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التقرَر السنوٌ
للبحث العلمٍ والدراسات العلَا فٍ جامعة تشرَن
للعام 0202

1

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
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 كلمة السَد األستاذ الدكتور رئَس الجامعةأحدثخ جامعح الٗذقَح تالمرسوم التشرَعٍ رقم  / 12 /الصادر تتارَخ  2792/5/12ترعاَح كرَمح من القائد الخالد حافظ اْسدد وقدد
سمَخ تجامعح تشرَن تَمنا ً تالحركح التصحَحَح المتاركح وانتصاراخ شعتنا تحرب تشرَن التحرَرَح تالمرسدوم التشدرَعٍ رقدم 15 /
 /للعام . / 2795 /
تعد جامعح تشرَن مإسسح أكادَمَح رائدج فٍ التعلَم الجامعٍ  ،وهٍ جامعح شاملح متكاملح  ،وضع رإَتها السَد الرئَس الخالد حافظ
اْسد  ،مما أهلها ْن تقطدع أشدواطا ً متقدمدح فدٍ سدتَي تحقَدت رسدالتها الحضدارَح عتدر ترامجهدا اْكادَمَدح المتعدددج والتحد العلمدٍ
وخدمتها المهنَح المتكاملح للمجتمع من خٗي منهجَح التطوَر والتحدَ لسَادج الرئَس الدكتور تشار حدافظ اْسدد رئدَس الجمهورَدح
العرتَح السورَح.
إن معَار التقدم فٍ أٌ مجتمع َعتمد علً مدي ما حققه من نجاح وتقدم علً المستوي اٖقتصادٌ والثقافٍ واٖجتماعٍ  ،وٖ شك أن
مستوي التعلَم العدالٍ  ،وامدتٗك صدناعح المعرفدح واٖسدتاادج القصدوي مدن مخرجاتهدا مإشدر معَدارٌ مهدم َحددد موقدع المجتمدع فدٍ
خارطح التقدم فٍ العالم  .وإذا أمعنا النظر فٍ أستاب تقدم تعض الدوي فٍ العالم لوجدناها تولٍ عناَح فائقح تالتح العلمٍ الذٌ مكنها
من مساَرج العصر وامتٗك المعرفح تي وصناعتها وتنظَمها تشكي أتاح لمواردها التشرَح أتداع واٖتتكدار ومدن هدذا المنطلدت أولدخ
الدولح اهتماما ً خاصا ً تالتعلَم العالٍ وتوفَر كافح مستلزماته وقد قامدخ وزارج التعلدَم العدالٍ تاعدداد الخطدط الهادفدح إلدً تندا القددراخ
التشرَح المتمَزج للنهوض تالتعلَم  .وتتمَز جامعح تشرَن تؤنها تختص تمراكز تمَز علمٍ كالمعهد العدالٍ للتحدو التحرَدح والمعهدد
العالٍ لتحو التَئح والهندسح التقنَح – مركز التدرَب ٖستخدام الطاقح الشمسَح وكلَح التمرَض وكلَح الترتَح الرَاضَح وكلَح هندسح
تكنولوجَا المعلوماخ واٖتصاٖخ .
إن جامعح تشرَن تإمن تؤن صناعح المعرفح أولوَح من اْولوَداخ التدٍ تسدهم فدٍ خدمدح المجتمدع علدً جمَدع الصدعد  ،ولدذلك فهدٍ
تسددعً للدددخوي فددٍ المنافسددح والمسدداهمح فددٍ تحقَددت التمَددز المحلددٍ وأقلَمددٍ فددٍ مجدداي التحد العلمددٍ مددن خددٗي تنمَددح متدددأ العمددي
الجماعٍ واٖهتمدام تدالجودج الشداملح فدٍ كافدح كلَاتهدا ومراكزهدا التحثَدح  ،والرفدع مدن وتَدرج التعداون العلمدٍ تَنهدا وتدَن المإسسداخ
والهَئاخ الحكومَح وؼَر الحكومَح  ،وتوطَد أواطر التواصي اْكادَمٍ تَن الجامعح ومثَٗتها علً الصعَدَن المحلٍ والددولٍ  ،تمدا
َعود تالناع علً المسار التنموٌ فٍ المجاٖخ اٖقتصادَح واٖجتماعَح والاكرَح .

األستاذ الدكتور
محمد َحًَ معال
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 كلمة السَد األستاذ الدكتور نائب رئَس الجامعة لشؤون البحث العلمٍ .إذا صح التعتَر أن الجهد التشرٌ الخٗت والمتدع هدو التحد العلمدٍ ،عنددها َصدح القدوي أن التحد العلمدٍ هدو سدر القادزج النوعَدح
لحَاج أنسان فٍ تداَح هذا القرن مقارنح مع تداَح القرن الماضٍْ .ن التكنولوجَا (ولَدج التح العلمٍ )هٍ التٍ حددخ شكي عالمندا
اِن ،وٖ َشك أنها هٍ التٍ ستحدد شكي العالم القادم....
وتاعتتار أن الكلمدح الماتاحَدح فدٍ صدناعح التكنولوجَدا هدٍ أَمدان تالتحد العلمدٍ علدً كدي المسدتوَاخ السَاسدَح وأدارَدح العلمَدح
واٖقتصادَح والعمي تشدكي متدرمي َهددؾ إلدً التمَدز واٖتتكدار فدٍ المجداي العلمدٍ واٖقتصدادٌ و َنطلدت مدن الواقدع المذعدا الدذٌ
َمتلك العدَد من نقاط القوج التٍ أهمها:
-

امتٗكنا للكاا اخ المتمَزج والمتخصصح .

-

امتٗكنا القدراخ المادَح.
إمكانَح تحلَي أستاب المشاكي المستوطنح .
الحماس للدراساخ العلَا التٍ تعتتر العمود الاقرٌ للتح العلمٍ والمنشط لدورته الدموَح.

وإدراكددا لهددذا الواقددع عملددخ القَددادج السَاسددَح وأصدددر السددَد رئددَس الجمهورَددح عدددد مددن المراسددَم أحددد تموجتهددا مجموعددح مددن
الهَئاخ والتنً المساعدج للتح العلمٍ وعلً رأسها الهَئح العلَا للتح العلمٍ التاتعح لرئاسح مجلس الدوزرا وصدندوت التحد
العلمٍ التاتع لوزارج التعلَم العالٍ وعدد من الشتكاخ العلمَدح التخصصدَح المسداندج مثدي شدتكح التقاندح الحَوَدح وشدتكح الطاقداخ
المتجددج وؼَرها التٍ تدأخ أوي خطواتها
لقد تدأخ جامعح تشرَن تدرتط التحد العلمدٍ تمخطدط التنمَدح اٖقتصدادَح واٖجتماعَدح فدٍ القطدر مدن خدٗي مشداركح القطاعداخ
أنتاجَددح فددٍ وضددع محدداور التحد العلمددٍ للعدَددد مددن الكلَدداخ و اْقسددام ذاخ اٖهتمددام المشددترك ومددن خددٗي التسددوَت ْتحددا
الجامعح وإتراز أهمَتها التطتَقَح فٍ جمَع القطاعاخ اٖقتصادَح  .وفٍ هذا أطار لقد تم فدٍ جامعدح تشدرَن حتدً اِن افتتداح
( ) 239وحدج تح علمٍ فٍ مختلؾ أقسامها وكلَاتها وتم تسجَي حوالٍ  291تحثا لعام  1222م علمدا أن عددد التداحثَن فدٍ
الجامعح وصي إلً ( )2357توزعوا تَن ( )2131عضو هَئح تدرَسَح و( )79تاح فدٍ رسدالح الماجسدتَر و( )17تاحد فدٍ
رسالح الدكتوراه.

ومن خالل الجهوود المبذولوة ل تعزَوز نقواا القووي فوٍ والوح البحوث العلموٍ لودَنا و معالجوة نقواا ال وع
البحث العلمٍ دوره فٍ النه ة العلمَة واالجتماعَة فٍ القار .

فَو نحواول ألن َلعوب

نائب رئَس الجامعة
للبحث العلمٍ والدراسات العلَا

أ.د نزَ شعبان عَسً
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هَكلَة مدَرَة الدراسات العلَا والبحث العلمٍ
تتكون المدَرَة من المكاتب التالَة :
 -2مدَر الدراساخ العلَا والتح العلمٍ .
 -1دَوان المدَرَح ومكتب المتاتعح وَتكون من ثٗثح موظاَن
تت من أعمال المدَرَة كل ما َخص الدراسات العلَا والبحث العلمٍ

ومن مهام المدَرَة :

 -2إعداد وإصدار أعٗن السنوٌ لمااضلح قتوي الطٗب فٍ دتلوماخ  /التؤهَي الترتوٌ – التؤهَي والتخصص فٍ الترجمح
والتعرَب . /
 - 1إعداد وإصدار أعٗن السنوٌ لمااضلح الدراساخ العلَا /ماجستَر/
 - 3التنسَت مع كلَاخ الجامعح تما فَها كلَح الهندسح التقنَح واٖقتصاد الثانَح فٍ طرطوس لتَان حاجتها من طٗب الدراساخ العلَا /
كي من كلَح اِداب والعلوم أنسانَح وكلَح اِداب الثانَح فٍ محافظح طرطوس لمعرفح حاجتها من طٗب
ماجستَر /والتنسَت مع ٍ
دتلوماخ الـتؤهَي والتخصص فٍ الترجمح والتعرَب والتؤهَي الترتوٌ.
 - 2إعداد أحصائَاخ الٗزمح تخصوص ما َتعلت تالدراساخ العلَا ودتلوم التؤهَي الترتوٌ والترجمح والتعرَب.
 - 5متاتعح وتدقَت أوضاع طٗب الدتلوم والماجستَر والدكتوراه ( مستجدَن – متخرجَن )  ،وإدخاي التعدَٗخ الٗزمح ( تسجَي
– تخرج – منح ماجستَر ودكتوراه – استنااذ – عقوتاخ وفصي ) .
 - 6التنسَت مع الكلَاخ المعنَح ٔدخاي كافح التَاناخ المتعلقح تطٗب الدراساخ العلَا
 - 7متاتعح ترامي دوام طٗب ( التؤهَي الترتوٌ والترجمح والتعرَب والدراساخ العلَا ) وترامي اٖمتحاناخ  ،ومطالتح
تتقارَر نصؾ سنوَح عن وضع طٗب الدراساخ العلَا.

الكلَاخ

 -9جوٖخ علً الكلَاخ للتؤكد من وثائت تسجَي طٗب الدراساخ العلَا المقتولَن تموجب المااضلح العامح واستكماي الشواؼر ،
وتقدَم الموافقاخ فٍ مواعَدها.
 - 7متاتعح وتدقَت أمور تسجَي وإنها وتمدَد وإَقاؾ التحو العلمَح التٍ َتقدم تها أعضا الهَئح التدرَسَح فٍ كلَاخ الجامعح .
 - 22موافاج مدَرَح التح
تشكي دورٌ.

العلمٍ فٍ وزارج التعلَم العالٍ تنسخح ورقَح عن اْتحا

المسجلح ونسخح واحدج من اْتحا

المنجزج

 -22القَام تؤتمتح المعلوماخ الواردج فٍ قرار مجلس التح العلمٍ من حَ أسم التاح والمشاركَن و الكلَح وعنوان التح
وقرار وتارَخ مجلس التح العلمٍ  ،تأضافح إلً ذكر أٌ تعدَي قد َطرأ علً اْتحا  ،وإجرا أرشاح الكترونَح علً ترنامي
خاص للتحو المسجلح والمنجزج.
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 -21التنسَت مع مدَرَاخ التح العلمٍ فٍ جامعاخ القطر  ،تؽَح تتادي عناوَن التحو
التدقَت فَما إذا كانخ المواضَع المقدمح للتسجَي مطروحح فٍ الجامعاخ.

المسجلح ورسائي الدراساخ العلَا  ،تهدؾ

 -23موافاج الوزارج تأحصائَاخ المطلوتح.
 -22موافاج الوزارج تنسخ ورقَح عن اْتحا العلمَح المسجلح ْعضا الهَئح التدرَسَح.
 -25موافاج مركز الحاسب فٍ الجامعح تنسخ اٖلكترونَح عن رسائي الماجستَر والدكتوراه المنجزج و تزوَده تعناوَن اْتحا
المسجلح لطٗب الماجستَر والدكتوراه واْتحا العلمَح اْعضا الهَئح التدرَسَح .
 -26متاتعح الوحداخ التحثَح فٍ الكلَاخ والمعاهد العلَا .
 -29التركَز علً مجاي التح العلمٍ من خٗي ما تضمنه قانون تنظَم الجامعاخ .
 - 29متاتعح أعماي اللجنح المنتثقح عن مجلس التعلَم العالٍ  :لجنح التح العلمٍ .
 - 27التشََك مع الهَئح العلَا للتح العلمٍ و اٖستاادج من الصندوت الداعم للتح العلمٍ فٍ التعلَم العالٍ .
 – 12متاتعح إعداد خطح جامعح تشرَن فٍ التح العلمٍ .

مدَر الدراسات العلَا والبحث العلمٍ
الدكتور أحمد حنونة
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وحدات البحث العلمٍ :
تلػ إجمالٍ وحداخ التح العلمٍ الماتتحح فٍ جامعح تشرَن ( )239موزعح علً ( )29كلَح كما هو متَن
تالجدوي(: )2
الجدوي ( : )2أعداد وحداخ التح العلمٍ العاملح فٍ جامعح تشرَن

وحدات البحث العلمٍ

الكلَة

0
0
0
00
0
00
8
02
3
00
7
7
0
3
02
5
0

اِداب و العلوم أنسانَح
اٖقتصاد
الترتَح
الزراعح
الصَدلح
الطب التشرٌ
طب اْسنان
العلوم
المعلوماتَح
الهندسح المدنَح
الهندسح المعمارَح
الهندسح المَكانَكَح و الكهرتائَح
المعهد العالٍ للتحو التحرَح
المعهد العالٍ للتحو التَئَح
المعهد العالٍ للؽاخ
كلَح الهندسح التقنَح
كلَح اِداب الثانَح

037

المجموع
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الشكي ( )2توزع وحداخ التح العلمٍ العاملح تحسب كلَاخ جامعح تشرَن
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المعاهد العلَا :
إضافح إلً كلَاخ جامعح تشرَن  ،فقد أحدثخ جامعح تشرَن عدداً من المعاهد العلَا تهدؾ رفد المجتمع تتعض
اٖختصاصاخ ذاخ اْولوَح الخاصح وهٍ:
.2
.1
.3

المعهد العالٍ للتحو التحرَح
المعهد العالٍ للتحو التَئَح
المعهد العالٍ للؽاخ

مراكز التنمَة التابعة لجامعة تشرَن :
لرفد الكلَاخ و المعاهد العلَا تحاضناخ خاصح للتح العلمٍ  ،تإمن تَئح تحثَح مناستح ضمن اختصاصا دقَت أو
عام  ،أو قطاع اختصاصٍ  ،عكاخ الجامعح علً إحدا خمسح مراكز للتمَز هم :
 .2مركز توقا لٓتحا و أنتاج النتاتٍ .
 .1مركز فدَو لٓتحا و أنتاج الحَوانٍ .
 .3مركز ضمان الجودج .
 .2مركز المهاراخ والتوجَه المهنٍ .
 .5مركز التقانح الحَوَح .
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برامج الدراسات العلَا :
تماشَا ً مع متطلتاخ التنمَح َتم تاستمرار تطوَر ترامي الدراساخ العلَا فٍ جامعح تشرَن سعَا ً منها لتؽطَح معظم اٖختصاصاخ
حَ َتَن الجدوي ( )1اٖختصاصاخ الماتتحح  ،تعضها َؽطٍ درجح الماجستَر فقط و التعض اِخر َؽطٍ درجح الدكتوراه أَضا ً .

َتَن الجدوي ( )1ترامي الدراساخ العلَا الماتتحح فٍ أقسام الكلَاخ و المعاهد العلَا التاتعح لجامعح تشرَن :

انقضى
قضى انهغخ انؼشثيخ
قضى انهغخ االَكهيزيخ
قضى انهغخ انفشَضيخ
قضى انفهضفخ
قضى اندغشافيب
قضى انتبسيخ
ػهى االختًبع

دسخخ انًبخضتيش
اآلداة و انؼهىو اإلَضبَيخ

دسخخ انذكتىساِ

الدراساخ اْدتَح
الدراساخ اللؽوَح
الدراساخ اْدتَح
الدراساخ اللؽوَح
الدراساخ اْدتَح
الدراساخ اللؽوَح

الدراساخ اْدتَح
الدراساخ اللؽوَح
-

الالساح
الجؽرافَا الطتَعَح
الجؽرافَا التشرَح واٖقتصادَح
تارَخ
علم اٖجتماع

الالساح
-

علم اٖجتماع

كهيخ انؼهىو
قضى انشيبظيبد

قضى انفيزيبء

قضى انكيًيبء

قضى ػهى انسيبح انُجبتيخ
قضى ػهى انسيبح انسيىاَيخ

قضى انديىنىخيب

التحلَي الرَاضٍ
الجتر
المعلوماتَح
الاَزَا النظرَح
الاَزَا أشعاعَح
فَزَا الجسم الصلب
فَزَا اللَزر و اْطَاؾ الذرَح و الجزئَح
اٖلكترونَاخ(فَزَا )
الكَمَا العضوَح
الكَمَا الٗعضوَح
الكَمَا الاَزَائَح
الكَمَا التحلَلَح
علم الحَاج النتاتَح
التَئح و التصنَؾ النتاتٍ
التَئح المائَح
علم الحَاج الحَوانَح
علم التَئح المائَح الحَوانَح
علم التَئح و التصنَؾ الحَوانٍ
الجَولوجَا (تطتَقَح جَوفَزَائَح)
جَولوجَا جَوفَزَائَح تطتَقَح
هَدروجَولوجَا

التحلَي الرَاضٍ
الجتر
الاَزَا أشعاعَح
فَزَا الجسم الصلب
الكَمَا العضوَح
الكَمَا الٗعضوَح
الكَمَا الاَزَائَح
الكَمَا التحلَلَح
التَئح المائَح
علم التَئح و التصنَؾ الحَوانٍ
الجَولوجَا (تطتَقَح جَوفَزَائَح)

كهيخ انزساػخ
قضى انًسبصيم انسقهيخ
قضى ػهى انتشثيخ وانًيبِ
قضى وقبيخ انُجبد

المحاصَي الحقلَح
علم الترتَح والمَاه
وقاَح النتاخ
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انقضى

دسخخ انًبخضتيش

قضى االقتصبد انزساػي

اٖقتصاد الزراعٍ
أنتاج الحَوانٍ (المجتراخ)
إنتاج حَوانٍ ( دواجن )
أنتاج الحَوانٍ (اْسماك)
التستنح
علوم اْؼذَح
الترتح و استصٗح اْراضٍ
علوم الؽاتاخ
العلوم التَئَح

اٖقتصاد الزراعٍ
أنتاج الحَوانٍ (المجتراخ)
إنتاج حَوانٍ ( دواجن )
أنتاج الحَوانٍ (اْسماك)
التستنح
علوم اْؼذَح
الترتح و استصٗح اْراضٍ
علوم الؽاتاخ
العلوم التَئَح

اِٖخ الزراعَح

اِٖخ الزراعَح

قضى اإلَتبج انسيىاَي
قضى انجضبتيٍ
قضى ػهىو األغزيخ
قضى انتشثخ و اصتصالذ األساظي
قضى انسشاج و انجيئخ
قضى انهُذصخ انشيفيخ

دسخخ انذكتىساِ

كهيخ انهُذصخ انًذَيخ
قضى هُذصخ انًىاصالد و انُقم
قضى انهُذصخ انًبئيخ و انشي
قضى انهُذصخ انجيئيخ
قضى انهُذصخ اإلَشبئيخ
قضى انهُذصخ انديىتكُيكيخ
قضى اإلداسح انهُذصيخ و اإلَشبء
قضى انطجىغشافيخ

هندسح المواصٗخ و النقي
الهندسح المائَح والرٌ
الهندسح التَئَح
الهندسح أنشائَح
مَكانَك أنشا المحسوب
الهندسح الجَوتكنَكَح
أدارج الهندسَح و أنشا
الهندسح الطتوؼرافَح

الهندسح المائَح
الهندسح التَئَح
الهندسح أنشائَح
-

كهيخ انطت انجششي
قضى األيشاض انجبغُخ

قضى انؼبيخ اندشازخ

قضى اندشازخ انجىنيخ
قضى اندشازخ انؼظًيخ
قضى انتىنيذ و أيشاض انُضبء
قضى أيشاض انؼيٍ و خشازتهب
قضى أيشاض األرٌ و األَف و
انسُدشح
قضى غت األغفبل

اْمراض التاطنح
أمراض الجهاز الهضمٍ
أمراض القلب و اْوعَح
أمراض الجهاز التناسٍ
أمراض الؽدد الصم و اٖستقٗب
اْمراض العصتَح
أمراض الدم
أمراض الكلَح
أمراض الجهاز الحركٍ
اْمراض المعدَح( الخمجَح)
الجراحح العامح
الجراحح العصتَح
الجراحح الترمَمَح و الحروت
جراحح القلب
جراحح اْوعَح
جراحح صدرَح
جراحح اْطااي
الجراحح التولَح
الجراحح العظمَح
التولَد و أمراض النسا
أمراض العَن و جراحتها
أمراض اْذن و اْنؾ و الحنجرج
طب اْطااي
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انقضى

دسخخ انًبخضتيش

قضى انتخذيش واإلَؼبط
قضى األوساو

التخدَر وأنعا
طب اْورام(المعالجح الكَمَائَح
للٓورام)
طب اْورام(المعالجح الشعاعَح
للٓورام)
طب مخترٌ
أحَا دقَقح
كَمَا حَوَح طتَح
التشرَح المرضٍ
اْحَا الدقَقح
الكَمَا الحَوَح
اْمراض الجلدَح و الزهرَح
اْمراض الصدرَح
التشخَص الشعاعٍ والتصوَر الطتٍ

قضى انطت انًخجشي

قضى انتششير انًشظي
قضى األزيبء انذقيقخ
قضى انكيًيبء انسيىيخ
قضى األيشاض اندهذيخ و انزهشيخ
قضى األيشاض انصذسيخ
قضى انتشخيص انشؼبػي وانتصىيش
انطجي

دسخخ انذكتىساِ

الكَمَا الحَوَح
اْمراض الجلدَح و الزهرَح
-

غت األصُبٌ
قضى ػهى انسيبح (انجيىنىخيب )
قضى انُضح و انتششير انًشظي
قضى يذاواح األصُبٌ
قضى أيشاض انُضح انذاػًخ نألصُبٌ
قضى غت انفى
قضى تقىيى األصُبٌ
قضى غت أصُبٌ األغفبل
قضى تؼىيعبد األصُبٌ انثبثتخ
قضى تؼىيعبد األصُبٌ انًتسشكخ
قضى خشازخ انفى وانفكيٍ

جراحح الام والاكَن

مداواج اٖسنان
تقوَم اْسنان
طب أسنان اْطااي
تعوَضاخ اْسنان الثاتتح
التعوَضاخ المتحركح
جراحح الام والاكَن

كهيخ انهُذصخ انًيكبَيكيخ و انكهشثبئيخ
هندسح الطاقح الشمسَح،
هندسح اِٖخ الحرارَح
طاقح الرَاح
الطاقح المتجددج (الاوتو فولطانَح)
الطاقح المتجددج (خَٗا ضوئَح)
هندسح نظم القدرج الكهرتائَح
اٖتصاٖخ الكهرتائَح

هندسح الطاقح الشمسَح،
هندسح اِٖخ الحرارَح
اٖتصاٖخ الكهرتائَح

هندسح اٖلكترونَاخ وتطتَقها

هندسح اٖلكترونَاخ وتطتَقها

قضى هُذصخ انسبصجبد وانتسكى

هندسح الحاستاخ اٖلكترونَح
هندسح التحكم اِلٍ
اٖتصاٖخ المعلوماتَح

-

قضى انتصًيى واإلَتبج

هندسح علم المواد وهندستها

-

هندسح المَكاترونَك

-

قضى هُذصخ انقىي انًيكبَيكيخ

قضى هُذصخ انطبقخ انكهشثبئيخ
قضى هُذصخ اتصبالد واالنكتشوَيبد

قضى هُذصخ انًيكبتشوَيك
قضى انهُذصخ انجسشيخ

الهندسح التحرَح
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انقضى

دسخخ انًبخضتيش

دسخخ انذكتىساِ

كهيخ انهُذصخ انًؼًبسيخ
قضى انتصًيى انًؼًبسي
قضى تخطيػ انًذٌ وانجيئخ

تصمَم معمارٌ
تخطَط المدن والتَئح

-

كهيخ االقتصبد
قضى االقتصبد وانتخطيػ
قضى انًسبصجخ
قضى اإلزصبء
قضى إداسح األػًبل

قضى االقتصبد وانتخطيػ

اٖقتصاد والتخطَط
العٗقاخ الدولَح
المحاستح
السكان والتنمَح
أحصا
أدارج
التسوَت
السَاحَح واٖستضافح
اٖقتصاد والتخطَط
العٗقاخ الدولَح

اٖقتصاد والتخطَط
العٗقاخ الدولَح
المحاستح
السكان والتنمَح
أحصا
أدارج

اٖقتصاد والتخطَط
-

كهيخ انصيذنخ
قضى انصيذالَيبد وانتكُىنىخيب
انصيذنيخ
قضى انكيًيبء انتسهيهيخ وانغزائيخ

التصمَم ومراقتح الدوا

-

اْحَا الدقَقح والدموَاخ والمناعَاخ

-

كهيخ انتًشيط
قضى تًشيط انجبنغيٍ
قضى تًشيط األغفبل
قضى تًشيط انىالدح وأيشاض انُضبء
قضى انتًشيط انُفضي وانصسخ
انُفضيخ
قضى تًشيط انسبالد انسشخخ
قضى تًشيط صسخ انًدتًغ
قضى اإلداسح في انتًشيط

تمرَض التالؽَن
تمرَض صحح اْطااي
تمرَض اْمومح وصحح المرأج
التمرَض الناسٍ والصحح العقلَح

تمرَض التالؽَن
تمرَض صحح اْطااي
تمرَض اْمومح وصحح المرأج
التمرَض الناسٍ والصحح العقلَح

تمرَض الحاٖخ الحرجح (عام)
تمرَض الحاٖخ الحرجح (أورام)
تمرَض صحح المجتمع
اٖدارج فٍ التمرَض

تمرَض الحاٖخ الحرجح (عام)
تمرَض الحاٖخ الحرجح (أورام)
تمرَض صحح المجتمع
اٖدارج فٍ التمرَض

كهيخ انتشثيخ انشيبظيخ
قضى انًُبهح وأصىل تذسيش انتشثيخ
انشيبظيخ

المناهي وأصوي تدرَس الترتَح
الرَاضَح

المناهي وأصوي تدرَس الترتَح
الرَاضَح

كهيخ انتشثيخ
قضى تشثيخ انطفم

ترتَح الطاي

-

كهيخ انهُذصخ انًؼهىيبتيخ
انُظى وانشجكبد انسبصىثيخ

هندسح النظم والشتكاخ الحاسوتَح
13
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انقضى

دسخخ انًبخضتيش

دسخخ انذكتىساِ

المعهد العالي للبحوث البحرية
قضى انجيىنىخيب انجسشيخ
قضى انكيًيبء انجسشيخ وانتهىث
انجسشي
قضى انفيزيبء انجسشيخ
قضى انديىنىخيب انجسشيخ

التَولوجَا التحرَح
زراعح تحرَح وإدارج الموارد الحَح
الكَمَا التحرَح والتلو التحرٌ

التَولوجَا التحرَح
الكَمَا التحرَح والتلو التحرٌ

الاَزَا التحرَح
الجَولوجَا التحرَح

-

المعهد العالي للبحوث البيئية
قضى انُظى انجيئيخ وزًبيخ انجيئخ يٍ
انتهىث

كَمَا التَئح

-

انًؼهذ انؼبني نتؼهيى انهغبد
قضى تؼهيى انهغخ االَكهيزيخ

طرائت تعلم و تعلَم اللؽح اٖنكلَزَح

قضى تؼهيى انهغخ انفشَضيخ

طرائت تعلم و تعلَم اللؽح الارنسَح

-

كهيخ انهُذصخ انتقُيخ
هُذصخ األتًتخ انصُبػيخ
هُذصخ انًؼذاد و اآلنيبد

اْتمتح الصناعَح
هندسح الطاقح الشمسَح والطاقح
المتجددج
هندسح المواد التطتَقَح

والح األار البشرَة فٍ البحث العلمٍ لدي الجامعة خالل العام : 0202
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تلػ عدد التاحثَن فٍ الجامعح من العاملَن لدَها حتً نهاَح العام  1222ما َساوٌ ()1299منهم( )0050عضو هَئح تدرَسَح
موزعَن حسب الجدوي ( ، )3و( )939أعضا هَئح فنَح موزعَن علً الكلَاخ كما هو متَن تالجدوي (. )2

الجدوي( )3أعضا الهَئح التدرَسَح حسب الكلَاخ

أعزبر

انكهيخ
اآلداة
وانؼهىو
اإلَضبَيخ

انزساػخ

انؼهىو

أعزبر يغبػذ

انًدًىع

يذسط

يح

انهغخ انؼشثيخ
انهغخ اإلَكهيزيخ
انهغخ انفشَضيخ
انتبسيخ
انفهضفخ
ػهى اختًبع
اندغشافيخ
انًكتجبد
انًدًىع
البساتَن
التربة و
استصالح
األرا ٍ
الحراج والبَئة
المحاصَل
الحقلَة
الهندسة الرَفَة
االلتصاد
الزراعٍ
اإلنتاج الحَوانٍ
علوم األغذَة
ولاَة النبات
العلوم األساسَة
انًدًىع
انشيبظيبد
اإلزصبء
انشيبظي
االَفىسيبتيك
انسيبح ػهى
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0
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9
5
1
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8

1
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3
2

1
1

3
2

0
0

18
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2
2
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5
8

0
0

3
1

2
0

7
3

1
1

15
12

3
1
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13

5
6

0
0

0
2

0
0

0
2

0
0

5
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0
0

5
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6
5
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1
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5
0

0
0
1
1
4
0
0

3
2
4
0
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6
0
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0
1
0
5
0
0

4
5
1
3
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25
1

0
0
1
2
5
2
0
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4
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1

0
0
3
3
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2
0
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20
7
132
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1

0
5

0
1

0
4

0
4

1
5

0
5

1
14

0
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1
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انسيبح ػهى

5

0

4

1

9

12

18

13

31

4
16

0
0

7
22

1
1

2
19

2
3

13
57

3
4

16
61

انُجبتيخ

انسيىاَيخ

انديىنىخيب
انفيزيبء
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انهُذصخ
انًذَيخ

انكيًيبء
انًدًىع

19
54

1
2

16
59

5
12

13
75

7
31

48
188

13
45

61
233

انهُذصخ انجيئيخ
انهُذصخ
انديىتكُيكيخ
انًبئيـــــــــــــــخ
انهُذصخ
هُذصخ انُقم
وانًىاصالد
هُذصخ وإداسح
انتشييذ

2
3

0
0

1
0

1
1

5
5

1
0

8
8

2
1
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9

4

1

4

1
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0
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1
0
0
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7
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1
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5

0
0
1
0
0
0

1
1
14
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2
1

0
0
0
1
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2

1
5
16
23
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3

0
0
3
1
3
4

2
7
40
42
18
9

0
0
4
2
5
6

2
7
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15

3
0

0
0

3
0

0
0

2
4

2
3
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2
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1

0

5

0

1

0

7

0

7
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0
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0
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0

2

0

2

0

6

0

6

2

1

3

0

2

1

7

2
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انهُذصخ
انطجىغشافيخ
انهُذصخ
اإلَشبئيــــخ
هُذصخ انشي
وانصشف
انؼهىو
األصبصيخ
انطت
انجششي

انًدًىع
انتششير و
انُضح و اندُيٍ
انفزيىنىخيب
األدويخ
انتششير
انًشظي
انششػي انطت
انطت انًخجشي
األيشاض انجبغُخ
اندشازـــــخ
األغفبل
انُضبئيخ و
انتىنيذ
اندهذيخ
انتخذيش و
اإلَؼبط
انتشخيص
انشؼبػي و
انتصىيش انطجي
غت األصشح و
انًدتًغ
أيشاض اآلرٌ
واألَف
وانسُدشح
أيشاض انؼيٍ
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كهيخ
انهُذصخ
انًيكبَيكيخ
وانكهشثبئيخ

غت األصُبٌ

انهُذصخ
انًؼًبسيخ

االقتصبد

قضى األوساو
انًدًىع

0
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2
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انؼهىو األصبصيخ
انتصًيى واإلَتبج
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3

15

4

19

0
0

0
5

0
0

7
2

4
0

10
7

4
0

14
7

0

3

1

5

3

8

4

12

0
0
0

45
0
0

2
0
0

54
1
1

18
0
2

120
1
3

20
0
2

140
1
5

0
0

0
1

0
0

4
0

0
1

5
1

0
1

5
2

0
0
0

1
1
1

0
0
0

2
4
3

1
1
0

3
6
4

1
1
0

4
7
4

0
0
0
0
0

1
0
0
5
4

0
0
0
0
0

2
1
4
22
8

0
0
0
5
6

3
2
5
33
14

0
0
0
5
6

3
2
5
38
20

0
0

3
0

1
0

5
0

0
3

8
0

1
3

9
3

0

0

0

1

0

1

0

1

0

7

1

14

9

23

10

33

0
0

1
5

1
1

10
11

0
4

12
20

1
5

13
25

0

1

1

8

6

10

7

17

انقىي
انًيكبَيكيخ
6
انطبقخ
انكهشثبئيخ
2
هُذصخ
االتصبالد
واإلنكتشوَيبد
3
انهُذصخ انجسشيخ
0
هُذصخ
انًيكبتشوَيك
0
هُذصخ
انسبصجبد انتسكى
اآلني
21
انًدًىع
0
ػهىو انسيبح
2
انتششير
انًشظي انُضح
1
يذاواح األصُبٌ
0
انُضح أيشاض
انذاػًخ
0
غت انفى
1
تقىيى األصُبٌ
0
غت أصُبٌ
األغفبل
0
تؼىيط األصُبٌ
1
تيدبٌ وخضىس
1
خشازخ فى وفكيٍ
6
انًدًىع
2
انتصًيى
انًؼًبسي
0
وانجيئخ انتخطيػ
0
وتبسيخ َظشيبد
انؼًبسح
0
انجُبء و ػهىو
انتُفيز
2
انًدًىع
1
انًسبصجخ
4
االقتصبد
وانتخطيػ
1
إداسح األػًبل
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اإلزصبء
وانجشيدخ
انؼهىو انًبنيخ
وانًصشفيخ
انًدًىع

4

0

2

1

5

3

11

4

15

0

0

2

0

1

2

3

2

5

10

0

11

4

35

15

56

19

75

انصيذنخ
انتًشيط
انتشثيخ انشيبظيخ
انتشثيخ
انهُذصخ انًؼهىيبتيخ
انهُذصخ انتقُيخ
اآلداة في غشغىس
االقتصبد في غشغىس
انسقىق
انتشثيخ في غشغىس
هُذصخ تكُىنىخيب انًؼهىيبد
واالتصبالد
كهيخ انؼهىو انثبَيخ
انجسىث انجسشيخ
تؼهيى انهغبد
انجسىث انجيئيخ

1
0
0

2
0
0

1
0
1

0
1
0

4
7
10

5
8
1

6
7
11

7
9
1

13
16
12

0

0

4

0

6

8

10

8

18

2
4
1
2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
5
3
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0

10
9
2
5
1
1
3

0
2
3
0
0
3
2

13
18
6
8
1
1
5

0
2
3
0
0
3
2

13
20
9
8
1
4
7

1
2
0
1

0
0
0
0

2
1
0
1

0
0
0
0

1
10
4
2

1
3
9
3

4
13
4
4

1
3
9
3

5
16
13
7

انًدًىع انؼبو

252

12

266

43

1251 260 991 205 473

الجدوي( )2أعضا الهَئح الانَح حسب الكلَاخ
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الكلَح
اِداب والعلوم أنسانَح
الزراعح
العلوم
الهندسح المدنَح
الطب التشرٌ
الهندسح المَكانَكَح
والكهرتائَح
طب اْسنان
الهندسح المعمارَح
اٖقتصاد
الصَدلح
التمرَض
الترتَح الرَاضَح
الترتَح
الهندسح المعلوماتَح
الهندسح التقنَح
الحقوت
الترتَح الثانَح تطرطوس
اِداب الثانَح تطرطوس
هندسح تكنولوجَا
المعلوماخ واٖتصاٖخ
التحو التحرَح
معهد تعلَم اللؽاخ
معهد التحو التَئَح
المجموع العام

-

دكتوراه
إ
ذ

ماجستَر
إ
ذ

إجازج

دتلوم
ذ

إ

ذ

إ

ذ

2
0
0
0
6

0
1
0
0
0

9
3
1
1
13

6
0
4
3
18

16
3
14
0
0

23
8
21
4
0

1
18
11
36
1

2
52
34
77
0

2

0

3

1

2

7

75

121

28
24
26
37
20
82

31
61
59
84
18
129

59
85
85
121
38
211

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
9
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
1
0
10
0
3
0
0
0
0
1
0

7
0
4
0
0
0
4
2
0
0
0
0
1

2
1
5
2
0
0
6
1
1
0
1
0
0

1
4
0
0
1
5
0
19
17
0
0
0
2

0
20
0
0
6
5
0
20
21
0
0
1
6

8
4
6
0
10
5
5
22
17
0
0
0
3

2
21
6
3
16
5
10
21
22
0
1
2
6

10
25
12
3
26
10
15
43
39
0
1
2
9

0
0
1
12

0
1
0
4

0
5
0
47

0
6
1
54

4
3
1
61

6
7
3
98

0
1
0
192

0
2
2
369

4
9
2
312

6
16
6
525

10
25
8
837

كما تم إَااد تعض أعضا الهَئح التدرَسَح تمهماخ علمَح طوَلح كما هو متَن تالجدوي ()6

الكلَة

المجموع
مج
إ

االسم

مو وع المهمة

جهة
اإلَفاد
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د .أحمد عتد الرحمن

الاب البشرٌ

د.محمد َوسؾ

لحضور المإتمر اْورتٍ لجمعَح أمراض الهضم والتؽذَح
اْورتَح عند اْطااي
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح أسكندرَح

مصر
مصر

د .رَاض زَدان
مصر

مهمح علمَح للتح العلمٍ الً جامعح أسكندرَح/دراسح
تؤثَر مثتط النمو دَكسترَي فٍ نمو شتي التندورج
والملاوؾ/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح أسكندرَح/
حصر اْمراض الاطرَح التٍ تصَب نتاخ الارَز فٍ
الزراعح المحمَح فٍ الساحي السورٌ/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح
أسكندرَح/التداخي تَن الاَروساخ فٍ أصاتاخ
المختلاح علً نتاخ الاوي وتؤثَرها علً أنتاجَح وعلً
معدي انتقاي الاَروس فٍ التذور/

د .محمود حسن
مصر

زراعة

د .عماد إسماعَي
مصر
د .عقي رومَح
ألمانَا
د .اسكندر علٍ

مصر

د .محمد عَسً
مصر

العلوم
د .أحمد الؽصَن

الهندسة المَكانَكَة
و الكهربائَة

د .عزخ حسن
د .سمَر كاا

مصر
روسَا
روسَا

د .ؼطاان عمار
مصر

الهندسة المدنَة
د .عزخ السَد أحمد

اِداب و العلوم
اإلنسانَة
التصاد

د.علٍ حَدر

د .إتراهَم العلٍ

ألمانَا
مصر

مصر

مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح فرَدرَ الكسندر فٍ
اَرٖنؽن/استخدام الزَولَخ فٍ إزالح اٖمونَا وتعض
العناصر الثقَلح من مَاه الشرب/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح المنصورج /الرسوماخ
الدورَح من مرتتح أولَح/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح طنطا /دراسح
جَوهندسَح لمواقع إقامح المنشآخ علً الساوح الجتلَح و آلَح
اتخاذ التداتَر الوقائَح مثاي علً ذلك منطقح صافَتا -
طرطوس/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح المنصورج /دراسح فٍ
خصائص زمرج لٍ/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً معهد موسكو للنقي
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً الجامعح الحكومَح التقنَح
لّٖخ فٍ جمهورَح روسَا/تحلَي النظم الصناعَح ودراسح
تخاَض زمن التهَئح فٍ المعامي
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح القاهرج /تؤثَر التؽَراخ
المناخَح علً تدفقاخ نتع السن/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح مارتن لوثر تمدَنح
هالح/الثورج التكنولوجَح والتؽَراخ القَمَح/
مهمح علمَح للتح العلمٍ إلً جامعح القاهرج /تصوؾ جتران
فٍ كتاته حدَقح النتٍ/
مهمح علمَح للتح العلمٍ تعنوان " تقََم جودج التدرَس فٍ
تعض الجامعاخ العرتَح دراسح مقارنح

الجدوي رقم ( )6إَااد أعضا هَئح تدرَسَح تمهماخ علمَح طوَلح

-

كما تم إَااد تعض أعضا الهَئح التدرَسَح تمهماخ علمَح قصَرج كما هو متَن تالجدوي ()9

الكلَة
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اِداب والعلوم
اإلنسانَة

الاب البشرٌ

د .عتد الكرَم َعقوب

إَران

د .محمد إسماعَي تصي

إَران

د .رنا جونٍ

إَران

د .ممدوح َوسؾ عمران
د .عتد الوهاب أمام

استونَا
الَمن

د .أحمد شرَتح
دَ .سر محمد
د .زهَر الشهاتٍ

فرنسا
كندا
فرنسا

د .عتد الاتاح عتاس

ألمانَا

إتراهَم سلَمان

ألمانَا

د .عدنان دَوب

تركَا

د .زهَر الشهاتٍ

النمسا

د .عنان َٖقح

تونس

د .فاطمح عمر َاسَن
قصاب
د .ندَم زحلوت
د .تَسَر عَسً إتراهَم

تركَا

د .عتد الاتاح عتاس
د .عصام لطؾ هللا
معوض
زهَر الشهاتٍ
د .مطَع جونٍ
دج .ؼزي دَب

إَطالَا
المملكح العرتَح
السعودَح
النمسا
تركَا
الترازَي

دجَ .سر محمد
د .ؼانم علٍ أحمد
د .عتد الوهاب أمام

السوَد
أماراخ العرتَح
المتحدج
سوَسرا
اْردن
اْردن

د .إتراهَم سلَمان

الَمن

د.زهَر شاطر

استانَا

د .فهَم عتد العزَز

مصر

د .عتد هللا دروَ

د .محمد َحًَ معٗ

السعودَح

إَران

21

مهمح علمَح لتنسَت اْعماي المشتركح فٍ ستَي إصدار
العدد اْوي للمجلح المحددج تاٖتااقَح تَن جامعح تشرَن
وجامعح سمنان
مهمح علمَح لتنسَت اْعماي المشتركح فٍ ستَي إصدار
العدد اْوي للمجلح المحددج تاٖتااقَح تَن جامعح تشرَن
وجامعح سمنان
مهمح علمَح لتنسَت اْعماي المشتركح فٍ ستَي إصدار
العدد اْوي للمجلح المحددج تاٖتااقَح تَن جامعح تشرَن
وجامعح سمنان
لحضور كورس تدرَتٍ حوي التعلَم العالٍ
مهمح علمَح للمشاركح فٍ امتحان الجراحح الذٌ َقام فٍ
صنعا
مهمح علمَح مستاَداً من المنحح الارانكاونَح
حضور المإتمر السنوٌ للتحالؾ العالمٍ
حضور الدورج التدرَتَح حوي السجي الوطنٍ للسرطان
ووتائَاخ السرطان
للمشاركح فٍ المإتمر السنوٌ للجمعَح اْورتَح
ْمراض الكلَح والتحاي الدموٌ
للمشاركح فٍ المإتمر السنوٌ للجمعَح اْورتَح
ْمراض الكلَح والتحاي الدموٌ وزرع الكلَح
لحضور المإتمر اْورتٍ لجمعَح أمراض الهضم
والتؽذَح اْورتَح عند اْطااي
ورشح عمي تعنوان " اٖعتمادَح  :الطرَقح إلً ضمان
الجودج
للمشاركح فٍ المإتمر الثانٍ عشر لزرع اْعضا فٍ
منطقح الشرت اْوسط
لحضور المإتمر الطتٍ الثانٍ لٓمراض الداخلَح
لحضور المإتمر اْورتٍ للسرطان
للمشاركح فٍ المإتمر الدولٍ لطب الكوار
للمشاركح فٍ ورشح عمي تعنوان ( اٖعتمادَح والطرَقح
إلً ضمان الجودج )
لحضور المإتمر الطتٍ الثانٍ لٓمراض الداخلَح
المشاركح فٍ المإتمر العلمٍ الثامن والعشرَن
للٓكادَمَح الدولَح لعلم اْمراض
المشاركح فٍ المإتمر اْورتٍ لٓمراض العصتَح
المشاركح فٍ المإتمر العالمٍ لٓمراض اْلَرجَائَح
حضور اللقا اٖستشارٌ فٍ منظمح الصحح العالمَح
حضور المإتمر الطتٍ
حضور المإتمر الطتٍ
حضور المإتمر الدولٍ اْوي لمنظمح الصحح العالمَح
منطقح شرت المتوسط و الهَئح الادرالَح للتعلَم الطتٍ

مهمح علمَح للمشاركح فٍ اٖجتماع الثانٍ لمشروع
تنمَح القاراخ واْدواخ من أجي صون وإدارج
الثرواخ الحراجَح فٍ سورَح
مهمح علمَح لحضور المإتمر العلمٍ الثانٍ للعلوم
الزراعَح والتَئَح الذٌ سَقام فٍ جامعح المَنا
مهمح علمَح ضمن وفد علمٍ من خترا المركز
العرتٍ أكساد  /لتدرَب الانََن السعودََن حوي
متادئ التؽذَح واستعماٖخ الموارد العلاَح فٍ
المجتراخ الصؽَرج
ترأس وفد جامعح تشرَن فٍ إطار اٖتااقَح العلمَح
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د .أدَب سعد

إَطالَا

د .سمَر جراد

السعودَح

الزراعة
د .محمد َحًَ معٗ

لتنان

د .علٍ اسكندر سلَمان

ألمانَا

د .محمد حَدر
د .علٍ رجب سلطانح

إَران
لتنان

د .محمد َحًَ معٗ

الَمن

د.عتد هللا دروَ

الهندسة المدنَة

العلوم

الصَن

للتتادي الثقافٍ والعلمٍ تَن جامعح تشرَن وجامعح
سمنان
نتائي سخ سنواخ  / 1227 - 1222 /من المسح
المَدانٍ لتكاثر السٗحؾ التحرَح فٍ شاطئ
الشقَااخ علً الساحي السورٌ
مهمح علمَح لحضور اٖجتماع الذٌ أقَم فٍ كلَح
علوم اْؼذَح والزراعح تجامعح الملك سعود فٍ
الرَاض تدعوج من جمعَح كلَاخ الزراعح العرتَح
لحضور المإتمر الراتع أقلَمٍ لرإسا الجامعاخ
الارانكاونَح فٍ منطقح الشرت اْوسط
مهمح علمَح لٗستاادج من المنحح المقدمح من الهَئح
التتادي اْكادَمٍ اْلمانَح  /دااد /
المشركح فٍ مهرجان إَران للصحافح والنشر
المشاركح فٍ إجرا دراسح الجدوي اٖقتصادَح
للزَتون لصالح المنظمح العرتَح للتنمَح الزراعَح
لحضور اجتماعاخ المجلس التناَذٌ ٖتحاد
الجامعاخ العرتَح
مهمح علمَح مع وفد علمٍ من خترا المركز
العرتٍ لدراساخ المناطت الجافح و اْراضٍ
القاحلح  -أكساد

د .علٍ اسكندر سلَمان

ألمانَا

مهمح علمَح إلً جامعح روستوك فٍ ألمانَا لمتاتعح
تطتَت تنود اتااقَح التعاون العلمٍ تَن جامعح تشرَن
وجامعح روستوك

د .طٗي أمَن

السعودَح

حضور ندوج الجودج فٍ التعلَم الجامعٍ تالعالم
أسٗمٍ

د .علٍ محمد اْسعد

عمان

د .عزام سعود

فرنسا

د .حسن تدور

سوَسرا

د .فواز اٖزكٍ

مالَزَا

د .حسن تدور

اْردن

دج .وعد صاتور

إَطالَا

د .عتد الكرَم عَا

ألمانَا

الَاس الخورٌ نعمح

الجزائر

د .حسن سلمان

مصر

د .فواز اٖزكٍ

مصر

إَران

مهمح علمَح للمشاركح فٍ أعماي مإتمر الخلَي التاسع
للمَاه والذٌ أقَم فٍ مسقط
مهمح علمَح للمشاركح تورشح العمي حوي الجدَد فٍ
تكنولوجَا التنا واستخداماخ العزي المائٍ التٍ تقام فٍ
الجامعح المركزَح تتارَس
مهمح علمَح  /ممثٗ عن جامعاخ القطر للمشاركح فٍ
المإتمر السنوٌ الذٌ تنظمه الجمعَح الدولَح للتتادي
الطٗتٍ للتدرَب الانٍ .
لحضور المإتمر الراتع للمحمَاخ الجَولوجَح الذٌ
تنظمه منظمح الَونسكو فٍ ٖنجاوٌ
لحضور الملتقً السادس عشر لتتادي عروض تدرَب
طٗب الجامعاخ العرتَح .
لحضور المإتمر التاسع والثٗثَن للهَئح الدولَح للستر
العلمٍ للتحر المتوسط . / CIESM /
لحضور المإتمر التنسَقٍ لمناقشح أوجه التعاون
اْكادَمٍ للعام  1222تَن ممثلٍ الجامعاخ السورَح
وجامعح آخن اْلمانَح
لحضور اٖجتماع التؤسَسٍ لراتطح علوم الاَزَا فٍ
الوطن العرتٍ
مهمح علمَح للمشاركح فٍ المإتمر الدولٍ الخامس
للتنمَح التَئَح فٍ الوطن العرتٍ والذٌ سَقام فٍ رحاب
جامعح أسَوط
للمشاركح فٍ المإتمر الدولٍ لكوكب اْرض

المشركح فٍ مهرجان إَران للصحافح والنشر

د .محمد َاسَن قصاب
د .أحمد كلزَح

ألمانَا

مهمح علمَح إلً ألمانَح اٖتحادَح ضمن إطار اتااقَح
التعاون العلمٍ تَن جامعح تشرَن وجامعح روستوك

د .جعار الخَر

التشَك

مرافقح طٗب ماجستَر اٖتصاٖخ المعلوماتَح -
تالتعاون مع اٖتحاد اْورتٍ ضمن ترنامي تمتوس
للتدرَب فٍ مخاتر جامعح ترنو
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الهندسة المَكانَكَة
والكهربائَة

اب األسنان

الصَدلة

الهندسة المعمارَة
التمرَض

المعهد العالٍ للبحوث
البحرَة
التربَة الرَا َة

د .عتد هللا سعَد

النمسا

د .جورج استر

أوكرانَا

د .كماي جونٍ
د .تشار مسَلمانٍ

ألمانَا
استرالَا

د .نتَه رسٗن

لتنان

د .نزَه عَسً

النمسا

د .فاتن مدنٍ
د .عزَزج َوسؾ

أماراخ العرتَح
المتحدج
مصر

د .خالد تاَزَد

تلؽارَا

د .طارت تركاخ

تلؽارَا

د .مروان عَسً

النمسا

د .سوسن ؼزاي

النمسا

د .سوسن ؼزاي

سلطنح عمان

د .أمَر إتراهَم

إَطالَا

د .أمَر إتراهَم

تركَا

د .أحمد قره علٍ

سلطنح عمان

د .الاخ وطاٍ

تركَا

المشاركح فٍ ورشح العمي ( اٖعتمادَح  :الطرَقح إلً
ضمان الجودج )
تحسَن عمي محوٖخ التوتر عن طرَت دارج كهرتائَح
تقوم تتنظَم اْحماي علً اْطوار
حضور سَمَنار فٍ جامعح المَنا التقنَح
مهمح علمَح لحضور المإتمر الساتع الذٌ تنظمه لجنح
اٖتحاد العالمٍ لتقوَم اْسنان ن ( ) WFO
لحضور المإتمر الدولٍ الساتع للجمعَح العرتَح لطب
أسنان اْطااي
للمشاركح فٍ ورشح عمي تعنوان ( اٖعتمادَح والطرَقح
إلً ضمان الجودج )
للمشاركح فٍ المإتمر العلمٍ الثانٍ للمعالجح
واٖكتشافاخ الدوائَح
لحضور المإتمر العلمٍ العرتٍ الثال عشر
واجتماعاخ الجمعَح العلمَح لكلَاخ الصَدلَح فٍ الوطن
العرتٍ
المشاركح فٍ أشراؾ العلمٍ علً الطٗب الموفدَن
من كلَح الهندسح المعمارَح تجامعح تشرَن
المشاركح فٍ أشراؾ العلمٍ علً الطٗب الموفدَن
من كلَح الهندسح المعمارَح تجامعح تشرَن
المشاركح فٍ ورشح العمي ( اٖعتمادَح  :الطرَقح إلً
ضمان الجودج )
المشاركح فٍ ورشح العمي ( اٖعتمادَح  :الطرَقح إلً
ضمان الجودج )
حضور اٖجتماع السنوٌ الثانٍ عشر للجمعَح العلمَح
لكلَاخ التمرَض العرتَح
للمشاركح فٍ المإتمر التاسع والثٗثَن للهَئح الدولَح
للستر العلمٍ للتحر المتوسط / CIESM /
ورشح عمي للمدرتَن حوي التخطَط للصَد المستدام فٍ
المحمَاخ التحرَح
المشاركح فٍ الندوج أقلَمَح حوي السَاحح اَٖكولوجَح
وحماَح التَئح الساحلَح
للمشاركح فٍ تطولح التحر اْتَض المتوسط الساتعح
للمتارزج

الجدوي رقم ( )9إَااد أعضا هَئح تدرَسَح تمهماخ علمَح قصَرج

مخرجاخ التح العلمٍ للعام
تتكون مخرجاخ خطح التح العلمٍ للجامعح خٗي عام  1222من المنتجاخ المعرفَح التالَح :
المشارَع التحثَح المنجزج

رسائي الماجستَر المنتهَح
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رسائي الدكتوراه المنتهَح
اٖتتكاراخ المناذج أو المعروضح للتناَذ (منتي متتكر – عملَح إنتاجَح متتكرج – ترا ج اختراع مسجلح )....
اْعماي أتداعَح الممَزج ( أعماي علمَح  -أعماي أدتَح  -أعماي فنَح  -أعماي هندسَح  -أعماي موسَقَح ).....
النشراخ العلمَح المحكمح (تما فٍ ذلك تلك المشتقح من رسائي الماجستَر والدكتوراه )
اْورات التحثَح المنشورج فٍ المإتمراخ (تما فٍ ذلك تلك المرتتطح تؤتحا الماجستَر أو الدكتوراه)
الجوائز ذاخ العٗقح تالتح العلمٍ الممنوحح سوا ً تشكي فردٌ للتاحثَن أو تشكي مإسساتٍ للجامعح (أو للكلَح)

صَغة مخرجات البحث
المشارَح البحثَة

خارج سورَة

داخل سورَة

النشرات العلمَة المحكمة
األوراق البحثَة المنشوري فٍ المؤتمرات
291
 رسائل الماجستَر المنتهَة
11
 رسائل الدكتوراه المنتهَة
االبتكارات المنفذي
براءات االختراعات المسجلة
األعمال اإلبداعَة الممَزي
جوائز البحث العلمٍ

أبحاث الدراسات العلَا :
أتحا الدراساخ العلَا المسجلح فٍ العام( )1222التٍ َقوم تها طٗب دراساخ الماجستَر والدكتوراه فٍ اٖختصاصاخ المختلاح
متَنح تالجدوي (: )9

الكلَة

ماجستَر
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دكتوراه

المجموع
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اِداب و العلوم اإلنسانَة
العلوم
الاب البشرٌ
الزراعة
الهندسة المدنَة
الهندسة المَكانَكَة و الكهربائَة
الهندسة المعمارَة
االلتصاد
اب األسنان
الصَدلة
معهد البحوث البَئَة
معهد البحوث البحرَة
المعهد العالٍ للغات
الهندسة المعلوماتَة
الهندسة التقنَة
التربَة
المجموع

92
33
22
17
16
27
22
69
7
27
2
3
2
22
6
9
397

6
2
7
3
7
2
09

96
32
22
39
17
27
22
96
7
27
2
2
2
22
6
9
602

الجدوي رقم ()9

 أتحا الدراساخ العلَا المنجزج فٍ العام( )1222لطٗب دراساخ الماجستَر والدكتوراه فٍ اٖختصاصاخ المختلاح متَنح تالجدوي(: )7

الكلَة
اِداب و العلوم اإلنسانَة
العلوم
الاب البشرٌ

ماجستَر
9
23
21
25

دكتوراه
5
3
2

المجموع
21
26
23
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الزراعة
الهندسة المدنَة
الهندسة المَكانَكَة و الكهربائَة
االلتصاد
اب األسنان
معهد البحوث البَئَة
معهد البحوث البحرَة
المجموع

17
25
17
21
3
2
2
080

5
9
00

32
25
17
52
3
2
2
026

الجدوي رقم ()7

أبحاث الماجستَر:

تلػ عدد أتحا الماجستَر المسجلح لعام  1222ما َساوٌ ( )379تحثا ً موزعح علً مختلؾ اٖختصاصاخ العلمَح كما هو متَن
تالشكي( )1فٍ حَن تلػ عدد الرسائي المنجزج فٍ هذا العام ما َساوٌ ( )291تحثا ً موزعح علً مختلؾ اٖختصاصاخ العلمَح كما هو
متَن تالشكي ()3
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2.96

2.96 2.22 1.51
2.15

2.52

اِداب

2.97

العلىم
ال ة الث

1.19

12.25

ٌ
9.32

ال راعح
اله سح ال نُح

22.29

اله سح ال ُ انُ ُح وال ه تائُح
اله سح ال ع ارَح
اٖق

26.99

21.32

9.32

6.55

اد

1.51

ة اْس ان
ال ُ لح

ال

 2تىزع أب اث ال اج ُ ال

2.55
3.95

ال ة الث

2.55

2.65

اِداب
العلىم

لة علً االخ

9.22
13.29

ٌ
13.29

ال راعح
اله سح ال نُح

25.73

اله سح ال ُ انُ ُح وال ه تائُح
اٖق

اصات العل ُة فٍ ال امعة

25.73

اد

9.12

ة اْس ان
معه الث ى الثُ ُح
معه الث ى الث َح

ال

 3تىزع أب اث ال اج ُ ال

ي علً االخ

اصات الع ُة فٍ ال امعة

من المٗحظ أن اٖختصاصاخ التاتعح لكلَح اٖقتصاد وكلَح اِداب والعلوم أنسانَح وكلَح الزراعح وكلَح الهندسح المَكانَكَح
والكهرتائَح وكلَح الطب التشرٌ تصدرخ قائمح أتحا الماجستَر المسجلح والمنجزج علً حد سوا علً عكس ما أظهرته
اٖختصاصاخ اْخري وتشكي عام فان الشكي (َ )2تَن نستح رسائي الماجستَر المنجزج إلً المسجلح تكافح اٖختصاصاخ العلمَح
تالجامعح :
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الشكي ( )2نستح أتحا الماجستَر المنجزج إلً المسجلح تحسب اٖختصاصاخ العلمَح

أبحاث الدكتوراه :

تلػ عدد أتحا الدكتوراه المسجلح لعام  1222ما َساوٌ ( )17تحثا ً موزعح علً مختلؾ اٖختصاصاخ العلمَح كما هو متَن
تالشكي( )5فٍ حَن تلػ عدد الرسائي المنجزج فٍ هذا العام ما َساوٌ ( )11تحثا ً موزعح علً مختلؾ اٖختصاصاخ العلمَح كما هو
متَن تالشكي ()6
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معه الث ى الث َح
3
اِداب
12

العلىم
2

اِداب
العلىم

اٖق
32

اد

ال راعح
اله سح ال نُح
اٖق

ال راعح
32

اد

معه الث ى الث َح

ال

لة علً االخ

 5تىزع أب اث ال ك ىراه ال

اِداب
15

اِداب

اٖق
22

اله سح ال نُح
امعة
اصات العل ُة فٍ ال 22

اد

العلىم
ال ة الث

العلىم
25

ٌ

ال راعح
اٖق

ال راعح
25

اد
ال ة الث
5

ال

ٌ

 6تىزع أب اث ال ك ىراه ال

يعلً االخ

اصات العل ُة فٍ ال امعة

من المٗحظ أن اٖختصاصاخ التاتعح لكلَح اٖقتصاد وكلَح اِداب والعلوم أنسانَح وكلَح الهندسح المَكانَكَح والكهرتائَح تصدرخ
قائمح أتحا الدكتوراه المسجلح والمنجزج علً حد سوا علً عكس ما أظهرته اٖختصاصاخ اْخري وتشكي عام فان الشكي ()9
َتَن نستح رسائي الدكتوراه المنجزج إلً المسجلح تكافح اٖختصاصاخ العلمَح تالجامعح :
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الشكي ( )9نستح أتحا الدكتوراه المنجزج إلً المسجلح تحسب اٖختصاصاخ العلمَح

خاة البحث العلمٍ والدراسات العلَا فٍ الجامعة 0202
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 خاة كلَات الجامعة فٍ البحث العلمٍ للعام  0202والكتل المالَة الالزمة لتنفَذها كما وردت إلَنا منالكلَات هٍ كالتالٍ :
 كلَة الزراعة  /الكتاب رلم /059ص.ز تارَخ : / 0202/0/30تتضمن الخطح التحثَح لكلَح الزراعح القَام تمجموعح من اْتحا
المختلاح مع الكتي المالَح الٗزمح لتناَذها

العلمَح وفت المحاور التحثَح التالَح موزعح علً أقسام الكلَح

أوالا -لسم اإلنتاج الحَوانٍ:
 -2استخدام المخلااخ الزراعَح فٍ تؽذَح الحَوان وتحسَن قَمتها الؽذائَح
 -1مساهمح فٍ اٖستنتاط والتوصَؾ الجزَئٍ لسٖٗخ من الدجاج التلدٌ

ثانَا ا-لسم البساتَن:
 -2استخدام تقانح إنتاج الشتوي المطعمح علً أصوي متحملح لٕجهاداخ التَئَح
 -1المحافظح علً التنوع الحَوٌ وحاظ النتاتاخ المهددج تاٖنقراض

ثالثا ا -لسم العلوم األساسَة:
 -2دراسح تصنَاَح ْنواع اْسماك الموجودج فٍ المَاه أقلَمَح السورَح واْنواع المهاجرج من مناطت أخري

رابعا ا -لسم علوم التربة والمَاه:
 -2استخدام اْسمدج العضوَح والمعدنَح وتؤثَرها علً تؽذَح النتاخ وخصوتح الترتح والمَاه
 -1تدوَر المخلااخ الصلتح والسائلح واستخدامها اِمن فٍ الزراعح

خامسا ا -لسم المحاصَل الحقلَة:
 -2استخدام التقاناخ الحَوَح وتطتَقاخ الهندسح الوراثَح وزراعح اْنسجح النتاتَح للمحاصَي الحقلَح الهامح فٍ سورَح

سادسا ا -لسم ولاَة النبات:

 -2دراسح التؤثَر اْلَلوتاثٍ والتنافسٍ لتعض اْعشاب ومخلااخ المحاصَي واستخدامها فٍ إدارج اْعشاب

سابعا ا -لسم الهندسة الرَفَة:
 -2دراسح آٖخ ر المتَداخ المستخدمح فٍ التَوخ المحمَح وإمكانَح تطتَت الر
 -0دراسح تؤثَر الحراثح ا ِلَح علً إنتاجَح الزَتون ومقاومته فٍ الساحي السورٌ .

 -كلَة العلوم  /الكتاب رلم / 833و.ع تارَخ / 0202/0/30
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خاة الكلَة فٍ البحث العلمٍ لعام 0202
أوالا  -لسمٍ الرَا َات واإلحصاء:
 -2حي مشاكي الواقع تاستخدام الرَاضَاخ التطتَقَح وأحصا .
 -1الرَاضَاخ النظرَح (جتر ،وتحلَي تاتعٍ ،ومعادٖخ تااضلَح ،وتتولوجَا).

ثانَا ا  -لسم الكَمَاء:
-2
-1
-3
-2

التلو الكَمَائٍ (عضوٌٖ ،عضوٌ) فٍ اْوساط التَئَح (هوا  ،مَاه ،ترب زراعَح ،رسوتَاخ).
تحسَن طرائت طَاَح لتحدَد تعض العناصر الكَمَائَح فٍ المَاه الملوثح.
تحسَن طرائت الكشؾ عن النزر المتتقَح للصاداخ الحَوَح فٍ اللحوم التَضا .
اصطناع المحازاخ الزَولَتَح وتطتَقاتها.

ثالثا ا  -لسم الفَزباء:
 بحوث تجرَبَة فٍ مجال فَزَاء الجسم الصلب وفَزَاء المواد وفق المحاور اِتَة: -2محور دراسح خصائص خٗئط الاوٖذ منخاضح الكرتون والخٗئط المعدنَح تعد خضوعها للمعالجح الاَزَائَح الحرارَح،
والاَزَائَح الكَمَائَح الحرارَح (الؽازَح) فٍ الوسط المحَط ووسط مذخلً.

 -بحوث نظرَة وفق المحاور اِتَة:

-2
-1
-3

-2

محور السوائي الكوانتَح.
تطتَقاخ حي المعادلح الحركَح تاستخدام الترنامي التقنٍ .MATLAB
حي مذعادلح شرودَنؽر لجسَم فٍ تئر كمون ثنائٍ اْتعاد تاستخدام التقانح النانوَح.
دراسح متحوٖخ النوكلَوناخ للنوي الموافقح لحالح اٖستقرار.

رابعا ا  -لسم علم الحَاي النباتَة:
-2
-1
-3
-2

-5

دراسح تؤثَر تعض العوامي التَئَح علً فَزَولوجَح وإنتاجَح العوالت النتاتَح وتعض نتاتاخ المحاصَي.
التنوع الحَوٌ لتعض الاطرَاخ المذمرضح للنتاخ والمكافحح الحَوَح لها ودراسح المستخلصاخ الاطرَح.
التنوع الحَوٌ للنتاتاخ الراقَح فٍ الساحي السورٌ.
دراسح التنوع الحَوٌ للطحالب والعوالت النتاتَح فٍ المَاه العذتح والمالحح فٍ الساحي السورٌ.
دراسح تؤثَر التلو التَئٍ علً التنوع الحَوٌ للنتاتاخ الراقَح.

خامسا ا  -لسم علم الحَاي الحَوانَة:
-2
-1
-3
-2
-5

دراساخ تَئَح وتصنَاَح لتعض المجموعاخ الحَوانَح فٍ التَئح الترَح والمائَح (العذتح والمالحح).
دراساخ حوي دورج حَاج تعض الٗفقارَاخ اٖقتصادَح كؽذا لَرقاخ وصؽار اْسماك.
دراسح التنوع الحَوٌ الحَوانٍ فٍ المَاه العذتح السورَح.
دراساخ تتعلت تتشخَص الطاَلَاخ الداخلَح والخارجَح علً تعض اْسماك اٖقتصادَح.
دراسح فَزَولوجَح عن الهرموناخ والتؽذَح.

سادسا ا  -لسم الجَولوجَا:
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دراساخ خاصح تالجَولوجَا التطتَقَح تهتم تدراسح التشكَٗخ الصخرَح ذاخ اْهمَح اٖقتصادَح (الجص واٖنهدرَخ،
-2
الزَولَخ ،الرخام).
دراساخ جَوفَزَائَح مرتتطح تالمناطت النشطح تكتونَا ً (فالت الٗذقَح) ،والمرتتطح تالاالت الشرقٍ(الؽاب) وأهمَتها فٍ
-1
الكشؾ والتنقَب عن الخاماخ.
دراساخ هَدرولوجَح للمَاه الجوفَح والسطحَح(تلوثها ،التنقَب عنها ،أحواضها ،وأنظمح تصرَاها).
-3

 كلَة الهندسة التقنَة  /الكتاب رلم /96ص تارَخ : / 0202/0/05-2
-1
-3
-2
-5
-6
-9

تطوَر أسالَب وتقنَاخ حاظ الموارد الؽذائَح وتعتئتها وتؽلَاها .
تطوَر وتحسَن اِٖخ الخاصح تالتصنَع الؽذائٍ .
إنتاج لدائن قاتلح للتحلَي التَولوجٍ .
معالجح المشاكي التَئَح الناجمح عن الصرؾ الؽذائٍ .
تطوَر تقنَاخ أؼشَح التناضح العكسٍ لتحلَح الما .
استخدام التقانح الحَوَح فٍ إنتاج مواد ؼذائَح قَمح .
استخدام الطاقح الشمسَح .

 كلَة اب األسنان  /الكتاب رلم  / 058ص.ا.أ تارَخ : / 0202/0/6-2
-1
-3
-2
-5
-6

الوقاَح من النخر السنٍ وعٗجه واختٗطاته .
مشاكي أطتات والعٗج التقوَمٍ .
الرضوض والكسور الاكَح والجراحح التعوَضَح .
اٖنتاناخ الوجهَح الاكَح .
التعوَض عن الاقد السنٍ ومشاكي الدرد .
أمراض النسي الداعمح .

 -كلَة التربَة  /الكتاب رلم /025ص.ت.ب تارَخ : / 0202/0/08

تعتمد الخطح التحثَح لكلَح الترتَح علً ما جا فٍ رسالح الكلَح وكذلك اٖرتتاط تؤهداؾ الكلَح والتٍ تشتمي علً إجرا التحو
والدراساخ العلمَح فٍ مختلؾ المجاٖخ الترتوَح والتعلَمَح والناسَح ،و أسهام فٍ تطوَر الاكر الترتوٌ والناسٍ فٍ مجاٖخ
التخصص المختلاح تالكلَح ،ولذلك نجد أن الخطح التحثَح تهدؾ إلً:
 -2اٖرتقا تمستوي التح العلمٍ ْعضا الهَئح التدرَسَح والانَح وطلتح الدراساخ العلَا  ،من خٗي استخدام المنهي العلمٍ
وطرائت التح المتقدمح والدقَقح فٍ دراسح مشكٗخ واحتَاجاخ المجتمع .
 -1تحقَت التكامي والتناست تَن اْقسام العلمَح من خٗي وضع الخطط والمشارَع التحثَح فٍ المجاٖخ التحثَح القاتلح للتطتَت
والمرتتطح تسوت العمي والتح العلمٍ .
 -3اٖهتمام تالم شكٗخ الترتوَح والتعلَمَح فٍ مراحي التعلَم المختلاح ( رَاض أطااي  ،تعلَم أساسٍ  ،ثانوٌ  ،جامعٍ ) وترامي
رعاَح الموهوتَن وذوٌ اٖحتَاجاخ الخاصح.
 -2اٖهتمام تالمشكٗخ الناسَح لكافح الائاخ والشرائح العمرَح ،وتصمَم ترامي إرشادَح مقترحح لمواجهتها .

مجاالت الخاة البحثَة :
تسمح مجاٖخ الخطح التحثَح لكي اْقسام العلمَح وطٗب الدراساخ العلَا تاختَار المشكٗخ التٍ تحقت أهداؾ القسم العلمٍ
ودوره فٍ تحقَت أهداؾ الكلَح والمجتمع الخارجٍ  ،وتشكي الخطح جمَع التخصصاخ العلمَح تالكلَح المتمثلح فٍ :
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-2
-1
-3
-2
-5

قسم المناهي وطرائت التدرَس ( شعتتٍ المناهي وتقنَاخ التعلَم وشعتح أدارج والتخطَط الترتوٌ)
قسم أرشاد الناسٍ
قسم ترتَح الطاي
قسم الترتَح المقارنح .
قسم أصوي الترتَح وتنحصر مجاٖخ الخطح التحثَح فٍ المجاٖخ التالَح :

 مجال المناهج وارائق وتقنَات التعلَم:
َمكن ْعضا الهَئح التدرَسَح وطلتح الدراساخ العلَا فٍ قسمٍ المناهي وترتَح الطاي دراسح الموضوعاخ التحثَح التالَح :
 -2تقوَم وتطوَر المناهي فٍ ضو معاََر معَنح ( الجودج  ،اٖتجاهاخ المعاصرج ...الخ
 -1دراسح فاعلَح نماذج وطرائت تدرَسَح حدَثح ومتنوعح وتطتَقها فٍ مرحلتٍ رَاض اْطااي والتعلَم اْساسٍ للتؽلب علً مشكلح
انخااض اْدا التعلَمٍ فٍ هذه المراحي .
 -3تطوَر وتحدَ الترامي التعلَمَح فٍ المإسساخ التعلَمَح من خٗي توظَؾ تقنَاخ التعلَم فٍ إعداد وتطتَت المناهي وطرائت
التدرَس للمواد الدراسَح المختلاح.
 -2تضمَن المناهي وإثرائها تمهاراخ التاكَر المختلاح والمااهَم ( العلمَح  ،الصحَح  ،المواطنح ....الخ ) .
 -5دراسح اِفات المستقتلَح للتعلَم اٖلكترونٍ .
 -6دراساخ تقوَمَح وتطوَرَح لنظم إعداد المعلم وتدرَته والتوجَه الترتوٌ فٍ مرحلتٍ رَاض اْطااي والتعلَم اْساسٍ فٍ ضو
معاََر الجودج ومتادئها .



مجال اإلداري والتخاَا التربوٌ:

التح فٍ ستي تطوَر العمي أدارٌ ( :نظم المعلوماخ أدارَح واستخدام المعلوماخ فٍ العمي أدارٌ)....
-2
أنماط وأسالَب أدارج الحدَثح ودراسح إمكانَح تطتَقها وجدواها فٍ سورَح ( :إدارج الجودج الشاملح – أدارج
-1
تاْهداؾ).....
مقارنح النظام أدارٌ السورٌ تنظم عالمَح أخري ودراسح إمكانَح اٖستاادج منها
-3
اتخاذ القرار أدارٌ ودراسح القوانَن المتعلقح تأدارج الترتوَح ( :دراسح اقتصادَح  -دراسح قانونَح – دراسح سَاسَح –
-2
دراسح اجتماعَح)
العٗقاخ أنسانَح ضمن المإسساخ الترتوَح ( :تَن أدارج والعاملَن وتَن أداراخ المختلاح وتَن العاملَن )
-5
التخطَط للتعلَم (دراساخ اقتصادَح لرتط الترتَح تالتنمَح -دراسح قتوي الطٗب فٍ المراحي والاروع المختلاح الجامعَح
-6
والثانوَح - ...دراسح كَاَح التخطَط ٖستخدام الموارد تالشكي اْمثي – دراسح توزع الطٗب والمدارس "الخرَطح المدرسَح" –
إعداد الكوادر
العمي أدارٌ الَومٍ فٍ المدارس والتعاون تَن أعضا فرَت المدرسح
-9
دراسح ستي رتط المإسساخ الترتوَح تالمجتمع المحلٍ
-9
إدارج التح العلمٍ فٍ الترتَح
-7



مجال اإلرشاد النفسٍ :

َمكن ْعضا الهَئح التدرَسَح والانَح وطلتح الدراساخ العلَا أن َقوموا تاجرا أتحا ضمن الموضوعاخ التالَح :
أسالَب التنشئح اٖجتماعَح وعٗقتها تالمتؽَراخ الناسَح والثقافَح واٖقتصادَح .
-2
التحقت من صحح نظرَح من نظرَاخ النمو علً عَنح من المجتمع السورٌ .
-1
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-3
-2
-5
-6
-9

تطتَت ترنامي إرشادٌ لتعدَي مشكلح سلوكَح  /ناسَح  /اجتماعَح  /عند اْطااي .
المقارنح تَن فاعلَح أسلوتَن أو أكثر من اْسالَب أرشادَح فٍ التخاَؾ من حدج تعض المشاكي الناسٍ .
دراسح العنؾ الموجه للطاي وعٗقته تتعض المتؽَراخ .
دراساخ تقوَمَح وتطوَرَح لرفع أدا المرشدَن الناسََن فٍ مدارس التعلَم اْساسٍ.
تنا وتعَر المقاََس الترتوَح والناسَح للمراحي العمرَح المختلاح .



مجال أصول التربَة والتربَة المقارنة :

َمكن التح فٍ الموضوعاخ التالَح:
دراسح مقارنح لتعض اْنظمح التعلَمَح العرتَح واْجنتَح وجودج التعلَم العالٍ وماقتي الجامعٍ .
-2
أسالَب التنشئح اٖجتماعَح وعٗقتها تتعض المتؽَراخ .
-1
مقارناخ ترتوَح فٍ اٖدارج والمناهي وأرشاد والتقوَم الترتوٌ .
-3
الدراساخ المستقتلَح فٍ مجاي إعداد المعلم وسَاساخ التعلَم ماقتي الجامعٍ والعالٍ .
-2
دراساخ فٍ أسالَب ترتَح اْطااي ومعالجح تعض المشكٗخ الناسَح والترتوَح .
-5
موضوعاخ فٍ فلساح الترتَح والعلوم اٖجتماعَح والمجتمع المدنٍ .
-6

الخاة التنفَذَة :
األلسام المسؤولة عن تنفَذ المو وعات البحثَة :
تقع مسإولَح المحورَن اْوي والثانٍ اللذان َتعلقان تمجاي المناهي وطرائت التدرَس وأدارج والتخطَط الترتوٌ علً عاتت قسمٍ
المناهي وترتَح الطاي مع مراعاج التوجهاخ الخاصح تكي قسم .
وتقع مسإولَح المحور الثال المتعلت تأرشاد الناسٍ والقَاس والتقوَم الترتوٌ والناسٍ علً عاتت قسم أرشاد الناسٍ  .أما فَما
َتعلت تالمحور الثال فتقع مسإولَح تناَذه علً عاتت قسمٍ الترتَح المقارنح وأصوي الترتَح .
وتقدر القَم ح التقرَتَح للكتلح المالَح الٗزمح لتناَذ الخطح التحثَح للكلَح تحوالٍ ثٗ مائح ألؾ لَرج سورَح فقط .

كلَة الهندسة المعمارَة  /الكتاب رلم /90ص.هـ.ع تارَخ : / 0202/0/07
أوالا  -لسم التصمَم المعمارٌ :
-2
-1
-3

أشكالَاخ التصمَمَح للمتانٍ العامح والسكنَح .
تصمَم السكن وفت اٖعتتاراخ التَئَح والمناخَح المحلَح .
العٗقح تَن الانون الزخرفَح ( رسم  ،نحخ  ،تصمَم داخلٍ ) .

-2
-1

التنمَح الحضرَح والرَاَح .
التنمَح والتخطَط وأقلَمٍ .

ثانَا ا  -لسم تخاَا المدن :

ثالثا ا  -نظرَات وتارَخ العماري :
-2
-1

تؤهَي وتوظَؾ المواقع والمنشآخ التارَخَح والتراثَح .
تطوَر العمارج العرتَح التقلَدَح والمعاصرج .

35

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
رابعا ا  -علوم البناء والتنفَذ :
-2

تقنَاخ التنا الحدَثح فٍ اْتنَح المختلاح .

المعهد العالٍ للبحوث البحرَة  /الكتاب رلم /25ص.ب.ب تارَخ 0202/0/30
أوالا -األبحاث المقترحة

من الخاة البحثَة للمعهد العالٍ للبحوث البحرَة والكتل المالَة الالزمة لها خالل

العام 0202/0229
-2

دراسح كمَح ونوعَح للتَوتوكسَناخ فٍ النظام التَئٍ التحرٌ وأثرها التركمٍ فٍ السلسلح الؽذائَح

-1

دراسح تَئَح وتَولوجَح لتعض أنواع القشرَاخ والرخوَاخ الهامح اقتصادَا ً فٍ الشاطئ السورٌ

-3

دراسح اٖصطاائَح الؽذائَح ومدي عٗقتها تالتؽَراخ التَوكَمَائَح لدي نوعَن من اْسماك فٍ المَاه الساحلَح السورَح

-2

دراسح مقارنح لاعالَح نشاط التؽذٌ لدي نوعَن من اْسماك التٍ تقطن المنطقح الشاطئَح السورَح

-5

دراسح توزع العوالت النتاتَح فٍ تعض المحمَاخ المقترحح فٍ شاطئ الٗذقَح

-6

مسح تَولوجٍ وفَزَائٍ لمنطقح الرصَؾ القارٌ السورٌ وتحدَد توزع اْنواع الحَح السمكَح

-9

دراسح تَولوجَا واستزراع أحد أنواع الدوارَاخ

-9

دور العوالت الحَوانَح فٍ الترسَب فٍ المَاه التحرَح العمَقح لمدَنح الٗذقَح

-7

مشروع دراسح التنوع الحَوٌ للعوالت الحَوانَح فٍ الساحي السورٌ

-22

دراسح مساهمح حوي دور مَاه اْمطار فٍ نقي الاوساور واِزوخ وتعض العناصر الثقَلح إلً التَئح التحرَح

-22

دراسح الخواص الجَوكَمَائَح للرسوتَاخ التحرَح لمدَنح الٗذقَح

-21
المسامَح

دراسح عٗقح التوازن للاحوم الهَدروجَنَح العطرَح المتعددج الحلقاخ والعناصر الثقَلح تَن الرسوتَاخ التحرَح والمَاه

-23

التح عن الطحالب السورَح المنتجح للوقود الحَوٌ

-22

دراسح تَوجَوكَمَائَح للتَئح المائَح لمدَنح الٗذقَح

-25

جَوكَمَا الرواسب التحرَح لمدَنح طرطوس

-26

استخدام فراغ رادون فٍ تنا أشارج التحلَلَح ثٗثَح التعد

-29

دراسح إمكانَح استخدام اْمواج التحرَح كطاقح تدَلح متجددج

-29

مراقتح الدواماخ التحرَح علً الشواطئ السورَح
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ثانَا ا  -األبحاث الجارَة

من الخاة البحثَة للمعهد العالٍ للبحوث البحرَة والكتل المالَة الالزمة لها خالل

العام 0202/0229
-2

استخدام تعض أنواع الرخوَاخ ثنائَاخ المصراع فٍ رصد جودج المَاه الساحلَح السورَح

التوزع الزمانٍ والمكانٍ لمتتقَاخ المتَداخ الكلورَح العضوَح فٍ الرسوتَاخ ومَاه التحر وتعض أنواع الكائناخ التحرَح
-1
فٍ ساحي طرطوس
-3

تطوَر شتكح دولَح لمراقتح المَاه الشاطئَح المتوسطَح تاستخدام تعض المجمعاخ الحَوَح – مَتَمَد -

-2

دراسح توزع العوالت السمكَح وؼزارتها فٍ الجز الشمالٍ للمَاه الشاطئَح السورَح

-5

دراسح مَدانَح لحساسَح الموائي واٖحَا التحرَح والشاطئَح والتكَااخ المطلوتح اتجاه تؽَراخ المناخ

-6

تقََم واقع صحح التَئح التحرَح تاٖعتماد علً ؼزو واستَطان اٖنواع السمكَح وعٗقح ذلك تالتؽَراخ المناخَح"

-9

تقََم الواقع الحالٍ للنظم التَئَح القاعَح العمَقح فٍ الساحي السورٌ

-9

دراسح أولَح ٖنتقاي تعض العناصر الثقَلح ما تَن الهوا والمَاه فٍ الساحي السورٌ

-7

دراسح تؤثَر تعض مستخلصاخ الطحالب التحرَح علً الجراثَم ومقارنتها مع الصاداخ الحَوَح.

-22

دراسح قدرج تعض أنواع الطحالب فٍ الشاطئ السورٌ علً امتصاص تعض أنواع الملوثاخ العضوَح و الٗعضوَح

-22

استخدام المواد طتَعَح المنشؤ فٍ إزالح الناط المتسرب علً التَئح التحرَح

-21

دراسح تَئَح للمنطقح الشاطئَح مقاتي مدَنح طرطوس (مشروع خط الماَض التحرٌ)

-

المعهد العالٍ لتعلَم اللغات الكتاب رلم /039ص.م.ل تارَخ / 0202/0/0

أوالا – لسم تعلَم اللغة االنكلَزَة :
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أن قسم تعلَم اللؽح اٖنكلَزَح تصدد إجرا دراسح لتحلَي دوافع الطٗب السورََن تجامعح تشرَن لتعلَم اللؽح اٖنكلَزَح الؽاَح من هدذا
التح توظَؾ نتائي هذا التح فٍ العملَح التعلَمَح داخي المعهد ( التركَز علً هذه الدوافع تشكي متاشدر مدن قتدي المدرسدَن داخدي
الصاوؾ) المتلػ أجمالٍ الٗزم لتناَذ هذا التح تحدود  15ألدؾ لَدرج سدورَح مدن أجدي معدداخ التحد ( آٖخ تسدجَي مقداتٗخ
مَكروفون معد لهذه اْؼراض كاسَتاخ مراجع علمَح من كتب ومقاٖخ ) تأضافح إلً تكالَؾ الطتاعح تعد انتها التح .

ثانَا ا  -لسم تعلَم اللغة الفرنسَة :
أن قسم تعلَم اللؽح الارنسَح فٍ المعهد العالٍ للؽاخ هو قَد تؤلَؾ كتاب لؽح فرنسَح ْؼراض تخصصَح لطٗب السنح الثانَح لكلَح
الترتَح وذلك نظراً لعدم وجود كتاب مختص فٍ هذا المجاي خاصح أن المعهد العالٍ للؽاخ هو المسإوي عن تؤمَن مقرراخ اللؽح
اْجنتَح للسنح اْولً والثانَح فٍ جامعح تشرَن  ،أما تالنستح للكلاح المالَح الٗزمح لتناَذها فقد اقترح القسم متلػ  / 52.222/خمسون
ألؾ لَرج سورَح فقط وذلك من أجي طتاعح وتصوَر الوثائت والملااخ والصور الضرورَح لتؤلَؾ هذا الكتاب.

ثالثا ا – لسم تعلَم اللغة العربَة :
قسم تعلَم اللؽح العرتَح لؽَر الناطقَن تها َٖعد تح حالَا ً كونه خاص تالطٗب اْجانب ولم ترصد أمواي لهذا الؽرض.

-

المعهد العالٍ لبحوث البَئة :

أسماء البحوث المقترحة وموازناتها المالَة .
-2

التقصٍ عن نذر المعادن فٍ عَناخ تَولجح وضمن تَئاخ مائَح مختلاح ( مشروع تحثٍ مع لتنان )

-1

دراسح تصنَاَح تَئَح لٓسماك فٍ المَاه العذتح .

-3

المعالجح التَولوجَح للنااَاخ .الكتلح المالَح الٗزمح للتناَذ هٍ  152222ي.س ( مئتان وخمسون ألؾ سورَح ) .

-2

مشارَع لطٗب الماجستَر فٍ قسم الكَمَا التَئَح .

دراسح المتتقَاخ من المتَداخ الكلورَح السامح فٍ نهر العاصٍ ولتنان  ،كمَاتها وتوزعها تَن الترتح والمَاه ( مشروع
-5
تحثٍ مع لتنان ) .
-6

استرداد الاانادَوم والنَكي من الرماد الناتي عن حرت الاَوي تاستخدام التصوَي المائٍ .

-9

تقََم اْثر التَئٍ المحتمي للمركتاخ العضوَح الطَارج المرافقح ٔنتاج التنزَن فٍ شركح مصااج تانَاس .

-9

تنقَح الدفوت المائَح من اْصناؾ الاوسااتَح تاستخدام منظوماخ طتَعَح .

-7

إعادج تؤهَي التراب الملوثح تالمركتاخ الناطَح تاستخدام تقاناخ التقوَح الحَوَح .

-22

تقدَر حموٖخ الزئتت فٍ مَاه الصرؾ الصحٍ لمدَنح الٗذقَح .

-22

إدارج المخلااخ الصلتح .

-21

الكشؾ عن تعض الكائناخ الحَح ( الدَدان ) وتحدَدها كمإشراخ تَولوجَح لتلو تعض المسطحاخ المائَح .
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-23

تطتَت طرت المكافحح الحَوَح فٍ التخلص من تعض طاَلَاخ اْسماك .

-22

دراسح ظاهرج نمو نتاخ أَكورنَا فٍ شرت المتوسط ( مشروع تحثٍ مع لتنان ) .
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الملحقات

الملحت /2/وحداخ اتح العلمٍ تحسب قانون التارغ العلمٍ
الكلَة

القسم

اسم الوحدي

مجال الوحدي

 -قسم المغة اإلنكميزية

وحدة الدراسات األدبية

 -موضوعات أدبية
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اِداب و العلوم اإلنسانَة
 -موضوعات لغوية

 -قسم المغة اإلنكميزية

وحدة الدراسات المغوية و الترجمة

علم الحَاج النتاتَح

وحدج التَئح والتصنَؾ النتاتٍ

 -التلو التَئٍ للمجموعاخ النتاتَح

علم الحَاج النتاتَح

وحدج اْحَا الدقَقح

علم الحَاج النتاتَح

وحدج فَزَولوجَا وتَوكَمَا النتاخ

الجَولوجَا

وحدج التح العلمٍ الجَولوجٍ

علم الحَاج الحَوانَح

وحدج اْتحا التَئَح والتنوع الحَوٌ
التحرٌ
وحدج اْتحا التَئَح والتنوع الحَوٌ
فٍ المَاه العذتح
وحدج الدراساخ واْتحا الوراثَح
وحدج اْتحا الاَزَولوجَح
وحدج اْتحا النسَجَح والتشرَحَح
المقارنح
وحدج الكَمَا الصناعَح والجزَئاخ
الضخمح
وحدج التحلَي الكهرتائٍ

الكَمَا

وحدج التحلَي الكروماتوؼرافٍ

الكَمَا

وحدج تحو اٖصطناع العضوٌ
والمنتجاخ الطتَعَح
وحدج كَمَا السطوح والحاز

كي ما َتعلت تاْحَا الدقَقح من
الوجهح التصنَاَح
إنتاجَح النتاتاخ الدنَا والراقَح وتؤثَر
تعض العوامي التَئَح علَها
الدراساخ الجَولوجَح الستراتَؽرافَح
والخاماخ
الدراساخ الجَوفَزَائَح التكتونَح
والتنَوَح
الدراساخ الهَدروجَولوجَح
والجَوهندسَح
التنوع الحَوٌ فٍ التَئح التحرَح-
التَئح التحرَح
التنوع الحَوٌ فٍ تَئح المَاه العذتح-
تَئح المَاه العذتح
الوراثح تمختلؾ تارعاتها
الدراساخ واْتحا الاَزَولوجَح
الدراساخ واْتحا النسَجَح
والتشرَحَح
العملَاخ الصناعَح الكَمَائَح-
الجزَئاخ الضخمح
العملَاخ التحثَح والصناعَح المتعلقح
تالتحلَي الكهرتائٍ
التحو واٖختتاراخ المتعلقح
تالتحلَي الكروماتوؼرافٍ
إجرا تحو اٖصطناع العضوٌ

الكَمَا

وحدج أتحا الكَمَا الٗعضوَح

الكَمَا
الكَمَا

وحدج التلو التَئٍ واْتحا الطَاَح
وحدج الدراساخ التحلَلَح الكَمَائَح

الاَزَا
الاَزَا
الاَزَا
الاَزَا
الاَزَا
الاَزَا

وحدج أتحا الاَزَا أشعاعَح
وحدج أتحا اْطَاؾ النووَح
وحدج أتحا السوائي الكوانتَح
وحدج أتحا السوائي الكوانتَح
وحدج أتحا اللَزر و تطتَقاتها
وحدج أتحا فَزَا المواد

الرَاضَاخ

الارت التحثَح فٍ الجتر

الرَاضَاخ

الارت التحثَح فٍ التحلَي

 -موضوعات ترجمة

علم الحَاج الحَوانَح
علم الحَاج الحَوانَح
علم الحَاج الحَوانَح
علم الحَاج الحَوانَح
الكَمَا
الكَمَا

العلوم

الكَمَا

الارت التحثَح فٍ المعلوماتَح
الرَاضَاخ
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تحو علمَح فٍ مجاي السطوح
والحاز
إجرا التحو العلمَح فٍ مجاي
الكَمَا الٗعضوَح
التلو التَئٍ
المنشآخ الصناعَح -مَاه الدخي
والخرج
الاَزَا أشعاعَح
اٖختتاراخ الطَاَح النووَح
السوائي الكوانتَح وتطتَقاتها
السوائي الكوانتَح وتطتَقاتها
أتحا اللَزر وتطتَقاتها
مجاي زرع اَْوناخ فٍ المواد
الصلتح
أشراؾ علً اْتحا فٍ مجاي
الجتر
أشراؾ علً اْتحا فٍ مجاي
التحلَي
أشراؾ علً اْتحا فٍ مجاي
المعلوماتَح

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
التساتَن

وحدج أتحا محاصَي الخضار

التساتَن

وحدج أتحا محاصَي الااكهح

التساتَن

وحدج أتحا نتاتاخ الزَنح

وقاَح النتاخ

وحدج أتحا أمراض النتاخ

وقاَح النتاخ

وحدج أتحا المكافحح المتكاملح

وقاَح النتاخ

وحدج أتحا الحشراخ

وقاَح النتاخ

وحدج أتحا ترتَح النتاخ

محاصَي

وحدج أتحا المحاصَي
وفَزَولوجَتها
وحدج التنوع الحَوٌ

العلوم اْساسَح

الزراعة

أنتاج الحَوانٍ

وحدج أتحا تؽذَح الحَوان
وحدج أتحا صحح الحَوان

أنتاج الحَوانٍ

وحدج أتحا الوراثح وترتَح الحَوان

أنتاج الحَوانٍ
أنتاج الحَوانٍ
علوم الترتح والمَاه

وحدج أتحا تَولوجَح اْسماك
وحدج علوم اْحَا الدقَقح والتلو
الحَوٌ
وحدج فَزَا واستصٗح وصَانح
الترتح
وحدج كَمَا الترتح والتلو
الكَمَائٍ

علوم الترتح والمَاه

الرٌ والصرؾ الزراعٍ

الحراج والتَئح

وحدج علوم التَئح والؽاتاخ والمراعٍ

علوم اْؼذَح

وحدج أتحا التؽذَح
وكَمَا اْؼذَح
وحدج أتحا اٖقتصاد الزراعٍ

علوم الترتح والمَاه

حصر المصادر الوراثَح المحلَح
ودراسح إمكانَح استخدامها فٍ
عملَاخ التحسَن الوراثٍ
المحافظح علً التنوع الحَوٌ
ْشجار الااكهح وحاظ النتاتاخ
المهددج تاٖنقراض
استخدام التقاناخ الحَوَح فٍ إكثار
نتاتاخ الزَنح
حصر اْمراض الاطرَح والاَروسَح
والتكتَرَح التٍ تصَب أهم
المحاصَي المزروعح فٍ التَوخ
المحمَح
إدارج اِفاخ الزراعَح وسٗمح التَئح
والتنمَح المستدامح
حصر اِفاخ الحشرَح التٍ تصَب
أهم المحاصَي واْشجار الحراجَح
ترتَح وتحسَن المحاصَي الحقلَح
الهامح فٍ القطر العرتٍ السورٌ
دراسح تؤثَر أجهاداخ التَئَح علً
المحاصَي الحقلَح
 تَولوجَا وتكنولوجَا اْسماكوتنمَح الثروج السمكَح
التنوع الحَوٌ المائٍ ( التحرٌ –النهرٌ ) والعوامي المإثرج علَه .
 التَئح وملوثاتهاالتنوع الحَوٌ النتاتٍ التقاناخ الحَوٌ واستخداماتهااستخدام مخلااخ تصنَع المحاصَي
فٍ تؽذَح الحَوان وتحسَن قَمتها
الؽذائَح
دراسح صحَح لتؤثَراخ المداجن
ومخلااتها علً التَئح فٍ المنطت
الساحلَح
التحسَن الوراثٍ للحَواناخ الزراعَح
دراسح تَولوجَح ( نمو – تكاثر –
تؽذَح – أمراض ) لٓسماك
دراسح الخواص الاَزَائَح والهَدرو
دَنامَكَح للترتح وعٗقتها تأنتاج
 إدارج اْراضٍ وتخصَتها تلو الترتح والمَاه حَوَا ً وكَمَائَا ً المقنناخ المائَح . طرائت الرٌ . طرائت الصرؾ . دراسح طرائت وإدارج وتطوَرالمراعٍ الطتَعَح  -دراسح التؽَراخ
المناخَح وتؤثَراتها علً المحاصَي
الزراعَح
 تقََم مشارَع المنطقح الساحلَح تقََم مشارَع التحرَي فٍ المنطقحالساحلَح

علوم اْؼذَح
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دراساخ فٍ مجاي اْلتان ومنتجاتها
التصنَعَح
دراساخ فٍ مجاي تلو اْؼذَح
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وحاظها وتخزَنها
قسم اٖقتصاد الزراعٍ

وحدج أتحا المكننح الزراعَح

الهندسح أنشائَح هندسح وإدارج
التشََد
الهندسح أنشائَح والجَوتكنَكَح

وحدج الهندسح أنشائَح

دراسح الجدوي اٖقتصادَح
للمحاصَي والمشروعاخ الزراعَح

جمَع اْقسام
هندسح الحوستح والعلوم اْساسَح

وحدج هندسح الحوستح والعلوم
اْساسَح
وحدج هندسح وإدارج التشََد

الهندسح الجَوتكنَكَح

وحدج الهندسح الجَوتكنَكَح

هندسح المواصٗخ والنقي

وحدج هندسح الطرت والمطاراخ

 محور تح فٍ مجاي الطرت ونظم النقي والمرور.
 محور تح فٍ مجاي تحسَنالمواد المستخدمح فٍ الطرت.

هندسح المواصٗخ والنقي
الهندسح المائَح والرٌ

وحدج هندسح السكك الحدَدَح
وحدج الهندسح المائَح (النهرَح
والتحرَح)
وحدج الهَدرولَك والهَدرولوجَا

الهندسح المائَح والرٌ

وحدج الرٌ والصرؾ واستصٗح
اْراضٍ
وحدج الهندسح التَئَح

 محور تح فٍ مجاي أدارجالمتكاملح للموارد المائَح.
 محور تح فٍ مجاي أدارجالمتكاملح للمَاه الجوفَح.
-

الهندسح الطتوؼرافَح وهندسح وإدارج
التشََد والهندسح المائَح والرٌ
والهندسح التَئَح

وحدج الهندسح الطتوؼرافَح

كي اْقسام

وحدج تح علمٍ حوي الجودج و
اٖعتمادَح فٍ كلَح الطب
وحدج تح حوي سرطان الثدٌ

الجراحح

وحدج تح حوي سرطان الكولون

الجراحح
الجراحح

وحدج تح حوي الحصَاخ التولَح
وحدج تح حوي سرطان المثانح

الداخلَح
النسائَح و التولَد

وحدج تح علمٍ للدا السكرٌ
وحدج التشخَص ما قتي الوٖدج
( الطب الجنَنٍ )
وحدج التنظَر التطنٍ و جوؾ
الرحم
وحدج تنظَر عنت الرحم المكتر

هندسح وإدارج التشََد

الهندسة المدنَة

الهندسح المائَح والرٌ

الهندسح التَئَح

الجراحح

الاب البشرٌ

 رفع أدا التَتون تمعطَاخ محلَحلتطوَر صناعح التشََد فٍ سورَا.
 تطوَر طرائت التحلَي والتصمَمالمعتمدج فٍ الكوداخ.
 تطوَر خصائص مواد التناالمحلَح
-

النسائَح و التولَد
النسائَح و التولَد
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 تطوَر إدارج مشارَع التشََد. محور فٍ مجاي اٖقتصادالهندسٍ.
 محور تح فٍ مجاي الهندسحالجَوتكنَكَح.

 محور فٍ مجاي حماَح المواردالمائَح وأمداد تمَاه الشرب.
 محور فٍ مجاي معالجح النااَاخالسائلح والصلتح وتقََم أثرها علً
التَئح.
استخداماخ  GISفٍ الدراساخ
واْتحا الهندسَح المدنَح.
محور تح فٍ مجاي تطوَر
أعماي المساحَح.
معاََر الجودج فٍ كلَاخ الطب
معاََر اٖعتمادَح فٍ كلَاخ الطب
طرت تشخَص و عٗج سرطان
الثدٌ
طرت التشخَص و العٗج الجراحٍ
سرطان الكولون
أستاب وعٗج الحصَاخ التولَح
طرت تشخَص و عٗج سرطان
المثانح
تشخَص و عٗج الدا السكرٌ
التشخَص التشوهاخ ما قَي الوٖدج
طرت التنظَر التطنٍ و جوؾ الرحم
التشخَص المتكر لسرطان عنت
الرحم
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اْذنَح
اْذنَح
اْذنَح
اْذنَح
اْذنَح
اْطااي
اْطااي
العَنَح
الجلدَح

الاب البشرٌ
الجلدَح
التشرَح المرضٍ
الطب المخترٌ

وحدج أمراض اْذن وجراحتها و
السمعَاخ
وحدج أمراض اْنؾ و الجَوب
وجراحتها
وحدج أمراض الحنجرج وجراحتها
وحدج أمراض التلعوم و جوؾ الام
وحدج أورام الرأس و العنت
وحدج تح علمٍ حوي فشي النمو
عند اْطااي
وحدج تح علمٍ حوي اْمراض
التحسسَح و المناعح
وحدج تح علمٍ حوي أمراض
العَن و جراحتها
وحدج تح علمٍ حوي تطوَر
المعالجح لٓورام الوعائَح تاللَزر
النتضٍ
DYE
وحدج تح علمٍ حوي عٗج
الَٗشمانَا
وحدج تح علمٍ للتنمَط المناعٍ
لٓورام
وحدج تح علمٍ لٓحَا الدقَقح
حوي دراسح الصاداخ الحَوَح
وحدج التح العلمٍ فٍ أمراض
النسي الداعمح وطب الام وعلوم
الحَاج

أمراض اْذن وجراحتها و
السمعَاخ
أمراض اْنؾ و الجَوب وجراحتها
أمراض الحنجرج وجراحتها
أمراض التلعوم و جوؾ الام
أورام الرأس و العنت
فشي النمو عند اْطااي
اْمراض التحسسَح و المناعح
أمراض العَن و جراحتها
تطوَر المعالجح لٓورام الوعائَح
تاللَزر النتضٍ DYE
عٗج الَٗشمانَا
التنمَط المناعٍ لٓورام
دراسح المقاومح الصاداخ الحَوَح
أمراض النسي الداعمح
أطتات ومشاكله

وحدج التح العلمٍ فٍ تقوَم
اْسنان
مشاكي الدرد الكامي
وحدج التح العلمٍ فٍ التعوَضاخ
المتحركح

اب األسنان

وحدج التح العلمٍ فٍ مداواج
اْسنان
وحدج التح العلمٍ فٍ طب أسنان
اْطااي
وحدج التح العلمٍ فٍ النسي
والتشرَح المرضٍ
وحدج التح العلمٍ فٍ التعوَضاخ
الثاتتح
وحدج التح العلمٍ فٍ جراحح
الام والاكَن

هندسح الطاقح الكهرتائَح

وحدج ترشَد الطاقح وحماَح التَئح

الهندسة المَكانَكَة
والكهربائَة
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السَطرج علً النخر والحد من
انتشاره
الوقاَح والسَطرج علً النخر والحد
من انتشاره
تشخَص نسَجٍ ْمراض الام
والاكَن
مشاكي الدرد الجزئٍ ومشاكي
أطتات
أنتان والرضوض الوجهَح الاكَح
زراعح اْسنان
 الطاقح وتؤثَرها علً التَئحوالوسط المحَط
 ترشَد الطاقح الكهرتائَحتاستخدام النظم الختَرج
 اِمن الصناعٍ فٍ المنشآخالصناعَح وؼَرها
 أتمتح نظم القدرج الكهرتائَحوحماَتها والتحكم تها
 التداخي الكهرومؽناطَسٍ فٍأحماي المنشآخ الكهرتائَح .
 نظم  PLCفٍ القَادج الكهرتائَح.
 -التحكم اٖلكترونٍ فٍ اِٖخ
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-

هندسح الطاقح الكهرتائَح

وحدج أتحا

جودج الطاقح الكهرتائَح

-2

-1

-3
-2

الهندسة المَكانَكَة
والكهربائَة

-5
-6
-9

هندسح التصمَم وأنتاج

وحدج أتحا هندسح التصمَم و
أنتاج

-2
-1
-3
-2
-5
-6
-9

الهندسح التحرَح

وحدج أتحا الهندسح التحرَح

-2
-1
-3
-2
-5
-6

هندسح اٖتصاٖخ واٖلكترونَاخ

وحدج أتحا هندسح اٖتصاٖخ
واٖلكترونَاخ

-2
-1
-3
-2
-5
-6
-9
-9
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الكهرتائَح .
وثوقَح نظم التؽذَح الكهرتائَح .
وكي ما َستخدم من أمور تح
علمٍ تتعلت تاختصاص الوحدج
.
اٖضطراتاخ والحاٖخ العاترج
وأثارها علً التوافت
الكهرومؽناطَسٍ وجودج
الطاقح المقدمح للمستهلك .
الموثوقَح واٖستقرار
والضَاعاخ فٍ نظام القدرج
وإثرها علً جودج الطاقح
الكهرتائَح .
المتدٖخ اٖلكترونَح وأنظمح
القَادج والتحكم وأثرها علً
جودج الطاقح الكرتائَح .
إدارج اْحماي وجودج الطاقح
الكهرتائَح .
تنسَت الحماَح وجودج الطاقح
الكهرتائَح .
الحماَح من الصواعت وجودج
الطاقح الكهرتائَح
التوافت الكهرومؽناطَسٍ "
 " EMCوحماَح اْجهزج من
التشوَ .
الطاقاخ المتجددج
اْتمتح الصناعَح
علم المواد وخواصها
التلو الصناعٍ
الهندسح الصناعَح
تصمَم اِٖخ
كي ما َستجد من أمور تح
علمٍ تتعلت تاختصاص الوحدج
اِٖخ الحرارَح والهَدرولَكَح
تصمَم وتنا السان
الوقود والزَوخ ومشاكلها
التلو التحرٌ والصناعٍ
صَانح وإصٗح السان
كي ما َستجد من أمور تح
علمٍ تتعلت تاختصاص الوحدج
التَار الضعَؾ
تحسَن أدا شتكاخ اٖتصاي
ورفع جودج خدماتها
دراسح وتصمَم وتطوَر
وحداخ نظم اٖتصاي
تطوَر تروتوكوٖخ وترمجَاخ
لرفع سرع تراسي المعطَاخ
وزَادج أمنها
النمذجح والمحاكاج فٍ نظم
اٖتصاٖخ
التوافت الكهرطَسٍ تَن أنظمح
اٖتصاي
وثوقَح عمي أجهزج اٖتصاٖخ
واْجهزج اٖلكترونَح
كي ما َستجد من أمور تح
علمٍ تتعلت تاختصاص الوحدج
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القوي

هندسح
المَكانَكَح

هندسح القوي المَكانَكَح

وحدج تحو الطاقح والتَئح وتطوَر
المنظوماخ الصناعَح ومستلزماتها
وحدج تحو وتطوَر هندسح الطاقح
وموادها وتجهَزاتها

-2

نظم التحوَي المتاشر للطاقح
الشمسَح
تحو وتطوَر النظم
الترمودَنامَكَح وتطتَقاتها
تحو وتطوَر النظم
اَٖرودَنامَكَح وتطتَقاتها
تحو وتطوَر نظم تحوَي
الطاقح الكَمَائَح وتطتَقاتها
تحو وتطوَر تولَد وتخزَن
ونقي وتوزَع الهَدروجَن
والخَٗا الاوتوكَمَائَح
تحو وتطوَر توفَر وترشَد
استهٗك الطاقح والمواد
وخاض الهدر فٍ الثروج
الوطنَح
تحو وتطوَر التولٍ كرتون
واْلَاؾ الصناعَح ومواد
العزي المستخدمح فٍ صناعح
أنظمح الطاقح
تحو وتطوَر أنظمح أنتاج
والجودج والتوصَؾ القَاسٍ
واٖقتصادٌ للطاقح المتجددج
وللمشروعاخ الصناعَح
تحو وتطوَر المخترعاخ
وترا اخ اٖختراع وأتداع

-2

العمارج المدنَح والدَنَح
والمنشآخ العامح.
أشكالَاخ التصمَمَح للمتانٍ
العامح والسكنَح.
تصمَم السكن وفت اٖعتتاراخ
التَئَح والمناخَح المحلَح
التنمَح العمرانَح الحضرَح
والرَاَح
التنمَح والتخطَط أقلَمٍ
أدواخ ووسائي التخطَط
العمرانٍ
المتانٍ التارَخَح
تؤهَي وتوظَؾ المواقع
والمنشآخ التارَخَح والتراثَح
 تطور العمارج العرتَح:التقلَدَح والمعاصرج
تقنَاخ التنا الحدَثح فٍ اْتنَح
المختلاح
اقتصادَاخ المتانٍ
 إدارج التناَذ تالمواقعأنشائَح

-1
-3

الهندسة المَكانَكَة
والكهربائَة

-2
-5
-6

-9

-9

-7

هندسح
التصمَم المعمارٌ
هندسح
التصمَم المعمارٌ

الوحدج العلمَح ْتحا العمارج
والعمران
وحدج الحضارج والعمارج للتح
العلمٍ

هندسح تخطَط المدن والتَئح

وحدج التح العلمٍ للعمارج وتخطَط
المدن واْقالَم
وحدج التح العلمٍ المتكامي
وحدج الدراساخ التخطَطَح العمرانَح
وأستراتَجَح.
وحدج أتحا نظرَاخ وتارَخ العمارج

الهندسة المعمارَة
هندسح
نظرَاخ وتارَخ العمارج

-1
-3
-2
-1
-3
-2
-1
-3

هندسح
علوم التنا والتناَذ

-2
وحدج التكنولوجَا واقتصادَاخ
المتانٍ.

االلتصاد

المحاسبة

وحدة الدراسات المحاسبية والمالية

الصَدلة

ت.الكَمَا التحلَلَح والؽذائَح
ت.الكَمَا الصَدلَح والمراقتح
الدوائَح
ت.الصَدٖنَاخ

وحدج التح العلمٍ الصَدٖنٍ

-1
-3

 -1دراسات محاسبية ومالية و
إدارية و إحصائية
-1
-3
-2
-5
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المراقتح الدوائَح والؽذائَح
المتقدمح
الصَاؼح الدوائَح ومراقتتها
التقانح الحَوَح الصَدٖنَح
-الدراساخ المَكروتَولوجَح
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والنتاتَح والطتَح

التربَة

الهندسة المعلوماتَة

قسم المناهي وطرائت التدرَس
قسم ترتَح الطاي

وحدج التح الترتوٌ واٖجتماعٍ

-2

قسم أرشاد الناسٍ

وحدج التحو الناسَح

-1
-2
-1

قسم النظم والشتكاخ الحاسوتَح
قسم هندسح الترمجَاخ ونظم
المعلوماخ
قسم العلوم اْساسَح

وحدج النظم والشتكاخ الحاسوتَح
وحدج الترمجَاخ ونظم المعلوماخ

المناهي وطرائت التدرَس
أدارج الترتوَح والمدرسَح
تحو أصوي الترتَح
أرشاد الناسٍ
علم الناس الترتوٌ
-

وحدج العلوم اْساسَح
وحدة البحث العممي في عمم البحر

-2

والنظم البيئية الساحمية
-1
-3

-2
-5

كي اْقسام

المعهد العالي للبحوث

-6

البحرية

-9

-9

-7
-22

الكَمَا التَئَح
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 تطوَر تحو العلوم التحرَحواٖنتقاي تها إلً الجوانب
التطتَقَح واٖستثمارَح
دراسح الخصائص الاَزَائَح
والهَدروتَوجَوكَمَائَح للمَاه
أقلَمَح السورَح
تطوَر مشارَع اٖستزراع
واٖنتقاي تها إلً الجوانب
التطتَقَح واٖستثمارَح،
وترسَخ التعاون مع الاعالَاخ
اٖقتصادَح فٍ ستَي تموَي
مثي هذه التحو
تؤسَس قاعدج تَاناخ حوي
التنوع الحَوٌ التحرٌ فٍ
سورَح
دراسح التَاراخ التحرَح
وانتشار التلو مع حركح الكتي
المائَح فٍ المناطت الساحلَح
ومصتاخ اْنهار.
تحدَد خصائص الرصَؾ
القارٌ والقاع التحرٌ السحَت
فٍ منطقح المَاه أقلَمَح
تطوَر تحو ودراساخ
تَولوجَا النظم التَئَح التحرَح
وتنَح وتركَب ودَنامَكَح
المجتمعاخ الحَوانَح والنتاتَح
وتطورها المكانٍ والزمنٍ.
تطوَر تحو الكَمَا التحرَح
ورصد التلو وآثاره علً
النظام التَئٍ التحرٌ ومناطت
مصتاخ اْنهار والمصادر
الترَح اْخري
دراسح أثر الكوار الطتَعَح
وحواد التلو علً التَئح
التحرَح
تطوَر التقاناخ الحَوَح فٍ
مجاي العلوم التحرَح وتحدَد
الجَناخ الوراثَح للكائناخ
التحرَح السورَح وتؤسَس
قاعدج تَاناخ لها

دراسح مصادر وتااعٗخ وانتقاٖخ
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وتؤثَر الملوثاخ الكَمَائَح فٍ الترتح
و المَاه

كي اْقسام

المعهد العالٍ للبحوث
البَئَة

هندسح النظم التَئَح
دراسح آثار اْنشطح الصناعَح
والزراعَح علً التَئح وإَجاد الستي
أجرائَح للحد من هذه اِثار

كي اْقسام

الوقاَح التَئَح

إَجاد إجرا اخ حماَح التَئح وضمان
اٖستخدام المستدام للموارد الطتَعَح

كي اْقسام
-

قسم تعلَم اللؽح العرتَح

وحدج التح العلمٍ لقسم تعلَم

قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح

وحد قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح

-

قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح

استخدام الوسائط والتقنَح فٍ تدرَس
اللؽح أنكلَزَح
عٗقح الثقافاخ المتعددج تتدرَس اللؽح
أنكلَزَح
مهاراخ تدرَس اللؽح أنكلَزَح كلؽح
أجنتَح
استقٗلَح الدارس وسَكولوجَح
المتعلم
تحلَي الخطاب فٍ تدرَس اللؽح
أنكلَزَح
واقع تدرَس دوراخ المحادثح العامح
فٍ المعهد العالٍ للؽاخ
تؤهَي وتطوَر اْساتذج
منهجَح تدرَس قواعد اللؽح
أنكلَزَح
تخطَط المناهي تنا علً حاجاخ
المتعلمَن
منهجَح تدرَس اللؽح الارنسَح كلؽح
أجنتَح
تحلَي الخطاب فٍ تدرَس اللؽح
الارنسَح كلؽح أجنَح

-

-

قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح

المعهد العالٍ للغات

قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح أنكلَزَح
قسم تعلَم اللؽح الارنسَح
قسم تعلَم اللؽح الارنسَح
قسم تعلَم اللؽح الارنسَح
قسم تعلَم اللؽح الارنسَح
قسم تعلَم اللؽح الارنسَح

الجانب اٖجتماعٍ والثقافٍ فٍ
تدرَس اللؽح الارنسَح كلؽح أجنتَح
علم الترجمح
استخدام التقنَاخ الحدَثح فٍ تدرَس
اللؽح الارنسَح كلؽح أجنتَح

قغى انًكُُخ انضساػُخ

وحدج المكننح الزراعَح
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-

دراسح اللؽح العرتَح لؽَر
الناطقَن تها ومعالجح الصعوتاخ
التٍ تعترضها
طرائت تدرَس اللؽح العرتَح لؽَر
الناطقَن تها فٍ عصر
المعلوماخ.
العمي علً تناَذ المشارَع
اللؽوَح التٍ تعمي علً تعمَم
اللؽح وتعزَز دورها فٍ المجتمع
والحضارج إنسانَح ورفع كاا تها
فٍ اٖستخدام وإَصالها إلً ؼَر
الناطقَن تها تالشكي اْفضي
تدرَس اللؽح أنكلَزَح كلؽح
اختصاصَح
استخدام الوسائط والتقنَح فٍ
تدرَس اللؽح أنكلَزَح
عٗقح الثقافاخ المتعددج تتدرَس
اللؽح أنكلَزَح
مهاراخ تدرَس اللؽح أنكلَزَح
كلؽح أجنتَح
استقٗلَح الدارس وسَكولوجَح
المتعلم
تحلَي الخطاب فٍ تدرَس اللؽح
أنكلَزَح
واقع تدرَس دوراخ المحادثح
العامح فٍ المعهد العالٍ للؽاخ
تؤهَي وتطوَر اْساتذج
منهجَح تدرَس قواعد اللؽح
أنكلَزَح
تخطَط المناهي تنا علً حاجاخ
المتعلمَن
منهجَح تدرَس اللؽح الارنسَح
كلؽح أجنتَح
تحلَي الخطاب فٍ تدرَس اللؽح
الارنسَح كلؽح أجنَح
الجانب اٖجتماعٍ والثقافٍ فٍ
تدرَس اللؽح الارنسَح كلؽح
أجنتَح
علم الترجمح
استخدام التقنَاخ الحدَثح فٍ
تدرَس اللؽح الارنسَح كلؽح
أجنتَح

 مكننح أنتاج النتاتٍ و أنتاجالحَوانٍ
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قسم المعداخ واِلَاخ

وحدج اِٖخ والمعداخ المَكانَكَح

قسم اْتمتح الصناعَح

وحدج تقنَاخ الهندسح الحرارَح
ومكانَك الموائع
وحدج هندسح اْتمتح الصناعَح

قغى انؼهىو األعبعُخ

وحدج التصنَع الؽذائٍ والجودج
الؽذائَح

اللؽح العرتَح

وحدج اللؽح العرتَح

الهندسة التقنَة

قغى رقبَخ األغزَخ

كلَة اِداب الثانَة
باراوس

 تصمَم اِٖخ و المعداخالمَكانَكَح
 ترمودَنامَك– محطاخ القوي
 اٖتصاٖخ و اٖلكترونَاخ التحكم اِلٍ ترمجح الجودج الؽذائَح تقنَاخ التصنَع  -التقنَاخالحَوَح
 اٖرتقا تواقع اللؽح العرتَح توطَن التقنَاخ الحدَثح فٍمجاٖخ التحخ اللؽوٌ والتعلَمٍ

الملحق  /0/مخابر البحث العلمٍ فٍ جامعة تشرَن
الكلَة

اسم المخبر
المختر المركزٌ

األجهزي الموجودي فٍ المخبر

وظَفة أجهزي المخبر

جهاز أشعح تحخ الحمرا جهاز حرارٌ

إجرا تحالَي كَمَائَح مختلاح
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مختر التحلَي الكهرتائٍ
مختر التحلَي الطَاٍ
مختر الدراساخ
العضوَح
مختر السطوح والحاز
مختر التحلَي اِلٍ

مختر التَئح والتصنَؾ
الحَوانٍ

العلوم
مختر الدراساخ
العلَا /2/
مختر الدراساخ
العلَا /1/
مختر الدراساخ
العلَا /2/

مختر التح
العلمٍ
نتاخ /2/
مختر الدراساخ العلَا /1/

تااضلٍ جهاز تحلَي عنصرٌ جهاز
( GCطٗتٍ) كومتَوتر متطور
جهاز قَاس السطح النوعٍ
جهاز فولط أمتَر جهاز انتقا اَْون
جهاز محطح كمونَح جهاز pH
جهاز ثنائٍ التقطَر
جهاز ()UV/Vis.
مكتس هَدرولَكٍ مضخح تارَػ زَتَح
متخر دوار فرن تجاَؾ
جهاز ( GCطٗتٍ) جهاز قرَنح
انكسار مَزان حساس
أجهزج ( )UV/Vis.جهاز قَاس
العكارج جهاز قَاس قرَنح انكسار
جهاز استقطاب ضوئٍ عدد  1أجهزج
طَؾ اللهب أجهزج  pHأجهزج قَاس
ناقلَح رجاج مناخي
مجهدددر نمسددداوٌ عددددد  2جهددداز قَددداس
درجدح  pHجهداز قَداس  O2جهداز
قَاس الملوحح جهداز قَداس pH + O2
الملوحح.
مجهر استرالٍ مجهر صَنٍ جهداز
قَددداس الملوحدددح والناقلَدددح جهددداز قَددداس
الحموضددددددددددح  pHجهدددددددددداز قَدددددددددداس
اْوكسَجَن الم ّنحي.
مجهدددر اسدددترالٍ عددددد  1حجدددرج تعدددداد
العوالت الحَوانَح عدد 1
حاضددنح ذاخ تدداتَن  NAPCOحاضددنح
صؽَرج  MEMMERTجهاز اتدوؼٗؾ
صددددددددددددؽَر  PORTABELجهدددددددددددداز
اتدددددوؼٗؾ كتَدددددر  TAMERمجهدددددر
ألمانٍ  wellمجهر–هولندٌ مجهر-
تلجَكٍ.
حاضددنح ذاخ تدداب  TAMERحاضددنح ذاخ
 NATIONAسددددددتكترفوتومتر
تدددددداب
 CORNINGمجهر نمساوٌ عدد .5
أوتوكٗؾ ؼرفح عزي  -مجاهر عدد /6/
 -2مجهدددددددددددددددر أسدددددددددددددددتانٍ عددددددددددددددددد/2/

للدراساخ العلَا والتح العلمٍ
للدراساخ العلَا والتح العلمٍ
للدراساخ العلَا والتح العلمٍ
للدراساخ العلَا والتح العلمٍ
طٗتٍ

وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا

وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا

وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا

وظَاح تحثَح ْعضا الهَئح التعلَمَح.
وظُفخ ثسثُخ نطالة الدراساخ العلَا
وظُفخ ثسثُخ نطالة الدراساخ العلَا

 -1جهاز قَاس اْكسجَن فٍ الما

الكلَة

اسم المخبر
مكتب ومختر الدراساخ
العلَا /3/

األجهزي الموجودي فٍ المخبر
-2
-1
-3

مجهر تصوَر ضوئٍ
مجهر عادٌ عدد/2/
مجهر عكوس

51

وظَفة أجهزي المخبر
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
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مختر الدراساخ العلَا /2/

مختر التح العلمٍ
نتاخ /2/
مختر الدراساخ العلَا /1/
مكتب ومختر الدراساخ
العلَا /3/

مختر الدراساخ العلَا /2/

مختر التح العلمٍ

العلوم
مكتب وؼرفح الزراعح
الجرثومَح
الدراساخ العلَا والتح
العلمٍ
الجَوهندسَح
والهَدروجَولوجَا
المستحاثاخ والرسوتَاخ

الجَوفَزَا التطتَقَح

الكلَة

جهاز تقطَر
-2
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
 -2محم لزراعح الجراثَم ذو تاتَن عدد- /2/
حاضنح عدد/2/
 -1ؼرفح زرع جرثومٍ عدد  -/2/مجهر
استانٍ عدد -/3/مجااح عدد/2/
وظَاح تحثَح ْعضا الهَئح التعلَمَح.
حاضددنح ذاخ تدداب  TAMERحاضددنح ذاخ
 NATIONAسددددددتكترفوتومتر
تدددددداب
 CORNINGمجهر نمساوٌ عدد .5
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
أوتوكٗؾ ؼرفح عزي  -مجاهر عدد /6/
 -2مجهدددددددددددددددددر أسدددددددددددددددددتانٍ عددددددددددددددددددد/2/
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
 -1جهاز قَاس اْكسجَن فٍ الما
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
 .2مجهر تصوَر ضوئٍ
 .1مجهر عادٌ عدد/2/
 .3مجهر عكوس
جهاز تقطَر
.2
وظَاح تحثَح لطٗب الدراساخ العلَا
 -2محم لزراعح الجراثَم ذو تاتَن عدد- /2/
حاضنح عدد/2/
 -1ؼرفح زرع جرثومٍ عدد  -/2/مجهر
استانٍ عدد -/3/مجااح عدد/2/
أتحا أعضا هَئح التدرَس
حاضنح للجراثَم – حاضنح للاطور عدد -/1/
حاضنح لمحضراخ الترافَن -ؼرفح زرع
للجراثَم – ؼرفح زرع أنسجح– حاضنح رطتح
– أوتوؼٗؾ -مجهر عدد - /2/مَكروتوم
تحضَر مزارع جرثومَح للمقرراخ العملَح
حاضنح
مجاهر ناوذج سترَوسكوب عدد /1مجهر
استقطاتٍ /عدد  /1مع كامَرج تصوَر
دَجَتاي مجهر انعكاسٍ
أجهزج تحلَي مَاه اِتار والمسطحاخ المائَح
سترَوسكوتاخ عدد /22/مجهر استقطاتٍ
/عدد  /9سترَومكروسكوب مع كامَرا/2/
مكترج ثٗثَح العَنَح مع كامَرا عادَح/2/
مجموعح مستحاثَح نموذجَح
جهاز تنقَب مؽناطَسٍ تروتون جهاز
تنقَب كهرتائٍ ( مقاومَح قناج تحرَض
استقطاتٍ/عدد  /1ساَسموؼراؾ 21
جهاز أسقاط  GPSجهاز

اسم المخبر

األجهزي الموجودي فٍ المخبر

مختر كَمَا الترتح

جهاز اٖمتصاص الذرٌ
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إجرا تحو أعضا الهَئح التدرَسَح
وتحو طٗب الدراساخ العلَا
تدرَب الطٗب وإجرا التحو
تدرَب الطٗب وإجرا التحو

تدرَب الطٗب وإجرا التحو

وظَفة أجهزي المخبر
َقَس تراكَز العناصر المعدنَح فٍ مستخلصاخ
الترتح ونواتي هضم العَناخ النتاتَح والمحالَي
السمادٌ
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مختر كَمَا الترتح

جهاز قَاس الضؽط الؽشائٍ

مختر كَمَا الترتح

خزانح فصي مكوناخ الترتح تطرَقح المناخي
متعددج اْقطار
جهاز تقطَر
جهاز طرد مركزٌ

مختر كَمَا الترتح

حاضنح

مختر كَمَا الترتح

جهاز قَاس الطَؾ اللونٍ

مختر كَمَا الترتح

خضاض مَكانَكٍ

مختر كَمَا الترتح

جهاز معاَرج كمونَح

مختر كَمَا الترتح
مختر كَمَا الترتح
مختر كَمَا الترتح

جهاز ستكتروفوتومتر
جهاز النازع اَْونٍ
المرمدج

مختر الوراثح الجزَئَح

خهبص انشزالٌ انكهشثبئٍ األفقٍ
Electrophores

مختر الوراثح الجزَئَح

خهبص انشزالٌ انكهشثبئٍ انؼًىدٌ

مختر الوراثح الجزَئَح

خهبص انزصىَش وانزىثُق UV

مختر الوراثح الجزَئَح

انًثفهخ (خهبص انطشد انًشكضٌ) Centrifuge

مختر كَمَا الترتح
مختر كَمَا الترتح

زراعة

الكلَة

اسم المخبر
مختر الوراثح الجزَئَح

زراعة

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر
خهبص انذوساٌ انسشاسٌ Polymerase
 (chaine reactionال )PCR
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َستخدم لقَاس المحتوي الرطوتٍ فٍ العَناخ
التراتَح والتوصَي الهَدرولَكٍ.
لاصي مكوناخ الترتح تطرَقح المناخي متعددج
اْقطار

لتقطَر السوائي
َستخدم لاصي المكوناخ ضمن المحالَي تاٖستناد
إلً الكتي الذرَح
تحضَن عَناخ علً درجح حرارج مضتوطح طوي
فترج التحضَن
َستخدم لقَاس تراكَز العناصر المعدنَح فٍ
معقداتها اللونَح
َستخدم ٔجرا معاَراخ لدراسح الشحنح
والخواص الاَزَاكَمَائَح للترتح
َستخدم لقَاس امتصاص الضو للمحالَي اللونَح
َستخدم لتخلَص الما من الشوارد واَْوناخ
َستخدم لترمَد العَناخ سوا ترتح أو نتاخ علً
حرارج عالَح
َغزخذو الخزجبس كًُخ وَىػُخ انـ  DNAيٍ خالل
رشزُهه ػهً هاليخ أخبسوص ثىخىد رُبس كهشثبئٍ,
زُث رزُبعت عشػخ انهدشح ػكغب ً يغ انىصٌ
اندضَئٍ ,ورزى انًقبسَخ يغ  DNAيؼهىو انىصٌ
اندضَئٍ
َغزخذو نفصم ػُُبد انـ  DNAراد األوصاٌ
اندضَئُخ انصغُشح ,يٍ خالل هاليخ األكشَاليُذ
انزٍ رغًر ثبنزفشَق ػهً يغزىي صوج َُىكهىرُذٌ
وازذ.
َغزخذو نزصىَش ػُُبد انـ  DNAثؼذ رهىَُهب
ثجشوو االرُذَىو .نه ًَىرخٍُ .
ً
َغزخذو نفصم األوعبط ػٍ ثؼضهب رجؼب نكثبفزهب,
يٍ خالل رؼشَضهب نؼذد يٍ انذوساد رصم ززً
 02.222دوسح  /دقُقخ أو أكثش رجؼب ً نُىع انًثفهخ.

وظَفة أجهزي المخبر
َغزخذو نهسصىل ػهً يالٍَُ انُغخ انًزشبثهخ يٍ
انـ  DNAيٍ خالل ػذد يٍ انذوساد َزشاوذ ثٍُ
 35-45دوسح.
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مختر الوراثح الجزَئَح
مختر أتحا علوم
الترتح والمَاه
مختر أتحا علوم
الترتح والمَاه
مختر أتحا علوم
الترتح والمَاه
مختر أتحا علوم
الترتح والمَاه

خهبص انزهدٍُ اندضَئٍ Molecular
hybridization
خهبص انزؼقُى (أرىغالف)
خهبص كهذاهم

َغزخذو نفصم األوعبط ػٍ ثؼضهب رجؼب ً نكثبفزهب,
يٍ خالل رؼشَضهب
نؼذد يٍ انذوساد رصم ززً  02.222دوسح /
دقُقخ أو أكثش رجؼب ً نُىع انًثفهخ.

يثفهخ

يدهش يزطىس ثكبيُشا دَدزبل

يخجش انُغح وانزششَر
انًشضٍ
يخجش رؼىَض األعُبٌ

دراسح المقاطع النسَجَح والنسَجَح المرضَح
صناعح اْجهزج المتحركح الكاملح والجزئَح ،
وَحَوٌ المختر علً طاوٖخ مجهزج تاْجهزج
والدواخ الضرورَح.
َخدم كافح أقسام الكلَح من أجي انجاز كي اْعماي
المطلوتح
َتم فَه اجرا التصوَر الذروٌ واٖطتاقٍ للحاٖخ
التٍ َتم عٗجها فٍ الكلَح

يخجش اندجظ

اب
األسنان

يخجش األشؼخ

َتدرب فَه الطٗب سرَرَا ً علً تحضَر اْسنان
علً الهاماخ وصناعح التَجان والجسور المناستح
وفت الخطح العلمَح الموضوعح
َقوم الطالب فَه تالتدرَب سرَرَا ً علً مداواج
اْسنان تشكلَه الترمَمٍ واللتٍ وذلك علً
اْسنان اٖصطناعَح للهاماخ
َتم فَه صب اْعماي الخاصح تقسم التَجان
والجسور

يخجش انزُدبٌ
واندغىس(انهبيبد
انصُبػُخ)
يخجش يذاواح
األعُبٌ(انهبيبد
االصطُبػُخ)
مختر صب المعادن

الكلَة

اسم المخبر

َغتتتزخذو اختتتشاج انزهدُُتتتبد ػهتتتً يغتتتزىي خضَئتتتخ
انـ DNA
َغزخذو نهزؼقُى انشطت نهجُئبد انغزائُخ رسذ
انضغظ
َغزخذو نزقذَش اِصود

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر
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اب
األسنان

مختر تقوَم اْسنان
والمواد السنَح ورسم
ونحخ اْسنان(المشترك)

الهندسة
المَكانَكَة
والكهربائَة

رسهُم وزًبَخ َظى انقذسح
انكهشثبئُخ

َقددوم الطالددب فَدده تالتدددرب علددً انجدداز اْعمددداي
المطلوتح منه فٍ عملٍ تقدوَم اْسدنان كمدا َحتدوٌ
علدددً كافدددح اْجهدددزج المطلوتدددح ٖنجددداز اْعمددداي
المخترَح كما َتدرب علً تشكَي الشكي التشدرَحٍ
لٓسنان من مدادج الصداتون والشدمع وَتعدرؾ علدً
كافح المواد المستخدمح فٍ طب اْسنان تشكي عام.
إنجاز مجموعح من الدوراخ العلمَح لتهَئح
الكوادر الانَح فٍ عدج مجاٖخ.

انقُبدح انكهشثبئُخ
وانكزشوَُبد انقذسح

الكلَة

اسم المخبر

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر

انزسكى انهُذسونُكٍ

.2

قَاس عازلَح تجهَزاخ التوتر
المنخاض.

.1

اختتار العدَد من التجهَزاخ الكهرتائَح
(أجهزج قطع-وصي ،أجهزج إنارج،
أجهزج تؤرَض ،نواقي) وتَان
جاهزَتها ،ومدي مطاتقتها
للمواصااخ القَاسَح.
 .3إنجاز مجموعح من الدوراخ
العلمَح لتهَئح الكوادر الانَح فٍ
مجاي التحكم واْتمتح الصناعَح،
استخدام المتدٖخ تؤنواعها ،التحكم
تالمحركاخ الكهرتائَح وفت المتدأ
السلمٍ والشعاعٍ ،التحكم
تاستخدام  ،PIDاستخدام وتطتَت
الداراخ المتحكم تها ترمجَا ً
 ،PLCالمصاعد الكهرتائَح ،جودج
الطاقح الكهرتائَح.
 .2قَاس عزوم أقٗع
للمحركاخ الكهرتائَح.
 .5استخدام وترمجح القالتاخ
المتحكم تها شعاعَا ً لقَادج اِٖخ
الكهرتائَح تؤنواعها (روافع ،آٖخ
درفلح ،آٖخ نقي.)...،
 .6اختتار المحركاخ الكهرتائَح
ودراسح مشاكلها الانَح وتَان
جاهزَتها ،ومدي مطاتقتها
للمواصااخ القَاسَح.

وظَفة أجهزي المخبر
 .2إمكانَح تحدَ أنظمح التحكم المَكانَكَح فٍ
المعامي ومعاَرتها لضمان عمي
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التجهَزاخ تشكي متناست تما َضمن
المعاَرج السلَمح لعملها ،وتالتالٍ زَادج
عمر التشؽَي.
 .1إنجاز مجموعح من الدوراخ العلمَح
لتهَئح الكوادر الانَح فٍ عدج مجاٖخ.
فٍ
 .2إمكانَح القَام تالعدَد من اْتحا
مجاي المواد العازلح المستخدمح فٍ اْتنَح
والصناعح ٖختَار العازي اٖقتصادٌ المناسب
لخاض استهٗك الطاقح والحد من تلو التَئح.
 .1إنجاز مجموعح من الدوراخ العلمَح لتهَئح
الكوادر الانَح.
 .2دراسح إمكانَح تخاَؾ الضجَي
واٖهتزازاخ فٍ المنشآخ الصناعَح
واقتراح الحلوي المناستح لحماَح أجزا
اِٖخ وزَادج عمرها الانٍ.
 .2دراسح المواد المعدنَح وتقدَر تعب
المعادن ،مما َساهم فٍ تقدَر عمر
الخدمح لها.
 .1إجرا اْتحا علً المنتجاخ الوطنَح
ومطاتقح المستورداخ للنورماخ العالمَح.

انزشيىدَُبيُك

االهزضاصاد انًُكبَُكُخ

يقبويخ انًىاد

الهندسة
المَكانَكَة
والكهربائَة

الكلَة
الهندسة

أخهضح انقُبط انًُكبَُكُخ

اسم المخبر
مختر الور

 .2إجرا القَاساخ الهندسَح للعناصر
والمنتجاخ ،والتؤكد من مطاتقتها
للموصااخ القَاسَح ومواصااخ
الجودج.
المتعلقح
 .1القَام تالعدَد من اْتحا
تالمواصااخ الصناعَح للمنتجاخ
والعمي علً تحسَنها من ناحَح اْتعاد
الهندسَح وأخطا الشكي وتوضع
العناصر وصوًٖ إلً ضمان جودج
المنتي.
 .3دراسح جودج المسنناخ من حَ
التعشَت.

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر

المَكانَكَح

وظَفة أجهزي المخبر
 .2تقدَم الحلوي العملَح للمشاكي الصناعَح
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المَكانَكَة
والكهربائَة

المتعلقح تالمنشآخ والمإسساخ الصناعَح
أنتاجَح.

الكهرتائَح (مَكاترونَك)

 .1تناَذ نماذج مصؽرج للعدَد من اٖتتكاراخ
الصناعَح التٍ تساهم فٍ تطوَر اْعماي
الصناعَح والخدمَح.
للمنشآخ
الانَح
اٖستشاراخ
 .2تقدَم
والمإسساخ التخصصَح فٍ مجاٖخ
اٖتصاٖخ ،والقطاعاخ العسكرَح تما َساهم
فٍ تحسَن أدا منظوماخ اٖتصاٖخ.

الهوائَاخ وانتشار اْمواج

 .1إمكانَح إجرا المحاكح الترمجَح للمشكٗخ
الواقعَح التٍ َمكن أن تواجه أنظمح أرساي
واٖستقتاي تما فَها هوائَاخ التلازَون تما
َساهم فٍ التؽلب علً هذه المشكٗخ ٖحقاً.
 .3إنجاز مجموعح من الدوراخ العلمَح لتهَئح
الكوادر الانَح فٍ عدج مجاٖخ.
 .2إجرا القَاساخ الهندسَح للعناصر الكهرتائَح
واٖلكترونَح ،والتؤكد من مطاتقتها
للموصااخ القَاسَح ومواصااخ الجودج.

مختر القَاساخ وأجهزج
القَاس الكهرتائَح

 .1تقدَم اٖستشاراخ الانَح والهندسَح فٍ مجاٖخ
القَاساخ الكهرتائَح وألكترونَح للمإسساخ
والمنشآخ الصناعَح المختلاح.
 .3إنجاز مجموعح من الدوراخ العلمَح لتهَئح
الكوادر الانَح فٍ عدج مجاٖخ.

الكلَة

اسم المخبر

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر

مختر الترمجح
والخوارزمَاخ

وظَفة أجهزي المخبر
مختر تخصصٍ لطٗب الكلَح وإمكانَح إجرا
دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح والخاصح تما
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َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً المعلوماخ .

الهندسة
المعلوماتَة

الكلَة

مختر قواعد المعطَاخ

إمكانَح إجرا دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح
والخاصح تما َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً
المعلوماخ .

مختر هندسح الترمجَاخ

إمكانَح إجرا دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح
والخاصح تما َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً
المعلوماخ .

مختر نظم التشؽَي والنظم
الموزعح

إمكانَح إجرا دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح
والخاصح تما َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً
المعلوماخ  -.مختر تخصصٍ لطٗب الكلَح
إمكانَح إجرا دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح
والخاصح تما َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً
المعلوماخ  -.مختر تخصصٍ لطٗب الكلَح

مختر تنَان الحواسَب
LAB Volt

إمكانَح إجرا دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح
والخاصح تما َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً
المعلوماخ  -.مختر تخصصٍ لطٗب الكلَح

مختر العلوم اْساسَح
LAB Volt

إمكانَح إجرا دوراخ تدرَتَح للمإسساخ العامح
والخاصح تما َخدم التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً
المعلوماخ  -.مختر تخصصٍ لطٗب الكلَح

مختر إدارج الشتكاخ
وأنترنخ

تمكَن اٖتصاي تأنترنخ وإمكانَح إجرا دوراخ
تدرَتَح للمإسساخ العامح والخاصح تما َخدم
التقاناخ الحدَثح والوصوي إلً المعلوماخ.

مختر اٖتصاٖخ
LABVolt

اسم المخبر

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر

 مختر تمرَض التالؽَن مختر تمرَض الحاٖخالحرجح

وظَفة أجهزي المخبر
تدددرَب عناصددر الهَئددح التمرَضددَح فددٍ مإسسدداخ
وزارج الصحح علدً المهداراخ المتقدمدح وتطتَقاتهدا
فدددٍ التمدددرَض تاسدددتخدام أجهدددزج محاكددداج مدددزودج

57

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
تكمتَوتر ( ترنامي التجسَر ).
دوراخ تدرَتَح علدً طرَقدح إجدرا فحدص الثددٌ
الدددذاتٍ والكشدددؾ المتكدددر علدددً سدددرطاناخ الثددددٌ
والتدددرَب علددً الددوٖدج الطتَعَددح لعناصددر الهَئددح
التمرَضددددددَح فددددددٍ المإسسدددددداخ الصددددددحَح وكددددددي
أجرا اخ المتقدمح فٍ تمرَض اْطااي.
إجرا دوراخ تدرَتَدح لجمَدع القطاعداخ الحكومَدح
والمجتمعَدددح علدددً أسدددعافاخ اْولَدددح والتصدددرؾ
حَاي الكوار .
تقددَم الخترج والمشورج الحقوقَح
.2
والدراساخ القانونَح إلً الوزاراخ وأداراخ
العامح والمإسساخ والهَئاخ والشركاخ
والقطاع العام والتعاونٍ والمشترك والخاص
داخي القطر وخارجه  ،وذلك عنطرَت مجلس
العمي المهنٍ أو تمساعٍ عضو أو أكثر فٍ
المكتب
تقدَم الدراساخ واْتحا تخصوص
.1
مشارَع القوانَن والمراسَم واْنظمح المقترحح
تنا علً طلب من الجهاخ المختصح .
صَاؼح مشارَع العقود واٖتااقَاخ علً
.3
اختٗؾ أنواعها ومتاتعح إجرا اخ تسجَلها
لدي الجهاخ المعنَح .
القَام تؤعماي التحكَم الشرعٍ وأدارٌ
.2
والتجارٌ والمدنٍ والدولتٍ والعمالٍ تنا
علً طلب من الجهاخ المختصح والقَام
تؤعماي الخترج تؤنواعها المختلاح أمام المحاكم
وتنظَم العقود تؤنواعها المختلاح .
مزاولح مهنح المحاماج والمرافعح أمام
.5
مختلؾ الهَئاخ القضائَح وأدارَح وؼَرها
من الجهاخ والتنسَت والتعاون مع نقاتح
المحامََن فٍ القطر وفروعها فٍ المحافظاخ
تما َخدم تحقَت العدالح ورتط الجامعح
تالمجتمع.
تحوٌ علً مجموعح من الكتب القانونَح الحدَثح
والشاملح لمختلؾ فروع القانون العام والخاص
وَستطَع أٌ شخص طتَعٍ أو معنوٌ (عام أو
خاص) اٖستاادج من هذه الكتب فٍ مجاي التح
القانونٍ والمجاٖخ العلمَح اْخري.

 تمرَض اْمومح وصححالمرأج
 -تمرَض صحح الطاي

التمرَض
 -مختر أسعافاخ اْولَح

الحقوق
مكتب ممارسح المهنح

المكتتح القانونَح
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الكلَة

اسم المخبر
المختر المركزٌ

المعهد
العالٍ
للبحوث
البحرَة

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر
 -2 -2أجهزج كروما توؼرافَا الؽازَح
والسائلح
 -1جهاز التحلَي العنصرٌ .
 -3جهاز تحدَد الكترَخ .
 -2مولد اِزوخ .

إجرا القَاساخ التحلَلَح لكافح الملوثاخ العضوَح
ومعاََر التلو وقَاساخ تحلَلَح أخري

مختر الكَمَا التحرَح

تحدَد تراكَز العناصر المعدنَح الثقَلح فٍ اْوساط
مختلاح (مَاه رسوتَاخ أحَا دم)......

مختر الجَوكَمَا

تحضَر العَناخ المائَح والرسوتَح واْحَا تمهَداً
لتحلَي الملوثاخ العضوَح تكافح انواعها
(الهَدروكرتوناخ التترولَح والمتَداخ ومركتاخ
التَاَنَي متعدد الكلور ).....
لتحدَد التراكَز اٖجمالَح للملوثاخ العضوَح
وتحدَد الزمر الوظَاَح فٍ المركتاخ للتعرؾ علً
هوَتها وَحتوٌ هذا المختر علً جهاز الالورج
وجهاز IR

مختر المؽذَاخ

لتحدَد العناصر المؽذَح للتعرؾ علً مدي ؼنً أو
فقر اْوساط المائَح (مَاه تحر  ،مَاه أنهار ،مَاه
المزارع السمكَح )..............تالمؽذَاخ
إجرا الدراساخ التَولوجَح لٓسماك (تؽذٌ ،تكاثر
،نمو) والمخزون السمكٍ
ترتَح واستزراع اْسماك وستي تنمَتها وتحسَن
جودتها
دراسح الماترساخ القاعَح الحَوانَح والنتاتَح
واستزراعها تهدؾ تنمَح الثرواخ التحرَح
دراسح التنوع الحَوٌ لهذه العوالت واستزراعها
لصالح المزارع السمكَح
دراسح التنوع الحَوٌ لهذه العوالت واستزراعها
لصالح المزارع السمكَح
دراسح المإشراخ الحَوَح والتَئَح للتلو

مختر الطَوؾ

مختر اْسماك
مختر استزراع اْسماك
مختر القاعَاخ
مختر العوالت الحَوانَح
مع وحدج اٖستزراع
مختر العوالت النتاتَح مع
وحدج اٖستزراع
مختر الدٖئي الحَوَح
مختر المَكروتَولوجَا

الكلَة

وظَفة أجهزي المخبر

اسم المخبر

دراسح الجراثَم ودورها فٍ تاكَك المركتاخ
الناطَح

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر

جهاز اٖمتصاص الذرٌ.

وظَفة أجهزي المخبر
 -2علم وتحلَي المَاه الملوثح
 -1المشروتاخ اٖصطناعَح
 -3الزَوخ والمنتجاخ الناطَح
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جهاز تحلَي العناصر
Elementar

الهندسة
التقنَة

جهاز FT/IR

جهاز
Spectrophotometer
جهاز الرفراكتومتر
REFRACTOMETER
جهاز توخنر اِلٍ
جهاز ()Lactoscan
مختر أسس الهندسح
الكهرتائَح و اٖلكترونَح
(أسس هندسح كهرتائَح-أسس
هندسح الكترونَح)
مختر مقاومح المواد

-2
-5
-6
-9
-9
-2
-1
-3
-2
-1
-3
-2
-2
-1
-2

علم الجَولوجَا والترتح
علم الالزاخ والخاماخ
العلوم الطتَح والصَدٖنَح
علم المواد التٗستَكَح
المواد الزراعَح .
علم المواد الؽذائَح والمعدنَح.
العلوم الصَدٖنَح .
العلوم التَئح والجَولوجَا .
علم المواد الؽذائَح.
علوم الصَدلح والطب.
الجَولوجَا .
التَولوجَا.
علم المواد الؽذائَح.
علوم الصَدلح والطب.
علم المواد الؽذائَح والتترولَح.

-2
-1
-2
-2
-1
-3

علم المواد الؽذائَح والجَولوجَح والتترولَح
العلوم الصَدٖنَح.
علم المواد الؽذائَح
دراسح العناصر اٖلكترونَح وخصائصها.
تطتَقاخ العناصر اٖلكترونَح فٍ الصناعح.
تصمَم الداراخ اٖلكترونَح.

-2
-1

61

إجرا اٖختتاراخ المَكانَكَح للمواد الهندسَح
(مقاومح الشد ،اٖجهاداخ ،اٖناعاٖخ) .
تحدَد التركَب الكَمَائٍ للخٗئط المعدنَح .

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الكلَة

اسم المخبر

األجهزي الموجودي فٍ
المخبر

مختر القَاساخ وأجهزج
القَاس المَكانَكَح

وظَفة أجهزي المخبر
 -2جهاز قَاس الشكي ()EASYFORM
 -1جهاز قَاس اٖرتااعاخ ()DiGIMARCX2
 -3جهاز قَاس الخشونح ( Perthometer
)pgk125
-2جهاز قَاس ثٗثٍ أتعاد ( Marvision
)Ms222
-5جهاز قَاس أتعاد مجهرٌ ()WMZ
-6جهاز قَاس أقطار ))XLS150
-9جهاز قَاس اْطواي (ألمعاَره))ULM300
-9جهاز معاَرج المسنناخ )(ZWP-14
-7جهاز قَاس اْتعاد العامودٌ ()P600

الهندسة
التقنَة
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الملحت  /3/أتحا أعضا الهَئح التدرَسَح المسجلح لعام 1222
الكلَة

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ
البدء

مدي البحث
باألشهر

فلساح

الدَالَكَكَح وسَلح فٍ تطوَر النظم
السَاسَح
الثورج التكنولوجَح والتؽَراخ
القَمَح
تنظَم النظم السَاسَح
تصوؾ جتران فٍ كتاته حدَقح
النتٍ
تارَخ تطور علم التحار والتجارج
التحرَح عند عرب جنوب شته
الجزَرج العرتَح فٍ العصر
أسٗمٍ
دراسح تشرَحَح مرضَح وسرَرَح
لعَناخ ؼدج الموثح  /فٍ مشاً
اْسد الجامعٍ
تنظَر تاطن الرحم

د .فارس النداؾ

01/12/2010

شهرَن

د .عزخ السَد أحمد

20/4/2010

6أشهر

د .فارس النداؾ
د .علٍ حَدر

21/9/2010
29/6/2010

5أشهر
5أشهر

د .محسن َونس

29/6/2010

6أشهر

د .عَسً أحمد

01/12/2010

6أشهر

د .جهاد أَوب

25/5/2010

36شهر

المناظرج الجنَنَح أثنا الحمي
استئصاي الرحم تالتنظَر

د .أحمد حسن َوسؾ
د .أحمد عتد الرحمن

25/5/2010
06/08/2010

29شهر
36شهر

دور الواسماخ الورمَح فٍ
التشخَص المتكر لسرطان
التروستاخ وفٍ مراقتح العٗج فٍ
مشاً اْسد الجامعٍ

د .محمد َوسؾ

29/6/2010

21شهر

رَاضَاخ

تصنَؾ التَاناخ التامح الموجهح
الدورَح من المرتتح / pq /
استخدام ترنامي / MATLAB /
َٖجاد حي تقرَتٍ لمعادلح
تولتزمان الحركَح لسائي الكترونٍ
مطتت علَه حقي مؽناطَسٍ
خارجٍ من أجي  / L /كَاَح

د .اسكندر علٍ

03/09/2010

شهر /18/

د .نجاح قتٗن

20/4/2010

12شهر

كَمَا

تعقَد واستخٗص تعض أَوناخ
عناصر اْترتح النادرج تاستخدام
مركتاخ فوساورَح عضوَح جدَدج

د .معَن نعمان

06/08/2010

12شهر

فلساح

اِداب والعلوم
اإلنسانَة

فلساح
اللؽح العرتَح
تارَخ

التشرَح
المرضٍ

الاب البشرٌ

تولَد وأمراض
نسا
تولَد وأمراض
نسا
الجراحح

فَزَا

العلوم

دراسح العٗقح تَن هَدروجَولوجَا
وتكتونَك حوض السن تاستخدام
طرت التنقَب الجَوكهرتائَح
دراسح تحلَلَح لمحتوي مَاه
الصرؾ الصحٍ المعالجح فٍ رَؾ
الٗذقَح من تعض العناصر الثقَلح
والمركتاخ الذواتح وتؤثَرها فٍ
التَئح المحَطح
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د .فواز اٖزكٍ

13/7/2010

 29شهر

دج .هاجر ناصر

21/9/2010

12شهر

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الكلَة

الزراعة

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ
البدء

مدي البحث
باألشهر

محاصَي حقلَح

دراسح إمكانَح الحصوي علً
نتاتاخ الحمص أحادٌ الصَؽح
الصَؽح
دراسح انجراؾ الترتح فٍ المنطقح
الساحلَح ( الٗذقَح وطرطوس )
تالتعاون مع وزارج الدولح لشإون
التَئح
دور الزَخ المعدنٍ فٍ كاا ج
تعض المتَداخ الاطرَح لمكافحح
مرض التَاض الدقَقٍ علً
التندورج فٍ الزراعح المحمَح
حماَح الشتكح الكهرتائَح المرتوطح
مع المحطاخ الرَحَح من خطر
التوتراخ الزائدج
تحسَن اقتصادَح عمي الشتكاخ
الكهرتائَح تاستخدام طرت الحي
اْمثي لتعوَض اٖستطاعح الردَح
دراسح أثر المحركاخ الكهرتائَح
المستخدمح كمضخاخ فٍ اْتنَح
السكنَح فٍ محافظح الٗذقَح علً
جودخ شتكاخ التؽذَح الكهرتائَح
وطرت التخاَؾ منها "
مراقتح وادارج التنً الممتدج
التؤمَن المعلوماتٍ لنظم التحكم
والتنسَت المإتمتح فٍ نظم القدرج
الكهرتائَح
التنسَت المحلٍ التكَاٍ لزواجي
التَار الزائد فٍ الشتكاخ الكهرتائَح
الكتَرج
تحسَن كاا ج التطتَقاخ التارعَح
فٍ اْنظمح متعددج النوي والمهام
دراسح تؤثَر رتط الطاقاخ المتجددج
علً أدا شتكاخ النقي و التوزَع

د .محمد معٗ

29/6/2010

12شهر

د .عَسً كتَتو  -د.
عتد العزَز تو عَسً -
د .جهاد اتراهَم

29/6/2010

36شهر

د .محمد طوَي

08/10/2010

12شهر

د .محمد رسٗن زهَرج
كماي جونٍ

03/09/2010

12شهر

03/09/2010

12شهر

د .عزخ حسن

20/4/2010

12شهر

د .علٍ سلَمان
د .هَثم دؼرور

13/7/2010
29/6/2010

36شهر
12شهر

د.عمار حجار طارت
اتراهَم تمام حَدر

10/05/2010

12شهر

دج .مرَم

29/6/2010

36شهر

26/10/2010

36شهر

26/10/2010

36شهر

26/10/2010

12شهر

23/3/2010

21شهر

علوم الترتح
والمَاه

طاقح الكهرتائَح
طاقح الكهرتائَح
طاقح الكهرتائَح

الهندسة
المَكانَكَة
والكهربائَة

طاقح الكهرتائَح
طاقح الكهرتائَح
طاقح الكهرتائَح
حاستاخ وتحكم
آلٍ

طاقح كهرتائَح

التحكم تاٖستطاعح الردَح فٍ
الشتكاخ الكهرتائَح
تحسَن استقرار الشتكاخ الكهرتائَح
من خٗي التحلَي المنهجٍ
لخوارزمَاخ التحكم المتكَؾ تنظم
القدرج الكهرتائَح
تقََم التطتَت الموضعٍ للمركب
 -2امَنومتَي تَنزوَك اسَد فٍ
إَقاؾ النزؾ التالٍ لقلع اْسنان .

د .جورج استر
سنان رزوت

د.

د .جتر حنا
ساعٍ
د .شعَب محمود د.
ؼسان حاَك د .محمد
مرهي د .تمام حَدر
د .فإاد جتي د .قَس
عتود
د.
د .زَاد هرمو
طارت اتراهَم
د .منذر أسعد د.
َحًَ الؽنطاوٌ

اب األسنان
تؤثَر نوع المواد الراتطح علً
الحساسَح التالَح للترمَم فٍ
حشواخ الكومتوزَخ
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د .رأفخ خلَي

23/3/2010

21شهر

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الكلَة

اب األسنان

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ
البدء

مدي البحث
باألشهر

طب أسنان
اْطااي

دراسح انتشار اٖضطراتاخ
التطورَح السنَح فٍ اللون والشكي
عند أطااي مدارس جتلح
تقََم الحالح الوظَاَح للرتاط حوي
السنٍ لٓسنان المقاتلح للتعوَض
الثاتخ
تقََم واقع مخاتر اْشعح فٍ كلَح
طب اْسنان وقَاس السوَاخ
أشعاعَح فَها
دراسح مقارنح لتؤثَر استعماي أنواع
مختلاح من اٖجهزج التعوَضَح
المتحركح علً النسي حوي السنَح
تقََم فعالَح تروتوكوي ضتط انتقاي
اٖنتان فٍ مواقع العمي فٍ عَاداخ
كلَح طب اٖسنان تجامعح تشرَن

د .تسام سلمان

05/04/2010

7أشهر

05/04/2010

21شهر

د .علٍ الشَخ حَدر

06/08/2010

6أشهر

د .عمار َٖقح

13/7/2010

21شهر

دَ .حًَ ؼنطاوٌ د.
علٍ خلَي د .عتد
الوهاب نور هللا
د.سمَرج
زرَقٍ د.علٍ الشَخ
حَدر د .خالد حمود

13/7/2010

6اشهر

13/7/2010

6اشهر

أمراض النسي
الداعمح
طب الام

واقع الصحح الاموَح للمرضً
المراجعَن لقسم طب الام فٍ كلَح
طب اٖسنان تجامعح تشرَن

الصَدلة
الهندسة
المعمارَة

أمراض النسي
الداعمح

تقََم الحالح الوظَاَح للراتط حوي
السنٍ فٍ رضوض اْسنان عند
اْطااي .
تحدَد حمض الاَنَك فٍ تعض
اْؼذَح المحلَح وطرت التخلص
منه
تصمَم ؼرؾ اْطااي

الهندسح المائَح

تؤثَر التؽَراخ المناخَح علً
تدفقاخ نتع السن
امتصاص طاقح اٖهتزاز الناجمح
عن الزٖزي لنماذج من الجمي
أنشائَح للمنشآخ التَتونَح الخاصح
( خزاناخ المَاه  -الصوامع )
دراساخ طرت المسح و التجسَد
الحدَثح تؤجهزج المحطاخ المتكاملح
TSو مستقتٗخ أنظمح التحدَد
 GNSSفٍ سورَا
دراسح تؤثَر المؽذَاخ علً منظومح
ترج اسٗم التَئَح التَٗجَح

قسم التصمَم
المعمارٌ

هندسح إنشائَح

الهندسة
المدنَة

المعهد العالٍ
للبحوث
البحرَة

64

د .ناصر تهرلٍ
هاشم داود

د.

د .هاشم داود

26/1/2010

21شهر

د .ماَد َاسن

29/6/2010

21شهر

د .أسعد علٍ

05/04/2010

6أشهر

د .ؼطاان عمار

04/06/2010

21شهر

د .عصام ناصر
د.عتد الرحمن السرحان
تجتوج -

20/5/2010

36شهر

د .أدَب القاموع د.
محمد علٍ سمونح

25/11/2010

62شهر

دج .سمر اختَار

08/10/2010

 12شهراً

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الكلَة

المعهد العالٍ
لبحوث البَئة

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ
البدء

مدي البحث
باألشهر

الكَمَا لتَئَح

استرداد الاانادَوم والنَكي من
الرماد الناتي عن حرت الاَوي
تاستخدام التصوَي المائٍ
تقََم فاعلَح اْحَا الدقَقح فٍ
التحوي الحَوٌ للاوساجَسوم
السورٌ

د.محمد ؼار

08/04/2010

 12شهراً

د.تمَم علَا

08/10/2010

 29شهراً
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رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الملحت  /2/أتحا أعضا الهَئح التدرَسَح المسجلح فٍ عام 1227والتٍ استمر العمي علَها خٗي
العام 1222
الكلَة

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ البدء

قسم اللؽح العرتَح

نقد دراساخ اْدب الجاهلٍ فٍ المدوناخ
اٖلكترونَح تَن عامٍ 1229 - 1222
ظاهرج أعراب وموقؾ علما العرتَح
قدامً ومحدثَن
القَم اْخٗقَح فٍ شعر المخضرمَن (
الكرم نموذج )
نحو موقؾ موضوعٍ من الترا
العرتٍ
الطرت التنظَرَح الحدَثح فٍ تدتَر اذَاخ
الؽضارَؾ الهٗلَح للركتح
التدتٍ الجراحٍ المحافظ لسرطان الثدٌ
دراسح آفاخ القلب الوٖدَح لدي مراجعٍ
مشاً اْسد الجامعٍ تالٗذقَح
المقارنح تَن الجراحح المحافظح مع
التشعَع وتَن استئصاي الثدٌ الجذرٌ
فٍ عٗج سرطان الثدٌ
دراسح المنعكس اْناٍ القلتٍ فٍ تعض
أمراض جوؾ اْنؾ
انتشار فقر الدم تعوز الحدَد عند أطااي
مدارس الٗذقَح ) تالتعاون مع مدَرَح
الصحح المدرسَح تالٗذقَح
انتشار اْمراض التناسَح المزمنح
وإشكالَاخ تدتَرها فٍ سورَا  /تالتعاون
مع منظمح الصحح العالمَح ووزارج
الصحح

دج .نصرج أحمَد الجدوع

8/9/2009

د .سامٍ عوض

7/22/2009

د .عدنان أحمد

7/22/2009

الدكتور عتد هللا سَؾ الدَن

5/26/2009

د .أحمد جونٍ

7/7/2009

د .سجَع مسعود
د .سلَمان سلَمان

7/22/2009
8/25/2009

د .فإاد حاج قاسم

7/7/2009

د .مصطاً إتراهَم

7/22/2009

د .منَر عثمان

7/22/2009

دجَ .سر محمد

4/28/2009

قسم الاَزَا

تعمَم معادلح ٖنداو  -سَلَن الحركَح
وإعادج حلها من أجي حد /
 / Rashbaللتراتط الستَنٍ
المدارٌ .
دراسح فٍ خصائص زمرج لٍ
وتطتَقاتها
دراسح تؤثَر الزرع اَْونٍ الساخن
َْوناخ  N2و H2وN2+H2
و NH3علً خواص وتَنَح المعادن
والخٗئط الحدَدَح عند نقطح التركَز
تحلَي فضا الحاٖخ للحاستاخ
الدورَح المنتهَح
تح علمٍ مشترك تَن أكادَمَح
العلوم التولونَح فٍ تولونَا والسَدَن
الدكتور محمد موسً والدكتور محٍ
الدَن نظام

قسم اللؽح العرتَح

اِداب والعلوم
اإلنسانَة

قسم اللؽح العرتَح
قسم اللؽح العرتَح
قسم الجراحح
قسم الجراحح
قسم اْطااي

الاب البشرٌ

قسم الجراحح
قسم اْمراض
التاطنح
قسم اْطااي
قسم اْمراض
التاطنح

قسم
الرَاضَاخ
قسم الاَزَا

العلوم
قسم العلوم
الطتَعَح
قسم الاَزَا
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د .نجاح قتٗن
أحمد

د .محمود

د .أحمد الؽصَن
د .تدر اْعرج
ترهوم

د .عاَؾ

د .محمد حسن
د .محمد موسً
الدَن نظام

د .محٍ

3/17/2009

5/26/2009
9/6/2009

6/23/2009
10/2/2009

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202

الكلَة

الزراعة

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ البدء

قسم أنتاج
الحَوانٍ
قسم الهندسح
الرَاَح

تؤثَر التؽذَح أضافَح الخرَاَح والرتَعَح
المتكرج علً إنتاجَح طائاح نحي العسي
دراسح آٖخ المتَداخ المستخدمح فٍ
التَوخ التٗستكَح ( فٍ ظروؾ الساحي
السورٌ )وإمكانَح تطتَت الر
العامودٌ فَها
دراسح تطوَر تكنولوجَا الختز فٍ
المنطقح الساحلَح ترفع محتواه من مادتٍ
اْلَاؾ والتروتَناخ .
دراسح مدي تحمي تادراخ الكمثري
السورَح / pyrus syriaca /
للتراكَز المحلَح فٍ ما الرٌ
وصٗحَتها للتطعَم تؤصناؾ الكمثرٌ
والسارجي
دراسح مقارنح للمصي الناتي من تعض
أنواع الجتن المحلٍ تهدؾ إنتاج مشروب
مرطب
تؤثَر استخدام تعض أضافاخ العلاَح /
أزهار التاتوني والحتح السودا  /فٍ
عٗئؾ الاروج علً تعض المإشراخ
أنتاجَح
دراسح تؤثَر مثتط النمو دَكسترَي C11
 P O2 CLN2 H18فٍ نمو
شتوي التندورج والملاوؾ
دراسح وتحلَي أمان السان التوازنٍ فٍ
ظروؾ اٖستثمار
تحلَي العوامي المإثرج علً اٖستهٗك
الكلٍ للطاقح وعلً إصدار محركاخ
السان التجارَح للؽازاخ الضارج
تحلَي النظم الصناعَح ودراسح تخاَض
زمن التهَئح فٍ معامي درفلح الحدَد
دراسح ممَزاخ انتشار الجهود العالَح
العاترج فٍ نظم الكواتي والخطوط

د .خلَي مكَس

2/10/2009

د .سمَر جراد

6/23/2009

دَ .اسر قرحَلٍ

7/7/2009

د .جرجس مخوي

7/7/2009

د .علٍ سلطانح

7/7/2009

قسم علوم
اْؼذَح
قسم التساتَن

قسم علوم
اْؼذَح
قسم أنتاج
الحَوانٍ
قسم التساتَن
قسم الهندسح
المائَح
قسم هندسح
الطاقح الكهرتائَح

الهندسة
المَكانَكَة
والكهربائَة

قسم هندسح
التصمَم وأنتاج
قسم هندسح
الطاقح الكهرتائَح

قسم طب أسنان
اْطااي

اب األسنان

قسم تقوَم
اْسنان
قسم تقوَم
اْسنان

دراسح انتشار اٖضطراتاخ السنَح فٍ
العدد والحجم عند أطااي المدارس من /
 / 21 - 6سنح فٍ الساحي السورٌ
ثتاخ محاور اْسنان تعد المعالجح
التقوَمَح
طرَقح جدَدج لتثتَخ اْسنان تعد
المعالجح التقوَمَح
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د .عادي جموي
دٖ

د .توفَت

د .متَادٌ تو راس
رَاض زَدان

د.

7/22/2009

8/25/2009

د .مَشَي ترتهان

5/26/2009

د .تسام حمود د .رامٍ حنا

6/9/2009

د .سمَر كاا

8/25/2009

د .أحمد سلَمان أحمد

2/10/2009

د .تسام سلمان

2/24/2009

د ،فادٌ خلَي

9/6/2009

د .محمد تشار مسَلمانٍ

7/22/2009

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الكلَة

القسم

عنوان البحث

الباحث

تارَخ البدء

الهندسة
المعمارَة
المعهد العالٍ
للبحوث
البحرَة

قسم التصمَم
المعمارٌ

واقع اْتنَح التعلَمَح فٍ مدَنح الٗذقَح
الدارس الثانوَح مثًٗ

د .هانٍ ودح

3/17/2009

قسم الكَمَا
الحَوَح

دراسح تؤثَر تعض مستخلصاخ الطحالب
التحرَح علً الجراثَم ومقارنتها مع
الصاداخ الحَوَح
تقََم واقع صحح التَئح التحرَح السورَح
تاٖعتماد علً ؼزو واستَطان اْنواع
السمكَح وعٗقح ذلك تالتؽَراخ المناخَح

د .أحمد قره علٍ

3/1/2009

آداب اراوس

قسم التَولوجَا
التحرَح
قسم اللؽح العرتَح

اللون فٍ شعر محمد عمران
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د .أمَر إتراهَم
لحلح

د .مرهؾ

محمد معٗ حسن

7/7/2009

2/10/2009

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
الملحت  /5 /أتحا الماجستَر المسجلح لعام 1222
الكلَة

اِداب والعلوم
اإلنسانَة

القسم

اسم
الاالب

األستاذ
المشر

عنوان المشروع
البحثٍ

تارَخ التسجَل

اللؽح العرتَح

ؼرَب عتود

دَ .ونس َونس

إذا ودٖٖتها فٍ القرآن الكرَم .

2/9/2010

اللؽح الارنسَح

حنان عتاس

د .هٗ طرَاٍ

اللؽح العرتَح

منار عثمان

د .حسان الشامٍ

اللؽح العرتَح

رنده دعدع

د .عدنان أحمد

اللؽح الارنسَح

كاروي تشور

د .علٍ أسعد

جؽرافَح

سماح الشب

د.جولََخ سلوم

اللؽح العرتَح

ثنا السالم

اللؽح العرتَح

محمد مصطاً

د.عتد الكرَم
َعقوب
د.طٗي حسن

دراسح سَمَائَح للشخصَح
الرئَسسَح عند جان مارٌ
ؼوستاؾ لوكلَزَو فٍ رواَح
التح عن الذهب
الرمز وأتعاده الدٖلَح فٍ عالم
تامر القصصٍ .
اْتوج فٍ الشعر العرتٍ القدَم
حتً نهاَح العصر اْموٌ
صورج الذاخ واْخر فٍ آدب
الرسائي رواَح " عزم علً
الوداع " لاَلَب توسون
انموذجاذًً
الهطي وتكرار نوتاخ الجااؾ فٍ
اقلَم الجزَرج والاراخ السورٌ
تجلَاخ الزمن فٍ شعر الهذلََن

1/12/2010

اللؽح العرتَح

اسماعَي
المصرٌ
َامن الحاَك

د.سمَرج موسً

اللؽح العرتَح

رنَم حتَب

دَ .عقوب التَطار

اللؽح العرتَح

قَس محمود
محٗ
حسان علٍ

د.اتراهَم رزوت
د.محمد فرحح

1/12/2010
03/09/2010
20/4/2010

32/2/2010
05/04/2010

علم تارَخ اْفكار وتطتَقلته-
دراسح فٍ أشعار تدوٌ الجتي و
أدونَس أنموذجا
وظائؾ لؽح الجسد اٖتٗؼَح فٍ
الحدَ النتوٌ  -دراسح سَمَائَح
أسلوب الناٍ تَن النظرَح
والتطتَت دراسح فٍ شعر توفَت
زَاد
صورج العرتٍ فٍ ادب اٖطااي
عند الصهاَنح
مسؤلح المكان وأثرها فٍ تطور
المعرفح العلمَح الحدَثح
الوجود فٍ فلساح توي تَلَت

05/04/2010

اللؽح العرتَح

محمد الحسَن

د.اتتسام حمدان

تٗؼح التشتَه فٍ دَوان الهذلََن

05/04/2010

اللؽح العرتَح

نور محمد حاتم

د.محمد اسماعَي
تصي

اللؽح العرتَح

دَما َونس

اللؽح اٖنكلَزَح

عٗ الموعٍ

د .عتد الكرَم
َعقوب
د .أحمد طه

اَٖصاي و اٖختار فٍ النص
القرانٍ دراسح سَمَائَح تداولَح
سورج مرَم انموذجا
اْنسنح فٍ شعر ذٌ الرمح

05/04/2010

اللؽح اٖنكلَزَح

هتح محمد

اللؽح العرتَح

الالساح

د.سامر تحرج

د.محمد جٗي
عثمان
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05/04/2010

05/04/2010
05/04/2010

05/04/2010
05/04/2010

25/5/2010

الكتاتح النسوَح واَدَولوجَا اِخر
( جولَا كرَستَاَا ولوس
ارَؽارٌ )

25/5/2010

تناوي ماهوم "الؽرَب" لدي
شكستَر ومعاصرَه

06/08/2010

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
اللؽح العرتَح

فادَا سلَمان

د .مصطاً نمر

اٖنزَاح الدٖلٍ فٍ دَوان (أشد
علً اَادَكم للشاعر توفَت زَاد)

29/6/2010

اللؽح العرتَح

نجاخ الشواؾ

د .تشَر ناصر

النزوع اٖنسانٍ تَن اٖتداع
والتلقٍ قرا ج جمالَح فٍ اشعار
محمد الماؼوط

29/6/2010

جؽرافَح

فاطمح ترَمو

د .جولََخ سلوم

فرنسٍ

فادَا اسكَؾ

دج .كندج الشَخ

اللؽح العرتَح

ندي سالوخح

دَ .ونس َونس

التتاَن الحرارٌ وأثره فٍ صحح
اٖنسان فٍ مدَنح حلب
التعد اٖجتماعٍ اللؽوٌ " للسَارج
" مرجع وتصور ناسٍ
ومصطلحاخ تقنَح
تنَح الجملح الاعلَح فٍ اللؽتَن
العرتَح والاارسَح

29/6/2010

اللؽح العرتَح

محمود محمد
َحًَ أتو تكر
تاسمح العلٍ

د .علٍ حَدر
د .فاروت مؽرتٍ

اللؽح العرتَح

حنَن تدور

د .عدنان أحمد

اللؽح العرتَح

َاسر فاضي

د.تشَر ناصر

اللؽح العرتَح

نجود محمد

دَ .وسؾ زردج

اللؽح العرتَح

سونَا سلَمان

دَ .وسؾ زردج

جؽرافَح

محمود علٍ

د .محمد اسماعَي
الشَخ

جؽرافَح

محمد أتو حسن

د .جٗي خضرج

اللؽح العرتَح

دَمح سلمان

جؽرافَح

عتَر خلوؾ

د .عتد الكرَم
َعقوب
د .جٗي خضرج

جؽرافَح

رنا َوسؾ

دج .اَمان الزاَد

جؽرافَح

عدنان صالح

دج .جولََخ سلوم

اللؽح العرتَح

أسامح العَسً

د.حسن شحود

اللؽح العرتَح

اَاد السطوؾ

د .سامٍ عوض

صورج الدولح الرسولَح فٍ شعر
اتن هتمَي دراسح موضوعَح فنَح
الذاخ المتدعح فٍ الرواَح العرتَح
النسوَح " ؼادج السمان أنموذجا ً "
قصص الؽزي العذرٌ تَن اتداع
الشاعر وخَاي الراوٌ
الشعر الحدَ وثقافح المقاومح ،
قرا ج جمالَح فٍ التجرتح الشعرَح
الحدَثح " محمود دروَ "
انموذجا ً
آداب الخلاا وفنونهم فٍ القرنَن
اْوي والثانٍ
الطرفح والنادرج فٍ مإلااخ
الجاحظ  -دراسح نقدَح تحلَلَح .
التؤثَر التَومناخٍ ؼَر المتاشر
علً تطور التضارَس فٍ جتاي
الساحي السورٌ
التنَح التحتَح اْساسَح ودورها
فٍ التنمَح اٖقتصادَح فٍ
محافظح حماه .
هَئح الرجي فٍ أشعار الجاهلََن
والمخضرمَن
تنمَح الصناعح التحوَلَح فٍ
محافظح حلب (الواقع واِفات
المستقتلَح )
السَاساخ السكانَح فٍ الجمهورَح
العرتَحالسورَح و أثرها علً
التنمَح التشرَح خٗي الاترج
1222-2752
حوض نهر الصنوتر  -دراسح فٍ
الهَدرولوجَا التطتَقَح
النسَي النحوٌ للصورج التَانَح
فٍ القرآن الكرَم
جهود النحاج القدما فٍ وضع
مختصراخ النحو وتتسَطه حتً
نهاَح القرن الخامس الهجرٌ

اللؽح العرتَح

اِداب والعلوم
اإلنسانَة
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13/7/2010

13/7/2010

13/7/2010
13/7/2010
13/7/2010
13/7/2010

13/7/2010
13/7/2010
13/7/2010

13/7/2010

24/8/2010
24/8/2010

24/8/2010

08/10/2010
29/6/2010
09/07/2010

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
اللؽح الارنسَح

فادَا منً

دج .اَمان تاَزَد

جؽرافَح
جؽرافَح

َسري َوسؾ
مازن عقتاتٍ

د .جٗي خضرج
د .جٗي خضرج

اللؽح العرتَح

رَم محرز

دج .تثَنح سلَمان

اللؽح اٖنكلَزَح

دالَا شتاط

د .جٗي راعٍ

اللؽح العرتَح

لَلً فَاض

د .سامر التحرج

اللؽح العرتَح

رنا محمد

د .مصطاً نمر

جؽرافَح

اَزاتَي صالح

د .جٗي خضرج

اللؽح اٖنكلَزَح
جؽرافَح

احمد الشحمح
وفا علٍ

د .جٗي راعٍ
د .جٗي خضرج

اللؽح العرتَح

شهلح دَوب

د .طٗي حسن

اللؽح العرتَح

رإي صقور

دج .نزَهح طه

اللؽح العرتَح

أحمد إتراهَم

د .عَد محمود

اللؽح العرتَح

منً إتراهَم

د .طٗي حسن

اللؽح العرتَح

تاسي نزَها

دج .هوَدا نجارٌ

اللؽح العرتَح

اسماعَي العلو

د .وحَد صاَح

اللؽح الارنسَح

رنا تقعاوٌ

د .علٍ أسعد

اللؽح العرتَح
اللؽح اٖنكلَزَح

محمد الخضر
كَاورك
موفسَسَان

د .طٗي حسن
د .مالك سلمان

اللؽح الارنسَح

أمي صافٍ

دج .فادَا خضر

09/07/2010
الشهامح الذكورَح واْنثوَح فٍ
مسرحَتٍ  " :السَد" و "اوراس"
عند تََر كورنٍ
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النمو السكانٍ و أثره علً التَئح
فٍ محافظح طرطوس
التخطَط اٖقلَمٍ لتنمَح الؽطا
الؽاتٍ فٍ اقلَم الساحي والجتاي
الساحلَح السورَح
اٖنزَاح اٖسلوتٍ فٍ رومَاخ
أتٍ فراس الحمدانٍ  -دراسح
تٗؼَح اسلوتَح
اعادج تقََم تؤثَر اللؽح اْم :
طٗب قسم اللؽح اٖنكلَزَح فٍ
جامعح تشرَن  :دراسح حالح
وظائؾ اللؽح فٍ خطاب السَد
الرئَس تشار اْسد
العدوي التركَتٍ فٍ القرآن
الكرَم  -دراسح تٗؼَح
النمو السكانٍ وأثره علً تطور
وتوزع الخدماخ الصحَح فٍ
محافظح طرطوس خٗي الاترج
1222-2792
ملؾ المعنً ٖسم العلم
ظاهرج السكن العشوائٍ و أثرها
علً التنمَح اٖجتماعَح فٍ
محافظح الٗذقَح /دراسح تطتَقَح
 الرمي الجنوتٍهاجس الموخ فٍ شعر ممدوح
عدوان
الطََؾ تَن التحدٌ والعجز فٍ
الشعر اْموٌ
أدب السجن فٍ اْعماي الروائَح
لعتد الرحمن منَؾ و
دوستوَاسكٍ -ؼوركٍ  -دراسح
مقارنح
تجلَاخ امكان فٍ شعر ممدوح
عدوان
الحب عند العذرََن فٍ شعر
صدر أسٗم و العصر اْموٌ
السرد القصصٍ تَن القرآن
الكرَم و أساار التوراج
استراتَجَاخ التهكم فٍ الصحافح
الساخرج  -صحَاح -الكانار
اونشَنَه -أنموذجا ً
التمرد فٍ شعر احمد مطر
شعرَح اٖعتراؾ  :التقلَد الؽرتٍ
و السَرج الذاتَح اٖعترافَح فٍ
اٖدب العرتٍ الحدَ
دراسح المكوناخ الخطاتَح و

21/9/2010
21/9/2010

21/9/2010

10/05/2010

10/05/2010
10/05/2010
10/05/2010

26/10/2010
26/10/2010

11/09/2010
11/09/2010
11/09/2010

11/09/2010
11/09/2010
25/11/2010
25/11/2010

16/12/2010
16/12/2010

16/12/2010

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
السَمَائَح لٗقناع فٍ اٖعٗن
المكتوب  :اٖقناع فٍ الاَؽارو
انموذجا ً
اللؽح العرتَح

كنان حسَن

دج .لطَاح ترهم

اللؽح اٖنكلَزَح

كَاورك
موفسَسَان

د .مالك سلمان

اللؽح العرتَح

لَلً فَاض

د .سامر التحرج

جؽرافَح

مازن عقتاتٍ

د .جٗي خضرج

اللؽح الارنسَح

ماَا زاهر

دج .رتً حمود

اللؽح العرتَح
اللؽح العرتَح
جؽرافَح

محمد الحسَن
محمد الخضر
محمد أتو حسن

د.اتتسام حمدان
د .طٗي حسن
د .جٗي خضرج

اللؽح العرتَح

محمد مصطاً

د.طٗي حسن

جؽرافَح

محمود علٍ

د .محمد اسماعَي
الشَخ

اللؽح العرتَح

محمود محمد
َحًَ أتو تكر
منار عثمان

د .علٍ حَدر
د .حسان الشامٍ

اللؽح العرتَح

منً إتراهَم

د .طٗي حسن

اللؽح العرتَح

نجاخ الشواؾ

د .تشَر ناصر

اللؽح العرتَح

نجود محمد

دَ .وسؾ زردج

اللؽح العرتَح

ندي سالوخح

دَ .ونس َونس

اللؽح العرتَح

نوار الشَخ
مصطاً
نور محمد حاتم

دج .وفا جمعح

اللؽح اٖنكلَزَح

هتح محمد

جؽرافَح

وفا علٍ

د.محمد جٗي
عثمان
د .جٗي خضرج

اللؽح العرتَح

َاسر فاضي

د.تشَر ناصر

اللؽح العرتَح

َامن الحاَك

د.سمَرج موسً

اللؽح العرتَح

اللؽح العرتَح

د.محمد اسماعَي
تصي
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الحب فٍ زمن الحرب فٍ
االخطاب الروائٍ عند رشاد اتٍ
شاوروانستا همنؽواٌ
شعرَح اٖعتراؾ  :التقلَد الؽرتٍ
و السَرج الذاتَح اٖعترافَح فٍ
اٖدب العرتٍ الحدَ
وظائؾ اللؽح فٍ خطاب السَد
الرئَس تشار اْسد
التخطَط اٖقلَمٍ لتنمَح الؽطا
الؽاتٍ فٍ اقلَم الساحي والجتاي
الساحلَح السورَح
النرجسَح الشعرَح عند توي
فالَرٌ(دراسح ناسَح لؽوَح)
تٗؼح التشتَه فٍ دَوان الهذلََن
التمرد فٍ شعر احمد مطر
التنَح التحتَح اْساسَح ودورها
فٍ التنمَح اٖقتصادَح فٍ
محافظح حماه .
علم تارَخ اْفكار وتطتَقلته-
دراسح فٍ أشعار تدوٌ الجتي و
أدونَس أنموذجا
التؤثَر التَومناخٍ ؼَر المتاشر
علً تطور التضارَس فٍ جتاي
الساحي السورٌ
صورج الدولح الرسولَح فٍ شعر
اتن هتمَي دراسح موضوعَح فنَح
الرمز وأتعاده الدٖلَح فٍ عالم
تامر القصصٍ .
تجلَاخ امكان فٍ شعر ممدوح
عدوان
النزوع اٖنسانٍ تَن اٖتداع
والتلقٍ قرا ج جمالَح فٍ اشعار
محمد الماؼوط
آداب الخلاا وفنونهم فٍ القرنَن
اْوي والثانٍ
تنَح الجملح الاعلَح فٍ اللؽتَن
العرتَح والاارسَح
أدب السمر وخصائصه الانَح فٍ
اْندلس
اَٖصاي و اٖختار فٍ النص
القرانٍ دراسح سَمَائَح تداولَح
سورج مرَم انموذجا
تناوي ماهوم "الؽرَب" لدي
شكستَر ومعاصرَه
ظاهرج السكن العشوائٍ و أثرها
علً التنمَح اٖجتماعَح فٍ
محافظح الٗذقَح /دراسح تطتَقَح
 الرمي الجنوتٍالشعر الحدَ وثقافح المقاومح ،
قرا ج جمالَح فٍ التجرتح الشعرَح
الحدَثح " محمود دروَ "
انموذجا ً
أسلوب الناٍ تَن النظرَح

16/12/2010

16/12/2010

10/05/2010
21/9/2010

16/12/2010
05/04/2010
16/12/2010
13/7/2010

05/04/2010

13/7/2010

13/7/2010
01/12/2010
11/09/2010
29/6/2010

13/7/2010
13/7/2010
16/12/2010
05/04/2010

06/08/2010
26/10/2010

13/7/2010

05/04/2010

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202

الاب البشرٌ

جؽرافَح

َسري َوسؾ

د .جٗي خضرج

التولَد و أمراض
النسا
أمراض العَن
وجراحتها

اَاَلَن احمد

د .محمد النقرٌ

أرَي تحرو

د .تَم دروَ

أمجد حسن

د .ماجد علٍ

الجراحح العامح
أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج

تهزاد خو
رفتار

دَ .وسؾ َوسؾ

التشخَص
الشعاعٍ

تَام كهور زاده

د .تاسي العتاس

اْمراض الجلدَح
والزهرَح
التشرَح المرضٍ

رإي كحَلح

د .فاخر السَد

رنا شرَتح

د .ؼازٌ تدور

أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج

سارا رودكرٌ

دَ .وسؾ َوسؾ

أمراض العَن
وجراحتها

ساناز رحمخ
خواه

د .محمود رجب

أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج

شراز حتَب

د.مصطاً اتراهَم

الجراحح التولَح

عامر جناد

د .تسام عتاس

طب اْطااي

عتَر قتَلٍ

د .منَر عثمان

الجراحح العامح

عصام عودج

د .دمر رومَح

قسم اٖطااي

عٗ دٖ

د .علٍ اتراهَم

التشخَص
الشعاعٍ
أمراض العَن
وجراحتها

علٍ أكتر
صاترٌ
علٍ حمَدان
شورمستٍ

د .هوا

علٍ

د .تَم دروَ
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والتطتَت دراسح فٍ شعر توفَت
زَاد
النمو السكانٍ و أثره علً التَئح
فٍ محافظح طرطوس
دراسح مقارنح تَنتقنَح القَصرَح
التقلَدَح والقَصرَح الحدَثح
انتشار متٗزمح العَن الجافح عند
التالؽَن من مراجعٍ العَادج
العَنَح فٍ مشاً اْسد الجامعٍ
الدقح التشخَصَح لسلم الارادو فٍ
التهاب الزائدج الحاد عند التالؽَن
تقََم ااْعراض والعٗماخ
الرئَسَح للمرضً المصاتَن
تانحراؾ الوتَرج قتي وتعد العمي
الجراحَح
قَاس سماكح الطتقح الجدارَح
التطانَح والمتوسطح للشراََن
الستاتَح تواسطح اْمواج فوت
السوطَح فٍ المجتمع السورٌ
النخالَح المترقشح
دراسح سرَرَح وتشرَحَح
مرضَح لسرطاناخ الثدٌ فٍ
مشاً اٖسد الجامعٍ تَن اٖعوام
1222-1226
دراسح تؤثَر الكورتَكوستَروئَد
الموضعٍ فٍ اْنؾ علً النوم
فٍ التهاب اْنؾ التحسسٍ
مقارنح التؤثَر السرَرٌ لاعالَح
التولٍ فَنَي الكحوي والتولٍ
اَتَلَن ؼلَكوي وهَدروكسٍ
تروتَي مَتَي سَللوز لمعالجح
العَن الجافح
اختٗطاخ معالجح التهاب اٖذن
الوسطً المصلٍ توضع اناتَب
تهوَح
تدتَر اٖسر التولٍ الحاد العاوٌ
والمحرض عند مرضً ضخامح
التروستاخ الحمَدج
اٖختٗج الحرورٌ وعوامي
الخطورج عند اْطااي
استرواح الصدر العاوٌ (
تشخَص وعٗج ) .
أستاب اْلم التطنٍ الحاد عند
اٖطااي
المعطَاخ الصدوَح فٍ تضَت
التواب الضخامٍ عند اٖطااي
مقارنح تؤثَر تحدب القرنَح علً
قَاس الضؽط داخي العَن
تواسطح جهاز ؼولدمان وجهاز

21/9/2010

10/05/2010
08/10/2010

02/09/2010
25/5/2010

01/12/2010

21/9/2010
29/6/2010

08/10/2010

08/10/2010

23/2/2010

03/09/2010

25/5/2010
01/12/2010
29/6/2010
29/6/2010
13/7/2010
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أمراض العَن
وجراحتها
الجراحح العامح

علٍ مرتضً
موحد دان
كمَخ دَوب

د .محمود دترها

التولَد و أمراض
النسا
الطب المخترٌ

كنان حماد

د .أحمد َوسؾ

لودٌ تؽداد

د .محمد عماد
خَاط

مازَارتَك تور

د .مصطاً
اتراهَم
د .صاوان َوسؾ

أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج
الجراحح العظمَح

دج .نجوي كردؼلٍ

محمد علٍ محمد
حسن
محمد مثتوخ

د .مطَع جونٍ

أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج

محمود احمد

د .عزَز محمود

التشخَص
الشعاعٍ

مرتضً علوٌ

د .عامر جركس

التشرَح المرضٍ

مرَم نجاد

د .عَسً احمد

الجراحح التولَح
التشخَص
الشعاعٍ

مسعود هنرفر
مهرزاد كاظمٍ

د .أَمن حرفو
د .رفَت سرحَي

أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج

مَس طعمح

د .فاَز العلونٍ

أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج
اْحَا الدقَقح

ندا جاسمٍ

دَ .اسر علٍ

نهاد حمدكو

د.حسان حسَن

هتح عجان

د .جماي خدام

هنادٌ شهٗ

د .عزَز محمود

التولَد و أمراض
النسا
الجراحح العامح

هَاا نظام

د .جهاد اَوب

وائي رَا

د .علٍ كاا

طب اْطااي

َاسمَن تحرو

د.أحمد شرَتح

اْمراض التاطنح

اْمراض الجلدَح
والزهرَح
أمراض اْذن
واْنؾ والحنجرج
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قَاس الضؽط ؼَر التماسٍ
العَن الجافح والدا السكرٌ
المضاعااخ التاكرج ٖستئصاي
المرارج تالتنظَر والطرَت
الماتوح
اَقاعَح دقاخ قلب الجنَن أثنا
المخاض
نستح انتشار قصور الدرت
التَولوجٍ والسرَرٌ لدي النسا
فٍ سن الَؤس فس الساحي
السورٌ .
دور اي  Nasoporفٍ معالجح
الرعاؾ
عٗج كسور تَن المدورَن ؼَر
الثاتتح
تؽَراخ تخطَط القلب الكهرتائٍ
لدي مرضً الحواد الوعائَح
الدماؼَح كمشعر انذار
دراسح جرثومَح ٖلتهاب اْذن
الوسطً المزمن المترافت مع
انثقاب فٍ ؼشا الطتي
أهمَح التؽَراخ الهَمودَنامَكَح
فٍ تحدَد درجح تضَت الشرَان
الستاتٍ التاطنٍ
دراسح سرَرَح وتشرَحَح
مرضَح ْورام الؽدج الدرقَح فٍ
مشاً اٖسد الجامعٍ تَن اٖعوام
1222-1226
تدتَر حصَاخ المثانح
دور التصوَر تاْمواج فوت
الصوتَح فٍ تشخَص وتقََم
اْورام المثانَح
المقارنح تَن أهمَح الموجوداخ
السرَرَح والشعاعَح فٍ استنشات
اٖجسام اْجنتَح عند اْطااي
انحراؾ الوتَرج اْناَح /اْستاب
 اْعراض/تقََم اٖستجاتح المناعَح تجاه لقاح
الكتد  /B/عند المرضً
الخاضعَن للتحاي
الصداؾ دراسح وتائَح  -سرَرَح
 عوامي الخطورجفعالَح الستَرونَداخ فٍ معالجح
التهاب اْذن الوسطً المصلٍ
عند اْطااي .
التهاب المهتي الاطرٌ
اٖصٗح الجراحٍ الماتوح
للاتوت اٖرتَح عند التالؽَن .
التدانح و اٖضطراتاخ

08/10/2010
03/09/2010

13/7/2010
26/1/2010

10/05/2010
02/09/2010
25/5/2010

25/5/2010

21/9/2010

29/6/2010

26/1/2010
08/10/2010

29/6/2010

10/05/2010
08/10/2010

08/10/2010
01/12/2010

21/9/2010
03/09/2010
25/5/2010
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العلوم

أمراض العَن
وجراحتها

اَاد اسعد

دج .نجوي كردؼلٍ

اْمراض التاطنح

ماهر العاتكٍ

د .أكرم جحجاح

اْمراض الجلدَح
والزهرَح

علٍ محمد
خو نظر
شورا تسرٌ

د .عتد هللا الخَر

التشرَح المرضٍ

شروَن اندَ

د .زهَر الشهاتٍ

الجراحح العظمَح

محمد رنجتر

د .أحمد جونٍ

التولَد و أمراض
النسا
الكَمَا الحَوَح
الطتَح

رَاان زمرَنٍ

د.حسن صالح

خضر استر

د .سامٍ صوفٍ

الكَمَا

ٖرا طوتاي

د .حسن جرَكوس

علم التَئح
والتصنَؾ
الحَوانٍ

مها حمدان

دج .مَرنا عشً

علم الحَاج النتاتَح

عتَر دَوب

د .عتد الكرَم
عَا

الكَمَا

فَصي أحمد

د .معَن نعمان

علم الحَاج النتاتَح

مَادج حسَن

د.نواي علٍ

علم التَئح
والتصنَؾ
الحَوانٍ

سوٖني شقرج

د .أدَب زَنٍ

اٖستقٗتَح عند الَافعَن
فعالَح وأمان التخدَر الموضعٍ
تالتقطَر مقارنح تالتخدَر خلؾ
المقلح فٍ عملَاخ الساد تطرَقح
الااكو
ارتااع حمض التوي فٍ المصي
كعامي خطر ثانوٌ لحدو فرط
التوتر الشرَانٍ
اْلم فٍ دا المنطقح و دور
جرعح وحَدج من الؽاتاتنتَن فٍ
تخاَؾ اْلم الحاد المرافت لدا
المنطقح
دراسح سرَرَح وتشرَحَح
مرضَح ْورام المتَض فٍ
مشاً اْسد الجامعٍ تَن اْعوام
1222-1226
دراسح مقارنح لدقح اٖختتاراخ
السرَرَح فٍ تشخَص اذَاخ
الؽضارَؾ الهٗلَح للركتح مقاتي
المعطَاخ التنظَرَح و التصوَر
تالرنَن المؽناطَسٍ ()MRI
الوٖدج تدون آلم والتخدَر فوت
الجافَح
العٗقح تَن عوز
الؽلوكوز6وسااخ دَهَدر و
جَناز()G6PDوالدا السكرٌ
تصمَم ودراسح منظومح فوتو
الكتروكَماوَح مصنعح فٍ
المختتر ٔنتاج الطاقح الكهرتائَح
من اٖشعاع الشمسٍ
حصر أنواع الاصَلح السحلتَح
 Orchidaceaeوتوصَاها فٍ
تعض المواقع فٍ محافظح
الٗذقَح
تؤثَر اْشعح فوت التناسجَح فٍ
التركَب الضوئٍ عند تعض
أنواع العوالت النتاتَح
استخٗص النَكي من مخلااخ
حرت الوقود الثقَي المستخدم فٍ
مصافٍ التكرَر تاستخدام مركب
رتاعٍ اٖستر-اَمَدَوتَو ثنائٍ
حمض الاوساور

09/11/2010

11/09/2010

11/09/2010

11/09/2010

25/11/2010

28/12/2010
16/12/2010

02/09/2010

25/5/2010

29/6/2010

29/6/2010

29/6/2010
دراسح التنوع الاطرٌ فٍ ترب
حقوي زراعَح ساحلَح وداخلَح
مزروعح تالقمح
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دراسح تصنَاَح للقشرَاخ العلَا
فٍ حوض العاصٍ واستخدام
تعض تقاناخ التَولوجَا الجزَئَح
فٍ تؤكَد عٗقاخ القرتً تَن

08/10/2010
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الجَوفَزَا

دَما مناع

د .فواز اْزكٍ

كَمَا ٖ عضوَح

سمَحه شب

د .معَن نعمان

تحلَي رَاضٍ

نسرَن الخمَر

د .محمد سوَقاخ

علم التَئح
والتصنَؾ
الحَوانٍ

خلدون جاتر

د .محمد مجاهد
تطي

علم التَئح
والتصنَؾ النتاتٍ

ترا ج عثمان

دج .دَنا حداد

علم التَئح
والتصنَؾ
الحَوانٍ

دَم دَب

د .محمد َاسَن
قصاب

كَمَا تحلَلَح

محمد شرَتح

د .مالك عقدج

علم التَئح
والتصنَؾ
الحَوانٍ
جتر

شَرَن وردا

دج .زَنح الحصنٍ

َاسمَن جلقمح

د .محمد الشَخ

جتر

عهد حسون

د .اسكندر علٍ

جتر

ترا ج مَا

د .حسن سنكرٌ

فَزَا شعاعَح

رَم مَهوب

د .ماَد عتاس

تحلَي رَاضٍ

انس حاج محمد

كَمَا ٖ عضوَح

د .أحمد تكدا

د .معَن نعمان
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جماعاخ تعض أنواع الجنس
potamon
دراسح تداخي مَاه التحر مع المَاه
الجوفَح العذتح فٍ منطقح
دمسرخو
دراسح شروط استخٗص
التٗدَوم توساطح المركب -u
امَدو رتاعٍ استر ثنائٍ حمض
الاوساور
دراسح مسائي القَم الصؽري -
العظمً تاستخدام ماهوم فوت/
تحخ التَان
دراسح تَئَح وتصنَاَح للقشرَاخ
متارعاخ القرون Cladocera
و مجذافَاخ اْرجي
 Copepodaفٍ خزان سد
الحاح
دراسح تصنَاَح لتعض فصائي
تحخ صؾ القرنالَاخ
Subclass Caryphyllidae
فٍ محافظح الٗذقَح
دراسح تَولوجَا
القشرٌ( Daphania
)Longispina O.F.Muller
فٍ الشروط المخترَح وتوزعه
فٍ تعض اْوساط المائَح العذتح
فٍ الساحي السورٌ
تحدَد اللَسَنوترَي فٍ
مستحضراته الصَدٖنَح تاستخدام
تعض الكواشؾ العضوَح
تالطرَقح الطَاَح
مساهمح فٍ الدراسح التصنَاَح
والتَئَح لتطنَاخ القدم فٍ المنطت
الشاطئَح لمدَنح طرطوس
الاضا اخ الخطَح التولَانَح
ونظرَح تمثَي الزمر فوت فضا
خطٍ تولَانٍ
حساب عدد التَاناخ التامه
الموجهح اٖتتدائَح ؼَر
اَٖزومورفَح من الرتتح P3
دراسح معادلح تي تاستخدام حقوي
اْعداد الترتَعَح
التوزع النوكلَونٍ الموافت
لحاٖخ اٖستقرار واٖصدار
النووٌ
تطتَقاخ تكامي دَر خلَه علً
فضا القَاس ( )x,m,uفٍ
فضا التواتع  l p ،والمحدودج
علً x
دراسح تعقَد ( ce(III )ce(IV
مع تعض مشتقاخ رتاعٍ ارَي -

24/8/2010

24/8/2010

24/8/2010

25/5/2010

08/10/2010

25/5/2010

25/5/2010

13/7/2010

09/07/2010

09/07/2010

09/07/2010
10/05/2010

10/05/2010

10/05/2010
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د .نزار ؼنام

كَمَا ٖ عضوَح

كَمَا ٖ عضوَح

تاسي علٍ

د .احمد كلزَح

كَمَا ٖ عضوَح

مَرنا صتوح

د .نزار ؼنام

كَمَا تحلَلَح

عٗ الدَن
محمد

دج .هاجر ناصر

الاَزَا

آٖ حسَن

د .أحمد خضرو

الاَزَا

عٗ زرطَط

د .تدر اْعرج

الاَزَا

ماهر ؼانم

د .عدنان مَنٍ

كَمَا تحلَلَح

محمد شرَتح

د .مالك عقدج

علم التَئح
والتصنَؾ
الحَوانٍ

مها حمدان

دج .مَرنا عشً

علم الحَاج النتاتَح

مَادج حسَن

د.نواي علٍ

كَمَا ٖ عضوَح

مَرنا صتوح

د .نزار ؼنام

تحلَي رَاضٍ

نسرَن الخمَر

د .محمد سوَقاخ

جتر

َاسمَن جلقمح

د .محمد الشَخ

هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
هندسح الطاقح
الكهرتائَح

اَهاب الدَتاجح

د.محمد حجازَح

اَهم شجاع حداد

د .مسعود صتَح

أسامح العجٍ

د .عارؾ علٍ

اَمَدو ثنائٍ الاوسااخ
تحضَر المركتاخ المعقدج فٍ
الجملح ثٗثَح المكون FeCl3 -:
CaCL2- THF
دراسح حماَح الحدَد من التآكي
فٍ التَئح التحرَح تاستخدام
مانعاخ تآكي نتاتَح المصدر مع
الحماَح الكاتودَح
تحدَد اْشكاي التآصلَح التلورَح
للسَلسكا فٍ الرماي السورَح
دراسح الشروط المثلً لتحدَد
تعض الملوثخ المعدنَح تالطرَقح
الاولط امتَرومترَح فٍ مَاه
الصرؾ الصحٍ المعالجح
توضع أفٗم رقَقح لتَلورَد
الرصاص من محلوي كَمَائٍ و
دراسح خواصها التنَوَح
دراسح الخصائص الكهرتائَح و
المؽناطَسَح لاراَخ الكوتالخ -
زنك المطعم تنسب مختلاح من
االنَكي عند تردداخ مختلاح
دراسح تؤثَر اٖشاتح تتعض
المعادن علً الخصائص التنَوَح
و الضوئَح ٖفٗم رقَقح من
أكسَد الزنك المحضرج تتقانح اي
Sol- Gel
تحدَد اللَسَنوترَي فٍ
مستحضراته الصَدٖنَح تاستخدام
تعض الكواشؾ العضوَح
تالطرَقح الطَاَح
حصر أنواع الاصَلح السحلتَح
 Orchidaceaeوتوصَاها فٍ
تعض المواقع فٍ محافظح
الٗذقَح
دراسح التنوع الاطرٌ فٍ ترب
حقوي زراعَح ساحلَح وداخلَح
مزروعح تالقمح
تحدَد اْشكاي التآصلَح التلورَح
للسَلسكا فٍ الرماي السورَح

10/05/2010

26/10/2010

26/10/2010
11/09/2010

16/12/2010

16/12/2010

16/12/2010

25/5/2010

25/5/2010

29/6/2010

26/10/2010
24/8/2010

دراسح مسائي القَم الصؽري -
العظمً تاستخدام ماهوم فوت/
تحخ التَان
09/07/2010
الاضا اخ الخطَح التولَانَح
ونظرَح تمثَي الزمر فوت فضا
خطٍ تولَانٍ

الهندسة
المَكانَكَة
والكهربائَة

هندسح القوي
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توظَؾ استخٗص التَاناخ فٍ
تحلَي حواد المرور
الدراسح الانَح واٖقتصادَح
لٓفران الشمسَح المجهزج تسخان
كهرتائٍ
تؤثَر اضافح حجرج احترات فٍ

23/2/2010
13/7/2010

29/6/2010
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المَكانَكَح
أوس سلمان

د .حسن اْحمد

هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
هندسح ااحاستاخ
والتحكم اٖلٍ
هندسح القوي
المَكانَكَح

رجا عثمان

د .مرَم ساعٍ

زَاد شَخ َاسَن

د .رَاض ضاهر

سومر صقر

د.محمد علٍ

هندسح التصمَم
وأنتاج

عتَر قدور

د .حاتم محمودٌ

هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
هندسح القوي
المَكانَكَح

عمار مصطاً

د.رَاض ضاهر

ؼالَح تَلونٍ

د .جاتر دَتح

هندسح القوي
المَكانَكَح

فادٌ الدَتاجح

د .ؼسان حاَك

هندسح القوي
المَكانَكَح

فاطر عتاس

د.محمد علٍ

هندسح القوي
المَكانَكَح

لَنا َوسؾ

د .جاتر دَتح

هندسح القوي
المَكانَكَح

محمد جماي
صطَؾ

د.خلؾ العتد هللا

هندسح القوي
المَكانَكَح

محمد وقاؾ

د .تسام عتده

هندسح الطاقح
الكهرتائَح

مَسا قصَر

د.أحمد سلَمان
أحمد

هندسح القوي
المَكانَكَح
هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
هندسح القوي
المَكانَكَح

ناتؽح َونس

د .محمد دَوب

طارت جتٗوٌ

د.مرَم ساعٍ

َاسر حسَن

د.تسام عتده

خلدون َونس

د.تسام عتده

هندسح القوي
المَكانَكَح
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مجري ؼازاخ العادم علً أدا
محرك دَزي مشحن عناَا
تعزَز أمن معلوماخ تطتَقاخ
الحكومح اٖلكترونَح فٍ سورَح
التعرؾ علً اْشخاص تاستخدام
اْذن
مراقتح وتحلَي تارامتراخ امن
الشتكاخ الحاسوتَح ااٖسلكَح
مساهمح التخزَن الحرارٌ فٍ
تؽطَح حمولح الذروج فٍ محطح
كهرو شمسَح
تؤثَر التقسَح السطحََح تالنترجح
علً مقاومح التعب  -دراسح
تطتَقَح علً عمود سَر ناقي فٍ
المخاتز اِلَح .
ادارج الشتكح الحاسوتَح تاستخدام
تقنَح العمَي المتحرك
تخزَن الطاقح الشمسَح تاستخدام
المواد المحلَح فٍ الترك الشمسَح
.
تصمَم وتناَذ خلَح شمسَح
محسسح صتاؼَا لتولَد الطاقح
الكهرتائَح
استخدام الطاقح تاشمسَح فٍ
تحسَن أدا اتراج التترَد الجافح
فٍ محطاخ تولَد الطاقح
الكهرتائَح
تحسَن كاا ج المتادي الحرارٌ
الحلزونٍ الصاانجٍ تاستخدام
النمذجح والمحاكاج
مساهمح فٍ الحصوي علً خلَح
شمسَح تترسَب نائٍ أكسَد
القصدَر علً الزجاج تاستخدام
نصؾ ناقي
محاكاج مزرعح رَحَح فٍ منطقح
الدرَكَ من حَ التصمَم
والتقََم اٖقتصادٌ والتؤثَر علً
التَئح
تطتَت نظرَح اللعتح فٍ اختتار
استراتَجَح مٗئمح لتخطَط
الشتكاخ الكهرتائَح
نمذجح دورج عمي المحركاخ
العاملح علً خٗئط من الوقود .
استخدام تقنَاخ معالجح الصور
فٍ تحدَد خصائص عظم الاخذ
دراسح تؤثَر مساحح المجمع
الشمسٍ وتترَد ؼطا المقطر
علً انتاجَح مقطر شمسٍ تسَط
احادٌ المَي
دراسح ونمذجح محرك ستَرلَنػ
َعمي تالطاقح الشمسَح

01/12/2010
02/09/2010
05/04/2010
04/06/2010

01/12/2010

05/04/2010
01/12/2010

06/08/2010

04/06/2010

26/1/2010

06/08/2010

29/6/2010

05/04/2010

01/12/2010
08/10/2010
08/10/2010

25/5/2010
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هندسح الطاقح
الكهرتائَح

ٖرا ماتٍ

د .محمد مرهي

تصمَم ومحاكاج دارج تحكم لمولدج
رَحَح ذاخ تؽذَح مضاعاح
تاستخدام الحقي الموجه

25/5/2010

هندسح القوي
المَكانَكَح
هندسح الطاقح
الكهرتائَح

علٍ محمد

دج .نجوي حمد

دَما َاسَن

د .فَصي شعتان

هندسح القوي
المَكانَكَح

نوار أحمد

دَ .وسؾ َاخور

هندسح القوي
المَكانَكَح

فادٌ الحصرٌ

د .ترهان داٖتٍ

هندسح التصمَم
وأنتاج

خلدون خَر تك

د .رائد النجار

هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ

زَاد سرور

د .جماي خلَاح

هندسح القوي
المَكانَكَح
هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
هندسح
المَكاترونَك

رشا شؽرٌ

د .منَؾ حسون

سرار حمود

د .رَاض ضاهر

دراسح محاكاج مزرعح /رَحَح
فٍ عرض الشاطئ السورٌ/
دراسح الجدوي الانَح
واٖقتصادَح ٖستخدام الجهد
 /OKV22/فٍ الشتكح الكهرتائَح
السورَح
امكانَح تطتَت نظام خَٗا
فوتوفولتٍ ٖمركزٌ متصي
تالشتكح السورَح لتولَد الطاقح
الكهرتائَح والجدوي اٖقتصادَح
منه فٍ جامعح تشرَن
مساهمح فٍ دراسح أدا الخَٗا
الشمسَح المصنوعح من
السَلَسَوم الٗتلورٌ المهدرج(
تؤثَر ماعوي ستتلر  -فرونسكٍ )
التقسَح السطحَح تاللهب للاوٖذ
وامكانَح اٖستاادج منها عند تقسَح
أدواخ تقلَب الترتح ٖلح حراثح
اْرض
تحسَن أدا شتكاخ الحساساخ
الٗسلكَح والمنشورج عشوائَا ً فٍ
كشؾ ومٗحقح الهدؾ
دراسح وتطوَر خلَح
فوتوالكتروكَمَائَح
تنا محرك تح وَب متخصص

08/10/2010

كاتتح اسماعَي

د .محمد خنَسٍ

تؽرَد علٍ

د .حاتم محمودٌ

راما الشَخ

د .جونٍ تقٗ

هندسح القوي
المَكانَكَح

رنا احسان

د .علٍ كرنو

هندسح القوي
المَكانَكَح

ثورج شَحا

د .نتَي ؼدَر

هندسح
المَكاترونَك

أحمد صقر

د .إَاد حاتم

هندسح التصمَم
وأنتاج
هندسح القوي
المَكانَكَح
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التحكم اٖمثي لمنشاج مخترَح
تعمي تالطاقح الشمسَح تاستطاعح
(َ/ 1,1لو واخ فٍ ظروؾ
المنطقح الساحلَح
اٖستخدام اْمثي للطاقح فٍ
معامي درفلح الحدَد
دراسح نظرَح وتجرَتَح للتطوَر
محطح ضخ تحثَح تالطاقح
الشمسَح فٍ منطقح دَر الزور
نمذجح ومحاكاج دارج تترَد
امتصاصَح ثنائَح المرحلح مشؽلح
تالطاقح الشمسَح
نمذجح ومحاكاج عملَح اٖحترات
فٍ محركاخ الدَزي للحصوي
علً أفضي المإشراخ
دمي تقنَاخ معالي الصور مع
أنظمح التحكم والمراقتح وتحصَي
المعطَاخ اي SCADA
 SYSTEMSتهدؾ اختتار
الجودج

08/10/2010

13/7/2010

13/7/2010

13/7/2010

13/7/2010

13/7/2010
10/05/2010
10/05/2010

26/10/2010
26/10/2010

26/10/2010

26/10/2010

26/10/2010
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الزراعة

هندسح القوي
المَكانَكَح

زَنح أسد

دَ .وسؾ َاخور

هندسح اٖتصاٖخ

نسَم أحمد

د.مالك محمد

هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ

لما جتَلٍ

د .علٍ سلَمان

هندسح اٖتصاٖخ

ماهر سلَمان

د .علٍ العلٍ

هندسح القوي
المَكانَكَح

دَما حاَك

د .محمد علٍ

هندسح
المَكاترونَك

رانَا رَس

د .رتَع حتَب

هندسح التصمَم
وأنتاج

تسام المؽرقونٍ

د .رامٍ منصور

هندسح
المَكاترونَك

ندي علٍ

د .مصطاً دلَله

هندسح القوي
المَكانَكَح

َاره علٍ

دَ .وسؾ َاخور

هندسح التصمَم
وأنتاج

مجدولَن طرَاٍ

د .نزار عتد
الرحمن

هندسح اٖتصاٖخ

عٗ سَاو

د .جماي خلَاح

هندسح اٖتصاٖخ

ماهر سلَمان

د .علٍ العلٍ

هندسح اٖتصاٖخ

نسَم أحمد

د.مالك محمد

هندسح الحاستاخ
والتحكم اِلٍ
قسم وقاَح النتاخ

زَاد شَخ َاسَن

د .رَاض ضاهر

انتصار شعتو

ده .صتاح مؽرتٍ

اوني محمود

دَ .اسر حماد

علوم الترتح
واستصٗح
اْراضٍ
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دراسح تقََم إمكانَح استؽٗي
الطاقح الرَاحَح علً المرتاعاخ
الجتلَح ( موقع صلناح ) .
تحسَن نستح اٖشارج إلً
الضجَي ٔشاراخ الطَؾ المنثور
تالتعاقب المتاشر تاستخدام
الترشَح التوافقٍ الرقمٍ
قواعد التَاناخ ؼرضَح التوجه
وتطتَقها فٍ النظم المعلوماتَح
للمستشاَاخ
تحسَن تمََز اْهداؾ المرئَح
تاستخدام المعالجح الرقمَح
للسماخ (الصور)
دراسح مإشراخ عمي محطاخ
تولَد الطاقح عند حموٖخ جزئَح
متؽَرج
التطتَت المثي لنظام تحكم
مَكاترونَك للتحكم تٕشاراخ
المرور
دراسح وتحسَن خواص حتَتاخ
التولٍ اتَلَن المعاد تصنَعها
رقائت التَوخ التٗستَكَح
نمذجح أنظمح المَكاترونَك
تاستخدام طرَقح مخطط التراتط
()Bond Graph
التخطَط اْمثي للصَانح فٍ
أنظمح الطاقح الرَحَح تاستخدام
تقنَح مراقتح حاٖخ العناصر
CMS
تحسَن أدا لقمح المكتح
المستخدمح فٍ نظام الارملح
للقطار
استنتاج مخطط التموضع فٍ
شتكاخ الحساساخ الٗسلكَح
الثاتتح المنشورج عشوائَا ً
تحسَن تمََز اْهداؾ المرئَح
تاستخدام المعالجح الرقمَح
للسماخ (الصور)
تحسَن نستح اٖشارج إلً
الضجَي ٔشاراخ الطَؾ المنثور
تالتعاقب المتاشر تاستخدام
الترشَح التوافقٍ الرقمٍ
مراقتح وتحلَي تارامتراخ امن
الشتكاخ الحاسوتَح ااٖسلكَح
دراسح تؤثَر أنواع مختلاح من
اْسمدج العضوَح فٍ نمو فطر
الاَوزارَوم المستب لمرض ذتوي
نتاخ التندورج فٍ الزراعح
المحمَح
دراسح تعض الملوثاخ الجرثومَح
لمصدرَن مائََن مستخدمَن
ساتقا ً فٍ الشرب فٍ منطقح
الجندَرَح

26/10/2010

26/10/2010

11/09/2010

11/09/2010

11/09/2010

11/09/2010

11/09/2010

11/09/2010

25/11/2010

25/11/2010

25/11/2010

11/09/2010

26/10/2010

05/04/2010
24/2/2010

21/9/2010
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قسم وقاَح النتاخ

آمنح رستم

د .نتَي أتو كؾ

قسم التساتَن

إَاد دنورج

د.زكرَا فضلَح

قسم التساتَن

جرجس نخلح
وهتٍ

دزمازن نصور

قسم التساتَن

حسان سلَمان

د .علٍ دَب

قسم المحاصَي
الحقلَح

رامٍ خضور

د.نزَه رقَح

قسم وقاَح النتاخ

ردَنح جتور

د.اتراهَم عزَز
صقر

قسم وقاَح النتاخ

زهرا محمد
َحًَ تَدت

د .علٍ رمضان

قسم اْقتصاد
الزراعٍ

سٗم اتراهَم

د.عتد الرحمن
الخالدٌ

قسم التساتَن

سمر مالك دَوب

علٍ دَب

قسم التساتَن

سوسن صافٍ
عتاس

د .مازن نصور

قسم الحراج والتَئح

عتد الكرَم
المحمد

د.عماد قتَلٍ

قسم الحراج والتَئح

عتَر اتراهَم

د.عماد قتَلٍ

قسم وقاَح النتاخ

علٍ الجماي

د.منذر حلوم
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أدارج المتكاملح لٗفاخ الزراعَح
تاستخدام النمذجح الحَوَح -
دراسح حالح علً محصوي القطن
تؤثَر تعض عملَاخ الخدمح فٍ
فٍ ظاهرج عدم انتظام الحمي عند
الحمي عند تعض أصناؾ
الحمضَاخ الَافاوٌ والكلَمانتَن
تاثَر مسافاخ الزراعح فٍ انتاجَح
الزعاران Crocus /
 /sativuslضمن الظروؾ
التَئَح المحلَح
تؤثَر تعض اْصوي فٍ توضَح
وتوزَع السطح المثمر لتعض
أصناؾ الحمضَاخ "أتوصرج -
جرَب فروخ  -كلمنتَن "
دراسح تؤثَر استخدام تقاَا التتػ
كسماد عضوٌ فٍ انتاجَح
ونوعَح صنؾ التتػ
فرجَنَاكوتساكا
L(VK51)/51 tabacum .
Nicotianaالمزروع فٍ
سورَح
اٖكامي تَن إدلرج اِفاخ وإدارج
المخلااخ فٍ التَئح الزراعَح
المؤهولح لتخاَؾ التلو وتؤمَن
تنمَح مستدامح(النوذج المستخدم
اْكاروساخ الحمرا والقوارض
وذتاتح الااكهح ضمن تَئح
الحمضَاخ فٍ الساحي السورٌ)
دراسح دورج حَاج ذتاتح أورات
الزَتون ( DASINEURA
Floer OLEae
(Diptera:Cecidomyiidae
 .والطاَلَاخ المرافقح لها فٍ
ظروؾ الساحي السورٌ
دراسح فعالَح الترنامي أرشادٌ
لتطوَر واقع المرأج الرَاَح فٍ
محافظح الٗذقَح
حصر اٖصوي الترَح للتااح فٍ
جتاي المنطقح الساحلَح  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
التوصَؾ وأكثارالخضرٌ
الدقَت لتعض الطرز المحلَح
التاتعح لنوعٍ الورد ROSA
Canina . &Damascene
دراسح النمو وأنتاجَح
والخصائص التكنولوجَح ْشجار
اْرز اللتنانٍ فٍ موقع التحرَي
أصطناعٍ فٍ المنطقح الساحلَح
دراسح النمو واٖنتاجَح لؽاتح
الشهَد تاسي اْسد فٍ محافظح
طرطوس وتؤثَر تنَح وتركَب
الؽاتح فٍ التنوع الحَوٌ
دراسح التؤثَراخ الجانتَح لمتَداخ
الحشراخ التَرثروئَدَح فٍ
اٖكاروس العنكتوتٍ ذٌ التقعتَن
Tetranychus Urticae
chidae Tetrany Koch
Acari

21/6/2010

21/4/2010

21/7/2010

15/3/2010

14/2/2010

12/02/2010

21/6/2010

22/9/2010

11/04/2010

15/3/2010

25/10/2010

02/02/2010

05/10/2010
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قسم المحاصَي
الحقلَح

علٍ عثمان

د.محمد عتد العزَز

قسم التساتَن

ؼَ نصور

د.تدَع سمرج

قسم المحاصَي
الحقلَح

ؼَدا مَاسح

د.محمد عتد العزَز

قسم اْقتصاد
الزراعٍ

فإاد علٍ

قسم التساتَن

لونا أحمد

قسم وقاَح النتاخ

االلتصاد

مارٌ حو

د .نضاي دروَ
مروان حمَدان

د .سمَر طتا

قسم التساتَن

محمد صٗح
الدَن محمد

زكرَا فضلَح

قسم الترتح
واستصٗح
اْراضٍ

مَسون زَادج

د.عَسً كتَتو

قسم التساتَن

وضاح محمد
حامد

زكرَا فضلَح

قسم اْقتصاد
الزراعٍ

رَم إسماعَي

د.محسن جحجاح

قسم الهندسح
الرَاَح

مهند السالم

د .محمد عتد
العزَز

قسم اْنتاج
الحَوانٍ

حسَن المشَعي

د .رفَت جتٗوٌ

قسم المحاصَي
الحقلَح

هشام اْحمد

د .صالح قتَلٍ

ادارج اعماي

اتراهَم عمار

د .محمد عتاس
دَوب
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تاثَر الرٌ تمَاه صرؾ أحواض
ترتَح اْسماك علً انتاجَح القطن
صنؾ حلب33-2إنتاج الارَز تاستخدام سوَاخ
مختلاح من أسمدج الكمتوسخ
المنتي من مخلااخ عضوَح محلَح
تؤثَر مستوَاخ مختلاح من
العناصر النادرج علً نمو
وإنتاجَح صنؾ القطن حلب-33-
-2تاستخدام المزارع الرملَح
دراسح تحلَلَح للكاا ج اٖنتاجَح
لزراعح التتػ فٍ اٖذقَح صناٍ -
شك التنخ
دراسح تاثَر وسط الزراعح فٍ
نمو وانتاجَح فطر
المحارpleurotus /
/ ostreatusخطح التح قاتلح
للتعدَي
دراسح أولَح لتؤثَر مخلااخ تعض
النتاتاخ الصلَتَح علً نمو تعض
أعشاب وفطور الترتح
دراسح انتشار المجموع الجذرٌ
ونمو المجموع الخضرٌ لتعض
أصوي الحمضَاخ المدخلح الً
القطر فٍ المنطقح الساحلَح
دراسح اْثر التَئٍ الحَوٌ /
والكَماوٌ لمعمي اسمنخ
الترتح والنتاخ طرطوس علً
المحطَح/خطح التح قاتلح
للتعدَي
دراسح اٖزهار واٖثمار لموجاخ
النمو العضلَح لتعض أنواع
الحمضَاخ فٍ ظروؾ المنطقح
الساحلَح وتؤثَرها علً اٖنتاجَح
دراسح اقتصادَح  -تحلَلَح
لتسوَت منتجاخ الزَتون  /زَتون
المائدج وزَخ الزَتون فٍ الساحي
السورٌ وأفات تطوَره  /خطح
التح قاتلح للتعدَي .
تؤثَر عمت الحراثح والتسمَد
تالذنك علً الخواص أنتاجَح
والتكنولوجَح لصنؾ القطن حلب
72
دراسح مورفولوجَح صحَح
للضرع عند اْتقار الجوٖنَح
المحلَح والمدرجح وأثر ذلك علً
أدائها أنتاجٍ فٍ محافظح
القنَطرج
القَمح اٖنتاجَح لمجموعح من
أصناؾ القمح تحخ ظروؾ الرٌ
فٍ المنطقح الشمالَح الشرقَح من
سورَا
تقََم دور جودج مستلزماخ
اٖنتاج فٍ رفع الكاا ج اٖنتاجَح

07/08/2010

11/04/2010

21/7/2010

03/09/2010

05/10/2010

21/6/2010

17/3/2010

21/1/2010

21/7/2010

04/06/2010

18/8/2010

21/9/2010

21/7/2010

29/6/2010

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
اٖقتصاد
والتخطَط
محاستح

ارَي علونٍ

د .رضوان العمار

اَاد الحصرٌ

د.علٍ اتراهَم

محاستح

اَاد حاتم

د.علٍ اتراهَم

احصا وترمجح

اَمان عتد
الرحَم
اَمن حلَوج

محاستح

أسامح عاتدَن

د.ماهر أمَن

محاستح

أشرؾ علَو

دَ .حًَ عتد
الرحمن

محاستح

أمانح قرج مرَم

دَ.حًَ عتد
الرحمن

احصا وترمجح

جانَخ علٍ

د .محمود طَوب

اٖقتصاد
والتخطَط

حسَن مكَح

د .عدنان خضور

محاستح

حنا َوسؾ دَب

د .لَلً الطوَي

إحصا وترمجح

خلود َوزتاشٍ

د .محمد الحسَن
الصطوؾ

أدارج أعماي

رامٍ محمد

د .منذر مرهي

ادارج اعماي

رتً الكني

د .علٍ مَا

اٖقتصاد
والتخطَط

رَما الحاح

د .طرفح شرَقٍ

السكان والتنمَح

د .عتد الهادٌ
الرفاعٍ
د .اَمن العشعو
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دور المصارؾ فٍ مكافحح
ظاهرج ؼسَي اْمواي فٍ سورَح
دور الطرت ادارج وتحدَد التكلاح
فٍ اتخاذ قراراخ التسعَر-دراسح
مسحَح علً عَنح من الشركاخ
الصناعَح السورَح
مدي استخدام أسالَب المحاستح
اٖدارَح فٍ تقََم اٖدا واتخاذ
القراراخ اٖدارَح -دراسح مَدانَح
فٍ المنشآخ الزراعَح العامح فٍ
سورَح
دراسح احصائَح ٖنتاج وتسوَت
الاستت الحلتٍ فٍ سورَح
العوامي اٖقتصادَح واٖجتماعَح
للجرَمح وأثرها علً التنمَح -
دراسح مَدانَح فٍ محافظح
الٗذقَح
مدي امكانَح تطتَت نظام
الموازناخ علً أساس اْنشطح
 /ABB/فٍ الشركاخ الصناعَح
السورَح  -دراسح مَدانَح
أثر تؽََر المراجع الخارجَح علً
زَادج إدراك جودج المراجعح -
دراسح مَدانَح علً مدَرٌ
أئتمان فٍ المصارؾ السورَح
أثر تقنَاخ تَئح التصنَع علً
ممارساخ المحاستح اٖدارَح-
دراسح مَدانَح علً عَنح من
الشركاخ الصناعَح السورَح
دراسح احصائَح لمحدوداخ
السَاحح العامح  -دراسح مَدانَح
علً الانادت السَاحَح فٍ المنطقح
الساحلَح
دراسح أثر تذتذب سعر صرؾ
الَورو علً التجارج الخارجَح
السورَح
استخدام نموذج نولن لدراسح
تطور المعلوماخ المحاستَح
المإتمتح  -دراسح حالح .
التؽََر السكانٍ وكاا ج الخدماخ
المجانَح " التعلَم والصحح " فٍ
الساحي السورٌ ضمن اطار
التخطَط اٖقلَمٍ
دراسح تحلَلَح لمتطلتاخ انشا
صنادَت اٖستثمار فٍ المصارؾ
التجارَح العامح فٍ سورَح
دراسح أثر التؤهَي والتدرَب
المستمر علً تحسَن كاا ج
الموارد التشرَح
اٖثار اٖقتصادَح لتحرَر التجارج
فٍ الخدماخ المصرفَح علً

29/6/2010
23/2/2010

23/2/2010

08/10/2010
25/5/2010

25/5/2010

20/4/2010

05/04/2010

24/8/2010

06/08/2010

01/12/2010

20/4/2010

20/4/2010

29/6/2010

10/05/2010
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اقتصاد وتخطَط

زَنا سهَي
ناصر الدَن
سها علٍ

د .علٍ مَا

اٖقتصاد
والتخطَط

صتا قترصلٍ

دَ .وسؾ محمود

اٖقتصاد
والتخطَط

صاا عتود

د.ثنا أتازَد

إحصا وترمجح

طارت محمد
حسَنو

د .أَمن العشعو

اٖحصا والترمجح

عتادج ؼضتان

د.أَمن العشعو

ادارج اعماي

عٗ جرجور

د .أدَب ترهوم

اقتصاد وتخطَط

علٍ حسن

د .عدنان خضور

اٖقتصاد
والتخطَط
تسوَت

علٍ محمد

د .طٗي سلَمان

عمر ؼندورج

د .سامر قاسم

ادارج اعماي

ؼسان دخوي

دج  .ؼادج تواط

محاستح

قصٍ أحمد

د .علٍ اتراهَم

اٖقتصاد
والتخطَط

كاروي الصاَػ

د .عدنان خضور

السكان والتنمَح

لمً منٗ

ادارج اعماي

د .منً تَطار

د .محمد عكرو
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اقتصادَاخ الدوي العرتَح -
دراسح تحلَلَح لتجرتح تعض
التلدان العرتَح وامكانَح اٖستاادج
منها فٍ سورَح
واقع التنافسَح فٍ المصارؾ
السورَح دراسح تحلَلَح .
دراسح تحلَلَح للعوامي المإثرج
علً درجح اْمان المصرفٍ -
دراسح مقارنح علً المصارؾ
العامح والخاصح فٍ الساحي
السورٌ
اٖئتمان المصرفٍ ودوره فٍ
تموَي وتنمَح المشروعاخ
الصؽَرج والمتوسطح فٍ سورَح
دور مإسساخ دعم الصادراخ
فٍ تنمَح الصادراخ السلعَح
السورَح دراسح مقارنح
تقدَر التكالَؾ اٖقتصادَح
واٖجتماعَح للتلو التَئٍ -
دراسح مَدانَح علً المحطح
الحرارَح فٍ تانَاس
تحلَي مخاطر اٖنشطح المصرفَح
و أثرها فٍ التنمَح اٖقتصادَح-
دراسح تطتَقَح علً المصرؾ
التجارٌ السورٌ
دور التسوَت تالعٗقاخ فٍ زَادج
درجح رضا العمٗ  -دراسح
مَدانَح علً شركاخ التؤمَن
الخاصح فٍ الساحي السورٌ .
دراسح تحلَلَح ْثر التحوي إلً
اقتصاد السوت أجتماعٍ علً
المَزان التنجارٌ السورٌ
أثر السَاسح المالَح علً معدٖخ
النمو اٖقتصادٌ فٍ سورَح
قَاس أثر التروَي علً تنمَح
الصادراخ السورَح  -دراسح
مقارنح علً تعض الشركاخ
الصناعَح العامح والخاصح فٍ
الساحي السورٌ
إطار مقترح ٖستخدام أدواخ
إدارج الجودج الشاملح فٍ تحسَن
أدا الشركاخ الصناعَح فٍ
الساحي السورٌ
تقوَم نظام الرقاتح الداخلَح فٍ
المصارؾ ودوره فٍ تحسَن
موثوقَح التقارَر المالَح
دراسح تحلَلَح لواقع القطاع
الصناعٍ السورٌ ودوره فٍ
عملَح التنمَح
المشكٗخ اٖقتصادَح
واٖجتماعَح وأثرها علً تؽَر

01/12/2010
24/8/2010

06/08/2010

05/04/2010

20/4/2010

04/06/2010

13/7/2010

20/4/2010

29/6/2010
20/4/2010

13/7/2010

06/08/2010

24/8/2010

24/8/2010
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اٖقتصاد
والتخطَط
ادارج اعماي

لَنا عَزوقٍ

د.نور الدَن هرمز

ماجد رجب

دج .ؼادج تواط

محاستح

محمد محمد

د .علٍ اتراهَم

احصا وترمجح

ملك اطوز

د .عتد هللا حمادج

ادارج اعماي

نسرَن كاا

د .أدَب ترهوم

محاستح

نسمح جتور

د .لَلً الطوَي

اقتصاد وتخطَط

نؽم عاقلح

د .سلمان عثمان

احصا وترمجح

نؽم مارج

د .عتد الهادٌ
الرفاعٍ

محاستح

هادَا عثمان

دج .لَلً الطوَي

اقتصاد وتخطَط

هتح هارون

د .سمَر شرؾ

محاستح

هزار داإد

د.علٍ اتراهَم

ادارج اعماي

نور العلٍ
الحسَن

د .علٍ مَا

السكان والتنمَح

سوزانا خضرج

د .محمود طَوب

اٖقتصاد

صتا قترصلٍ

دَ .وسؾ محمود
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سن الزواج  -دراسح مَدانَح فٍ
محافظح الٗذقَح
المجتمع اٖهلٍ وتاعَي دوره
التنموٌ فٍ سورَح
أثر تطتَت ترنامي دمي
التكنولوجَا فٍ التعلَم علً جودج
مخرجاخ مرحلح التعلَم الثانوٌ
مدي استخدام أسالَب التحلَي
المالٍ فٍ شركاخ القطاع العام
الصناعٍ فٍ سورَح دراسح
مسحَح .
أثر تؽَر أنماط أناات
اٖستهٗكٍ لٓسرج علً التنمَح
دراسح تطتَقَح فٍ محافظح
الٗذقَح .
تؤثَر ضؽوط العمي علً أدا
العاملَن فٍ المإسساخ الحكومَح
دراسح امكانَح تطتَت نظام
تخطَط موارد المشروع كنظام
معلوماخ محاستٍ متكامي فٍ
تَئح العمي السورَح
سَاساخ اٖصٗح اٖقتصادٌ
وانعكاساتها علً الخطح الخمسَح
العاشرج فٍ سورَح
واقع استثمار الوقخ فٍ مإسساخ
القطاعَن العام والخاص وأثره
علً التنمَح  -دراسح تطتَقَح فٍ
محافظح الٗذقَح .
تحلَي الهَكلَح المالَح للتنتإ تنجاح
المصارؾ العرتَح  -دراسح
تجرَتَح علً عَنح من المصارؾ
العرتَح
تموَي المشارَع الصؽَرج
ومنعكساتها اٖقتصادَح
واٖجتماعَح علً ستَي المثاي
سورَح .
مدي التوافت تَن متطلتاخ
المستخدمَن ومخرجاخ نظم
المعلوماخ المحاستَح دراسح
مَدانَح علً عَنح من الشركاخ
الصناعَح السورَح
قَاس فعالَح المزَي التروَجٍ فٍ
زَادج حجم الطلب علً خدماخ
التؤمَن  -دراسح مقارنح علً
شركح التؤمَن فٍ محافظح
الٗذقَح .
جودج الخدماخ الاندقَح و أثرها
فٍ الجذب السَاحٍ  -دراسح
مَدانَح فٍ سورَح
اٖئتمان المصرفٍ ودوره فٍ

05/04/2010
24/8/2010

20/4/2010

13/7/2010

15/12/2010
06/08/2010

20/4/2010

13/7/2010

10/05/2010

01/12/2010

04/06/2010

27/7/2010

26/10/2010

06/08/2010
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والتخطَط
اٖقتصاد
والتخطَط

صاا عتود

د.ثنا أتازَد

إحصا وترمجح

طارت محمد
حسَنو

د .أَمن العشعو

اٖحصا والترمجح

عتادج ؼضتان

د.أَمن العشعو

ادارج اعماي

عٗ جرجور

د .أدَب ترهوم

اقتصاد وتخطَط

علٍ حسن

د .عدنان خضور

اٖقتصاد
والتخطَط
تسوَت

علٍ محمد

د .طٗي سلَمان

عمر ؼندورج

د .سامر قاسم

ادارج اعماي

ؼسان دخوي

دج  .ؼادج تواط

محاستح

قصٍ أحمد

د .علٍ اتراهَم

اٖقتصاد
والتخطَط

كاروي الصاَػ

د .عدنان خضور

السكان والتنمَح

لمً منٗ

اٖقتصاد
والتخطَط
ادارج اعماي

لَنا عَزوقٍ

د.نور الدَن هرمز

ماجد رجب

دج .ؼادج تواط

محاستح

محمد محمد

د .علٍ اتراهَم

احصا وترمجح

ملك اطوز

د .عتد هللا حمادج

ادارج اعماي

نسرَن كاا

د .أدَب ترهوم

محاستح

نسمح جتور

د .لَلً الطوَي

د .محمد عكرو
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تموَي وتنمَح المشروعاخ
الصؽَرج والمتوسطح فٍ سورَح
دور مإسساخ دعم الصادراخ
فٍ تنمَح الصادراخ السلعَح
السورَح دراسح مقارنح
تقدَر التكالَؾ اٖقتصادَح
واٖجتماعَح للتلو التَئٍ -
دراسح مَدانَح علً المحطح
الحرارَح فٍ تانَاس
تحلَي مخاطر اٖنشطح المصرفَح
و أثرها فٍ التنمَح اٖقتصادَح-
دراسح تطتَقَح علً المصرؾ
التجارٌ السورٌ
دور التسوَت تالعٗقاخ فٍ زَادج
درجح رضا العمٗ  -دراسح
مَدانَح علً شركاخ التؤمَن
الخاصح فٍ الساحي السورٌ .
دراسح تحلَلَح ْثر التحوي إلً
اقتصاد السوت أجتماعٍ علً
المَزان التنجارٌ السورٌ
أثر السَاسح المالَح علً معدٖخ
النمو اٖقتصادٌ فٍ سورَح
قَاس أثر التروَي علً تنمَح
الصادراخ السورَح  -دراسح
مقارنح علً تعض الشركاخ
الصناعَح العامح والخاصح فٍ
الساحي السورٌ
إطار مقترح ٖستخدام أدواخ
إدارج الجودج الشاملح فٍ تحسَن
أدا الشركاخ الصناعَح فٍ
الساحي السورٌ
تقوَم نظام الرقاتح الداخلَح فٍ
المصارؾ ودوره فٍ تحسَن
موثوقَح التقارَر المالَح
دراسح تحلَلَح لواقع القطاع
الصناعٍ السورٌ ودوره فٍ
عملَح التنمَح
المشكٗخ اٖقتصادَح
واٖجتماعَح وأثرها علً تؽَر
سن الزواج  -دراسح مَدانَح فٍ
محافظح الٗذقَح
المجتمع اٖهلٍ وتاعَي دوره
التنموٌ فٍ سورَح
أثر تطتَت ترنامي دمي
التكنولوجَا فٍ التعلَم علً جودج
مخرجاخ مرحلح التعلَم الثانوٌ
مدي استخدام أسالَب التحلَي
المالٍ فٍ شركاخ القطاع العام
الصناعٍ فٍ سورَح دراسح
مسحَح .
أثر تؽَر أنماط أناات
اٖستهٗكٍ لٓسرج علً التنمَح
دراسح تطتَقَح فٍ محافظح
الٗذقَح .
تؤثَر ضؽوط العمي علً أدا
العاملَن فٍ المإسساخ الحكومَح
دراسح امكانَح تطتَت نظام
تخطَط موارد المشروع كنظام

05/04/2010

20/4/2010

04/06/2010

13/7/2010

20/4/2010

29/6/2010
20/4/2010

13/7/2010

06/08/2010

24/8/2010

24/8/2010

05/04/2010
24/8/2010

20/4/2010

13/7/2010

15/12/2010
06/08/2010
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الهندسة
المدنَة

اقتصاد وتخطَط

نؽم عاقلح

د .سلمان عثمان

احصا وترمجح

نؽم مارج

د .عتد الهادٌ
الرفاعٍ

ادارج اعماي

نور العلٍ
الحسَن

د .علٍ مَا

محاستح

هادَا عثمان

دج .لَلً الطوَي

اقتصاد وتخطَط

هتح هارون

د .سمَر شرؾ

محاستح

هزار داإد

د.علٍ اتراهَم

الهندسح أنشائَح

حازم عاتدَن

د .زكائئٍ طرَاٍ

الهندسح المائَح
والرٌ

ؼَثا محاوض

د .منذر حماد

هندسح المواصٗخ
والنقي
الهندسح
الطتوؼرافَح

نعمً دَوب

د .تسام سلطان

عامر قتَلٍ

د .أدَب القاموع

هندسح المواصٗخ
والنقي

نارَم التودٌ

د .عادي دَب

الهندسح أنشائَح

نادَن اسماعَي

د .سلَمان أتو دَاب

الهندسح أنشائَح

ترا ج مزرَب

د .عصام ناصر

هندسح وإدارج
التشََد

رتا حداد

د .تسام حسن

هندسح وإدارج
التشََد

جورجَخ
اتراهَم

د .اتتسام حمد
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معلوماخ محاستٍ متكامي فٍ
تَئح العمي السورَح
سَاساخ اٖصٗح اٖقتصادٌ
وانعكاساتها علً الخطح الخمسَح
العاشرج فٍ سورَح
واقع استثمار الوقخ فٍ مإسساخ
القطاعَن العام والخاص وأثره
علً التنمَح  -دراسح تطتَقَح فٍ
محافظح الٗذقَح .
قَاس فعالَح المزَي التروَجٍ فٍ
زَادج حجم الطلب علً خدماخ
التؤمَن  -دراسح مقارنح علً
شركح التؤمَن فٍ محافظح
الٗذقَح .
تحلَي الهَكلَح المالَح للتنتإ تنجاح
المصارؾ العرتَح  -دراسح
تجرَتَح علً عَنح من المصارؾ
العرتَح
تموَي المشارَع الصؽَرج
ومنعكساتها اٖقتصادَح
واٖجتماعَح علً ستَي المثاي
سورَح .
مدي التوافت تَن متطلتاخ
المستخدمَن ومخرجاخ نظم
المعلوماخ المحاستَح دراسح
مَدانَح علً عَنح من الشركاخ
الصناعَح السورَح
دراسح أثر الرَاح علً تعض
النماذج من المنشآخ النحَاح فٍ
الساحي السورٌ
دراسح التسرب أساي المنشآخ
المالَح ( سدود تراتَح ) تاستخدام
طرَقح العناصر المنتهَح .
تؤثَر إضافح الاَلر علً خصائص
التَتون المرصوص تالدحٍ
تشكَي نموذج ثٗثٍ اْتعاد فٍ
التخطَط الشاقولٍ تهدؾ تصمَم
مشروع هندسٍ
المساهمح فٍ وضع طرَقح جدَدج
لتحدَد رقم التصنَؾ لمطار
الشهَد تاسي اْسد .
دراسح اٖطاراخ المستوَح
والاراؼَح وفت نظرَح المرتتح
الثانَح تاستخدام طرَقح العناصر
المنتهَح المعدلح
اٖستجاتح الزلزالَح للنشآخ
الترجَح العالَح من التَتون المسلح
تالعٗقح مع شكلها الهندسٍ
وطتَعح استنادها
وضع منهجَح لتحلَي العوامي
المإثرج علً كلؾ الصَانح
للمشافٍ .
استخدام الترمجح الٗخطَح فٍ
اَجاد الحي اٖقتصادٌ اْمثي فٍ

20/4/2010

13/7/2010

27/7/2010

10/05/2010

01/12/2010

04/06/2010

02/09/2010

26/1/2010

02/09/2010
01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

01/12/2010

02/09/2010
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د .منَر اْطر

الهندسح أنشائَح

خَر الدَن حلتٍ

الهندسح أنشائَح

محمد عٗ
الدَن

د .عصام ناصر

الهندسح المائَح
والرٌ

حازم علٍ

د .ؼطاان عمار

الهندسح التَئَح

مازن شحادج

د .عماردتالَز

الهندسح اٖنشائَح

رلً طه

د .ناَي حسن

الهندسح التَئَح

صاا قاسم

د .هنا سلمان

الهندسح المائَح

مَس علَان

د .ؼطاان عمار

الهندسح اٖنشائَح

رَم منزلجٍ

د .منَر اْطر

هندسح الجَوتكنَكَح

فراس عطَح

د.صاوان عتد هللا

الهندسح المائَح
والرٌ

جمَلح سلمان

د .ؼطاان عمار

الهندسح المائَح
والرٌ
الهندسح المائَح
والرٌ

ماهر حواط

د .أسعد الكني

عتَر اٖتراهَم

د .عز الدَن حسن

هندسح وإدارج
التشََد

مَسون زحلط

د.هانٍ نجا

هندسح وإدارج

دَما احمد

د .مالك شَخ َاسَن

88

تصمَم المنحدراخ
مساهمح فٍ دراسح تؤثَر إضافح
اْلَاؾ (  ) SFو ( ) HPP
فٍ تدعَم الجَزان التَتونَح
تالتَتون المقذوؾ .
التحلَي الدَنامَكٍ لجدران القص
المصمتح والمزدوجح المستخدمح
فٍ اْتنَح العالَح تحخ تؤثَر
اْحماي الزلزالَح
تنا نموذج رَاضٍ لحركح المَاه
الجوفَح المضؽوطح فٍ المنطقح
الممتدج تَن نهرٌ مرقَح
والحصَن
دراسح فعالَح أجهزج الالترج
المنزلَح العاملح تتقنَح التناضح
العكسٍ (  ROعلً جودج مَاه
الشرب)
سٗمح وصَانح المنشآخ
الهندسَح/دراسح حالح تقََم منشآخ
اتنَح قائمح متعددج الطواتت علً
الزٖزي فٍ الساحي السورٌ
واعادج تؤهَلها
تحدَد العوامي التصمَمَح لخنادت
اْكسدج فٍ معالجح مَاه الصرؾ
الصحٍ للتجمعاخ السكانَح
الصؽَرج فٍ الساحي السورٌ
أنموذج شتكح عصتَح صنعَح
للتنتإ تالتتخر المرجعٍ الشهرٌ
فٍ منطقح طرطوس
دراسح تؤثَر جدران الطوب علً
سلوك اٖطاراخ التَتونَح
المسلحح تحخ تؤثَر أحماي أفقَح
دورَح فٍ المستوي
دراسح العوامي المإثرج علً
مقدار الشد المعتؤ فٍ تسلَح
الجَوتكستَي المستخدم فٍ
الردمَاخ التراتَح
التنتإ تؤمكان حدو الصدفح
الهَدرولَكَح فٍ تعض خطوط
جر المَاه فٍ طرطوس تاستخدام
حزمح ترامي CAD WATER
تقََم كاا ج الرٌ تالتنقَط فٍ قرَح
سللورَن  -القرداحح
مساهمح فٍ إدارج واؼنا الموارد
المائَح تاستخدام تقنَاخ حصاد
المَاه تمعونح التقاناخ الحدَثح فٍ
منطقح سلمَح
استراتَجَح مثلً لتوزَع المَزانَح
علً أعماي الصَانح الطرقَح فٍ
الٗذقَح
المساهمح فٍ ادارج محطح

23/2/2010

23/2/2010

29/6/2010

29/6/2010

29/6/2010

29/6/2010

24/8/2010

25/5/2010

05/04/2010

10/05/2010

10/05/2010
26/10/2010

26/10/2010

26/10/2010
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التشََد

اب األسنان

الهندسح اٖنشائَح

ثنا احمد

د .عتد الرحمن
السرحان تجتوج

الهندسح التَئَح

رحَت ناصَؾ

د .حسام صتوح

الهندسح التَئَح

نواره عتاس

د .حسَن جنَدٌ

جراحح الام والاكَن

فادٌ محمد

د .حكمخ َعقوب

جراحح الام والاكَن

هٗ عتد الهاب

د .منذر أسعد

جراحح الام والاكَن

مهران محمدٌ

د.عتد الكرَم خلَي

تقوَم اسنان

شادٌ معوض

د.محمد تَزَنٍ

تقوَم اسنان

سامٍ سمارج

د.حازم حسن

تقوَم اسنان

امَن تقٍ تور
رودسرٌ

د.محمد قصٍ
المنجد

تقوَم اسنان

سهَٗ كلستانح

د.محمد تشار
مسَلمانٍ

جراحح الام والاكَن

وسام تشارج

د.علٍ خلَي

تقوَم اسنان

سماح فرَد

د .فادٌ خلَي
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الحاوَاخ المرئَح تاستخدام نظم
دعم القرار
دراسح واقع التشققاخ أنشائَح
فٍ تعض المنشآخ التَتونَح
المسلحح فٍ الساحي السورٌ
وتقََمها
مساهمح فٍ دراسح تؤثَر النشاط
التشرٌ علً جودج المَاه
السطحَح و الجوفَح فٍ تعض
قري الساحي
التخمَر المشترك لحمؤج مَاه
الصرؾ الصحٍ مع النااَاخ
النتاتَح
تقََم الزرع السنٍ التالٍ لرفع
الجَب الاكٍ المؽلت واستخدام
الطعوم العظمَح الذاتَح القشرَح
اٖسانجَح
تقََم فعالَح التتراكوساكتَد //
سَناكتَن  //واستخدام الماجر
علً اٖختٗطاخ التالَح للقلع
الجراحٍ لٓرحا الثالثح السالَح
المنطمرج
تؤثَر العامي المستب علً نمط
وموضع الكسور الوجهَح الاكَح:
دراسح استرجاعَح ْرشَؾ
مشاً اٖسد الجامعٍ فٍ مدَنح
الٗذقَح خٗي  25عام
قرا ج عٗماخ النضي العظمٍ
عند اٖطااي السورََن تاستخدام
الصورج الشعاعَح التسَطح
لٗتهام وذلك فٍ سَات المعالجاخ
التقوَمَح
المٗمح الشعاعَح السَاالومترَح
لحاٖخ الصنؾ الثانٍ نموذج
ثانٍ عند اٖطااي السورََن فٍ
مرحلح اٖطتات المختلط فٍ
المنطقح الساحلَح
دراسح العٗقح تَن الحاجح الاعلَح
للمعالجح التقوَمَح ومتطلتاخ
المرَض فٍ مدارس الٗذقَح
لطٗب المرحلح الثانوَح
مقارنح فعالَح تعض الؽسوٖخ
الاموَح فٍ تؤثَرها علً اللوَحح
الجرثومَح الضارج المرافقح
لمعالجح المرضً تؤجهزج تقوَم
اٖسنان الثاتتح دراسح سرَرَح
مخترَح
تقََم فعالَح استخدام اٖتر
الصَنَح فٍ تخاَؾ أو ازالح اْلم
تعد قلوع اٖسنان المنطمرج
دراسح اٖرتتاط تَن اٖزدحام

26/10/2010

11/09/2010

11/09/2010

26/1/2010

03/09/2010

23/2/2010

23/2/2010

23/2/2010

23/2/2010

23/2/2010

05/04/2010

26/10/2010
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الصَدلة

التصمَم ومراقتح
اْدوَح

ؼنوج اسماعَي

د .ماَد َاسَن

التصمَم ومراقتح
اْدوَح

دالَد حمود

د .تمَم حماد

اْحَا الدقَقح
والكَمَا الحَوَح

تانح عثمان

د .مَخائَي جرجس

اْحَا الدقَقح
والكَمَا الحَوَح

هٗ شَخ أحمد

د .هَثم َازجٍ

التصمَم ومراقتح
اْدوَح

رشا شَخ حسَن

د .معروؾ الخَر

التصمَم ومراقتح
اْدوَح

تاسمح صالح

د .معروؾ الخَر

اْحَا الدقَقح
والكَمَا الحَوَح

خلود ساكونح

د .عنان َٖقح

اْحَا الدقَقح
والكَمَا الحَوَح

دالَا حسون

د .عنان َٖقح

اْحَا الدقَقح
والدموَاخ
والمناعَاخ
التصمَم ومراقتح
اْدوَح

عتَر عثمان

د  .هَثم َازجٍ

وفا اتراهَم

د .محمود الخَر

التصمَم ومراقتح
اْدوَح

سوسن احمد

دج .فاتن مدنٍ

اْحَا الدقَقح
والدموَاخ
والمناعَاخ

رتَع جونٍ

د .عنان َٖقح

اْحَا الدقَقح
والدموَاخ
والمناعَاخ

محمد ولَد

دج .منً مرعٍ

تصمَم ومراقتح
اْدوَح

سهَي الؽانم

د .اسامح منصور
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السالٍ اْمامٍ الثالثٍ و المٗمح
الوجهَح القحاَح العمودَح
مراقتح تعض اْدوَح الاَتامَنَح
المحلَح ومقارنتها مع أدوَح
مماثلح موجودج تطرت ؼَر
شرعَح .
دراسح صَػ تحسَن تحرر
الكَتوتروفَن من اْشكاي
الصَدٖنَح الجلدَح .
التظاهراخ السرَرَح والمخترَح
للتٗسسَمَا ألاا فٍ محافظح
الٗذقَح
أهمَح استقصا عَار الواسم
السرطانٍ  CEAفٍ تشخَص
ومتاتعح مرضً سرطان الكولون
انتها الصٗحَح وْمان الدوائٍ
لتعض اْشكاي الصَدٖنَح
المحلَح .
متاتعح تؽَراخ تركَز الالكٗ زَد
فٍ الدم تعد الجرعح الوحَدج من
أشكاله الصَدٖنَح مطولح التؤثَر
انتاناخ الطرت التولَح لدي
مرضً العَاداخ الخارجَح فٍ
محافظح الٗذقَح  -توزعها
الحساسَح والمقاومح علً
الصاداخ المستعملح
تحرٌ لحملح اْناَنَن للعنقودَاخ
الذهتَح كمصدر لٕنتان الدموٌ
عند مرضً التحاي الدموٌ فٍ
قسم الكلَح الصناعَح فٍ مشاً
اْسد الجامعٍ
أهمَح معاَرج الواسم السرطانٍ
 PSAفٍ تحرٌ وتشخَص
ومتاتعح سرطان التروستاخ
مساهمح فٍ تؤسَس خطوط
ارشادَح محلَح لضمان سٗمح
المستحضراخ النتاتَح الموجودج
فٍ السوت المحلَح
تحضَر شكي صَدٖنٍ جدَد /
مَكروساَر /تاستخدام الجَناخ
الصودَوم/
تحرٌ فَروس التهاب الكتد C
عند مرض التحاي الدموٌ
تاستخدام  PCRمقارنح مع
الطرت المناعَح
دراسح كاا ج المواد الحافظح
التالَح (تنز الكونَود كلوراَد -
التَومرساي-نَتاجَن-نَتازوي) فٍ
تعض المستحضراخ الصَدٖنَح
دراسح مقارنح ٖنحٗلَح
اَٖتوتروفَن تؤشكاله الصَدٖنَح

02/09/2010

02/09/2010

20/4/2010

20/4/2010

20/4/2010

20/4/2010

20/4/2010

20/4/2010

06/08/2010

29/6/2010

25/5/2010

25/5/2010

25/5/2010

13/7/2010
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الهندسة
المعمارَة

الهندسة

اْحَا الدقَقح
والدموَاخ
والمناعَاخ

مٍ التودٌ

د .هَثم َازجٍ

التصمَم ومراقتح
اْدوَح
اْحَا الدقَقح
والدموَاخ
والمناعَاخ

عٗ الضاتط

د .معروؾ الخَر

رَم حرفو

د .حسان محمود
حسَن

التصمَم ومراقتح
اْدوَح
التصمَم ومراقتح
اْدوَح

سنان حجه

د .معروؾ الخَر

خالد شوعٍ
أحمد شمارَخ

د .محمد هارون

التصمَم المعمارٌ

أمانٍ قره فاقٍ

د .أحمد سعَد
قصاب

التصمَم المعمارٌ

رتا خَرتك

د .فإاد خضرج

التصمَم المعمارٌ

سماح وكَي

د .هانٍ ودح

التخطَط العمرانٍ
والتَئٍ

لتانح حَدر

د.ولَد صَداوٌ

التصمَم المعمارٌ

مها خلَي

د .أسعد علٍ

قسم التخطَط
العمرانٍ و التَئح

ندَم حتاتح

د.طارت تركاخ

التصمَم المعمارٌ

هدَي عنتر

د.محمد كَخَا

التصمَم المعمارٌ

مَسون جندٌ

د .أحمد زَاد
العتاسٍ

تخطَط المدن
والتَئح

فواز نداؾ

د.طارت تركاخ

هندسح النظم

حسام مزرَب

د.رضوان صالح
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الاموَح فٍ السوت المحلَح
التحرٌ عن اَجاتَحAnti-/
 /HBCعند مرضً التحاي
الدموٌ المصاتَن تالتهاب الكتد
/C
مراقتح اٖشكاي الصَدٖنَح
اٖرذاذَح
التحرٌ عن أضداد جرثومح
الملتوَح التواتَح لدي مرضً
الشكاَاخ الهضمَح تطرَقح التؤلت
المناعٍ ؼَر المتاشر
استخدام المعاَراخ الكمونَح فٍ
مراقتح اْشكاي الصَدٖنَح
دراسح صٗحَح تعض اْشكاي
الصَدٖنَح السائلح العقَمح وؼَر
العقَمح تعد فتحها المتكرر
التعد الروحٍ لعمارج المساجد
المعاصرج  -حالح الدراسح فٍ
الٗذقَح .
تطوَع مواد التنا الحدَثح
لتحسَن اْدا الوظَاٍ للاراغ
الداخلٍ لٓتنَح اٖدارَح فٍ
الساحي السورٌ .
آفات العمارج الخضرا فٍ عصر
الثورج الرقمَح
تقََم الواقع التخطَطٍ العمرانٍ
للتجمعاخ السَاحَح الشاطئَح نحو
واقع ومستقتي أكثر استدامح (
حالح شاطئ الساحي السورٌ )
تحسَن الكاا ج التصمَمَح
لمكتتاخ جامعح تشرَن فٍ ظي
التؽَراخ العالمَح للمكتتاخ
اْكادَمَح
دراسح تحلَلَح ٖستعماٖخ
اٖراضٍ المحاذَح ٖحواض
اٖنهار نحو رفع كاا اتها و ادائها
لمهامها(دراسح حالح اطراؾ نهر
العاصٍ ضمن مدَنح حماج)
تحسَن الواقع التَئٍ لٗتنَح
الاندقَح فٍ اطار العمارج
الخضرا -حالح دراسَح تعض
فنادت الساحي السورٌ
العٗقح تَن تصمَم الاراؼاخ
التعلَمَح لمتانٍ كلَاخ العمارج
واْدا السلوكٍ لمستخدمَها
دراسح تحلَلَح للاوارت
والتااوتاخ أقلَمَح والمناطقَح
نحو صَاؼح منهي توجَهٍ
لتخاَؾ حدج التااوتاخ /حالح
المحافظاخ السورَح/
الحي اٖمثي للتحكم تاٖزدحام فٍ

13/7/2010

24/8/2010
24/8/2010

10/05/2010
26/10/2010

01/12/2010

01/12/2010

15/12/2010
02/09/2010

02/09/2010

23/3/2010

15/12/2010

25/11/2010

16/12/2010

29/6/2010
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المعلوماتَة

والشتكاخ
الحاسوتَح
هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح

خولح قاسم

د.رضوان صالح
دنده

دَما منصور

د .قاسم قتٗن

رفَؾ اسطاان

د .طٗي العاتكٍ

رَم شاهَن

د .أحمد صقر أحمد

طرفح المحمد

د .قاسم قتٗن

كرم توعَسً

د .طٗي العاتكٍ

هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح

محمد الدتس

د.رضوان صالح
دنده

هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح
هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح

مَاس احمد
زاهر

د .أحمد صقر أحمد

اناس لَلً

د .أحمد صقر أحمد

ترتَح الطاي

لمً القاضٍ

د .سعدج سارٌ

ترتَح الطاي

رَتا علٍ

د .سعدج سارٌ

ترتَح الطاي

نرمَن الحداد

دج .رَم سلمون

ترتَح الطاي

شَرَن سلوم

دج .اعتداي عتد هللا

هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح
هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح
هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح
هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح
هندسح النظم
والشتكاخ
الحاسوتَح

التربَة

دنده
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التطتَقاخ المعتمدج علً
تروتوكوي اي UDP
تحسَن تقنَح تحدَد الرزم
اٖحتمالٍ للحد من هجوم
الحرمان من الخدمح الموزع فٍ
الشتكاخ التٍ تعتمد اٖصدار
السادس من تروتوكوي اٖنترنَخ
أمن اتصاي المجموعاخ فٍ
شتكاخ الت المتعدد
تطوَر خوارزمَاخ خدمح الاَدَو
عند الطلب فٍ شتكاخ الهاتؾ
النقاي
نمذجح ومحاكاج شتكاخ
mobile-ip
الحي اْمثي لتطتَت تروتوكوي
التحكم تالنقي  TCPفٍ الشتكاخ
الٗسلكَح المتنقلح MANET
تطوَر الشتكح الحاسوتَح فٍ مرفؤ
الٗذقَح تاستخدام Exchange
 Serverورتطها مع الشتكاخ
اْخري الحاسوتَح موجهاخ
CISCO
استخدام نظام كشؾ اٖخترات مع
تروتوكوي توجَه شعاع المسافح
اِمن فٍ الشتكاخ الٗسلكَح ذاخ
الؽرض لتقلَص الهجماخ فٍ
طتقتٍ الشتكح والتطتَقاخ
تحسَن ادا الشتكح الحاسوتَح من
خٗي تطتَت متادئ هندسح
الحركح تاستخدام / MPLS/
استخدام النمذجح والمحاكاج لدعم
ماهوم الزمن الحقَقٍ فٍ شتكاخ
/WSN/
أثر تدرَس مهاراخ عملَاخ العلم
فٍ تنمَح التاكَر الناقد لدي تٗمَذ
الصؾ الراتع اْساسٍ فٍ مادج
العلوم والترتَح الصحَح .
أثر استخدام استراتَجَح خرائط
المااهَم التعاونَح فٍ اكتساب
المااهَم العلمَح لدي تٗمَذ
الصؾ الراتع اْساسٍ فٍ مادج
العلوم والترتَح الصحَح
دراسح مستقتلَح لدور المرشد
الناسٍ المدرسٍ فٍ التخاَؾ من
اِثار الناسَح الناجمح عن
اْزماخ والكوار لدي تٗمَذ
الحلقح اْولً من مرحلح التعلَم
اْساسٍ
دراسح سَكومترَح حوي تطوَر

24/8/2010

08/10/2010

23/3/2010

29/6/2010

02/09/2010

02/09/2010

24/8/2010

29/6/2010

16/12/2010

03/09/2010

08/10/2010

09/07/2010

09/07/2010
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الهندسة
التقنَة

المعهد العالٍ
للبحوث
البحرَة

المعهد العالٍ
لبحوث البَئة

ترتَح الطاي

نورا زهرج

دج .سعده سارٌ

ترتَح الطاي

تلسم سعود

دج .سعده سارٌ

ترتَح الطاي

ٖرا صالح

د .روعح جناد

هندسح الطاقح
التجددج

منذر سلَمان

د .عدنان عمران

اْتمتح الصناعَح

نتاي محمد

د .علٍ خضور

أتمتح صناعَح

تها حسن

علٍ أحمد محمود

أتمتح صناعَح

محمد َوسؾ

عدنان عمران

أتمتح صناعَح

رشا محمد

د .محسن أحمد
خطَب

أتمتح صناعَح

ٖنا حسن

علٍ أحمد محمود

التَولوجَا التحرَح

هدَي عراج

د .حامد مَهوب

التَولوجَا التحرَح

نوار سلَمان

د .فَروز دروَ

الكَمَا التحرَح
والتلو

سمر جوٖت

د .حازم كراوٌ

رماز ناصر

د.تمَم علَا
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اختتار القدراخ المعرفَح
تاستخدام نموذج را
مدي تطتَت متادئ ادارج الجودج
الشاملح فٍ مإسساخ رَاض
اْطااي  -دراسح مَدانَح فٍ
محافظح الٗذقَح
أثر استخدام نموذج التعلَم التنائٍ
فٍ تعدَي التصوراخ اتدَلح
للمااهَم العلمَح لدي تٗمَذ
الصؾ الراتع اْساسٍ فٍ مادج
العلوم والترتَح الصحَح
أثر استخدام الدراما التعلَمَح فٍ
تحصَي تٗمَذ الصؾ الراتع
اْساسٍ فٍ قواعد اللؽح العرتَح
وتنمَح التقلَد أتداعٍ لدَهم
دراسح تحوَي طاقح اْمواج
التحرَح العرضَح إلً طاقح
كهرتائَح علً الساحي السورٌ
تمساعدج الحاسوب
نمذجح ومحاكاج قَادج محرك تَار
مستمر تاستخدام تقنَح التعدَي
النتضٍ العرضانٍ /PWM/
اعتماداً علً لؽح VYHDL-
AMS
أثر أنظمح التحكم الكهرتائٍ فٍ
تقلَي مااقَد الطاقح لٖٗخ
الكهرتائَح ذاخ العمي الدورٌ
دراسح نموذجَح لضخ المَاه
تاستخدام الطاقح الشمسَح لمزرعح
فٍ رَؾ طرطوس
استخدام أنظمح التحكم وتحصَي
المعطَاخ  /SCADA/فٍ أتمتح
محطاخ ضخ المَاه فٍ محافظح
طرطوس
تطوَر نظام التحكم للمصاتَح
الموفرج للطاقح تهدؾ تحسَن
جودج أدائها
مساهمح فٍ دراسح التنوع
الحَوٌ للالورا التحرَح علً
شاطئ الٗذقَح مع اشارج خاصح
لٓنواع الؽرتَح واٖقتصادَح
دور المؽذَاخ ( نتراخ  ،فوسااخ
 ،سَلَكاخ ) فٍ نمو العوالت
النتاتَح فٍ المَاه الشاطئَح لمدَنح
الٗذقَح .
دراسح توزع المؽذَاخ فٍ
مختلؾ أنواع المَاه الساحلَح
ومدي تؤثَرها تالخواص
الهَدروكَمَائَح للمَاه
تقََم الخطر التَئٍ لٗنشطح
التشرَح والزراعَح علً جودج
مصادر مَاه الشرب حالح دراسَح

09/07/2010

11/09/2010

11/09/2010

11/09/2010

16/12/2010

06/08/2010

24/8/2010

26/10/2010

26/10/2010

23/2/2010

23/3/2010

08/10/2010

05/04/2010

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
 :منطقح قسمَن

المعهد العالٍ
للغات

اللؽح الارنسَح

هزار نظام

د .جمانح هدَوج

اللؽح الارنسَح

رزان نظام

د .سامو صالح

اللؽح الارنسَح

صاا سوراك

دج  .جومانح هدَوج

اللؽح الارنسَح

فاتن ؼندور

دج  .اعتداي حتَب

دراسح تحلَلَح لمناهي اللؽح
الارنسَح ْهداؾ خاصح وعٗقتها
تحاجاخ طٗب السنح الثانَح فٍ
الكلَاخ العلمَح والتقنَح فٍ جامعح
تشرَن
الترجمح فٍ مجاي تعلَم اللؽح
الارنسَح فٍ المدارس فٍ سورَح
وثائت تتصرؾ  -وثائت دونما
تصرؾ فٍ منهاج تعلَم اللؽح
الارنسَح للصؾ الساتع والثامن
والتاسع
تحلَي مكوناخ اٖستَعاب الشاهٍ
فٍ مجاي تعَم وتعلم مادج اللؽح
الارنسَح فٍ الصؾ الساتع من
التعلَم اْساسٍ

الملحت  /6/أتحا الماجستَر المنجزج خٗي عام 1222
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25/5/2010

08/10/2010
08/10/2010

08/10/2010
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الكلَة

القسم

اسم الاالب

األستاذ
المشر

عنوان المشروع
البحثٍ

تارَخ االنجاز

اللؽح العرتَح

كسري زهَرٌ

د.إتراهَم التب

التوجه الدٖلٍ لشواذ القاعدج
النحوَح

30/3/2010

لَلً اْطر

د .مجد رنجوس

اٖخطا التٍ َرتكتها الطٗب
السورَون عند لاظ اٖصواخ
الساكنح المتتالَح فٍ اللؽح
اٖنكلَزَح  :تحلَي وحلوي
ومقترحاخ

01/11/2010

اللؽح العرتَح

سمر زلَخح

د .عَد محمود

التراجَدٌ فٍ مسرح ممدوح
عدوان

26/1/2010

اللؽح العرتَح

خالد اْحمد

د .مالك َحًَ

أتنَح المشتقاخ الدالح علً الااعلَح
والماعولَح فٍ دَوان اْعشً

30/3/2010

اللؽح العرتَح

المؽَرج المحَمد
الهوَدٌ

د.عتد هللا أتو هَؾ

الرإي الاكرَح والانَح فٍ
رواَاخ عتد السٗم العجَلٍ

28/1/2010

اللؽح العرتَح

أكسم فَاض

د .محمد تصي

اللؽح الارنسَح

َامن عتد الهادٌ
دَب

د .نجَب ؼزاوٌ

طب اْطااي

آٖ دَب

د.ؼزي دَب

دراسح تطتَقَح علً نماذج من
الصحافح الرسمَح السورَح فٍ
مطلع القرن الحادٌ والعشرَن
دراسح اٖناعاٖخ فٍ مصَدج
مارٌ كاردَناي تدًٖ من /دراسح
اٖناعاٖخ فٍ قصَدج مارٌ
كاردَناي/
دور القلس المعدٌ المرَئٍ فٍ
نوتاج الرتوج المعند عند اْطااي

03/09/2010

التولَد وأمراض
النسا
الجراحح

هزار الحسن

د .رئَاح مرعٍ

هَثم رشو

د .سجَع مسعود

التولَد وأمراض
النسا
الطب المخترٌ

مَمون عتد الحمَد

د .أحمد َوسؾ

ندي خَرتك

د.مازن كراوٌ

الجراحح التولَح

مهند سار

جراحح اْذن
واْنؾ
والحنجرج

محمد الحسن

د .مصطاً
اتراهَم

اْشعح

محمد الخَر

د.فَصي ناصر

القسم

اسم الطالب

اْستاذ
المشرؾ

اللؽح اٖنكلَزَح

اِداب والعلوم
اإلنسانَة

الاب البشرٌ

الكلَة

د.أَمن حرفو
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دور التروجسترون فٍ الوقاَح
من الوٖدج التاكرج
الناسور الشرجٍ  /خترج مشاً
اْسد الجامعٍ فٍ الٗذقَح /
خطح التح قاتلح للتعدَي .
تخطَط قلب الجنَن أأثنا
المخاض
معدي انتشار الجراثَم المعوَح
المارزج ٖنزَماخ تَتا ٖكتاماز
واسعح الطَؾ عند مرضً مشاً
اٖسد الجامعٍ تالٗذقَح
ومقاومتها للصاداخ.
تقََم نتائي تاتَخ الحصَاخ
الكلوَح تاٖمواج الصادمح من
خارج الجسم. /ESWL/
مقارنح تصنَع اللهاج وشراع
الحنك تاستخدام اللَزر CO 2
مع الجراحح التقلَدَح عند مرضً
الشخَر
ارتااع مشعر المقاومح فٍ
الشراََن الكلوَح والشراََن داخي
الكلَح عند المرضً السكرََن

عنوان المشروع
التحثٍ

26/8/2010

11/01/2010

02/02/2010
15/4/2010

28/1/2010
09/01/2010

24/1/2010

26/5/2010

02/03/2010

تارَخ اٖنجاز
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الاب البشرٌ

الكلَة

التولَد وأمراض
النسا

محمد جومرخ

د .أحمد عتد
الرحمن

الجراحح

محمد سنان محمد

د.محمد َوسؾ

اْطااي

لإٌ محمد

د.علٍ اتراهَم

اْمراض التاطنح

ٖرا الحانوخ

د .محمد الخَر

فردوس الجرود

د .فَصي ناصر

الجراحح

عَسً نقوٖ

د.أكثم قنجراوٌ

الجراحح

ؼَ سلمان

د.محمد كنعان

اْطااي

طاهر الشنتوخ

د .سمَر أصٗن

امراض العَن

عتد هللا دحح

د.حتَب َوسؾ

اْمراض التاطنح

شهوان شهوان

د .نضاي اسكَؾ

جراحح اْذن
واْنؾ
والحنجرج
اْطااي

سامروقاؾ

د.محمد رستم

سامٍ الَوسؾ

د .عدنان دَوب

اْمراض
الجلدَح

رشا عاصٍ

د .محمد عادي
إسماعَي

التولَد وأمراض
النسا

رلً تٗي

د.محمد النقرٌ

اْمراض
الجلدَح

رَم الحورانٍ

دج .فوز حسن

الجراحح

خلدون منَؾ

عتد الوهاب اٖمام

التخدَر

دَما داإود

د .عتد الهادٌ
سٗمح

دراسح احصائَح مَدانَح لعملَاخ
استئصاي الرحم فٍ مشاً اْسد
الجامعٍ تالٗذقَح
سرطان الخلَح الكلوَح التشخَص
والمعالجح
التظاهراخ السرَرَح للدا
الزٖقٍ
متٗزج الصدر الحاد لدي مرضً
الدا المنجلٍ  /خترج مشاً اْسد
الجامعٍ  /خطح التح قاتلح
للتعدَي .
العٗماخ الصدوَح لذاخ الرئح
الاصَح عند اْطااي
اْورام ما حولمجي فاتر :
تشخَص وعٗج
تقََم وتدتَر الحاٖخ الحادج فٍ
الصان
دراسح التشوهاخ التوَح المرافقح
للسلس التولٍ التدئٍ عند اْطااي
دراسح مقارنح تؤثَر الٗتانو
تروسخ التَمولوي 2,5
موضعَا فٍ المراحي التاكرج
للزرت ماتوح الزاوَح
التظاهراخ السرَرَح خارج
المعوَح عند مرضً التهاب
الكولون القرحٍ  /خترج مشاً
اْسد الجامعٍ  /خطح التح
قاتلح للتعدَي
دراسح ستتَح لنقص السمع عند
التالؽَن
التهاب السحاَا عند الولَد
المصاب تاْنتان
مقارنح تَن اَٖارمَكتَن الاموٌ
والترمَترَن الموضعٍ فٍ
معالجح الجرب  /خترج مشاً
اْسد الجامعٍ  /خطح التح
قاتلح للتعدَي
تحرَض المخاض تاْكسَتوسَن
لدي سواتت قَصرَح سالَح
واحدج.

02/09/2010

28/1/2010
27/10/2010
09/01/2010

14/7/2010
26/1/2010
15/4/2010
05/11/2010
16/2/2010

19/9/2010

02/08/2010

02/02/2010
14/7/2010

01/10/2010

09/08/2010
التقران الساعٍ دراسح وتائَح
احصائَح  /خترج مشاً اْسد
الجامعٍ تالٗذقَح  /خطح التح
قاتلح للتدَي .
تدتَر اذَاخ الطحاي فٍ رضوح
التطن الكلَح عند التالؽَن

28/1/2010
24/1/2010

أهمَح اللَدوكائَن الورَدٌ فٍ
تسكَن اْلم عند مرضً
الجراحاخ التطنَح الكتري

القسم

اسم الطالب

اْستاذ
المشرؾ

عنوان المشروع
التحثٍ

تارَخ اٖنجاز

اْمراض

دَما محمد

د .جماي خدام

معالجح مرضً النخالَح الوردَح

11/11/2010

96

رقشَش انجسث انؼهًٍ وانذساعبد انؼهُب 0202
تاٖرَترومانَسَن واٖسَكلوفَر -
دراسح مقارنح  -خترج مشاً
اْسد الجامعٍ  /خطح التح
قاتلح للتعدَي

الجلدَح

الطب المخترٌ

دَمح علٍ

د.مازن كراواٌ

التولَد وأمراض
النسا

جنان متارك

د.صاا سلمان

اْمراض التاطنح

جَهان عتاس

اْمراض التاطنح

تشار سوَد

د .فاطمح َاسَن
قصاب
د .مالك حجازٌ

التولَد وأمراض
النسا
اْطااي

أصؾ الشاعر

د.جهاد أَوب

أصؾ حسن حسَن

د .مامون حكَم

الاب البشرٌ
امراض العَن

أكسم أحمد

دَ .وسؾ سلَمان

الجراحح

تاسي أحمد

د.ماجد علٍ

الجراحح التولَح

الَاس سٗمح

د.لإٌ نداؾ

معدي انتشار اْضداد المصلَح
لاَروس الحمات  -دا المنطقح
فٍ مجموعاخ عمرَح مختلاح
تؤثَراللولب علً الموجوداخ
الخلوَح والتنظَرَح فٍ عنت
الرحم.
أستاب الناس الدموٌ

14/1/2010

28/1/2010

28/1/2010

مدي انتشار اَجاتَح اختتار السلَن
عند مرضً التحاي الدموٌ
المزمن وقَمه التشخَصَح

24/5/2010

تحرَض المخاض تاستخدام
المَزوتروستي فٍ تمام الحمي
دور الصاداخ فٍ التهاب
القصَتاخ الشعرَح الحاد عند
الرضَع  /خترج مشاً اْسد
الجامعٍ فٍ الٗذقَح  /خطح
التح قاتلح للتعدَي .
مقارنح فعالَاخ كَتور وٖك ترو
مَتامَن مع فعالَح ترَد نَزولون
اسَتاخ موضعَا ً فٍ عملَاخ
الساد
تدتَر اندحات جدار التطن
اٖمامٍ تاستخدام رقعح الترولَن
دراسح مقارنح تَن تنظَر الحالب
URSوالتاتَخ تاْمواج
الصادمح من خارج
الجسم/ ESWL/فٍ تدتَر
حصَاخ الحالب.

01/10/2010
22/8/2010

15/3/2010

26/1/2010
24/3/2010

الجراحح

اتراهَم عتدو

د .وجَه علٍ

تشخَص وتدتَر الاتت اٖرتٍ
الكامن فٍ الجهح المقاتلح عند
اٖطااي

01/11/2010

جراحح اْذن
واْنؾ
والحنجرج

اكثم شرَتا

د .فاَز العلوانٍ

تقََم فعالَح مركتاخ الكَنولون فٍ
عٗج والتهاب اْذن والحنجرج

08/08/2010

التخدَر

تانح مهنا

د .تَسَر اتراهَم

جراحح اْذن
واْنؾ
والحنجرج

رَم خدام

د .عزَز محمود

مقارنح التروتوفوي مع الثَوتنتاي
 هالوتان لتخدَر العملَاخقصَرج اْمد عند اْطااي  /خطح
التح قاتلح للتعد َي.
التقََم السرَرٍَ ٖنقطاع التناس
أثنا النوم

21/4/2010

الكلَة

القسم

اسم الطالب

اْستاذ
المشرؾ

عنوان المشروع
التحثٍ

تارَخ اٖنجاز

الاب البشرٌ

جراحح اْذن
واْنؾ

علٍ رضا ناطقٍ

دَ .وسؾ َوسؾ

الطرت العٗتجَح لمنع حدو
الورم الدموٌ تعد عملَاخ تصنَع

21/9/2010
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والحنجرج
امراض العَن

العلوم

علٍ رضا نور
علٍ شاهٍ

دج .نجوي كردؼلٍ
د .هوا

علٍ

اْشعح

قاسم علٍ رستمٍ
سواد كوهٍ

الرَاضَاخ

رشا عثمان

د.محمد سوَقاخ

الكَمَا

روٖ عثمان

د .محمد معروؾ

علم الحَوان

نضاي حسن

د .فائز صقر

الكَمَا

هنا قتس

دج.هاجر ناصر

قسم الاَزَا

حسام حاج قاسم

د .جتور جتور

الجَولوجَا

رامَا وردج

د .محمود مصطاً

الكَمَا

هٗ الكاتب

دَ .اسر موسً

الاَزَا

خالد والٍ

د .علٍ دروَشو

علم الحَوان

تاسي الحاطوم

د .فائز صقر

الجَولوجَا

كنان راعٍ

د .أحمد محمد

الكَمَا

رزان خَرتَك

د .هاجر ناصر

الجَولوجَا

سحر حتَب

د.محمد توفَت
َونس

الوتَرج اْناَح .
مقارنح تؤثَر التتاكسَلوي
والتَمولوي الموضعََن فٍ عٗج
الزرت التدنٍ ماتوح الزاوَح
دراسح الصورج الشعاعَح للمعصم
والَد لتقدَر العمر العظمٍ
لٓطااي
المجموع التؽَر لمإتمراخ
تااضلَح مطردج أعظمَح لدوي
محدتح  -مقعرج /خطح التح
قاتلح للتعدَي .
الشروط المثلً لتحدَد نزر تعض
العناصر الكَمَائَح فٍ عَناخ
تَولوجَح مائَح تاستخدام تقانتٍ
الالورج العادَح تاْشعح السَنَح
 XRFوالالورج تكامي انعكاس
TXRF
مساهمح فٍ دراسح الترمَب
النوعٍ والكَمَائٍ للقاعَاخ
الحَوانَح فٍ شاطئ مدَنح جتلح
استقصا آثار تعض العناصر
الثقَلح فٍ التتػ السورٌ
دراسح إحصائَح لٕشعاعاخ
التَئح
دراسح تترولوجَح للصخور
التازلتَح فٍ منطقح تانَاس
حماَح التَئح من مخلااخ التولٍ
إَتَلَن تاعادج تدوَرج وأستاادج
منه صناعَا ً
أمثلح الوقاَح أشعاعَح لجهاز
الطتقٍ المحورٌ المحوسب
استقصا القشرَاخ عشارَاخ
اْرجي (  )Decipodaوكاا ج
الخصوتح عند جمترَاخ
() penaeidaeفٍ مَاه شاطئ
جتلح .
دراسح هَدرو جَوكَمَائَح
للمصادر المائَح فٍ الجز اْدنً
من حوض نهر الكتَر الشمالٍ
وتقََم التؤثَر الجَو تَئٍ علً هذه
المصادر وخواص الترتح فٍ تلك
المنطقح
تحلَي الشعر كمإثر صحٍ
تالطرَقح الاولط أمتَرومترَح.
تؤثَر التكتونَك علً الوضع
الهَدروجَولوجٍ فٍ منطقح
تحَرج سد السخاتح والحوض
الصتاب

05/09/2010

28/1/2010

10/07/2010

02/09/2010

05/12/2010

25/10/2010

29/3/2010
03/01/2010
12/02/2010

08/09/2010
13/12/2010

15/4/2010

19/8/2010
22/8/2010

الكلَة

القسم

اسم الطالب

اْستاذ
المشرؾ

عنوان المشروع
التحثٍ

تارَخ اٖنجاز

العلوم

الكَمَا

هتح إتراهَم

د .نتَي طعمح

أضافاخ الؽذائَح " مضاداخ
التؤكسد والمواد الحافظح "  /خطح
التح قاتلح للتعدَي

27/10/2010
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الهندسة
المَكانَكَة
والكهربائَة

اسماعَي فرَد
خونده

د .حسن عتاس

تحسَن التؽطَح فٍ الشتكاخ
الخلَوَح

05/02/2010

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح
الهندسح
ألكترونَح

سمر فرحح

د.علٍ العلٍ

دراسح تؤثَر اْتنَح ونمذجتها
لتقدَر تخامد اْمواج الرادَوَح
/خطح التح قاتلح للتعدَي .

07/08/2010

هندسح التصمَم
واْنتاج

هندَح عاَصح

د .محمد نهاد
كردَح

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح
الحاستاخ
ألكترونَح

06/12/2010
تؤثَر درجح الحرارج علً أنماط
التآكي فٍ مركتاخ التٗستَك
المتصلتح حرارَا ً

طاهر الاروٌ

د.علٍ العلٍ

نمذجح الحواجز الطتَعَح لتقدَر
تخامد اْمواج الرادَوَح

29/3/2010

حسا ن عطَح

د .رَاض ضاهر

الهندسح
المَكانَكَح

عقَي مصٗ

د.احمد احمد

هندسح الطاقح
الكهرتائَح

حسان الحجٍ

د .معَن َونس

دراسح وتطتَت أساسَاخ حماَح
المعلوماخ تاستخدام شَاراخ
التعمَح
ادارج الحالح العاترج لتحسَن جودج
الطاقح الكهرتائَح خطح التح
قاتلح للتعدَي
دراسح وتصمَم المضخاخ
الترانزستورَح العاملح فٍ مجاي
اْمواج المَكروَح

27/10/2010

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح

َارا أسعد

د.لمَس قدسٍ

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح
الحاستاخ
ألكترونَح

لوتس َاسَن

د.لمَس قدسٍ

سحر العلٍ

د .تٗي شَحا

الحاستاخ
ألكترونَح

رامٍ نتَاح

د .رَاض ضاهر

الحاستاخ
ألكترونَح

دارَن محٗ

د .حسن اْحمد

الهندسح
ألكترونَح

مَٗد حمدان

د .نتَي مقدسٍ

الهندسح
ألكترونَح

أمجد سعَدٌ

د .السمإوي صالح

23/6/2010

18/1/2010

19/9/2010
إنشا الثقح تَن المجاٖخ فٍ تَئح
وندوز والتخطَط والتطتَت
اٖستراتَجَح إثتاخ شخصَح
تحسَن إشارج الرادار تاستخدام
مرشح كالمن
تصمَم نموذج عصتونٍ
تاستخدام خوارزمَخ الترمجح
التطوَرَح المحسنح
تقََم أدا خوارزمَاخ التشاَر فٍ
اْجهزرج النقالح .

13/1/2010

13/10/2010

21/6/2010

27/9/2010
تحسَن تقنَح التعرؾ علً شكي
الَد تأعتماد علً الشتكاخ
العصتونَح والتحوَي الموَجٍ
13/5/2010
فاعلَح التقصَح السطحَح
تاستخدام التَاراخ عالَح التردد
فٍ رفع كاا ج عناصر اِٖخ
26/4/2010
تحلَي وتصمَم الهوائَاخ
الشرائحَح تاستخدام نظرَح
 - calerinخطح التح قاتلح
للتعدَي

الكلَة

القسم

اسم الطالب

اْستاذ
المشرؾ

عنوان المشروع
التحثٍ

تارَخ اٖنجاز

الهندسة

الهندسح
ألكترونَح

محمد حسنو

د.رَاض ضاهر

أمن الشتكاخ الٗسلكَح :اٖعتا
والحلوي  -خطح التح قاتلح
لتعدَي

27/7/2010
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المَكانَكَة
والكهربائَة

هندسح الطاقح
الكهرتائَح

سهاد عتد اللطَؾ

د .عزخ حسن

قسم هندسح
الطاقح الكهرتائَح

رفاه رومَح

د .مسعود صتَح

هندسح الطاقح
الكهرتائَح

رزان الرحَح

د .هَثم دؼرور

هندسح القوي
المَكانَكَح

محمد َاسَن

د .رامٍ جورج

هندسح القوي
المَكانَكَح

عامر اْزكٍ

د .لطَاح الحموٌ

هندسح القوي
المَكانَكَح

مازن دروَ

هندسح القوي
المَكانَكَح

أحمد زَتون

د .صٗح داإود

هندسح القوي
المَكانَكَح
هندسح القوي
المَكانَكَح

خلدون سلَم

د .رامٍ جورج

حسن شتانٍ

د .محمد دَوب

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح

سوراج عرنوس

د.احسان شرَتح

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح

نسرَن جدَد

د .محمد عتد
الحمَد

د .نتَي ؼدَر

نمذجح التجارب المخترَح لمختر
اِٖخ الكهرتائَح تاستخدام
AND MATLAB
 / SIMULINKخطح التح
قاتلح للتعدَي
دراسح فنَح واقتصادَح ٖستخدام
الخَٗا الشمسَح لتؽذَح قرَح
معزولح تالطاقح الكهرتائَح
اكتشاؾ المعطَاخ الشاذج
وازالتها لرفع موثوقَح نظم
التحكم المإقخ تنظم القدرج
الكهرتائَح  /خطح التح قاتلح
للتعدَي
دراسح تؤثَر المواد المتؽَرج
الطور علً تصمَم الجدار
الخازن للحرارج  /خطح التح
قاتلح للتعدَي
تحسَن الخواص المَكانَكَح –
الاَزَائَح لمركتاخ التولٍ أستر
ؼَر المشتع المسلح تاْلَاؾ
الزجاجَح المخصصح لصناعح
الزوارت
استخدام المحازاخ فٍ تخاَؾ
اكاسَد اِزوخ المنتعثح مع
ؼازاخ عادم محركاخ اٖحترات
الداخلٍ
اٖستاادج من الطاقح الشمسَح فٍ
انتاج الؽاز الحَوٌ
تحسَن أدا المقطر الصندوقٍ
الشمسٍ تاستخدام تقنَاخ جدَدج

21/9/2010

26/8/2010

31/10/2010

06/03/2010

07/08/2010

11/11/2010

22/11/2010

22/11/2010
24/3/2010

دراسح ارتااع درجح حرارج
اٖسنان علً امتداد عرض السن
الناتجح عن تؽَر ضؽط مزَي
الهوا والزَخ فٍ الاراغ تَن
اْسنان  /خطح التح قاتلح
للتعدَي
04/01/2010
تحسَن أدا أحد التروتوكوٖخ
الخاصح تالشتكاخ الٗسلكَح
الناقلح  / MANETخطح التح
قاتلح للتعدَي
06/03/2010
تحسَن أخماد أهتزازاخ فٍ
نظم الطاقح الكهرتائَح تاستخدام
مخمد اهتزاز َعتمد فٍ عمله
علً التحكم العائم
FUZZYLOGIC

الكلَة

القسم

اسم الطالب

اْستاذ
المشرؾ

عنوان المشروع
التحثٍ

تارَخ اٖنجاز

الهندسة
المَكانَكَة

هندسح
اٖتصاٖخ
الكهرتائَح
الحاستاخ

رتً داإود

د.صادت علٍ

تطتقاخ أنظمح قواعد المعطَاخ
وتقنَاخ اٖتصاٖخ فٍ الخدماخ
الطتَح العٗجَح
امن الشتكاخ وأنظمح كشؾ

09/07/2010

تشري علٍ دَوب
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والكهربائَة

االلتصاد

اٖختراقاخ الشتكَح ( اْنظمح
المعتمدج علً الكشؾ تالتوقَع
وخوارزمَاخ مطاتقح النماذج )
الطرَقح الاضلً لتحسَن
الخواص الَكانَكَح لاوٖذ العدج
من خٗي المعالجاخ الحرارَح

ألكترونَح
هندسح التصمَم
وأنتاج

شادٌ عوَضح

السكان و التنمَح

دارَن الجردٌ

د.محمد الصطوؾ

المحاستح

أحمد عَسً
عاصٍ

د.محمد التهلوي

السكان و التنمَح

أمَرج سلوم

د .محمود طَوب

السكان و التنمَح

تشري فَصي عتود

د.محمد الحسَن
الصطوؾ

قسم السكان و
التنمَح
السكان و التنمَح

سهَمح حمود
صاا أحمد

د .محمد حسَن
الصطوؾ
د .محمود طَوب

أحصا

طارت عمران

د .محمد طَوب

إدارج اْعماي

علٍ محمد علٍ

د .ولَد عامر

اٖقتصاد
والتخطَط
أحصا

لورا عتاس

د.نزار قنوع

محمود حسن
حسَن

د .حمود طَوب

المحاستح

مرَم عتد الحلَم

د.محمد التهلوي

السكان و التنمَح

مناي تدَوٌ

إدارج اْعماي

مَادج معروؾ

د .علٍ مَا

نور قتاتٍ

د.محمد معن دَوب

نورا منصوره

د .رضوان العمار

اٖقتصاد
والتخطَط

د.محمد عكرو
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الاقر فٍ الساحي السورٌ ودور
الترتَح السكانَح فٍ معالجته -
دراسح مَدانَح
مدخي مقترح لتطوَر عمي
ماتشٍ الجهاز المركزٌ للرقاتح
المالَح فٍ الوحداخ الحكومَح
ذاخ الطاتع أدارٌ
دراسح احصائَح تحلَلَح ِثار
التلو التَئٍ علً السكان
والتنمَح ـ دراسح تطتَقَح علً
مصااج تانَاس
قَاس الكاا ج الداخلَح للترتَح
والتعلَم اْساسٍ فٍ محافظح
الٗذقَح
قَاس مردودَح التؤهَي و التدرَب
فٍ القطاع الخدمٍ فٍ سورَح
دراسح تحلَلَح لظاهرج العنؾ ضد
اْطااي أستاتها  -نتائجها -
منعكساتها علً التنمَح دراسح
مَدانَح فٍ محافظح الٗذقَح
دراسح تحلَلَح لمعاََر تقََم اْدا
الوظَاٍ دراسح مَدانَح علً
مرفؤٌ الٗذقَح وطرطوس
دور أستقطاب وأختَار فٍ
رفع كاا ج إدارج الموارد التشرَح
 دراسح مقارنح لشركح المقاوٖخالخاصح فٍ سورَح وفٍ إمارج
أتو ظتٍ  -اٖماراخ العرتَح
المتحدج
ااقتصاد السَاحٍ وموقعه فٍ
اٖقتصاد
دراسح أثر تطتَت إدارج الجودج
الشاملح فٍ المجاي الترتوٌ
/دراسح تطتَقَح فٍ محافظح
الٗذقَح ./
جودج مراجعح الحساتاخ
والعوامي المإثرج علَها من
وجهح نظرج مراجعٍ الحساتاخ
الخارجََن فٍ سورَا -دراسح
مَدانَح
العوامي اٖقتصادَح واٖجتماعَح
المإثرج فٍ الصحح أنجاتَح فٍ
سورَح
المشاكي والمعوقاخ التٍ تواجه
إدارج الموانئ التحرَح السورَح
(دراسح تطتَقَح ) لمرفؤ الٗذقَح
اٖتجاهاخ المختلاح لتطتَت
سَاساخ تحرَر اْسوات  -دراسح
مقارنح تَن اٖتجاه اٖسَاوٌ و
اٖتجاه الؽرتٍ
المصارؾ الشاملح ودورها
المستقتلٍ فٍ تاعَي سوت

06/12/2010

24/5/2010

14/7/2010

26/4/2010

16/12/2010

19/4/2010
26/1/2010

15/3/2010

25/10/2010

31/10/2010
25/1/2010

24/5/2010

27/10/2010

15/3/2010

1./1/2010

24/5/2010
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السكان و التنمَح

نَاَن تَاسٍ

د.محمد الحسَن
الصطوؾ

اتتهاي قاتقلٍ

دج .ثنا أتا زَد

اٖقتصاد
والتخطَط
سلوي عتاس

د .ولَد عامر

اٖقتصاد
والتخطَط
تشار إتراهَم

د .ولَد عامر

اٖقتصاد
والتخطَط
خلود الشَتانٍ

د .ولَد عامر

اٖقتصاد
والتخطَط
شَرَن جدَد

د .رضوان العمار

اٖقتصاد
والتخطَط
أحمد عثمان

د .محمد حسَن
الصطوؾ

نور أتو َوسؾ

د .تسام زاهر

التحلَي أحصائٍ لدور
المصارؾ التجارَح فٍ تعتئح
المدخراخ المحلَح لتموَي
عملَاخ التنمَح فٍ سورَح  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
إدارج خدمح العمٗ ودورها فٍ
رفع فعالَح المصارؾ دراسح
مَدانَح علً المصرؾ العقارٌ
فٍ الٗذقَح
الحكومح وأثرها علً تحسَن
مستوي اْدا فٍ منظماخ
اْعماي  -دراسح مَدانَح علً
المصارؾ والتنوك التجارَح
العاملح فٍ محافظتٍ الٗذقَح
وطرطوس
تحسَن جودج خدماخ نقي الركاب
من منظور إدارج الجودج الشاملح
دراسح مَدانَح علً قطاع النقي
الترٌ للركاب فٍ محافظح
الٗذقَح
اٖستراتَجَاخ التسوَقَح وأثرها
علً المَزج التنافسَح  -دراسح
مَدانَح فٍ المصرؾ التجارٌ
السورٌ  /خطح التح قاتلح
للتعدَي

د .طرفح شرَقٍ

العرض السَاحٍ فٍ محافظح
الٗذقَح وستي تطوَره  -دراسح
تحلَلَح  /خطح التح قاتلح
للتعدَي .
دور اٖتصاٖخ أدارَح فٍ رفع
مستوي اْدا الوظَاٍ  -دراسح
مَدانَح لمشاً اْسد الجامعٍ
تالٗذقَح ومشاً التاسي
تطرطوس  /خطح التح قاتلح
للتعدَي

أحصا

إدارج اْعماي
صتا أحمد

د .علٍ مَا

إدارج اْعماي

دانَا زَن العاتدَن

د .سامر قاسم

إدارج اْعماي

أَهم أحمد

د .أدَب ترهوم

إدارج اْعماي

تاسي أسعد
اٖقتصاد
والتخطَط
محٍ الدَن محمد
إدارج اْعماي

اْورات المالَح فٍ سورَا
دراسح تحلَلَح للرواتب واْجور
فٍ سورَح وعٗقتها تالنمو
السكانٍ والتنمَح التشرَح خٗي
الاترج من 1225-1222
صنادَت التموَي العرتَح ودورها
فٍ تموَي وتاعَي مشارَع التنمَح
فٍ سورَح  /خطح التح قاتلح
للتعدَي
تطور قطاع الزراعح وانعكاساته
علً سوت العمي فٍ سورَح /
خطح التح قاتلح للتعدَي
العمالح فٍ القطاع الخاص
الصناعٍ  ،واقعها تطورها آفاقها
المستقتلَح  /خطح التح قاتلح
للتعدَي
دور الهَئح العامح للتشؽَي وتنمَح
المشروعاخ فٍ تحسَن واقع
سوت العمي فٍ سورَا  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
فعالَح السَاسح المالَح فٍ تشجَع
اٖستثماراخ فٍ سورَح

د .محمد عتاس
دَوب
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22/8/2010

13/5/2010

14/7/2010

15/11/2010

21/6/2010

21/6/2010

22/3/2010

22/9/2010

24/2/2010

24/5/2010

25/10/2010

25/11/2010

26/5/2010
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محمد خضرج

د.نور الدَن هرمز

اٖقتصاد
والتخطَط
فدا الشَخ حسن

د .صٗح شَخ
دَب

أسامح ؼضتان

د .نور الدَن هرمز

إدارج اْعماي

اٖقتصاد
والتخطَط
أَهم نتع

د .سلمان عثمان

العٗقاخ الدولَح
خلدون الحداد

د .عتد هللا حمادج

أحصا
عٗ دَوب

د .سلمان عثمان

اٖقتصاد
والتخطَط
همسح حمدان

د .محمد نادر
عثمان

صاا دروَ

دج .نهاد نادر

المحاستح

إدارج اْعماي
عٗ علٍ

د.محمد صقر

اٖقتصاد
والتخطَط
عَسً أخرس

د .محمد عتاس
دَوب

رشا حلوم

د .سمَر شرؾ

السكان و التنمَح

اٖقتصاد
والتخطَط
حَان تركاخ

دج .كندج علٍ دَب

التدرَب ودوره فٍ زَادج القدرج
التنافسَح لدي الشركاخ العاملح
فٍ قطاع التؤمَن  -دراسح مقارنح
تَن شركاخ التؤمَن العامح
والخاصح فٍ الساحي السورٌ

د .عتد هللا حمادج

الواقع السكنٍ فٍ محافظح
طرطوس وأفقه المستقتلَح فٍ
إطار التخطَط أقلَمٍ
التروَي وأثره علً زَادج فعالَح
القطاع الصحٍ الخاص  -دراسح
مَدانَح مقارنح تَن المشافٍ
الخاصح فٍ محافظح الٗذقَح
دراسح تؤثَر أنواع مختلاح من
اْسمدج العضوَح فٍ نمو فطر
الاَوزارَوم المستب لمرض ذتوي
نتاخ التندورج فٍ الزراعح

إدارج اْعماي

روٖ ؼصن
أحصا
علٍ ادم متوج

دج .ؼادج تواط

إدارج اْعماي

الزراعة

انتصار شعتو

محدداخ وعوامي تنمَح
الصادراخ السورَح  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
واقع أفات استخدام أسالَب تحو
العملَاخ فٍ آلَاخ اتخاذ القرار
اْمثي  -دراسح مَدانَح علً
الشركاخ الصناعَح الحاصلح
علً شهادج اَٖزو فٍ الساحي
السورٌ
واقع ومستقتي التنمَح اٖقتصادَح
فٍ المنطقح الشرقَح  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
العٗقاخ اٖقتصادَح السورَح -
أَطالَح  -الواقع واْفات  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
دراسح واقع الاقر الحضرٌ فٍ
سورَح  /خطح التح قاتلح
للتعدَي
دور التنوك المركزَح العرتَح فٍ
ظي المتؽَراخ اٖقتصادَح
العالمَح المعاصرج
تقََم درجح تتنٍ تكنولوجَا
المعلوماخ فٍ نظم المعلوماخ
المحاستَح والعوامي المإثرج علً
أدا تلك النظم فٍ الشركاخ
السورَح
دراسح وتحلَي اتجاهاخ ودوافع
العاملَن نحو التؽََر دراسح
مَدانَح علً معمي اٖسمنخ فٍ
طرطوس
التكالَؾ النستَح وأثرها علً
تتادي التضائع تَن الدوي -
دراسح لواقع المنتجاخ السورَح
وستي تطورها  -خطح التح
قاتلح لتعدَي .
تقوَم فعالَح النشاط التسوَقٍ فٍ
القطاع الصناعٍ  -دراسح مَدانَح
علً شركاخ النسَي فٍ القطاع
العام فٍ سورَح
استثمار أمواي المإسساخ المالَح
فٍ سوت اْورات المالَح

دج .صتاح مؽرتٍ

وقاَح النتاخ
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27/10/2010

30/3/2010

31/10/2010

31/10/2010

04/01/2010

04/01/2010

09/01/2010

05/02/2010

05/02/2010

02/04/2010

09/08/2010

07/08/2010

27/10/2010

16/12/2010

24/2/2010
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علوم الترتح
واستصٗح
اْراضٍ

اوني محمود

دَ .اسر حماد

آمنح رستم

د .نتَي أتو كؾ

وقاَح النتاخ
إَاد دنورج

د.زكرَا فضلَح

التساتَن

التساتَن

جرجس نخلح
وهتٍ
حسان سلَمان

دزمازن نصور

د .علٍ دَب

التساتَن
رامٍ خضور

د.نزَه رقَح

المحاصَي
الحقلَح

ردَنح جتور

د.إتراهَم عزَز
صقر

زهرا محمد َحًَ
تَدت

د .علٍ رمضان

وقاَح النتاخ

وقاَح النتاخ

سٗم إتراهَم

د.عتد الرحمن
الخالدٌ

سمر مالك دَوب

علٍ دَب

اٖقتصاد
الزراعٍ
التساتَن

التساتَن

سوسن صافٍ
عتاس
عتد الكرَم المحمد

د .مازن نصور

د.عماد قتَلٍ

الحراج والتَئح
عتَر إتراهَم

د.عماد قتَلٍ

الحراج والتَئح
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المحمَح
دراسح تعض الملوثاخ الجرثومَح
لمصدرَن مائََن مستخدمَن
ساتقا ً فٍ الشرب فٍ منطقح
الجندَرَح
أدارج المتكاملح لّفاخ الزراعَح
تاستخدام النمذجح الحَوَح -
دراسح حالح علً محصوي القطن
تؤثَر تعض عملَاخ الخدمح فٍ
ظاهرج عدم انتظام الحمي عند
الحمي عند تعض أصناؾ
الحمضَاخ الَافاوٌ والكلَمانتَن
تؤثَر مسافاخ الزراعح فٍ إنتاجَح
الزعاران Crocus /
 /sativuslضمن الظروؾ
التَئَح المحلَح
تؤثَر تعض اْصوي فٍ توضَح
وتوزَع السطح المثمر لتعض
أصناؾ الحمضَاخ "أتوصرج -
جرَب فروخ  -كلمنتَن "
دراسح تؤثَر استخدام تقاَا التتػ
كسماد عضوٌ فٍ إنتاجَح
ونوعَح صنؾ التتػ
فرجَنَاكوتساكا
L(VK51)/51 tabacum .
Nicotianaالمزروع فٍ
سورَح
الكامي تَن إدارج اِفاخ وإدارج
المخلااخ فٍ التَئح الزراعَح
المؤهولح لتخاَؾ التلو وتؤمَن
تنمَح مستدامح(النموذج المستخدم
اْكاروساخ الحمرا والقوارض
وذتاتح الااكهح ضمن تَئح
الحمضَاخ فٍ الساحي السورٌ)
دراسح دورج حَاج ذتاتح أورات
الزَتون ( DASINEURA
Floer OLEae
(Diptera:Cecidomyiidae
 .والطاَلَاخ المرافقح لها فٍ
ظروؾ الساحي السورٌ
دراسح فعالَح الترنامي أرشادٌ
لتطوَر واقع المرأج الرَاَح فٍ
محافظح الٗذقَح
حصر اْصوي الترَح للتااح فٍ
جتاي المنطقح الساحلَح  /خطح
التح قاتلح للتعدَي
التوصَؾ وأكثار الخضرٌ
الدقَت لتعض الطرز المحلَح
التاتعح لنوعٍ الورد ROSA
Canina . &Damascene
دراسح النمو وأنتاجَح
والخصائص التكنولوجَح ْشجار
اْرز اللتنانٍ فٍ موقع التحرَي
اٖصطناعٍ فٍ المنطقح الساحلَح
دراسح النمو وأنتاجَح لؽاتح
الشهَد تاسي اْسد فٍ محافظح
طرطوس وتؤثَر تنَح وتركَب
الؽاتح فٍ التنوع الحَوٌ

21/9/2010

21/6/2010

21/4/2010

21/7/2010

15/3/2010

14/2/2010

12/02/2010

21/6/2010

22/9/2010

11/04/2010

15/3/2010

25/10/2010

02/02/2010
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علٍ الجماي

د.منذر حلوم

وقاَح النتاخ

علٍ عثمان

د.محمد عتد العزَز

المحاصَي
الحقلَح
ؼَ نصور

د.تدَع سمرج

التساتَن
المحاصَي
الحقلَح

ؼَدا مَاسح

اٖقتصاد
الزراعٍ

فإاد علٍ

التساتَن

لونا أحمد

وقاَح النتاخ

مارٌ حو

د.محمد عتد العزَز

د .نضاي دروَ
مروان حمَدان

د .سمَر طتا

التساتَن

محمد صٗح الدَن
محمد

زكرَا فضلَح

الترتح
واستصٗح
اْراضٍ

مَسون زَادج

د.عَسً كتَتو

قسم التساتَن

وضاح محمد حامد

زكرَا فضلَح

اٖقتصاد
الزراعٍ

رَم إسماعَي

د.محسن جحجاح

الهندسح الرَاَح

مهند السالم

د .محمد عتد
العزَز

أنتاج الحَوانٍ

حسَن المشَعي

د .رفَت جتٗوٌ

أنتاج الحَوانٍ

شادٌ جنَدٌ

د .أدَب سعد

المحاصَي
الحقلَح

هشام اْحمد

د .صالح قتَلٍ
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دراسح التؤثَراخ الجانتَح لمتَداخ
الحشراخ التَرثروئَدَح فٍ
اٖكاروس العنكتوتٍ ذٌ التقعتَن
Tetranychus Urticae
chidae Tetrany Koch
Acari
تؤثَر الرٌ تمَاه صرؾ أحواض
ترتَح اْسماك علً إنتاجَح القطن
صنؾ حلب33-2إنتاج الارَز تاستخدام سوَاخ
مختلاح من أسمدج الكمتوسخ
المنتي من مخلااخ عضوَح محلَح
تؤثَر مستوَاخ مختلاح من
العناصر النادرج علً نمو
وإنتاجَح صنؾ القطن حلب-33-
-2تاستخدام المزارع الرملَح
دراسح تحلَلَح للكاا ج أنتاجَح
لزراعح التتػ فٍ الٗذقَح صناٍ
 شك التنخدراسح تؤثَر وسط الزراعح فٍ
نمو وإنتاجَح فطر
المحارpleurotus /
/ ostreatusخطح التح قاتلح
للتعدَي
دراسح أولَح لتؤثَر مخلااخ تعض
النتاتاخ الصلَتَح علً نمو تعض
أعشاب وفطور الترتح
دراسح انتشار المجموع الجذرٌ
ونمو المجموع الخضرٌ لتعض
أصوي الحمضَاخ المدخلح إلً
القطر فٍ المنطقح الساحلَح
دراسح اْثر التَئٍ الحَوٌ /
والكَماوٌ لمعمي اسمنخ
الترتح والنتاخ طرطوس علً
المحَطح/خطح التح قاتلح
للتعدَي
دراسح اٖزهار واٖثمار لموجاخ
النمو العضلَح لتعض أنواع
الحمضَاخ فٍ ظروؾ المنطقح
الساحلَح وتؤثَرها علً اٖنتاجَح
دراسح اقتصادَح  -تحلَلَح
لتسوَت منتجاخ الزَتون  /زَتون
المائدج وزَخ الزَتون فٍ الساحي
السورٌ وأفات تطوَره  /خطح
التح قاتلح للتعدَي .
تؤثَر عمت الحراثح والتسمَد
تالذنك علً الخواص أنتاجَح
والتكنولوجَح لصنؾ القطن حلب
72
دراسح مورفولوجَح صحَح
للضرع عند اْتقار الجوٖنَح
المحلَح والمدرجح وأثر ذلك علً
أدائها أنتاجٍ فٍ محافظح
القنَطرج
تؤثَر كثافح الزرَعح ووزنها
الوسطٍ علً انتاجَح أسماك
الكارب فٍ اْحواض التراتَح
القَمح اٖنتاجَح لمجموعح من
أصناؾ القمح تحخ ظروؾ الرٌ

05/10/2010

07/08/2010

11/04/2010

21/7/2010

03/09/2010

05/10/2010

21/6/2010

17/3/2010

21/1/2010

21/7/2010

04/06/2010

18/8/2010

21/9/2010

21/6/2010

21/7/2010
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الهندسة
المدنَة

الهندسح أنشائَح

عٗ الناورٌ

د.ؼاندٌ جحجاح

أدارج الهندسَح
وأنشا

مَس علٍ

د .جماي عمران

هندسح
المواصٗخ
والنقي
الهندسح التَئَح

رَن خازم

د.أكرم رستم

نتَلح علٍ

ده.هنا سلمان

الهندسح أنشائَح

علٍ زروؾ

د.سلَمان أتو دَاب

الهندسح
الجَوتكنَكَح
الهندسح أنشائَح

سمَحح عجَي

د.مالك حسن

الزا نصرج

د .مالك شَخ َاسَن

الهندسح التَئَح

الماجدج محمد
محاوض
أَهم حسن

د .هَثم جناد
د .أدَب القاموع

الهندسح
الطتوؼرافَح

دَما سلمان نوح

د .فاَز دَب

أدارج الهندسَح
واْنشا

رنا خرتوطلٍ

د .جماي عمران

الهندسح التَئَح

سجً اتو موسً

د .أحمد وزان

الهندسح التَئَح

سراب العَسً

د .فادٌ رحمح

هندسح
المواصٗخ
والنقي

نورس خلَي

د.رامٍ حنا

الهندسح التَئَح

كاترَن علٍ

د .أحمد قصَر

الهندسح
الطتوؼرافَح

اب األسنان

فٍ المنطقح الشمالَح الشرقَح من
سورَا
دراسح سلو جدران التلوك ؼَر
الحاملح والمقواج تصاائح من
اْلَاؾ الزجاجَحG F R P
تحخ تاثَر القوي اْفقَح
دراسح الشروط المإثرج علً
تحدَد قَم عوامي الحسم
ٖستثماراخ مشارَع النقي فٍ
سورَح
تحلَي الحركح المرورَح علً
الشرَاناخ المدَنَح المنظمح
تاشاراخ ضوئَح
مإشراخ تطتَت المعاََر التَئَح
فٍ صناعح اٖسمنخ
استخدام الطرَقح المعدلح للعناصر
المنتهَح  -نموذج اٖنتقاٖخ -لحي
جَزان فٗسوؾ الرقَقح
تقََم قاتلَح تسَي الترب الرملَح
الشاطئَح تحخ تؤثَر الزٖزي
دراسح اْثر اٖقتصادٌ لٓمن
الصناعٍ علً صناعح التنا فٍ
الساحي السورٌ
اٖدارج التَئَح لمَاه الصرؾ
الناتجح عن معاصر الزَتون
التح عن الحي اْمثي للتتاَن
الزمنٍ فٍ قَاساخ اي GPS
تاستخدام تقنَاخ المَتاهَور ستَك
 /خطح التح قاتلح للتعدَي .
نموذج أولٍ لنظام معلوماخ
جؽرافَح للخارطح السَاحَح فٍ
محافظح الٗذقَح
دراسح عدم التؤكد فٍ تقدَر
تكالَؾ مشلرَع اْتنَح فٍ سورَا
 /خطح التح قاتلح للتعدَي .
تحدَد التلو تالضجَي الطرقٍ
ومستوَاته المكافئح علً عدج
مقاطع فٍ الٗذقَح  /خطح التح
قاتلح للتعدَي .
تقََم اْثر التَئٍ لمشارَع التنمَح
العمرانَح تاستخدام نظم
المعلوماخ الجؽرافَح
المساهمح فٍ وضع المنهجَح
لتحدَد تعض عوامي التثقَي
الٗزمح ٖختَار المسار اْمثي
للطرَت تمساعدج  / GISخطح
التح قاتلح للتعدَي .
استخدام المرشحاخ ثنائَح الطتقح
تنظام الترشَح فوت السرَع لتنقَح
المَاه السطحَح

15/11/2010

21/6/2010

21/7/2010

21/7/2010
21/9/2010

22/11/2010
14/7/2010

25/11/2010
09/07/2010

29/3/2010

10/07/2010

09/09/2010

24/2/2010

25/8/2010

19/9/2010

جراحح الام
والاكَن

رَان نور الدَن

د .حكمخ َعقوب

تعنوان التداخي الجراحٍ المتكر
فٍ معالجح اٖنتاناخ الاكَح
الوجهَح سنَح المنشؤ تعد
التحضَر الدوائٍ

06/06/2010

جراحح الام
والاكَن

محمد تارود

د .منذر أسعد

دراسح سرَرَح مقارنح تَن تعمَت
المَزاب تاستخدام تقنَح الشرائح

27/9/2010
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المزاحح وتعمَت المَزاب
تاستخدام تقنَح الشت المتموج /
خطحالتح قاتلح للتعدَي

المعهد العالٍ
للبحوث
البحرَة
المعهد العالٍ
لبحوث البَئة

جراحح الام
والاكَن

أمجد عطَح

د.عتد الكرَم خلَي

تَولوجَا تحرَح

صاا سوَد

د .أمَر اتراهَم

دور أماكن التثتَخ وعددها فٍ
تؤمَن استقرار كسور المركب
الوجنٍ الاكٍ .
دراسح التنوع الحَوٌ لتجمعاخ
القراصَاخ وشوكَاخ الجلد
واْسماك المرافقح لها شماي
مدَنح الٗذقَح

كَمَا تَئَح

لَنا سٗمح

د.تمَم علَا

استخدام نتاخ اَٖكورَنا فٍ
تخاَض المعادن الثقَلح من مَاه
الصرؾ الصناعٍ

19/12/2010

24/5/2010

27/7/2010

الملحت / 9 /رسائي الدكتوراه المسجلح لعام 1222
الكلَة

اِداب

القسم

اسم الاالب

المشرفون

لؽح عرتَح

هَاا دَوب

دَ.وسؾ زردج

لؽح عرتَح

اسامح العك

د .محمد اسماعَي
تصي
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عنوان المشروع البحثٍ تارَخ البدء
اٖستطراد فٍ الترا اٖدتٍ فٍ القرن
الثال الهجرٌ(مإلااخ الجاحظ
انموذجا)
نظرَح الحجاج فٍ اللسانَاخ المعاصرج
وتوظَاها فٍ الخطاب اٖتداعٍ

23/2/2010

13/7/2010
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والعلوم
اإلنسانَة

العلوم

د .مالك َحًَ

لؽح عرتَح

سائر دند

لؽح عرتَح

لجَن تَطار

د .عتد الكرَم َعقوب

لؽح عرتَح

فراس عتد الحلَم

د .اتراهَم التب

لؽح عرتَح

محمد مرعٍ اْحمد

د .سامٍ عوض

الحَاج
النتاتَح

طارت عٗن

د .ندَم محمود
د .حامد مَهوب

أنتاج
الحَوانٍ

رامٍ العلٍ

د .فهَم عتد العزَز
د .توفَت دٖ

الحراج
والتَئح

هتااؾ قصاص

د.محمود علٍ
د.محمود اتراهَم

الحراج
والتَئح

إسعاؾ اٖسو

د .حسن عٗ الدَن

علوم
الترتح

أسامح خنسح

د .سوسن هَاا
د .عتد اٖله العتدو

الحراج
والتَئح

أمَن مؤمون صالح

د .حسن عٗ الدَن
د .وائي علٍ

محاصَي
حقلَح

َحًَ الرواشده

د.سلَمان سٗمح
د.فرح الرتضٍ

وقاَح
النتاخ

وضاح متَض

د.سلَم راعٍ
د.صاا قمرٌ

علوم
اٖؼذَح

حسام عكو

د.محمد نداؾ
د.عدنان علٍ نظام

محاصَي
حقلَح

سحر عاقي

د.نزَه رقَح
د.سمَر الجداوٌ

القسم

اسم الاالب

المشرفون

وقاَح
النتاخ

مازن خدام

د.سلَم راعٍ

تساتَن

علٍ َوسؾ

د .أحمد جلوي
د .ؼَا علو

محاصَي

لَنا النداؾ

د.محمد َحًَ معٗ

التنَح اٖحالَح فٍ نصوص التخٗ
للجاحظ
الصورج فٍ شعر ألعرجٍ موضوعاتها
وأسالَتها
تنا القاعدج النحوَح تَن التركَب
والدٖلح
أثر النظام النحوٌ فٍ فهم الحقَقح
اللؽوَح و المجاز  -دراسح تطتَقَح علً
سورج التقرج
دراسح تؤثَر تعض شروط اٖستزراع
فٍ نمو أنواع من العوالت النتاتَح
مخترَا ً
دراسح التؤثَراخ المناعَح وأنتاجَح
ٔضافح عكتر النحي والزنجتَي لعلؾ
دجاج اللحم ( الاروج ) .
دراسح اثر استعماٖخ اْراضٍ
وحرائت الؽاتاخ علً توزع ؼاتاخ
التاَر والتسَط تاستخدام تقنَاخ
اٖستشعار عن تعد ونظم المعلوماخ
الجؽرافَح . / GIS /
دراسح إمكانَح استخدام تقاَا النتاتاخ
التحرَح كؤوساط زراعَح فٍ المشاتي

29/6/2010
08/10/2010
29/6/2010
10/05/2010

11/09/2010

02/09/2010

01/12/2010

02/09/2010

د .ؼالب شحادج

الزراعة

الكلَة
الزراعة
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مساهمح فٍ استصٗح الترب الكلسَح
تاستخدام حمؤج الصرؾ الصحٍ فٍ
منطقح المخرم ( محافظح حمص )
دراسح معوقاخ التشجَر اٖصطناعٍ
للخرنوب Ceratonia Siliqup . 1
 . /فٍ مناطت انتشاره الطتَعَح وطرت
معالجتها .
تؤثَر معدٖخ السماد اِزوتٍ وكمَح
التذار علً الناتي من الحتوب
والمحتوي من التروتَن فٍ أصناؾ
مختلاح من الشعَر فٍ الظروؾ الجافح
فٍ اٖردن
دراسح فعالَح تعض الوسائي التطتَقَح
لوقاَح محصوي التطاطا من اٖصاتح
تاَروس واٌ التطاطا
دراسح اهم المكوناخ الكَمَائَح لتعض
انواع الطحالب المحلَح من جنسٍ
 chlorellaو seenedesmus
وتعض العوامي المإثرج فٍ انتاجَتها
كما ً ونوعا ً
مساهمح فٍ الحد من ظاهرج الشمرخح
فٍ الشوندر السكرٌ المزروع فٍ
سورَح

02/09/2010

02/09/2010

23/2/2010

23/2/2010

04/06/2010

23/3/2010

عنوان المشروع البحثٍ تارَخ البدء
مساهمح فٍ اَجاد تعض وسائي الوقاَح
من اٖصاتح تاَروس واٌ التطاطا علً
صناٍ التتػ ترلٍ فرجَنَا فٍ سورَح
دراسح مدي تحمي تعض أصوي و
هجن التندورج للملوحح  -زراعح فٍ
محالَي ؼذائَح -و دور التؽذَح اِزوتَح
النتراتَح و اْمونَاكَح فٍ ذلك
الكشؾ عن عٗقاخ القراتح الوراثَح

05/04/2010

10/05/2010

16/12/2010
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حقلَح

االلتصاد

الهندسة
المدنَة

المعهد
العالٍ
للبحوث
البحرَة

دج.نادَا حَدر

تَن أنواع الجنسَن – Aegilops L
 Triticum Lتاستخام الواسماخ
الجزَئَح
تقوَم ادا مدارس التعلَم ما قتي
الجامعٍ وفت معاََر ادارج الجودج
الشاملح علً التنمَح التشرَح-دراسح
تطتَقَح فٍ محافظح الٗذقَح
نموذج الحكومح اٖلكترونَح فٍ سورَح
ودوره فٍ تطوَر القطاع العام

اٖحصا
والترمجح

محمود حسَن

د.محمود طَوب
د.رمضان دروَ

اٖقتصاد
والتخطَط

أحمد خضور

د.عدنان العرتَد
د.حَان سلَمان

اٖقتصاد
والتخطَط

رامٍ َٖقح

د .نزار قنوع
د .ؼادج عتاس

اٖحصا
والترمجح

فاتن أسعد

د.محمد الحسَن
الصطوؾ
د .محمد صتَح

اٖحصا
والترمجح

محمد الشحادج

د .اتراهَم العلٍ
د .عدنان ؼانم

اٖقتصاد
والتخطَط

ؼَدا سلمان

د .نور الدَن هرمز
د .سامر قاسم

العٗقاخ
الدولَح

خالد حَص

د .نزار قنوع
د .اتراهَم دراجٍ

العٗقاخ
الدولَح

سامر احمد

نور الدَن هرمز
عماد الدَن عتد الحٍ

اٖحصا
والترمجح

احمد ادَب احمد

د.اتراهَم العلٍ
د .أَمن العشعو

هندسح
اٖدارج
والتشََد

سماح مكَح

د .تسام حسن
د .هانٍ نجار
د .عمار تالو

استخدام اْسالَب أحصائَح فٍ
توظَؾ مإشراخ التنافسَح لتنا
اٖستراتَجَاخ اٖقتصادَح فٍ سورَح
ادارج معداخ التشََد تاعتماد نظم دعم
القرار

مجد هَاا

د.ؼطاان عمار
د.عتاس عتد الرحمن

سامر ساحللٍ

د .درَد سلوم
د .ؼسان شَخ علٍ

معَنح تدران

د .أمَر اتراهَم
D. Murathan
Kayim

وضع عٗقح لحساب الؽزاراخ
اْعظمَح فٍ حوض نهر الكتَر
الشمالٍ انطٗقا من الطرَقح المنطقَح
دراسح تؤثَر الحرارج علً طاقح تحمي
وصٗخ التقوَح الملصوقح فٍ الجَزان
المعدنَح
اٖحتَاجاخ الؽذائَح ( تروتَن  -دهن )
لصؽار سمك التورٌ Liza aurata
فٍ درجاخ ملوحح مختلاح

الهندسح
المائَح
والرٌ
الهندسح
اٖنشائَح
تَولوجَا
تحرَح

اٖتعاد اٖقتصادَح و اٖجتماعَح لترامي
التكََؾ اٖقتصادٌ علً الدوي النامَح /
حالح سورَح
مخاطر التاوت المعلماتٍ التقنٍ
ومنعكساته علً تنمَح الموارد التشرَح
فٍ سوَح  -دراسح تطتَقَح علً قطاعٍ
المصارؾ والتؤمَن
تقدَر الطلب علىالمشتقاخ الناطَح
وتوزَعها فٍ سورَح  -دراسح تطتَقَح
تاستخدام النماذج الرَاضَح
دور استراتَجَاخ التسوَت المصرفٍ
فٍ جذب اٖستثماراخ الدولَح  -حالح
تطتَقَح علً تعض المصارؾ العاملح
فٍ سورَح
ظاهرج اٖتجار تالتشر  -دراسح تحلَلَح
ْتعادها السَاسَح واٖقتصادَح
والقانونَح
تنافسَح المرافئ التحرَح السورَح -
التحدَاخ وآفات التطوَر

04/06/2010

23/3/2010

06/08/2010

13/7/2010

13/7/2010

13/7/2010

24/8/2010

21/9/2010

25/11/2010

26/1/2010

05/04/2010

21/9/2010

11/09/2010

الملحت / 9 /رسائي الدكتوراه المنجزج خٗي العام 1222
الكلَة

اِداب

القسم

اسم الاالب

المشرفون

عنوان المشروع البحثٍ تارَخ الدفاع

لؽح عرتَح

خالد حمدو

د .سامٍ عوض
د .محمد تصي

دور الوظائؾ النحوَح فٍ الناتي الدٖلٍ
دراسح فٍ التركَب و الدٖلح

20/7/2010

لؽح عرتَح

صاوان سلوم

د.محمد اسماعَي
تصي

أثر الصوائخ فٍ دٖلح التنً الصرفَح
فٍ اللؽح العرتَح

21/6/2010
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والعلوم
اإلنسانَة

العلوم

الزراعة
االلتصاد

الكلَة
االلتصاد

لؽح عرتَح

فَروز عتاس

د.عَد حسن محمود

لؽح عرتَح

محمد مسعود

د .حكمخ عَسً
دج .تثَنح سلَمان

المكان فٍ القصح السورَح :عتد السٗم /
ولَد اخٗصٍ -حَدر  -العجَلٍ
انموذجا/خطح التح قاتلح للتعدَي
جمالَاخ الصورج الانَح فٍ شعر السرٌ
الرفا

لؽح عرتَح

نتَي سلمان

د.عَسً فارس

الشعر فٍ مملكح ؼرناطح -قرا ج نصَح
تحلَلَح

12/02/2010

التَئح و
التصنَؾ
النتاتٍ
الكَمَا
الاَزَائَح

ؼَدا َونس

دج .نواي علٍ
د .محمد أحمد

َاسر خضر

د .اتراهَم الراهب
د .عقي رومَح

الكَمَا
العضوَح

حاتم مؽامس

د.شهَد مصطاً
د .طاهر حسن د.
سلطان أتو عراتٍ

مساهمح فٍ دراسح العٗقاخ التَئَح
لاطرَاخ التَاض الدقَقٍ وتنوعها
الحَوٌ و إمكانَح المكافحح الحَوَح لها
اصطناع تنَح زَولَتَح علً اساس
السَلكا ودراسح النواقي المإثرج علً
هذه التنَح والخواص الاَزَوكَمَائَح لها
تكاثؾ المشتقاخ المَنَح للحلقاخ
الخماسَح العطرَح ؼَر المتجانسح مع
الؽلَوكساي والاورم الدهَد

01/11/2010

وقاَح
النتاخ

انصاؾ عاقي

د .عماد اسماعَي
د .صٗح الشعتٍ

التساتَن

جنان عثمان

د.رَاض زَدان
د .ندَم خلَي

محاصَي
حقلَح

هاَي الواوٌ

أ.د محمد َحًَ معٗ

أنتاج
الحَوانٍ

عتد اللطَؾ علٍ

وقاَح
النتاخ

ماجدج مالح

أ.د أدَب سعد
أ.د اتراهَم سَنجزلٍ
( تركَا )
د .محمد أحمد
د .منذر حلوم

إدارج
اْعماي

جماي تلَلو

د.علٍ مَا
د.صٗح الشَخ دَب

المحاستح

سوزان جونٍ

د.ماهر اٖمَن
د.محمد التهلوي

إدارج
اْعماي

ؼازٌ عاَؾ عرنوت

د .علٍ مَا
د .تسام زاهر

إدارج
اْعماي

نتَلح سلَمان

د.محمد عتاس دَوب
د.محمد الجاسم

المحاستح

نذَر محمد محمد

د .لطَؾ زَود
د .محمد التهلوي

القسم

اسم الطالب

المشرفون

اْقتصاد
والتخطَط

وائي منصور

د .محمود طَوب
د .محمد صقر
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تحدَد عزٖخ وإنتاج مصي مضاد
والكشؾ عن العوامي التدَلح لاَروس
الترقشح الرئَسَح علً التطاطا الحلوج
أثر التسمَد اْخضر تنتاخ الترمس فٍ
تحسَن تعض خواص الترتح ونمو
وانتاج محصوي التطاطا الرتَعٍ تحخ
ظروؾ المنطقح الساحلَح
انتخاب سٖٗخ محلَح من الحمص
المزروع وتوصَاها تاستخدام تعض
المإشراخ الجزَئح
دراسح كاا ج الترتَح ْرتعح أنواع من
اْسماك التحرَح فٍ أحواض شاطئَح
تقدَر كاا ج تعض الماترساخ الحشرَح
فٍ المكافحح الحَوَح للعنكتوخ اْحمر
ذٌ التقعتَن
)Acoria:Teranychida
 ) Urticae Tetanychusفٍ
الزراعح المحمَح .
نظم المعلوماخ التسوَقَح وأثرها علً
المتَعاخ/دراسح مَدانَح علً قطاع
الصناعاخ الهندسَح قٍ سورَح
تطوَرالمعاََر المحاستَح المٗئمح لتنَئح
العمي المصرفٍ فٍ سورَح حالح
تطتَقَح علً المصرؾ الزراعٍ /
خطح التح قاتلح للتعدَي
دراسح مَدانَح مقارنح لمعاََر اختَار
القَاداخ اٖدارَح  /نموذج مإسساخ
وشركاخ القطاع الصناعٍ العام
والخاص فٍ سورَح
تؤثَر العٗمح التجارَح الدولَح وسمعح
تلد المنشؤ فٍ التسوَت الدولٍ -دراسح
مَدانَح لسلوك المستهلك فٍ سورَح
نظم المعلوماخ المحاستح المٗئمح
ٖقتصاد السوت أجتماعٍ فٍ سورَح

عنوان المشروع التحثٍ
الاعالَاخ أقتصادَح لسَاساخ التسوت
و التروَي السَاحٍ فٍ سورَح ـ دراسح
تحلَلَح احصائَح

21/6/2010

27/10/2010

26/8/2010

26/8/2010

4/03/2010

26/9/2010

1222
1222/21/32

21/4/2010

12/12/2010

22/11/2010

29/7/2010

05/02/2010

16/5/2010

تارَخ التد
24/2/2010
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الاب
البشرٌ

إدارج
اْعماي

عتاب حسون

د .رضوان العمار
دج .نهاد نادر

إدارج
اْعماي

صالح القاسمٍ

د .علٍ مَا
دج .كندج دَب

قسم الطب
المخترٌ

أَمن الاروٌ

د .محمد عماد خَاط
د .منَؾ مرعٍ

تاعَي الرقاتح المالَح فٍ المإسساخ
المالَح فٍ سورَح دراسح مَدانَح علً
مصرؾ التسلَؾ الشعتٍ والتنك
العرتٍ  -سورَح  /خطح التح قاتلح
للتعدَي
قَاس أثر رعائد التدرَب علً الموارد
التشرَح  -دراسح مَدانَح علً الوحداخ
المدنَح فٍ سلطنح عمان  /خطح التح
قاتلح للتعدَي
الدا السكرٌ المناعٍ الذاتٍ عند
التالؽَن  LADAوأهمَح أضداد GAD
المناعَح الذاتَح التشخَصَح

25/11/2010

19/7/2010

05/12/2010

الملحت  /7/مشارَع اْتحا السورَح التركَح المقترحح من قتي جامعح تشرَن والتٍ تم اٖتاات علً
تناَذها متدئَا فٍ مجاي العلوم التَئَح والزراعَح
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Project Title
عنوان المشروع

Researcher
name
اسم الباحث

Faculty or
institute
الكلَة أو المعهد

Possible
Contribution
الجانب البحثٍ الذٌ َمكن
المساهمة فٍ المشروع

مالحظات

Climate change
effects in Syria and
Turkish Coast of
– Mediterranean Sea
invasive species
تأثَر التغَرات المناخَة علً
األنواع الغازَة فٍ الساحل
السورٌ والساحل التركٍ من
البحر المتوسا

د .أدَب سعد

مختر علوم التحار –
كلَح الزراعح

 وضع فكرج المشروع وخطحالتح
 المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ (اْسماك التحرَح)
 مناقشح النتائي واعداد التقارَرالمرحلَح والنهائَح

مدَر
المشروع
من الجانب
السورٌ

د .فاَز صقر

قسم علوم الحَاج
الحَوانَح – كلَح العلوم

د .كماي الحنون

قسم علوم الحَاج
الحَوانَح – كلَح العلوم

د .ندَم حمود

قسم علوم الحَاج النتاتَح
– كلَح العلوم

د .حامد مَهوب

قسم علوم الحَاج النتاتَح
– كلَح العلوم

د .وعد صاتور

كلَح العلوم مختر علوم
التحار

 المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ فَما َخص القاعَاخ
التحرَح
 المشاركح فٍ اعداد التقارَروالنتائي فَما َخص القاعَاخ
 المشاركح فٍ العمي المَدانٍ فَماَخص العوالت الحَوانَح
(زوتٗنكتون)
 المشاركح فٍ اعداد التقارَروالنتائي فَما َخص زوتٗنكتون
 المشاركح فٍ العمي المَدانٍ فَماَخص العوالت النتاتَح
(فَتوتٗنكتون)
 المشاركح فٍ اعداد التقارَروالنتائي فَما َخص فَتوتٗنكتون
 المشاركح فٍ العمي المخترٌفَما َخص الطحالب
 المشاركح فٍ اعداد التقارَروالنتائي فَما َخص الطحالب
 المشاركح فٍ العمي المَدانٍ والمخترٌ فَما َخص اْسماك
المهاجرج

د .محمد حسن

مختر علوم التحار –
كلَح الزراعح
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 المشاركح فٍ العمي المَدانٍوالمخترٌ فَما َخص وراثح
اْسماك
 المشاركح فٍ اعداد التقارَروالنتائي فَما َخص تؤثَر العوانمي
المناخَح علً التركَب

فٍ حاي
وجد نظَر
له فٍ
الارَت
التركٍ
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Project Title
عنوان المشروع

Researche
r name
اسم الباحث

Faculty or
institute
الكلَة أو المعهد

Possible
Contribution
الجانب البحثٍ الذٌ َمكن
المساهمة فٍ المشروع

مالحظات

Ballast water
management/risk
assessment/contin
gency
إداري مَاه الصابوري  ,تقََم
المخاار وخاا الاوارئ

د .أدَب سعد

مختر علوم التحار – كلَح
الزراعح

 وضع فكرج المشروع وخطحالتح
 المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ فَما َخص اْسماك
 مناقشح النتائي واعداد التقارَرالمرحلَح والنهائَح
 اٖشراؾ علً حسن تناَذ التحتالتنسَت مع مدَر المشروع من
الجانب التركٍ

مدَر
المشروع
عن الجانب
السورٌ

د .كماي الحنون

قسم علوم الحَاج الحَوانَح
– كلَح العلوم

 المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ و اعداد النتائي فَما
َتعلت تالتٗنكتون الحَوانٍ
 المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ و اعداد النتائي فَما
َتعلت تالتٗنكتون النتاتٍ
لم َتقدم تالسَرج الذاتَح

د .فَروز دروَ
د .حازم كراوٌ
د .محمد حسن
Effect of storage
conch tion in the
fich qualits

د .أدَب سعد

المعهد العالٍ للتحو
التحرَح
لمعهد العالٍ للتحو
التحرَح
مختر علوم التحار – كلَح
الزراعح
مختر علوم التحار – كلَح
الزراعح

تأثَر شروا التخزَن
الحفظ علً خصائص
لحوم األسماك
د .علٍ علٍ

قكلَح الهندسح التقنَح

د .محاوظ التشَر

هَئح الطاقح الذرَح

د .رنا محمد

قكلَح الهندسح التقنَح
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 المشاركح فٍ العمي المخترٌفَما َخص اْسماك
 اقتراح فكرج وخطح المشروع المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ
 مناقشح النتائي واعداد التقارَرالمرحلَح والنهائَح
 اٖشراؾ علً حسن تناَذ التحتالتنسَت مع مدَر المشروع من
الجانب التركٍ
 المشاركح فٍ العمي المخترٌ المشاركح فٍ اعداد النتائيومناقشتها
 المشاركح فٍ العمي المخترٌ المشاركح فٍ اعداد النتائيومناقشتها
 المشاركح فٍ العمي الحقلٍوالمخترٌ
 المشاركح فٍ اعداد النتائيومناقشتها

مدَر
المشروع
عن الجانب
السورٌ
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البحوث المشتركة مح الجانب التركٍ
Mobile coverage optimization over Syrian and Turkish border.

1-

Electronic bartering systems at the borders.

2-

- Ballast water management\risk assessment \contingency.

3-

climate change effects in Syrian and Turkish coast of Mediterranean sea – invasive species

4-

Olive oil waste management

5-

Effect of storage conditions in fish quality

6-

EMI/EMC Training

7-

البحوث العلمَة التٍ فازت مح المجلس السورٌ اللبنانٍ فٍ جامعة تشرَن
 المعهد العالٍ للبحوث البحرَة : دراسح نوعَح وكمَح التَوتوكسَناخ فٍ النظام التَئٍ التحرٌ السورٌاللتنانٍ وأثرها التراكمٍ عتر السلسلح الؽذائَح.

 المعهد العالٍ لبحوث البَئة : -2دراسح المتتقَاخ من المتَداخ الكلورَح السامح فٍ نهر العاصٍ فٍ
سورَح ولتنان( كمَتها و توزعها تَن الترتح والمَاه ).
 -1تقََم التوافر التَولوجٍ للمعادن الثقَلح الندرج ودراسح تؤثَر الظروؾ
التَئَح والنشاطاخ التشرَح علَها فٍ النهر الكتَر الجنوتٍ ضمن كي من
لتنان وسورَح.
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البحوث المشتركة مح الجانب اإلَرانٍ
 -2دراسح التتاَناخ أنتاجَح والوراثَح لتعض الطرز المحلَح من الاوي .
 -0دراسح تؤثَر العلؾ الطتَعٍ واٖصطناعٍ علً نمو َرقاخ تعض أسماك .
 -3معالجح المحازاخ الصلتح المستناذج فٍ مصافٍ تكرَر الناط وتوضَتها كنااَاخ
 -2خطرج.
 -5معالجح تلو

الترب تالمركتاخ الناطَح اعتمادا علً تقاناخ التقوَح الحَوَح .

 -6معالجح المَاه المرافقح لصناعح الناط والؽاز .
 -9استخدام المنظوماخ الطتَعَح لمعالجح الصرؾ الصحٍ للتجمعاخ الرَاَح .
 -9إعادج تؤهَي مكتاخ القمامح فٍ مناطت الساحي السورٌ .

 األبحاث التٍ نجحت بنتَجة التقََم فٍ الهَئة العلَا للبحث العلمٍ - -2تحسَن أدا الشركاخ أنشائَح فٍ تناَذ المشارَع  /كلَح الهندسح المدنَح  /هندسح أدارج والتشََد . /
 -1التح عن الطحالب السورَح المنتجح للوقود الحَوٌ  /المعهد العالٍ للتحو التحرَح .
 -3تَولوجَا التكاثر والتؽذَح عند ثٗثح أنواع هامح تجارَا ً من أسماك القر

فٍ المَاه التحرَح السورَح  /كلَح الزراعح .

 -2دراسة تأثير العمف الطبيعي واالصطناعي عمى نمو يرقات بعض أسماك المياه العذبة االقتصادية في سورية  /كلَح العلوم
 -5دراسح التتاَناخ أنتاجَح والوراثَح لتعض الطرز المحلَح من الاوي السودانٍ  /كلَح الزراعح .
 -6تصنَع أؼشَح التناضح العكسٍ ْؼراض التحلَح والؽذا  /كلَح الهندسح التقنَح  /قسم هندسح
تقانح اْؼذَح . /
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