكفاءة مدخرات التخزين ألنظمة الطاقة 

 الكهروشمسية

الدكتورعلي خضور                                              

الدكتور حسن وسوف                                                                                          

 عیسى حمود

  أستاذ مساعد في كلیة الھندسة التقنیة جامعة تشرین

  مدرس في  كلیة الھندسة التقنیة، جامعة تشرین

 كلیة الھندسة التقنیة، جامعة تشرین - الب ماجستیر ط

النمذجة الحاسوبیة ألنظمة القیادة الكھربائیة في معامل 
  درفلة الحدید

جامعة –أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  الدكتور غسان حایك

 .تشرین

في الشبكات مخطط جدید للتحكم بقبول المكالمات 
  الخلویةالالسلكیة 

 

الدكتور تاج الدین جركس                                                                        

الدكتور عدنان معترماوي                                                                  

 المھندس غسان ناص

  تشرین جامعة –أستاذ في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

  جامعة تشرین –مدرس في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

 تشرین–طالب دكتوراه في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 
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تأثیر السرعة الكتلیة، الحمل الحراري، وإنتالبي الدخول 

ألنبوب شاقولي متجانس  للجریان القسري ثنائي الطور

 التسخین  في ھبوط الضغط

  حسان حلواني .د

  فاروق العبود. د

  بجامعة حل-  - كلیة الھندسة المیكانیكیة   في  مدرس

 كلیة الھندسة المیكانیكیة   جامعة  حلب فيأستاذ مساعد 

ثنائي الطور في لتیار تحدید أنظمة الغلیان والجریان ل

 أنبوب شاقولي متجانس التسخین
  حسان حلواني.د

  فاروق العبود.د

  جامعة حلب-كلیة الھندسة المیكانیكیة    في  مدرس

  كلیة الھندسة المیكانیكیة   جامعة  حلبفي  أستاذ مساعد

تحلیل تأثیر سماكة النواة العمودیة على استقرار السدود 
 )حالة سد الدویسات(الترابیة

 -الالذقیة - جامعة تشرین  -الھندسة المدنیة  كلیة أستاذ مساعد في  الدكتورة فاطمة فویتي

  سوریة

دراسة تأثیر تبدد ضغط الماء المسامي على استقرار 
 )حالة سد الحویز(السدود الترابیة 

 -الالذقیة - جامعة تشرین  -الھندسة المدنیة  كلیةأستاذ مساعد في   الدكتورة فاطمة فویتي

 سوریة

ریة عن حساب انحرافات الشبكة االرتفاعیة السو

باستخدام حقل الجاذبیة  EGM2008 الجیوئید العالمي 

  األرضیة الناظمي

  نديم ديوبالدكتور 

 الدكتور فایز دیب

  جامعة تشرین –مدرس في كلیة الھندسة المدنیة 

 جامعة تشرین –في كلیة الھندسة المدنیة  أستاذ

  في باریس"  LES HALLES"میدان أسواق الھال 

عمرانیًا و معماریًا داخل  دراسة في تطور المكان"
 "المدینة

 .جامعة تشرین _ أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المعماریة  الدكتور فؤاد خضرة

 FPGAباستخدام  DMFصمیم مرشح توافقي رقمي ت

 لضغط إشارة التعدیل الصفحي ذو الترمیز الثنائي

BPCM  سلسلة وفقM  على خلفیة الضجیج األبیض

  .الجامع

  محمد مالك: الدكتور

  كمال أبو طبیخ: الدكتور

 

  جامعة تشرین –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  فيمدرس 

أكادیمیة األسد للھندسة  –كلیة الھندسة االلكترونیة  فيأستاذ مساعد 

 .سوریة –حلب  –العسكریة 

التعرف اآللي على التعدیل والترمیز باستخدام معالج 
 اإلشارة الرقمیة

خضور علي                                                                                 الدكتور عادل

 المھندس كمال حمید
  جامعة دمشق -الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة فيمدرس 

جامعة  -طالب ماجستیر في  كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

 دمشق

لمركبات على تأثیر كل من میل الطریق وسرعة ا
  مستوى الضجیج المروري في مدینة الالذقیة

 

 كندة بدیع صالح.م

  ھیثم یونس عیسى.د

 حبیب محمد محمود. د

  تشرین الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة - ماجستیر طالبة 

  جامعة تشرین–الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  مدرس في

 جامعة تشرین–أستاذ في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

  دراسة ونمذجة الضجیج المروري في مدینة الالذقیة

 

 كندة بدیع صالح.م

  ھیثم یونس عیسى.د

 حبیب محمد محمود. د

  تشرین الھندسة المیكانیكیة والكھربائیةماجستیر في طالبة 

  جامعة تشرین–مدرس في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

 .جامعة تشرین–ربائیة الھندسة المیكانیكیة والكھ أستاذ في

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة  الدكتورة ابتسام حمدمقاربة لضبط كلفة الجسور البیتونیة في مراحل 
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  التصمیم

  

  الدكتور عماد الدین كنجو

  لما سعود

  جامعة تشرین –مدرس في كلیة الھندسة المدنیة 

 جامعة تشرین –كلیة الھندسة المدنیة - طالبة ماجستیر 

دراسة بعض المؤشرات الكیمیائیة لجودة میاه السدود 
 في محافظة الالذقیة

  تمیم أحمد علیا. م.د

  لینا سالمة

  جامعة تشرين - البيئة  معهد بحوث  –أستاذ مساعد 

 ينجامعة تشر -البيئة  معهد بحوث  - قائمة باألعمال 

النظم بمساعدة  الحل األمثل لنظم القدرة الكھربائیة
 الخبیرة

 جامعة دمشق –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  –مدرس   الدكتور محمد عمار ساعاتي

  تطبیق الشبكات العصبونیة في أنظمة الھوائیات الذكیة

 للحصول على خرج أمثلي

 السموءل صالح: م.د

  علي العلي: م.د

  محمد الصرن. م

  نالهندسة الميكانيكية والكهربائية، تشري في أستاذ مساعد

 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة تشرين أستاذ

  ، الهندسة الميكانيكية والكهربائية، تشرين ماجستيرطالب 

الطاقة استھالك استخدام الذكاء الصنعي في ترشید 
  الكھربائیة

 

  احمد كیالي.د

  ریاض المصطفى.د

  دیما الشوافعة. د

  محمد بسام حمامي

  أستاذ، كلية الهندسة الكهربائية واإللكترونية، جامعة حلب

  أستاذ، كلیة الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة، جامعة حلب،

  حلب مدرس، كلیة الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة، جامعة

كلية الهندسة الكهربائية ) دكتوراه(طالب دراسات عليا 

 واإللكترونية، جامعة حلب

االنزیاح الزاوي في حلقة التحكم بالمرشحات حل مشكلة 
  الفعالة التفرعیة باستخدام التحكم االنزالقي

 كلیة الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة،جامعة حلب في استاذ مساعد محمد عالء الدین العلي

في شبكات األلیاف  وتحدید مكانھا االختراقات كشف
  الضوئیة

 

 الدكتور حسان ریشة

  الدكتور علي أحمد

  محمد نصر

  جامعة دمشق –كلّیة الھندسة المیكانیكّیة والكھربائّیة  استاذ في

جامعة  –استاذ في كلّیة ھنسة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

  طرطوس -تشرین

جامعة  –طالب دكتوراه في كلّیة الھندسة المیكانیكّیة والكھربائّیة 

 دمشق

الخاصة بشبكات  MACتحلیل أداء بروتوكوالت 

 الحساسات الالسلكیة

  رضوان دندة

  قاسم قیالن

  مضر وینس

  جامعة تشرین، أستاذ في كلیة الھندسة المعلوماتیة

  جامعة تشرین، مدرس في كلیة الھندسة المعلوماتیة

 جامعة تشرین، كلیة الھندسة المعلوماتیة- طالب دكتوراه

استعراض مسببات ھدر الطاقة في شبكات الحساسات 
الالسلكیة وتصنیف بعض الھجمات التي تستھدف منابع 

 B-MACالطاقة المعتمدة على البروتوكول 

  رضوان دندة

  قاسم قیالن

  مضر وینس

  جامعة تشرین، أستاذ في كلیة الھندسة المعلوماتیة

  نجامعة تشری، مدرس في كلیة الھندسة المعلوماتیة

 جامعة تشرین، كلیة الھندسة المعلوماتیة، دكتوراه طالب
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تصمیم مخمد اھتزاز عصبوني لتحسین استقرار نظم 
  القدرة الكھربائیة

  طارق ابراھیم

  سمیا شروف

  معتز دبلو

  جامعة تشرین–كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة -استاذ 

 تشرینجامعة –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیةفي مدرس 
جامعة -كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  –)ماجستیر(طالب

 .تشرین

تصمیم ونمذجة دارة تبرید ادمصاصیة عاملة باستخدام 
 الطاقة الشمسیة

  الدكتـور أیوب عیسى حسن

 مـعـــد إسماعیل عـثمـان

  نجامعة تشری - كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة في أستاذ

 جامعة تشرین - كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة)ماجستیر(طالب

  تطویر متحّكم تكّیفي یعتمد على الّنموذج المخیخي

 

 

  الدكتور ویسام الجراماني

  الدكتورة ھیام خدام

 مناف سلیمان

  جامعة دمشق –كلّیة الھندسة المیكانیكّیة والكھربائّیة  مدّرس في

  جامعة دمشق –المیكانیكّیة والكھربائّیة كلّیة الھندسة  مدّرس في

جامعة  –طالب ماجستیر في كلّیة الھندسة المیكانیكّیة والكھربائّیة 

 دمشق

  دراسة العوامل المؤثرة على سلوكیة الرص

 للترب الرملیة الضیقة التدرج

 جامعة تشرین –استاذ في كلیة الھندسة المدنیة   منذر الزاوي

لتجارب التحمیل على األوتاد دراسة تحلیلیة مقارناتیة 
 المدقوقة في الترب الرملیة

 جامعة تشرین –استاذ في كلیة الھندسة المدنیة   منذر الزاوي

  MPLSإعادة التوجيه السريع في شبكات 

 

  

 الدكتور أحمد صقر أحمد

 الدكتور طالل العاتكي

  المھندس منھل طاھر جعفر

 جامعة تشرين –كلية الهندسة المعلوماتية  في أستاذ

 جامعة تشرین –كلیة الھندسة المعلوماتیة  في مدرس
 جامعة تشرين –كلية الهندسة المعلوماتية  -طالب دكتوراه 

دراسة أثر تلبیة المتطلبات العامة لكفاءة المخابر على 
من خالل استخدام أسالیب الضبط  ضمان جودة نتائجھا

  اإلحصائي للجودة

قائم باألعمال معاون في جامعة دمشق، كلیة الھندسة المیكانیكیة  مھند سعد عباس

 .والكھربائیة

دراسة نموذج رصیف بحري من القشریات ذات األقطار 
 الكبیرة

 جامعة تشرین - كلیة الھندسة المدنیة  –مشرفة على األعمال  المھندسة میثـاء بـالل

  

 المدارسدراسة سالمة المشاة في مناطق 

  الدكتور أكرم رستم

  الدكتورة شذى أسعد

 میس الرحیة

  جامعة تشرين -كلية الهندسة المدنية في أستاذ مساعد

  جامعة تشرين -كلية الهندسة المدنية- مدرس

 جامعة تشرین-كلیة الھندسة المدنیة - )ماجستیر(طالبة 

نمذجة ومحاكاة محطات معالجة میاه الصرف الصحي 
  السكانیة الصغیرة في المنطقة الساحلیةفي التجمعات 

 

                                                                                                      الدكتور رائد جعفر

                                                                                  الدكتور حسام صبوح

 رمیس عبد القاد

  جامعة تشرين -كلية الهندسة المدنية مدرس في 

  نجامعة تشري -أستاذ مساعد في كلية الهندسة المدنية 

 جامعة تشرين -كلية الهندسة المدنية  -طالبة ماجستير 
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إستراتیجیة مثلى لتوزیع المیزانیة على أعمال الصیانة 
  الطرقیة في الالذقیة

 

  ھاني نجاالدكتور 

  الدكتورة رناء درویش أحمد

 میسون زحلط

  جامعة تشرین -كلیة الھندسة المدنیة فيأستاذ مساعد 

  جامعة تشرین -كلیة الھندسة المدنیة في  مدرسة

 جامعة تشرین - كلیة الھندسة المدنیة - ) ماجستیر(طالبة 

دراسة اإلطارات المستویة والفراغیة وفق نظریة 
باستخدام خوارزمیة معدلة لطریقة المرتبة الثانیة 

 العناصر المنتھیة

الدكتور سلیمان أبودیاب                                                 

الدكتور نایل حسن                                    

 نادین اسماعیل

 جامعة تشرين –كلية الهندسة المدنية  أستاذ مساعد في

 جامعة تشرين –لهندسة المدنية أستاذ مساعد في كلية ا

 جامعة تشرین –طالبة ماجستیر في كلیة الھندسة المدنیة 

  رزق غانم.  د  تحلیل الخوارزمیات الروبوتیة لتجنب العوائق

 نبیلة العالن

  جامعة دمشق –كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة في  مدرس

والكھربائیة جامعة طالبة ماجستیر في كلیة الھندسة المیكانیكیة 

 دمشق

سلوك النفق الدائري المقطع تحت تأثیر األحمال 
 عددیة دراسة - الزلزالیة

 الدكتور مصطفى بطیخة

 الدكتور ابراھیم حمود

 نجیب نعمان

 جامعة دمشق –كلیة الھندسة المدنیة  مدرس في

 جامعة دمشق –أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة 

 جامعة دمشق –ندسة المدنیة كلیة الھ - طالب دكتوراه

تحلیل بنیة األشكال المختلفة لمیكانیزمات القارنات في 
 آلیات الخطوط الحدیدیة

  نزیھ یوسف.د

 جھاد بدو. د

  في  كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة بجامعة البعثمدرس 

كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة بجامعة  فيأستاذ مساعد 

 تشرین

كفاءة وحدة إزالة الملوحة ومحطة المعالجة في تقییم 
إزالة بعض المعادن    الثقیلة في المخلفات السائلة 

 لشركة مصفاة بانیاس

                                                                              لدكتور ھیثم شاھینا

                                     الدكتور غیاث عباس

 نسرین خلوف

  جامعة تشرین - أستاذ في المعھد العالي لبحوث البیئة 

  جامعة تشرین -أستاذ مساعد في كلیة الھندسة التقنیة 

 جامعة تشرین -كلیة الھندسة المدنیة  –)ماجستیر(طالبة 

تحسین نسبة اإلشارة إلى الضجیج إلشارات الطیف 
باستخدام المرشحات المنشور بالتعاقب المباشر 

 التوافقیة الرقمیة

  مالك محمد: الدكتور

  كمال أبو طبیخ: الدكتور

 نسیم احمد: المھندس

  جامعة تشرین –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  فيمدرس 

أكادیمیة األسد للھندسة  –كلیة الھندسة االلكترونیة  –أستاذ مساعد 

 حلب –العسكریة 

 نتشری–كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  فيطالب ماجستیر

تطویر مودیل للتنبؤ بالحوادث المروریة باستخدام منھج 
  "حالة الدراسة مدینة الالذقیة" المنطق الضبابي

الدكتورة شذى أسعد                                                                                      

 نغم صالحالمھندسة 
  .جامعة تشرین –مدرس في كلیة الھندسة المدنیة 

 جامعة تشرین –كلیة الھندسة المدنیة  - طالبة ماجستیر

تقدیر الكلف األولیة للمشاریع الھندسیة باستخدام 
نموذج ھجین بین الخوارزمیات الجینیة والشبكات 

 مشافي والمراكز الصحیةدراسة مشاریع ال.العصبونیة

  علي جنود. د

  رائد جعفر  .د

 غم نعیم عصفورين.م

  نجامعة تشری -أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة 

  جامعة تشرین - مدرس في كلیة الھندسة المدنیة 

 جامعة تشرین –طالبة ماجستیر في الھندسة المدنیة 

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة   علي خیربكالدكتور   منھجیة جدیدة لتحسین خلطات البیتون ذاتي التوضع
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 جامعة تشرین –معید في كلیة الھندسة المدنیة   المھندس نوار ترك 

دراسة تأثیر مكب البصة على جودة مصادر المیاه 
 ھالسطحیة والجوفیة في محیط

  رجعف رائد .د

                                                  عادل عوض .د

 ھادیا متوج

  جامعة تشرین –مساعد في كلیة الھندسة المدنیة أستاذ 

 –كلیة الھندسة المدنیة  –معید في قسم ھندسة و إدارة التشیید 

 .جامعة تشرین

تأثير تطبيق التدفق المنخفض على دارات التدفئة 

 األرضية العاملة بالطاقة الشمسية

  تينة حسين.د

 وجيه ناعمة.د

 هبة المالح.م

  جامعة دمشق –المیكانیكیة والكھربائیة كلیة الھندسة –أستاذ 

  جامعة دمشق –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة –أستاذ 

جامعة  –كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة  –)دكتوراه(طالبة 

 دمشق

دراسة وتحلیل تأثیر ضجیج البقع على جودة وفعالیة 
  الضغط التجزیئي للصور

 

 

  م السموءل صالح.د

  جعفر الخیرم .د

 ھبة حاتم. م

جامعة  –أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

  نتشری

جامعة  –كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة  فيأستاذ مساعد 

  تشرین

 –طالبة دراسات علیا في كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة 

  جامعة تشرین

اإلنسان أثناء المشي رصد حركة مركز ثقل جسم 
  باستخدام تقنیات معالجة الصورة

 

  إیاد حاتم. د

  محسن داود. د

  ھبھ حلیوه. م

 

جامعة  –استاذ مساعد في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

  تشرين

  جامعة تشرين –استاذ في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية 

كلية الهندسة الميكانيكية طالبة ماجستير وقائم باألعمال معاون في 

  جامعة تشرين –والكهربائية 

دراسة تأثیر حركة الحموالت السائبة على ذراع عزم 
  االستعدال للسفینة

 كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة، جامعة تشرین مدرس في الدكتور ھیثم عیسى

تقدیر حموالت بیوض دیدان طفیلیة في الحمأة الناتجة 
معالجة میاه الصرف الصحي في  عن بعض محطات

 محافظة الالذقیة

أمل ديوب                                                                  . د

  حسين جنيدي.د

 وسيم سليمان

  جامعة تشرین –مدرسة في المعھد العالي لبحوث البیئة 

  .جامعة تشرین –مدرس في قسالمعھد العالي لبحوث البیئة 

المعھد العالي لبحوث البیئة  –قسم الوقایة البیئیة  –ماجستیر طالب 

 جامعة تشرین –

كأداة لتحدید القطاعات  المقاربات التخطیطیة المكانیة
دراسة حالة محافظة / المكانیة المتجانسة األكثر تالؤمًا 
 /طرطوس

 استاذ مساعد،كلیة الھندسة المعماریة، جامعة تشرین ولید صیداوي.د

تأثیرات المرفأ الجاف المقترح في مدینة حسیاء دراسة 
  الصناعیة على قطاع النقل اللوجستي

 أكرم رستم.د

  بسام حسن.د

  جامعة تشرین -أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المدنیة 

  جامعة تشرین -أستاذ في كلیة الھندسة المدنیة 
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 تشرینجامعة  -كلیة الھندسة المدنیة -) ماجستیر( طالبة  یارا خیربك 

دراسة ونمذجة عملیة تشكل الكربون عند احتراق 
 الوقود في المحركات

  الدكتور عارف علي

  الدكتور یاسر حسن

  .جامعة تشرین  –الھندسة المیكانیكیة –أستاذ مساعد

 جامعة تشرین –مدرس في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

السیارات دراسة المودیل الدینامیكي ألجھزة التعلیق في 
  وانسیابیة حركتھا

 

  الدكتور عارف علي

  الدكتور یاسر حس

جامعة  –أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

  .تشرین

 جامعة تشرین –رس في الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة دم

بیت - مجفف شمسي(دراسة تجریبیة ألداء نموذج 
 السوريمطّور لتجفیف التبغ ) بالستیكي

  الدكتور المھندسة

 یسرى االوزة

  جامعة تشرین-أستاذ في كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة

عضو ھیئة تعلیمیة قائم باألعمال في كلیة الھندسة المیكانیكیة و 

 .جامعة تشرین- الكھربائیة

بیت -مجفف شمسي(نمذجة ریاضیة و تجریبیة ألداء 
 في تجفیف التبغ السوري) بالستیكي

  الدكتور المھندسة

 یسرى االوزة

  جامعة تشرین-كلیة الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة أستاذ في

عضو ھیئة تعلیمیة قائم باألعمال في كلیة الھندسة المیكانیكیة و 

 .جامعة تشرین- الكھربائیة

المبدأ اللغوي المنطقي للتحكم بالمحادثة المؤتمتة 

  متعددة المستويات مع الكائن

 

 الدكتوريعرب شحادة ديوب

 

  كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي مدرس 

  جامعة تشرین

نمذجة ومحاكاة منظومة تغذیة كھربائیة تكیفیة 
مستحدثة بھدف تحسین اقتصادیة الوقود في السیارات 

  باستخدام

SUMILINK & C-CODE  /MATLAB  

 

  أحمد قصي كیالي

  محمد علي قاسم

  جوخدار عبدالقادر

  یوسف حسین الكشتو

  جامعة حلب-كلیة الھندسة االلكترونیة_ أستاذ 

أكادیمیة األسد للھندسة - أستاذ مساعد في كلیة الھندسة المیكانیكیة

  العسكریة

  جامعة حلب - كلیة الھندسة االلكترونیة - أستاذ مساعد 

 –في كلیة الھندسة االلكترونیة ) دكتوراه(طالب دراسات علیا 

 جامعة حلب
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 2013العلوم الصحیة لعام سلسلة 
 المرتبة العلمیة أسماء الباحثین عنوان ابحث

  الدكتور أیمن حرفوش دراسة معدالت النكس في أورام المثانة والعوامل المؤثرة فیھا

  ؤي ندافلالدكتور 

 زھةنزیاد 

  أستاذ في كلیة الطب،جامعة تشرین

  كلیة الطب،جامعة تشرین -أستاذ 

 كلیة الطب،جامعة تشرین- علي  طالب دراسات

مقارنة قوة االرتباط المقاومة للقص للحاصرات التقویمیة الملصقة بعد 
  "دراسة مخبریة" Nd-YAGولیزر   Er-YAGالتخریش بلیزر 

 

  حسان فرح. د

 أحالم العلي. د

  جامعة البعث - كلیة طب األسنانأستاذ مساعد في 

 بعثجامعة ال -كلیة طب األسنان - طالبة ماجستیر

 مدرس في كلیة الطب ، جامعة حلب احمد خلدون عبد الكریم على الحجوم الرئویةWCتأثیر السمنة البطنیة ممثلة بمحیط الخصر 

  مع الخزع البارد رمقارنة النتائج العالجیة لخزع تضیق اإلحلیل باللیز

 

 الدكتور حسان ناصر

 أحمد عبود.د

 جامعة تشرین، مدرس في كلیة الطب 

 جامعة تشرین، دراسات علیا في كلیة الطب طالب 

الرقائق  وطعوم القطعیة الطعوم بین الحرقفي للتطعیم مقارنة دراسة
 العظمیة الصغیرة

  زیناتي مازن الدكتور

 أرنب مروان أحمد

  دمشق جامعة - األسنان طب كلیة في أستاذ

 دمشق جامعة - األسنان طب كلیة -)دكتوراه(طالب

لمتانة أشكال مختافة من األوتاد الجذریة المصنوعة من التقییم المخبري 
  .الراتنج المركب المقوى باأللیاف الزجاجیة 

 

  الدكتور ناصر بھرلي

  الدكتور نزیھ عیسى

 أسامة الخطیب

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة طب األسنان 

  جامعة تشرین –كلیة طب األسنان  –أستاذ دكتور

جامعة  –قكلیة طب األسنان  –طالب دراسات علیا
 تشرین

 طرطوس –جامعة األندلس  –مدرس في كلیة الصیدلة   أسامة منصور.د )دراسة سریریة(تقویم استخدام المیتادون في عالج اإلدمان 

دراسة انتشار أشكال سوء االطباق في المستویات الثالثة عند أطفال 
  الساحل السوري في فترة االطباق المختلط

 

  حازم حسن الدكتور

  الدكتور محمد تیزیني

 أشرف أكرم ابراھیم

  جامعة تشرین –كلیة طب االسنان  في أستاذ مساعد

  جامعة تشرین –كلیة طب االسنان  فيمدرس 

جامعة  –كلیة طب األسنان –طالب دراسات علیا
 تشرین

تقییم فعالیة البالزما الغنیة بالصفیحات الدمویة على الشفاء العظمي 
 فوسفات الكالسیومبوجود طعم 

 حكمت یعقوب.د

  عبد الكریم خلیل.د

 العلیاء الرحیة.د

  .جامعة تشرین - كلّیة طب األسنان -أستاذ مساعد

 -كلّیة طب األسنان - قسم جراحة الفم والفكین  -أستاذ 
  .سوریا - الالذقیة - جامعة تشرین

 نجامعة تشری -كلیة طب األسنان - طالبة دراسات علیا 

ثیر لون اللواصق الراتنجیة على لون الوجوه الرقیقة دراسة سریریة لتأ
-IPS e-max Press , IPS e)الُمصنعة بواسطة تقنیتین مختلفتین 

max CAD) 

  نزیھ عیسى. د

  ناصر بھرلي.د

 أنس صالح الدین كیالي

 جامعة تشرین -كلّیة طب األسنان - أستاذ

  جامعة تشرین - كلّیة طب األسنان -أستاذ مساعد

 جامعة تشرین - كلیة طب األسنان - اعلیطالب دراسات 

جامعة تشرین مشرف  –أستاذ في كلیة طب األسنان   الدكتور عبد الكریم خلیل األرتیكائین المنطمرة بحقن العلویة الثالثة الرحى تقییم امكانیة قلع
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 جامعة تشرینعلى األعمال في كلیة طب األسنان ـ  الدكتور بشار شھیرة ھیدروكلورید في الجھة الشدقیة فقط

 .نجامعة تشری - كلیة الطب في مدرس الدكتور تیم درویش فعالیة التغطیة لمدة ساعتین یومیا في عالج الغمش المعتدل عند األطفال

  أحمد عبد الرحمنالدكتور  التدبیر واآلثار الجانبیة - استعمال النیفیدبین في تثبیط المخاض الباكر

 جاسم العریب

  الطب،جامعة تشرینكلیة في أستاذ 

 كلیة الطب،جامعة تشرینفي طالب دراسات علیا 

دراسة مقارنة سریریة وشعاعیة لرفع الجیب الفكي بتقنیة البالون عند 
وجود أسنان مجاورة لمنطقة الفقد مقابل غیاب أسنان مجاورة لمنطقة 

 الفقد

  جول الیاس

 یاسر المدلل

، سنانطب األ، كلیة جراحة الفم والفكینأستاذ، قسم 
  .جامعة دمشق

 ، جامعة دمشقطب األسنان، كلیة )دكتوراه(طالب

تقییم معلومات ومواقف وممارسات التمریض في المشافي تجاه سوء 
 معاملة األطفال

  الدكتور مروان عیسى

  الدكتور قصي محمد

 حسن المسالمة

  .جامعة تشرین -أستاذ مساعد في كلیة التمریض

  جامعة تشرین - مدرس في كلیة الطب

 .جامعة تشرین - كلیة التمریض - )ماجستیر(طالب

دور الھبسیدین كواسم حیوي في تقدیر حالة الحدید لدى مرضى التحال 
 الدموي

  الدكتور محمد عماد خیاط

  الدكتور عبد الفتاح عباس

 حال خزامي

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة الطب 

  .جامعة تشرین –أستاذ في كلیة الطب 

 جامعة تشرین –كلیة الطب ) ماجستیر(طالبة

في 99mTc-HMPAO SPECTأھمیة التصویر الومضاني الطبقي 
 كشف تبدالت الترویة الدمویة الدماغیة في مرضى التوحد

  حمزة شبیب. د

 

 جامعة تشرین-كلیة الطب أستاذ مساعد في

ومقارنتھ  99mTc-Sestamibiالتصویر الومضاني لسرطان الثدي بالـ 
 مع التصویر الشعاعي والرنین المغنطیسي

 جامعة تشرین-كلیة الطب أستاذ مساعد في حمزة شبیب. د

تقییم اإلنذار لداء ھودجكن بعد المعالجة الكیماویة باستخدام الغالیوم 
  67المشع

 جامعة تشرین-أستاذ مساعد في كلیة الطب حمزة شبیب

الذھبیة عند مرضى التحال  ةلعنقودیالمكورات ا دید نسبة انتشارتح
 الدموي في قسم الكلیة الصناعیة في مشفى األسد الجامعي

  عنان الیقة الدكتور

  الدكتور عطیة خمیس

 دالیا حسون

  جامعة تشرین-مساعد في كلیة الطب البشري

  جامعة تشرین- مدّرس في كلیة الصیدلة

 تشرین جامعة - كلیة الصیدلة - )ماجستیر(طالبة 

 الدكتور خضر رسالن  الھولمیوم لیزر في تفتیت حصیات الحالب تنظیریًادراسة فعالیة 

 رامي خدام

  جامعة تشرین، أستاذ مساعد في كلیة الطب 

 جامعة تشرین، طالب دراسات علیا في كلیة الطب 

العالقة بین الكثافة المعدنیة العظمیة الموضعیة  دراسة شعاعیة لتقییم
دراسة مقارنة مع اللیزر (سنیة والثخانات العظمیة حول الزرعات ال
 )اللین

  عمار مشلح

  منیر حرفوش

 رامي عزالدین

  جامعة دمشق –أستاذ في كلیة طب األسنان 

  .جامعة دمشق –أستاذ في كلیة طب األسنان 

 .جامعة دمشق –طالب دكتوراه كلیة طب األسنان 

المعالجین  2عند مرضى الداء السكري نمط  Vit B12انتشار عوز 
  بالمیتفورمین

  الدكتور یونس قبالن

 الدكتورة ربا حمدان

 .جامعة دمشق –أستاذ في كلیة الطب 

  .أستاذ ـ كلیة الطب ـ جامعة دمشق  محمـد علي أرناؤوط. دمقارنة بین التسریب المضبوط الھدف والتسریب العادي للبروبوفول في 
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  میسون  رمـضـان. د تخدیر مرضى جراحة القلب

 حـاتــمربــى 

  .مدرس ـ كلیة الطب ـ جامعة دمشق

 .طالبة ـ كلیة الطب ـ جامعة دمشق

في مراقبة عمق التخدیر والوقایة MACأھمیة التركیز السنخي األصغري
 .من الصحو أثناء العمل الجراحي

  عقیل خدام. د

  عبد الھادي السالمة. د

 رحاب صبحة. د

  جامعة تشرین –الطب البشري  مدرس في كلیة

  جامعة تشرین –مدرسة في كلیة الطب البشري 

جامعة  –طالبة دراسات علیا في كلیة الطب البشري 
 تشرین

  جامعة تشرین- كلیة الطب - مدرسة روال بدور.د وبائیات و دور العالج باللینكومایسین: الحمرة

الالمیالنیة في السنوات التبدالت الوبائیة و اإلمراضیة لسرطانات الجلد 
 األخیرة

 جامعة تشرین- كلیة الطب-مدرسة  روال بدور.د

اختیار طب األسنان كمھنة في الجامعة الدولیة الخاصة للعلوم و 
  التكنولوجیا

 جامعة دمشق- أستاذ مساعد في كلیة طب األسنان رویدة صایمة. د

الھضمیة التحري عن أضداد الملتویة البوابیة لدى مرضى الشكایات 
 بطریقة التألق المناعي غیر المباشر

 حسان حسین :الدكتور

 رمال أسعد: الدكتورة

 ریم محسن حرفوش

  جامعة تشرین - كلیة الطب البشري- مدرس

  .جامعة تشرین -صیدلةكلیة ال- مدرسة

 .جامعة تشرین -كلیة الصیدلة -)ماجستیر(طالبة

 جامعة تشرین –كلیة الطب  –مشرفة على األعمال زبیدة خضر حمود وأثرھما على وزن الوالدةاإلنتانات المھبلیة ومعرفة األم لجنس الجنین 

 الزفیراألقصى في الثانیة األولى التدخین المزمن للسجائرعلى حجمتأثیر
)FEV1 (من %75- 25األعظمي األوسطي بین  الزفیري والجریان

الداء و دورھما في التحري الباكر عن  ( FEF25-75) السعةالحیویة
 الرئوي الساد المزمن

  الدكتورة فاطمة یاسین قصاب

 الدكتورة زینة صافي

  جامعة تشرین –كلیة الطب - مدرس

 جامعة تشرین –كلیة الطب  –)ماجستیر(طالبة 

  )2012-2011خبرة مشفى األسد الجامعي في الالذقیة بین عامي (

 

  الدكتور سجیع مسعود

  الدكتور علي علوش

 سھیر جبیلي

  .جامعة تشرین  –كلیة الطب –أستاذ 

  .جامعة تشرین –كلیة الطب –مدرس 

 جامعة تشرین –كلیة الطب ) ماجستیر(طالبة

تأثیر الستیروئیدات القشریة االنشاقیة على البنیة العظمیة لدى مرضى 
  مشفى األسد الجامعي في الالذقیة

 

  مالك حجازیة:الدكتور

  عبد الرزاق حسن:الدكتور

 سوزان بلدیة

  .جامعة تشرین - ي كلیة الطب دكتور ف

  جامعة تشرین –أستاذ مساعد في كلیة الطب 

 جامعة تشرین –طالبة دراسات علیا في كلیة الطب 

في مرضى التنفس اآللي مدة إقامة الفطام وعلى  الفیزیائيتأثیر العالج 
 المركزة رعایةوحدة ال

 جامعة تشرین –كلیة التمریض  –أستاذ مساعد  سوسن غزال. د

تأثیر التمارین عالیة الشدة متعددة النماذج على مریضات سرطان الثدي 
 الخاضعات للمعالجة الكیماویة

  جامعة تشرین –كلیة التمریض  - أستاذ مساعد  سوسن غزال. د

العالقة بین شكل الشفاه وتوضع القواطع ودوران الفك السفلي عند 
شعاعیة  دراسة (والسني   البالغین  في حاالت الصنف األول الھیكلي
 )سیفالومتریة

  الدكتور عبد الكریم حسن

  الدكتور فادي خلیل

 شغف بحرو

  جامعة تشرین -كلیة طب األسنان - مدرس

  جامعة تشرین - كلیة طب األسنان- مدرس

 جامعة تشرین -كلیة طب األسنان -طالبة دراسات علیا

  جامعة تشرین – عمید كلیة طب األسنان  الدكتور عمار الیقة  المعیار الوطني لمتوسط قیمة البعد العمودي
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 جامعة تشرین – كلیة طب األسنان –قائمة باألعمال الدكتورة صفاء جوني لألطفال مختلفةعند شرائح عمریة 

 ازدحام القواطع تقییم فعالیة استخدام القوس اللساني الحیادي في حل
 في اإلطباق المختلط الدائمة

 جامعة تشرین –مدرس في كلیة طب األسنان  الدكتور عبد الوھاب نوراهللا

  شریف السالم منخفضةالبروتینیة البیلة الخزعة الكلیة عند مرضى 

 عزیزة المكن

  جامعة دمشق_ كلیة الطب البشري _ استاذ 

 جامعة دمشق_ كلیة الطب البشري _ طالبة دكتوراه 

الكبیة و الموجودات النسیجیة في خزعات الكلیة عند مرضى االعتالالت 
 الذأبیة

  شریف السالم: الدكتور

 عزیزة المكن: الدكتورة 

 جامعة دمشق –كلیة الطب البشري  –أستاذ 

 جامعة دمشق –كلیة الطب البشري  –)دكتوراه( طالبة 

  دراسة الخصائص الوبائیة والسریریة لسرطان الرئة البدئي

  )عامًا في مشفى األسد الجامعي بدمشق 16خبرة (

 نزار عباس

 عصام الخّیر

  جامعة دمشق –أستاذ في  كلیة الطب 

  جامعة دمشق –كلیة الطب  -طالب دكتوراه 

دراسة تركیز النترات والنتریت في الخیار المنتج في البیوت البالستیكیة 
 في محافظة طرطوس وانعكاسھ على صحة اإلنسان

  غّیاث حیـدر سلیمان.د

 عصام عز الدین سلمان. د.أ 

جامعة األندلس  -كلیة الطب البشري قائم باألعمال في 
  .الخاصة للعلوم الطبیة

 .جامعة تشرین كلیة الطب البشري ـ استاذ مساعد في 

تحلیل الصورة -استعمال تقنیة الفصل الكروماتوغرافي على طبقة رقیقة
 لمعایرة المونوصودیوم غلوتامات في بعض األغذیة

 عفراء النقري

  فزید العساد . أ

 محمد منیر عطائي د. أ

  ،كلیة الصیدلة، جامعة دمشق)دكتوراة(طالبة

  .أستاذ في كلیة الصیدلة، جامعة دمشق

 أستاذ في كلیة الصیدلة، جامعة دمشق

والحاویة  بعض المستحضرات التجاریة المتوفرة محلیًا محتوىمراقبة 
 على أحماض أمینیة

  الدكتورة آیات عبود

 عفراء متوج

  .جامعة تشرین -كلیة الصیدلة في مدرسة

 جامعة تشرین - كلیة الصیدلة - )ماجستیر(طالبة 

دراسة تأثیر الكھرباء الساكنة على الجرعة المتحررة من شكل ارذاذي 
 معایر الجرعة

  الدكتور معروف حمدان الخیر

 عالء فیصل الضابط

  جامعة تشرین- كلیة الصیدلة-أستاذ مدرس 

 جامعة تشرین -كلیة الصیدلة -)ماجستیر(طالب 

بواسطة عند المرضى السوریین تدبیر التصبغات المیالنینیة اللثویة 
دراسة (شط باألدوات الدوارة كتقنیتي الشریحة جزئیة الثخانة وال

 )سریریة مقارنة

 مدرس ـ كلیة طب األسنان ـ جامعة دمشق علي أبو سلیمان.د

 كلیة  الطب ـ جامعة تشرینمدرس في  علي علوش.د يتدبیر سرطان الثدي االلتھاب

التھویة غیر الغازیة في تدبیر السورات الحادة اللتھاب  القصبات المزمن 
 )الداء الرئوي الساد المزمن (اإلنسدادي

 في قسم العنایة المشددة

  د محمد الخیر

 غانیا جدید.د

  .جامعة تشرین، أستاذ في كلیة الطب البشري 

 .تشرینجامعة ، كلیة الطب البشري ،معیدة

  الوطنیة والمھربةمراقبة بعض األدویة الفیتامینیة 

  ةالمحلیالموجودة في السوق 

  مفید یاسین.د

محمد ھارون                                                                                                           .د
 غنوة اسماعیل

  امعة تشرینج –كلیة الصیدلة  -أستاذ مساعد

  .جامعة تشرین –كلیة الصیدلة  –مدرس 

 جامعة تشرین –كلیة الصیدلة –طالبة دراسات علیا 

عند المرضى   CagAالكشف المصلي عن الملویة البوابیة إیجابیة الـ
 المصابین بأمراض معدیة عفجیة مختلفة

  ھیثم یازجي الدكتور

 الدكتور میالد انطانیوس

 -جامعة تشرین -كلیة الطب البشري -في أستاذ مساعد 
  جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة الطب البشري

جامعة  - طالبة دراسات علیا في كلیة الطب البشري
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 تشرین غنوة غانم 

  جامعة تشرین - مدرس في كلیة طب األسنان  الدكتور فادي خلیل ثبات محاور األسنان في المستوى السھمي بعد المعالجة التقویمیة

تغیرات البدنیة التي طرأت على عناصر اللیاقة البدنیة لدى العبي أھم ال
 كرة القدم الحدیثة

 جامعة تشرین -مدرس في كلیة التربیة الریاضیة الدكتور فادي زیزفون

 جامعة تشرین/ أستاذ مساعد في كلیة الطب الدكتورة فـوز حسـن الساركوئید والوشم التجمیلي

 جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة الطب البشري الدكتور قحطان جلول للبردة د كعالجالصودیوم تحت الجلحقن البیتامیتازون فوسفات 

 جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة الطب البشري الدكتور قحطان جلول یاغ لیزرنیودیمیوم بضع المحفظة الخلفیة بالنتائج 

االنتقائي باللیزرفي انخفاض الضغط داخل المقلة بعد تصنیع التربیق 
  الزرق البدئي مفتوح الزاویة

 .جامعة تشرین - أستاذ مساعد في كلیة الطب البشري الدكتور قحطان جلول

 .جامعة دمشق –مدرس في كلیة الطب البشري  مازن علوش. د دراسة نتائج الھرمون المضاد  لإلدرار على تبوال الفراش

 التعویض الجزئي الثابت على ثبات تقییم أثر زیادة دعامة إضافیة
 )دراســة مخـبریة( باستخدام نوعین من االسمنت

الجامعة السوریة الدولیة -مدرس في طب األسنان  محمد عربي كاتبي
 الخاصة

دراسة كفاءة البارابینات من الناحیة المیكروبیولوجیة والكیمیائیة في 
 ًاحلیصنعة ممالنموذج من القطورات العینیة 

  منى مرعي. د.أ

  نزیھ داؤد. د.أ

 محمد فیصل ولید

  جامعة تشرین - كلیة الصیدلة - أستاذة

  جامعة تشرین -كلیة العلوم - قسم علم النبات -أستاذ

 جامعة تشرین- طالب ماجستیرفي كلیة الصیدلة

دراسة نسبة النكس بعد عملیات حج العلیة و حج الخشاء بالطریقة 
 المغلقة

 جامعة دمشق -  أستاذ مساعد في كلیة الطب البشري  محمود مللي. د

  دراسة العالقة بین الرجفان األذینیو توسع األذینة الیسرى

 

  الدكتور عبداهللا الشیخ ابراھیم

  الدكتور أكرم جحجاح

 مصطفى كفى

  تشرینكلیة الطب،جامعة في أستاذ 

  كلیة الطب،جامعة تشرینفي  أستاذ

 معة تشرینطالب دراسات علیا في كلیة الطب،جا

  قلع األسنان عند المرضى الخاضعین للعالج بالوارفارین

 )دراسة مستقبلیة وصفیة(

 جامعة تشرین -كلّیة طب األسنان - مدّرس منذر أسعد.د

 .جامعة تشرین –كلیة الطب –مدرس  الدكتور میالد انطانیوس في معالجة التشمعات الكبدیة  Liv -52فعالیة استخدام 

  سرطان شائك الخالیا في الشفة السفلیةحالة  25دراسة 

 

  الدكتور عیسى وھبة

  الدكتور جمال قسومة

 نبیلة نعمان قباني

  .جامعة دمشق -أستاذ كلیة طب األسنان

  جامعة دمشق -أستاذ مساعد في كلیة الطب

 جامعة دمشق -كلیة طب األسنان - ) دكتوراه(طالبة 

  خالل التخدیر بـالسـیفوفلوران یحمي العضلـة القلبیـة

 جراحة المجازات اإلكلیلیـة

 جامعة دمشق، مدَرسة في كلیة الطب البشري نجوى رقماني

واالمتصاص العظمي حول عنق  ة الفمویةالعالقة بین ثخانة المخاطی
 ات السنیةغرسال

  الدكتور عبد الكریم خلیل

  الدكتور منذر أسعد

 نور الھدى بلة

  جامعة تشرین - كلّیة طب األسنانأستاذ في 

  جامعة تشرین -كلّیة طب األسنان في مدّرس

 جامعة تشرین -كلیة طب األسنان -طالبة دراسات علیا
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  دقة اإلحساس الحركي للطالبات الممارسات للریاضة

 "دراسة مقارنة"في المدرسة الثانویة 

 جامعة تشرین، كلیة التربیة الریاضیة، ، أستاذ مساعد نوري بركات

  )المستضد السرطاني المضغي(  CEAمقایسة الواصم الورمي 

 في مراقبة مرضى سرطان القولون والمستقیم

  األستاذ الدكتور ھیثم یازجي

  الدكتورة رمال أسعد

 ھال شیخ أحمد

  .جامعة تشرین-كلیة الطب البشري -أستاذ

  .-جامعة تشرین-كلیة الصیدلة-  - مدّرسة

 جامعة تشرین-كلیة الصیدلة- )ماجستیر(طالبة 

رر العروض الریاضیة وفق تصنیف بلوم من وجھة تحلیل محتوى مق(
 )نظر الطلبة

 جامعة تشرین –كلیة التربیة الریاضیة  –مدرس  وائل مارون معوض. د

  


