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 رئٌس الجامعة كلمة السٌد األستاذ الدكتور

 

 

برعاٌة كرٌمة من  12/5/2972/ الصادر بتارٌخ 21التشرٌعً رلم /تعد جامعة البلذلٌة، التً أحدثت بموجب المرسوم 

ً بانتصارات شعبنا بحرب تشرٌن التحرٌرٌة من أهم  ً باسم جامعة تشرٌن تٌمنا المابد الخالد حافظ األسد، وسمٌت الحما

لمابد الخالد حافظ الجامعات السورٌة، التً تطورت تطوراً واسعاً وكبٌراً ، رؼم لصر مسٌرتها الزمنٌة ، بفضل عناٌة ا

 األسد ومن بعده السٌد الربٌس الدكتور بشار األسد حٌث حممت اخترالات علمٌة إللٌمٌة وعالمٌة تحسب لها.

وبفضل الجهود المخلصة ألبنابها وبدعم من المٌادة الحكٌمة للسٌد الربٌس بشار األسد أصبحت اآلن تضم كلٌات ومعاهد 

السورٌة األخرى مثل: كلٌة الهندسة المساحٌة  والجٌوماتٌة ، المعهد العالً  علٌا متخصصة ؼٌر موجودة فً الجامعات

 للبحوث البٌبٌة والمعهد العالً للبحوث البحرٌة.

والعالمً فً مجال البحث  تعمل جامعة تشرٌن للدخول فً المنافسة والمساهمة فً تحمٌك التمٌز المحلً واإلللٌمً

جماعً، واالهتمام بالجودة الشاملة فً كافة كلٌاتها  ومراكزها  البحثٌة ، وتعمل من خبلل تنمٌة مبدأ العمل ال ،العلمً

أٌضاً على رفع وتٌرة  التعاون العلمً بٌنها وبٌن المإسسات و الهٌبات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المحلٌة والعالمٌة ، كما 

عٌدٌن المحلً والدولً بما ٌعود بالنفع على تسعى إلى توطٌد أواصر التواصل األكادٌمً  بٌنها وبٌن مثٌبلتها على الص

 المسار التنموي لمجتمعاتنا فً المجاالت االلتصادٌة و االجتماعٌة و الفكرٌة.

تسعى جامعة تشرٌن أن ٌكون لها دوراً رابداً فً مرحلة إعادة اإلعمار، من خبلل التركٌز مع البحوث والدراسات التً 

 : الزراعة، الطالة، الصناعة ، الصحة، البٌبة والنمل. تخدم إعادة اإلعمار فً كافة المطاعات

كما تشكل أنشطة الجامعة فً مجال البحث العلمً والتطوٌر التمانً  و االبتكار فرصة  لتحمٌك االكتفاء الذاتً واألمن 

 الوطنً واالستمبللٌة.

 

 جامعة تشرٌنرئٌس                                                                  

  بسام عبدالكرٌم حسن األستاذ الدكتور                                                        
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  اـالبحث العلمً و الدراسات العلٌ لشؤونكلمة السٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة 

 
ربط البحث العمسي باحتياجات قظاعات اإلنتاج والخجمات ، وربسا كان مؽ إحجى يسكؽ لمجامعة خجمة السجتسع عؽ طخيق اإلسيام في 

الؾسائل لتحقيق ذلػ تخريص أماكؽ في مؤسدات التعميؼ العالي لعجد مؽ الذخكات والسؤسدات الرشاعية لتتخح مشيا مخاكد تتفاعل فييا مؽ 
سة السذكالت التي تؾاجييا قظاعات اإلنتاج السختمفة وتعؾق تظؾرىا ، ومؽ خالليا مع الييئات التجريدية والظمبة والسختبخات وتتعاون عمى درا

ثؼ تعسل عمى تقجيؼ الحمؾل ليا ، ىحا السخاكد ىي التي تدسى محظات العمؾم وقج انتذخت في بعض البالد الرشاعية الستقجمة حتى أصبح 
مخاكد أو محظات عمسية ، وإذا تعحر انتقال شخكات الرشاعة إلى  يذتخك عجد كبيخ مؽ الذخكات الرشاعية في الجامعة الؾاحجة تتخح ليا فييا

الجامعات فالحل البجيل أن تشتقل الجامعات إلييا عؽ طخيق الدساح ألعزاء ىيئة التجريذ بالعسل في تمػ الذخكات مجد محجودة ، ألىجاف 
إلى الجامعات ، ويجعمؾنيا مجارا لبحؾثيؼ ونساذج عمسية  معيشة ، األمخ الحي يجعميؼ يتعخفؾن عمى مذكالت الرشاعة في الؾاقع ، ويشقمؾنيا

 يجرسؾنيا لظمبتيؼ.

بيحا ترل الجامعة بالسجتسع إلى الخقى والتقجم عؽ طخيق ربظيا باحتياجات قظاعات اإلنتاج والخجمات األمخ الحي يجعل السجتسع دائؼ 
ءات مجربة تعتبخ عامال مؽ عؾامل التشسية االقترادية واالجتساعية في االزدىار ومؾاكبا لتظؾرات العرخ ، كسا أن الجامعة بسا تقجمو مؽ كفا

 السجتسع .

انعكدت األزمة عمى معغؼ مشاحي الحياة في سؾرية، وتسثمت بسشعكدات اجتساعية،اقترادية، و بيئية. فقج تزخرت البشية التحتية وتزخرت 
الييكتارات مؽ الغابات التي فقجت، ويزاف إلى ذلػ األضخار الجدجية  مرادر الظاقة، الحي يعتبخ الشفط عسؾدىا الفقخي، ناهيػ عؽ آالف

والشفدية التي أصابت أبشاء السجتسع.  ومؽ أجل معالجة ىحه السشعكدات، تدعى الجامعة إلى إدارة أبحاث عمسية، مع القظاعات السعشية، 
مذكالت السياه والشفايات؛   -أضخار السحيط الحيؾي  -اقة؛معالجة مذكالت الظ -معالجة السشعكدات االجتساعية لألزمة؛  -تتسحؾر حؾل: 

 وذلػ لسخحمة إعادة إعسار تحت عل تشسية مدتجامة.

 

ً   نائب رئٌس الجامعة                                                               والدراسات العلٌا  لشؤون البحث العلم

 ناصرأحمـد   األستاذ الدكتور دمحم                                                        

 

 

 

 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

5 

  مدٌر البحث العلمً و الدراسات العلٌــاكلمة السٌد األستاذ الدكتور 
 

طالب الجراسات العميا لبحؾثيؼ العمسية، كأحج متظمبات التخخج في البخامج األكاديسية، فخصة عغيسة،  دتسثل فخصة إعجا
يسكؽ استغالليا لتظؾيخ أفاق العالقة بيؽ قظاع التعميؼ وقظاع األعسال ، ومؽ خالل التشديق السذتخك، والجور الؾسيط 

ألقدام األكاديسية بالجامعات بقائسة أولؾيات البحؾث لمغخف التجارية والرشاعية، يسكؽ لسؤسدات اإلنتاج تدويج ا
التظبيقية، مخفقة بشساذج تعاقجية تؾضح اإلجخاءات والستظمبات ومدؤوليات األطخاف السعشية والتداماتيا السادية والعمسية، 

ؾث األكاديسية إلى لتشفيح  الجراسات العمسية التي يحتاج إلييا قظاع األعسال . إن ىحا التعاون سيعسل عمى تحؾيل البح
بحؾث ذات صيغة تظبيقية يدتفاد مؽ نتائجيا في إيجاد الحمؾل لمسذكالت التى تؾاجو السجتسع بذكل عام وقظاع 

 األعسال بذكل خاص .

سشعسل في مجيخية البحث العمسي، بإشخاف مباشخ مؽ رئاسة الجامعة، وبالتعاون مع الكميات والسعاىج العميا ذات العالقة، 
لذؤون اليشجسية في الجامعة، عمى تظؾيخ وتحديؽ مبشى الؾرش، كعشرخ ىام في تظؾيخ البشية التحتية لمبحث ومجيخية ا

العمسي، والسؾجؾد في كتمة اليشجسات، وتدويجه بالتقشييؽ والفشييؽ، وتحؾيمو إلى مرشع حقيقي لمشساذج والؾحجات التجخيبية 
لباحثؾن في الكميات التظبيقية ) الكميات الظبية واليشجسية والسعاىج والسخبخية، التي يحتاجيا طالب الجراسات العميا وا

البيئية العميا...( إلنجاز األبحاث والجراسات، حيث يسزي طالب الجراسات العميا وقتًا طؾياًل في البحث، خارج الجامعة، 
وقج يزظخ البعض إلى تغييخ  عؽ ورشات لترشيع الؾحجات التجخيبية لدوم إجخاء القياسات والتحاليل إلنجاز أبحاثيؼ،

 السؾضؾع، بالخغؼ مؽ أىسيتو، لعجم إمكانية ترشيع الشساذج التجخيبية.  

تقؾم مجيخية البحث العمسي، بتقجيؼ الجراسات والسذاريع،  إلى رئاسة الجامعة بيجف تظؾيخ وتحديؽ جؾدة البحث العمسي 
ربط البحث العمسي بأىجاف الجامعة وخظط التشسية الؾطشية؛  مؽ خالل تحديؽ معاييخ التشفيح  التي يظبقيا الباحثؾن، و

وتعسل عمى إنذاء قاعجة معمؾمات لألبحاث الجاري تشفيحىا واألبحاث التي تؼ تشفيحىا في الجامعة وتبادل السعمؾمات 
افة إلى تشديق البحثية مع الجامعات ومخاكد األبحاث األخخى؛ والسذاركة في اقتخاح خظة البحؾث الدشؾية لمجامعة؛ باإلض

العسل بيؽ الكميات  والسعاىج العميا  والسخاكد البحثية ، وتذجيع األبحاث السذتخكة بيؽ األقدام والكميات لخفع كفاءة 
األبحاث العمسية بالجامعة؛ كسا تقؾم بإدارة مؾضؾع رسائل الساجدتيخ والجكتؾراة، باىتسام وتخكيد شجيجيؽ، بالحزؾر 

 يل والستابعة والجفاع ما قبل الشيائي والشيائي.السباشخ لديسيشارات التدج

 أتؾجو بالذكخ إلى الكادر الؾعيفي في السجيخية، عمى الجيج السبحول في إعجاد ىحا التقخيخ.

 مدير البحث العلمي والدراسات العليا                                                

 شاهٌن حسٌن هٌثماألستاذ الدكتور                                                            
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 أهدافها رسالتها و : رؤٌة المدٌرٌة و ممدمة حول

ً فً ت طوٌر إٌماناً بؤهمٌة البحث العلمً باعتباره من أهم أركان تطور المجتمعات،  وممٌاس تمدمها ورلٌها العلمً واألكادٌمً، وعامبلً هاما
الموضوع أهمٌة لصوى من جمٌع النواحً، فعملت إٌبلء هذا  اإلنتاج الرتباطه المباشر بخطط التنمٌة، حرصت جامعة تشرٌن على

تؤمٌن مستلزماته من أدوات وأجهزة وكوادر وتم إحداث العدٌد من المخابر المركزٌة المجهزة بؤحدث األدوات، وشكلت مجموعات  على
العدٌد من االتفالٌات مع  بحثٌة لمتابعة تنفٌذ وتطوٌر خطط البحث ، حٌث أصبح البحث العلمً فً ممدمة األولوٌات، وتجلى ذلن فً عمد

مٌة العدٌد من المإسسات والجامعات ذات الطابع العلمً واألكادٌمً والتطبٌمً المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة ، وتنفٌذ العدٌد من البحوث العل
ات سمعة علمٌة المشتركة ورسابل الماجستٌر والدكتوراه بإشراؾ مشترن بٌن أساتذة من جامعة تشرٌن وأساتذة من جامعات أجنبٌة ذ

 .مرمولة،  وما زال السعً حثٌثاً لبلرتماء بالبحث العلمً فً جامعة تشرٌن إلى أعلى مستوٌاته

 : الرؤٌة

 االرتماء بالبحث العلمً للمساهمة فً تعزٌز المكانة العلمٌة والتمنٌة المتمٌزة لجامعة تشرٌن

 الرسالة:

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

 : األهداف

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

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

 ومراكز األبحاث األخرى
 التراح خطة البحوث السنوٌة للجامعةالمشاركة فً  -5
 دراسة مشروعات البحوث والدراسات،  ومتابعة تنفٌذها وتحكٌمها والصرؾ علٌها وفك المواعد المنظمة لذلن -6
 بحثٌة  خارج الجامعة المحلٌة واألجنبٌة وتنمٌة التعاون معهاتنظٌم عملٌة االتصال بالمراكز والمإسسات العلمٌة ال -7
تنسٌك العمل بٌن الكلٌات  والمعاهد العلٌا  والمراكز البحثٌة ، وتشجٌع األبحاث المشتركة بٌن األلسام والكلٌات لرفع كفاءة  -8

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

 أبحاثهم فً جو علمً مبلبم
 الشباب وتدرٌبهم على إجراء البحوث وإثرابها  تنمٌة جٌل من الباحثٌن -10
 دعم البحث العلمً وتهٌبة كافة الوسابل واإلمكانٌات البحثٌة للباحثٌن -11
 الجامعة ومإسسات المطاعٌن العام والخاصتعزٌز التعاون فً مجال األبحاث بٌن  -12
 تنفٌذ األبحاث العلمٌة التطبٌمٌةمساعدة المطاعات المختلفة فً المطر العربً السوري فً عبلج مشاكلها وتطوٌر أدابها عن طرٌك  -13
 تشجٌع نشر البحوث فً المجبلت العلمٌة الدولٌة المتمٌزة -14
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 : لجامعةا وألسام كلٌات فً العلٌا والدراسات العلمً للبحث الحالٌة التنظٌمٌة البنٌة
 لوحدات البحثٌة الخطط إطار ضمن إنجازها ٌتم والتً التدرٌسٌة الهٌبة أعضاء أبحاث من أساسً بشكل (1) - شكل - التنظٌمٌة البنٌة تتؤلؾ
 الدراسات برامج إطار ضمن إنجازها ٌتم التً العلٌا الدراسات طبلب وأبحاث،   للجامعة التابعة والمعاهد الكلٌات فً المحدثة العلمً البحث
مع باحثٌن من  كلٌات  جامعة تشرٌن بالتعاونإضافة إلى األبحاث التً ٌموم بتنفٌذها باحثون من مختلؾ .العلٌا  والمعاهد الكلٌات فً العلٌا

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

 

 
 (.  البنٌة التنظٌمٌة الحالٌة للبحث العلم1ًشكل   )
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 وحدات البحث العلمً العاملة فً جامعة تشرٌن

 ( :1) ( كلٌة كما هو مبٌن بالجدول15( موزعة على )119بلػ إجمالً وحدات البحث العلمً المفتتحة فً جامعة تشرٌن )

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

  

 وحدات البحث العلمً الكلٌة
 2 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 28 الزراعة

 22 العلوم

 11 الهندسة المدنٌة

 21 الطب البشري

 7 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة

 9 طب األسنان

 7 الهندسة المعمارٌة

 1 االلتصاد

 1 الصٌدلة

 2 المعلوماتٌة

 2 التربٌة

 1 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 3 المعهد العالً للبحوث البٌئٌة

 2 المعهد العالً للغات

 229 المجموع

 

 

 

 

 

 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

82 

 

 

  

 

 

 

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 
1% 

 االلتصاد
1% 

 الزراعة
21% 

 الصٌدلة
1% 

 الطب البشري
16% 

 طب األسنان
7% 

 العلوم
17% 

 المعلوماتٌة
1% 

 الهندسة المدنٌة
8% 

الهندسة 
 المعمارٌة

5% 

الهندسة المٌكانٌكٌة 
 والكهربابٌة

5% 

 التربٌة 
2% 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة
1% 

 المعهد العالً للبحوث البٌبٌة
2% 

 المعهد العالً للؽات
12% 

 وحدات البحث العلمً

اآلداب والعلوم 
 اإلنسانٌة 

 االلتصاد

 الزراعة

 الصٌدلة

 الطب البشري

 طب األسنان

 العلوم

 المعلوماتٌة

 الهندسة المدنٌة

 الهندسة المعمارٌة

الهندسة المٌكانٌكٌة 
 والكهربابٌة

 التربٌة 

المعهد العالً 
 للبحوث البحرٌة

المعهد العالً 
 للبحوث البٌبٌة

 المعهد العالً للؽات



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

88 

 

 ( توزع وحدات البحث العلمً العاملة بحسب كلٌات جامعة تشرٌن2الشكل )
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 : اهد العلٌاالمع

جامعة تشرٌن عدداً من المعاهد العلٌا بهدؾ رفد المجتمع ببعض االختصاصات ذات  جامعة تشرٌن , فمد أحدث فًلى كلٌات إضافة إ

 األولوٌة الخاصة وهً:

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

 
 

 

 مراكز التمٌز التابعة لجامعة تشرٌن :

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

 هً: , عكفت الجامعة على إحداث خمسة  مراكز للتمٌز

 

 مركز بولا لألبحاث و اإلنتاج النباتً . -

 مركز فدٌو لألبحاث و اإلنتاج الحٌوانً . -

 مركز ضمان الجودة . -

 والتوجٌه المهنً . تمركز المهارا -

 مركز التمانة الحٌوٌة .  -
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 برامج الدراسات العلٌا : 

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

ً .، بعضها ٌؽطً درجة الماجستٌر فمط  فتتحة ,( االختصاصات الم  2الجدول ) عدد برامج  بلػ والبعض اآلخر ٌؽطً درجة الدكتوراه أٌضا

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

 :  ( . برامج الدراسات العلٌا المفتتحة فً ألسام الكلٌات والمعاهد العلٌا التابعة لجامعة تشرٌن2جدول )

 دسعخ اٌذوزٛساٖ         شدسعخ اٌّبعغز١          ٌمغُا                  

 ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ                                              
 

 لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 الدراسات األدبٌة الدراسات األدبٌة

 الدراسات اللؽوٌة الدراسات اللؽوٌة

 

 لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 أدبٌات إنكلٌزٌة الدراسات األدبٌة

 علوم لؽة إنكلٌزٌة الدراسات اللؽوٌة

 

 لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 علوم اللؽة الفرنسٌة الدراسات األدبٌة

 دراسات نمدٌة فرنسٌة ترجمة

 الدراسات اللؽوٌة
 الشعر الفرنسً

 المسرحٌة الفرنسٌة

 الرواٌة واللؽة الفرنسٌة

 الفلسفة الفلسفة لغُ اٌفٍغفخ

 اٌغغشاف١بلغُ 
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة الطبٌعٌة الجؽرافٌا

 الجؽرافٌا البشرٌة وااللتصادٌة الجؽرافٌا البشرٌة وااللتصادٌة

 لغُ اٌزبس٠خ
 - معاصرالحدٌث التارٌخ ال

 - تارٌخ لدٌم

 - تارٌخ عرب وإسبلم

 - علم االجتماع ػٍُ االعزّبع

 و١ٍخ اٌضساػخ
 المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة لغُ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ

 ولاٌة النبات ولاٌة النبات لغُ ٚلب٠خ إٌجبد

 االلتصاد الزراعً االلتصاد الزراعً لغُ االلزصبد اٌضساػٟ

 

 اٌؾ١ٛأٟ اإلٔزبطلغُ 

 مجترات(الحٌوانً ) اإلنتاج (ودواجن  مجتراتالحٌوانً ) اإلنتاج

 الحٌوانً )األسمان( اإلنتاج الحٌوانً )األسمان( اإلنتاج

 بساتٌن بساتٌن لغُ اٌجغبر١ٓ

 علوم األؼذٌة علوم األؼذٌة لغُ ػٍَٛ األغز٠خ

 لغُ اٌزشثخ
 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

 

 لغُ اٌؾشاط ٚاٌج١ئخ

 علوم الؽابات علوم الؽابات

 العلوم البٌبٌة العلوم البٌبٌة

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 

 لغُ اٌش٠بظ١بد

 التحلٌل الرٌاضً التحلٌل الرٌاضً

 الجبر الجبر

 - المعلوماتٌة

 

 

 - الفٌزٌاء النظرٌة

 الفٌزٌاء اإلشعاعٌة الفٌزٌاء اإلشعاعٌة

 فٌزٌاء الجسم الصلب فٌزٌاء الجسم الصلب
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 - فٌزٌاء اللٌزر واألطٌاؾ الذرٌة والجزبٌة لغُ اٌف١ض٠بء

 - )فٌزٌاء(االلكترونٌات

 اٌى١ّ١بءلغُ 

 الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء العضوٌة

 الكٌمٌاء البلعضوٌة الكٌمٌاء البلعضوٌة

 الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الكٌمٌاء التحلٌلٌة

 - الكٌمٌاء التطبٌمٌة  

 

 لغُ ػٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١خ

 

 - علم الحٌاة النباتٌة

 البٌبة والتصنٌؾ النباتً النباتً البٌبة والتصنٌؾ

 البٌبة المابٌة البٌبة المابٌة

 اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخػٍُ لغُ 

 

 - علم الحٌاة الحٌوانٌة

 علم البٌبة المابٌة الحٌوانٌة علم البٌبة المابٌة الحٌوانٌة

 علم البٌبة والتصنٌؾ الحٌوانً علم البٌبة والتصنٌؾ الحٌوانً

 لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب
 تطبٌمٌةالالجٌولوجٌا  تطبٌمٌةالالجٌولوجٌا 

 جٌوفٌزٌاء تطبٌمٌة جٌوفٌزٌاء تطبٌمٌة

 هٌدروجٌولوجٌا هٌدروجٌولوجٌا

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ
 - هندسة المواصبلت والنمل لغُ ٕ٘ذعخ اٌّٛاصالد ٚإٌمً

 الهندسة البٌبٌة الهندسة البٌبٌة لغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ

 الهندسة اإلنشابٌة الهندسة اإلنشابٌة اإلٔشبئ١خلغُ إٌٙذعخ 

 - الهندسة الجٌوتكنٌكٌة لغُ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ

 اٌز١١ْلاكاهح ٕ٘لٍخ ٚ اٌز١١ْلاكاهح ٕ٘لٍخ ٚ اٌزش١١ذإداسح ٕ٘ذعخ ٚ لغُ

 - الهندسة الطبوؼرافٌة لغُ اٌطجٛغشاف١خ

 الهندسة المابٌة والري  الهندسة المابٌة والري  لغُ إٌٙذعخ اٌّبئ١خ ٚاٌشٞ 

 و١ٍخ اٌطت اٌجششٞ        

 

 

 

 

 

 لغُ األِشاض اٌجبغٕخ
 

 
 

 - الباطنة األمراض

 - الهضمً الجهاز أمراض

 - واألوعٌة الملب أمراض

 - التنفسً الجهاز أمراض

 - ستمبلباإل و الصم الؽدد أمراض

 - العصبٌة األمراض

 - الدم أمراض

 - الكلٌة أمراض

 - الحركً الجهاز أمراض

 - ( الخمجٌة ) المعدٌة األمراض

 - العامة الجراحة

 - العصبٌة الجراحة

 - الحروق و الترمٌمٌة الجراحة

  اٌغشاؽخ اٌؼبِخلغُ 

 - الملب جراحة

 - األوعٌة جراحة

 - صدرٌة جراحة

 - األطفال جراحة

 - البولٌة الجراحة اٌج١ٌٛخ اٌغشاؽخ لغُ

 - العظمٌة الجراحة اٌؼظ١ّخ اٌغشاؽخ لغُ

 - النساء أمراض و التولٌد إٌغبء ٚأِشاض اٌز١ٌٛذ لغُ
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 - جراحتها و العٌن أمراض عشاؽزٙب ٚ اٌؼ١ٓ أِشاض لغُ

 - الحنجرة و األنؾ و األذن أمراض اٌؾٕغشح ٚ األٔف ٚ األرْ أِشاض لغُ

 - طب األطفال لغُ غت األغفبي

 - التخدٌر واإلنعاش لغُ اٌزخذ٠ش ٚاإلٔؼبػ

 لغُ األٚساَ

 - ( ؤلورامب األورام ) المعالجة الكٌمٌابٌة لط

 - ( ؤلورام) المعالجة الشعاعٌة ل طب األورام

 لغُ اٌطت اٌّخجشٞ

 - طب مخبري
 - أحٌاء دلٌمة

 - كٌمٌاء حٌوٌة طبٌة

 - المرضً التشرٌح اٌّشظٟ اٌزشش٠ؼ لغُ

 - الدلٌمة األحٌاء اٌذل١مخ األؽ١بء لغُ

 الحٌوٌة الكٌمٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء لغُ

 الزهرٌة و الجلدٌة األمراض الزهرٌة و الجلدٌة األمراض اٌض٘ش٠خ ٚ اٌغٍذ٠خ األِشاض لغُ

 - الصدرٌة األمراض اٌصذس٠خ األِشاض لغُ

 - الطبً التصوٌر و الشعاعً التشخٌص اٌطجٟ اٌزص٠ٛش ٚ اٌشؼبػٟ اٌزشخ١ص لغُ

 ٚ اٌىٙشثبئ١خ ا١ٌّىب١ٔى١خو١ٍخ إٌٙذعخ 
 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 

 - هندسة الطالة الشمسٌة

 الحرارٌة اآلالتهندسة  الحرارٌة اآلالتهندسة 

 - طالة الرٌاح

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 هندسة نظم المدرة الكهربابٌة هندسة نظم المدرة الكهربابٌة

 - هندسة الطالة المتجددة والبٌبة 

 االٌىزش١ٔٚبد ٚ داالرصباللغُ ٕ٘ذعخ 
 االتصاالتهندسة  االتصاالتهندسة 

  هندسة االلكترونٌات وتطبٌماتها

 ا٢ٌٟ لغُ ٕ٘ذعخ اٌؾبعجبد ٚاٌزؾىُ

 

 هندسة الحاسبات هندسة الحاسبات

 اآللًهندسة التحكم  اآللًهندسة التحكم 

 االتصاالت المعلوماتٌة المعلوماتٌةاالتصاالت 

 علم المواد وهندستها علم المواد وهندستها لغُ اٌزص١ُّ ٚاإلٔزبط

 - تصمٌم وإنتاج 

 هندسة المٌكاترونٌن هندسة المٌكاترونٌن ها١ٌّىبرش١ٔٚلغُ ٕ٘ذعخ 

 - الهندسة البحرٌة لغُ إٌٙذعخ اٌجؾش٠خ

 غت األعٕبْ
 - األسنانمداواة  األسنانمداواة 

 تموٌم األسنان تموٌم األسنان تموٌم األسنان

 - طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال

 تعوٌضات األسنان الثابتة تعوٌضات األسنان الثابتة تعوٌضات األسنان الثابتة

 - التعوٌضات المتحركةتؤهٌل وتخصص  التعوٌضات المتحركة
 الفم والفكٌنجراحة  جراحة الفم والفكٌن جراحة الفم والفكٌن

 - أمراض اللثة والنسج الداعمةتؤهٌل وتخصص  اللثة

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ
 تصمٌم معماري تصمٌم معماري لغُ اٌزص١ُّ اٌّؼّبسٞ

 - تخطٌط المدن والبٌبة لغُ رخط١ػ اٌّذْ ٚاٌج١ئخ
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 و١ٍخ االلزصبد
 المحاسبة المحاسبة لغُ اٌّؾبعجخ

 اإلؽصبء ٚاٌجشِغخلغُ 
 

 السكان والتنمٌة والتنمٌة السكان

 اإلحصاء اإلحصاء

 لغُ إداسح األػّبي
 اإلدارة اإلدارة

 التسوٌك التسوٌك

 - السٌاحٌة واالستضافة

 لغُ االلزصبد ٚاٌزخط١ػ
 االلتصاد والتخطٌط االلتصاد والتخطٌط

 العبللات الدولٌة العبللات الدولٌة

 عٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٖٚوف١خ          عٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٖٚوف١خ           ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٚصشف١خ        

 و١ٍخ اٌص١ذٌخ

 اٌص١ذال١ٔبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌص١ذ١ٌخ
 - التصمٌم ومرالبة الدواء

 - تؤهٌل  وتخصص الصٌدلة التجمٌلٌة

 - المناعٌات الدلٌمة والدموٌات و األحٌاء اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚاألؽ١بء اٌذل١مخ

ٚاٌغزائ١خاٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ   مرالبة األؼذٌه مرالبة األؼذٌة 

 - التشخٌص المخبريتؤهٌل  وتخصص  التشخٌص المخبري

 العلوم الصٌدلٌة
 - علم تؤثٌر األدوٌة

 - صٌدلة صناعٌة 

 و١ٍخ اٌزّش٠ط
 تمرٌض البالؽٌن تمرٌض البالؽٌن لغُ رّش٠ط اٌجبٌغ١ٓ

 األطفالتمرٌض صحة  تمرٌض صحة األطفال لغُ رّش٠ط األغفبي

 تمرٌض األمومة وصحة المرأة تمرٌض األمومة وصحة المرأة رّش٠ط اٌٛالدح ٚأِشاض إٌغبء

 التمرٌض النفسً والصحة العملٌة التمرٌض النفسً والصحة العملٌة لغُ اٌزّش٠ط إٌفغٟ ٚاٌصؾخ إٌفغ١خ

 لغُ رّش٠ط اٌؾبالد اٌؾشعخ
 

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

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

 تمرٌض صحة المجتمع تمرٌض صحة المجتمع لغُ رّش٠ط صؾخ اٌّغزّغ

 فً التمرٌض اإلدارة فً التمرٌض اإلدارة لغُ اإلداسح فٟ اٌزّش٠ط

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ
 - التدرٌب الرٌاضً اٌزذس٠ت اٌش٠بظٟلغُ 

 المناهج وأصول التدرٌس المناهج وأصول التدرٌس لغُ ِٕب٘ظ ٚأصٛي رذس٠ظ
 اإلدارة الرٌاضٌة اإلدارة الرٌاضٌة لغُ اٌزخط١ػ ٚاإلداسح اٌش٠بظ١خ

 و١ٍخ اٌزشث١خ
 تربٌة الطفل تربٌة الطفل لغُ رشث١خ اٌطفً

 اإلرشاد النفسً اإلرشاد النفسً لغُ اإلسشبد إٌفغٟ

 المناهج وطرابك التدرٌس المناهج وطرابك التدرٌس اٌزذس٠ظ لغُ إٌّب٘ظ ٚغشائك

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ
 هندسة النظم والشبكات الحاسوبٌة هندسة النظم والشبكات الحاسوبٌة إٌظُ ٚاٌشجىبد اٌؾبعٛث١خٕ٘ذعخ 

 دسعخ اٌذوزٛساٖ         شدسعخ اٌّبعغز١          اٌمغُ                 

 اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خاٌّؼٙذ 

 لغُ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾش٠خ
 البٌولوجٌا البحرٌة البٌولوجٌا البحرٌة

 زراعة بحرٌة وإدارة الموارد الحٌة زراعة بحرٌة وإدارة الموارد الحٌة
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 الكٌمٌاء البحرٌة والتلوث البحري الكٌمٌاء البحرٌة والتلوث البحري لغُ اٌى١ّ١بء اٌجؾش٠خ ٚاٌزٍٛس اٌجؾشٞ

 - الفٌزٌاء البحرٌة لغُ اٌف١ض٠بء اٌجؾش٠خ

 - الجٌولوجٌا البحرٌة لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌجؾش٠خ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌج١ئ١خ
 كٌمٌاء البٌبة كٌمٌاء البٌبة  ٌى١ّ١بء اٌج١ئ١خلغُ 

 - ولاٌة بٌبٌة اٌٛلب٠خ اٌج١ئ١خ

 - هندسة النظم البٌبٌة ٕ٘ذعخ إٌظُ اٌج١ئ١خ

 ٌزؼ١ٍُ اٌٍغبداٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ 
 - تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة تعلم و طرابك لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ
 - تؤهٌل وتخصص فً تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة

  الفرنسٌةتعلٌم اللؽة  تعلم و طرابك لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ
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  : 0202البحث العلمً بالجامعة خالل العام  فًطر البشرٌة  العاملة والع األأ 

عضو هٌبة تدرٌسٌة  / 8806/  منهم،  / عامبل 8796 / 0202الجامعة حتى نهاٌة العام العاملٌن فً مجال البحث العلمً ضمن بلػ عدد 

 ( .5موزعٌن على الكلٌات كما هو مبٌن بالجدول ) ، هٌبة فنٌة / عضو 672 /  ( , و 4موزعٌن حسب الجدول )

 

  . أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة حسب الكلٌات (4 الجدول ) 

 إجمالً مدرس أستاذ مساعد أستاذ الكلٌة / المعهد العالً ت

 161 85 37 39 آلاداب والعلوم ؤلانسانية 2

 108 25 19 64 الهندسة الزراعية 1

 179 47 63 69 العلوم 3

 74 24 24 26 الهندسة اإلادنية 4

 150 58 46 46 الطب البشري  5

 114 37 34 43 هـ. ميكانيكية وكهربائية 6

 26 9 12 5 طب ألاسنان 7

 24 17 4 3 الهندسة اإلاعمارية 8

 94 57 17 20 الاقتصاد 9

 21 13 2 6 الصيدلة 22

 24 18 5 1 التمريض 22

 22 19 1 2 التربية الرياضية 21

 58 39 14 5 التربية 23

 17 11 3 3 هندسة اإلاعلوماثيةال 24

 10 6 2 2 الحقوق  25

 1 1 0 0 الفنون الجميلة 26

 0 0 0 0 التطبيقيةالكلية  27

 17 6 8 3 للبحوث البحرية اإلاعهد العالي 28

 13 8 5 0 للغات اإلاعهد العالي 29

 13 7 3 3 العالي لبحوث البيئة اإلاعهد العالي 12

 1126 487 299 340 المجموع
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 . أعضاء الهٌبة الفنٌة حسب الكلٌات  (5الجدول)

 

 
 

 اإلعّبٌٟ لبئُ ثبألػّبي ِؼبْٚ لبئُ أػّبي ِششف أػّبي ِذ٠ش أػّبي اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ د

 30 0 17 11 2 ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ 1

 92 30 21 21 20 إٌٙذعخ اٌضساػ١خ 2

 49 2 12 27 8 اٌؼٍَٛ 3

 121 30 26 56 9 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ 4

 25 0 11 10 4 اٌطت اٌجششٞ 5

 219 70 77 47 25 ٘ـ. ١ِىب١ٔى١خ ٚوٙشثبئ١خ 6

 9 0 2 3 4 غت األعٕبْ 7

 19 5 10 4 0 إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ 8

 4 0 4 0 0 االلزصبد 9

 1 0 0 0 1 اٌص١ذٌخ 10

 17 0 8 8 1 اٌزّش٠ط 11

 10 6 1 3 0 اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 12

 9 1 4 1 3 اٌزشث١خ 13

 39 22 17 0 0 إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ 14

 0 0 0 0 0 اٌؾمٛق 15

 0 0 0 0 0 اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ 16

 3 1 1 1 0 اٌزطج١م١خ 17

 4 0 2 2 0 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ 18

 18 2 10 4 2 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد 19

 1 1 0 0 0 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾٛس اٌج١ئخ 20

 670 170 223 198 79 اٌّغّٛع اإلعّبٌٟ
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 2020 مخرجات البحث العلمً للعام

 
 من المنتجات المعرفٌة التالٌة :  2020 تتكون مخرجات خطة البحث العلمً للجامعة خبلل عام

  المشارٌع البحثٌة المنجزة 

  المنجزةرسابل الماجستٌر 

  المنجزةالدكتوراه رسابل 

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

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

 ) النشرات العلمٌة المحكمة )بما فً ذلن تلن المشتمة من رسابل الماجستٌر والدكتوراه 

  فً المإتمرات )بما فً ذلن تلن المرتبطة بؤبحاث الماجستٌر أو الدكتوراه( ن بهاالمشاراألوراق البحثٌة 

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

 
 

 مخرجات البحث العلمً.(6الجدول رلم )

 

 

 مكان اإلنتاج العلمً

 

 داخل سورٌة

  سورٌةخارج 

 المجموع
 دولٌا عربٌا

 13 1 - 12 الكتب الجامعٌة والمراجع العلمٌة

 22 1 1 20 ) ندوات ، مؤتمرات ، ورشات عمل ، معارض ، دورات تدرٌبٌة (النشاطات العلمٌة

 55 7 - 52 2020البحوث التً لبلت للنشر خالل العام 
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 أبحاث الدراسات العلٌا :

 
طبلب الماجستٌر والدكتوراه فً  بتنفٌذها(  التً ٌموم 2020) أبحاث الدراسات العلٌا المسجلة فً العام/  ) أدناه( 7الجدول رلم /ٌوضح 

 االختصاصات المختلفة  :
 

 (7الجدول رلم )
 

 الكلٌة
 المجموع دكتوراه ماجستٌر 

 85 25 60 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 108 24 84 الزراعة

 70 17 53 العلوم

 69 6 63 الهندسة المدنٌة

 101 1 100 الطب البشري

 71 9 62 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة

 34 3 31 طب األسنان

 5 - 5 الهندسة المعمارٌة

 101 33 68 االلتصاد

 41 - 41 الحموق

 25 - 25 التمرٌض

 46 1 45 الصٌدلة

 8 3 5 التربٌة الرٌاضٌة

 24 9 15 التربٌة

 12 2 10 الهندسة المعلوماتٌة

 19 3 16 معهد البحوث البحرٌة

 21 3 18 معهد البحوث البٌئٌة

 6 - 6 معهد اللغات

 846 139 707 المجموع
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( 8بالجدول )(  لطبلب دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً االختصاصات المختلفة مبٌنة 2020أبحاث الدراسات العلٌا المنجزة فً العام) -

 : التالً
 

 (8الجدول رلم )
 

   

 المجموع     دكتوراه    ماجستٌر     الكلٌة

 36 15 21 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 49 15 34 الزراعة

 52 12 40 العلوم

 44 8 36 الهندسة المدنٌة

 80 - 80 الطب البشري

 24 5 19 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 28 4 24 طب األسنان

 5 1 4 الهندسة المعمارٌة

 54 26 28 االلتصاد

 3 - 3 التمرٌض

 8 - 8 الصٌدلة

 3 1 2 التربٌة الرٌاضٌة

 18 10 8 التربٌة

 8 - 8 الهندسة المعلوماتٌة

 8 1 7 معهد البحوث البحرٌة

 10 1 9 معهد البحوث البٌبٌة

 3 - 3 معهد اللؽات

 433 99 990 المجموع
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( 9(  لطبلب دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً االختصاصات المختلفة مبٌنة بالجدول )2020فً العام) رلنةبحاث الدراسات العلٌا المأ -
 : التالً

 
 ( 9الجدول ) 
 

 

 المجموع     دكتوراه    ماجستٌر     الكلٌة

 20 1 19 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 3 1 2 الزراعة

 7 2 5 العلوم

 9 0 9 الهندسة المدنٌة

 22 2 20 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 3 1 2 طب األسنان

 10 0 10 الهندسة المعمارٌة

 2 0 2 االلتصاد

 1 0 1 التربٌة 

 10 1 9 الهندسة المعلوماتٌة

 3 0 3 معهد البحوث البحرٌة

 1 0 1 معهد البحوث البٌبٌة

 3 0 3 المعهد العالً للغات

 94 8 86 المجموع

 
 

 أبحاث الماجستٌر:
( بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو مبٌن  707 ما ٌساوي )  2020 خبللبلػ عدد أبحاث الماجستٌر المسجلة 

كما هو مبٌن بالشكل ( بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة  334 العام ) نفسفً حٌن بلػ عدد الرسابل المنجزة فً ، ( 3بالشكل)
 .موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة ( بحثاً 86، والمرلنة ) (4)
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8.49% 

11.88% 

7.50% 

8.91% 

14.14% 

8.77% 
4.38% 

0.71% 

9.62% 

5.80% 

3.54% 

6.36% 

0.71% 2.12% 

1.41% 2.26% 
2.55% 

0.85% 

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

 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة 

 الزراعة

 العلوم

 الهندسة المدنٌة

 الطب البشري 

 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 طب األسنان

 الهندسة المعمارٌة

 االلتصاد

 الحموق

 التمرٌض

 الصٌدلة

 التربٌة الرٌاضٌة 

 التربٌة 

 الهندسة المعلوماتٌة

 معهد البحوث البحرٌة

 معهد البحوث البٌبٌة

 المعهد العالً للؽات
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تصدرت لابمة الهندسة المدنٌة  ة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة والهندسات الطب البشري وااللتصاد وحظ أن االختصاصات التابعة لكلٌمن المبل
على ، المنجزة األبحاث  داب و الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌةتصدرت كلٌات الطب البشري وااللتصاد واآلبٌنما أبحاث الماجستٌر المسجلة 

فة المسجلة بكا إلى والمرلنة ( ٌبٌن نسبة رسابل الماجستٌر المنجزة5فإن الشكل )، وبشكل عام .عكس ما أظهرته االختصاصات األخرى 
 . االختصاصات بالجامعة 

 
 

 
 
 
 

6.29% 

11.98% 

23.95% 

10.18% 

10.78% 

5.69% 

8.38% 

7.19% 

1.20% 

2.40% 

0.60% 

2.40% 

0.90% 

0.90% 

2.40% 

2.69% 

2.10% 

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

 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 العلوم

 الطب البشري 

 الزراعة

 الهندسة المدنٌة

 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 االلتصاد

 طب األسنان

 العمارة

 الصٌدلة

 التربٌة الرٌاضٌة

 التربٌة

 تمرٌض

 معهد اللؽات 

 الهندسة المعلوماتٌة

 معهد بحوث البٌبة

 معهد البحوث البحرٌة
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 أبحاث الدكتوراه :
( 6مبٌن بالشكل) بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو / 139  ٌساوي/ ما  2020 بلػ عدد أبحاث الدكتوراه المسجلة لعام

موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة / أبحاث 8المرلنة / وبحثاً  / 99   /ٌساوي الرسابل المنجزة فً هذا العام مافً حٌن بلػ عدد ، 
 .( 7كما هو مبٌن بالشكل )
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تصدرت لابمة أبحاث الدكتوراه المسجلة والمنجزة على حد  والهندسة المدنٌة  العلوم وااللتصاد  اتبلحظ أن االختصاصات التابعة لكلٌمن الم
المسجلة بكافة  إلىنسبة رسابل الدكتوراه المنجزة  ن( ٌب8ٌسواء على عكس ما أظهرته االختصاصات األخرى  وبشكل عام فإن الشكل )
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 الدراسات العلمٌة بلت للنشر فً مجلة جامعة تشرٌن للبحوث والبحوث التً ل  
 31/12/2020ولؽاٌة  2/1/2020من تارٌخ 

 
 (10الجدول رلم )

 

 عدد البحوث السلسلة
الباحثون من أعضاء 
 الهٌبة التدرٌسٌة

أعضاء 
 الهٌبة الفنٌة

طبلب 
 دكتوراه

طبلب 
 ماجستٌر

 مبلحظات

  37 63 1 37 239 سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

  19 62 - 36 215 سلسلة العلوم االلتصادٌة والمانونٌة

  29 22 2 6 37 سلسلة العلوم األساسٌة

  52 5 - 12 77 سلسلة العلوم الصحٌة

  16 18 6 22 72 سلسلة العلوم البٌولوجٌة

  45 18 7 35 225 العلوم الهندسٌةسلسلة 

  127 295 26 245 563 المجموع
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 2020خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌغبِؼخ 

 و١ٍخ ا٢داة :

ِقٓ رؾل٠ققل ا٨رغب٘ققبد  (2015- 2016اٌفزققوح اٌٛالوققخ ِقبث١ٓ  ٌٍجؾققش اٌوٍّققٟ فقٟ   ا٦َٔقب١ٔخٌى١ٍققخ ا٢كاة ٚاٌوٍققَٛ  ا٦ٍقزوار١غ١خ رٕطٍقك اٌقطققخ

اٌجؾقش اٌوٍّقٟ ٌقلِقخ اٌز١ّٕقخ رٕطٍقك ِقٓ اٌزقياَ اٌغبِوقخ ثزٛع١قٗ فوب١ٌقبد ٌٍَٕٛاد اٌقٌّ اٌمبكِقخ   ٚاٌزقٟ  اٌَّزمج١ٍخ ٌْٕبٛبد ٚفوب١ٌبد اٌى١ٍخ

١ٍخ ٚ٘ٛ ثٕبء ٚرط٠ٛو اٌملهاد ٠خ اٌْبٍِخ ٌٍّغزّع  ٚرى٠ٛٓ لبعلح ع١ٍّخ ه١ٕٕخ ٚكعُ إٌّزظ اٌوٍّٟ . ٚع١ٍٗ فبْ أُ٘ ا٤٘لاف اٌوئ١َ١خ ٌٍىاٌجْو

وو١قي اٌجؾض١خ ٌلٜ أعٚبء ا١ٌٙئخ اٌزو١ّ١ٍخ ٩ٛٚة اٌلهاٍبد اٌو١ٍب   ٚمٌه ِٓ ف٩ي رٛع١ُٙٙ اٌٝ ى٠بكح ٚرؾ١َٓ عٛكح ا٤ثؾقبس اٌو١ٍّقخ ٔؾقٛ اٌز

 عٍٝ اٌّٛا١ٙع ٚاٌمٚب٠ب اٌزٟ رزوٍك ثبٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ٚفلِخ اٌّغزّع.

 و١ٍخ االلزصبد 

 )ٚؽذح اٌز٠ًّٛ ٚاٌّصبسف( فٟ لغُ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ. 

 ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽذح :

 رزؤٌف ِؾبٚه اٌجؾش اٌوٍّٟ ٌٍٛؽلح ِٓ :

 ارفبل١بد ثبىي ٚاٌو١ٍّبد اٌّٖوف١خ. -1

 ٚأىِخ اٌو٘ٓ اٌومبهٞ . CDSعمٛك  -2

 اكاهح اٌّقبٛو فٟ إٌْبٛ اٌّٖوفٟ . -3

 اٌّٖوف١خ.اكاهح ا١ٌٌَٛخ ٚأٔظّخ ّٙبْ اٌٛكائع  -4

 اٌؾٛوّخ فٟ اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ.  -5

 اٌى١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌو٩ّلخ. -6

 اٌزؤ١ِٓ اٌزم١ٍلٞ ٚا٩ٍ٦ِٟ. -7

 اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ اٌزم١ٍل٠خ ٚا١ِ٩ٍ٦خ. -8

 ثٛهٕخ ا٤ٚهاق اٌّب١ٌخ.  -9

 اكاهح ا٨ئزّبْ اٌّٖوفٟ. -10

 ا٤كٚاد اٌّب١ٌخ . -11

 ا٤ٍٛاق اٌّب١ٌخ. -12

 ٔظو٠خ اٌز٠ًّٛ. -13

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

 : ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽذح :

 اٌز٠َٛك اٌزم١ٍلٞ ٚا٨ٌىزوٟٚٔ. -1

 عٛكح اٌقلِبد ٚإٌّزغبد. -2

 رّى١ٓ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ.  -3

 إٌظبَ اٌّبٌٟ فٟ إٌّظّبد. -4

 اكاهح إٌّظّبد اٌّب١ٌخ. -5
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 اٌمواهاد ا٨ٍزضّبه٠خ . -6

 . اٌز٠ًّٛ اٌلٌٟٚ -7

 

 ٚؽذح ثؾش ػٍّٟ ثبعُ )ٚؽذح اٌذساعبد االلزصبد٠خ ٚاٌذ١ٌٚخ( فٟ لغُ االلزصبد ٚاٌزخط١ػ.

 ِؾبٚه اٌجؾش اٌوٍّٟ ٌٍٛؽلح :

 ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّٖوف١خ. -1

 رٕبف١َخ اٌمطبعبد ا٨لزٖبك٠خ. -2

 اٌزقط١ٜ ا٦ل١ٍّٟ ٌٍمطبعبد ا٨لزٖبك٠خ.  -3

 الزٖبك٠بد اٌطبلخ ٚاٌطبلبد اٌجل٠ٍخ ٚاٌّزغلكح. -4

 الزٖبك٠بد اٌمٜٛ اٌوبٍِخ. -5

 اٌزىز٩د ا٨لزٖبك٠خ إٌبّئخ ٚاٌو٩لبد اٌل١ٌٚخ. -6

 ا٨رفبلبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌزغبهح اٌقبهع١خ. -7

 ا٤ىِبد ا٨لزٖبك٠خ اٌوب١ٌّخ. -8

 اٌّئٍَبد اٌل١ٌٚخ ٚا٤كاء ا٨لزٖبكٞ اٌوبٌّٟ. -9

 ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ ٚإٌمل٠خ. -10

 ا٨ٍزضّبهاد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبٕخ. -11

 اٌلعُ اٌؾىِٟٛ. -12

 

 ٚؽذح ثؾش ػٍّٟ ثبعُ )ٚؽذح اٌذساعبد اٌغىب١ٔخ ٚاإلؽصبئ١خ( فٟ لغُ اإلؽصبء ٚاٌجشِغخ.

 ِؾبٚه اٌجؾش اٌوٍّٟ ٌٍٛؽلح :

 ا١ٌَبٍبد اٌَىب١ٔخ ٚاٌز١ّٕخ ا٨لزٖبك٠خ ا٨عزّبع١خ. -1

 اٌز٠ًّٛ اٌل٠ّغوافٟ ٚارغب٘برٗ اٌَّزمج١ٍخ. -2

 اٌلٚه ا٨لزٖبكٞ ٚا٨عزّبعٟ ٌٍّوأح.  -3

 خ.ٚالع اٌقلِبد اٌّغزّو١ -4

 ِٛصٛل١خ اٌولُ ا٦ؽٖبئٟ ٚٔظُ اٌّوٍِٛبد. -5

 ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٚا٦ؽٖبء. -6

 ّٔنعخ اٌزطٛهاد اٌَىب١ٔخ. -7

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

 ِؾبٚه اٌجؾش اٌوٍّٟ ٌٍٛؽلح :

 كٚه اٌّوٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ فٟ ارقبم اٌمواه. -1

 ِٛبد اٌّؾبٍج١خ.رط٠ٛو ٔظُ اٌّوٍ -2

 عٛكح ا٦فٖبػ اٌّؾبٍجٟ.  -3

 َِئ١ٌٚبد ِٕٙخ اٌّواعوخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ. -4

 رم١ٕبد ِؾبٍجخ اٌَّئ١ٌٚخ. -5

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

 رط٠ٛو ٔظُ اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ. -8

 

 و١ٍخ اٌضساػخ 

 اٌخطخ اٌجؾض١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍخ:

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ اٌمغُ

 اٌؼٍَٛ

 األعبع١خ

اٌو٠بٙقق١بد اٌزطج١م١قخ ٚاٍققزقلاِٙب فقٟ ِغققبي -اٌزٕققٛا اٌؾ١قٛٞ إٌجققبرٟ. اٌزمبٔقبد اٌؾ٠ٛ١ققخ ٚاٍقزقلاِبرٙب-اٌج١ئقخ ٍِٚٛصبرٙقب

 اٌز١ّٕخ .

ؽفقع ِٕزغقبد  رمبٔقخ –ث١ٌٛٛع١قب ا٤ٍقّبن ا٨لزٖقبك٠خ  –أزبع١قخ عٙقل اٌٖق١ل اٌجؾقوٞ  –اٌزٕٛا اٌؾ١ٛٞ ٌٍفٛٔقب اٌَقّى١خ 

 ا٤ٍّبن . 

 اٌجغبر١ٓ

 كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزوٍمخ ثبٔزبط اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ ِٓ ؽ١ش  اٌزوثخ  اٌز١َّل  اٌوٞ  ا٤ٕٛي اٌٛهاص١خ( 

 اٌقٚبه اٌؾم١ٍخ ٚاٌّؾ١ّخ. ٔزبطااٌج١ئ١خ فٟ  دا٨عزٙبكاكهاٍخ رؤص١و 

 اٌيهاعخ اٌو٠ٛٚخ ٌّؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ.

 روث١خ ٚرؾ١َٓ ِؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌؾم١ٍخ ٚاٌّؾ١ّخ.

 رم١ٕبد أزبط اٌقٚبه فٟ اٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ.

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

 اٌقٚبه. أزبطاٍزقلاَ اٌّقٖجبد اٌو٠ٛٚخ فٟ 

 كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزوٍمخ ثٕجبربد اٌي٠ٕخ ٚر١َٕك اٌؾلائك.

 اٌيهاعخ اٌو٠ٛٚخ ٌٍّؾب١ًٕ اٌجَزب١ٔخ -اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌٕجبربد اٌجَبر١ٓ

اٌّؾبص١ً 

 اٌؾم١ٍخ

 ١ً اٌّقزٍفخ.هٞ .....( عٍٝ أزبع١خ ٚٔٛع١خ  اٌّؾبٕ -رؤص١و ثو٘ اٌّوب٩ِد اٌيهاع١خ  ر١َّل

 ( فٟ رم١١ُ إٕٔبف ثو٘ اٌّؾب١ًٕ اٌيهاع١خ. RAPD-SSRاٍزقلاَ ثو٘ اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ  

إٌٙذعخ 

 اٌش٠ف١خ

رؤص١و ٔظُ اٌؾواصخ اٌّقزٍفخ عٍٝ ّٔٛ ٚأزبع١قخ اٌّؾبٕق١ً اٌيهاع١قخ. اٌغٕقٟ ا٢ٌقٟ ٌّؾٖقٛي اٌي٠زقْٛ ٚع١ٍّقبد فلِقخ 

 اٌّىبفؾخ فٟ ظوٚف اٌيهاعخ اٌّؾ١ّخ.اٌجَزبْ. رم١١ُ اٍزقلاَ أٔٛاا ِقزٍفخ ِٓ آ٨د 

ػٍَٛ  

 األغز٠خ

ؽفقع ٚرٖق١ٕع -١ِىوٚث١ٌٛٛع١قب ا٤ذن٠قخ ٚاٌٖقٕبعبد ا١ٌّىوٚث١قخ ؽفقع ٚرٖق١ٕع إٌّزغقبد إٌجبر١قخ-عٛكح ٩ٍِٚخ اٌغناء

 إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ
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 اٌؾْو٠خ ا٨لزٖبك٠خ.ا١ٌّٕبرٛكا اٌّّوٙخ ٌٍؾْواد ٚرطج١مبرٙب. كهاٍبد ر١ٕٖف١خ ٌجو٘ اٌّغّٛعبد 

 ِزبثوخ كهاٍخ اٌؾْواد ا٨لزٖبك٠خ اٌّٛعٛكح فٟ إٌّطمخ ؽٖو ٚث١ٌٛٛع١ب(.

 كهاٍخ كٚه اٌّمبِٚخ اٌغٙبى٠خ اٌّىزَجخ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ ا٨ِواٗ اٌفطو٠خ(.

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

 كهاٍخ رؤص١و اٌَّزقٍٖبد إٌجبر١خ فٟ ِىبفؾخ أِواٗ ٚآفبد ٔؾً اٌوًَ.

 ا٦عواءاد اٌؾل٠ضخ ١ٌٍَطوح عٍٝ ا٨وبهٍٚبد اٌٚبهح ثبٌّيهٚعبد ؽ١ّٚب د  رفبؽ١بد  ىهاعخ ِؾ١ّخ(.

ؾم١ٍقخ ِىبفؾقخ ا٤عْقبة اٌٚقبهح فقٟ اٌّؾبٕق١ً اٌ -رطج١مبد ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٣ٌفقبد ٌٍَق٩ِخ اٌج١ئ١قخ ٚرقف١قف اٌزٍقٛس

 ٚاٌجَزب١ٔخ.

 كهاٍخ رؤص١و اٌّووجبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزلاٌٚخ عٍٝ اٌٖفبد اٌؾ٠ٛ١خ ٣ٌفبد اٌؾ١ٛا١ٔخ ذ١و اٌؾْو٠خ  اوبهٍٚبد لٛاهٗ(.

 اٍزقلاَ ٛوائك و١ّ١بئ١خ ٚذ١و و١ّ١بئ١خ ٌّىبفؾخ ا٤عْبة اٌّزطفٍخ فٟ اٌؾمٛي ٚاٌيهاعبد اٌّؾ١ّخ.

  ا٨ٔزْبه ٚا٨ٍزقلاَ فٟ اٌّىبفؾخ(.كهاٍخ اٌجىزو٠ب ٚ اٌفطو٠بربٌّّوٙخ ٌٍؾْواد 

 كهاٍخ اٌفطو٠بد  اٌّّوٙخ ٌٍؾْواد  ا٨ٔزْبه ٚا٨ٍزقلاَ فٟ اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ(.

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

اإلٔزبط 

 اٌؾ١ٛأٟ

 كهاٍخ اٌزٕٛا اٌؾ١ٛٞ ٚاٌٛهاصٟ ٥ٌٍّبن -١خ إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخرؤص١و روو١ت اٌو١ٍمخ عٍٝ و١ّخ ٚٔٛع

اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌٍلعبط ٌٍلعبط اٌجٍلٞ ٌّٚئّوارٗ ا٨ٔزبع١خ. رؾ١َٓ اٌىفبءح اٌزٕب١ٍٍخ ٚا٦ٔزبع١قخ ٌٍؾ١ٛأقبد اٌيهاع١قخ. 

 كهاٍخ ٕؾ١خ ٚٚثبئ١خ ٌٍّوٙبد ا٤ٍب١ٍخ اٌزٟ ر١ٖت اٌلٚاعٓ.
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 كهاٍخ ثو٘ ِظب٘و اٌزٍٛس ؽ٠ٛ١ب ٚو١ّ١بئ١ب ٌولك ِٓ اٌَّطؾبد اٌّبئ١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ 

اوّققبي ا٤ثؾققبس اٌغبه٠ققخ ؽب١ٌققب ٚاٌّزوٍمققخ ثلهاٍققخ أصققو ١ِققبٖ اٌغفققذ /عٖققو اٌي٠زققْٛ/عٍٝ ثوقق٘ اٌقٖققبئٔ اٌؾ٠ٛ١ققخ 

 لٚهح/.ثٕ-ىهاعخ ِؾ١ّخ-ووِخ-ؽ١ّٚبد-ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا٨ٔزبع١خ ٤روثخ ِيهٚعخ /مهح ٕفواء

ِزبثوقخ -ِزبثوخ عيي علك ِقٓ اٌَق٨٩د اٌّؾ١ٍقخ اٌمقبكهح عٍقٝ رفى١قه ١ِقبٖ اٌغفقذ ٚاعقواء ا٨فزجقبهاد ٌّووفقخ فوب١ٌزٙقب

 عيي علك ِٓ ا٨٩ٌَد اٌمبكهح ِع رضج١ذ ا٨ىٚد اٌغٛٞ ٚكهاٍخ فوب١ٌزٙب.

 د اٌّلِْٛٙٛا اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚر١ٌٛل اٌغبى اٌؾ١ٛٞ ِٓ اٌّقٍفبد اٌيهاع١خ ِٚقٍفب

 رل٠ٚو ِقٍفبد اٌّلْ اٌٍٖجخ فٟ اٌيهاعخ.-رل٠ٚو ا١ٌّبٖ ذ١و اٌزم١ٍل٠خ فٟ ا٨ٍزقلاِبد اٌيهاع١خ

-رط٠ٛو اٌّوبكٌخ اٌَّبك٠خ ٌٍؾ١ّٚبد ٚفك ٔٛع١قخ اٌزوثقخ ٚا٦ٙقبفبد اٌوٚق٠ٛخ-اٌيهاعخ اٌو٠ٛٚخ ٚاٌؾفبظ عٍٝ اٌج١ئخ

 خ فٟ روثخ و١ٍَخأصو ٔٛا ا٤ٍّلح ا٨ىٚر١خ ٚٛو٠مخ اٙبفزٙب عٍٝ ٔجبربد ِيهٚع
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 ١ّٕخ ٚرفو١ً كٚه اٌّوأح اٌو٠ف١خ ر-اٌوّبٌخ اٌيهاع١خ -اكاهح ٚر١ّٕخ اٌّٛاهك ا٨لزٖبك٠خ .اٌز١ّٕخ اٌيهاع١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ 

 أ١ّ٘خ اٌز٠َٛك فٟ رط٠ٛو ا٦ٔزبط اٌيهاعٟ .-أ١ّ٘خ ٚكٚه ا٦هّبك فٟ اٌز١ّٕخ اٌيهاع١خ 

 اٌزٕظ١ُ اٌيهاعٟ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ إٌٙٛٗ ثمطبا اٌيهاعخ .-فٟ ر١ّٕخ اٌمطبا اٌيهاعٟ اٌزقط١ٜ اٌيهاعٟ ٚكٚهٖ 

 ا١ٌَبٍخ اٌيهاع١خ فٟ اٌمطو اٌووثٟ اٌَٛهٞ ٚأصو٘ب فٟ رط٠ٛو اٌمطبا اٌيهاعٟ .

 كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ الزٖبك٠خ ٦ٔزبط إٌّزغبد اٌيهاع١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ .
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 اكاهح اٌّٛاهك اٌوع٠ٛخ اٌؾواع١خ ٚاٌوع٠ٛخ اٌغبفخ-ٚاٌوع٠ٛخ اٌيهاع١خإٌظُ اٌج١ئ١خ اٌوع٠ٛخ اٌؾواع١خ 

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

 ا١ٌّبٖ

 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ  : 

 اٌخطخ اٌجؾض١خ فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٌٍغٕٛاد اٌضالس  اٌمبدِخ

 اٌى١ّ١بء :لغُ 

 أٚالً : اٌى١ّ١ــبء اٌف١ض٠بئ١ــخ :

 رط٠ٛو ٛوائك اٌىزوٚو١ّ١بئ١خ ٦ٔزبط  اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ. -1

 كهاٍخ رآوً اٌّوبكْ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ ٚ ٛوق وجؾٗ. -2

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

 كهاٍبد فٟ اٌى١ّ١بء اٌى١ِّٛخ ٚ اٌٚٛئ١خ. -4

 اٌي١ٌٛ٠زبد اٌطج١وخ فٟ ِوبٌغخ ا١ٌّبٖ ٚ اٌزجبكي ا٠٤ٟٛٔ.اٍزقلاَ  -5

 اٌى١ّ١ــبء اٌؼع٠ٛخ ٚ اٌغض٠ئبد اٌعخّخ : 

 إطٕبا عٚٛٞ ٌٍّووجبد اٌو٠ٛٚخ. -1

 اٍزق٩ٓ ٚ كهاٍخ إٌّزغبد اٌطج١و١خ. -2

 كهاٍخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌوٚٛٞ. -3

 ر١ٕٖع ٚ كهاٍخ اٌغي٠ئبد اٌٚقّخ ٚ اعبكح رل٠ٚو٘ب. -4

 اٌى١ّــبء اٌالػع٠ٛخ :

 كهاٍخ فٛآ ثو٘ اٌقبِبد اٌّول١ٔخ اٌطج١و١خ فٟ اٌمطو. -1

 كهاٍخ ثو٘ ِقٍفبد اٌٖٕبعبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌجزو١ٌٚخ فٟ اٌمطو. -2

 رؾ١ٚو ِووجبد ِوملح ٩ٌٍزفبكح ِٕٙب فٟ اٍزق٩ٓ اٌوٕبٕو اٌّول١ٔخ. -3

 كهاٍخ ٔظو٠خ ٌّووجبد ٨ع٠ٛٚخ. -4

 رآوً اٌَطٛػ اٌّول١ٔخ. اٍزقلاَ ِٛأع اٌزآوً اٌطج١و١خ اٌٖل٠مخ ٌٍج١ئخ فٟ كهاٍخ -5
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 اٌى١ّ١ــبء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚ اٌج١ئ١خ :

 اٍزق٩ٓ ٚ رمل٠و ثو٘ اٌّووجبد ثبٌطوائك اٌىوِٚبرٛذواف١خ. -1

 كهاٍبد رؾ١ٍ١ٍخ ١ٛف١خ ٌّووجبد ١ٕل١ٔ٨خ ٚ ِٛاك فٍي٠خ ٛج١و١خ ٚ ٍِٛصبد ث١ئ١خ. -2

طو٠خ ٚ أ١ٌفبر١خ ( فٟ ا١ٌّبٖ اٌونثخ ، ٚ ١ِبٖ ا٤ِطبه ، كهاٍبد فٟ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ   ِج١لاد ، عٕبٕو صم١ٍخ ، ِووجبد ١٘لهٚووث١ٔٛخ ع -3

 ٚ اٌٙٛاء ، ٚ اٌزوثخ .

 كهاٍبد رؾ١ٍ١ٍخ ثبٌطوائك اٌىٙوو١ّ١بئ١خ. -4

 لغّٟ اٌش٠بظ١بد ٚ اإلؽصــبء:

 ثؾٛس ٔظو٠خ ٚفك اٌّؾبٚه ا٢ر١ــخ :

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

ِؾٛه اٌزؾ١ًٍ اٌوملٞ : ٠زّٚٓ ٔظو٠خ رمو٠ت اٌزٛاثع اٌومل٠خ ، اٌّزواعؾبد اٌزىب١ٍِخ ٚ اٌزٛاثع اٌؾلٚك٠خ فٟ فٚبءاد اٌزٛاثع اٌّّضٍخ  -2

 رىب١ٍِبً.

ِؾٛه اٌزجٌٛٛع١ب : ٠زّٚٓ اٌّغّٛعبد إٌغ١ّخ ٚ اٌّغّٛعبد اٌّؾلثخ ِٚفب١ُ٘ اٌزوآ ٚ ِٛٙٛعبد اٌفًٖ ثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛعبد  -3

 خ.لجً اٌّفزٛؽ

 ِؾٛه اٌغجـو : ٠زّٚٓ ٔظو٠خ ثــٛي، ٔظو٠خ اٌج١بْ ، ىِوح ٌــٟ ، ٔظو٠خ ا٤علاك. -4

 ِؾٛه اٌّوبك٨د اٌزفب١ٍٙخ : ٠زّٚٓ اٌّوبك٨د ِٓ ِوارت ع١ٍب ٚ ؽٍٙب ثطوق رىب١ٍِخ. -5

 ثؾٛس رطج١م١ــخ ٚفك اٌّؾــبٚس ا٢ر١خ:

 بد ا٦ؽٖبئ١خ.ِؾٛه ا٦ؽٖبء اٌو٠بٟٙ : ٠زّٚٓ اٌو٠ب١ٙبد اٌزطج١م١خ ٚ رؾ١ًٍ اٌج١بٔ -1

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

 ِؾٛه ثؾٛس اٌو١ٍّبد ٚ رطج١مبرٙب : ٠زّٚٓ اٌجوِغخ اٌقط١خ ٚ ذ١و اٌقط١خ ٚ اٌل٠ٕب١ِى١خ ٚ اٌجوِغخ ِزولكح ا٤٘لاف. -3

 

 لــغُ اٌف١ض٠ــبء:

 إٌٛالً ٚ اٌّٛاك اٌوبىٌخ ٚ فٟ ِغبي اٌطبلبد اٌّزغلكح.ِٛا١ٙع ثؾض١خ فٟ ِغبي ف١ي٠بء اٌّٛاك اٌّول١ٔخ ٚ ف١ي٠بء أٖٔبف  -1

ِٛا١ٙع فٟ اٌلهاٍبد اٌط١ف١خ ثبٌزْو١ع ٚ ِٛا١ٙع فٟ اٌّوبكٌخ اٌؾوو١خ ٚ رطج١مبرٙب فٟ كهاٍخ اٌج٩ىِب ، ٚ اٌَٛائً اٌى١ِّٛخ ،ٚ فٟ  -2

 كهاٍخ اٌزٕبظو فٟ اٌغًّ اٌى١ِّٛخ.

 كهاٍبد فٟ اٌج١ٕخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚ رطج١مبرٙب. -3

 ٔظو٠خ إٌَج١خ اٌوبِخ.كهاٍبد فٟ  -4

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

 اٌلاهاد اٌول١ّخ ٚ ِغب٨د اٍزقلاَ اٌّٚقُ اٌو١ٍّبرٟ ٚ اٌزؾىُ ٚ ا٨رٖب٨د ٚ إٌظُ. -6

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

ٚ كهاٍخ رؤص١و أّوخ ا١ٌٍيه عٍٝ اٌّٛاك اٌّغٕب١َ١ٛخ اٌطوك٠خ ٚ  Excimersأٚ ١ٌيهاد  ١ٌCO2يه ذبىٞ ، ١ٌيهكهاٍٛ ٚ ثٕبء  -8

 كهاٍخ اٌج٩ىِب اٌٌّٛلح ثب١ٌٍيه.

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

 ىِٟ ا١ٌٍيهٞ.اٌلفع اٌج٩-اٌّفبع١ً اٌٚٛئ١خ ا٩ٌفط١خ ٚ ا١ٌٍيه ٚ ِْىٍخ اٌطبلخ -10

 .Ablationاٌزطب٠و  –رفبعً اٌؾيِخ ا١ٌٍيه٠خ ِع ٍطٛػ ثو٘ اٌّٛاك  -11
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 لغُ ػٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١ـخ:

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

 ١ب ٚ اٌوال١خ.اٍزق٩ٓ ثو٘ اٌّووجبد ماد ا١ّ٘٤خ اٌطج١خ ِٓ ثو٘ إٌجبربد اٌلٔ -2

 رؤص١و اٌوٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ اٌغطبء إٌجبرٟ. -3

 اٌفٍٛها اٌَٛه٠خ ٚ اٌزٕٛا اٌؾ١ٛٞ. -4

 ر١ٕٖف إٌجبربد اٌوال١خ ا٤ه١ٙخ ٚ اٌّبئ١خ. -5

 إٌْبٛبد اٌجْو٠خ فٟ اٌج١ئخ ٚ رطج١مبد عٍُ اٌج١ئخ فٟ اٍزغ٩ي اٌو١ّل ٌٍّٛاهك اٌطج١و١خ. -6

 ٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚأصو ٘نٖ ا٤ؽ١بء عٍٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ا٤فوٜ.رؤص١و اٌوٛاًِ اٌج١ئ١خ فٟ ا -7

 ر١ٕٖف ٛؾبٌت ا١ٌّبٖ اٌونثخ ٚ اٌّبٌؾخ ٚ اٌزوثخ اٌوٛجخ. -8

 اٍزيهاا اٌوٛاٌك إٌجبر١خ ٚ اٍزقلاِٙب فٟ رطج١مبد ِقزٍفخ. -9

 اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ   ىهاعخ ا٤َٔغخ إٌجبر١خ (. -10

 لغُ ػٍُ اٌؾ١ــبح اٌؾ١ٛا١ٔــخ:

 ر١ٕٖف١خ ٌٍزٕٛا اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ع١ّع اٌج١ئبد. كهاٍخ ث١ئ١خ ٚ -1

 كهاٍخ رؤص١و اٌزٍٛس عٍٝ اٌزٕٛا اٌؾ١ٛٞ عِّٛبً. -2

كهاٍبد عٍٝ ا٤ٔٛاا اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌّّٙخ الزٖبك٠بً   كٚهح ؽ١برٙب، اٍزيهاعٙب، أكٚاه٘ب فٟ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌّقزٍفخ، أكٚاه٘ب وؾ١ٛأبد  -3

 ١خ اٌضب٠ٛٔخ ٚ ذ١و٘ــب (.رغوثخ فٟ عٍُ اٌََّٛ، اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ، ا٦ٔزبع

 ِؾٛه كهاٍبد عٍُ إٌّبعخ ٚ اٌطف١ٍ١بد   كهاٍخ ر١ٕٖف١خ ٚ ث١ٌٛٛع١خ ، ِٕبعخ فّغ١خ ٚ عي٠ئ١خ(. -4

 كهاٍبد فٟ ِغبي اٌج١ٌٛٛع١ب اٌق٠ٍٛخ ٚ اٌغي٠ئ١خ. -5

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

 اٌٍَٛن اٌؾ١ٛأٟ.ِؾٛه كهاٍبد اٌف١ي٠ٌٛٛع١ب اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ  -7

 كهاٍبد فٟ ِغبي اٌزٕبِٟ اٌغ١ٕٕٟ. -8

 كهاٍبد ١َٔغ١خ ٚ رْو٠ؾ١خ ِمبهٔخ. -9

 لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ــب:

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

 ، اٌوفبَ ٚ ذ١و٘ــب (.

١خ ِورجطخ ثبٌّٕبٛك إٌْطخ رىز١ٔٛبً   فبٌك ا٩ٌمل١ــخ ( ، ٚ اٌّورجطخ ثبٌفبٌك اٌّْولٟ   اٌغـبة ( ٚ أ١ّ٘زٙب فٟ كهاٍبد ع١ٛف١ي٠بئ -2

 اٌىْف ٚ اٌزٕم١ت عٓ اٌقبِبد.

 كهاٍبد ١٘لهٚع١ٌٛٛع١خ ١ٌٍّبٖ اٌغٛف١خ ٚ اٌَطؾ١خ   رٍٛصٙب ، اٌزٕم١ت عٕٙب ، أؽٛاٙٙب ، ٚ أٔظّخ رٖو٠فٙب (. -3
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 إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ :و١ٍخ 

 
 اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ فٟ و١ٍخ إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙوثبئ١خ

 :اٌّؾٛس األٚي: عٛدح اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ 

 رؤ١ِٓ اٌّٛصٛل١خ. -1

 ا٨ٍزمواه. -2

 اكاهح ا٤عطبي. -3

 اٌؾل ِٓ ا٤عطبي. -4

 عٛكح اٌطبلخ. -5

 اٌزٛافم١بد. -6

 علَ اٌزٛاىْ. -7

 رو٠ٛ٘ ا٨ٍزطبعخ اٌوك٠خ. -8

 أرّزخ اكاهح اٌطبلخ.   -9

 .اٌّؾٛس اٌضبٟٔ: اعزخذاَ اٌطبلبد اٌّزغذدح 

 كهاٍخ عٕبٕو ّٚوٚٛ ٔظبَ اٌوثٜ اٌىٙوثبئٟ ِع رغ١ٙياد ٔظُ ر١ٌٛل اٌطبلخ اٌّوزّل عٍٝ اٌطبلبد اٌّزغلكح. -1

 ل١بكح أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح. -2

 اٌلهاٍبد ا٨لزٖبك٠خ فٟ أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح. -3

 ٌٍطبلخ ا١ٌَّْخ.اٌزطج١مبد اٌؾواه٠خ  -4

 أٔظّخ اٌق٠٩ب اٌىٙو١َّّٚخ. -5

 اٌو٠ؾ١خ. أٔظّخ ٛبلخ اٌو٠بػ ٚاٌوٕفبد -6

 ؽواه٠خ ٚاٌّٚقبد اٌؾواه٠خ. أٔظّخ اٌطبلخ اٌغ١ٛ -7

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

 ِوبٌغخ إٌفب٠بد  اٌزقي٠ٓ اٌؾواهٞ(. ٚاٌغيه 

 كهاٍخ عٕبٕو عٍجخ اٌَوعخ فٟ ِٕظِٛخ اٌوٕفخ اٌو٠ؾ١خ. -9

 كهاٍخ عٍُ اٌّٛاك اٌّزوٍك ثز١ُّٖ رغ١ٙياد اٌطبلخ اٌّزغلكح. -10

 :اٌّؾٛس اٌضبٌش: اٌم١بدح ٚ ا٢الد ٚاألرّزخ ٌٕظبَ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ 

 أٔظّخ اٌزؾىُ اٌْوبعٟ ٌم١بكح اٌّؾووبد اٌزؾو١ٚ٠خ. -1

 أٔظّخ اٌزول٠ً فٟ ل١بكح اٌّؾووبد اٌىٙوثبئ١خ. -2

 كهاٍخ اٌو١ٍّبد اٌل٠ٕب١ِى١خ فٟ أٔظّخ اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ. -3

 كهاٍخ رقف١٘ أصو اٌزٛافم١بد فٟ أٔظّخ اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ. -4

 اٌو٠ؾ١خ. اٌم١بكح ٚ اٌزؾىُ ٤ٔظّخ اٌوٕفبد -5

١خ ٌٍّؾووبد اٌىٙوثبئ١خ. -6  اٌم١بكح اٌٍََّّ

 :  ظّخ اٌجشِغ١خ ٚأٔظّخ لٛاػذ اٌج١بٔبداٌشاثغ: األٔ اٌّؾٛس

 ر١ُّٖ ٚثٕبء لٛاعل اٌج١بٔبد ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ارقبم اٌمواه. -1

 ٌغبد اٌجوِغخ ٚاٍزقلاِبرٙب. -2

 رم١ٕبد ا٦ٔزؤذ ٚر١ُّٖ اٌّٛالع. -3
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 اٌّؾٛس اٌخبِظ: اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ ثٕبء اٌؾٛاع١ت

 اٌّوبٌغبد اٌّٛىعخ   -1

 إٌظُ إٌّّٚخ.  -2

 اٌٍغبد اٌٖٛه٠خ ٚٔظُ اٌزْغ١ً.  -3

 اٌّوبٌغخ ٚاٌجوِغخ اٌزفوع١خ.  -4

  اٌّؾٛس اٌغبدط: اٌشجىبد اٌؾبعٛث١خ ٚأِٓ اٌّؼٍِٛبد 

 ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ ٚ ر١ّّٖٙب. -1

 أِٓ اٌّوٍِٛبد. -2

 اكاهح ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ -3

 أِٓ ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ -4

 وٍِٛبد اٌّٛىعخٔظُ اٌّ -5

 رواًٍ اٌّوط١بد -6

 رم١ٕخ اٌّقلِبد -7

 كهاٍخ ٚ رؾ١َٓ ثوٚرٛو٨ٛد ّجىبد اٌؾٛا١ٍت  -8

 

 ٟاٌّؾٛس اٌغبثغ: اٌزؾىُ اٌصٕبػٟ ٚاٌزوبء اٌصٕؼ 

 اٌْجىبد اٌوٖج١ٔٛخ ٚرطج١مبرٙب. -1

 اٌول١ّخ. ِوبٌغخ ِٚوبٌغبد ا٦ّبهح -2

 اٌزؾىُ ا٢ٌٟ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ٚاٌّزؾىّبد ا١ٌّىو٠ٚخ. -3

 إٌّطم١خ ٚاٌلاهاد اٌمبثٍخ ٌٍجوِغخ.إٌظُ  -4

 رطج١مبد ٔظُ اٌنوبء اٌٖٕوٟ ٚإٌظُ اٌقج١وح. -5

 ا٤رّزخ اٌٖٕبع١خ ٚإٌظُ اٌنو١خ. -6

 اٌٖٕبعٟ اٌوٚثٛربد ٚأٔظّخ اٌزؾىُ -7

 .scadaٔظُ  رؾ١ًٖ اٌج١بٔبد  -8

 اٌزؾىُ ثب٨٘زياىاد فٟ عيي أٔظّخ ا١ٌّىبرو١ٔٚه. -9

 

 اٌّؾٛس اٌضبِٓ: ا٢الد اٌؾشاس٠خ 

 لخ فٟ اٌّجبٟٔ ٚا٤ث١ٕخ اٌَّزلاِخ.اكاهح اٌطب -1

 أٔظّخ اٌزلفئخ ٚاٌزى١١ف ٚآ٨د اٌزجو٠ل. -2

 أزمبي اٌؾواهح فٟ ا٤ٔظّخ ا١ٌّىب١ٔى١خ. -3

 آ٨د اٌغو٠بْ. -4

 أٔظّخ ِؾووبد ا٨ؽزواق اٌلافٍٟ. -5

 

 ٟاٌّؾٛس اٌزبعغ: اٌؾذ ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئ 

 كهاٍخ اٌزٍٛس اٌجؾوٞ ثبٌي٠ذ ِٚقٍفبد اٌَفٕٛ عطجٙب. -1

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

 كهاٍخ رقف١٘ أجوبصبد عٛاكَ ِؾووبد اٌَفٓ اٌّئصو ثٖٛهح ٍٍج١خ عٍٝ اٌج١ئخ. -3

 كهاٍخ اٌزجبكي اٌغبىٞ ٚعٛكح ا٤كاء ٌّؾووبد اٌل٠يي اٌجؾو٠خ. -4

 كٚه عٍُ اٌّٛاك فٟ اعبكح رل٠ٚو إٌفب٠بد ٚ اٌّقٍفبد. -5
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  اٌؼبشش: اٌزص١ُّ ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ ٌٍغفٓاٌّؾٛس 

 كهاٍخ ٍٍٛن اٌوفبٕبد.  -1

 كهاٍخ إٌّبٚهح ٚكفبد اٌزٛع١ٗ. -2

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

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

 كهاٍخ اٌؾووبد اٌزؤهعؾ١خ ٌٍَفٓ ٚٛوق رق١ّل٘ب. -5

 

 ٌؾبدٞ ػشش: ِؾطبد اٌمذسح اٌجؾش٠خاٌّؾٛس ا 

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

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

 ّٔنعخ ِٚؾبوبح اٌّؾووبد اٌجؾو٠خ ٚأٔظّخ فلِزٙب. -3

 ٌٍٚٛاذٜ ثبٍزقلاَ اٌطوق اٌو٠ب١ٙخ ٚكهاٍخ عٛكح أكائٙب.اٌلهاٍخ اٌؾواه٠خ  -4

 

 

 ٞاٌّؾٛس اٌضبٟٔ ػشش: الزصبد٠بد إٌمً اٌجؾش 

 رط٠ٛو ٍٚبئً إٌمً اٌجؾوٞ. -1

 رط٠ٛو ٚرؾل٠ش اٍزضّبه اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ف١ٕب ٚ الزٖبك٠ب. -2

 ٓاٌّؾٛس اٌضبٌش ػشش: وٙشثبء اٌغف 

 اٌَفٓ.كهاٍخ اٌزٛافم١بد فٟ اٌْجىبد اٌىٙوثبئ١خ عٍٝ  -1

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

 

 

 اٌّؾٛس اٌشاثغ ػشش: ِؼبٌغخ ٚرؾ١ًٍ اٌصٛس اٌشل١ّخ 

 .Mochie vision systemsأٔظّخ هإ٠خ ا٢ٌخ   -1

 .Biomechanicا١ٌّىب١ٔه اٌؾ١ٛٞ -2

 إٌٙلٍخ اٌطج١خ ِٚوبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّخ. -3

 .Biometricاٌم١بٍبد اٌؾ٠ٛ١خ  -4

 اٌزووف عٍٝ إٌّبمط ثبٍزقلاَ ِوبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّخ. -5

 ِوبٌغخ اٌٖٛه ص٩ص١خ ا٤ثوبك -6

 

 :اٌّؾٛس اٌخبِظ ػشش: اٌزٕظ١ُ ٚ اٌزص١ٕغ ٚاألرّزخ اٌصٕبػ١خ 

 ا٤ٔظّخ ا١ٌٙله١ٌٚى١خ ٚ اٌٙٛائ١خ. -1

 ر١ُّٖ ع١ٍّبد إٌمً فٟ فطٛٛ ا٦ٔزبط اٌّئرّزخ.  -2

 اٌّؤخ.أٔظّخ اٌز١ٕٖع  -3

 

 .ٌّؾٛس اٌغبدط ػشش ػٍُ اٌّٛاد ٚ خٛاصٙب ٚرم١ٕبد اٌغجبوخ 

 ا٨فزجبهاد ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ. –أٔظّخ اٌز١ٕٖع ثب٨٢د  –اٌق٩ئٜ–اٌج١ّ١ٌٛواد -1

 اٌّٛاك اٌّووجخ اٌج١ّ١ٌٛو٠خ.  -2

 اٌقْت اٌٖٕبعٟ مٚ ا٤ٍبً اٌو٠ي٠ٕٟ. -3

 اٌزآوً فٟ اٌّوبكْ. -4

 رم١ٕبد إٌبٔٛ  ٔبٔٛرىٌٕٛٛع١ب( -5

 عٍُ اٌزوا٠جٌٛٛع١ب  ا٨ؽزىبن ٚا٨٘زواء ٚاٌزي١٠ذ(. -6

 ٛوق اٌَجبوخ اٌؾل٠ضخ. -7
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 اٌّؾٛس اٌغبثغ ػشش: اٌزص١ُّ إٌٙذعٟ ثّغبػذح اٌؾبعت 

 كهاٍخ ٚر١ُّٖ ا٤عّلح ٚ اٌّؾبٚه ثَّبعلح اٌؾبٍت اعزّبكا عٍٝ ثواِظ اٌز١ُّٖ اٌؾبٍٛث١خ.  -1

 كهاٍخ ٚر١ُّٖ ا٦ْٔبءاد اٌّول١ٔخ ثَّبعلح اٌؾبٍت اعزّبكا عٍٝ ثواِظ اٌز١ُّٖ اٌؾبٍٛث١خ.  -2

 .CADكهاٍخ ٚ ر١ُّٖ ٚرط٠ٛو أعٙيح رضج١ذ اٌىَٛه فٟ اٌوظبَ ثَّبعلح ثؤبِظ  -3

  اٌّؾٛس اٌضبِٓ ػشش: إٌٙذعخ االٌىزش١ٔٚخ ٚرطج١مبرٙب 

 إٌّنعخ ٚ اٌّؾبوبح فٟ ٔظُ ا٨رٖب٨د. -1

 و١ٔٚبد ٚرطج١مبرٙب ّٚٔنعزٙب.ٕ٘لٍخ ا٨ٌىز  -2

 إٌظُ ا٨ٌىزو١ٔٚخ فٟ ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د ٚاٌؾبٍجبد. -3

 ٔظُ اٌم١بٍبد ا٨ٌىزو١ٔٚخ ٚ رم١ٕبرٙب. -4

 .اٌّؾٛس اٌزبعغ ػشش: دساعخ ٚرؾغ١ٓ شجىبد االرصبالد ٚسفغ عٛدرٙب 

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

 اٌق٠ٛ١ٍخ  -2

 اٌفٚبئ١خ. -3

 اٌّؾٛس اٌؼششْٚ:دساعخ ٚ رؾغ١ٓ ٚعبئػ االرصبي 

 رؾ١َٓ أكاء اٌٙٛائ١بد. .1

 رؾ١َٓ أكاء اٌزغ١ٙياد ا١ٌّىو٠ٚخ ٚ اٌٚٛئ١خ ٚاٌواكاه٠خ. .2

 اكفبي اٌزمبٔبد إٌب٠ٛٔخ فٟ ٍٚبئٜ ا٨رٖب٨د. .3

 اٌزٛافك اٌىٙو١َٟٛ فٟ ٔظُ ا٨رٖب٨د. .4

 

 و١ٍخ اٌطت :

 

 لســــــــم الجراحـــــة

 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً

 ماجد علً.د –عماد دومٌط .د –دمحم ناصر .د وحدة البحث العلمً فً الجراحة العظمٌة عند األطفال
 عزت الدمحم.د –معن سعد .د –احمد جونً .د وحدة البحث العلمً فً الجراحة العظمٌة

 اكثم لنجراوي.د –فإاد حاج لاسم .د –سجٌع مسعود .د العامةوحدة البحث العلمً فً الجراحة 
 احمد سعد.د وحدة البحث العلمً فً الجراحة التنظٌرٌة
 علً علوش.د وحدة البحث العلمً فً الجراحةاألورام
 رشٌد مسرة.د –جمال الدؼبلوي .د –دمحم صالح علً .د وحدة البحث العلمً فً الجراحة العصبٌة

 مضر عبد اللطٌؾ.د –منتجب صالح .د العلمً فً جراحة الملبوحدة البحث 
 دمحم ٌوسؾ.د –دمحم كنعان .د –لإي نداؾ .د وحدة البحث العلمً فً الجراحة البولٌة
 سلمان الماضً.د –دمر رومٌة .د وحدة البحث العلمً فً الجراحة الصدرٌة

 بسام ٌوسؾ.د –فادي كش .د –ثابر سبلمة .د وقوحدة البحث العلمً فً الجراحة التجمٌلٌة و الترمٌمٌة والحر
 ؼانم احمد.د –علً كفا .د وحدة البحث العلمً فً جراحة األوعٌة

 لســــــــم التخدٌر واإلنعاش
 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً

 لما عدرة.د األطفالوحدة البحث العلمً فً التخدٌر واإلنعاش عند 
 عمٌل خدام.د وحدة البحث العلمً فً جراحة الملب و الصدر

 ندى اسماعٌل.د وحدة البحث العلمً فً التخدٌر واإلنعاش فً جراحة  األطفال
 لســــــــم األورام

 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً
 مٌخابٌل جرجس .د العلمً فً أمراض الدموحدة البحث 
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 بسام سعد .د –حمزة شبٌب .د وحدة البحث العلمً فً الطب النووي
 هٌثم لطوؾ .د وحدة البحث العلمً فً  المعالجة الشعاعٌة
 نادر عبد هللا .د وحدة البحث العلمً فً داخلٌة أورام

 لســــــــم األطفــــــال
 أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحثأسماء  وحدة البحث العلمً

 عبد المنعم ؼانمد. وحدة البحث العلمً فً األورام عند األطفال
 مازن ؼالٌةد. وحدة البحث العلمً فً األمراض العصبٌة  عند األطفال

 سوسن صمور .د وحدة البحث العلمً فً الؽدد الصم  عند األطفال
 المرضًلســــــــم التشرٌح 

 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً
 علً داإودد. وحدة البحث العلمً فً المناعٌات والمصول

 دمحم أدٌب حورٌة .د وحدة البحث العلمً مناعٌات نسٌجٌة
 لســــــــم الطـــــــب الشرعـــــــً

 أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحثأسماء  وحدة البحث العلمً
 لإي عابدٌن .د –جابر سلٌمان  .د وحدة البحث العلمً فً الطب الشرعً

 لســــــــم األذنٌـــــــــــــة
 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً
 ٌاسر علً .د السمعٌاتوحدة البحث العلمً فً  

 جورج عٌسى .د وحدة البحث العلمً فً جراحة جٌوب تنظٌرٌة
 أرٌج العساؾ .د وحدة البحث العلمً فً  جراحة أورام العنك ولاعدة الجمجمٌة

 لســــــــم األمراض الجلدٌــــــة
 البحثأسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة  وحدة البحث العلمً

 وحدة البحث العلمً فً األمراض الجلدٌة والزهرٌة
 

 محمود دلول .د –عبد الحلٌم رومٌة  .د –حمٌد سلٌمان  .د

 لســــــــم العٌنٌــــــــة
 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً

 حبٌب ٌوسؾ .د وحدة البحث العلمً فً  جراحة العٌن
 تٌم دروٌش .د وحدة البحث العلمً فً األمراض المرنٌة وجراحتها
 سندس علً .د وحدة البحث العلمً فً أمراض العٌن عند األطفال

 لســــــــم االدوٌة
 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً

 دمحم متوج .د –نزار حسن  .د وحدة البحث العلمً فً األدوٌة
 لســــــــم الفٌزٌولوجٌا

 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً
 زٌنب ٌاسٌن .د –عدنان زٌنب  .د –عمٌل حجوز  .د وحدة البحث العلمً فً الفٌزٌولوجٌا

 المخبريلطب الســــــــم 
 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً

 فٌصل رضوان .د –سامً صوفً  .د –بسام عابدٌن  .د وحدة البحث العلمً الكٌمٌاء الحٌوٌة
 ٌوسؾ زرٌك .د وحدة البحث العلمً الفٌروسات

 هٌثم ٌازجً .د وحدة البحث العلمً فً الجراثٌم و المناعة
 حسان حسٌن.د فً المناعةوحدة البحث العلمً 

 لســــــــم األشعــــــــة
 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً

 عامر جركس .د –باسل العباس  .د –فٌصل ناصر  .د وحدة البحث العلمً فً  األشعة
 لســــــــم  طب األسرة والمجتمع

 أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة البحث وحدة البحث العلمً
 فواز حٌدر .د وحدة البحث العلمً فً  الصحة العامة
 رافع شعبان .د وحدة البحث العلمً فً الطب الولابً

 لســــــــم األمراض النسابٌة
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 البحثأسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن ٌنتمون إلى وحدة  وحدة البحث العلمً
 باسل دمحم .د وحدة البحث العلمً فً  أطفال األنابٌب
 فراس ٌاسٌن لصاب.د وحدة البحث العلمً فً  أورام نسابٌة

 سحر حسن .د وحدة البحث العلمً فً   عمم وجراحة تنظٌرٌة
 لســــــــم  األمراض الباطنــــــــة

 ٌنتمون إلى وحدة البحث أسماء أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة الذٌن وحدة البحث العلمً
 معٌن سمٌة .د –اكرم جحجاح  .د –حسام بلة  .د وحدة البحث العلمً فً  أمراض الملب

 حسٌن سلمان .د –ؼٌاث دٌبان  .د –ٌسر دمحم  .د وحدة البحث العلمً فً  األمراض الصدرٌة
 عٌسى الٌمة .د –مطٌع جونً  .د وحدة البحث العلمً فً  األمراض العصبٌة
 عمر رضا .د –ؼٌاث ربٌع  .د وحدة البحث العلمً فً  األمراض النفسٌة
 نضال اسكٌؾ .د –اسماعٌل حماد  .د –حسان زٌزفون .د وحدة البحث العلمً فً  األمراض الهضمٌة

 أرٌج بوبو .د –منٌؾ مرعً  .د وحدة البحث العلمً فً  الؽدد الصم
 حسٌن سعٌد .د –إبراهٌم سلٌمان  .د وحدة البحث العلمً فً  أمراض الكلٌة

 كاسر الدو .د –احمد بدران  .د وحدة البحث العلمً فً  أمراض الجهاز الحركً
 اكثم هٌفا .د –أسامة حسن  .د وحدة البحث العلمً فً  المعالجة الفٌزٌابٌة
 فراس حسٌن .د وحدة البحث العلمً فً  دموٌات وسرٌرٌة

 نافع عبد الرحمن .د –رٌاض جالك  .د دموحدة البحث العلمً فً  أمراض ال
 باسم معروؾ .د وحدة البحث العلمً فً  العناٌة المشددة
 دمحم عٌسى علً .د وحدة البحث العلمً فً   الطب الرٌاضً

 ؼٌاث معروؾ .د وحدة البحث العلمً فً   علم المناعة السرٌرٌة
 منهل حسٌن .د وحدة البحث العلمً فً  األمراض االنتانٌة
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 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ 

 : اٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّشبس٠غ اٌجؾض١خ فٟ لغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خفٟ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ ثغبِؼخ رشش٠ٓ -1

 

 فٟ ِغبي ١ِبٖ اٌششة ٚاٌّصبدس اٌّبئ١خ: -أٚالً 

 ّٔنعخ ّجىبد ١ِبٖ اٌْوة . -(1

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

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

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

 اىاٌخ ثو٘ اٌْٛاهك ِٓ ا١ٌّبٖ وبٌؾل٠ل ٚاٌّوبكْ اٌضم١ٍخ ٚذ١و٘ب ( . –ِٛإفبد ١ِبٖ اٌْوة   رؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ رط٠ٛو ٛوائك رؾ١َٓ  -(5

َِققبئً روّقق١ؼ ٚرومقق١ُ ا١ٌّققبٖ   اٍققزقلاَ اٌّققٛاك اٌّؾ١ٍققخ اٌطج١و١ققخ ٚا٨ٕققطٕبع١خ فققٟ اٌّوّققؾبد ( ، اٙققبفخ اٌققٝ رم١قق١ُ ِقققبٛو وٍققٛهح ١ِققبٖ  -(6

 اٌْوة .

 ٖ ٚاٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌّْبه٠ع ا١ٌّبٖ .رو١ّل اٍز٩ٙن ا١ٌّب -(7

 ٚاٌنوبء اٌٖٕوٟ فٟ ؽً ثو٘ اٌّْبوً اٌج١ئ١خ . GISرطج١مبد ٔظُ اٌـ  -(8

 

 فٟ ِغبي ١ِبٖ اٌصشف اٌصؾٟ ٚاٌصٕبػٟ ٚاٌّطشٞ : -صب١ٔب

 ّٔنعخ اٌْجىبد ٌّقزٍف أٔظّخ اٌٖوف اٌٖؾٟ . -(1

 وب١ّخ ٚاٌٖٕبع١خ ٚاٌزٕم١خ اٌنار١خ ف١ٙب .رٍٛس اٌّٖبكه اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ ث١ّبٖ اٌٖوف اٌّ -(2

 رؤص١و اٌزٍٛس اٌؾواهٞ ٚاٌزٍٛس ثبٌّوبكْ اٌضم١ٍخ عٍٝ عٛكح ١ِبٖ اٌّٖبكه اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ .  -(3

فيأقبد ٙقجٜ اٌزقلفك اٌّطقوٞ  –رؾقل٠ش ٚرطق٠ٛو ِوقب٩ِد ِٕٚؾ١ٕقبد اٌزٖق١ُّ  –َِبئً اٌٖوف اٌّطوٞ   رٍٛس اٌغو٠بٔبد اٌّطو٠قخ  -(4

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

 رط٠ٛو ّٔبمط ٚؽلاد اٌّوبٌغخ اٌّلِغخ ٌّوبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ فٟ اٌزغّوبد اٌَىب١ٔخ اٌٖغ١وح. -(5

 –اٌققٛهق  –ثبذققخ اٌل -ِوبٕققو اٌي٠زققْٛ -إٌَقق١ظ  -ا٤ٌجققبْ  -ٔظققُ اٌّوبٌغققخ ا١ٌٚ٤ققخ ٚاٌّزملِققخ ١ٌّققبٖ اٌٖققوف اٌٖققٕبعٟ   ِٖققبٔع : اٌَققىو -(6

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

 ٛوائك اٌّوبٌغخ اٌّزملِخ ١ٌّبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ . -(7

 ّٔنعخ ِؾطبد ِوبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ. -(8

 اٍزقلاَ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ اٌّوبٌغخ ٥ٌذواٗ اٌيهاع١خ ٚرغن٠خ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ . -(9

 اٌؾّؤح ٚرؾل٠ل اِىب١ٔخ ا٨ٍزقلاَ ٥ٌذواٗ اٌّقزٍفخ .رط٠ٛو ٛوق ٚأٍب١ٌت ِوبٌغخ  -(10

 رم١١ُ ا٤صو ٚاٌقطو اٌج١ئٟ ٌّْبه٠ع اٌٖوف اٌٖؾٟ ٚاٌٖٕبعٟ .   -(11

 

 فٟ ِغبي اٌفعالد اٌصٍجخ اٌّذ١ٕ٠خ ٚاٌخطشح: -صبٌضبً 

 رط٠ٛو ٔظُ ٔمً إٌفب٠بد اٌٍٖجخ ثبٌو٩لخ ِع اٌْوٚٛ اٌٖؾ١خ ٚا٨لزٖبك٠خ. -(1

 اٌزؾ١ًٍ اٌؾواهٞ (. -اٌؾوق–اٌطّو اٌٖؾٟ -ثؤٔٛاعٙب   اٌز١َّل ِوبٌغخ اٌمّبِخ -(2

 اٌّوبٌغبد اٌقبٕخ ٌٍٕفب٠بد إٌبرغخ عٓ اٌٖٕبعبد اٌقطوح. -(3

 اكاهح إٌفب٠بد اٌطج١خ اٌقطوح. -(4

 اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌّْبه٠ع اكاهح اٌف٩ٚد اٌٍٖجخ   اٌّل١ٕ٠خ ٚاٌقطوح (. -(5
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 ٌغ٠ٛخ(:)ا خئ١ِغبي اٌج١ئخ اٌٙٛافٟ  -ساثؼبً 

اٌّؾطققبد اٌؾواه٠ققخ..( اٌّفققوىح –ا٤ٍققّلح اٌى١ّ١بئ١ققخ  –رىو٠ققو اٌققٕفٜ  –ّٔققبمط رؾل٠ققل اٌزٍققٛس إٌققبرظ عققٓ اٌٖققٕبعبد اٌّقزٍفققخ   ا٦ٍققّٕذ   -(1

 ٌٍّٛصبد ٙبهح ٚفطوح ٌٍٍٜٛ اٌٙٛائٟ.

 رمل٠و اٌزٍٛس إٌبرظ عٓ ٍٚبئٜ إٌمً  ؽغُ اٌّوٚه ٚاٌَوعخ(فٟ إٌبٛك اٌؾٚو٠خ. -(2

 خ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌٍٙٛاء اٌٍّٛس ثبٌّووجبد اٌو٠ٛٚخ .اٌزٕم١ -(3

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

 رم١١ُ اٌقطو ٚاٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌٍّْبه٠ع اٌٖٕبع١خ ثبٌو٩لخ ِع ؽّب٠خ اٌٙٛاء ِٓ اٌزٍٛس. -(5

 

 اٌّبئ١خ ٚاٌشٞ :لغُ إٌٙذعخ  اٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّشبس٠غ اٌجؾض١خ فٟ -2

 رؤص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ عٍٝ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ ٍٛه٠ب؛ .1

 ٚٙع ع٩لبد ه٠ب١ٙخ ٌٍزٕجئ ثوٕبٕو إٌّبؿ فٟ ٍٛه٠ب؛ .2

 اٌو٩لخ ث١ٓ اٌٙطً ٚاٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ٚاٌغٛفٟ؛ .3

 اكاهح ِٛاهك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚاٌَطؾ١خ؛ .4

 ؽّب٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ِٓ اٌزٍٛس؛ .5

 ذ١و اٌّْجوخ؛ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ ا٤ٍٚبٛ  .6

 أِبْ اٌَلٚك ا١ٌٙله١ٌٚىٟ؛ .7

 أرّزخ ّجىبد اٌوٞ ٚرط٠ٛو ٛوق اٌوٞ؛ .8

 كهاٍخ اٌزٍّؼ فٟ أهاٟٙ اٌَبؽً اٌَٛهٞ؛ .9

 ؽّب٠خ ثؾ١واد اٌَلٚك ِٓ ا٨ّٛبء ٚٛوق اىاٌزٗ؛ .10

 كهاٍخ ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ ا٤ٔبث١ت اٌّؤخ ذ١و اٌٍٖجخ؛ .11

 كهاٍخ اٌٖلِخ اٌّبئ١خ فٟ ا٤ٔبث١ت ؛ .12

 به ا٤ِضً ٌّٛالع ؽٖبك ا١ٌّبٖ فٟ ٍٛه٠ب ٚاٌَلٚك اٌزو١ّؾ١خ(؛ؽٖبك ا١ٌّبٖ  ا٨فز١ .13

 اٌلهاٍخ ا٦ٍزوار١غ١خ ٌٍطبلبد ا٦ٔزبع١خ ٌٍّوافئ اٌَٛه٠خ؛ .14

 اٍزضّبه ١ِبٖ اٌجؾو ١ِٚبٖ ثؾ١واد اٌَلٚك فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ ٌز١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ عٓ ٛو٠ك اٌقيأبد ا٨ٕطٕبع١خ؛ .15
 وؤِبوٓ ٌز١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٙبفخ ٤ِبوٓ ا١ٌبثَخ وّٛالع اٙبف١خ ٌي٠بكح اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ.ا٨ٍزفبكح ِٓ اٌْٛاٛئ اٌَٛه٠خ  .16

 هٕل اٌَبؽً اٌَٛهٞ ثٙلف اٌزًٕٛ ٌٍّٛأئ ا٢ِٕخ؛ .17

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

 ؾٖٛي عٍٝ اٌظوٚف اٌّضٍٝ.رؤص١و ١ِبٖ اٌجؾو عٍٝ ِىٛٔبد إٌّْآد اٌجؾو٠خ ثٙلف اٌ .19

 ١٘لهٚك٠ٕب١ِه إٌّطمخ اٌْبٛئ١خ ٚاٌجؾو٠خ. .20

 ؽووخ اٌوٍٛث١بد اٌجؾو٠خ ٚاٌزغ١واد اٌّٛهفٌٛٛع١خ فٟ اٌْبٛئ اٌَٛهٞ. .21

 ؽّب٠خ اٌْٛاٛئ اٌّزآوٍخ ٚٛوق اٌؾّب٠خ اٌٖل٠مخ ٌٍج١ئخ. .22

 ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٌٍْٛاٛئ اٌجؾو٠خ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ.  .23

 

 : اٌّمزشؽخ فٟ لغُ ٕ٘ذعخ اٌّٛاصالد ٚإٌمًِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ  -3

 ِؾٛس اٌطشق ٚاٌّطبساد:

 اٌز١ُّٖ إٌٙلٍٟ ٌٍطوق 

 ٟرؾ١َٓ ِٛاك ا٤ٍبً ٚاٌوٕف اٌطول 

 )أثؾبس ؽٛي رضج١ذ اٌزوثخ   ثبٌزوبْٚ ِع لَُ إٌٙلٍخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ 

 أثؾبس ؽٛي رط٠ٛو ر١ُّٖ  اٌقٍطبد ا٦ٍفٍز١خ 

 اكاهح ١ٕبٔخ اٌطوق 

  ٌَّٟبه اٌطو٠كاٌزم١١ُ اٌفواذ 

 ْكهاٍخ اِىب١ٔخ ر١ُّٖ ّجىخ ٌطوق اٌلهاعبد عٍٝ ّٛاها اٌّل 

 كهاٍبد اٌَوعخ عٍٝ اٌطوق 
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 ر١ُّٖ ٚرقط١ٜ اٌّطبهاد 

 اكاهح ٚاٍزضّبه اٌّطبهاد 

 ر١ُّٖ ٚرم١١ُ ٛجمبد اٌوٕف ٌّٙبثٜ اٌّطبهاد 

 

 ِؾٛس إٌمً ٚاٌّشٚس:

 أثؾبس فٟ ا٩ٌَِخ اٌّوٚه٠خ عٍٝ اٌطوق 

 عٟ ّٙٓ اٌّلْأثؾبس فٟ إٌمً اٌغّب 

 )..،اٌزؾىُ ثبٌؾووخ اٌّوٚه٠خ عٍٝ اٌزمبٛوبد اٌطول١خ  ا٦ّبهاد اٌٚٛئ١خ، رمبٛوبد ا٤ف١ٍٚخ 

 ،اٌطٍت عٍٝ ٚلٛف اٌووثبد ّٙٓ اٌّلْ ٚا٠غبك ِوب١٠و ِؾ١ٍخ فبٕخ ثبٌّلْ اٌَٛه٠خ 

 ًكهاٍبد ؽٛي ؽووخ اٌّْبح ٚاٌؾووخ اٌقبٕخ أِبَ اٌّلاه 

 ٌٕمً ٚاٌّٛا٩ٕدا٢صبه اٌج١ئ١خ ٌّْبه٠ع ِْٕٚآد ا 

 ٟرم١١ُ ِٚوبٌغخ اٌٚغ١ظ اٌطول 

 ًاكاهح ٚرط٠ٛو ِْبه٠ع إٌم 

 )ٔظُ إٌمً اٌنو١خ ٚكه٘ب فٟ رؾ١َٓ أكاء ٔظبَ إٌمً   ثبٌزوبْٚ ِع و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌىٙوثبئ١خ ٕٚ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 

 ِؾٛس اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ:

  ا٨ٍزضّبه ا٤ِضً ٌّؾطبد اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ 

  ٌٍَٟىخ اٌؾل٠ل٠خكهاٍخ اٌغَُ اٌزواث 

 ٞكهاٍبد ع١ٛرى١ٕى١خ ٌَّبه اٌقٜ اٌؾل٠ل 

 ٞاكاهح أعّبي ١ٕبٔخ اٌقٜ اٌؾل٠ل 

 )اٌزؾىُ ٚاكاهح ؽووخ إٌمً اٌَىىٟ  فطٛٛ اٌمطبهاد اٌَو٠وخ 

 ا٤ٌٍ اٌوبِخ ٌز١ُّٖ فٜ ؽّب٠خ اٌغٛأت. 

 

 : جؾض١خ ف١مغُ إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خاٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّشبس٠غ اٌ -4

 :اٌزطج١م١خاٌّغبؽخ دساعبد فٟ  (1

 كهاٍبد فٟ رط٠ٛو رقط١ٜ ٚرٕف١ن ا٤عّبي اٌَّبؽ١خ ٚاٌغ١ٛك٠ي٠خ فٟ رٕف١ن اٌّْبه٠ع إٌٙل١ٍخ. .1

 رطج١مبد رم١ٕبد اٌوٕل اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ فٟ رٕف١ن اٌّْبه٠ع إٌٙل١ٍخ. .2

 اٌّغبؽخ اٌزص٠ٛش٠خ: (2

 رط٠ٛو ٔظبَ َِؼ ر٠ٖٛوٞ عٓ لوة ٌزٛص١ك ا٢صبه. .1

 إٌّنعخ ص٩ص١خ ا٤ثوبك(. اٌز٠ٖٛو٠خ  ٔظُ اٌَّؼ ا١ٌٍيهٞ ص٩صٟ ا٤ثوبك ٚرمبٔبد عل٠لح فٟ اٌَّبؽخ  .2

 رطج١مبد فٛاهى١ِبد اٌوإ٠خ ثّوٛٔخ اٌؾبٍت ٌٍؾٖٛي عٍٝ ث١بٔبد ص٩ص١خ ا٤ثوبك ِٓ اٌٖٛهح. .3

 : فٟ إٔزبط اٌخشائػ اٌشل١ّخ GPSٚٔظبَ  GISؼذ ٚ ــرطج١مبد ػٍَٛ االعزشؼبس ػٓ ث   (3

 ماد ا١ٌّّي اٌّىبٟٔ اٌوبٌٟ.أزبط اٌقوائٜ ِٓ اٌّوئ١بد  .1

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

 رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌقوائٜ اٌول١ّخ، .3

 رؾل٠ش اٌقوائٜ اٌمل٠ّخ ثبٍزقلاَ ث١بٔبد ا٨ٍزْوبه عٓ ثول ٚرم١ٕبد اٌوٕل اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ. .4

 : اٌّغبؽخ اٌجؾش٠خ (4

 كهاٍخ اٌّل ٚاٌغيه َِٚز٠ٛبد اٌّبء. .1
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 اٌؾذ ٚاٌزو١ٍت فٟ إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ ٚاٌّبئ١خ.كهاٍخ  .2

 : ع١خ ٚاٌزشٛ٘بد فٟ اٌمششح األسظ١خِشالجخ اٌزشٛ٘بد فٟ إٌّشآد إٌٙذ (5

 (.GPS ِوالجخ ؽووبد اٌمْوح ا٤ه١ٙخ  اٌغ١ٛك٠ٕب١ِى١خ( ثبٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ ِضً  .1

 ِوالجخ إٌّْآد إٌٙل١ٍخ اٌٚقّخ ثبٌطوق اٌَّبؽ١خ. .2

 : اٌؼمبس٠خ غبؽخّاٌ (6

اٌومبه، رط٠ٛو أزبط اٌّقططبد اٌومبه٠خ   رط٠ٛو ِفَٙٛ لطوخ ا٤هٗ أٚ  اٌَّبؽخ اٌومبه٠خ ٚأزبط اٌّقططبد اٌومبه٠خ اٌول١ّخ: .1

  ثّب ٠قلَ ع١ٍّبد ا٦فواى اٌومبهٞ(. رط٠ٛو ِٕٙغ١بد ٚأٌٍ اٌزٕظ١ُ اٌوّوأٟ   هل١ّب،

 . مبهٞ ٚاكاهح اٌّوٍِٛبد اٌومبه٠خأٔظّخ اٌزَغ١ً اٌو .2

 : دساعبد فٟ اٌذلخ إٌٙذع١خ ٌٍج١بٔبد اٌّغبؽ١خ (7

 كهاٍبد فٟ اٌّوب١٠و ٚاٌّٛإفبد اٌف١ٕخ فٟ اٌج١بٔبد اٌول١ّخ. .1

 ّخ.رؾ١َٓ كلخ اٌج١بٔبد اٌّول .2

 .DTMكهاٍبد فٟ رؾ١ًٍ كلخ إٌّٛمط ا٨هرفبعٟ اٌولّٟ  .3

 : اٌجشِغخ فٟ إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خ (8

 اٌغ١ٛك١َ٠ب رط٠ٛو ثواِظ فٟ اٌَّبؽخ ٚ .1

 أرّزخ الزطبا اٌَّبد اٌغغواف١خ ِٓ اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ. .2

 أرّزخ اٌزٛع١ٗ اٌّطٍك ٌٍٖٛه اٌغ٠ٛخ اٌول١ّخ. .3

 رط٠ٛو فٛاهى١ِبد ه٠ب١ٙخ ٌزٛع١ٗ اٌٖٛه اعزّبكاً عٍٝ اٌم١ٛك إٌٙل١ٍخ ٌٍّْٙل اٌّٖٛه.  .4

 

 : اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ فٟ لغُ إٌٙذعخ اإلٔشبئ١خ -5

 رط٠ٛش غشق اٌزؾ١ًٍ اإلٔشبئٟ ٚاٌزص١ُّ ٌٍّٕشآد، ٚرشًّ:  : اٌّؾٛس اٌجؾضٟ األٚي

إٌّنعخ ٚاٌز١ُّٖ ٌٍوٕبٕو ٚإٌّْآد  إٌّبمط ذ١و اٌقط١خ، إٌّبمط اٌل٠ٕب١ِى١خ، ّٔبمط اٌزْممبد اٌؾل٠ضخ، ّٔبمط اٌز١ُّٖ ا٤ِضً،  -1

 اٌلهاٍبد اٌل٠ٕب١ِى١خ ٌٍّْٕآد اٌـ. ...( ّٔبمط ِٛصٛل١خ اٌز١ُّٖ، 

 اٌّقزٍطخ ِع ٩ٕٚد لٔ ِزٕٛعخ و١ٍخ أٚ عيئ١خ. كهاٍخ ٍٍٛن اٌغٛائي -2

 رؾ١َٓ أكاء إٌّْآد اٌج١ز١ٔٛخ ثبٍزقلاَ أٔظّخ أْبئ١خ ِقزٍفخ. -3

 رؾ١ًٍ ٚهفع أكاء اٌومل رؾذ رؤص١و اٌوٛاًِ اٌّقزٍفخ. -4

 رؾغ١ٓ ِٛاد اإلٔشبء ٚرط٠ٛش٘ب، ٚرشًّ:  : اٌّؾٛس اٌجؾضٟ اٌضبٟٔ

،  ، اٌج١زْٛ اٌقف١ف، اٌج١زْٛ اٌّلعُ ثؤ١ٌبف ، اٌج١زْٛ مارٟ اٌزٛٙع ، اٌج١زْٛ اٌّمنٚف ث١زْٛ عبٌٟ اٌّمبِٚخ اٌج١زْٛ عبٌٟ ا٤كاء   -1

 . ( رؤص١و اٌؾو٠ك عٍٝ اٌوٕبٕو اٌج١ز١ٔٛخ اٌٍَّؾخ .....

 . رؤص١و اٌؾو٠ك ٚكهعبد اٌؾواهح اٌوب١ٌخ عٍٝ إٌّْآد إٌٙل١ٍخ -2

 . ( ا٤ث١ٕخ اٌط١ٕ١خ ٚاٌؾغو٠خ ِٛاك اٌجٕبء اٌزم١ٍل٠خ   -3

  ٓ اٌف٨ٛم اٌَّؾٛة عٍٝ اٌجبهك.إٌّْآد ِ -4

 .   ( ا٤ث١ٕخ اٌْبٛئ١خ اٌق١بَ ٚا٤فْبة اٌّؾ١ٍخ   -5

6-  

 إػبدح رؤ١ً٘ إٌّشآد، ٠ٚشًّ:ٚ رط٠ٛش غشق رم١١ُ : اٌّؾٛس اٌجؾضٟ اٌضبٌش

 رم١١ُ أكاء إٌّْآد رؾذ رؤص١و ا٤ؽّبي اٌّقزٍفخ._   1

 لع١ُ، ٚاٌؾّب٠خ ٌٍّْٕآد إٌٙل١ٍخاٌزو١ُِ، اٌزم٠ٛخ، اٌز _ 2

 

 لغُ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خِؾبٚس األثؾبس فٟ 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

08 

 األعبعبد ٚ اٌغذساْ االعزٕبد٠خ  :

 كهاٍخ  اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌزوثخ  ٚ ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ -1

 كهاٍخ  اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌزوثخ  ٚ ا٤ٍبٍبد اٌو١ّمخ -2

 اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ اٌزم١ٍل٠خ -3

 اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ ِٓ روثخ ٍَِؾخ. -4

 ٍٍٛن ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ لوة إٌّؾلهاد.كهاٍخ  -5

 كهاٍخ ا٤ٍبٍبد اٌقبٕخ. -6

 رؤص١و اٌؾفو عٍٝ أٍبٍبد اٌجٕبء اٌّغبٚه. -7

 رؾغ١ٓ ٚرذػ١ُ اٌزشثخ :

 رؾ١َٓ اٌزوة ثبٌّٛاك اٌٖٕو١خ -1

2-  ً  رؾ١َٓ اٌزوثخ و١ّ١بئ١ب

 رؾ١َٓ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍزوثخ -3

 كهاٍخ رٛاىْ إٌّؾلهاد ٚ رضج١زٙب. -4

 رلع١ُ ؽفو اٌزؤ١ٌٍ. -5

 اٌو٠ٌٛٛعٟ ٌٍزوثخاٌٍَٛن  -6

 كهاٍخ ِطبِو إٌفب٠بد -7

 : أٔفبق

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

 كهاٍخ اٌزْٛ٘بد فٟ ٍطؼ اٌزوثخ  ٔز١غخ رٕف١ن ا٤ٔفبق. -2

 ١ِىب١ٔه اٌصخٛس :

 رؤص١و اٌزغّل عٍٝ اٌٖقٛه. -1

 رؤص١و اٌْمٛق ٚ اٌزٖلعبد عٍٝ ِمبِٚخ اٌٖقٛه. -2

 ص١و اٌْمٛق عٍٝ  رٛىا ا٦عٙبكاد.رؤ -3

 رؤص١و اٌْمٛق اٌّغٙو٠خ  عٍٝ اٌقٛآ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ ا١ٌّىب١ٔى١خ. -4

 د٠ٕب١ِه اٌزشثخ  ٚ إٌٙذعخ اٌضٌضا١ٌخ :

 رؤص١و اٌي٨ىي عٍٝ ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ ٚ اٌو١ّمخ ٚ ّٔنعزٗ. -1

 رؤص١و اٌي٨ىي عٍٝ ا٤ٔفبق  ٚ إٌّْآد اٌّطّٛهح ٚ ّٔنعزٗ. -2

 عٍٝ رٛاىْ إٌّؾلهاد ٚ ّٔنعزٗ.رؤص١و اٌي٨ىي  -3

 رؤص١و اٌي٨ىي عٍٝ اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ ٚ ّٔنعزٗ. -4

 رؤص١و اٌي٨ىي عٍٝ ٍٍٛن اٌزوة ٚ ّٔنعزٗ. -5

 كهاٍخ عيي ا٤ِٛاط ا٨٘زياى٠خ . -6

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

 ٥ٌٍبٍبد اٌَطؾ١خ ٚ اٌو١ّمخ.كهاٍخ اٌٍَٛن اٌل٠ٕب١ِىٟ  -8

 اٌجؾش اٌزغش٠جٟ :

 كهاٍخ ؽم١ٍخ عٍٝ اٌزوة. -1

 كهاٍخ ِقجو٠خ عٍٝ اٌزوة.  -2

 اٌلهاٍبد اٌغ١ٛف١ي٠بئ١خ فٟ ا٤عّبي إٌٙل١ٍخ . -3

 رؤص١و ا١ٌّبٖ عٍٝ ٍٍٛن اٌزوة. -4

 

 لغُ ٕ٘ذعخ ٚ إداسح اٌزش١١ذ-6
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 غ٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ دػُ اٌمشاس ٚاٌّؾبوبح ٚاٌزوبء اٌصٕؼٟ ٌّشبس٠غ اٌزش١١ذ . 1           

  ّٔنعخ ِوٍِٛبد اٌجٕبءBIM 

 اٌزمل٠و ٚاٌزٕجئ 

  ارقبم اٌمواه ِزولك اٌّوب١٠و 

 إداسح اٌّشبس٠غ  ٚ ٔظُ رؾغ١ٓ األداء .2            

 ) اكاهح ا٤ٔظّخ  ٔظُ اكاهح ا٤كاء 

  اٌّئّواد ا٤ٍب١ٍخ ٌم١بً ا٤كاءKPI'S 

      اٌىفبءح اٌزم١ٕخ ٚ ا٨لزٖبك٠خ ٌٍؾٍٛي اٌز١ّ١ّٖخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٌّْبه٠ع اٌز١١ْل 

  ٟا٨ٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌزم١١ُ اٌّئٍَبر 

  اكاهح اٌو١ٍّبد ٚاٌز١ٕٖع 

 اٌزقط١ٜ اٌّئرّذ ٚثواِظ رؾ١َٓ ا٦ٔزبع١خ 

  اكاهح اٌغٛكح 

  اكاهح ا١ٌٖبٔخ 

 

 . رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ 3             

 عٛكح ( –وٍفخ  –هح   ىِٓ اكا 

 رط٠ٛو اٌؾٍٛي ٌَّبئً رقط١ٜ ٚ ِزبثوخ ِْبه٠ع اٌز١١ْل 

 رٕظ١ُ اٌّٛاهك 

 اكاهح اٌزوبهٙبد 

 اٌز١َٕك ٚا٨رٖب٨د 

  اكاهح ِغبي ٚرىبًِ اٌّْوٚاPROJECT LIFE CYCLE 

  اكاهح اٌٍٛعَز١بد ٚاٌزي٠ٚل 

 ٚاإلعشاءاد/. رط٠ٛش ٚ رٕظ١ُ صٕبػخ اٌزش١١ذ./اٌزم١ٕبد 4             

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

 اكاهح اٌومٛك 

   رط٠ٛو رمبٔبد رٕف١ن ع١ٍّبد اٌز١١ْل 

  اكاهح ٕٚ٘لٍخ اٌم١ّخ 

  اكاهح اٌزغ١١و 

 وٛكاد ِٚوب١٠و ِٚٛإفبد 

  اعبكح إٌٙلٍخREENGINEERING 

 LEAN CONSTRUCTION 

 
 . رط٠ٛش ِٛاد اٌجٕبء فٟ لطبع اٌزش١١ذ .5             

 اٍزقلاَ إٌفب٠بد اٌطج١و١خ ٚ اٌٖٕبع١خ ٦ٔزبط ث١زْٛ ثقٖبئٔ ث١ئ١خ 

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

  اٌج١زْٛ ذ١و اٌزم١ٍلٞ ثّٛاك ِؾ١ٍخٙجٜ رىٌٕٛٛع١ب 

  اٌج١زْٛ عبٌٟ ا٤كاء، اٌج١زْٛ مارٟ ا٨هرٖبٓ، اٌج١زْٛ اٌّوٕٛٓ ثبٌّلاؽٟ وجل٠ً ٌٍّغجٛي ا٦ٍفٍزٟ فٟ اٌطوق، ٚ ٌٍزوثخ فٟ ثٕبء 

 عَُ اٌَل(.

 ك٠ِّٛخ ث١زْٛ إٌّْآد ٚ ١ٕبٔزٙب ٚ رو١ِّٙب 

 ٚ ١ٕبٔزٙب ٚ رو١ِّٙب  اٌوٛاًِ اٌّئصوح عٍٝ ك٠ِّٛخ إٌّْآد، أِواٗ إٌّْآد
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 ُرط٠ٛو ِٛاك ا٦وَبء ٚ اٌويي ٚ اٌزو١ِ 

  رط٠ٛو اٌّٛاك ٚ هفع وفبءرٙب، أزبط ِٛاك عل٠لح ٌمطبا اٌز١١ْل،رٖب١ُِ ِٚٛاك ثٕبء ِٕقفٚخ اٌزىب١ٌف(

 

 

 و١ٍخ اٌص١ذٌخ 

 اٌغلٚي ا٢رٟ :رّذ ِواعوخ ّبٍِخ ٌقطخ اٌجؾش اٌوٍّٟ فٟ اٌى١ٍخ ٚرّذ اٌّٛافمخ عٍٝ اٌّؾبٚه ؽَت        

 األلغبَ اٌزشبسو١خ  اٌّؾبٚس اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ 

اٌج١ٌٛٛع١ب  ِؾٛه اٌزمبٔخ اٌؾ٠ٛ١خ ا١ٌٖل١ٔ٨خ ٚ

 اٌغي٠ئ١خ 

 ث١ٛرىٌٕٛٛع١ب اٌز١ٕٖع اٌؾ١ٛٞ اٌلٚائٟ  -

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ  -

 اٌزْق١ٔ ٚاٌّوبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ  -

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء  -

 اٌؾ٠ٛ١خ

 لَُ اٌومبل١و  -

 لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد -

 لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ  -

 ١ِىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌز١ٕٖع اٌلٚائٟ  - ِؾٛه اٌلهاٍبد ا١ٌّىوٚث١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ 

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ  -

 اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌَو٠و٠خ  -

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء  -

 اٌؾ٠ٛ١خ

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ا١ٌٖل١ٌخ - ِٚوالجزٙبِؾٛه ا١ٌٖبذخ اٌلٚائ١خ 

 ر١ٕٖع ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  -

 اٌلهاٍبد اٌَو٠و٠خ  -

 ِوالجخ ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  -

 لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد  -

 لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  -

 اٌّوالجخ اٌلٚائ١خ  - ِؾٛه اٌّوالجخ اٌلٚائ١خ ٚاٌغنائ١خ اٌّزملِخ

 اٌّوالجخ اٌغنائ١خ  -

 لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ   -

 لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ  -

 لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد -

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء  -

 اٌؾ٠ٛ١خ 

ِؾٛه اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ ٚاٌومبل١و 

 ِٚوالجزٙب 

 كهاٍخ اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ  -

 اٌومبل١و ٚو١ّ١بء اٌومبل١و  -

 ا٨ٍزقلاَ اٌزطج١مٟ ٌٍومبل١و  -

 لَُ اٌومبل١و  -

 لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ   -

 لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد -

 لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ

 عٍَٛ ا٤ك٠ٚخ  - ِؾٛه عٍَٛ ا٤ك٠ٚخ ٚاٌََّٛ

 كهاٍبد اٌزٛافو اٌؾ١ٛٞ  -

 اٌلهاٍبد ا١ٌَّخ  -

 لَُ ا٤ك٠ٚخ  -

 لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد -

 

 اٌغ٠ٕٛخ اٌزفص١ٍ١خ ٌّشبس٠غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٛؽذاد :اٌخطػ  -1

 ثبٌٕغجخ ٌألثؾبس اٌّغغٍخ :  -

ٍت ٠زُ ؽب١ٌبً أٙبء ثو٘ ا٤ثؾبس اٌَّغٍخ ِٚزبثوخ اٌجؾش فٟ ِغبي ٍوٛبْ اٌضلٞ ، أِب عٍٝ َِزٜٛ أثؾبس اٌلهاٍبد اٌو١ٍب فمل رُ ِٕبلْخ اذ  

 اٌوٍبئً اٌَّغٍخ ِٕن ٍٕز١ٓ ٚرُ رَغ١ً ع١ّع ٩ٛة اٌّبعَز١و ٥ٌثؾبس .

 ثبٌٕغجخ ٌزغغ١ً األثؾبس: -
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ِٓ لجً أعٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌزٟ رُٚ فوق عًّ ثؾض١خ ؽَت اٌّؾبٚه اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رُٚ فوق عًّ ١ٍزُ رَغ١ً علك ِٓ ا٤ثؾبس اٌو١ٍّخ 

 ثؾض١خ ؽَت اٌّؾبٚه اٌوئ١َ١خ ٚاٌفوع١خ اٌّمزوؽخ ٚفبٕخ فٟ ِغبي :

 ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  -

 اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ا١ٌٖل١ٔ٨خ ٚاٌغنائ١خ -

 اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٔ٨خ ِٚوالجخ اٌلٚاء  -

 عٍَٛ ا٤ك٠ٚخ  -

 اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ ٚاٌومبل١و .  -

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ :
 أٚالً: لغُ إٌظُ ٚاٌشجىبد اٌؾبعٛث١خ:

 هئ١ٌ اٌٛؽلح اٌّؾٛه اٌجؾضٟ اٍُ اٌٛؽلح

 ٚؽلح إٌظُ ٚاٌْجىبد اٌؾبٍٛث١خ

 ٕ٘لٍخ اٌّوٚه ٚل١بٍبد اٌْجىخ -1

 ٚث١ٕزٙب ر١ُّٖ ثوٚرٛو٨ٛد اٌْجىبد -2 هئ١ٌ اٌمَُ

 ٔظُ اٌزْغ١ً ٚاٌيِٓ اٌؾم١مٟ -3

 أِٓ إٌظُ ٚاٌْجىبد -4

 

 صب١ٔبً: لغُ اٌجشِغ١بد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد:

 هئ١ٌ اٌٛؽلح اٌّؾٛه اٌجؾضٟ اٍُ اٌٛؽلح

 ٚؽلح اٌجوِغ١بد ٚٔظُ اٌّوٍِٛبد

 أِٓ اٌّوٍِٛبد -1

 اٌزٕم١ت فٟ اٌج١بٔبد ٚاٍزوعبعٙب -2 هئ١ٌ اٌمَُ

 اٌج١بٔبد ٚاٌّووفخ اٌنو١خٔظُ لٛاعل  -3

 رؾ١َٓ اٌقٛاهى١ِبد ٕٚفٛف اٌزوم١ل -4

 و١ٍخ غت األعٕبْ :

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اعُ اٌٛؽذح

 ىهاعخ ا٤ٍٕبْ  -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌوٍّٟ فٟ عواؽخ اٌفُ ٚاٌفى١ٓ

 عواؽخ ا٨هرفبا إٌَقٟ -2

 وَٛه اٌفى١ٓ ٚاٌّووت اٌٛعٟٙ اٌفىٟ -3

 رٖؾ١ؼ اٌزْٛ٘بد اٌقٍم١خ -4

 اٌزم١ّ٠ٛخاٌغواؽخ  -5

 اٌيها اٌفٛهٞ -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌوٍّٟ فٟ ىهاعخ ا٤ٍٕبْ

 اٌزؾ١ًّ اٌفٛهٞ ٌٍيهاعخ -2

 اٍزقلاَ اٌيها فٟ اٌزو٠ٛ٘ اٌفىٟ -3

 ع٩لخ ا٨ٔزبْ ِع اٌيها -4

 اٌطوق اٌغواؽ١خ اٌزغ١ٍ١ّخ ثبٌيها -5

 اٌلعُ ٚاٌغوٍبد -6

 ا٨ٌزٙبة ؽٛي اٌيهعبد -7

 اٌزغ١ٍ١ّخرط٠ٛو اٌّٛاك اٌّوِّخ  -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌوٍّٟ فٟ اٌّلاٚاح

 ٛوق ؽْٟ ا٤ل١ٕخ اٌغنه٠خ -2

 ِٛاك ؽْٟ ا٤ل١ٕخ اٌغنه٠خ -3



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

50 

 اٍزوّب٨د ا١ٌٍيه فٟ اٌّلاٚاح ٚاٌغواؽخ ٚاٌزْق١ٔ  - ٚؽلح اٌجؾش اٌوٍّٟ فٟ ا١ٌٍيه

 اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ اٌغو٠جٟ -1 ٚؽلح إٌَظ ٚاٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ

 إٌّبعخ ا١ٌَٕغ١خ -2

 ٩ٕٚد ا٤ؽىبَ -1 ٚؽلح اٌزو٠ٛٚبد اٌّزؾووخ
 اٌفىٟ اٌٛعٟٙاٌزو٠ٛ٘  -2
 ا٨عٙيح اٌّؤخ -3
 رجط١ٓ ا٨عٙيح اٌزو١ٚ٠ٛخ -4

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

 اٌّوبٌغبد اٌزغلك٠خ   ٛوَٛ ١َٔغخ + عظ١ّخ ( -2

 (GTRا٤ّوخ    -3

 ٛت اٌفُ اٌٛلبئٟ -4

ٚاٌٖقققؾخ  رطققق٠ٛو اٌّقققٛاك اٌَققق١ٕخ ثّقققب ٠قققز٩ئُ ِقققع اٌج١ئقققخ -1 ٚؽلح  اٌّٛاك ا١ٌَٕخ

 اٌف٠ّٛخ

 اعواء كهاٍبد كٚائ١خ فٟ ِغبي ٛت اٌفُ ٚا٤ٍٕبْ -2

 

 إٌىٌ ٚع٩لزٗ ثبٌزم١ٕبد اٌو٩ع١خ -1 ٚؽلح اٌزم٠ُٛ

ً  اذ٩ق اٌفواغ ِىبْ ا٤ٍٕبْ اٌّفمٛكح ٚ -2  ٨ك٠ب

 رط٠ٛو اٌلعُ   اٌيه٠وبد اٌزم١ّ٠ٛخ ( -3

 ا٤عٙيح  اٌٛظ١ف١خ اٌّزؾووخ ٚاٌضبثزخ -4

 رم١ٕبد ؽل٠ضخ فٟ اٌّوبٌغبد اٌٍج١خ عٕل ا٤ٛفبيرط٠ٛو  -1 ٚؽلح ٛت إٍٔبْ ا٤ٛفبي

 اٌلهاٍبد اٌَّؾ١خ ٚاٌٛثبئ١خ -2

كهاٍققخ اٌوققبكاد اٌٚققبذطخ عٕققل ا٤ٛفققبي ٚرؤص١و٘ققب عٍققٝ  -3

 اٌّووت اٌفىٟ اٌٛعٟٙ

 اٌز١ٙئخ اٌلٚائ١خ عٕل ا٤ٛفبي أصٕبء اٌّوبٌغبد ا١ٌَٕخ -4

 

 :اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد 

 أٚالً : لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ :

ٚثٕز١غخ اٌّواعوخ رُ اٌزؤو١ل عٍٝ فطخ اٌؾش اٌوٍّٟ  رّذ فٟ لَُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّوٙل اٌوبٌٟ ٌٍغبد ِواعوخ فطٜ اٌجؾش اٌوٍّٟـ  -1

 ٌمَُ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٚاٌزٟ رزّٚٓ :

ثٙب ٔظواً ٌٍؾبعخ اٌّبٍخ ٌٙنا اٌّبعَز١و ـ اٌوًّ عٍٝ افززبػ  ِبعَز١و اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزقٖٔ فٟ رو١ٍُ ٚروٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ٌغ١و إٌبٛم١ٓ  -2

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

ـ اٌوًّ عٍٝ رْى١ً ٌغبْ ثؾش عٍّٟ ِٓ اعً رؾل٠ل أُ٘ اٌّواعع اٌّزقٖٖخ فٟ اٌّموهاد اٌّمزوؽخ فٟ ِبعَز١و اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزقٖٔ  -3

ٗ فٟ لَُ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّوٙل اٌوبٌٟ ٌٍغبد ١ٌٖبه اٌٝ ٍٛت ٘نٖ اٌّواعع ٚري٠ٚل ِىزجخ اٌّوٙل ثٙب ٔظواً ٌفبئلرٙب اٌّمزوػ افززبؽ

 اٌمٖٜٛ ٌٍط٩ة ٚاٌّله١ٍٓ .

ٌٚزٛافو اٌىبكه ـ اٌوًّ عٍٝ كهاٍخ افززبػ ِبعَز١و ثؾضٟ فٟ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ فٟ اٌّوٙل ٔظواً ٌفبئلرٗ اٌو١ٍّخ  -4

ًّ اٌزله٠َٟ اٌمبكه عٍٝ ا٦ّواف عٍٝ هٍبئً ِبعَز١و ثؾض١خ فٟ لَُ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّوٙل ٕٚ٘ب رغله ا٦ّبهح اٌٝ أٗ ٠زُ اٌو

ً فٟ لَُ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ عٍٝ رٕف١ن اٌجٕٛك اٌض٩س اٌَبثمخ ؽ١ش رُ اٍزىّبي اٌّوٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ف١ّب ٠زوٍك ثّبعَز١و اٌزؤ١ً٘  ؽب١ٌب

ئُ ٚاٌزقٖٔ ٚرُ هفوٙب اٌٝ ِغٌٍ اٌزو١ٍُ اٌوبٌٟ ِٓ أعً اٍزىّبي ا٦عواءاد ٨فززبؽٗ فٟ لَُ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ، وّب رُ الزواػ لٛا

ى١ٍي٠خ ؽب١ٌبً ثٖلك اٌّواعع اٌو١ٍّخ  اٌّّٙخ ١ٌٖبه اٌٝ رؤ١ِٕٙب عٓ ٛو٠ك ٌغٕخ ّواء اٌىزت فٟ اٌّوٙل اٌوبٌٟ ٌٍغبد ٚلَُ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔ

 اعلاك فطخ كه١ٍخ ٚٔظبَ ِزىبًِ ٌٍّبعَز١و اٌجؾضٟ فٟ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ١ٌٖبه اٌٝ الزواػ افززبؽٗ ؽبي اٍزىّبٌّٙب .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أػذ لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ خطخ إعزشارغ١خ ٌّشبس٠غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ رزّؾٛس ؽٛي اٌّؾبٚس اٌزب١ٌخ :

 اٌزىٌٕٛٛع١خ  اٌؾل٠ضخ فٟ رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ . ـ ٛوق رفو١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً -1

 ـ رؾ١ٚو  اٍزم١ٌ٩خ  ِزوٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ أعٕج١خ . -2

 ـ رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌؾٖٛي عٍٝ اٌزغن٠خ اٌواعوخ فٟ كٚهاد اٌّؾبكصخ اٌوبِخ ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ِٓ لجً اٌط٩ة فٟ ٘نٖ اٌلٚهاد . -3

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

 ـ ٛوق اٌزؾ١َٓ اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ثطو٠مخ أوبك١ّ٠خ ع١ٍّخ . -5

 ـ كٚه اٌضمبفخ فٟ روٍُ ٌغخ  أعٕج١خ . -6

 

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

 ـ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً -1

 اٌزىٌٕٛٛع١ب  ٚرو١ٍُ اٌٍغخ  ا٦ٔى١ٍي٠خ  ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ .ـ  -2

 ـ اٍزوارغ١بد اٌزٛإً  ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ . -3

 ـ رله٠ٌ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ . -4

 ـ ٛوق اوزَبة ٌغخ صب١ٔخ ٚأوىبٍٙب عٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٌغخ صب١ٔخ . -5

 ب١ٔخ .ـ رط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٌلٜ ِزوٍّٟ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ ص -6

 

 صب١ٔبً : لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ :

 رُ  رؾل٠ل ِؾبٚه فطخ  اٌجؾش اٌوٍّٟ ٚفك ا٢رٟ :

 ـ رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٤٘لاف رق١ٖٖخ ٚعبِو١خ . -1

 ـ رط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ . -2

 ـ رؾ١ًٍ ٙوٚة اٌقطبة اٌّقزٍفخ . -3

 ـ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً . -4

 إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌغبِو١خ. .ـ رؾ١ًٍ اٌغبٔت اٌضمبفٟ ٚا٨عزّبعٟ فٟ  -5

 ـ اٌز٠ٖٛت اٌٖٛرٟ -6

 ـ اٌغبٔت إٌؾٛٞ فٟ رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ . -7

 ـ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزو١ٍُ. -8

 ـ اوزَبة اٌّٙبهاد ا٤هثوخ . -9

 .ـ اٌزوعّخ  -10

 

 

 ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ  ثْىً فبٓ رُ الزواػ ٌغبْ ثؾض١خ ٔظواً ٩ٌ٘زّبَ اٌزٟ ر١ٌٛٗ ٚىاهح اٌزو١ٍُ اٌوبٌٟ ٌزؾ١َٓ ٚالع رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٌٍَٕز١ ٓ

 ٌلهاٍخ ٚالع اٌٍغخ اٌفو١َٔخ فٟ و١ٍبد عبِوخ رْو٠ٓ ِٚوب٘ل٘ب :

ٕبٍت ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ إٌّب٘ظ اٌؾل٠ضخ فٟ روٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ِٓ اعً الزواػ إٌّٙبط اٌجل٠ً  ٌٍّٕٙبط  اٌّمزوػ ؽب١ٌبً ( ٚاٌّ .1

٩ٛثٕب فٟ إٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ و١ٍبد عبِوخ رْو٠ٓ ِٚوب٘ل٘ب ِّب ٠ٍجٟ ِزطٍجبد ٍٛق اٌوًّ رزؤٌف ِٓ ك. عٍٟ ؽج١ت ، ك. ٌؾبعبد َِٚزٜٛ 

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

د كه١ٍٗ رغٕٟ ٘نٖ اٌّموهاد ثّب ٠زٕبٍت ِع اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك.عِٛبٔب ٘ل٠ٖٛ ، ك. هثلاء اٌلهاٍبد اٌو١ٍب ٦علاك ٍِفب

 ٕمو ، ك. ٍبِٛ ٕبٌؼ .
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ـ ٌغٕخ ٦علاك ٍِفبد كها١ٍخ ٚاعزّبك٘ب فٟ اٌى١ٍبد اٌزٟ ٨ ٠زٛافو ف١ٙب ِموه اٌٍغخ فو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٚمٌه ثّب ٠زٛافك ِع اٌقطخ  .2

 خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك. ١ٍ١ٌبْ ِوعٟ ، ك. ِوٚاْ اٍجو ، ك. ٍبِٛ ٕبٌؼ ، أ. وٕلا ِؾ٩ ، أ. اٌٙبَ ِؾّٛك.ا٦ٍزوارغ١

فبع١ٍخ  وّب رُ رْى١ً ٌغٕخ  ٌلهاٍخ ٛوق رفو١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ِٚلٜ 

 ، ك.ِوٚاْ اٍجو، ك. ِٕبي أٍول . طج١مٙب فٟ اٌّوٙل ، رزؤٌف ِٓ ك. ١ٍ١ٌبْ ِوعٟ، ك. عٍٟ ؽج١ت٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ ر

 ً .ـ ٠زُ اٌوًّ ؽب١ٌبً عٍٝ رول٠ً اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌّبعَز١و رو١ٍُ ٚروٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ثّب ٠زٕبٍت ِع ِزطٍجبد ٍٛق اٌو3ّ

 

 لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ :

 رو١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ثزْى١ً ٚؽلاد اٌجؾش اٌوٍّٟ اٌزب١ٌخ :لبَ لَُ 

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

٦ٔى١ٍي٠خ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ـ ٚؽلح ثؾش عٍّٟ ِٓ أعً كهاٍخ ٛوق رفو١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رو١ٍُ اٌٍغخ ا

 .ِٚلٜ فبع١ٍخ ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّوٙل 

 ـ ٚؽلح ثؾش عٍّٟ ِٓ أعً رؾف١ي اٍزم١ٌ٩خ ِزوٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ أعٕج١خ ٚالزواػ ٛوق ع١ٍّخ ّٙٓ ا١ٌَبق اٌزله٠َٟ فٟ اٌغبِوخ ِٓ

 .ٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّوٙل  أعً افبكح اٌّزو١ٍّٓ اٌن٠ٓ ٠زجوْٛ كٚهاد رو١ٍُ اٌ

 ـ ٚؽلح ثؾش عٍّٟ ِٓ  أعً رط٠ٛو ٛوق اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ ثّب ٠ٕوىٌ عٍٝ ١ٍو اٌو١ٍّخ اٌزله١َ٠خ فٟ كٚهاد

 .اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ اٌّمبِخ فٟ اٌّوٙل 

اٌط٩ة ٚرمل٠ُ الزواؽبد ع١ٍّخ ِٓ أعً ا٨ٍزفبكح ِٓ كٚهاد  ـ ٚؽلح ثؾش عٍّٟ ِٓ أعً رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌؾٖٛي عٍٝ اٌزغن٠خ اٌواعوخ ِٓ

 اٌّؾبكصخ اٌوبِخ ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ِٓ لجً اٌط٩ة فٟ ٘نٖ اٌلٚهاد ثٙلف أفن آهاء اٌط٩ة ثو١١ٓ ا٨عزجبه ١ٌٖبه اٌٝ رؾ١َٓ َِزٜٛ ٘نٖ

 اٌلٚهاد فٟ اٌّوٙل ، 

 لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ :

 خ ِٓ أعٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ :رُ الزواػ  ٌغبْ ثؾض١خ ِئٌف

ّٕبٍت ٌؾبعبد ـ  ٌغٕخ ٌلهاٍخ إٌّب٘ظ اٌؾل٠ضخ فٟ روٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ِٓ اعً الزواػ إٌّٙبط اٌجل٠ً  ٌٍّٕٙبط  اٌّمزوػ ؽب١ٌبً ( ٚاٌ

زؤٌف ِٓ ك. عٍٟ ؽج١ت ، ك. اعزلاي ؽج١ت َِٚزٜٛ ٩ٛثٕب فٟ إٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ و١ٍبد عبِوخ رْو٠ٓ ِٚوب٘ل٘ب ِّب ٠ٍجٟ ِزطٍجبد ٍٛق اٌوًّ ر

 ، ك.ِٕبي أٍول ، ك.٠ٛ٘لا اٌجوٞ .

ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ ِموهاد اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٌٍَٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ أعً رٛع١ٗ ٩ٛة اٌلهاٍبد اٌو١ٍب ٦علاك ٍِفبد كه١ٍٗ رغٕٟ ٘نٖ 

 ِبٔب ٘ل٠ٖٛ ، ك. هثلاء ٕمو ، ك. ٍبِٛ ٕبٌؼ .اٌّموهاد ثّب ٠زٕبٍت ِع اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك.عٛ
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ـ ٌغٕخ ٦علاك ٍِفبد كها١ٍخ ٚاعزّبك٘ب فٟ اٌى١ٍبد اٌزٟ ٨ ٠زٛافو ف١ٙب ِموه اٌٍغخ فو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٚمٌه ثّب ٠زٛافك ِع اٌقطخ 

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

فبع١ٍخ  وّب رُ رْى١ً ٌغٕخ  ٌلهاٍخ ٛوق رفو١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ِٚلٜ 

 ت ، ك.ِوٚاْ اٍجو ، ك.ِٕبي أٍول ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّوٙل ، رزؤٌف ِٓ ك. ١ٍ١ٌبْ ِوعٟ، ك. عٍٟ ؽج١

 و١ٍخ اٌزّش٠ط :

 اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ

 عٛكح اٌوعب٠خ اٌزّو١ٚ٠خ  -1

 . عٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ ألَبَ اٌلاف١ٍخ ٚاٌغواؽخ 

 . عٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ لَُ اٌؾٛاٙٓ ٚا٤ٛفبي 

 . ًعٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ ع١ٍّخ اٌؾًّ ٚا٨ٌٛكح ٚإٌفب 

 ٚرط٠ٛو ٔظُ اكاهح ا٤كاء . كهاٍخ 

 . عٛكح اٌّّبهٍبد ا٦كاهح فٟ اٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ 

 . اٍزقلاَ ٛوائك اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ رط٠ٛو إٌظُ ا٦كاه٠خ 

 رؾ١َٓ ٔٛع١خ اٌؾ١بح ٌٍّوٙٝ ثؤِواٗ ِيِٕخ  -2

 ٙجٜ اٌولٜٚ  -3

  .اٌّواؽً اٌّقزٍفخ ٨ٌٍٛكح ّٓٙ 

  .اٌولٜٚ فٟ ٚؽلح اٌؾٛاٙٓ ٚألَبَ ا٤ٛفبي 

  .اٌولٜٚ فٟ ٚؽلح اٌؾٛاٙٓ ٚاٌوٕب٠خ اٌّوويح ٥ٌٛفبي 

  .ٜٚا٨ٌٛكح إٌّي١ٌخ ٚٙجٜ اٌول 

  .اٌّوٙٝ عبٌٟ اٌقطٛهح 

  .َٟأِواٗ اٌغٙبى اٌزٕف 

  .ِوٙٝ اٌغواؽخ ٚٚؽلح اٌو١ٍّبد 

  اٌّئّواد ٚاٌّمٕٕبد. –رم١١ُ ٚرط٠ٛو اٌّوب١٠و 

  

 رؤص١و اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ عٍٝ اٌزّو٠٘  -4

 ٚاٌطفًاٌوٕف ٙل اٌّوأح  -5

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

 الزٖبك٠بد ٕؾ١خ  -7

 . إٌظُ ٚا١ٌَبٍبد اٌٖؾ١خ ٚفوب١ٌزٙب فٟ رؾ١َٓ اٌقلِبد اٌزّو١ٚ٠خ 

 . ِمبهٔخ فوب١ٌخ رىٍفخ ا٦عواءاد اٌزّو١ٚ٠خ اٌّقزٍفخ 

 اٌو٩ط اٌجل٠ً  -8

 اٌو٩ط ثب٤عْبة 

 اٌو٩ط اٌٚٛئٟ . 

 ا٦ثوح ا١ٕ١ٌٖخ. 

 اٌو٩ط اٌٍَٛوٟ . 

 اٌو٩ط ثب١ٌٍّٛمٝ .
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 رم١١ُ ٚرط٠ٛو اٌج١ئخ اٌٖؾ١خ ٚاٌزو١ّ١ٍخ . -9

 . ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو اٌىٛاكه ا٦كاه٠خ ٚاٌم١بكح فٟ اٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ 

 ف عٍٝ اٌج١ئخ اٌٖؾ١خ ٚاٌزو١ّ١ٍخ رط٠ٛو ع١ٍّبد ا٦ّوا. 

 

 ٚؽذاد اٌجؾش اٌؼ١ٍّخ اٌّشىٍخ:

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

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ :

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ أللغبَ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 لغُ اٌزص١ُّ اٌّؼّبسٞ

 ا٦ّىب١ٌبد اٌز١ّ١ّٖخ ٌٍّجبٟٔ اٌوبِخ اٌّؾٛه ا٤ٚي 

 اّىب١ٌخ ر١ُّٖ اٌّجبٟٔ اٌَى١ٕخ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ 

 اٌو٩لخ اٌغل١ٌخ ث١ٓ اٌفٓ ٚاٌوّبهح ٚرطٛهّ٘ب اٌّؾٛه اٌضبٌش 

 اٌوّبهح اٌّوبٕوح ٚفٍَفزٙب اٌّؾٛه اٌواثع 

 اٌز١ُّٖ اٌّوّبهٞ ٚاٌجوِغخ اٌؾل٠ضخ اٌّؾٛه اٌقبٌِ 

 روي٠ي ٚر١ّٕخ اٌوّبهح اٌّؾ١ٍخ اٌّؾٛه اٌَبكً 

 رُ اٙبفخ اٌّؾٛه اٌَبثع ثوٕٛاْ "اٌوّبهح اٌج١ئ١خ"                             

 لغُ ٔظش٠بد ٚربس٠خ اٌؼّبسح

 اٌوّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ اٌّؾٛه ا٤ٚي 

 اٌوّبهح اٌَى١ٕخ فٟ اٌوٖٛه اٌّقزٍفخ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ 

 كهاٍخ اٌّجبٟٔ ا٤صو٠خ اٌّقزٍفخ اٌّؾٛه اٌضبٌش 

 اٌوّبهح اٌووث١خ اٌّوبٕوح اٌّؾٛه اٌواثع 

 رُ الزواػ اٌّؾٛه اٌقبٌِ ثوٕٛاْ "اٌفىو اٌّوّبهٞ اٌّوبٕو"   

 لغُ ػٍَٛ اٌجٕبء ٚاٌزٕف١ز

 رم١ٕبد اٌجٕبء اٌؾل٠ضخ  اٌّؾٛه ا٤ٚي 

 الزٖبك٠بد اٌّجبٟٔ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ 

 اكاهح رٕف١ن اٌّٛالع اٌّؾٛه اٌضبٌش 

 ١ٕبٔخ اٌّجبٟٔ اٌّؾٛه اٌواثع 

 رُ الزواػ ِٕٚبلْخ اٌّؾٛه اٌقبٌِ ثوٕٛاْ "اٌغًّ ا٦ْٔبئ١خ اٌؾل٠ضخ "                      

 لغُ اٌزخط١ػ اٌؼّشأٟ 

 اٌز١ّٕخ اٌؾٚو٠خ ٚاٌو٠ف١خ اٌّؾٛه ا٤ٚي 

 اٌز١ّٕخ ٚاٌزقط١ٜ ا٦ل١ٍّٟ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ 

 أكٚاد ٍٚٚبئً اٌزقط١ٜ اٌوّوأٟ ٚاٌج١ئٟ اٌّؾٛه اٌضبٌش 

 اٌزقط١ٜ اٌَّزلاَ  اٌواثعاٌّؾٛه  

 اٌز١ُّٖ اٌوّوأٟ ٚر١َٕك اٌّٛالع ِؾ١ٍبً ٚعب١ٌّبً  اٌّؾٛه اٌقبٌِ 
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 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ 

 ٚؽلح اٌجؾش اٌوٍّٟ فٟ لَُ إٌّب٘ظ ٚإٔٛي اٌزله٠ٌ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ ثغبِوخ رْو٠ٓ ثبٍُ  ِٕب٘ظ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ(  -1
 

 .ٚؽلح اٌجؾش اٌوٍّٟ ثبٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ  -2
 

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ ٚاٌخطخ اإلعزشار١غ١خ 

 2015اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ ٌٍؼبَ أٚالً : 

 اٌّئرّو اٌوٍّٟ -1

 ه٠بٙخ فبٕخ -2

 رله٠ت رؾم١ك ا٦ٔغبى اٌوبٌٟ -3

 عٍُ إٌفٌ اٌو٠بٟٙ -4

 اٌو٠بٙخ اٌّله١ٍخ -5

 اٌو٠بٙخ ا١ٍ٘٤خ -6

 اٌطت اٌو٠بٟٙ ٚ اٌزؤ١ً٘ اٌجلٟٔ -7

 ا٦كاهح اٌو٠ب١ٙخ  -8

 

 اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ  

 

ثٚٛء اٌّٛعٛك ِٓ اٌىٛاكه اٌزله١َ٠خ ثبفزٖبٕبد اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚ اٌو٠ب١ٙخ  ٚ اٌّٛفل٠ٓ ٚ اٌّزٛلع عٛكرُٙ ف٩ي  ٘نٖ إٌَٛاد ٔمزوػ 

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

رٛى٠ع ا٨فزٖبٕبد اٌو١ٍّخ ٚفك ٥ٌلَبَ اٌو١ٍّخ اٌَّئٌٚخ عٓ اكاهح اٌّموهاد اٌلهاٍخ ؽ١ش ِٓ اٌّموه أْ ٠وفع لجٛي اٌط٩ة  -1

 ٚفك ٨لزواؽبد ا٤لَبَ .

زله١َ٠خ ٚ ِزبثوزٙب ٚفك ا٩ٌئؾخ اٌلاف١ٍخ روي٠ي ١٘ئخ  اٌجؾش اٌّمزوػ رْى١ٍٙب ٨لزواػ اٌّْبه٠ع اٌجؾض١خ  ٌٍلهاٍبد اٌو١ٍب ٚ ٤ثؾبس اٌ -2

 ثٙنا اٌقٖٛٓ 

ا٢فبق اٌَّزمج١ٍخ ٌز١ّٕخ وٛاكه رٍجٟ ؽبعبد ا٨فزٖبٕبد اٌلها١ٍخ اٌغ١و ِٛعٛكح ؽب١ٌبً وو٠بٙخ اٌّوبل١ٓ ، اٌزؤ١ً٘ اٌطجٟ اٌجلئٟ ،  -3

 اٌو٠بٙخ اٌزو٠ٚؾ١خ ، .. 

ٍزوار١غ١خ ٨ؽز١بعبد اٌَٛق ٚ اٌٛالع فٟ ٍٛه٠ب ٚ اٌٛٛٓ اٌووثٟ ِٓ ٚ رٚع ٘نٖ ا٨ٍزوار١غ١خ ثو١ٓ ا٨عزجبه ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ ا٨

ف٩ي اٌز١َٕك ٚ ى٠بكح ا٨رٖبي ٚ اٌزوبْٚ ِع ٚىاهح اٌزوث١خ ٚ اٌٖؾخ ٚ اٌْئْٚ ا٨عزّبع١خ ٚ ا٨رؾبك اٌو٠بٟٙ اٌوبَ ٚ اٌو٠بٙخ 

 اٌوَىو٠خ ٚ اٌغّو١بد ا١ٍ٘٤خ 

 ٩صخ اٌمبكِخ ِؾبٚه اٌجؾض١خ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌّمزوؽخ ٥ٌعٛاَ اٌض

 رله٠ت ٚ رؤ١ً٘ اٌّوبل١ٓ   اٌزوث١خ اٌقبٕخ ( -1

 عٍُ إٌفٌ اٌو٠بٟٙ -2

 اٌو٠بٙخ اٌّله١ٍخ  -3

 اٌطت ٚ اٌزؤ١ً٘ اٌجلٟٔ -4

 اٌو٠بٙخ ٌٍغ١ّع -5

 كهاٍخ ل١بٍبد ا٦ٔزوٚثِٛزو٠خ ٥ٌٛفبي ٚ اٌْجبة  -6

 ف١ي٠ٌٛٛع١ب اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ ٚاٌزغن٠خ  -7

 عٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ ٚ اٌزله٠ت اٌّزملَ  -8
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 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ :

 لغُ اٌّؼذاد ٚاال١ٌبد :

 رؾ١َٓ رو١ّل ٚؽفع اٌطبلخ ٚرؾ١َٓ وفبءرٙب عٍٝ َِزٜٛ لطبا أزبط اٌىٙوثبء :- -1

 اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌؾواه٠خ -2

 اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌىٙوؽواه٠خ -3

 اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌىٙوٙٛئ١خ -4

 ٛبلخ اٌو٠بػ  -5

 ٛبلخ اٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خ -6

 ٛبلخ اٌؾواهح اٌغٛف١خ -7

  رقي٠ٓ اٌطبلخرمبٔبد  -8

 ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚف٠٩ب اٌٛلٛك  -9

 ٛبلخ أِٛاط اٌجؾو  -10

 ِؾطبد اٌطبلخ اٌٙغ١ٕخ  -11

 اٌّوبٌغبد اٌؾواه٠خ ٌٍّوبكْ ٚاٌلائٓ - -12

 اٌَجبئه اٌّول١ٔخ  -13

 رآوً ٚا٘زواء اٌّوبكْ ٚاٌلائٓ  -14

 ا٨عٙبكاد فٟ ا٨٢د ٚا٤عياء اٌّول١ٔخ  -15

 ر١ُّٖ فطٛٛ ا٦ٔزبط ١ٕٚبٔزٙب  -16

 ر١ُّٖ ِٖبٔع أزبع١خ  -17

 ١ٍبد ِٖبٔع أزبع١خ عّ -18

 ع١ٍّبد اٌز١ُّٖ ٚا٨ٔزٙبط   -19

 

 لغُ ٕ٘ذعخ األرّزخ اٌصٕبػ١خ 

 ٔظُ ا٤رّزخ اٌٖٕبع١خ اٌقبٕخ ثزٛف١و ٚرو١ّل اٌطبلخ .- -1

 ٔظُ اٌم١بكح ٚاٌزؾىُ  -2

 ا٨ٌىزو١ٔٚبد اٌٖٕبع١خ  -3

 اٍزقلاَ ٔظُ ا٨رٖب٨د ٚا٤رّزخ اٌٖٕبع١خ  -4

 فٟ ا٤رّزخ اٌٖٕبع١خ  EMCرطج١مبد  -5

 اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾبٍٛث١خ اٌول١ّخ ٚاٌوثٛر١خ فٟ ا٤رّزخ اٌٖٕبع١خ  -6

 

 

 

 

 

 

 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

59 

 و١ٍـــــــخ اٌزـشث١ــــــــخ :

 خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ

   2014 -2013اٌغٕخ اٌذساع١خ  أٚالً:

اٌٛؽذح  

 اٌجؾض١خ 
 اٌمغُ اٌزبثغ ٌٗ 

 

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ

 

 ٛػبد اٌفشػ١خ اٌّٛظ

 

 

 

 

 

اٌذساعبد 

 اٌزشث٠ٛخ

 

 

 

 إٌّب٘ـظ

 

 

 

 إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ 
 . ٍُرْق١ٔ ٚ ع٩ط ٕوٛثبد اٌزو 

 . ٍُاٍزوار١غ١بد اعلاك ٚ رله٠ت اٌّو 

 . ٍُاكاهح ث١ئخ اٌزوٍُ ٚ كٚه٘ب فٟ رؾ١َٓ اٌزو 

 ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ 
 . اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌزْو٠وبد ا٦كاه٠خ اٌزوث٠ٛخ 

 . ُ١ٍبٍبد ٚ ٔظُ اٌزو١ٍ 

 . ا٦كاهح اٌزو١ّ١ٍخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 

 رم١ٕبد اٌزو١ٍُ اٌَّو١خ اٌجٖو٠خ .  رم١ٕبد اٌزو١ٍُ 

 . رم١ٕبد اٌزو١ٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 

 ٕٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ أ
 . اٌزٕظ١ُ ا٨عزّبعٟ ٌٍّووفخ اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّغزّع 

 . ٟأٔظّخ اٌزو١ٍُ فٟ اٌٛٛٓ اٌووث 

 . ا١ٌَبٍبد اٌزوث٠ٛخ اٌّمبهٔخ 

 

اٌذساعبد 

 إٌفغ١خ

 

اٌذساعبد 

 إٌفغ١خ

 

 

 

 

 

 

 

 اإلسشبد إٌفغٟ

 

 

 

 اإلسشبد إٌفغٟ

 وثٛٞ ٚ ا٦عزّبعٟ عٍُ إٌفٌ اٌز
 .ْاٌزْٕئخ ا٨عزّبع١خ ٚ كٚه٘ب فٟ ثٕبء ا٨َٔب 

 . ٟاٌزفبعً ٚ ِٙبهاد اٌزٛإً ا٦عزّبع 

 ) ١ٍىٌٛٛع١ب اٌم١بكح   ا٤ّٔبٛ ٚ اٌٖفبد . 

 ٤ىِبد إٌف١َخ .ا  ا٦هّبك ٚ اٌو٩ط إٌفَٟ

 . ٌّٟٕٙا٦هّبك إٌفَٟ اٌّلهٍٟ ٚ ا 

اهّبك مٚٞ ا٨ؽز١بعبد ٚ اٌٖؾخ إٌف١َخ

 اٌقبٕخ

  ٕوٛثبد اٌزوٍُ اٌقبٕخ ثؤٛفبي مٚٞ ا٨ؽز١بعبد

 اٌقبٕخ .

 .ٟاٌزى١ف ٚ اٌزٛافك إٌفَٟ ٚ ا٦عزّبع 

 ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ ٚ اٌم١بً

 اٌزوثٛٞ
 . رط٠ٛو ٚ رم١ٕٓ اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2015 - 2014اٌغٕخ اٌذساع١خ    صب١ٔبً:

 اٌٛؽذح  اٌجؾض١خ 
اٌمغُ اٌزبثغ 

 ٌٗ 
 اٌّٛظٛػبد اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ 

 

اٌذساعبد 

 اٌزشث٠ٛخ

 

 

 

 إٌّب٘ـظ

 

 

 

 إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ
o . رطج١مبد ٔظو٠بد اٌزوٍُ اٌّقزٍفخ 

o . ٗرله٠ٌ ٚ ر١ّٕخ اٌزفى١و ثؤٔٛاع 

o . اوَبة ٚ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌّقزٍفخ 

 ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ

o  ، ٚظبئف ا٦كاهح   اٌزقط١ٜ ،اٌزٕظ١ُ ، اٌز١َٕك ، اٌّزبثوخ ٚ اٌولبثخ

 اٌزٛع١ٗ ، اٌزم٠ُٛ ( .

o .ِْى٩د ٚ ٕوٛثبد ا٦كاهح ٚ الزواػ ؽٍٛي ٌٙب 

o  ٚ اٌّٛعٗ .اعلاك ٚ رله٠ت اٌّل٠و 

 ٚالع رم١ٕبد اٌزو١ٍُ   رفو١ً ٚ رط٠ٛو رم١ٕبد اٌزو١ٍُ ( . o رم١ٕبد اٌزو١ٍُ

o . رم١ٕبد اٌزو١ٍُ ذ١و ا١ٌ٢خ 

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ 

 اٌّمبهٔخ

o . ٟاٌزغ١و ا٨عزّبعٟ ٚ ا٨لزٖبكٞ ٚ ر٠ٕٛع اٌزوٍُ فٟ اٌٛٛٓ اٌووث 

o . ُأصو اٌوٌّٛخ عٍٝ اٌزوث١خ ٚ اٌزو١ٍ 

o  ٍُإٌبعؼ ٚ أف٩ل١بد إٌّٙخ .اعلاك اٌّو 

اٌذساعبد 

 إٌفغ١خ

 

 

 

 

 

إلسشبد 

 إٌفغٟ

عٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ 

 ا٦عزّبعٟ

o . ِواؽً إٌّٛ اٌوّو٠خ ٚ كٚه اٌٛهاصخ ٚ اٌج١ئخ 

o . اٌزفى١و ٚ ؽً اٌّْى٩د 

o . ٍُاٌناووح ٚ اٌزو 

o . اٌنوبء ٚ اٌْق١ٖخ 

 ا٦هّبك ٚ اٌو٩ط إٌفَٟ
  ٚ اٌو٩ط إٌفَٟ .ٛوائك ٚ ِٙبهاد ا٦هّبك 

o . رْق١ٔ ٚ ع٩ط ا٨ٙطواثبد إٌف١َخ 

 

 اٌٖؾخ إٌف١َخ

ٚ اهّبك مٚٞ ا٨ؽز١بعبد 

 اٌقبٕخ

o .ٍُٙاٌّزفٛلْٛ عم١ٍبً ٚ ٛوائك اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘ 

o .ٍُٙاٌّوبلْٛ ؽ١َبً ٚ ٛوق اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘ 

o .ٍُٙاٌّوبلْٛ ؽوو١بً ٚ اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘ 

ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ  اٌم١بً

 اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ ٚ ِزبثوخ رطج١مٙب .ثٕبء  o ٚاٌزوثٛٞ

 2016 - 3015اٌغٕخ اٌذساع١خ:  صبٌضبً :

 اٌٛؽذح  اٌجؾض١خ 
اٌمغُ اٌزبثغ 

 ٌٗ 
 اٌّٛظٛػبد اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ 

 

 

 

 
 إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ

  ٔظو٠بد اٌزوٍُ .ر١ُّٖ ٚؽلاد ٚ ثواِظ ٚفك أفىبه 

 . رغو٠ت ٛوائك رله١َ٠خ عل٠لح عٍٝ ِٛاك ِقزٍفخ 

  ٚ ًرؾ١ًٍ ِؾزٜٛ إٌّب٘ظ ٚ كهاٍخ ِلٜ ر١ّٕٚٙب أفىبها

 ِٙبهاد ِو١ٕخ .



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اٌذساعبد 

 اٌزشث٠ٛخ

 

 إٌّب٘ـظ

 

 

 

 ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ
 . اٌزطٛهاد ا٦كاه٠خ اٌزوث٠ٛخ 

 . ا٦كاهح اٌٖف١خ 

 . اكاهح ِئٍَبد ِبلجً اٌّلهٍخ 

 رم١ٕبد اٌزو١ٍُ

  اٌزو١ٍُ عٓ ثول .رم١ٕبد 

 . ِواوي ٚ ِٖبكه اٌزوٍُ اٌزم١ٍل٠خ ٚ ا٦ٌىزو١ٔٚخ 

 

 إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ
 كٚه ٍٚبئً ا٦ع٩َ فٟ اٌزوث١خ 

 ٞٛاٌفىو اٌفٍَفٟ ٚ اٌزوث 

 ُاٌزقط١ٜ اٌزوثٛٞ ٚ الزٖبك٠بد اٌزو١ٍ 

 

اٌذساعبد 

 إٌفغ١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسشبد 

 إٌفغٟ

 ا٦عزّبعٟعٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ 
 .ٍٗرْى١ً اٌٍَٛن ٚ رول٠ 

 .اٌقجواد ٚ اٌلٚافع 

 .١ٍىٌٛٛع١ب اٌفوٚق اٌفوك٠خ 

 ا٦هّبك ٚ اٌو٩ط إٌفَٟ

 .ٞا٦هّبك إٌفَٟ ا٤ٍو 

 . ٟا٦هّبك إٌفَٟ اٌٖؾ 

 

اٌٖؾخ إٌف١َخٚ اهّبك مٚٞ 

 ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ

 .اٌّْى٩د ٚ ا٨ٙطواثبد إٌف١َخ 

 ٌٟاٌزٛؽل . -ا٨ٙطواة اٌٍَٛوٟ ا٨ٔفوب 

 . َاٙطواثبد اٌٍغخ ٚ رؤفو اٌى٩ 

 ٚاٌزوثٛٞ اٌزم٠ُٛ إٌفَٟٚ اٌم١بً

  اٍزقلاَ رطج١مبد ٔظو٠خ ا٨ٍزغبثخ ٌٍّفوكح فٟ رط٠ٛو

 اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ .

  ُرط٠ٛو ٚ رؤ١ً٘ اٌىفبءاد ا١ٌٕٛٛخ فٟ ِغبي اٌم١بً ٚ اٌزم٠ٛ

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾــٛس اٌج١ئــخ :

 اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾٛس اٌج١ئخ ٌٍغٕٛاد اٌضالس اٌمبدِخ :

 ِؾـبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغُ إٌظُ اٌج١ئ١خ : .1

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ

 ٠ّىٓ اٌزؼبْٚ ِؼٙب

ِؼبٌغخ ِخٍفبد اٌصشف اٌصؾٟ ٚ 

 ٙباٌصٕبػٟ ٚ غشائك االعزفبدح ِٕ

اٍزقلاَ اٌطوق اٌطج١و١خ ٚ ّجٗ اٌطج١و١خ فٟ ِوبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف  -

 اٌٖؾٟ ٌٍزغّوبد اٌَىب١ٔخ اٌٖغ١وح .

اٌْووخ اٌوبِخ ٌٍٖوف 

 اٌٖٕبعٟ

رط٠ٛو ِٕظِٛبد ِؾ١ٍخ ٌّوبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖٕبعٟ  -

اٌقفبف اٌجووبٟٔ  –اٌوِبي  -ثبٍزقلاَ ِٛاك ِؾ١ٍخ   اٌي٠ٛ ٠٨ذ

. ).... 
 إٌّْآد اٌٖٕبع١خ

 اعبكح اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ اٌّوبٌغخ ٤ذواٗ اٌوٞ ٚ اٌَمب٠خ . -

 

ِؼبٌغخ اٌّخٍفبد اٌصٍجخ اٌّؼبش١خ ٚ 

 اٌضساػ١خ ٚ االعزفبدح ِٕٙب

  رل٠ٚو إٌفب٠بد اٌٛهل١خ فٟ اٌّئٍَبد اٌزو١ّ١ٍخ ٚ اٌقل١ِخ . -

 ِوبٌغخ اٌّقٍفبد اٌو٠ٛٚخ ثبٌز١َّل اٌطج١وٟ . - اٌقلِبد اٌف١ٕخ اٌجٍل٠خ

  ؽووخ اٌوّبؽخ إٌبرغخ عٓ ِطبِو إٌفب٠بد.كهاٍخ  -

  ِل٠و٠خ اٌج١ئخ
 ٛبلخ اٌىزً اٌؾ٠ٛ١خ -

   اٌّقٍفبد اٌيهاع١خ ، اٌّقٍفبد اٌّوب١ّخ ( .

 رم١١ُ عٛدح ا١ٌّــبٖ ٚ رؾغ١ٕٙب

ٚٙع ٚ أْبء ِقططبد عٛكح ٌزم١١ُ اٌّٖبكه اٌّبئ١خ فٟ اٌَبؽً  -

 اٌَٛهٞ.

ِل٠و٠خ اٌوٞ اٌوبِخ ٌؾٛٗ 

 اٌَبؽً

 اٌّووجبد اٌّٖبؽجخ ٌو١ٍّخ اٌزوم١ُ ثبٌىٍٛه . -
 ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة

 

 ِؾبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغـُ اٌى١ّ١ـــبء اٌج١ئ١خ : .2

 المحاور البحثٌة الفرعٌـة المحاور البحثٌة الربٌسة
الجهات المستفٌدة و التً ٌمكن 

 التعاون معها

 
 
 
 

 سبلمة المٌــاه و جودتها

المركبات الثانوٌة لكلورة مٌاه الشرب بحوث حول تمٌٌم خطر 
 و تمٌٌم تلوثها بالمواد المختلفة .

 مإسسة مٌاه الشرب

 إجراء بحوث حول تلوث المٌاه الكٌمٌابً .
 مإسسة مٌاه الشرب

 مدٌرٌة الري العامة لحوض الساحل
 الشركة العامة للصرؾ الصناعً

وتحدٌد بحوث لعملٌة التنمٌة الذاتٌة لمصادر المٌاه السطحٌة 
تؤثٌر ملوثات اإلثراء الؽذابً على جودتها . وتطوٌر منهجٌة 
تحلٌلٌّة لمتابعة دراسة سلون العناصر المعدنٌة الثمٌلة فً 

 البٌبة المابٌة .

 مدٌرٌة الموارد المابٌة
 مدٌرٌة البٌبة
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إجراء بحوث حول معالجة المخلفات السابلة و إعادة تؤهٌل 
 شعاعٌاً و حٌوٌاً.المٌاه الملوثة كٌمٌابٌاً و إ

 المإسسة العامة للصرؾ الصحً

 تلوث األؼذٌة بالملوثات البٌبٌة
 تلوث األؼذٌة بالمعادن الثمٌلة

تلوث األؼذٌة بالملوثات العضوٌة مثل المبٌدات البٌبٌة 
 األخرى .

 مدٌرٌة الزراعة
 مدٌرٌة الصــحة

 جٌوكٌمٌاء البٌبــة

 الطورٌن:نمذجة انتمال الملوثات فً المنظومة ذات 
 صلـب__سابـل .

استخدام الموالع متعددة الحواجز الجٌولوجٌة لخزن النفاٌات 
 الخطرة بصورة مؤمونة.

..(  -بٌرٌت  –بٌلون  –استخدام المنظومات الطبٌعٌة)زٌولٌت 
 إلحداث معالجة متمدمة للنفاٌات السابلة .

 مدٌرٌة الزراعة
 مدٌرٌة البٌبة

 المإسسة العامة للصرؾ الصحً

 الكٌمٌــاء الخضراء
استخدام الكٌمٌاء الخضراء فً اصطناع المركبات الصٌدالنٌة 
 ) استخبلص الزٌوت العطرٌة المفٌدة من النباتات الساحلٌة ( .

 مدٌرٌـة الصحــة

 

 ِؾبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغـُ اٌٛلب٠خ اٌج١ئ١خ : .3

اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌغٙبد  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ

 اٌزؼبْٚ ِؼٙب

ِغؼ رص١ٕفٟ ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ 

 اٌذل١مخ فٟ اٌزشة اٌغٛس٠خ :

رؾل٠ل ِغّٛعخ اٌغواص١ُ اٌّٛعٛكح فٟ روة ثو٘ إٌّبٛك فٟ  

 ٍٛه٠خ . 

 ِل٠و٠خ اٌيهاعخ

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ

إعشاء ثؾٛس ؽٛي ِؼبٌغخ 

اٌزشة اٌٍّٛصخ ثبٌٕفػ ثبعزخذاَ 

 اٌزمبٔخ اٌؾ٠ٛ١خ :

 ِل٠و٠خ اٌيهاعخ اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ فٟ رفى١ه اٌجمع إٌفط١خ .

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ

اعزخذاَ رم١ٕخ اٌغبص اٌؾ١ٛٞ 

فٟ ِؼبٌغخ اٌّخٍفبد راد 

 اٌؾٌّٛخ اٌؼع٠ٛخ اٌؼب١ٌخ :

اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌّوبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ 

اع١خ ٚ ٌٍّقٍفبد ماد اٌؾٌّٛخ اٌو٠ٛٚخ اٌوب١ٌخ   ِقٍفبد ىه

 ٕٕبع١خ ( ٚ ر١ٌٛل اٌغبى اٌؾ١ٛٞ .

 

 ِل٠و٠خ اٌيهاعخ

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ

 ِل٠و٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ

دساعخ ث١ئ١خ شبٍِخ إلِىب١ٔخ 

االعزفبدح ِٓ اٌفٛعفٛعجغَٛ 

 ثبٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ :

اٍزوبكح اٌوٕبٕو اٌّف١لح اٌّٛعٛكح فٟ اٌفٍٛفٛعجََٛ  -

 ثبٍزقلاَ ثو٘ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ .

ثو٘ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ فٟ اٌزؾٛي اٌؾ١ٛٞ اٍزقلاَ  -

 ٌٍفٍٛفٛعجََٛ .

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ

 

أثؾبس اعزخذاَ ِخٍفبد 

اٌصشف اٌصؾٟ فٟ اٌؾصٛي 

ػٍٝ عّبد ػعٛٞ ) 

 وِٛجٛعذ ( :

رؾ١َٓ ٔٛع١خ اٌؾّؤِخ ثبٍزقلاَ ِٕظِٛبد ٛج١و١خ ٩ٌٍزقلاَ  -

 ا٢ِٓ ث١ئ١بً .

ؾّؤح رمل٠و ؽ٨ّٛد اٌٍّٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ اٌ -

 ٌزؾل٠ل فطٛهح ا٨ٍزقلاَ .

رطج١مبد ىهاع١خ عٍٝ رم١١ُ فوب١ٌخ اٍزقلاَ اٌؾّؤح وَّبك فٟ  -

 ا٦ٔزبط اٌيهاعٟ.

 

 –ِل٠و٠خ اٌيهاعخ  -

 اٌٖوف اٌٖؾٟ
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إعشاء ثؾٛس ؽٛي رٍٛس ا١ٌّبٖ 

اٌؾشاسٞ ٚ اٌى١ّ١بئٟ ٚ أصشٖ 

 ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ :

ِٕطمخ  رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌؾواهٞ ٚ أصوٖ عٍٝ اٌزٕٛا اٌؾ١ٛٞ فٟ -

 اٌلهاٍخ .

اٌزٍٛس ثبٌوٕبٕو اٌّول١ٔخ اٌضم١ٍخ ٚ أصو٘ب اٌزواوّٟ ّٙٓ  -

 اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

 أٍّبن ( . –لبع١بد  –  ٛؾبٌت 

 ا١ٌٙئخ اٌوبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

 ِل٠و٠خ اٌٖؾخ

دساعخ رؤص١ش اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ 

 ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ :

ث١ٌٛٛع١ب ا٤ٍّبن اٌّؾ١ٍخ ٚ رؤص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ عٍٝ  -

 اٌّٙبعوح

 ا١ٌٙئخ اٌوبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

 ِل٠و٠خ اٌيهاعخ

رم١١ُ أداء ثؼط ػٕبصش 

اٌّىبفؾخ اٌّزىبٍِخ ٌٍّؾبفظخ 

 ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ :

 ( .I.P.Mا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٣ٌفبد اٌيهاع١خ    -

اىاء ا٢فبد رم١١ُ أكاء ثو٘ عٕبٕو اٌّىبفؾخ اٌّزىبٍِخ  -

 اٌيهاع١خ .

 اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌطف١ٍ١بد ا٤ٍّبن فٟ اٌّياها ا٦ٔزبع١خ . -

 ا١ٌٙئخ اٌوبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

 ِل٠و٠خ اٌيهاعخ

ؽصش اٌّغججبد اٌّشظ١خ فٟ 

بد اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ اٌؾ١ٛأ

 ٚ األعّبن 

اٌزمٖٟ عٓ اٌوٛاًِ اٌّّوٙخ اٌطف١ٍ١خ عٕل ا٤ٍّبن فٟ  -

 اٌج١ئبد اٌطج١و١خ ٚ اٌٖٕبع١خ  ِياها ا٤ٍّبن( .

كهاٍخ اٌْوٚٛ اٌج١ئ١خ ٚ اٌٖؾ١خ ٥ٌٍّبن فٟ اٌّياها  -

 ا٦ٔزبع١خ .

 ا١ٌٙئخ اٌوبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ

 ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

اٌىشف ػٓ األصش اٌّزجمٟ 

ٌٍّج١ذاد اٌى١ّ١بئ١خ فٟ 

إٌّزغبد اٌضساػ١خ ، ٚرص١ٕغ 

إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ 

وشف األصش اٌّزجمٟ) ؽ١ٛا١ٔخ ٚ 

 ٔجبر١خ ( :

اٌىْف عٓ ا٤صو اٌّزجمٟ ٌٍّج١لاد ٚ ا٤ٍّلح ٚ اٌٙوِٛٔبد  -

 فٟ ا٤ٍّبن ٚ اٌؾ١ٛأبد اٌيهاع١خ .

 ا١ٌٙئخ اٌوبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ

 اٌز٠ّٛٓ

 اٌٖؾخ

 ِل٠و٠خ اٌيهاعخ

دساعخ رؾذ٠ذ ِغز٠ٛبد 

اٌٙشِٛٔبد فٟ دَ اٌؾ١ٛأبد 

ٍفخ ٚ ػاللزٗ اٌضساػ١خ اٌّخز

 ثبألِشاض اٌطف١ٍ١خ 

رؤص١و ا٦ٕبثخ ثجو٘ اٌطف١ٍ١بد عٍٝ َِزٜٛ اٌٙوِٛٔبد فٟ كَ -

 ا٤ٍّبن .

 ا١ٌٙئخ اٌوبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ
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 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؼٙذ

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

 ( : كهاٍخ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ.2اٌّؾٛه  

 .(: كهاٍخ اٌٍّٛصبد اٌو٠ٛٚخ ٚا٩ٌع٠ٛٚخ فٟ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ.3اٌّؾٛه  

 (: رط٠ٛو ِٕٙغ١خ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّزبثوخ كهاٍخ ٍٍٛن اٌوٕبٕو اٌّول١ٔخ اٌضم١ٍخ فٟ ا١ٌّبٖ.4اٌّؾٛه  

 (: اٍزيهاا ا٤ؽ١بء اٌجؾو٠خ.5اٌّؾٛه  

 .(: اعلاك أٌٍٛ ٚلبعلح ث١بٔبد ؽٛي اٌزٕٛا اٌؾ6ٞٛ١اٌّؾٛه  

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

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

 لاَ اٌل٨ئً اٌؾ٠ٛ١خ وّئّواد عٍٝ رٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌج١ئخ اٌّبئ١خ. (: اٍزق9اٌّؾٛه  

 (: كهاٍخ  اٌّغن٠بد فٟ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ.10اٌّؾٛه  

 (: اكاهح إٌفب٠بد اٌَبئٍخ.11اٌّؾٛه  

 . (: كهاٍخ اِىب١ٔخ رؾ١ٍخ ِبء اٌجؾو12اٌّؾٛه  

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

 اٌخطخ اٌجؾض١خ اإلعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌخّغخ اٌمبدِخ

 .ا٨ٔزمبي ثٙب اٌٝ اٌغٛأت اٌزطج١م١خ ٚا٨ٍزضّبه٠خثؾٛس اٌوٍَٛ اٌجؾو٠خ ٚرلع١ُ ٚرط٠ٛو  -1

اٌٍّٛصقبد فقٟ اٌج١ئقخ ا٩ٌعٚقٛٞ ٚكهاٍقخ ٍقٍٛن  رو١ّك ثؾٛس ٚكهاٍبد اٌى١ّ١قبء اٌجؾو٠قخ فقٟ ِغقبي هٕقل اٌزٍقٛس اٌوٚقٛٞ ٚ -2

 اٌجؾو٠خ ِٕٚبٛك ِٖجبد ا٤ٔٙبه ٚا٤ٔظّخ اٌج١ئ١خ اٌّزلافٍخ.

 . ا٠غبك ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌّىبفؾخ ؽٛاكس اٌزَوة إٌفطٟ -3

 رط٠ٛو اٌزمبٔبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ فٟ ِغب٨د عٍَٛ اٌجؾبه. -4

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

 .بدرؤ١ٌٍ ّجىخ هٕل ١ٕٛٚخ ثؾو٠خ ٚلبعلح ث١بٔ -6

 اٌّْبهوخ فٟ ٚٙع فطخ ١ٕٛٚخ ٌؾّب٠خ اٌزٕٛا اٌؾ١ٛٞ اٌجؾوٞ فٟ ٍٛه٠ب -7

 ...(ٛؾبٌت-عٛاٌك-هف٠ٛبد-لْو٠بد-اٍزيهاا ا٤ؽ١بء اٌجؾو٠خ  أٍّبن -8

 ظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ اٌَبؽ١ٍخ ٚاٌْبٛئ١خ اٌّْبهوخ فٟ ٚٙع فطخ ١ٕٛٚخ ٌٍىْف عٓ أصو اٌزغ١واد إٌّبف١خ عٍٝ إٌ -9

 .خٖٛه ا٤لّبه اٌٖٕبع١ٌ اعلاك أٌٍٛ -10

كهاٍخ ع١ٌٛٛع١خ ٌٍٖقٛه ٚاٌوٍقٛث١بد اٌْقبٛئ١خ ٚٚٙقع رٖقٛه َِقزمجٍٟ عقٓ اٌزغ١قواد اٌؾبٕقٍخ فقٟ فقٜ اٌْقبٛئ ثّقب ٠ققلَ  -11

 ر١ّٕخ ٚاكاهح إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ.

مخ اٌَبؽ١ٍخ ٚ الزواػ آ١ٌبد ٌٍؾقل ِقٓ ٘قنا اٌقطقو ٚ مٌقه ثبٌزوقبْٚ ِقع اٌَّبّ٘خ فٟ رْق١ٔ فطو رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ إٌّط -12

 ِئٍَبد ٚ ١٘ئبد ؽى١ِٛخ ِؾ١ٍخ.

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

 .ٚاٌغبىاد إٌّؾٍخ ...( ١ٌٍّبٖ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌَٛه٠خ.رط٠ٛو ثؾٛس و١ّ١بء إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ  اٌّغن٠بد، ٔظبَ اٌىوثٛٔبد  -14

 

 

 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

66 

 

 

 

 

 

 الملحمات
 

 

          

 

 

 

 

 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

67 

 بحث العلمً بحسب لانون التفرغ العلمً ل/ وحدات ا2الملحك/

 مجال الوحدة اسم الوحدة المسم الكلٌة

 
 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 

 لسم اللؽة اإلنكلٌزٌة -
 

 أدبٌة موضوعات وحدة الدراسات األدبٌة

 لسم اللؽة اإلنكلٌزٌة -
 

وحدة الدراسات اللؽوٌة و 
 الترجمة

 موضوعات لؽوٌة -
 موضوعات ترجمة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة البحث العلمً لصحة 

 الحٌوان والدواجن

والمسببات المرضٌة المختلفة صحة وأمراض الحٌوان 
 فً الحٌوانات الزراعٌة والعمل على حلها.

دراسة بعض المشاكل الصحٌة المهمة والمسببات 
المرضٌة المختلفة فً مزارع دواجن الساحل السوري 

 والعمل على حلها .
دراسة حول طفٌلٌات الدم عند المجترات فً الساحل 

 السوري .
 فً سورٌا.دراسة طفٌلٌات اإلبل الخارجٌة 

دراسة حول التهابات الضرع السرٌرٌة وتحت السرٌرٌة  
 فً الساحل السوري

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة أبحاث الوراثة وتربٌة 

 الحٌوان

دراسة االحتٌاطً الوراثً للدجاج المحلً إلنتاج البٌض 
 واللحم فً ظروؾ تربٌة الهجن التجارٌة
ثبلث أنماط التربٌة الداخلٌة )تربٌة األلارب ( ضمن 

بنً رصاصً منمط( مستنبطة من –مورفولوجٌة )اسود 
 المطٌع االبتدابً ودراسة المإشرات اإلنتاجٌة لكل نمط

 وحدة أبحاث بٌولوجٌة األسمان اإلنتاج الحٌوانً

دراسة األنواع السمكٌة المهاجرة إلى البحر األبٌض 
 المتوسط.

فً  دراسة التنوع الحٌوي وبٌولوجٌا األحٌاء المابٌة
المسطحات المابٌة العذبة والمالحة والطفٌلٌات التً 
تصٌبها.دراسة التنوع الوراثً والتوصٌؾ الجزٌبً 

 والتحسٌن الوراثً لؤلسمان

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة البحث العلمً لتؽذٌة 

 الحٌوان

تؤثٌر تركٌب العبلبك فً تركٌب األحماض الدهنٌة 

((Omega6- Omega3 الحٌوانٌة )بٌضفً المنتجات- 

 حلٌب( –لحم 
 تسمٌن صؽار المجترات باستخدام عبلبك ؼٌر تملٌدٌة.
تؤثٌر بعض اإلضافات على األداء اإلنتاجً للحٌوانات 

 والدواجن.
تلوث األعبلؾ وأثرها فً المنتجات الحٌوانٌة.                                             

ى األداء اإلنتاجً تؤثٌر إضافة النباتات الطبٌة عل -5.

 للحٌوانات والدواجن.
تحسٌن المٌمة الؽذابٌة لمخلفات المحاصٌل الزراعٌة 

 ومخلفات تصنٌع الخضار والفواكه.

 وحدة  تربٌة الحٌوان اإلنتاج الحٌوانً

 تحسٌن إنتاجٌة عروق األبمار فً الظروؾ البٌبٌة السابدة.-2

والتؽذٌة على نوعٌة تؤثٌر بعض العوامل البٌبٌة و التناسلٌة  -1

 وكمٌة حلٌب الجاموس.
تحسٌن لطعان الماعز واألبمار المحلٌة باتجاه إنتاج الحلٌب -3

 فً الساحل السوري.

 ت اللحوم عند الحٌوانات الزراعٌةتحسٌن مواصفا -4

 
 علوم التربة والمٌاه

 
 الترب وحصر االراضًتصنٌؾ 

 تصنٌؾ الترب وحصراالراضً.
المنشؤٌة والتشخٌصٌة  دراسات تتعلك بالخواص

 والتصنٌفٌة للترب فً المنطمة الساحلٌة.

 
 علوم التربة والمٌاه

 
كٌمٌاء التربة والتلوث الكٌمٌابً 

 للتربة

 ستخدام الصخور الفوسفاتٌة فً الزراعة.ا
 التلوث الكٌمٌابً للتربة والمٌاه.

 كٌمٌاء الفوسفور فً التربة.
 التلوث بالمعادن الثمٌلة.
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 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التربة والمٌاهعلوم 

وحدة فٌزٌاء وصٌانة واستصبلح 
 األراضً

 

 واستثمار الترب الكلسٌة. إدارة
.  دراسة األراضًصٌانة الترب الزراعٌة واستصبلح -

حركٌة الماء فً الترب المشبعة وؼٌر المشبعة وتؤثٌر 
وتؤمٌن احتٌاجات  األرضًذلن على تنظٌم مستوى الماء 

راؾ المابً للترب دراسة االنج -النبات المابٌة. 
 الزراعٌة فً المنطمة الساحلٌة.

 
 علوم التربة والمٌاه

 الدلٌمة والتلوث البٌبً األحٌاء
 

 

 
– إدارة–الملوثات الكٌمٌابٌة للتربة والمٌاه )تمصً 

 عبلج(.
التلوث البٌبً للتربة والمسطحات المابٌة فً المنطمة 

 الساحلٌة.
المخلفات والملوثات دور األحٌاء الدلٌمة فً معالجة 

 البٌبٌة.
 

 
 علوم التربة والمٌاه

 خصوبة التربة وتؽذٌة النبات
 

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

العناصر الؽذابٌة فً الترب الزراعٌة تحت  إدارة -
 المثمرة األشجار زراعة المحاصٌل والخضار و

 التؽذٌة االزوتٌة فً الزراعة المابٌة.
دراسات تحمل النباتات للملوحة فً زراعات المحالٌل 

 الؽذابٌة.
تحسٌن كفاءة استخدام األسمدة تحت ظروؾ بٌبٌة 

 وزراعٌة مختلفة.
أسمدة  إلنتاجتدوٌر المخلفات الزراعٌة والعضوٌة )

 . الكمبوست(
 اإلنتاجٌةالمخصبات الحٌوٌة ودورها فً تحسٌن 

 والمحافظة على خصوبة التربة.

 وحدة أبحاث الصناعات الؽذابٌة علوم األؼذٌة
 حفظ وتصنٌع المنتجات النباتٌة

 
 حفظ وتصنٌع المنتجات الحٌوانٌة

 علوم األؼذٌة
وحدة أبحاث كٌمٌاء األؼذٌة 

 والتؽذٌة

 كٌمٌاء وتحلٌل األؼذٌة
 

 اإلنسانتؽذٌة 

 لؤللبانوحدة البحث العلمً  علوم األؼذٌة

 مٌكروبٌولوجٌا األؼذٌة
 

 حفظ وتصنٌع المنتجات الحٌوانً
 

 التنوع الحٌوي العلوم األساسٌة

التنوع الحٌوي المابً ) البحري والنهري( والعوامل 
 المإثرة علٌه .

 بٌولوجٌا وتكنولوجٌا األسمان وتنمٌة الثروة السمكٌة.
 البٌبة وملوثاتها

 التنوع الحٌوي النباتً
 الحٌوٌة واستخداماتها.التمانات 

 الرٌاضٌات التطبٌمٌة واستخدامها فً مجال التنمٌة.

 
 

 البساتٌن
 وحدة أبحاث الخضار

أثر التمانات الحدٌثة فً تطور و إثمار الخضار فً 
 الزراعة الحملٌة و المحمٌة .

استخدام المخصبات العضوٌة فً زراعة الخضار 
 الخضار .الحملٌة و المحمٌة و أثر ذلن إنتاجٌة 

حصر و توصٌؾ و تطوٌر األصول الوراثٌة للخضار 
 فً المناطك السورٌة .

العوامل المناخٌة و أثرها فً نمو و تطوٌر نباتات 
 الخضار

 
 

 البساتٌن
 وحدة أبحاث نباتات الزٌنة

حصر و توصٌؾ الطرز الوراثٌة الملٌة و استخدامها فً  -

 برامج التحسٌن الوراثً
الزٌنة المحلٌة و المدخلة ) بالطرق التملٌدٌة و إكثار نباتات -

                      عن طرٌك التمانات الحٌوٌة  استخدام الزراعة العضوٌة
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دراسة النباتات التزٌٌنٌة المحلٌة و إمكانٌة استخدامها فً  -
 تنسٌك الحدابك المختلفة

 
 

 البساتٌن
 وحدة أبحاث نباتات الفاكهة

 خدمة نباتات الفاكهة .زراعة و انتاج و  -
الوراثٌة و  األصولتطوٌر الطرز المحلٌة و حفظ 

 إكثار أشجار الفاكهة .–.المهددة باالنمراض  األنواع
 الزراعة العضوٌة فً بساتٌن الفاكهة

 البٌبٌة ألشجار الفاكهة تاالجتهادا

 
 
 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة
 

 وحدة أبحاث مبٌدات الولاٌة

 المبٌدات المختلفة فً اآلفات الزراعٌةدراسة تؤثٌر 
استخدام طرابك كٌمٌابٌة وؼٌر كٌمٌابٌة لمكافحة 

 األعشاب المتطفلة فً الحمول والزراعات المحمٌة.
مكافحة األعشاب المنافسة فً المحاصٌل الحملٌة 

 والبستانٌة المختلفة.
االستفادة من بماٌا المحاصٌل الزراعٌة والتؤثٌر 

ثٌر ؼٌر التنافسً(فً إدارة األعشاب األلٌلوباثً )التؤ
 الضارة.

االتجاهات الحدٌثة فً برامج المكافحة ودورها فً 
 دراسة األكاروسات وإدارتها-حماٌة البٌبة الزراعٌة

 وحدة أبحاث الحشرات الولاٌة

دراسات بٌولوجٌة وتصنٌفٌة للحشرات على المحاصٌل 
 واألشجار المثمرة والؽابات.

 على نحل العسل وإنتاجٌته فً سورٌا.دراسات مختلفة  -
دراسات مختلفة على دودة المز والعوامل المإثرة على  -

 إنتاج الشرانك فً سورٌا.

 وحدة أبحاث أمراض النبات الولاٌة

دراسة األمراض الفٌروسٌة على المحاصٌل الحملٌة 
والبستانٌة واألعشاب المخزنة لها وطرابك 

للبذار والسموم  التً  مماومتهادراسة الفطور المرافمة
تفرزها األمراض.دراسة األمراض النباتٌة على 

 - المحاصٌل المختلفة وطرابك الولاٌة منها ومكافحتها
دراسة الدٌدان الثعبانٌة)النٌماتودا(على المحاصٌل الحملٌة 

 والبستانٌة وطرابك مكافحتها.
 النٌماتودا الممرضة للحشرات وتطبٌماتها

 المكافحة الحٌوٌة وحدة أبحاث الولاٌة

-دراسة المفترسات واستخدامها فً المكافحة الحٌوٌة
 دراسة الطفٌلٌات واستخدامها فً المكافحة الحٌوٌة

دراسة ممرضات الحشرات واستخدامها فً المكافحة 
 الحٌوٌة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحراج والبٌبة
وحدة علوم البٌبة والؽابات 

 والمراعً

 تنمٌة السٌاحة البٌبٌة -ومكافحتهاإدارة الحرابك 
تحدٌد الموالع الحراجٌة الصالحة لبلستثمار رعوٌاً 

ألنواع الحٌوانٌة المختلفة                                    
العلفٌة وتمدٌر الحمولة الرعوٌة للؽطاء  اإلنتاجٌةتحدٌد 

 النباتً لطبمة تحت الؽابة

 الهندسة الرٌفٌة
الرٌفٌة للبحث وحدة الهندسة 

 العلمً

 اختٌار نظام الحراثة األمثل للحد من انجراؾ التربة
 الطالات البدٌلة واستخدامها فً الزراعة

 الحٌوانً اإلنتاجمكننة اإلنتاج النباتٌمكننة 

 محاصٌل حملٌة
 وحدة أبحاث بٌبة المحاصٌل و

 فٌزٌولوجٌتها

المعامبلت الزراعٌة المختلفة المإثرة على  تطوٌر
 اإلنتاج كماً ونوعاً 

البلاحٌابٌة على  و اإلحٌابٌة تاالجتهادادراسة تؤثٌر 
 المحاصٌل الحملٌة المختلفة.

 محاصٌل حملٌة
وحدة أبحاث انتاج المحاصٌل 

 الحملٌة

تطوٌر المعامبلت الزراعٌة المإثرة على انتاجٌة ونوعٌة 
 المحاصٌل الحملٌة المختلفة.

والعطرٌة فً سورٌة حصر وانتشار النباتات الطبٌة 
 وتحسٌن انتاجٌتها
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 الزراعة

 وحدة أبحاث األعبلؾ والمراعً محاصٌل حملٌة
تطوٌر وتحسٌن الماعدة العلفٌة فً سورٌة والتً تشمل 
المحاصٌل العلفٌة والمراعً الطبٌعٌة وحفظ وتصنٌع 

 األعبلؾ

 محاصٌل حملٌة
وحدة أبحاث وراثة وتربٌة النبات 

 وانتاج البذور وتحسٌنها

وتحسٌن امجموعات المحاصٌل الحملٌة الهامة فً  تربٌة
 سورٌة

استخدام التمانات الحٌوٌة وتطبٌمات الهندسة الوراثٌة 
 وزراعة األنسجة النباتٌة للمحاصٌل الحملٌة

 محاصٌل حملٌة
وحدة أبحاث الدراسات 

 االلتصادٌة

الكفاءة والفعالٌة االلتصادٌة للموارد وعوامل اإلنتاج -2

 الزراعٌة

 إدارة وتنمٌة الموارد االلتصادٌة-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 لً, ونظرٌة األعداد

 التحلٌل العمدي, التبولوجٌاالتحلٌل التابعً,  الفرق البحثٌة فً التحلٌل الرٌاضٌات

 الرٌاضٌات
 الفرق البحثٌة فً المعلوماتٌة
 والرٌاضٌات التطبٌمٌة

 البرمجٌات والذكاء الصنعً, بحوث العملٌات وتطبٌماتها

 الفٌزٌاء
وحدة فٌزٌاء اللٌزر واألطٌاؾ 

 الذرٌة والجزٌبٌة
دراسة نظرٌة ومخبرٌة لخواص اللٌزرات بشكل عام 

 الصلبة بشكل خاصولٌزرات األجسام 

 وحدة الفٌزٌاء النظرٌة والببلزما الفٌزٌاء

حل معادلة  شرودٌنؽر لجسٌم فً ببر كمون ثنابً  -
 األبعاد باستخدام التمانة النانوٌة

دراسة متحوالت النوكلٌونات للنوى الموافمة لحالة  -
 االستمرار

 الفٌزٌاء
وحدة اإللكترونٌات وأنصاؾ 

 النوالل
فً مجال االلكترونٌات الرلمٌة والتماثلٌة بحوث تجرٌبٌة 

 وتصمٌم وتنفٌذ الدارات العملٌة لها

 وحدة فٌزٌاء الجسم الصلب الفٌزٌاء

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

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

 وحدة الفٌزٌاء اإلشعاعٌة الفٌزٌاء

بحوث فً الولاٌة اإلشعاعٌة  لجهاز الطبمً    -
 المحوري المحوسب

بحوث فً الطالة الشمسٌة ولٌاس الثابت الشمسً  -
 ودراسة األصل الحراري للشمس

 وحدة الدراسات التحلٌلٌة والبٌبٌة الكٌمٌاء
)مٌاه ورسوبٌات بحرٌة ونهرٌة، مٌاه التلوث البٌبً: 

 الشرب، الصرؾ الصحً، الهواء، تلوث صناعً(

 تعمٌد واستخبلص شوارد العناصر النادرة وحدة بحوث  الكٌمٌاء البلعضوٌة الكٌمٌاء

 الكٌمٌاء
وحدة الكٌمٌاء العضوٌة 
 والجزٌبات الضخمة

اصطناع عضوي، استخبلص المواد الفعالة من النباتات 
 المحلٌة

 الزٌولٌت واستخداماته وحدة الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة الكٌمٌاء

 - وحدة الكٌمٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء
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 العلوم
 
 
 
 

 وحدة البٌبة والتصنٌؾ النباتً علم الحٌاة النباتٌة
التلوث البٌبً، المجموعات النباتٌة وتصنٌفها فً الساحل 

 السوري،
 االستخدامات الطبٌة لبعض النباتات الرالٌة.

 وحدة األحٌاء الدلٌمة علم الحٌاة النباتٌة
الجراثٌم والفطرٌات والفٌروسات من الوجهة التصنٌفٌة 

 وتؤثٌرها على الكابنات الحٌة.

 علم الحٌاة النباتٌة
بٌوكٌمٌاء  وحدة فٌزٌولوجٌا و
 النبات

إنتاجٌة  تؤثٌر العوامل البٌبٌة المختلفة على فٌزٌولوجٌا و
تخبلص بعض المركبات ذات ساوالرالٌة،النباتات الدنٌا 

 األهمٌة الطبٌة من بعض النباتات.

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث البٌبٌة والتنوع 
 الحٌوي فً المٌاه العذبة

 دراسات بٌبٌة وتصنٌفٌة لبعض المجموعات
 الحٌوانٌة فً البٌبة البرٌة والمابٌة العذبة.

 البلفمارٌاتدراسات حول دورة حٌاة بعض  -
 االلتصادٌة كؽذاء لٌرلات وصؽار األسمان.

دراسة التنوع الحٌوي الحٌوانً فً المٌاه العذبة    -
 السورٌة.

دراسات تتعلك بتشخٌص الطفٌلٌات الداخلٌة   -
 والخارجٌة على بعض األسمان االلتصادٌة

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث البٌبٌة والتنوع 

 الحٌوي البحري
دراسات بٌبٌة وتصنٌفٌة لبعض المجموعات الحٌوانٌة 

 فً البٌبة البرٌة والمابٌة المالحة

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة الدراسات واألبحاث 

 الوراثٌة
 التمانات الحٌوٌة وتطبٌماتها

 دراسة فٌزٌولوجٌة عن الهرمونات والتؽذٌة وحدة األبحاث الفٌزٌولوجٌة علم الحٌاة الحٌوانٌة

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث النسٌجٌة 
 والتشرٌحٌة الممارنة

 دراسات تشرٌحٌة ونسٌجٌة

 وحدة البحث العلمً الجٌولوجً الجٌولوجٌا
 دراسات جٌولوجٌة )الستراتؽرافٌة والخامات( -
 دراسات جٌوفٌزٌابٌة )تكتونٌة وبنٌوٌة( -
 دراسات هٌدروجٌولوجٌة وبٌبٌة -

 
 
 
 
 
 
 المدنٌةالهندسة 
 
 
 
 
 
 
 

 الهندسة اإلنشابٌة
 هندسة وإدارة التشٌٌد

 وحدة الهندسة اإلنشابٌة

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

 الهندسة اإلنشابٌة
 لجٌوتكنٌكٌةاالهندسة 

تطوٌر طرابك التحلٌل والتصمٌم المعتمدة فً  -
 الكودات.

 تطوٌر خصابص مواد البناء المحلٌة - جمٌع األلسام

 هندسة الحوسبة والعلوم األساسٌة
وحدة هندسة الحوسبة والعلوم 

 األساسٌة
 هندسة صناعة التشٌٌد

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

 محور بحث فً مجال الهندسة الجٌوتكنٌكٌة. - وحدة الهندسة الجٌوتكنٌكٌة الهندسة الجٌوتكنٌكٌة

 وحدة هندسة الطرق والمطارات هندسة المواصبلت والنمل
 محور بحث فً مجال الطرق و نظم النمل والمرور. -
محور بحث فً مجال تحسٌن المواد المستخدمة فً  -

 الطرق.

 - السكن الحدٌدٌةوحدة هندسة  هندسة المواصبلت والنمل

 الهندسة المابٌة والري
وحدة الهندسة المابٌة )النهرٌة 

 والبحرٌة(
محور بحث فً مجال اإلدارة المتكاملة للموارد  -

 المابٌة.

 محور بحث فً مجال اإلدارة المتكاملة للمٌاه الجوفٌة. - وحدة الهٌدرولٌن والهٌدرولوجٌا الهندسة المابٌة والري

 المابٌة والريالهندسة 
دة الري والصرؾ واستصبلح وح

 األراضً
- 
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 وحدة الهندسة البٌبٌة الهندسة البٌبٌة

محور فً مجال حماٌة الموارد المابٌة واإلمداد بمٌاه  -
 الشرب.

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

 

 الهندسة الطبوؼرافٌة
 التشٌٌدهندسة وإدارة 

 الهندسة المابٌة والري
 الهندسة البٌبٌة

 وحدة الهندسة الطبوؼرافٌة
فً الدراسات واألبحاث الهندسٌة  GISاستخدامات 

 المدنٌة.
 محور بحث فً مجال تطوٌر اإلعمال المساحٌة.

 
 
 
 

 الطب البشري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل األلسام
وحدة بحث علمً حول الجودة و 

 الطباالعتمادٌة  فً كلٌة 
 

 معاٌٌر الجودة   فً كلٌات الطب
 معاٌٌر االعتمادٌة  فً كلٌات الطب

 الجراحة
 وحدة  بحث حول سرطان الثدي

 
 طرق تشخٌص و عبلج  سرطان الثدي

 الجراحة
وحدة  بحث حول سرطان 

 الكولون
 طرق التشخٌص و العبلج  الجراحً سرطان الكولون

 الجراحة
وحدة  بحث حول الحصٌات 

 البولٌة

 
 أسباب وعبلج   الحصٌات البولٌة

 الجراحة
 وحدة بحث حول  سرطان المثانة

 
 طرق تشخٌص و عبلج  سرطان المثانة

 الداخلٌة
 وحدة  بحث  علمً للداء السكري

 
 تشخٌص و عبلج  الداء السكري

 النسابٌة  و التولٌد
 ل الوالدةبوحدة التشخٌص ما ل

 ) الطب الجنٌنً  (

 

 التشوهات  ما لٌل الوالدةالتشخٌص 

 

 النسابٌة  و التولٌد
وحدة  التنظٌر  البطنً  و جوؾ 

 الرحم
 طرق التنظٌر البطنً و جوؾ الرحم

 النسابٌة  و التولٌد
 وحدة  تنظٌر عنك الرحم المكبر

 
 التشخٌص المبكر لسرطان عنك الرحم

 األذنٌة
وحدة أمراض األذن وجراحتها و 

 السمعٌات
 وجراحتها و السمعٌات أمراض األذن

 األذنٌة
وحدة  أمراض األنؾ و الجٌوب 

 وجراحتها
 أمراض األنؾ و الجٌوب وجراحتها

 األذنٌة
وحدة  أمراض الحنجرة 

 وجراحتها

 
 أمراض الحنجرة وجراحتها

 األذنٌة
وحدة أمراض البلعوم  و جوؾ 

 الفم
 أمراض البلعوم  و جوؾ الفم

 أورام الرأس و العنك العنك وحدة  أورام الرأس و األذنٌة

 األطفال
وحدة بحث علمً  حول فشل 

 النمو عند األطفال
 فشل النمو عند األطفال

 األطفال

وحدة بحث علمً  حول 
 األمراض التحسسٌة و المناعة

 
 األمراض التحسسٌة و المناعة

 العٌنٌة
وحدة بحث علمً حول أمراض 

 العٌن و جراحتها

 
 أمراض العٌن و جراحتها

 الجلدٌة

وحدة بحث علمً  حول تطوٌر 
المعالجة لؤلورام الوعابٌة باللٌزر  

 DYE النبضً
 DYEتطوٌر المعالجة لؤلورام الوعابٌة باللٌزر  النبضً 

 الجلدٌة
وحدة بحث علمً  حول عبلج 

 البلٌشمانٌا
 عبلج البلٌشمانٌا
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 التشرٌح المرضً
وحدة بحث علمً للتنمٌط  

 المناعً  لؤلورام
 

 التنمٌط  المناعً  لؤلورام

 الطب  المخبري
وحدة بحث علمً لؤلحٌاء الدلٌمة 
 حول دراسة الصادات الحٌوٌة

 دراسة المماومة  الصادات الحٌوٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البٌبةوحدة ترشٌد الطالة وحماٌة  هندسة الطالة الكهربابٌة

 الطالة وتؤثٌرها على البٌبة والوسط المحٌط . -2

 ترشٌد الطالة الكهربابٌة باستخدام النظم الخبٌرة. -1
 اآلمن الصناعً فً المنشآت الصناعٌة وؼٌرها . -3
 أتمتة نظم المدرة الكهربابٌة وحماٌتها والتحكم بها . -4

التداخل الكهرومؽناطٌسً فً أحمال المنشات  -5

 الكهربابٌة .
 فً المٌادة الكهربابٌة . PLCنظم  -6
 التحكم االلكترونً فً اآلالت الكهربابٌة . -7
 وثولٌة نظم التؽذٌة الكهربابٌة. -8
كل ما ٌستجد من امرر بحث علمً تتعلك  -9

 باختصاص الوحدة .
 

 هندسة الطالة الكهربابٌة
وحدة أبحاث جودة الطالة 

 الكهربابٌة

والحاالت العابرة وأثارها على التوافك االضطرابات 
 الكهرومؽناطٌسً وجودة الطالة الممدمة للمستهلن .
الموثولٌة واالستمرار والضٌاعات فً نظام المدرة 

 وإثرها على جودة الطالة الكهربابٌة .
المبدالت االلكترونٌة وأنظمة المٌادة والتحكم  وأثرها 

 على جودة الطالة الكربابٌة .
 األحمال وجودة الطالة الكهربابٌة .إدارة 

 تنسٌك الحماٌة وجودة الطالة الكهربابٌة .
 الحماٌة من الصواعك وجودة الطالة الكهربابٌة

" وحماٌة األجهزة  EMCالتوافك الكهرومؽناطٌسً " 

 من التشوٌش .

 هندسة التصمٌم واإلنتاج
وحدة أبحاث هندسة التصمٌم و 

 اإلنتاج

 الطالات المتجددة
 األتمتة الصناعٌة

 علم المواد وخواصها
 التلوث الصناعً
 الهندسة الصناعٌة
 تصمٌم اآلالت

كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً تتعلك باختصاص 
 الوحدة

 وحدة أبحاث الهندسة البحرٌة الهندسة البحرٌة

 اآلالت الحرارٌة والهٌدرولٌكٌة
 تصمٌم وبناء السفن

 الولود والزٌوت ومشاكلها
 البحري والصناعًالتلوث 

 صٌانة وإصبلح السفن
كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً تتعلك باختصاص 

 الوحدة

 هندسة االتصاالت وااللكترونٌات
وحدة أبحاث هندسة االتصاالت 

 وااللكترونٌات

 التٌار الضعٌؾ
 تحسٌن أداء شبكات االتصال ورفع جودة خدماتها
 دراسة وتصمٌم وتطوٌر وحدات نظم االتصال

تطوٌر بروتوكوالت وبرمجٌات لرفع سرع تراسل 
 المعطٌات وزٌادة أمنها

 النمذجة والمحاكاة فً نظم االتصاالت
 التوافك الكهرطٌسً بٌن أنظمة االتصال

 وثولٌة عمل أجهزة االتصاالت واألجهزة االلكترونٌة
كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً تتعلك باختصاص 

 الوحدة
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 المٌكانٌكٌةهندسة  الموى 
وحدة بحوث الطالة والبٌبة 
وتطوٌر المنظومات الصناعٌة 

 ومستلزماتها
 

 
 هندسة الموى المٌكانٌكٌة

وحدة بحوث وتطوٌر هندسة 
 الطالة وموادها وتجهٌزاتها

 نظم التحوٌل المباشر للطالة الشمسٌة
 بحوث وتطوٌر النظم الترمودٌنامٌكٌة وتطبٌماتها

 االٌرودٌنامٌكٌة وتطبٌماتهابحوث وتطوٌر النظم 
 بحوث وتطوٌر نظم تحوٌل الطالة الكٌمٌابٌة وتطبٌماتها

بحوث وتطوٌر تولٌد وتخزٌن ونمل وتوزٌع الهٌدروجٌن 
 والخبلٌا الفوتوكٌمٌابٌة

بحوث وتطوٌر توفٌر وترشٌد استهبلن الطالة والمواد 
 وخفض الهدر فً الثروة الوطنٌة
لٌاؾ الصناعٌة ومواد بحوث وتطوٌر البولً كربون واأل

 العزل المستخدمة فً صناعة أنظمة الطالة
بحوث وتطوٌر أنظمة اإلنتاج والجودة والتوصٌؾ 
المٌاسً وااللتصادي للطالة المتجددة وللمشروعات 

 الصناعٌة
 بحوث وتطوٌر المخترعات وبراءات االختراع واإلبداع

 

 
 طب األسنان

 
أمراض النسج الداعمة وطب الفم 

 الحٌاةوعلوم 
 أمراض النسج الداعمة

 
 

 تموٌم األسنان
 اإلطباق ومشاكله

 
 التعوٌضات المتحركة

 
 مشاكل الدرد الكامل

 السٌطرة على النخر والحد من انتشاره مداواة األسنان 

 الولاٌة والسٌطرة على النخر والحد من انتشاره طب أسنان األطفال 

 ألمراض الفم والفكٌن تشخٌص نسٌجً النسج والتشرٌح المرضً 

  وحدة اللٌزر 

 
 جراحة الفم والفكٌن

 
 اإلنتان والرضوض الوجهٌة الفكٌة

 
 زراعة األسنان

 
 

 
 
 

 الهندسة المعمارٌة
 
 
 
 
 
 

 هندسة
 التصمٌم المعماري

الوحدة العلمٌة ألبحاث العمارة 
 والعمران

 العمارة المدنٌة والدٌنٌة والمنشآت العامة.
 التصمٌمٌة للمبانً العامة والسكنٌة.اإلشكالٌات 

 تصمٌم السكن وفك االعتبارات البٌبٌة والمناخٌة المحلٌة
 هندسة

 التصمٌم المعماري
وحدة الحضارة والعمارة للبحث 

 العلمً

 هندسة تخطٌط المدن والبٌبة

وحدة البحث العلمً للعمارة 
 والرٌفٌةالتنمٌة العمرانٌة الحضرٌة  وتخطٌط المدن واأللالٌم

 التنمٌة والتخطٌط اإلللٌمً
 أدوات ووسابل التخطٌط العمرانً

 وحدة البحث العلمً المتكامل

وحدة الدراسات التخطٌطٌة 
 العمرانٌة واإلستراتٌجٌة.

 هندسة
 نظرٌات وتارٌخ العمارة

 
 
 

وحدة أبحاث نظرٌات وتارٌخ 
 العمارة

 المبانً التارٌخٌة
 والمنشآت التارٌخٌة والتراثٌةتؤهٌل وتوظٌؾ الموالع 

 تطور العمارة العربٌة: التملٌدٌة والمعاصرة -

 هندسة
 علوم البناء والتنفٌذ

 
وحدة التكنولوجٌا والتصادٌات 

 المبانً.
 

 تمنٌات البناء الحدٌثة فً األبنٌة المختلفة
 التصادٌات المبانً

 إدارة التنفٌذ بالموالع اإلنشابٌة -
 

 المحاسبة االلتصاد
وحدة الدراسات المحاسبٌة 

 والمالٌة
 دراسات محاسبٌة ومالٌة و إدارٌة و إحصابٌة

 
 الصٌدلة

 
ق.الكٌمٌاء التحلٌلٌة والؽذابٌة + 

 البحث العلمً الصٌدالنًوحدة 
 المرالبة الدوابٌة والؽذابٌة المتمدمة

 الصٌاؼة الدوابٌة ومرالبتها
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ق.الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمرالبة 
 الدوابٌة

 + ق.الصٌدالنٌات
لسم الكٌمٌاء الحٌوٌة واألحٌاء 

 الدلٌمة
 لسم العمالٌر

 لسم تؤثٌر األدوٌة والسموم
 

 التمانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة
 الدراسات المٌكروبٌولوجٌة والنباتٌة والطبٌة-

 التربٌة

 لسم المناهج وطرابك التدرٌس
 لسم تربٌة الطفل

وحدة البحث التربوي 
 واالجتماعً

 التدرٌس اإلدارة التربوٌة والمدرسٌةالمناهج وطرابك 
 بحوث أصول التربٌة

 

 وحدة البحوث النفسٌة لسم اإلرشاد النفسً
 اإلرشاد النفسً

 علم النفس التربوي
 

 
 الهندسة المعلوماتٌة

 وحدة النظم والشبكات الحاسوبٌة لسم النظم والشبكات الحاسوبٌة

 جودة –التحلٌل والمٌلس  –لٌاس الشبكات )النمذجة 
 الخدمة(

 أمن النظم والشبكات
 شبكات الند للند وتطبٌماتها

 هندسة المرور خواص المرور وتصنٌفاتها
 تصمٌم بروتوكوالت الشبكات وبنٌتها

 الخدمات الموجهة
 نظم الوسابط المتعددة

 نظم التشؽٌل والزمن الحمٌمً

لسم هندسة البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 وحدة البرمجٌات ونظم المعلومات

 السرٌة واألمن فً لواعد البٌانات
 معالجة الحركات والسٌطرة المتزامنة فً لواعد البٌانات

 ضمان لواعد البٌانات وسبلمتها
 نظم لواعد المعرفة الذكٌة ونظم لواعد البٌانات الخبٌرة

 أنظمة لواعد البٌانات الموزعة
 نظم لواعد البٌانات ذات الكابنات الموجهة

 تحسٌن الخوارزمٌات
 صفوؾ التعمٌد
 نماذج التصمٌم

 الهندسة التمنٌة

 مكننة اإلنتاج النباتً و اإلنتاج الحٌوانً - وحدة المكننة الزراعٌة لسم المكننة الزراعٌة

 لسم المعدات واآللٌات
وحدة اآلالت والمعدات 

 المٌكانٌكٌة
 ٌم اآلالت و المعدات المٌكانٌكٌةتصم -

 األتمتة الصناعٌة وحدة هندسة لسم األتمتة الصناعٌة
 ترمودٌنامٌن   -
 محطات الموى –

 لسم تمانة األؼذٌة
وحدة تمنٌات الهندسة الحرارٌة 

 ومكانٌن الموابع

 االتصاالت و االلكترونٌات
 التحكم اآللً

 برمجة

 لسم العلوم األساسٌة
وحدة التصنٌع الؽذابً والجودة 

 الؽذابٌة
 الجودة الؽذابٌة
 التمنٌات الحٌوٌة -تمنٌات التصنٌع 

 
 
 
 

المعهد العالً للبحوث 
 البحرٌة
 
 
 

 
 

 كل األلسام

وحدة البحث العلمً فً علم 
 البحر والنظم البٌبٌة الساحلٌة

تطوٌر بحوث العلوم البحرٌة واالنتمال بها إلى  -
 الجوانب التطبٌمٌة    واالستثمارٌة

والهٌدروبٌوجٌوكٌمٌابٌة دراسة الخصابص الفٌزٌابٌة 
 للمٌاه اإلللٌمٌة السورٌة

تطوٌر مشارٌع االستزراع واالنتمال بها إلى الجوانب 
التطبٌمٌة واالستثمارٌة، وترسٌخ التعاون مع الفعالٌات 

 االلتصادٌة فً سبٌل تموٌل مثل هذه البحوث
تؤسٌس لاعدة بٌانات حول التنوع الحٌوي البحري فً 

 سورٌة
البحرٌة وانتشار التلوث مع حركة الكتل  دراسة التٌارات

 المابٌة فً المناطك الساحلٌة ومصبات األنهار.
تحدٌد خصابص الرصٌؾ الماري والماع البحري 

 السحٌك فً منطمة المٌاه اإلللٌمٌة
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تطوٌر بحوث ودراسات بٌولوجٌا النظم البٌبٌة البحرٌة 
ٌة وبنٌة وتركٌب ودٌنامٌكٌة المجتمعات الحٌوانٌة والنبات

 وتطورها المكانً والزمنً.
تطوٌر بحوث الكٌمٌاء البحرٌة ورصد التلوث وآثاره 
على النظام البٌبً البحري ومناطك مصبات األنهار 

 والمصادر البرٌة األخرى
دراسة أثر الكوارث الطبٌعٌة وحوادث التلوث على البٌبة 

 البحرٌة
 تطوٌر التمانات الحٌوٌة فً مجال العلوم البحرٌة وتحدٌد
الجٌنات الوراثٌة للكابنات البحرٌة السورٌة وتؤسٌس 

 لاعدة بٌانات لها

 
المعهد العالً للبحوث 

 البٌئٌة
 

 
 

 لسم الكٌمٌاء البٌبٌة

 
 الكٌمٌاء البٌبٌة

 

دراسة مصادر وتفاعبلت وانتماالت وتؤثٌر الملوثات 
 الكٌمٌابٌة فً البٌبات المختلفة

 
 لسم هندسة النظم البٌبٌة

 
 النظم البٌبٌةهندسة 

دراسة آثار األنشطة الصناعٌة والزراعٌة على البٌبة 
 وإٌجاد السبل اإلجرابٌة للحد من هذه اآلثار

 التجاهات الحدٌثة فً معالجة النفاٌات

 لسم الولاٌة البٌبٌة
 
 

 الولاٌة البٌبٌة
إٌجاد إجراءات حماٌة البٌبة وضمان االستخدام المستدام 

 للموارد الطبٌعٌة

 المعهد العالً للغات

 المعهد العالً للؽات اللؽة الفرنسٌة

 ـ تعلٌم اللؽة الفرنسٌة ألهداؾ تخصصٌة وجامعٌة2

 ـ تطوٌر المناهج التربوٌة.1

 ـ تحلٌل ضروب الخطاب المختلفة .3

 ـ التموٌم والمٌاس.4

ـ تحلٌل الجانب الثمافً  واالجتماعً فً  المناهج 5

 التربوٌة والجامعٌة وؼٌرها
 التصوٌب الصوتً ـ6

 ـ الجانب النحوي فً تعلٌم اللؽة الفرنسٌة .7

 ـ استخدام التمنٌات الحدٌثة فً التعلٌم.8

 ـ الترجمة .9

 المعهد العالً للؽات اللؽة اإلنكلٌزٌة

 ـ اكتساب لؽة ثانٌة2

 ـ طرابك تدرٌس اللؽة اإلنكلٌزٌة1

 ـ تدرٌس المهارات اللؽوٌة3

 ـ اللؽوٌات النفسٌة4

 اللؽوٌات االجتماعٌةـ 5

 ـ اللؽة اإلنكلٌزٌة لؽاٌات خاصة6

 ـ الترجمة7

 ـ تصمٌم مناهج8

 ـ التموٌم والمٌاس9

 المواعد التواصلٌة -22

 ـ استخدام التمانة فً تدرٌس اللؽة اإلنكلٌزٌة22

 ـ تعلٌم المفردات21

 ـ استراتٌجٌات التواصل23
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 مخابر البحث العلمً فً جامعة تشرٌن ./2الملحك /

 أجهزة المخبروظٌفة  األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة

 
 
 
 
 زراعة

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

 ونواتج هضم العٌنات النباتٌة والمحالٌل السمادي

 جهاز لٌاس الضؽط الؽشابً التربة مخبر كٌمٌاء
ٌستخدم لمٌاس المحتوى الرطوبً فً العٌنات الترابٌة 

 والتوصٌل الهٌدرولٌكً.

 مخبر كٌمٌاء التربة
خزانة فصل مكونات التربة بطرٌمة المناخل متعددة 

 األلطار
صل مكونات التربة بطرٌمة المناخل متعددة األلطارلف  

 لتمطٌر السوابل تمطٌرجهاز  مخبر كٌمٌاء التربة

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

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

 التحضٌن

 جهاز لٌاس الطٌؾ اللونً مخبر كٌمٌاء التربة
تراكٌز العناصر المعدنٌة فً معمداتها ٌستخدم لمٌاس 

 اللونٌة

  خضاض مٌكانٌكً مخبر كٌمٌاء التربة

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

 الفٌزٌاكٌمٌابٌة للتربة

 للمحالٌل اللونٌةٌستخدم لمٌاس امتصاص الضوء  جهاز سبكتروفوتومتر مخبر كٌمٌاء التربة

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

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

 عالٌة

 Electrophoresعٙبى اٌوؽ٩ْ اٌىٙوثبئٟ ا٤فمٟ  مخبر الوراثة الجزٌبٌة

ِٓ ف٩ي  ٠DNAَزقلَ ٨فزجبه و١ّخ ٚٔٛع١خ اٌـ 

روؽ١ٍٗ عٍٝ ٩ِ٘خ أعبهٚى ثٛعٛك ر١به وٙوثبئٟ  ؽ١ش 

رزٕبٍت ٍوعخ اٌٙغوح عىَبً ِع اٌٛىْ اٌغي٠ئٟ  ٚرزُ 

 ِوٍَٛ اٌٛىْ اٌغي٠ئٟ DNAاٌّمبهٔخ ِع 

 عٙبى اٌوؽ٩ْ اٌىٙوثبئٟ اٌوّٛكٞ مخبر الوراثة الجزٌبٌة
ماد ا٤ٚىاْ اٌغي٠ئ١خ  ٠DNAَزقلَ ٌفًٖ ع١ٕبد اٌـ 

اٌٖغ١وح  ِٓ ف٩ي ٩ِ٘خ ا٤وو١ِ٩٠ل اٌزٟ رَّؼ 

 ثبٌزفو٠ك عٍٝ َِزٜٛ ىٚط ١ٔٛوٍٛر١لٞ ٚاؽل.

 UVعٙبى اٌز٠ٖٛو ٚاٌزٛص١ك  مخبر الوراثة الجزٌبٌة
ثول ر٠ٍٕٛٙب ثجوَٚ  ٠DNAَزقلَ ٌز٠ٖٛو ع١ٕبد اٌـ 

 . ٌٗ ّٔٛمع١ٓ ا٨ر١ل٠َٛ.

 Centrifugeاٌّضفٍخ  عٙبى اٌطوك اٌّوويٞ(  مخبر الوراثة الجزٌبٌة
٠َزقلَ ٌفًٖ ا٤ٍٚبٛ عٓ ثوٚٙب رجوبً ٌىضبفزٙب  ِٓ 

 10.000ف٩ي روو٠ٚٙب ٌولك ِٓ اٌلٚهاد رًٖ ؽزٝ 

 كٚهح / كل١مخ أٚ أوضو رجوبً ٌٕٛا اٌّضفٍخ.

 مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 Polymerase chaineعٙبى اٌلٚهاْ اٌؾواهٞ 

reaction اي  PCR) 

٠َزقلَ ٌٍؾٖٛي عٍٝ ١٠٩ِٓ إٌَـ اٌّزْبثٙخ ِٓ اٌـ 

DNA  ٓ45-35ِٓ ف٩ي علك ِٓ اٌلٚهاد ٠زواٚػ ث١ 

 كٚهح.

 مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 Molecularعٙبى اٌزٙغ١ٓ اٌغي٠ئٟ 

hybridization 
 ٠DNAَزقلَ ٦عواء اٌزٙغ١ٕبد عٍٝ َِزٜٛ عي٠ئخ اٌـ

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ٠َزقلَ ٌٍزوم١ُ اٌوٛت ٌٍج١ئبد اٌغنائ١خ رؾذ اٌٚغٜ ( أرٛذ٩ف اٌزوم١ُ  عٙبى 

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ٠َزقلَ ٌزمل٠و ا٢ىٚد عٙبى وٍلاً٘

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ِضفٍخ

٠َزقلَ ٌفًٖ ا٤ٍٚبٛ عٓ ثوٚٙب رجوبً ٌىضبفزٙب  ِٓ 

                                                                    ف٩ي روو٠ٚٙب                       

كٚهح / كل١مخ أٚ  10.000ٌولك ِٓ اٌلٚهاد رًٖ ؽزٝ 

 أوضو رجوبً ٌٕٛا اٌّضفٍخ.

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

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

 
 العلوم

 المخبر المركزي
جهاز أشعة تحت الحمراء+جهاز حراري تفاضلً+ جهاز تحلٌل 

( + كومبٌوتر متطور + جهاز طبلبً) GCعنصري + جهاز 
 لٌاس السطح النوعً

 إجراء تحالٌل كٌمٌابٌة مختلفة

 مخبر التحلٌل الكهربابً
جهاز فولط أمبٌر + جهاز انتماء األٌون + جهاز محطة كمونٌة 

 + جهاز ثنابً التمطٌر pH+ جهاز 
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

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

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

 تجفٌؾ
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 للدراسات العلٌا والبحث العلمً ( + جهاز لرٌنة انكسار + مٌزان حساسطبلبً) GCجهاز  مخبر السطوح والحفز

 مخبر التحلٌل اآللً
+ جهاز لٌاس العكارة + جهاز لٌاس لرٌنة  (.UV/Vis)أجهزة 

+ أجهزة طٌؾ اللهب  2انكسار + جهاز استمطاب ضوبً عدد 
 + أجهزة لٌاس ناللٌة  + رجاج مناخل pH+ أجهزة 

 طبلبً

مخبر البٌبة والتصنٌؾ 
 الحٌوانً

+ جهاز   pH+ جهاز لٌاس درجة   4مجهر نمساوي عدد 
Oلٌاس 

2
pH + O+ جهاز لٌاس الملوحة + جهاز لٌاس  

2
 +

 الملوحة.

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /1مخبر الدراسات العلٌا /
مجهر استرالً  + مجهر صٌنً  + جهاز لٌاس الملوحة 

+ جهاز لٌاس   pHوالناللٌة  + جهاز لٌاس الحموضة 
 األوكسٌجٌن المنّحل.

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 الدراسات العلٌاوظٌفة بحثٌة لطبلب  2+ حجرة تعداد العوالك الحٌوانٌة عدد  2مجهر استرالً عدد  /2مخبر الدراسات العلٌا /

 /4مخبر الدراسات  العلٌا /

 
+حاضنة صؽٌرة  NAPCOحاضنة ذات بابٌن 

MEMMERT جهاز اتوؼبلؾ صؽٌر+PORTABEL  +
+   well+ مجهر ألمانً   TAMERجهاز اتوؼبلؾ كبٌر 
 بلجٌكً. -هولندي + مجهر–مجهر

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

مخبر البحث 
 العلمً

 NATIONA+حاضنة ذات باب  TAMERحاضنة ذات باب 
 .5+ مجهر نمساوي عدد  CORNING+ سبكترفوتومتر 

 وظٌفة بحثٌة ألعضاء الهٌبة التعلٌمٌة.

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

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

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

مكتب ومخبر الدراسات العلٌا 

/3/ 

 مجهر تصوٌر ضوبً 1

 /1مجهر عادي عدد/ 2

 مجهر عكوس 3

 جهاز تمطٌر 4

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /4مخبر الدراسات العلٌا /

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

   -/3مجهر اسبانً عدد/ -/1ؼرفة زرع جرثومً عدد / -2

 /1مجففة عدد/

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 مخبر البحث العلمً

حاضنة   -/2حاضنة للفطور عدد / –حاضنة للجراثٌم 

ؼرفة زرع  –ؼرفة زرع للجراثٌم  -لمحضرات البرافٌن

 -/ 1عدد/مجهر  -أوتوؼبلؾ –حاضنة رطبة  –أنسجة

 مٌكروتوم

 أبحاث أعضاء هٌبة التدرٌس

مكتب وؼرفة الزراعة 

 الجرثومٌة
 تحضٌر مزارع جرثومٌة للممررات العملٌة حاضنة

الدراسات العلٌا والبحث 
 العلمً

/ + مجهر استمطابً /عدد 2سترٌوسكوب عدد مجاهر نفوذة +
+ مجهر انعكاسً / مع كامٌرة تصوٌر دٌجٌتال2  

أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة إجراء بحوث 
 وبحوث طبلب الدراسات العلٌا

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

مخبر علوم البحار والبٌبة 
 المابٌة

 تمدٌر عمر األسمان ومعدالت النمو ؽواّف ا٤ٍّبنعٙبى لواءح إٌّٛ عٍٝ 

 دراسة النظام الؽذابً فً األسمان ِغب٘و ِٚىجواد

GPS تحدٌد المولع الجؽرافً أثناء الدراسات الحملٌة 
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 أجهزة المخبروظٌفة  األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة

 
 
 العلوم

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

/ + مكبرة ثبلثٌة العٌنٌة 1سترٌومكروسكوب مع كامٌرا/
/ + مجموعة مستحاثٌة نموذجٌة1مع كامٌرا عادٌة/  

 تدرٌب الطبلب  وإجراء البحوث

 الجٌوفٌزٌاء التطبٌمٌة
ً بروتون جهاز تنمٌب جهاز تنمٌب مؽناطٌس
/ 2لناة تحرٌض استمطابً/عدد  كهربابً)مماومٌة 

جهاز  +12موؼراؾ  + ساٌس GPS طإسما جهاز  
 تدرٌب الطبلب وإجراء البحوث

 
الهندسة 
 المدنٌة
 

مخبر الحاسوب للدراسات 

  العلٌا

 و الحدٌثة الحاسوب أجهزة من العدٌد المخبر ٌضم

لبل طبلب الدراسات العلٌا الماجستٌر  من ٌستخدم

المختلفة على  الحاسوب بتطبٌمات والدكتوراه للمٌام

                                                   .العلمً البحث سٌة علمٌة وبرامج هند

مخبر  الحاسوب ألعضاء 

  الهٌبة التدرٌسٌة

الحدٌثة  الحاسوب أجهزة من العدٌد المخبر ٌضم

وخط انترنٌت وٌستخدم من لبل أعضاء الهٌبة 

بتطبٌمات الحاسوب المختلفة التدرٌسٌة للمٌام 

 والبحث العلمً.

 1مخبر الحاسوب رلم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 من لبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة.

 2مخبر الحاسوب رلم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 . من لبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 3الحاسوب رلم مخبر 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 من لبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة.

 4مخبر الحاسوب رلم
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 من لبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 تجرٌب الموادر مخب
 

 الملحمة المبانً تجرٌب المواد ضمن مخبر ٌمع
 التً التجهٌزات من كبٌرة مجموعة وٌضم بالكلٌة
 العملٌة الدروس لتطبٌك لبل الطبلب من تستخدم

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

 
 التربة مخبرمٌكانٌن
 

 

 تستخدم األجهزة من هذاالمخبرمجموعة ٌضم
 التًللتربة. والفٌزٌابٌة المٌكانٌكٌة الخواص لتعٌٌن
 العملٌة الدروس لتطبٌك لبل الطبلب من تستخدم

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

 
 
 الصخور مخبرمٌكانٌن
 

 

هذاالمخبر على الخرابط الجٌولوحٌة،  ٌحوي
 الجٌولوجٌة الخرابط الطبوؼرافٌة، والخرابط

تمارٌن مبسطة إجراء  ٌتم التٌمن خبللها الهندسٌة
الجٌولوجٌة  لرسم المماطع الجٌولوجٌة والمماطع

 .الهندسٌة
 فلزٌة لعٌناتج نماذ المخبر فً ٌوجد ذلن إضافةإلى

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

 مخبرالمساحة
 

 

األجهزة  من العدٌد على مخبرالمساحة ٌحتوي
الساحٌةالحدٌثة واألجهزة التملٌدٌة ، جهازٌن 

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

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

 على الطبٌعة.
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 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

الهندسة 
 المدنٌة

 مخبرالهٌدرولٌن
 

 

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

 تستخدم التً األجهزة من العدٌد على مخبرالهٌدرولٌن
 كم الكلٌة فً العملٌة الدروس لتطبٌك لبل الطبلب من

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

 

 مخبر المواصبلت
 

 

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

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

 المهنً . البحث العلمً والعمل لصالح األساتذة لبل

 مخبر البٌبة
 

 

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

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

 والبٌبة.

 مخبرالجٌولوجٌا
 

 

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

المماطع الجٌولوجٌة  تمارٌن مبسطة لرسمإجراء  ٌتم خبللها
 .الجٌولوجٌة الهندسٌة والمماطع
وعٌنات  فلزٌة لعٌناتج  المخبرنماذ فً ٌوجد ذلن إلى إضافة

 . لمختلؾ أنواع الصخور،الرسوبٌة، االندفاعٌة و المتحولة

 
 مخبر مٌكانٌن اإلنشاءات

 
تم تزوٌد المخبر بمجموعة من التجهٌزات الحدٌثة التً 

 التعلٌمٌة و البحثٌة فً الكلٌة .تخدم العملٌة 

الطب 
 البشري

  BTs350جهاز اسبكترو فوتوتر  

 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 

 

رؾ١ًٍ ٚؽّب٠خ ٔظُ اٌملهح 

 اٌىٙوثبئ١خ

 

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

 لٌاس عازلٌة تجهٌزات التوتر المنخفض. .1
-اختبار العدٌد من التجهٌزات الكهربابٌة )أجهزة لطع .2

وصل، أجهزة إنارة، أجهزة تؤرٌض، نوالل( وبٌان 
 جاهزٌتها، ومدى مطابمتها للمواصفات المٌاسٌة.

 

 

 

 

اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ 

 ٚاٌىزو١ٔٚبد اٌملهح

 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  -

الفنٌة فً مجال التحكم واألتمتة الصناعٌة، استخدام 

المبدالت بؤنواعها، التحكم بالمحركات الكهربابٌة 

وفك المبدأ السلمً والشعاعً، التحكم باستخدام 

PID ًاستخدام وتطبٌك الدارات المتحكم بها برمجٌا ،

PLCٌة، جودة الطالة الكهربابٌة، المصاعد الكهرباب 

 لٌاس عزوم اإللبلع للمحركات الكهربابٌة. -

استخدام وبرمجة المالبات المتحكم بها شعاعٌاً  -

لمٌادة اآلالت الكهربابٌة بؤنواعها )روافع، آالت 

 درفلة، آالت نمل،...(.

اختبار المحركات الكهربابٌة ودراسة مشاكلها  -

مطابمتها الفنٌة وبٌان جاهزٌتها، ومدى 

 للمواصفات المٌاسٌة.
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 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

  اٌزؾىُ ا١ٌٙله١ٌٚىٟ

 ًالمٌكانٌكٌة فإمكانٌة تحدٌث أنظمة التحكم  .1

المعامل ومعاٌرتها لضمان عمل التجهٌزات 

بشكل متناسك بما ٌضمن المعاٌرة السلٌمة 

 لعملها، وبالتالً زٌادة عمر التشؽٌل.

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2

 الكوادر الفنٌة فً عدة مجاالت.

  اٌزوِٛك٠ٕب١ِه

إمكانٌة المٌام بالعدٌد من األبحاث فً مجال  .1
المستخدمة فً األبنٌة والصناعة المواد العازلة 

الختٌار العازل االلتصادي المناسب لخفض 
 استهبلن الطالة والحد من تلوث البٌبة.

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2
 الكوادر الفنٌة.

  ا٨٘زياىاد ا١ٌّىب١ٔى١خ

دراسة إمكانٌة تخفٌؾ الضجٌج  .1
واالهتزازات فً المنشآت الصناعٌة 

الحلول المناسبة لحماٌة أجزاء والتراح 
 اآلالت وزٌادة عمرها الفنً.

  ِمبِٚخ اٌّٛاك

دراسة المواد المعدنٌة وتمدٌر تعب المعادن،  .2
 مما ٌساهم فً تمدٌر عمر الخدمة لها.

إجراء األبحاث على المنتجات الوطنٌة  .1
 ومطابمة المستوردات للنورمات العالمٌة.

  أعٙيح اٌم١بً ا١ٌّىب١ٔى١خ

المٌاسات الهندسٌة للعناصر  إجراء .2
والمنتجات، والتؤكد من مطابمتها 

 للموصفات المٌاسٌة ومواصفات الجودة.
المٌام بالعدٌد من األبحاث المتعلمة  .1

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

 .إلى ضمان جودة المنتج

 دراسة جودة المسننات من حٌث التعشٌك. .3
 

مخبر الورش المٌكانٌكٌة 

 الكهربابٌة )مٌكاترونٌن(
 

تمدٌم الحلول العملٌة للمشاكل الصناعٌة المتعلمة  .1

 بالمنشآت والمإسسات الصناعٌة اإلنتاجٌة.

تنفٌذ نماذج مصؽرة للعدٌد من االبتكارات  1

الصناعٌة الصناعٌة التً تساهم فً تطوٌر األعمال 

 والخدمٌة.

  الهوابٌات وانتشار األمواج

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

 االتصاالت.

إمكانٌة إجراء المحاكة البرمجٌة للمشكبلت  1

أنظمة اإلرسال الوالعٌة التً ٌمكن أن تواجه 

واالستمبال بما فٌها هوابٌات التلفزٌون بما ٌساهم فً 

 التؽلب على هذه المشكبلت الحماً.

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  .2

 الفنٌة فً عدة مجاالت.
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 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

مخبر المٌاسات وأجهزة 

 المٌاس الكهربابٌة
 

إجراء المٌاسات الهندسٌة للعناصرالكهربابٌة  .1

وااللكترونٌة، والتؤكد من مطابمتها للموصفات 

 المٌاسٌة ومواصفات الجودة.

تمدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة فً مجاالت  .2

المٌاسات الكهربابٌة واإللكترونٌة للمإسسات 

 والمنشآت الصناعٌة المختلفة.

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  .3

 الفنٌة فً عدة مجاالت.

 
 
طب 
 األسنان

مخبر تموٌم األسنان والمواد 
السنٌة ورسم ونحت 
 األسنان)المشترن(

 

ٌموم الطالب فٌه بالتدرب على انجاز األعمال المطلوبة 
ٌحتوي على كافة منه فً عملً تموٌم األسنان كما 

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

 األسنان بشكل عام.

ِقجو إٌَظ ٚاٌزْو٠ؼ 

 اٌّوٟٙ
 دراسة المماطع النسٌجٌة والنسٌجٌة المرضٌة 

  رو٠ٛ٘ ا٤ٍٕبْ ِقجو

صناعة األجهزة  المتحركة الكاملة والجزبٌة , وٌحٌوي 

المخبر على طاوالت مجهزة باألجهزة والدوات 

 الضرورٌة.

  ِقجو اٌغجٌ
ٌخدم كافة ألسام الكلٌة من أجل انجاز كل األعمال 

 المطلوبة

 أجهزة تصوٌر أشعة ذروٌة ِقجو ا٤ّوخ
واالطبالً للحاالت التً ٌتم فٌه اجراء التصوٌر الذروي 

 ٌتم عبلجها فً الكلٌة

ِقجو اٌز١غبْ 

 ٚاٌغَٛه اٌٙبِبد اٌٖٕبع١خ(
 

ٌتدرب فٌه الطبلب سرٌرٌاً على تحضٌر األسنان على 

الهامات وصناعة التٌجان والجسور المناسبة وفك الخطة 

 العلمٌة الموضوعة

ِقجو ِلاٚاح ا٤ٍٕبْ اٌٙبِبد 

 ا٨ٕطٕبع١خ(
 أشعة ذروٌةأجهزة تصوٌر 

ٌموم الطالب فٌه بالتدرٌب سرٌرٌاً على مداواة األسنان 

بشكلٌه الترمٌمً واللبً وذلن على األسنان االصطناعٌة 

 للهامات

 ٌتم فٌه صب األعمال الخاصة بمسم التٌجان والجسور  مخبر صب المعادن
 

 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 

 التمرٌض

 مخبر تمرٌض البالؽٌن -
مخبر تمرٌض الحاالت  -

 الحرجة
 

تدرٌب عناصر الهٌبة التمرٌضٌة فً مإسسات وزارة الصحة 
على المهارات المتمدمة وتطبٌماتها فً التمرٌض باستخدام 

 أجهزة محاكاة مزودة بكمبٌوتر ) برنامج التجسٌر (.

تمرٌض األمومة وصحة  -
 المرأة

 الطفلتمرٌض صحة  -
 

دورات تدرٌبٌة على طرٌمة إجراء فحص  الثدي الذاتً 

والكشؾ المبكر على سرطانات الثدي والتدرٌب على الوالدة 

الطبٌعٌة لعناصر الهٌبة التمرٌضٌة فً المإسسات الصحٌة 

 وكل اإلجراءات المتمدمة فً تمرٌض األطفال.

إجراء دورات تدرٌبٌة لجمٌع المطاعات الحكومٌة والمجتمعٌة   مخبر اإلسعافات األولٌة -
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 على اإلسعافات األولٌة والتصرؾ حٌال الكوارث.

 
الهندسة 
 المعلوماتٌة

مخبر البرمجة 

 والخوارزمٌات
 

مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة وإمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة 

للمإسسات العامة والخاصة بما ٌخدم التمانات الحدٌثة 

 والوصول إلى المعلومات .

  مخبر لواعد المعطٌات
إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما 

 ٌخدم التمانات الحدٌثة والوصول إلى المعلومات .

  مخبر هندسة البرمجٌات
إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما 

 والوصول إلى المعلومات .ٌخدم التمانات الحدٌثة 

مخبر نظم التشؽٌل والنظم 

 الموزعة
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما 

مخبر  -ٌخدم التمانات الحدٌثة والوصول إلى المعلومات .

 تخصصً لطبلب الكلٌة

مخبر االتصاالت 

LABVolt 
 

والخاصة بما إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

مخبر  -ٌخدم التمانات الحدٌثة والوصول إلى المعلومات .

 تخصصً لطبلب الكلٌة

 LAB مخبر بنٌان الحواسٌب

Volt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما 

مخبر  -ٌخدم التمانات الحدٌثة والوصول إلى المعلومات .

 تخصصً لطبلب الكلٌة

 LABمخبر العلوم األساسٌة 

Volt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما 

مخبر  -ٌخدم التمانات الحدٌثة والوصول إلى المعلومات .

 تخصصً لطبلب الكلٌة

مخبر إدارة الشبكات 

 واإلنترنت
 

تمكٌن االتصال باإلنترنت وإمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة 

العامة والخاصة بما ٌخدم التمانات الحدٌثة للمإسسات 

 والوصول إلى المعلومات.

 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

 الحموق
 

 مكتب ممارسة المهنة
 

تمددٌم الخبرة والمشورة الحمولٌة والدراسات المانونٌة  .1

والهٌبات إلى الوزارات واإلدارات العامة والمإسسات 

والشركات والمطاع العام والتعاونً والمشترن والخاص 

داخل المطر وخارجه , وذلن عنطرٌك مجلس العمل 

 المهنً أو بمساعً عضو أو أكثر فً المكتب

تمدٌم الدراسات واألبحاث بخصوص مشارٌع الموانٌن  .2

والمراسٌم واألنظمة الممترحة بناء على طلب من 

 الجهات المختصة .

رٌع العمود واالتفالٌات على اختبلؾ أنواعها صٌاؼة مشا .3

 ومتابعة إجراءات  تسجٌلها لدى الجهات المعنٌة .

المٌام بؤعمال التحكٌم الشرعً واإلداري والتجاري  .4

والمدنً والدولبً والعمالً بناء على طلب من الجهات 

المختصة والمٌام بؤعمال الخبرة بؤنواعها المختلفة أمام 

 ود بؤنواعها المختلفة .المحاكم وتنظٌم العم

مزاولة مهنة المحاماة والمرافعة أمام مختلؾ الهٌبات  .5

المضابٌة واإلدارٌة وؼٌرها من الجهات والتنسٌك 

والتعاون مع نمابة المحامٌٌن فً المطر وفروعها فً 

المحافظات بما ٌخدم تحمٌك العدالة وربط الجامعة 

 بالمجتمع.
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  المكتبة المانونٌة

مجموعة من الكتب المانونٌة الحدٌثة والشاملة تحوي على 

لمختلؾ فروع المانون العام والخاص وٌستطٌع أي شخص 

طبٌعً أو معنوي )عام أو خاص( االستفادة من هذه الكتب فً 

 مجال البحث المانونً والمجاالت العلمٌة األخرى.

 
 
 

الهندسة 
 التمنٌة

مخبر المٌاسات وأجهزة 
 المٌاس المٌكانٌكٌة

 
 

 (EASYFORMجهاز لٌاس الشكل ) -1
 (DiGIMARCX2جهاز لٌاس االرتفاعات )-2
 Perthometerجهاز لٌاس الخشونة ) -3

pgk125) 
 (Marvision Ms222جهاز لٌاس ثبلثً اإلبعاد )-4
 (WMZجهاز لٌاس أبعاد مجهري )-5
 ((XLS150جهاز لٌاس ألطار -6
 ((ULM300جهاز لٌاس األطوال  )ألمعاٌره-7
 (ZWP-14)جهاز معاٌرة المسننات -8
 (P600جهاز لٌاس األبعاد العامودي )-9

 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
الهندسة 
 التمنٌة

 جهاز االمتصاص الذري. 

 علم وتحلٌل المٌاه الملوثة -1

 المشروبات االصطناعٌة -2

 الزٌوت والمنتجات النفطٌة -3

 الجٌولوجٌا والتربةعلم  -4

 علم الفلزات والخامات -5

 العلوم الطبٌة والصٌدالنٌة -6

 علم المواد الببلستٌكٌة -7

 المواد الزراعٌة . -8

 
جهاز تحلٌل العناصر 

Elementar 

 علم المواد الؽذابٌة والمعدنٌة. -1

 العلوم الصٌدالنٌة . -2

 العلوم البٌبة والجٌولوجٌا . -3

 FT/IRجهاز   

 علم المواد الؽذابٌة. -1

 علوم الصٌدلة والطب. -2

 الجٌولوجٌا . -3

 البٌولوجٌا. -4

 Spectrophotometerجهاز  
 علم المواد الؽذابٌة. -1

 علوم الصٌدلة والطب. -2

 
 جهاز الرفراكتومتر

REFRACTOMETER 
 علم المواد الؽذابٌة والبترولٌة. -1

 جهاز بوخنر اآللً 
 علم المواد الؽذابٌة والجٌولوجٌة والبترولٌة -1

 الصٌدالنٌة.العلوم  -2

 علم المواد الؽذابٌة -1 (Lactoscanجهاز   ) 

مخبر أسس الهندسة 

 الكهربابٌة و االلكترونٌة

-)أسس هندسة كهربابٌة

 أسس هندسة الكترونٌة(

 

 دراسة العناصر االلكترونٌة وخصابصها. -1

 تطبٌمات العناصر االلكترونٌة فً الصناعة. -2

 تصمٌم الدارات االلكترونٌة. -3

المواد مخبر مماومة إجراء االختبارات المٌكانٌكٌة للمواد الهندسٌة )مماومة  -1  
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 الشد, االجهادات, االنفعاالت( .
 كٌب الكٌمٌابً للخبلبط المعدنٌة تحدٌد التر -2

 اسم المخبر الكلٌة
األجهزة الموجودة فً 

 المخبر
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد 
العالً 
للبحوث 
 البحرٌة

 المخبر المركزي

أجهزة كروما توؼرافٌا الؽازٌة  -1

 والسابلة

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

إجراء المٌاسات التحلٌلٌة لكافة الملوثات العضوٌة 

 ومعاٌٌر التلوث ولٌاسات تحلٌلٌة أخرى
 

  مخبر الكٌمٌاء البحرٌة
فً األوساط تحدٌد تراكٌز العناصر المعدنٌة الثمٌلة 

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

  مخبر الجٌوكٌمٌاء

تحضٌر العٌنات المابٌة والرسوبٌة واألحٌاء تمهٌداً 

لتحلٌل الملوثات العضوٌة بكافة انواعها 

)الهٌدروكربونات البترولٌة والمبٌدات ومركبات 

 البٌفٌنٌل متعدد الكلور .....(

  مخبر الطٌوؾ

لتحدٌد التراكٌز االجمالٌة للملوثات العضوٌة 

وتحدٌد الزمر الوظٌفٌة فً المركبات للتعرؾ على 

هوٌتها وٌحتوي هذا المخبر على جهاز الفلورة 

 IRوجهاز 

 

  مخبر المؽذٌات
لتحدٌد العناصر المؽذٌة للتعرؾ على مدى ؼنى أو 

مٌاه  فمر األوساط المابٌة )مٌاه بحر , مٌاه أنهار,

 ....(بالمؽذٌاتالمزارع السمكٌة ........

  مخبر األسمان
إجراء الدراسات البٌولوجٌة لؤلسمان )تؽذي, تكاثر 

 ,نمو( والمخزون السمكً

  مخبر استزراع  األسمان
تربٌة واستزراع األسمان وسبل تنمٌتها وتحسٌن 

 جودتها

  مخبر الماعٌات
والنباتٌة دراسة المفترسات الماعٌة الحٌوانٌة 

 واستزراعها بهدؾ تنمٌة الثروات البحرٌة
مخبر العوالك الحٌوانٌة 

  مع وحدة االستزراع
دراسة التنوع الحٌوي لهذه العوالك واستزراعها 

 لصالح المزارع السمكٌة
مخبر العوالك النباتٌة  مع 

  وحدة االستزراع
دراسة التنوع الحٌوي لهذه العوالك واستزراعها 

 المزارع السمكٌةلصالح 
 دراسة المإشرات الحٌوٌة والبٌبٌة للتلوث  مخبر الدالبل الحٌوٌة

  مخبر المٌكروبٌولوجٌا
دراسة الجراثٌم ودورها فً تفكٌن المركبات 

 النفطٌة
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 التربٌة الرٌاضٌةكلٌة 

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 فرٌك البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

المناهج و أصول 
 التدرٌس

دراسة تحلٌلٌة لوالع اإلصابات الرٌاضٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة 
 طرق الولاٌة ( -تشرٌن ) األسباب 

د. ببلل دمحم 
 محمود

  10/3/2020 
ستة 
 أشهر 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 مدى استخدام المدربٌة للتخطٌط العلمً لرفع مستوى منافسات رٌاضة الجمباز
د. ببلل دمحم 
 محمود

  15/12/2020 
ستة 
 أشهر 

 ًّ  التدرٌب الرٌاض
أثر التمرٌن الرٌاضً الفصلً على تعزٌز أنماط التصور العملٌة و الحركٌة : حالة 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بجامعة تشرٌنطبلب 
د. عزٌز 
 ممدوح كفـا

  30/6/2020 
ستة 
 أشهر 

 كلٌة الطب البشري

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 فرٌك البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

التصوٌر الطبً 
 والتشخٌص الشعاعً

دور الطبمً المحوري للصدر فً تمٌٌم مرضى ذات الربة بفٌروس كورونا المستجد 
COVID-19  وربطه بالدراسة السرٌرٌة والمخبرة 

 أشهر 6 4/21/2020   د. فواز بدور

 األمراض الباطنة
التظاهرات الدموٌة و الخثارٌة لدى مرضى ذوات الربة الفٌروسٌة المشتبهة أثناء 

 الممبولٌن فً شعبة العزل بمشفى تشرٌن الجامعً فً البلذلٌة covid 19وباء 
 30/6/2020   د. فراس حسٌن

ستة 
 أشهر 

 المعهد العالً لبحوث البٌئة

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 فرٌك البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

 الكٌمٌاء البٌبٌة
ًّ مع تؽٌرات  خصابص المٌاه الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة فً المنطمة ربط النشاط الزلزال

ًّ  -الساحلٌة   تشكٌل نواة مرصد متعدد المدخبلت للمرالبة المستمرة للنشاط الزلزال
 د. أرٌج عدرة

المركز الوطنً 
للزالزل و 

مدٌرٌٌتً الموارد 
المابٌة فً البلذلٌة 

 و طرطوس

5/5/2020 
60 

 سنوات 

 المعهد العالً للغات

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 فرٌك البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

 شهر   12 28/1/2020   د. سامو صالح الترجمة اآللٌة : بٌن الماضً و المستمبل تعلٌم اللؽة الفرنسٌة
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 0202العام   ل/ أبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المنجزة خال0الملحك /               

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 تارٌخ االنجاز فرٌك البحث

مدة البحث 
 باألشهر

المناهج و أصول 
 التدرٌس

دراسة تحلٌلٌة لوالع اإلصابات الرٌاضٌة لدى طلبة كلٌة 
طرق  -التربٌة الرٌاضٌة بجامعة تشرٌن ) األسباب 

 الولاٌة (

د. ببلل دمحم 
 محمود

 ستة أشهر  2020/9/22   

التخطٌط واإلدارة 
 الرٌاضٌة

والع إدارة رأس المال الفكري فً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 بجامعة تشرٌن

د. خلود نزار 
 علً دٌب

 ستة أشهر  2020/9/22   

المناهج وأصول 
 التدرٌس

جنس الفرد ، نوعه و عبللتهمـا باختٌار األنشطة 
 الرٌاضٌة

د. أنجٌبل 
 ماضً

 ستة أشهر  2020/11/16  سالمة د. لإي

 كلٌة التربٌة

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 تارٌخ االنجاز فرٌك البحث

مدة البحث 
 باألشهر

 االرشاد النفسً
ًّ و االحتراق  العبللة بٌن تمدٌر الذات والذكاء االنفعال

 النفسً لدى عٌنة من موظفً كلٌة التربٌة
 شهراً 12 2/11/2020   د. سهٌر سلوم

 االرشاد النفسً
تصور ممترح لتوظٌؾ موالع التواصل االجتماعً فً 

 دعم خدمات التعلٌم الجامعً
 شهرا 12 2020/10/7    د. خضر علً

 كلٌة الطب البشري

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 تارٌخ االنجاز فرٌك البحث

مدة البحث 
 باألشهر

 شهراً 12 11/16/2020   د. أحمد جونً الخمجٌةتدبٌر المفاصل الموهمة  الجراحة

 كلٌة الصٌدلة 

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 تارٌخ االنجاز فرٌك البحث

مدة البحث 
 باألشهر

الكٌمٌاء الصٌدلٌة و 
 المرالبة الدوابٌة

 تطوٌر  طرٌمة جدٌدة للكشؾ عن المٌثٌل بارابٌن
د. فاتن علً 

 الشبّ 
 شهراً 12 3/10/2020  

 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 عنوان البحث المسم 
رئٌس فرٌك 

 البحث
 تارٌخ االنجاز فرٌك البحث

مدة البحث 
 باألشهر

 علوم األؼذٌة
دراسة تؤثٌر إضافة دلٌك الصوٌا على بعض الخواص 
الحسٌة والتؽذوٌة فً منتج جدٌد مصنع من لحم بمري 

 من الدرجة الثانٌة
 د. علً عٌاش 

 ند. لٌنا شاهٌ
   أحمد دمحم+ 

 شهر 24 2020/3/10 
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 0202/ أبحاث الماجستٌر المسجلة لعام 5الملحك / 

 كلٌة الطب البشري
 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 المدخنٌنتؤثٌر البدانة على اختبار وظابؾ الربة عند البالؽٌن األصحاء ؼٌر  ابراهٌم موفك سعد األمراض الباطنة
د. مالن حجازٌة          

 د. منٌؾ المرعً
7/10/2020 

 المٌمة اإلنذارٌة أللبومٌن المصل عند مرضى  السكتة اإللفارٌة الحادة احمد خضر الرجو األمراض الباطنة
 د. هالة سعٌد
 د. ٌوسؾ زرٌك

22/9/2020 

 الجراحة
احمد فداء ضٌاء الدٌن 

 حجار
 الرضحٌة عند الذكوردراسة اسباب تضٌمات اإلحلٌل 

 د. اسحاق مهنا        
 د. خضر رسبلن 

1/9/2020 

 التدبٌر الجراحً ألورام الكولون و المستمٌم المختلطة احمند صبري عدره الجراحة
د. سمٌر كنعان            

 د. عماد أٌوب
23/7/2020 

 اسماعٌل جمٌل األمٌن الجراحة
حمن الترٌامسٌنولون فً تدبٌر تضٌمات دراسة فعالٌة الخزع البارد المشترن مع 

 االحلٌل األمامً
 د. دمحم ٌوسؾ        

 د. أٌمن حرفوش  
22/9/2020 

 الجراحة
اسماعٌل عبد األحمد 

 الجندلً
تمٌٌم الزمن البلزم الستبصال الحوٌصل الصفراوي بالتنظٌر بعد إجراء 

ERCP - دراسة ممارنة 
د. أكثم لنجراوي          

 د. أحمد سعد
1/9/2020 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 دراسة انتشار تشنج المطابمة عند البالؽٌن باسل جون العاشور
د. تٌم دروٌش              

 د. محمود رجب
15/12/2020 

 دراسة عوامل الخطر و تفاوت األعراض لدى مرضى سرطان الخلٌة الكلوٌة باسل عبد الرزاق الدٌب الجراحة
     د. دمحم كنعان          

 د. لإي نداؾ
1/9/2020 

 الجراحة
بردٌصان سلٌمان 

 كورٌه
تمٌٌم خطورة انتان الجرح عند األطفال الذٌن ٌخضعون لعملٌة إصبلح الفتك 

 اإلربً بدون صاد حٌوي ولابً
د. وجٌه علً              

 د. عمار عمران
23/7/2020 

 بشار أسعد بٌطار الجراحة
 ًّ تمٌٌم اختبلطات حول الجراحة للتداخل على العمود الرلبً من مدخل أمام

 (Smith-Robinson)مدخل 
د. دمحم علً                  

 د. دمحم عبد الرحمن
1/12/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 فعالٌة العبلج بحمن المصل الذاتً عند مرضى الشري المزمن بشرى ابراهٌم ونوس
عادل اسماعٌل        د. دمحم 

 د. جمال خدام
14/7/2020 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 بشرى مظهر باٌرلً
و  SWAPدراسة ممارنة النتابج التشخٌصٌة بٌن استخدام األمواج المصٌرة 

 W-Wاستخدام الطرٌمة التملٌدٌة 
د. ٌوسؾ سلٌمان          

 د. لحطان جلول
15/12/2020 

 بهاء اسماعٌل النجم الجراحة
كسور الطبمٌن الظنبوبٌٌن : دراسة ممارنة بٌن نتابج العبلج بالرد المؽلك و 
 التثبٌت بالبراؼً اإلسفنجٌة الممناة أو العبلج بالرد المفتوح و التثبٌت الداخلً

د. معن سعد                 
 د. صفوان ٌوسؾ

1/9/2020 

 بٌان نزار السٌد األمراض الباطنة
و نتابج التنظٌر الهضمً العلوي فً مستشفى تشرٌن دراسة تحلٌلٌة الستطبابات 

 الجامعً
د. اسماعٌل حماد          

 د. دعد دؼمان
22/9/2020 

 دراسة تحلٌلٌة لموجودات اللفابفً النهابً فً سٌاق تنظٌر الكولونات الكامل ثابر عمر زرزوري األمراض الباطنة
د. ماهر ماضً           

 د. اسماعٌل حماد
23/7/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 العبللة بٌن الحاصة البمعٌة و مستوٌات أضداد البٌروكسٌداز الدرلً فً المصل حنان عصام الحاٌن
د. عبد هللا الخٌر           

 د. وفٌك صبوح
14/7/2020 

 حنٌن عفٌؾ داإد التولٌد وأمراض النساء
الحمل و نمص وزن الجنٌن العبللة بٌن فمر الدم الوالدي اثناء الثلث الثالث من 

 عند الوالدة
د. ثورة نعٌسة             

 د. صفاء سلمان
22/9/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 حٌدره زكً خٌر بن
دراسة حول التوافك بٌن التشخٌص السرٌري و التشرٌح المرضً لآلفات 

 الفموٌة
د. ٌوسؾ ٌوسؾ         

 د. مصطفى ابراهٌم
1/9/2020 

 فعالٌة العبلج المحافظ للخصٌة ؼٌر النازلة أحادٌة وثنابٌة الجانب خلٌل توفٌك داؼر الجراحة
د. اسحاق مهنا             

 د. أٌمن حرفوش
22/9/2020 

 خلٌل محمود دروٌش األمراض الباطنة
ذات الربة المرافمة للتهوٌة اآللٌة : الحدوث ، عوامل الخطورة ، النتابج ، فً 

 المركزة فً مستشفى تشرٌن الجامعًوحدة العناٌة 
 د. ٌسر دمحم          

 د. ٌوسؾ زرٌك
22/9/2020 

ًّ  دٌمه زهٌر رسبلن الطب المخبري  22/9/2020 د. تؽرٌد لدار وضع المعاٌٌر المثلى لمراجعة لطاخة الدم بعد إجراء تحلٌل الدم اآلل

 المصل فً تشخٌص للة الكرٌات الشاملة فً مشفى تشرٌن الجامعً LDHدور  رال نبٌل بدور األمراض الباطنة
د. فراس حسٌن            

 د. دمحم عماد خٌاط
22/9/2020 

 التظاهرات التؤتبٌة عند مرضى التهاب المعدة و األمعاء الحمضً رمان علً علً طب األطفال
د. علً دمحم               

 د. مؤمون حكٌم
23/7/2020 

 دراسة مستوى حمض البولً فً المصل عند مرضى لصور الدرق البدبً رنا ؼسان المنصور الباطنةاألمراض 
 د. ربا سلمان         

 د. ابراهٌم سلٌمان  
22/9/2020 

 تؤثٌر لصور الؽدة الدرلٌة على وظابؾ الربة عند األطفال فً سن المدرسة رهؾ ؼطفان سلٌمان طب األطفال
 د. احمد شرٌتح           

 د. مؤمون حكٌم
14/7/2020 

 رهؾ كامل ابراهٌم التولٌد وأمراض النساء
دلة االرتفاع المعري االرتفالً فً تمدٌر العمر الحملً فً النصؾ الثانً من 

 الحمل
د. حسن صالح           

 د. جهاد أٌوب
23/7/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 روان أٌوب حسن
مع حمض ثبلثً كلور  microneedlingتمٌٌم فعالٌة العبلج المشترن للـ 

 % فً عبلج الهاالت السوداء أسفل العٌنٌن لدى النساء10الخل 
 14/7/2020 د. فوز حسن
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 األمراض الباطنة
روان سٌؾ الدٌن 

 معروؾ
 ًّ  دراسة فعالٌة البٌفوسفونات فً عبلج داء الركبة التنكس

   د. كاسر الدو          
 د. عبد الرزاق حسن

20/10/2020 

 عوامل الخطورة المإدٌة للخداجه لدى الولدان الممبولٌن فً وحدة العناٌة الولٌدٌة روبا ٌاسر حاج احمد طب األطفال
د. هبل ٌنً                

 د. لإي حسن
22/9/2020 

 رود احمد عمار األمراض الباطنة
اللمفاوٌات و نشاط المرض فً الداء دراسة العبللة بٌن نسبة العدالت على 

 الرٌثانً
د. كاسر الدو              

 د. فراس حسٌن
20/10/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 رٌداء علً حبٌب
تمٌٌم فعالٌة الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات فً عبلج الكلؾ المعند باستخدام تمنٌة 

 الحمن الدلٌك الموضعً داخل األدمة
       د. وفٌك صبوح   
 د. دمحم عادل اسماعٌل

14/7/2020 

 رٌم سهٌل زٌدان األمراض الباطنة
الممارنة بٌن العبلج الثنابً السٌتاؼلبتٌن مع المٌتورمٌن فمط لدى مرضى الداء 

 السكري النمط الثانً
د. ربا سلٌمان            

 د. ربا حمدان
3/11/2020 

 ممارنة بٌن جرعات المٌزوبروستول فً إنهاء الحمل فً الثلث األول من الحمل رٌم مصطفى حسٌناتو التولٌد وأمراض النساء
د. لٌنا رمضان            

 د. أحمد ٌوسؾ
22/9/2020 

 رٌم ٌاسر بدر األمراض الباطنة
دراسة تؽٌرات ضؽط الدم الشرٌانً و المٌمة اإلنذارٌة خبلل المرحلة الحادة من 

 السكتة االلفارٌة
      د. عٌسى الٌمة     
 د. أكرم جحجاح

22/9/2020 

 العبللة بٌن المتبلزمة االستمبلبٌة و خطر سرطان باطن الرحم رٌنا ؼسان عبد الرحمن التولٌد وأمراض النساء
د. لٌنا رمضان            

 د. أحمد ٌوسؾ
14/7/2020 

 زٌنب دمحم ٌوسؾ األمراض الباطنة
مستشفى تشرٌن دراسة اضطراب وظابؾ الربة عند مرضى الصداؾ فً 

 الجامعً

 د. دمحم الخٌر       
د. دمحم عادل    

 اسماعٌل
22/9/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 دراسة العبللة بٌن المتبلزمة االستمبلبٌة و الصداؾ سارة احمد الموزي
      د. فوز حسن    

 د. وفٌك صبوح 
14/7/2020 

 الخطر فً النزوؾ الدماؼٌة ؼٌر الرضٌة دراسة عوامل ساره عبدو اسكٌؾ األمراض الباطنة
 د. عٌسى الٌمة      

 د. أكرم جحجاح  
1/9/2020 

 و معدل حدوث الوالدة المٌصرٌة BMIالعبللة بٌن مشعر كتلة الجسم  ساره عدنان معافا التولٌد وأمراض النساء
د. رجاء رجب          

 د. أحمد ٌوسؾ
7/10/2020 

 سام توفٌك زهٌره الجراحة
حدوث اإلنتان بعد استخدام الصفابح والبراؼً المعدنٌة ممابل السفافٌد نسب 

الفخذ  -المعدنٌة المستبطنة للنمً فً العملٌات العظمٌة على جدل عظام )العضد 
 الظنبوب( -

د. احمد جونً          
 د. صفوان ٌوسؾ

1/9/2020 

 فً عبلج عسرة الطمث البدبٌة -3األومٌؽا دور األحماض الدهنٌة  سماره نصر األسمر التولٌد وأمراض النساء
د. مٌسون دٌوب          

 د. دمحم النمري
22/9/2020 

 هل فمر الدم العوزي عامل لذات الربة عند األطفال فً فترة الطفولى األولى؟ سوالٌن بسام ؼانم طب األطفال
د. عبد المنعم ؼانم         

 د. مؤمون حكٌم
7/10/2020 

واألنؾ أمراض األذن 
 والحنجرة

 سومر ابراهٌم حمود
دور المشاركة الدوابٌة )برٌدنٌزولون و مونتٌلوكاست ولٌفوسترٌزٌن( فً عبلج 
 التهاب األذن الوسطى المصلً ؼٌر المترافك مع ضخامة نامٌات عند األطفال

د. ٌاسر علً            
 د. ٌوسؾ ٌوسؾ

1/9/2020 

 سٌؾ موسى عثمان األمراض الباطنة
بٌن العبلج الثبلثً بالكبلرٌتروماٌسٌن والعبلج الثبلثً المعتمد على  ممارنة

 اللٌفوفلوكساسٌن فً إجتثاث الملتوٌة البوابٌة
 د. اسماعٌل حماد
 د. رنا عٌسى

22/9/2020 

 دراسة المضاعفات المرٌبة لسحب الورٌد الصافن الكبٌر فً جراحة الدوالً شاكر عثمان عبد هللا الجراحة
 د. علً كفا
 د. ؼانم أحمد

22/9/2020 

 التدبٌر و معدالت البمٌا النصبابات الجنب الخبٌثة فً مشفى تشرٌن الجامعً شرٌؾ رضوان عثمان األمراض الباطنة
 د. دمحم الخٌر
 د. فراس حسٌن

23/7/2020 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 دراسة تؽٌرات الساحة البصرٌة لدى مرضى التصلب اللوٌحً شٌراز جبلل أمٌن
 محمود رجب د.

 د. هالة سعٌد
1/9/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 تمٌٌم مستوى حمض البول المصلً عند مرضى الصداؾ شٌرٌن دمحم فروح
د. عبد الحلٌم رومٌة    

 د. وفٌك صبوح
23/7/2020 

 صبا سلٌمان حمدان األمراض الباطنة
 ًّ لبل العبلج فً لمفوما الخبلٌا البابٌة  c-المٌمة اإلنذارٌّة للبروتٌن االرتكاس

 الكبٌرة المنتشرة
د. فراس حسٌن           

 د. ٌوسؾ زرٌك
20/10/2020 

ًّ  صبا دمحم عثمان األمراض الباطنة  نسبة البدانة لدى المرضى الربوٌٌن فً مشفى تشرٌن الجامع
د. دمحم الخٌر               

 د. ربا سلمان
22/9/2020 

واألنؾ أمراض األذن 
 والحنجرة

 عامر هٌثم علً
تؤثٌر استبصال اللوزتٌن والنامٌات على تهوٌة األذن الوسطى عند األطفال دون 

 عمر العشر سنوات
د. مصطفى ابراهٌم      

 د. ٌاسر علً
1/9/2020 

 األمراض الباطنة
عبد الحمٌد حسٌن 

 اسماعٌل
 المصل عند مرضى السكتة االلفارٌة الحادة D-Dimerالمٌمة اإلنذارٌّة لـ 

د. عٌسى الٌمة           
 د. فٌصل رضوان

1/12/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 دور استبصال النامٌات فً سٌر التهاب الجٌوب الحاد عند األطفال عبد هللا دمحم العموري
د. ٌاسر علً             

 د. مصطفى ابراهٌم
1/9/2020 

 عبد هللا ٌوسؾ الشمالً الجراحة
دراسة مضاعفات تنظٌر الحالب فً مستشفى تشرٌن الجامعً فً الفترة الممتدة 

 2021/8/1 - 2020/8/1بٌن 
 د. حسان ناصر     

 د. دمحم ٌوسؾ 
22/9/2020 

 تؤثٌر التدخٌن أثناء الحمل على حجم الولٌد عبٌر ادٌب معروؾ التولٌد وأمراض النساء
دمحم              د. باسل 

 د. دمحم النمري
22/9/2020 

 عدنان ٌوسؾ نجم الجراحة
العوامل اإلنذارٌة فً العبلج الجراحً العتبلل النخاع الرلبً التنكسً بالمدخل 

 األمامً
د. مفٌد محفوض         

 د. دمحم عبد الرحمن
1/12/2020 

 1/9/2020د. عبد هللا شٌخ  عند مرضى النزؾ الدماؼًسوء الوظٌفة الملبٌةى  عدي منجد الكردي األمراض الباطنة
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د.              ابراهٌم  
 عٌسى الٌمه

 عزه سلٌمان ابراهٌم األمراض الباطنة
و الخصابص السرٌرٌّة و النسٌجٌة  Ki67دراسة العبللة بٌن المشعر التكاثري 

 لمرضى لمفوما الهودجكن فً مستشفى تشرٌن الجامعً
  د. فراس حسٌن        

 د. سامر عالل
1/12/2020 

 عبلء سلٌمان معروؾ األمراض الباطنة
دراسة تحلٌلٌة لنمص الصفٌحات عند الحوامل فً مشفى تشرٌن الجامعً ) 

 التدبٌر ( -االختبلطات  -األسباب 
د. فراس حسٌن         

 د. لإي حسن
22/9/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 بخبلٌا النؽرهانس فً تمٌٌم إنذار أورام الحنجرة الخبٌثةدور االرتشاح  علً رفعت دمحم
د. مصطفى ابراهٌم       

 د. علً داود
22/9/2020 

 علً عدنان حاٌن الجراحة
استخدام الترانكزامٌن أسٌد فً تملٌل خسارة الدم لدى مرضى استبدال المفصل 

 دراسة ممارنة -التام البدبً 
د. صفوان ٌوسؾ        

 د. احمد جونً
14/7/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 تحدٌد الفترة الزمنٌة األفضل فً عبلج نمص السمع الحسً العصبً المفاجا علً لإي عبد اللطٌؾ
د. ٌوسؾ ٌوسؾ         

 د. مصطفى ابراهٌم
14/7/2020 

 تمٌٌم وتدبٌر النز الدموي من حلمة الثدي علً ماجد عمران الجراحة
  د. علً علوش         

 د. سجٌع مسعود
1/9/2020 

 علً دمحم سلٌمان األمراض الباطنة
انتشار الداء الكلوي المزمن لدى مرضى الداء الربوي االنسدادي المزمن فً 

 مشفى تشرٌن الجامعً
د. ابراهٌم سلٌمان           

 د. دمحم الخٌر
14/7/2020 

 عند مرضى الداء السكري من النمط األولدراسة انتشار الداء الزاللً  علً دمحم ؼصه األمراض الباطنة
د. ماهر ماضً          

 د. ربا سلمان
23/7/2020 

 علً محمود جابر الجراحة
متبلزمة النفك الرسؽً : ممارنة بٌن نتابج العبلج الجراحً المفتوح والجراحة 

 التنظٌرٌة
د. علً ٌوسؾ          

 د. عزة الدمحم
1/9/2020 

 المحمودؼٌث جمٌل  الجراحة
النتابج الوظٌفٌة لتصنٌع الرباط المتصالب األمامً بالجراحة التنظٌرٌة : دراسة 

 ممارنة بٌن طعم الوتر الداؼصً أو وتر المؤبض
 د. ناظم علً         

 د. ؼٌاث حلوم  
1/9/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 فرحان دمحم الخطاب
المصبً عند مرضى التهاب األنؾ دور المنعكس األنفً المصبً فً التشنج 

 ًّ ًّ و الربو المصب  التحسس
د. مصطفى ابراهٌم      

 د. دمحم الخٌر
23/7/2020 

 كندا لتٌبة دمحم األمراض الباطنة
المٌمة التنبإٌة لفجوة الؽاما ؼلوبٌولٌن فً تمٌٌم االستجابة العبلجٌة لدى مرضى 

 الورم النموي العدٌد فً مستشفى تشرٌن الجامعً
فراس حسٌن          د. 

 د. فٌصل رضوان
16/11/2020 

 النا آصؾ حسن األمراض الباطنة
دراسة االستطبابات و االختبلطات الباكرة اتنظٌر المصبات المجرى فً 

 2021 -2020مستشفى تشرٌن الجامعً فً البلذلٌة خبلل عامً 
د. دمحم الخٌر              

 د. لما عدره
22/9/2020 

 لجٌن أمٌر حمدان الباطنةاألمراض 
دراسة فعالٌة كل من الفلوداربٌن و البنداموستٌن بالمشاركة مع الرٌتوكسٌماب 
كخط عبلجً أول لدى مرضى االبٌضاض اللمفاوي المزمن فً مشفى تشرٌن 

 الجامعً

د. فراس حسٌن          
 د. سامر عالل

3/11/2020 

 لإي إلٌاس النادر التخدٌر واالنعاش
االستشارة التخدٌرٌة فً التمٌٌم الملبً للمرضى الممبلٌن على الجراحة ؼٌر دور 

 الملبٌة
د. عمٌل خدام             

 د. إٌاس الخٌر
3/11/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 مجد محسن شرٌبا
والجراحة التملٌدٌة فً عبلج ضخامة  Diode LASERالممارنة بٌن استخدام 

 المرٌنات األنفٌة
ٌاسر علً              د.

 د. ٌوسؾ ٌوسؾ
23/7/2020 

 (P.C.N.Lتموٌم نتابج تدبٌر حصٌات  الكلٌة بالتفتٌت عبر الجلد ) مجد نبٌل جبٌلً الجراحة
د. لإي نداؾ            

 د. أٌمن حرفوش
22/9/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 الحنجرة التامإعادة التؤهٌل الصوتً بعد استبصال  مجد هٌثم علً
د. مصطفى ابراهٌم      

 د. ٌوسؾ ٌوسؾ
23/7/2020 

 دمحم احمد الدعاس الجراحة
دراسة معاٌٌر التحوٌل من الجراحة التنظٌرٌة إلى الجراحة المفتوحة فً 

 استبصال المرارة
د. عماد أٌوب             

 د. أحمد سعد
1/9/2020 

 الجراحة
دمحم أحمد المحمود 

 الخلٌل
النتابج العبلجٌة إلصبلح الجزر المثانً الحالبً عند األطفال بتمنٌة دراسة 

 جٌلفرنت المعدلة
د. وجٌه علً              

 د. حسان ناصر
23/7/2020 

 التؽذٌة الفموٌة الباكرة فً المفاؼرات المعوٌة عند األطفال دمحم علً دٌب الجراحة
د. دمحم ناصر              

 د. عدي جونً
23/7/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 دراسة جرثومٌة فً التهاب األذن الوسطى المصلً محمود ابراهٌم مصطفى
د. ٌاسر علً             

 د. مصطفى ابراهٌم
23/7/2020 

 مراد عبد اللطٌؾ زوده طب األطفال
السلس البولً اللٌلً عند األطفال المصابٌن بفمر الدم المنجلً بالممارنة مع 

 ؼٌر المنجلٌٌن األطفال
د. عبد المنعم ؼانم        

 د. مها خوري
1/9/2020 

 تحرٌض المخاض بطرق ؼٌر دوابٌة ) عن طرٌك تسلٌخ األؼشٌة األمنٌوسٌة( مرح عبد المنعم رٌا التولٌد وأمراض النساء
د. لإي حسن             

 د. عصام الدالً
16/11/2020 

 مهند اسماعٌل العلً الجراحة
دراسة ممارنة بٌن نتابج خزع عظم المشط  -االبهام األروح عند البالؽٌن عبلج 

 األول بطرٌمة االسفٌن المؽلك والخزع بطرٌمة سكارؾ
 23/7/2020 د. عزة الدمحم

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 مٌاسه  ضاحً حبٌب
 -ممارنة فعالٌة كل من الدوكسٌسٌكلٌن الفموي مشاركاً بهبلم ) األدبالٌن 

بٌروكسٌد البنزوٌل( الموضعً ممابل اإلٌزوترٌتٌنوٌن الفموي لعبلج العد الشابع 
 الشدٌد و متوسط الشدة

 د. روال بدور        
 د. جمال خدام   

22/9/2020 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 مٌس جورج رجوح
دراسة تؤثٌر لطرة المخدر الموضعً على الزمن البلزم للوصول إلى ذروة 

 % فً شل المطابمة عند األطفال1السٌكلوبنتوالت تؤثٌر 
د. ٌوسؾ سلٌمان          

 د. محمود رجب
3/11/2020 

 العبللة بٌن األمراض المزمنة األمومٌة و خطر حدوث اإلمبلص نادٌن ازحٌا فرح التولٌد وأمراض النساء
د. مٌسون دٌوب          

 د. دمحم النمري
23/7/2020 

 تؤثٌر تسرٌب األوكسٌتوسٌن الورٌدي على فمدان الدم أثناء استبصال الورم اللٌفً الرحمً ندى عساؾ دعبول النساءالتولٌد وأمراض 
 د. أحمد عبد الرحمن   

 د. جهاد أٌوب   
1/9/2020 
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 ندى دمحم منصور طب األطفال
 نمل ركازة كرٌات الدم الحمراء عند الخدج شدٌدي وفابمً نمص الوالدة: االستطبابات و

 االختبلطات
 د. عدي جونً         

 د. عبد المنعم ؼانم  
23/7/2020 

 نورشان سامً جانودي األمراض الباطنة
دراسة تحلٌلٌة الستطبابات ونتابج اختبلطات خزعة الكبد عبر الجلد فً مستشفى 

 م2021 -2020تشرٌن الجامعً لعام 
 د. حسان زٌزفون     

 د. دعد دؼمان 
15/12/2020 

 22/9/2020 د. روز سعٌد INRطرق مبسطة للتصحٌح المحلً لنظام النسبة المعٌارٌّة الدولٌة  نورما نبٌل عباس المخبريالطب 

 هانً علً سعٌد الجراحة
ممارنة النتابج السرٌرٌة للعبلج المحافظ المدٌد و الجراحة الباكرة لمرضى فتك 

 النواة اللبٌة المطنً
د. مفٌد محفوض         

 سعٌدد. هالة 
1/12/2020 

 هبة اٌمن شبانً التولٌد وأمراض النساء
دراسة ممارنة بٌن األوكسٌتوسٌن و المٌزوبروستول فً الولاٌة من نزوؾ 

 الخبلص
د. احمد عبد الرحمن      

 د. جهاد أٌوب
23/7/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 هبه ابراهٌم حمدان
و الجراحة  Microdebriderممارنة بٌن العبلج الجراحً لوذمة رٌنكه بجهاز 

 التملٌدٌة
د. مصطفى ابراهٌم       

 د. ٌاسر علً
23/7/2020 

 تؤثٌر االسبرٌن على ارتفاع الضؽط الشرٌانً أثناء الحمل هبه عبدالرحمن سوسً التولٌد وأمراض النساء
د. باسل دمحم              

 د. أحمد ٌوسؾ
22/9/2020 

 وابل عدنان عبٌد طه األمراض الباطنة
RDWالمبول كمشعر إنذاري لدى مرضى الهجمة الحادة للداء الربوي  عند

 االنسدادي المزمن
د. مالن حجازٌة          

 د. فراس حسٌن
23/7/2020 

 تدبٌر رضوح البطن الكلٌلة عند األطفال وسٌم أمٌر شاطر الجراحة
     د. دمحم ناصر         

 د. علً علوش
23/7/2020 

 دراسة مضاعفات رأب المبال التحتانً وسٌم بطرس ابراهٌم الجراحة
د. خضر رسبلن        

 د. أٌمن حرفوش
22/9/2020 

 ٌحٌى رامز ادرٌس التولٌد وأمراض النساء
تولٌت التسرٌب الورٌدي للصاد الحٌوي الولابً من الخمج التالً للوالدة لدى 

 للوالدة المٌصرٌةسٌدات سٌخضعن 
 د. سحر حسن       

 د. عصام الدالً  
23/7/2020 

 ٌسرا زكرٌا فضلٌة األمراض الباطنة
دراسة العبللة بٌن درجة ضبط السكر و معدل تكرار اإلنتانات البولٌة لدى 

 المراجعٌن لمستشفى تشرٌن الجامعً 2مرضى الداء السكري نمط 
 د. منٌؾ المرعً    

 د. حسٌن سعٌد  
15/12/2020 

ًّ النٌفدبٌن و الرٌتودرٌن فً تثبٌط المخاض الباكر ٌوسؾ نزٌه سموع التولٌد وأمراض النساء  دراسة ممارنة بٌن فعالٌة مادت
 د. حسن صالح     

 د. صفاء سلمان   
22/9/2020 

 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 ابراهٌم دمحم احمد ولاٌة النبات
 Tenebroidesدراسة بٌبٌة و بٌولوجٌة لحشرة خنفساء الكادل

mauritanicus (Coleoptera  ,Trogossitidae) 
 د. علً رمضان    

 د. إٌاد دمحم 
7/10/2020 

 امانً ؼسان احمد ولاٌة النبات
 Taphrinaدراسة انتشار مرض تجعد أوراق الدراق المتسبب عن 

deformans  على أشجار اللوز فً محافظة طرطوس و اختبار فعالٌة بعض
 المبٌدات فً مكافحته

 20/10/2020 د. عبد الرحمن خفته

 اٌمان حسن أحمد االلتصاد الزراعً
تمٌٌم التصادي إلنتاج و تسوٌك المنتجات الثانوٌة لنحل العسل فً منطمة 

 مصٌاؾ
 د. حٌان سلٌمان   

 د. عمر فاروسً  
22/9/2020 

 22/9/2020 د. محسن جحجاح دراسة تحلٌلٌّة التصادٌة لتصنٌع و تسوٌك بعض النباتات الطبٌة و العطرٌة إٌمان علً العلونً االلتصاد الزراعً

 آالء حٌدر خلٌل ولاٌة النبات
دراسة أولٌة لمرض اللفحة و تحدٌد مسبباته على محصول الحبة السوداء فً 

 منطمة الؽاب
 د. عصام عبلؾ     

 د. لصً الرحٌة 
14/7/2020 

 آالء سهٌل ؼنام الحراج والبٌبة
تمٌٌم درجة تلوث مكب الرامٌة بعنصري الرصاص و الكادمٌوم و ممدرة نبات 

 على مراكمة هذٌن العنصرٌن inula viscoseالطٌون 
 د. ابراهٌم نٌصافً    

 د. روز المبٌلً 
1/12/2020 

 باسل سمٌر شعبانً االلتصاد الزراعً
دراسة التصادٌة لمشروع إنتاج وتسوٌك بعض النباتات الطبٌة والعطرٌة فً 

 محافظة البلذلٌة
 16/6/2020 د. دمحم علٌو

 باسل علً عالل علوم التربة والمٌاه
تؤثٌر مستوٌات مختلفة من مٌاه الجفت المضافة إلى تربة ومٌاه الري فً نمو 

 وتطور ؼراس الرمان
         د. سوسن هٌفا    
 د. هٌثم اسماعٌل

5/5/2020 

 بتول ؼٌاث نصور علوم االؼذٌة
تؤثٌر التشمٌع و موعد المطاؾ فً محافظة البلذلٌة على اللٌمون الحامض صنؾ 

 سانتا ترٌزا فً إطالة زمن التخزٌن المبرد
           د. فإاد سلمان    

 د. علً علً
1/9/2020 

 جعفر سلٌمان احمد االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر وزن ومدة تخزٌن بٌض التفرٌخ فً بعض الصفات اإلنتاجٌة والتناسلٌة 

 Coturnix japonicaلفراح الفري الٌابانً /
 24/3/2020 د. بشرى العٌسى

 حبٌب انٌس حبٌب علوم التربة والمٌاه
المحفزة لنمو النبات  PGPRدور بعض المخصبات الحٌوٌة من أنواع البكترٌا 

 فً نمو و إنتاجٌة و جودة نبات التبػ صنؾ فٌرجٌنٌا
           د. ٌاسر حماد     
 د. مجد دروٌش

22/9/2020 

 حسن سلمان اسد البساتٌن
 Solanumتمٌٌم الهجن الناتجة عن بعض الطرز المنتخبة من الباذنجان )

melongena Lالمعد للزراعة المحمٌة ). 
            د. حسان خوجة
 د. ؼٌثاء حسن

1/9/2020 

 حبل طاهر ؼطروؾ البساتٌن
تؤثٌر الرش الورلً بحمض السٌالسٌلٌن فً نمو وإنتاجٌة نبات البامٌاء 

Abelmoschus esculentus L 
             د. بدٌع سمرة    
 د. فهد صهٌونً

1/9/2020 

 حبل دمحم ؼانم ولاٌة النبات
تحرٌض المماومة الجهازٌة فً نباتا البندورة ضد فٌروس تجعد و اصفرار أوراق البندورة 

 Bacillus Subtilisفً ظروؾ الزراعة المحمٌة باستخدام عزلة بكتٌرٌة محلٌة 
 د. عماد اسماعٌل    

 د. إنصاؾ عالل 
14/7/2020 

 حنٌن بسام دمحم المحاصٌل الحملٌة
 Nicotianaاستجابة بعض الخصابص اإلنتاجٌة والنوعٌة لدى تبػ الفٌرجٌنٌا ) 

tabacum L.var Virginia VK 51 للتسمٌد اآل زوتً والرش الورلً بالماء )
 (H2O2األوكسجٌنً )

   د. مجد دروٌش     
 د. أوال لاجو  

 
10/3/2020 

 دالٌا ٌحٌا خضور علوم االؼذٌة
االٌنولٌن فً المردود و الصفات النوعٌة و الحسٌة لكل من )اللبن دراسة تؤثٌر إضافة 

 الرابب و اللبنة الناتجة(
 14/7/2020 د. علً سلطانة

 المنتجات ؼٌر الخشبٌة للؽابة و دورها فً حٌاة المجتمعات الرٌفٌة فً منطمة البلذلٌة دعاء هانً الؽدا الحراج والبٌبة
 د. بسٌمة الشٌخ    

 د. زهٌر الشاطر  
22/9/2020 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

90 

 دالل حسام الدالً االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر استخدام بذور الكمون على شكل مسحوق علفً فً بعض المإشرات اإلنتاجٌة و 

 االستمبلبٌة و المناعٌة للفروج
 د. ولٌد الرحمون    

 د. منصور أحمد  
22/9/2020 

 دٌمة رٌاض العلً علوم التربة والمٌاه
و نوعٌة التبػ )صنؾ شل البنت( بتؤثٌر مستوٌات مختلفة من التسمٌد إنتاجٌة 

ًّ و هٌومات البوتاسٌوم  اآلزوت
 د. ؼٌاث علوش    

 د. هزار حبٌب 
23/7/2020 

 10/3/2020 د. ابراهٌم صمر تحلٌل وتموٌمؤنماط اإلنفاق الؽذابً لسكان مدٌنة جبلة رنٌم علً مسلم االلتصاد الزراعً

 رٌم شاهٌن حمدان ولاٌة النبات
تمٌٌم لابلٌة إصابة بعض الهجن المحلٌة من الفٌلفلة بفٌروس تجعد و اصفرار 

 أوراق البندورة فً ظروؾ الزراعة المحمٌة
   د. عماد اسماعٌل  
 د. إنصاؾ عالل

14/7/2020 

 زراعة بعض األنواع الحراجٌة على خبلبط أوساط عضوٌة مخمرة رٌم ٌاسر ممنصور الحراج والبٌبة
 د. حسن عبلء الدٌن 

 د. أمٌن صالح  
11/2/2020 

 زٌنب دمحم الماضً االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر أنظمة اإلضاءة خبلل تفرٌخ بٌض أمات الفروج على نمو األجنة وحٌوٌة 

 الصٌصان الفالسة
 24/3/2020 د. بشرى العٌسى

 سارة دمحم الشٌخ الحراج والبٌبة
حالة دراسة :  -المدٌنة و باتجاه الضواحً تنوع األنواع الشجرٌة من مركز 

 مدٌنة البلذلٌة
 1/9/2020 د. أسامة رضوان

 سفانه علً الكوسا علوم التربة والمٌاه
إمكانٌة تحسٌن مماومة نبات الباذنجان لئلجهاد المابً باستخدام الهٌدروجل و 

 حمض السٌلسٌلٌن و السٌلٌكون
 11/8/2020 د. منى بركات

 سمر اسامه خٌر بن المحاصٌل الحملٌة
تؤثٌر فطر الترٌكودٌرما و التسمٌد البوتاسً فً صفات نمو و إنتاج صنؾ 

 تحت ظروؾ منطمة الؽاب 124المطن حلب 
 د. دمحم عبد العزٌز 

 د. عمار زٌود  
11/8/2020 

 الباذنجانتؤثٌر السماد العضوي و مٌاه عصر الزٌتون فً نمو و إنتاج نبات  شذا ابراهٌم الحسن البساتٌن
        د. بدٌع سمرة   

 د. عمار زٌود 
1/9/2020 

 شروق أحمد بربهـان البساتٌن
كفاءة استجابة نباتات البطاطا لفطرٌات المٌكوراٌزا و الترٌكودٌرما من حٌث 

 النمو و اإلنتاجٌة فً المنطمة الساحلٌة
 د. جنان عثمان     

 د. دمحم خرٌبة
14/7/2020 

 علوم التربة والمٌاه
عبد الرحمن عبد هللا 

 الحسن

تؤثٌر مستوٌات مختلفة من كمبوست روث الؽنم على بعض خواص التربة و 
نمو و إنتاج الممح الطرّي وممارنتِه بالتسمٌد المعدنً )المزروع فً محافظة 

 الحسكة(

د. عبد العزٌز 
                  عٌسى  بو

 د. رامً كبا
3/11/2020 

 ابراهٌم عروة دمحم الحراج والبٌبة
 . Quercus calliprinosدراسة اإلمكانٌة الحراجٌة لماكً السندٌان العادي 

Webb  ًمنطمة  -على السفح الؽربً لجبال الساحل السوري فً مولع بشٌل
 جبلة

 د. حكمت عباس   
 د. والء عدره  

20/10/2020 

 عبل عبد الؽنً حبٌب االنتاج الحٌوانً
مٌاه الشرب فً المعاٌٌر اإلنتاجٌة و بعض تؤثٌر إضافة دبس الرمان إلى 

 المعاٌٌر الدموٌة عند الفروج
 د. توفٌك دالّ       

 د. بشرى العٌسى  
22/9/2020 

 علً حسن دمحم االنتاج الحٌوانً
فً مزارع أسرٌة و دور  Cyprinus carpioاستزراع أسمان الكارب الشابع 

 هذه المزارع فً التنمٌة الرٌفٌّة بمحافظة البلذلٌة
 د. أدٌب سعد        

 د. عبد اللطٌؾ علً 
16/11/2020 

 علً حسٌن حسن الحراج والبٌبة
 Typha latifoliaوالزال  Phragmites australisتمٌٌم ممدرة المصب 

 طرطوس -حالة دراسة سد الباسل  -على مراكمة بعض المعادن الثمٌلة 
د.ابراهٌم نٌصافً     

 د.إٌاس علً
21/4/2020 

 تؤثٌر التخزٌن المبرد فً ثمار األفوكادو المؽلفة بالنشاء والجٌبلتٌن علً لصً ببلل علوم االؼذٌة
 د.علً علً       

 د. فإاد سلمان  
14/7/2020 

 علً كاسر أحمد الزراعًااللتصاد 
دور المشارٌع الصؽٌرة فً تحسٌن الوالع االلتصادي و االجتماعً للمرأة 

 الرٌفٌة فً محافظة البلذلٌة
 11/8/2020 د. ابراهٌم صمر

 علً كامل عثمان علوم االؼذٌة
دراسة تؤثٌر التداول و مراحل التصنٌع المختلفة على محتوى اللبن الرابب من 

 الثملٌة العناصر المعدنٌة
 11/8/2020 د. علً سلطانة

 تؤثٌر نوع الفرشة على صحة و إنتاج الفروج فً بعض مزارع محافظة البلذلٌة علً دمحم حسن االنتاج الحٌوانً
د. بشرى العٌسى     

 د.علً نٌصافً
22/9/2020 

 علً ٌوسؾ علً ولاٌة النبات
 Trichodermaو   Trichoderma harzianumتمٌٌم كفاءة الفطرٌن 

Koningii و بعض فطور المٌكوراٌزا فً مكافحة نٌماتودا تعمد الجذور ،
Meloidogyne sppعلى الخٌار . 

           د. دمحم مطر     
 د. خالد العسس

1/9/2020 

 22/9/2020 محمود علٌود.  دراسة الجدوى االلتصادٌة إلنتاج الشتول المطعمة فً الساحل السوري فاتح حسن احمد االلتصاد الزراعً

 فاطمه محمود جعفر البساتٌن
تؤثٌر الرش بمستخلصات األعشاب البحرٌة فً نمو و إنتاج الخٌار و تحمله 

 لبعض األمراض الفطرٌة فً الزراعة الحملٌة
د. نصر شٌخ سلٌمان   

 د. جمال األحمد
11/8/2020 

 فداء عبد الكرٌم حسن االنتاج الحٌوانً
الحراري على المإشرات الدموٌة و اإلنتاجٌة لدى دجاج اللحم فً تؤثٌر اإلجهاد 

 ظروؾ الساحل السوري
 د. بشرى العٌسى   

 د. ماجد موسى 
1/9/2020 

 فرح ابراهٌم برهوم علوم التربة والمٌاه
 , Dimethoataدراسة تؽٌرات تراكٌز بعض المبٌدات الفوسفورٌة العضوٌة 

Dichlorovus فً المسم السفلً من نهر مرلٌة فً محافظة طرطوس 
         د. عزٌز اسعد     

 د. طارق عراج
22/9/2020 

 كارول ادونٌس سمعان ولاٌة النبات
تؤثٌر مستخلصات الثوم و الدفلة ضد مرض التبمع البكتٌري على البندورة 

 Pseudomonas Syringae pv . Tomatoالتسبب عن البكتٌرٌا 
 د. محمود حسن   

 د. ابراهٌم العبٌد  
22/9/2020 

 لإي سهٌل ؼرٌر الحراج والبٌبة
فً تحسٌن  Indol Butyric Asid (IBAتؤثٌر تراكٌز مختلفة من هرمون 

 .Cupressus macrocarpa Lنسبة تجذٌر العمل السالٌة للسرو العطري 
د. حسن عبلء الدٌن    

 د. أمٌن صالح
20/10/2020 

 مارٌن خلؾ السبلمة الحملٌةالمحاصٌل 
دراسة بعض المإشرات الوراثٌة ألهم الصفات االلتصادٌة عند بعض الطرز 

 (Cicer arietinum Lالوراثٌة من الحمض )
          د. نزار حربا     
 د. دمحم نابل خطاب

7/4/2020 

 دمحم طرٌؾ الجندلً االنتاج الحٌوانً
 coturnixري الٌابانً ) تؤثٌر إضاءة مختلفة خبلل تحضٌن بٌض الف

japonica على النضج الجنسً والمإشرات اإلنتاجٌة والدموٌة ) 
 د. بشرى العٌسى    

 د. ماجد موسى   
5/5/2020 

 محمود حسٌن حسٌن االلتصاد الزراعً
دراسة تؤثٌر تؽٌر أسعار المنتجات الزراعٌة على مستوى معٌشة المستهلن فً 

 محافظة طرطوس
 20/10/2020 د. محسن جحجاح
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 محمود نبٌل كبش علوم التربة والمٌاه
تؤثٌر طول المنحدر و التؽطٌة فً لدرة ماء المطر و الجرٌان السطحً على 

 انجراؾ التربة بالمٌاه فً منطمة المنجرة
 16/11/2020 د. دمحم دكة

 مرح حسن طالب االنتاج الحٌوانً
 Sparisoma cretenseبٌولوجٌا النمو و التكاثر عند النوع السمكً الزلٌك 

 فً المٌاه البحرٌة لمحافظة البلذلٌة

 د. زهٌر المجٌد   
د. دمحم حسن/    

 متعاونا/
20/10/2020 

 مروى دمحم عفٌصه البساتٌن
تؤثٌر الرش بمستخلص جذور عرق السوس ومعلك خمٌرة الخبز الجافة فً نمو 

 وإنتاج الكوسا
 د.متٌادي بوراس     

 د. فهد صهٌونً 
3/6/2020 

 22/9/2020 د. بدٌع سمرة .( بزراعة البذور مباشرةAllium cepa Lدراسة إنتاج البصل ) مصعب عبد الحمٌد طعان البساتٌن

 3/11/2020 د. حكمت عباس البلذلٌة -صلنفة  -دراسة إنتاجٌة السندٌان شبه العذري فً منطمة كتؾ العذر  مٌرنا ثابت دمحم الحراج والبٌبة

 مٌساء دمحم نداؾ االؼذٌةعلوم 
( بالشاش Eriobotrya japonicaدراسة تؤثٌر معاملة ثمار األكً دنٌا )

 المعمم فً إطالة العمر التخزٌنً )صنؾ اإلجاصٌة(
 22/9/2020 د. علً علً

 نبٌل نورس حسن الحراج والبٌبة
. و إنتاجٌته و إكثاره فً Quercus aegilops Lدراسة بٌبة البلوط الرومً 

ًّ مصٌاؾ و الؽاب  منطمت
 20/10/2020 د. حسن عبلء الدٌن

 ندى محمود عثمان البساتٌن
. المنتشر فً Crataegus Lدراسة طرق إكثار مختلفة للزعرور البري 
 محافظة البلذلٌة

      د. فٌصل دواي    
 د. هٌثم اسماعٌل

14/7/2020 

 نؽم علً عزوز االلتصاد الزراعً
فول الصوٌا )التمبه( كؽذاء لئلنسان ردٌفاً  للحوم  التصادٌات استعمال عجٌنة

 الحٌوانٌة
 د. ابراهٌم صمر   

 د. ولٌد الرحمون  
11/8/2020 

 نوار احمد نصر االنتاج الحٌوانً
التمصً عن التهاب الجلد التماسً والعرج وتؤثٌرها فً صحة وإنتاج الفروج فً 

 بعض مزارع محافظة طرطوس
 16/6/2020 د. بشرى العٌسى

 نورشان ظرٌؾ تامر االنتاج الحٌوانً
ممارنة االستجابة لمزامنة الشبك و التلمٌح االصطناعً عند أبمار الحلٌب و 

ًّ بروستاؼبلندٌن ؾ Ov Snychالعجبلت بتطبٌك برتوكولً الـ   ألفا 2-و حمنت
           د.زهٌر جبور   
 د. سراج رٌا

22/9/2020 

 هبه بهجت صمور االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر بعض مواصفات بٌض التفرٌخ على معاٌٌر الفمس وحٌوٌة الفراخ الفالسة 

 Coturnix japonicaلدى سبللة الفري الٌابانً 
 5/5/2020 د. بشرى العٌسى

 هبه هٌثم حمود البساتٌن
دراسة تاثٌر بعض المركبات العضوٌة فً تحسٌن إنتاج البندورة تحت ظروؾ 

 الزراعة المحمٌة
    د. رٌاض زٌدان 
 د.نزار معبل

30/6/2020 

 هدٌل علً الشندي البساتٌن
تؤثٌر المعاملة بحمض السترٌن و االسكوربٌن و المانٌتول فً نمو و إنتاجٌة 

 نباتات البطاطا صنؾ سبونتا فً العروة الربٌعٌّة
د. نصر شٌخ سلٌمان   

 د. جنان عثمان
1/9/2020 

 هبل احمد الجندي االلتصاد الزراعً
التصادٌة تحلٌلٌّة إلنتاج و تسوٌك ورق العنب الفرنسً فً محافظة دراسة 

 البلذلٌة
 11/8/2020 د. ؼسان ٌعموب

 همسة تٌسٌر بلمٌس الحراج والبٌبة
 -تشرٌن فً التنوع الحٌوي النباتً  16دراسة التؽٌرات الناتجة عن إنشاء سد 

 محافظة البلذلٌة
 11/8/2020 د. أسامة رضوان

 توصٌؾ وتمٌٌم بعض طرز الثوم المحلً المزروع فً المنطمة الساحلٌة احمد سلٌمانهناء  البساتٌن
 د. رٌاض زٌدان    

 د. حسان خوجة 
3/6/2020 

 هٌا هٌثم داوود ولاٌة النبات
 Lactic (LABو بكتٌرٌا ) Evernia prunastriتؤثٌر مستخلص الشٌبٌة 

Acid Bacteria  فً الحد من مرض تعفن البذور و موت البادرات على نبات
 .Solanum melongena Lالباذنجان 

 د. عصام عبلؾ   
 د. جمال األحمد  

22/9/2020 

 وسٌم سهٌل ورده ولاٌة النبات
تمٌٌم فاعلٌة األمبلح العضوٌة و ؼٌر العضوٌة و بكترٌا حمض اللبن فً الحد 

 Penicillium sppلمتسبب عن الفطر من اإلصابة بعفن ثمار الحمضٌات ا
 فً محافظة البلذلٌة

         د. دمحم طوٌل    
 د. جمال األحمد

23/7/2020 

 تطوٌر لاعدة بٌانات خاصة بعمل الوحدات االرشادٌة ٌارا طبلل احسان االلتصاد الزراعً
 د. محمود علٌو    

 د. حٌان سلٌمان  
14/7/2020 

 صالحه ٌاسر سلٌمان االلتصاد الزراعً
دراسة التصادٌة تحلٌلٌّة لوحدات تصنٌع الزراعً الممامة لتمكٌن المرأة الرٌفٌة 
و دورهـا فً التنمٌة الرٌفٌة فً محافظة البلذلٌة ، نموذجاً )وحدة الدالٌة و لبو 

 العوامٌة(

 د. عمر فاروسً   
 د. حٌان سلٌمان 

22/9/2020 

 7/10/2020 د. محسن جحجاح التصادٌة لزراعة اللوز و الفستك الحلبً فً محافظة حمص دراسة ٌامن احمد العبد هللا االلتصاد الزراعً

 ٌونس فٌصل حوٌجه الحراج والبٌبة
الطبٌعٌة  Cornus Sppدراسة خصابص إنبات ونمو بعض أنواع المرانٌة  

 والمدخلة
 د. أسامة رضوان  

 د. سامر  ناصر  
11/2/2020 

 زٌنب خلٌل صالح علوم االؼذٌة
دراسة تؤثٌر نوعٌة األدوات المستخدمة فً تصنٌع و إنضاج الشنكلٌش على 

 خصابصة النهابٌّة
 22/9/2020 د. محسن حرفوش

 كارول أدونٌس سمعان ولاٌة النبات
تؤثٌر مستخلصات الثوم و الدفلة ضد مرض التبمع البكتٌري على البندورة 

 Pseudomonas Syringae pv. Tomatoالمتسبب عن البكتٌرٌا 
 د. محمود حسن 

 د. ابراهٌم العبٌد   
22/9/2020 

 مالن سلٌم مرهج علوم التربة والمٌاه
فً نمو و إنتاجٌة نبات  Trichoderma harzinumتؤثٌر المعاملة بفطر 

 الخٌار فً الزراعة المحمٌة

  د. عٌسى كبٌبو   
د. نصر شٌخ    

 سلٌمان
23/7/2020 

 بتول شعبان حماد ولاٌة النبات
( فً Acari ; Eriophyideaتعرٌؾ بعض أنواع فصٌلة الحلم الدودّي )

 الساحل السوري
 11/8/2020 د. أنؽام بوبو

 فراس صالح مصري ولاٌة النبات
تمٌٌم كفاءة بعض المستخلصات النباتٌة كبدابل للمبٌدات الكٌمٌابٌة الصنعٌة فً 

 Tetranychus urticae KOCHمكافحة األكاروس األحمر ذو البمعتٌن 
 11/8/2020 د. ابراهٌم صمر

 سلٌمان محسن دروٌش ولاٌة النبات
 Liriomyza bryoniaeدراسة حٌاتٌة حافرة أوراق البندورة 

(Kaltenbach و تمٌٌم فاعلٌة بعض الطرابك اآلمنة لمكافحتهـا تحت ظروؾ )
 الزراعة المحمٌة

 د. علً رمضان  
 د. جمال األحمد   

11/8/2020 
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 عمار توفٌك جدٌد ولاٌة النبات
تؤثٌر بعض عناصر المكافحة المتكاملة فً األطوار الحٌاتٌة لؤلكاروس األحمر 

على نباتات الفرٌز فً البٌت  Tetranychus urticae KOCHذو البمعتٌن 
 ًّ  المحم

    د. اسعد حسن   
 د. جمال األحمد   

11/8/2020 

 لإي ازدشٌر دٌب ولاٌة النبات
 Venturiaتطوٌر نموذج حملً للتنبإ بمرض عٌن الطاووس على الزٌتون 

oleaginea اعتماداً على بعض بٌانات الطمس 
      د. دمحم مطر    

 د. شادي فسخة  
11/8/2020 

 رنٌم بدٌع تنزكلً البساتٌن
فً تجذٌر  IBAدراسة تؤثٌر طول و لطر العملة و المعاملة بحمض اندول بٌوترن أسٌد 

 عمل الكٌوي
 11/8/2020 د. جرجس مخول

 دمحم عٌد عمران علوم االؼذٌة
( كبدٌل للتبخٌر بؽاز ثانً أوكسٌد الكبرٌت فً MCP-1مٌتٌل ساٌكلوبروبن  )-1استخدام 

ًّ البلدّي و الحلوانً  تخزٌن ثمار العنب صنف
 11/8/2020 د. علً علً

 الحسن منصؾ زاهر ولاٌة النبات
 Tetranychusتؤثٌر استخدام حمض السالٌسٌلٌن و السٌلٌكون فً اإلصابة باألكاروس 

evansi  و فً نمو البندورةSolanum lycopericum 
      د. أنؽام بوبو  

 د. سوسن سلٌمان  
1/9/2020 

 نجاح دمحم طنب ولاٌة النبات
تمٌٌم كفاءة بعض المستخلصات النباتٌة على الخصابص الحٌاتٌة ألكاروس 

مخبرٌاً  Tetranychus evansi Baker  &Pritchardالبندورة األحمر 
 ً  و حملٌّا

 د. ابراهٌم صمر   
 د. أنؽام بوبو   

1/9/2020 

 رزان شعبان مٌّا االنتاج الحٌوانً
دور التكاثر و النظام الؽذابً عند سمن البالون المهاجر من البحر األحمر 

Turquigener flavamaculosus  فصٌلة رباعٌات األسنان( فً المٌاه (
 البحرٌة السوري

    د. أدٌب سعد   
 د. أمٌنة النسر  

1/9/2020 

 عبد هللا اسماعٌل تفاحه االنتاج الحٌوانً
التؽذي عند نوعٌن من األسمان المهاجرة اللبسبسٌانٌة دراسة بٌولوجٌا التكاثر و 

  :Piotosus lineatus  وNemipterus randalli  فً المٌاه البحرٌة
 السورٌة

    د. أدٌب سعد   
 د. أمٌنة النسر   

15/12/2020 

 كلٌة االلتصاد

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 األهمٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة للمضابك الدولٌة _ مضٌك هرمز أنموذجا احمد أكرم اسماعٌل والتخطٌطااللتصاد 
 د. عفٌؾ حٌدر    

 د. رامً الٌمه   
1/28/2020 

 احمد زكً أبو العبد االلتصاد والتخطٌط
دراسة  -محددات السٌاستٌن اإلٌرانٌة والتركٌة وأثرها فً الحرب على سورٌة 

 ممارنة
عفٌؾ حٌدر                  د. 

 د. رامً الٌمه
1/28/2020 

 اإلحصاء والبرمجة
احمد سعد الدٌن عبد 

 الرحمن بنشً
األداء البٌبً للشركات الصناعٌة فً الساحل السوري وأثره على التنمٌة 

 المستدامة
 4/21/2020 د. ٌمن منصور

 4/21/2020 د. طالب أحمد حوادث المرور فً محافظة البلذلٌة والتنبإ بها دراسة العوامل المإثرة على احمد علً فوزي اإلحصاء والبرمجة

 4/21/2020 د. دمحم عكروش دراسة تحلٌلٌة  إلنتاج الممح وأثره على التنمٌة االلتصادٌة فً سورٌة احمد ؼسان محمود اإلحصاء والبرمجة

 احمد فٌصل ابراهٌم اإلحصاء والبرمجة
الطالة الكهربابٌة فً محافظة البلذلٌة باستخدام التحلٌل التنبإ بإنتاج واستهبلن 

 الطٌفً
 4/21/2020 د. رامٌا الجبٌلً

 انس عبد المجٌد طرفً اإلحصاء والبرمجة
  -2000دور لطاع البناء والتشٌٌد فً التنمٌة االلتصادٌة فً سورٌة خبلل 

2018 
 4/21/2020 د. شكٌب بشمانً

 4/21/2020 د. ٌسٌرة درٌباتً دراسة تحلٌلٌة ألثر الموارد البشرٌة على التنمٌة المستدامة فً سورٌة شكوحًاٌاد فضل   اإلحصاء والبرمجة

 إلٌن ؼٌث اسطنبولً اإلحصاء والبرمجة
دراسة تحلٌلٌة ألثر العبء الضرٌبً على المستوى المعٌشً لؤلسرة فً محافظة 

 البلذلٌة
 4/21/2020 د. ٌمن منصور

 أٌهم شرٌؾ سعد اإلحصاء والبرمجة
دراسة تحلٌلٌة لظاهرة الدروس الخصوصٌة فً المرحلة الثانوٌة فً محافظة 

 البلذلٌة
 4/21/2020 د. أٌمن العشعوش

 بارعه عدنان نظاملً االلتصاد والتخطٌط
توظٌؾ اإلرهاب فً السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة وأثاره االلتصادٌة والسٌاسٌة 

 واالجتماعٌة ) سورٌة أنموذجا (
د. عفٌؾ حٌدر                

 د. شادي شهٌلة
4/21/2020 

 باسكال إبراهٌم منجه اإلحصاء والبرمجة
دراسة تحلٌلٌة لظاهرة السكان المهجرٌن فً محافظة البلذلٌة وانعكاساتها 

 االلتصادٌة واالجتماعٌة
 4/21/2020 د. أحمد أحمد

 4/21/2020 د. شكٌب بشمانً للعوامل المإثرة على وفٌات األطفال فً محافظة البلذلٌةدراسة تحلٌلٌة  باسل جمٌل برو اإلحصاء والبرمجة

 4/21/2020 د. دمحم عكروش دراسة تحلٌلٌة لدور المدن الصناعٌة فً التنمٌة االلتصادٌة فً سورٌة بشرى مصطفى نعامه اإلحصاء والبرمجة

 حسن دمحم الجردي اإلحصاء والبرمجة
 -تشرٌن الجامعً بالبلذلٌة باستخدام برمجة األهداؾ تطوٌر أداء مستشفى 

 دراسة تطبٌمٌة فً مركز المعالجة الكٌمٌابٌة والشعاعٌة
 5/5/2020 د. رامٌا الجبٌلً

 دعاء عصام حسن اإلحصاء والبرمجة
دراسة ممارنة ألثر معدالت التشؽٌل فً المطاعات االلتصادٌة على التنمٌة فً 

 ت البانلسورٌة باستخدام نماذج بٌانا
د. روال شفٌك 
 إسماعٌل

5/5/2020 

 دٌنا توفٌك اسماعٌل إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة فً فروع  -دور مربع التسوٌك الذهبً فً األداء المالً 

 المصارؾ التجارٌة العاملة فً الساحل السوري
د. رامً دمحم                  

 د. لٌنا فٌاض
5/5/2020 

 5/5/2020 د. رامٌا الجبٌلً استخدام سبلسل ماركوؾ فً التنبإ بالتركٌب السكانً فً سورٌة دمحم نعامهرؼد  اإلحصاء والبرمجة

 دور المجمع الصناعً العسكري فً صنع المرار السٌاسً الخارجً األمرٌكً رنٌم خضر خلوؾ االلتصاد والتخطٌط
د. عصام إسماعٌل         

 د. رامً الٌمه
5/5/2020 

 رإى رؼٌب حمٌشه والتخطٌطااللتصاد 
)  2020 -2000روسٌا والؽرب بٌن الصراع وضرورات الشركة للفترة بٌن 

 الوالع واآلفاق (
د. نزار لنوع               

 د. عبٌر ناعسة
5/5/2020 

 زهرة سامر طعمة حلبً إدارة األعمال
الحافظ دور التحلٌل البٌبً فً إدارة األزمات التسوٌمٌة ) دراسة حالة شركة 

 للبرادات والمجمدات واألدوات المنزلٌة (
د. رامً دمحم                    

 د. سومر ناصر
5/5/2020 

 زٌد حسام حمٌشه إدارة األعمال
دور تحلٌل الوظٌفة فً تحسٌن جودة الخدمات اإلدارٌة ) دراسة مٌدانٌة على 

 المعاهد التمانٌة فً جامعة تشرٌن (
   د. كندة علً دٌب        

 د. لٌنا فٌاض
5/12/2020 

 5/12/2020د. لإي صٌوح               سد أتاتورن ( -حرب السدود وأثرها فً األمن المابً العربً ) سد النهضة زٌن العابدٌن نجدت  االلتصاد والتخطٌط
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 د. رامً الٌمه نصره

 زٌنب فإاد دمحم االلتصاد والتخطٌط
الدولً ) الحرب على سورٌة نموذجا  تنامً الدور الروسً وتؤثٌره فً التوازن
) 

د. لإي صٌوح             
 د. ذو الفمار عبود

6/3/2020 

 االستثمار البٌبً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ) والع وآفاق ( زٌنه حسن معروؾ االلتصاد والتخطٌط
د. لإي صٌوح              

 د. عبٌر ناعسة
6/3/2020 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 6/16/2020 د. حنان ضاهر العوامل المإثرة فً الهٌكل التموٌلً لشركات التؤمٌن الخاصة العاملة فً سورٌة ساره منذر دمحم

 ساما هٌثم صبوح إدارة األعمال
دراسة  -العوامل المإثرة على الرضا الوظٌفً للعاملٌن فً المإسسات التعلٌمٌة 

 مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن
         د. باسم ؼدٌر      

 د. لٌنا فٌاض
6/30/2020 

 االلتصاد والتخطٌط
سبلم طلعت الخطٌب 

 ٌوسؾ
 السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة اتجاه إٌران وانعكاساتها على دول المنطمة العربٌة

د. عفٌؾ حٌدر             
 د. شادي شهٌلة

6/30/2020 

 سومر نزٌه حسن إدارة األعمال
 -تحسٌن جودة الخدمات فً مإسسات التعلٌم العالً دور اإلدارة اإللكترونٌة فً 

 " دراسة مٌدانٌة فً جامعة الفرات "
 7/14/2020 د. باسم ؼدٌر

 شذى علً الشوا إدارة األعمال
 -تموٌم توفر متطلبات تطبٌك التوازن التنظٌمً فً الجامعات الخاصة السورٌة 

 دراسة مٌدانٌة
د. كندة علً دٌب           

 د. لمى اسبر
7/14/2020 

 شعبان عدنان صافٌه إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة  -دور استخدام بطالة األداء المتوازن فً تدعٌم المٌزة التنافسٌة 

 فً المصارؾ الحكومٌة السورٌة فً محافظة حمص
د. عتاب حسون            

 د. لمى اسبر
14/7/2020 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 صفوان سلمان عروس
دراسة تطبٌمٌة على  -العوامل االلتصادٌة الكلٌة المإثرة فً الودابع المصرفٌة 

 المصارؾ التملٌدٌة الخاصة العاملة فً سورٌة
 14/7/2020 د. منى بٌطار

 االلتصاد والتخطٌط
عبد الحً عبد الفتاح 

 الحسٌن
العوامل االلتصادٌة المإثرة فً سوق الصرؾ األجنبً )الفوركس( دراسة 

 على زوج الٌورو/دوالر أمٌركًلٌاسٌة 
 14/7/2020 د. روال اسماعٌل

 عبد العزٌز دمحم حسون إدارة األعمال
دور المٌادة التحوٌلٌة فً تنمٌة السلون اإلبداعً للعاملٌن فً الجامعات السورٌة 

 دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن -
د. كندة علً دٌب           

 د. جمٌل عٌسى
14/7/2020 

 14/7/2020 د. ٌمن منصور دراسة تحلٌلٌة للعوامل المإثرة فً اختبلل مٌزان المدفوعات السوري علً توفٌك صبوح والبرمجةاإلحصاء 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 علً سمٌر الخنسه
محددات الربحٌة فً شركات الوساطة المالٌة المدرجة فً سوق دمشك لؤلوراق 

 المالٌة
 14/7/2020 د. حنان ضاهر

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 عمار ٌاسٌن مرهج
تؤثٌر المإشرات المالٌة على حجم التداول فً المصارؾ التملٌدٌة المدرجة فً 

 سوق دمشك لؤلوراق المالٌة
 14/7/2020 د. منى بٌطار

 فاضل حسان دٌوب إدارة األعمال
حالة دراسة  -تحوٌل الوجهة السٌاحٌة إلى ماركة باالعتماد على صورة الوجهة 

 : محافظة البلذلٌة
 11/8/2020 د. أحمد السكري

 فإاد دمحم معبل إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على العاملٌن  -نظام إدارة األداء و دوره فً تحسٌن أداء العاملٌن 

 فً النشاط التسوٌمً فً الفنادق السٌاحٌة فً محافظة البلذلٌة
د. صبلح شٌخ دٌب        

 د. دٌمة ماخوس
11/8/2020 

 فٌروز ابراهٌم صالح إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة فً المشافً  -تؤثٌر التخطٌط االستراتٌجً على االلتزام التنظٌمً 
 العامة فً محافظة بؽداد

 11/8/2020 د. سوما سلٌطٌن

 كندا خلٌل بدور إدارة األعمال
حالة المإسسة دراسة  -دور التخطٌط االستراتٌجً فً تحسٌن األداء التسوٌمً 

 العامة للتبػ
د. حنان تركمان            

 د. دٌمة ماخوس
11/8/2020 

 لمى حسن الخطٌب إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة فً  -دور نظم معلومات الموارد البشرٌة فً تمٌٌم أداء العاملٌن 

 مرفؤ البلذلٌة
د. كندة علً دٌب            

 د. جمٌل عٌسى
11/8/2020 

 لٌن فداء المرحٌلً األعمالإدارة 
دراسة مٌدانٌة على  -الذكاء العاطفً و دوره فً األداء الوظٌفً للعاملٌن 

 شركات التؤمٌن فً محافظة البلذلٌة
د. حنان تركمان          

 د. لمى اسبر
11/8/2020 

 لٌن لطٌؾ زٌود اإلحصاء والبرمجة
دراسة  -و المتوسطة  دراسة دور برامج التموٌل فً تنمٌة المشروعات الصؽٌرة

 مٌدانٌة فً محافظة البلذلٌة
 14/7/2020 د. رامٌا الجبٌلً

 لٌنا سمٌر حسن إدارة األعمال
التؤثٌر المدمج للدعاٌة و اإلعبلن السٌاحً على مولؾ السابح تجاه اإلعبلن 

 دراسة تجرٌبٌة -السٌاحً 
 23/7/2020 د. أحمد السكري

 ماٌا صفوان أتٌن إدارة األعمال
تخطٌط المسار الوظٌفً فً تخفٌض االحتراق الوظٌفً لدى العاملٌن فً  دور

 دراسة مٌدانٌة -جامعة تشرٌن 
د. كندة علً دٌب         

 د. رامً دمحم
23/7/2020 

 مجد جهاد الدالً إدارة األعمال
 -تموٌم والع جودة الحٌاة الوظٌفٌة للعاملٌن فً المستشفٌات العامة السورٌة

 فً مستشفٌات محافظة طرطوسدراسة مٌدانٌة 
د. حنان تركمان             

 د. لٌنا فٌاض
23/7/2020 

 مجدولٌن دمحم حسون االلتصاد والتخطٌط
التؽٌرات فً البنٌة الهٌكلٌة لبللتصاد السوري و أثرهـا فً تصحٌح االختبلالت 

 التوازنٌة فً التركٌبة المطاعٌة للموى العاملة
د. ولٌد عامر              

 د. عبٌر ناعسة
1/9/2020 

 دمحم خالد عنتر إدارة األعمال
تموٌم والع التسوٌك الدوابً السوري )دراسة مٌدانٌة فً مستودعات األدوٌة 

 العاملة فً الساحل السوري(
د. باسم ؼدٌر                   

 د. نضال عٌسى
1/9/2020 

 العمالة و البطالة فً االلتصاد السوريأثر االستثمار على  دمحم صبلح كرٌانً االلتصاد والتخطٌط
د. ولٌد عامر               

 د. عبٌر ناعسة
1/9/2020 

 االلتصاد والتخطٌط
دمحم عادل عبد الرزاق 

 نٌربً
تطور المطاع المصرفً الخاص و انعكاسه على سوق العمل المصرفً فً 

 سورٌة
 1/9/2020 د. ولٌد عامر

 دمحم عماد ٌالدي المحاسبة
دراسة تجرٌبٌة  -الرافعتٌن المالٌة و التشؽٌلٌه على المٌمة السولٌة للشركةأثر 

 على الشركات الصناعٌة المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة
د. حٌدر حٌدر              

 د. إٌاد حاتم
1/9/2020 

 مرح سهٌل سلوم إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على  -ب دور العبللة بٌن التدوٌرإ الوظٌفً و استراتٌجٌة التدرٌ

 المصارؾ التجارٌة العامة و الخاصة فً مدٌنة البلذلٌة
د. حنان تركمان            

 د. رامً دمحم
1/9/2020 

 1/9/2020 د. رامً دمحم -دراسة العبللة بٌن خصابص محافظ المروض و مستوى المروض المتعثرة  مرح فإاد محمود إدارة األعمال
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 الخاصةدراسة مٌدانٌة فً المصارؾ التجارٌة السورٌة 

 مهند علً خضور إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة  -محددات السلون الشرابً للمستهلكٌن السورٌٌن فً ظل الحرب 

 فً محافظة البلذلٌة
 1/9/2020 د. احمد السكري

 و الدولٌة العبللات الروسٌة التركٌة و تداعٌاتهـا اإلللٌمٌة ناتالً مصطفى حمدان االلتصاد والتخطٌط
د. عفٌؾ حٌدر            

 د. شادي شهٌلة
1/9/2020 

 نور سمٌر علً إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة  -دور استخدام أسلوب التحلٌل الشبكً فً تحسٌن المٌزة التنافسٌّة 
 فً الشركات الصناعٌة العاملة فً الساحل السوري

 7/10/2020 د. سعٌد اسبر

 لره فبلحنور شعٌب  إدارة األعمال
دراسة العبللة بٌن التسوٌك بالعبللات و تحسٌن األداء التسوٌمً ضمن مإسسات 

 دراسة مٌدانٌة فً شركات النمل البريّ  -لطاع النمل الداخلً فً سورٌة 
 22/9/2020 د. أحمد السكري

 هبه ابراهٌم لولو إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة فً  -معولات استخدام أسلوب النمل فً الشركات الصناعٌة 

 الشركات الصناعٌة العاملة فً محافظة البلذلٌة
 7/10/2020 د. سعٌد اسبر

 هبه كاسر الراعً االلتصاد والتخطٌط
دراسة  -العبللة بٌن النمو االلتصادي و مإشر البصمة البٌبٌة للطالة فً سورٌة 

 لٌاسٌة
د. ٌوسؾ محمود           

 د. ابتهال لابملً
7/10/2020 

 20/10/2020 د. عصام إسماعٌل تطور السوق المالً و دوره فً جذب االستثمار األجنبً المباشر هدٌل عهد سلهب االلتصاد والتخطٌط

 هناء محمود مروه إدارة األعمال
 -دور استخدام نظرٌة صفوؾ االنتظار فً تحسٌن جودة الخدمات المصرفٌة 

 العاملة فً الساحل السوريدراسة ممارنة بٌن المصارؾ العامة و الخاصة 
 20/10/2020 د. سعٌد اسبر

 دراسة حالة لطاع الكهرباء -الدور المستمبلً للطالة المتجددة فً سورٌة  هٌا احمد لاسم االلتصاد والتخطٌط
د. ابتهال لابملً           

 د. عبٌر ناعسة
16/11/2020 

 وسام دمحم الجاسم االلتصاد والتخطٌط
اإلٌرانً و تؤثٌره على العبللات األمرٌكٌة اإلٌرانٌة فً المنطمة البرنامج النووي 

 العربٌة

د. دمحم صمر               
د. ذو الفمار عبود / 

 طرطوس
1/12/2020 

 إابل عدي صٌوح االلتصاد والتخطٌط
دراسة حالة  -دور الشمول المالً فً تنمٌة المشروعات الصؽٌرة و المتوسطة 

 فً محافظة البلذلٌة
طرفة شرٌمً           د. 

 د. هدى رجب
1/12/2020 

 (2019-1999أثر السٌاسة المالٌة فً معالجة التضخم فً سورٌة للفترة ) ٌارا نزار سلٌمان االلتصاد والتخطٌط
د. ابتهال لابملً                

 د. عبٌر ناعسة
1/12/2020 

 ٌحٌى دمحم حسٌن االلتصاد والتخطٌط
المشارٌع الصؽٌرة و المتوسطة و أثرهـا على مإشرات دراسة تحلٌلٌّة لدور 

 2020-2000التنمٌة االلتصادٌة فً سورٌة للفترة 
د. ٌوسؾ محمود          

 د. هدى رجب
15/12/2020 

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

الهندسة المابٌة 
 والري

 تمٌٌم مخاطر التسونامً على ساحل محافظة طرطوس دمحمسومر فٌصل 
د. دمحم درٌد عبلء 

 الدٌن
2/11/2020 

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 2/25/2020 د. بسام سلطان البحث فً إمكانٌة تطوٌر خبلبط اسفلتٌة معدة على البارد محلٌا ٌلسل عبلء إبراهٌم

الهندسة المابٌة 
 والري

 عمر خالد دبوس
الؽزارات األعظمٌة الناتجة عن العواصؾ المطرٌة باالعتماد على  التنبإ بمٌم

 الشبكات العصبٌة االصطناعٌة ) حالة الدراسة : نهر المش (
 4/21/2020 د. مجد هٌفا

الهندسة المابٌة 
 والري

 4/21/2020 د. ؼطفان عمار تشرٌن باستخدام البرمجة الجٌنٌة 16تمدٌر الوارد المابً الٌومً لسد  علً بسام سلٌم

الهندسة المابٌة 
 والري

 4/21/2020 د. علً األسعد العبللة بٌن المٌاه الجوفٌة الحرة وتدفك نهر الحصٌن فً السهل الساحلً محمود مروان احمد

 أمجد عادل حمدان الهندسة الطبوؼرافٌة
تمٌٌم فعالٌة المساحة التصوٌرٌة منخفضة التكالٌؾ للتوثٌك ثبلثً األبعاد للمبانً 

 األثرٌة
   د. عمر الخلٌل    

 د. أحمد علً 
6/16/2020 

 وتحسٌنها SRTM-1تمٌٌم دلة نموذج االرتفاع الرلمً العالمً المجانً  مرح عاطؾ بدور الهندسة الطبوؼرافٌة
   د. فادي شعبان   

 د. عمر الخلٌل 
6/16/2020 

الهندسة المابٌة 
 والري

 ؼٌث نزٌه شرابه
)  HEC-RASو  MIK-11نمذجة الفٌضانات النهرٌة باستخدام برنامجً 

 تشرٌن وجسر خان عطاهلل 16حالة الدراسة نهر الكبٌر الشمالً بٌن 
 6/30/2020 د. عز الدٌن حسن

 اسماعٌل دمحم عنزو الهندسة الطبوؼرافٌة
تمٌٌم كفاءة المسح التفصٌلً باستخدام طرق الرصد السرٌع الساكن لنظم المبلحة 

 GNSSالعالمٌة باأللمار الصناعٌة 
         د. فاٌز دٌب    
 د. ٌوسؾ كبٌة

11/8/2020 

 ؼٌث حسٌن حبٌب الهندسة الطبوؼرافٌة
المٌة تمٌٌم دلة المٌاسات باالطرٌمة الحركٌة مع المعالجة البلحمة فً النظم الع

 GNSSللمبلحة باألٌلمار الصناعٌة 
د. ندى محفوض           

 د. فاٌز دٌب
11/8/2020 

 مهران دمحم اسمندر الهندسة الطبوؼرافٌة
تمٌٌم دلة االرتفاع األورثومتري المحسوب من لٌاسات نظم المبلحة العالمٌة 

 فً سورٌة GNSSباألٌلمار الصناعٌة 
     د. فاٌز دٌب    

 محفوضد. ندى   
11/8/2020 

 تطبٌك على محافظة البلذلٌة -تطوٌر معاٌٌر العنونة الرلمٌة فً سورٌة  سارة بسٌم منصور الهندسة الطبوؼرافٌة
 د. علً زوباري    

 د. إٌاد عباس 
11/8/2020 

الهندسة المابٌة 
 والري

 حسام سلٌمان الشعار
التصوٌر الممطعً تمٌٌم التسرب فً سد الروم فً محافظة السوٌداء باستخدام 

 للمماومة الكهربابٌة
 11/8/2020 د. منذر حماد

الهندسة المابٌة 
 والري

 مٌبلد دمحم ؼزالً
دراسة و تصمٌم السدود البٌتونٌة الصؽٌرة باستخدام طرٌمة العناصر المنتهٌة ) 

 البلذلٌة ( -حالة سد الزهراء 
 11/8/2020 د. منذر حماد

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 دمحم الخنسهحنان 
تمٌٌم أداء حركة المشاة على التماطعات المنظمة بإشارات ضوبٌة وفك منهجٌة 

HCM 2016 فً مدٌنة البلذلٌة 
 11/8/2020 د. أكرم رستم

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 رٌم أدٌب ؼانم كتوب
تطوٌر نموذج لتمٌٌم و توزٌع مسإولٌة المخاطر فً مشارٌع التشٌٌد باستخدام 

ًّ المنطك   الضباب
 11/8/2020 د. جمال عمران
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الهندسة المابٌة 
 والري

 تحلٌل آلٌة انهٌار افتراضً لسد مرلٌة و نمذجة الموجة الفٌضانٌة الناتجة عنه   خلود أحمد معبل
د. عز الدٌن حسن      

 د. مجد هٌفا
23/7/2020 

الهندسة المابٌة 
 والري

 23/7/2020 د. منذر حماد فً سد البلوطة باستخدام النمذجة العددٌةدراسة تحلٌلٌّة لتؤثٌر الزالزل  عبل بهجت صالح

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 أحمد دمحم موسى
تمٌٌم األداء المرورّي لشبكة شوارع مدٌنٌة و اختٌار المسار األمثل وفك منظومة 

GIS 
 23/7/2020 د. أكرم رستم

الهندسة المابٌة 
 والري

 14/7/2020 د. منذر حماد افتراضً لسد الثورة و وضع خرابط الؽمر تحلٌل انهٌار حسٌن احمد الدروٌش

الهندسة المابٌة 
 والري

 بشار عبلء الدٌن ؼانم
تنظٌم مجرى نهر مرلٌة من مولع السد الممترح و حتى المصب باستخدام 

 الطرابك العددٌة
 14/7/2020 د. عز الدٌن حسن

 الحسٌن علً ناصر الهندسة الطبوؼرافٌة
فً بٌبة  SDIالتراح معاٌٌر محلٌة النشاء نموذج بنٌة تحتٌة للبٌانات المكانٌة 

 GISنظم المعلومات الجؽرافٌة 
 د. فادي شعبان     

 د. علً زوباري
1/9/2020 

 تمٌٌم فعالٌة المساحة التصوٌرٌة الرلمٌة المرٌبة فً حساب الحجوم عبلء سلٌمان سلٌمان الهندسة الطبوؼرافٌة
        د. عمر الخلٌل    

 د. وابل دٌوب
1/9/2020 

الهندسة المابٌة 
 والري

دمحم عبد هللا لطؾ / من 
 الجنسٌة الٌمنٌة/

تمٌٌم فعالٌة المصارؾ األفمٌة على استمرار الوجه األمامً لسد ترابً عند 
 جبلة البلذلٌة -حالة سد الحوٌز  -ظروؾ التفرٌػ السرٌع للخزان 

 1/9/2020 د. عز الدٌن حسن

الهندسة المابٌة 
 والري

 براءة حازم علٌا
منطمة الكورنٌش  -فعالٌة مكاسر "بونتون" العابمة كمنشآت تخمٌد لؤلمواج 

 الجنوبً فً البلذلٌة
 1/9/2020 د. آمال حٌدر

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 عصام ٌوسؾ ابو درعه
البٌتون و جدوى فعالٌة استخدام اإلضافات الكرٌستالٌة النانوٌة فً تكتٌم 

 استخدامهـا عوضاً عن البدابل المتوفرة محلٌا  
        د. علً خٌر بن   
 د. سماح مكٌة

1/9/2020 

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 دمحم انور ابو درعه
نموذج تمدٌر كلفة إصبلح و صٌانة الطرق باستخدام الشبكات العصبٌة 

 االصطناعٌة
         د. علً خٌر بن  
 د. سماح مكٌة

1/9/2020 

 مٌار ؼزوان خٌر بن الهندسة الطبوؼرافٌة
دراسة تؤثٌر دلة النماذج الرلمٌة لبلرتفاعات على الدلة األفمٌة للصور المرجعة 

 عامودٌاً ) األورثوفوتو(
          د. عمر الخلٌل    

 د. وابل دٌوب
1/9/2020 

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

ًّ تطوٌر نموذج  عبد هللا احمد ؼبٌش  لتمدٌر إنتاجٌة الٌد العاملة ألعمال الطٌنة باستخدام الذكاء الصنع
        د. سماح مكٌة    

 د. فاٌز جراد
1/9/2020 

 فارس ٌوسؾ سبلمة الهندسة اإلنشابٌة
تمٌٌم تصامٌم أبراج اإلتصاالت الشبكٌة المستعملة فً الجمهورٌة العربٌة 

 السورٌة وفما  لتطور تجهٌزات االتصاالت
     د. أكرم صمور 

 د. درٌد سلوم  
22/9/2020 

 22/9/2020 د. علً زوباري نحو وضع أسس لتطوٌر نظام إلدارة األراضً فً سورٌة وفك المعاٌٌر العالمٌة محمود كرٌم شدود الهندسة الطبوؼرافٌة

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 ابراهٌم عبد الكرٌم الخٌر
البناء فً التعلٌم الهندسً فً الجامعات وضع إطار عمل لتنفٌذ نمذجة معلومات 

 السورٌة
              د. لما سعود   
 د. جمال عمران

7/10/2020 

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 7/10/2020 د. جمال عمران تطوٌر نظام الختٌار المماولٌن فً مشارٌع التشٌٌد السورٌة وسٌم دمحم مهنـا

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 دٌبعبد الرحمن احمد 
دراسة فنٌة و التصادٌة لجدوى استخدام الرماد المتطاٌر و خبث األفران فً 

 البٌتون الرؼوي
 7/10/2020 د. علً خٌر بن

 لإي دمحم ابراهٌم الهندسة البٌبٌة
اختبار كفاءة الكربون المنشط فً إزالة صبؽة المٌثٌلٌن األزرق من مٌاه 

 الصرؾ الصناعً
          د. هناء سلمان     
 د. نسرٌن خلوؾ

7/10/2020 

 دمحم عٌسى أحمد الهندسة البٌبٌة
تصمٌم مفاعل للتسمٌد الدودي للمخلفات الزراعٌة و المنزلٌة الصلبة العضوٌة و 

 ًّ  حمؤة الصرؾ الصح
   د. هٌثم شاهٌن    

 د. جنان عثمان   
7/10/2020 

 دمحم ٌاسر برهوم الهندسة اإلنشابٌة
عمود  -مكونات الوصلة على سلون عمد جابز دراسة عددٌة على تؤثٌرات 

 فوالذٌة وفك المحور الضعٌؾ منفذة باستخدام البراعً و صفابح النهاٌة
 7/10/2020 د. سامر ساحللً

 7/10/2020 د. سامر ساحللً سلون التعب فً وصبلت اللحام التمابلً المتشممة و المدعمة بصفابح معدنٌة جود تمٌم حبٌب الهندسة اإلنشابٌة

 البدابل المثلى فً معالجة النفاٌات البلدٌة الصلبة فً مدٌنة صافٌتا ؼٌث كرم برهوم الهندسة البٌبٌة
   د. هناء سلمان  

 د. عادل عوض   
22/9/2020 

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 سلمى ادٌب حواط
ًّ تصمٌم و تنفٌذ مشارٌع  التراح منهجٌة لتحمٌك أهداؾ االستدامة خبلل مرحلت

 BIMالبناء فً سورٌة باستخدام 
       د. رنا مٌا   

 د. جمال عمران   
7/10/2020 

 رشا هٌثم خضور الهندسة اإلنشابٌة
دراسة سلون المنشآت الثنابٌة من البٌتون المسلح بتؤثٌر األحمال الدٌنامٌكٌة 

 الدورٌة
 7/10/2020 د. عصام ناصر

 دٌمه دمحم احمد الهندسة البٌبٌة
تحدٌد كمٌات نفاٌات البناء و الهدم و اختٌار المولع األمثل لمحطة التجمٌع فً 

 مدٌنة البلذلٌة
 7/10/2020 د. هٌثم شاهٌن

الهندسة المابٌة 
 والري

 لبنى عٌسى اسماعٌل
حالة مدٌنة  -المنشآت الشاطبٌة  تحدٌد سرعات الرٌاح التصمٌمٌّة عند دراسة
 طرطوس

د. دمحم درٌد عبلء 
 الدٌن

7/10/2020 

 علً ابراهٌم ونوس الهندسة اإلنشابٌة
دراسة تؤثٌر إضافة كاببلت على آلٌة عمل جدران المص لتحوٌله من ظفري إلى 

 جابزي فً األبنٌة البٌتونٌة المسلحة الخاضعة ألحمال زلزالٌة
 20/10/2020 د. ناٌل حسن

 مٌبلد احمد حدام الهندسة اإلنشابٌة
دراسة سلون األبنٌة اإلطارٌة باستخدام التحلٌل الستاتٌكً البلخطً و التراح 

 طرٌمة لتدعٌمهـا بعناصر فوالذٌة
 د. مٌرفت حشمة    

 د. طارق أصبلن 
20/10/2020 

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 20/10/2020 د. بسام سلطان على خصابص الخلطات اإلسفلٌتة الرؼوٌةدراسة تؤثٌر تؽٌر المحتوى المابً  دمحم سمٌر سماحه

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 باسل حبٌب حسن
الستخدامه فً الخلطات االسفلٌتة  50-40تحسٌن خصابص الرابط البٌتومٌنً 

 الحارة
 20/10/2020 د. بسام سلطان

 20/10/2020 د. عصام ناصرإطارات ( فً األبنٌة العالٌة تحت تؤثٌر أحمال  -السلون التفاعلً )جدران لص  زٌنة حسن البارودي الهندسة اإلنشابٌة
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 الزالزل بالعبللة مع الصبلبة الجانبٌة النسبٌة لهـا

الهندسة المابٌة 
 والري

 CGWAVEدراسة لتوسٌع مرفؤ طرطوس باستخدام نموذج  ماٌا حبٌب زٌدو
         د. آمال حٌدر   
 د. ؼطفان عمار

20/10/2020 

 لطؾ هللا وضاح بشور الهندسة اإلنشابٌة
لنماذج أبنٌة بٌتونٌة محلٌة لابمة مدعمة  Rتحدٌد لٌمة معامل تعدٌل االستجابة 

 تحت تؤثٌر األحمال الزلزالٌة CFRPبؤلٌاؾ الكربون 
 20/10/2020 د. ناٌل حسن

 رإى اسبر الهندسة البٌبٌة
فً محطة السّن و الدراسة التجرٌبٌة لمعالجة مٌاه الؽسل تمٌٌم فاعلً المرشحات 

 و إعادة استخدامهـا
          د. هٌثم جناد    
 د. عمار دبالٌز

20/10/2020 

 تطوٌر نماذج مكانٌة و زمنٌة للتنبإ ببارمترات جودة المٌاه فً بحٌرة السنّ  علً أمٌل حٌدر الهندسة البٌبٌة
            د. رابد جعفر   
 د. هٌثم جناد

20/10/2020 

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 تؤثٌر مولع التسلٌح باستخدام الجٌوؼرٌد فً تحسٌن الرصؾ الطرلً المرن نورشان حسن نزهه
 د. بسام سلطان    

 د. رامً حنا  
20/10/2020 

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 دمحم هٌثم حمود
سورٌة باستخدام تمنٌات الذكاء تطوٌر نموذج لتمدٌر كلفة مشارٌع التشٌٌد فً 

 الصنعً
   د. سماح مكٌة    

 د. فاٌز جراد 
20/10/2020 

 أحمد شولً دمحم الهندسة اإلنشابٌة
استخداممخمدات االحتكان المعدنٌة فً تحسٌن الكفاءة الزلزالٌة لبعض نماذج 

 خزانات المٌاه العالٌة المابمة
 20/10/2020 د. ناٌل حسن

 20/10/2020 د. ناٌل حسن دراسة تؤثٌر نمذجة الدٌافرامات على األداء الزلزالً لؤلبنٌة البٌتونٌة المسلحة رٌم آصؾ حسن الهندسة اإلنشابٌة

 نور ٌاسر مٌاسه الهندسة اإلنشابٌة
دراسة عددٌة على تؤثٌر مكونات المخمد الشرابحً الفوالذي على سلون عمد 

 عمود فوالذٌة -جابز 
 20/10/2020 د. سامر ساحللً

 تمٌٌم جودة بٌانات خرٌطة الشارع المفتوحة فً سورٌة : رٌؾ و مدٌنة حنان دمحم ضلع الهندسة الطبوؼرافٌة
  د. فادي شعبان   

 د. إٌاد عباس  
20/10/2020 

ً  مفٌد حسام نصٌر الهندسة الجٌوتكنٌكٌة  دراسة بارامترٌة لتؤثٌر حفر أحواض التؤسٌس على نفك موجود مسبما
         د. إٌاد سلٌطٌن   

 د. رامً العبده  
16/11/2020 

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 تحسٌن منظومة النمل الجماعً ضمن مدٌنة البلذلٌة و انعكاساتهـا على البصمة البٌبٌة علً ؼسان رلٌة
       د. عادل دٌب    

 د. عادل عوض   
16/11/2020 

 ؼٌث ندٌم اسد الهندسة الطبوؼرافٌة
تحلٌل دلة برامج المسح التصوٌري المإتمت المجانٌة و مفتوحة المصدر و 

 إمكانٌة تطبٌمهـا فً النمذجة ثبلثٌة األبعاد
  د. عمر الخلٌل    

 د. أحمد علً  
1/12/2020 

الهندسة المابٌة 
 والري

 تؤثٌر موجة فٌضان ناتجة عن انهٌار محتمل لسد تشرٌن على سد الفرات دمحم بوزان خللً
 د. عز الدٌن حسن   

 د. ابراهٌم ٌزبن 
1/12/2020 

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 عمار جمٌل صوفً
تؤثٌر إضافة ؼبار الرخام على الخصابص الرٌولوجٌة و المٌكانٌكٌة للبٌتون ذاتً 

 التوضع و فعالٌة استخدامه كبدٌل لئلضافات الناعمة التملٌدٌة
 1/12/2020 د. علً خٌر بن

 المٌكانٌكٌة والكهربائٌةكلٌة الهندسة 

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 رٌم ٌاسٌن طراؾ
التعرؾ على مشاعر المتحدث عن طرٌك الصوت باستخدام خوارزمٌات التعلم 

 العمٌك
 1/25/2020 د. ألفت جواحة

هندسة الحاسبات 
 اآللًوالتحكم 

 ماهر سلمان علً
دراسة تحلٌلٌة وتحسٌن أداء بروتوكول توجٌه متعدد المسارات للشبكات 

 البلسلكٌة النمالة
 1/28/2020 د. ٌعرب بدر

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 لممان دمحم خٌر األحمر
تحسٌن استجابة نظام التحكم باختٌار أمثلً لبارامترات مرالب حالة التؽذٌة 

 العكسٌة
        د. مرٌم ساعً  
 د. ألفت جولحة

1/28/2020 

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 احمد دمحم حسن
لتسرٌع عملٌات معالجة  CUDAاستخدام تمنٌات المعالجة التفرعٌة بواسطة 

 الصور الطبٌة
 2/11/2020 د. ٌعرب بدر

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 أسامة إبراهٌم خالدو
لبللط شمسً مسطح باستخدام مابع نانونً كوسٌط  تحسٌن األداء الحراري

 عامل
 2/11/2020 د. رامً جورج

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 طارق رضى جردي
رفع كفاءة نظم التنبإ بزاوٌة التوجٌه للسٌارات ذاتٌة المٌادة باالعتماد على التعلم 

 المنمول
 2/25/2020 د. ألفت جواحة

هندسة الحاسبات 
 اآللًوالتحكم 

 التعرؾ على النصوص العربٌة المطبوعة فً الصور الرلمٌة ؼٌدق سمٌع جركس
        د. مرٌم ساعً  
 د. مجد علً

2/25/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 حماٌة محوالت االستطاعة من المصر بٌن اللفات باستخدام تحوٌل الموٌجة رامً إبراهٌم العٌد
      د. عمار حجار    

 علً د. عدنان
3/24/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 5/5/2020 د. رامً جورج تحسٌن األداء الحراري لبللط الشمسً الهوابً باستخدام المواد متؽٌرة الطور نور ٌحٌى إبراهٌم

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 5/5/2020 د. خولة حموي على تعلم اآللةتحلٌل أداء أنظمة التعرؾ على لؽة اإلشارة العربٌة المعتمدة  مخابٌل جرجس سبلمه

 دمحم عبد العزٌز رجب هندسة المٌكاترونٌن
التحكم بطرؾ صناعً علوي باالعتماد على اإلشارات الكهربابٌة للعضبلت 

EMG ًوتمنٌات الذكاء الصنع 
        د. فادي متوج    
 د. نزار عبد الرحمن

5/5/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 لٌلىعبلء صبلح 
نمذجة ومحاكاة نظام تبرٌد محرن دٌزل بهدؾ ضبط درجة حرارته وتملٌل 

 استهبلن الطالة الكهربابٌة واالنبعاثات
 5/5/2020 د. نبٌل ؼدٌر

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 عبلء سلمان محرز
تصمٌم التؤمٌن الرٌاضً والبرمجً لربط وسابل الدفاع الجوي ؼٌر المإتمتة مع 

 المٌادة
 د. كندة أبو لاسم   

 د. ٌامن عٌسى  
5/5/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 التحلٌل التجرٌبً ألداء لوح كهروحراري مدمج مع سخان ماء شمسً مٌرال اٌمن إسكندر
 د. رامً جورج   

 د. مسعود صبٌح  
5/5/2020 
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هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 بٌداء دمحم علً
شالولٌة ذات استطاعة منخفضة فً مدٌنة اإلدارة األمثل لمزرعة رٌحٌة 

 المنٌطرة
 6/16/2020 د. صبلح داوود

 بشار راجً عدٌره الهندسة البحرٌة
 KVLCCدراسة تؤثٌر شكل الممدمة البصلٌة على مماومة السفٌنة الناللة 

 CFDباستخدام تمنٌة 
 6/16/2020 د. نوار عباس

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 نعمة لاسم أحمد
توسٌع حدود استمرار النظام الكهربابً عند الذروات المنخفضة والسعوٌة دراسة 

 باستخدام المولدات المتوالتة ثنابٌة التهٌٌج
       د. زٌد بدر    

 د. نسمت أبو طبك 
6/16/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 مروه علً الرحٌه
والتراٌبولوجٌة أللراص دراسة تؤثٌر المادة الرابطة على الخصابص المٌكانٌكٌة 

 الجلخ
           د. أحمد سبلمة  
 د. هادي معبل

6/16/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 اٌهم ادٌب اسعد
تحدٌد الموالع المناسبة لتركٌب المزارع الرٌحٌة فً الساحل السوري استنادا 

 لتمنٌات التصوٌر والبرمجة
 6/16/2020 د. جهاد بدور

 شفٌك عدٌره نور الهندسة البحرٌة
دراسة علمٌة لربط الموانا السورٌة بالموانا العالمٌة لدعم االلتصاد الوطنً 

 ضمن رإٌة ربط البحار الخمسة
 6/16/2020 د. سابر صلٌبة

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 دراسة تؤثٌر الناشر على السلون اآلٌرودٌنامٌكً لتوربٌنات الرٌاح الصؽٌرة حبل فابك سلٌطٌن
الدٌن عابدٌن     د. بدر 

 د. رامً جورج
6/30/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 زٌنه نبٌل لصٌر
ممارنة بٌن أهم تمنٌات مبلحمة نمطة االستطاعة األعظمٌة فً أنظمة الخبلٌا 

 الكهروضوبٌة
 د. جورج اسبر    

 د. عمار حجار  
14/7/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 لٌس سلٌم عربً
نظام استمرار اسٌارة السٌاحٌة بهدؾ تخفٌض االهتزازات باستخدام تحسٌن أداء 

 وحدة تحكم مناسبة
 22/9/2020 د. هٌثم أسمر

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 LTEبالممارنة مع  WIFIتمٌٌم أداء أنظمة نمل الصوت عبر شبكات  مإٌد ظفر هللا عسكر
     د. مجد علً   

 د. عبد الكرٌم السالم   
7/10/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 طونً هٌكل عضوم
االستفادة من الطالة الحرارٌة الضابعة مع مٌاه التبرٌد فً محطة الزارة 

 الحرارٌة لتدفبة البٌوت الببلستٌكٌة
 7/10/2020 د. دمحم عطا بطل

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 7/10/2020 د. إٌمان دٌبلنة الكتلة الحٌوٌة ( لتولٌد الطالة الكهربابٌة -دراسة تحلٌلٌة للنظام الهجٌن) الرٌحً  احمد نزٌه سلٌمان

 ٌمامه سعٌد شٌخ مصطفى هندسة الموى المٌكانٌكٌة
استخدام الشبكات العصبونٌة للتحكم بالعنفات الرٌحٌة ذات المولد التحرٌضً مضاعؾ 

 DFIGالتؽذٌة 
 د. بدر الدٌن عابدٌن    

 د. نسمت أبو طبك 
3/11/2020 

 علً احمد علً هندسة المٌكاترونٌن
نظام تعرؾ على المزحٌات البشرٌة باالعتماد على العملٌات المورفولوجٌة ، خوارزمٌة 

SFTA  و شبكاتMLP 
 11/8/2020 د. إٌاد حاتم

 مرام ناٌؾ عجٌب هندسة التصمٌم واإلنتاج
باستخدام  نمذجة و محاكاة اإلجهادات الحرارٌة فً منطمة المطع فً الخراطة الطولٌة

Matlab Simulink 
 11/8/2020 د. دمحم خٌر دمحم

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 دراسة تؤثٌر التآكل الحٌوي على أنواع مختلفة من الفوالذ حسن وابل ببلل
          د. أحمد سبلمة   
 د. ٌاسر حماد

11/8/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 رهؾ عبد الحسٌن دمحم
حرارٌة لتحسٌن كفاءة المخابز اآللٌة باسترجاع الحرارة دراسة تحلٌلٌة و 

 الضابعة مع نواتج االحتراق
 14/7/2020 د. أٌوب حسن

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 دراسة نظام هجٌن لتمنٌة تخزٌن الطالة الكهرومابٌة بالضخ الثبلثً ٌمامه مخلوؾ ابو علً
             د. زٌد بدر  
 د. نبٌل ؼدٌر

14/7/2020 

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 رٌتا برهان حسون
تحسٌن أداء بروتوكوالت توجٌه جودة الخدمة الواعة للطالة فً شبكات 

 حساسات الجسم
 14/7/2020 د. مثنى المبٌلً

 نجم الدٌن دمحم حمٌدان الهندسة البحرٌة
فً  تطوٌر بدن سفٌنة ثبلثً البعد بما ٌنسجم مع المتطلبات و الموانٌن الناظمة

 مرحلة التصمٌم األولً
              د. رامً حوا   
 د. وسام جعبري

14/7/2020 

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 14/7/2020 د. بشرى معبل Hashالمعدلة مع توابع البعثرة  AESدراسة تحلٌلٌة لفعالٌة دمج خوارزمٌة  أحمد سابد موفك الصاري

 مرام ببلل لاسم الهندسة البحرٌة
دراسة و تحلٌل االهتزاز فً العمود المرفمً لمحرن الدٌزل باستخدام طرٌمة 

 العناصر المنتهٌة
 د. عواطؾ نصرة   

 د. منى اسبر  
14/7/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 تحدٌد نوع و مولع العطل فً خطوط النمل الكهربابٌة باستخدام التعلم العمٌك بتول فإاد علً
         د. تمام حٌدر    
 د. ؼادي محمودي

23/7/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 عبلء عبد المادر رٌحاوي
النمذجة و التحلٌل بمساعدة الحاسوب لحاالت تصدع ذراع الحفارة ذات الجرافة 

 و إٌجاد تصمٌمه األمثل
            د. سمٌر كفا   
 د. وسام لدار

23/7/2020 

 23/7/2020 د. نوار عباس CFDدراسة ـؤثٌر خشونة السطح على مماومة السفٌنة باستخدام تمنٌة  زٌنب علً علً الهندسة البحرٌة

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 لمى عدنان باشا
تحسٌن أنظمة دعم المرار فً نظم التعلٌم الجامعً باستخدام تمنٌات التنمٌب عن 

 البٌانات و التعلم اآللً
 23/7/2020 د. كندة أبو لاسم

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 11/8/2020 د. مجد علً تطوٌر نظام لتفسٌر لؽة الجسد بهدؾ تحسٌن أداء نظم دعم المفاوضات العباس محمود علً

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 علً فاتح عالل
التحكم باالستطاعة الفعلٌة لتملٌل انحرافات الجهد و التردد فً الشبكات 

 باستخدام لالبات ذكٌةالمٌكروٌة الذكٌة 
         د. عمار حجار   
 د. نسمت أبو طبك

11/8/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 تصمٌم و نمذجة مجفؾ هجٌن ) شمسً / كتلة حٌوٌة( و تمٌٌم أدابه الحراري علً جمٌل عٌوش
            د. أٌوب حسن  
 د. عدنان علً

11/8/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 دمحم احمدنوار 
تحلٌل بنى مختلفة للمالبات متعددة المستوٌات المتعالبة فً نظم المٌادة الكهربابٌة 

 دراسة ممارنة-
       د. ؼسان الحاٌن   
 د. نسمت أبو طبك

11/8/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 ٌوسؾ احمد ابراهٌم
-Gدراسة االحتكان و االهتراء فً لوالب البولً أمٌد فً آلة تؽلٌؾ السجابر 

DX2NV فً معمل سجابر جبلة 
 د. لطٌفة الحموي  

 د. احمد سبلمة  
11/8/2020 
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هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 عبد هللا نزار حموٌه
تحسٌن أداء عنفة رٌحٌة شالولٌة منخفضة االستطاعة عن طرٌك مٌل الشفرة فً 

 المنٌطرة
 11/8/2020 د. صبلح داوود

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 مٌساء ؼٌث اسماعٌل
تصمٌم نموذج رٌاضً لمرشح صوتً فً الشبكات الضوبٌة المرنة و تحسٌن 

 بارامترات الترشٌح األحادي و الترشٌح الثنابً
 1/9/2020 د. هدٌل عٌسى

 روز اسعد صالح الهندسة البحرٌة
استخدام خبلٌا الولود الهٌدروجٌنٌة فً السفن التجاٌة و دراسة الجدوى 

 ANSYS FLUENTااللتصادٌة عددٌاّ باستخدام 
 1/9/2020 د. منى اسبر

 دالٌا دمحم عباس الهندسة البحرٌة
بساتخدام  JBCدراسة التؤثٌر المتبادل بٌن البدن و الرفاص لناللة صب حدٌثة 

 CFDتمنٌة 
 1/9/2020 د. نوار عباس

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

زٌن العابدٌن جمٌل 
 بستون

تصمٌم نموذج حاسوبً لمنع تكاثؾ البخار ضمن جدران األبنٌة المدفؤة فً 
 المناطك الباردة

 22/9/2020 د. أٌوب حسن

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 نسمة علً علً
التاكٌت فً شبكات دراسة تحلٌلٌة لدمج تمنٌات الضؽط مع خوارزمٌة 

 الرلالة الواحدة
        د. خولة حموي   
 د. بشرى معبل

22/9/2020 

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 تحسٌن التصمٌم األٌرودٌنامٌكً لشفرات التوربٌنات الرٌحٌة الصؽٌرة اوٌس دمحم عٌسى
د. بدر الدٌن عابدٌن    

 د. رامً جورج
1/9/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 احمد خضوردمحم 
تؤثٌر إضافة كربونات الكالسٌوم على خواص البولً اٌتلٌن منخفض 
الكثافة المستخدم فً تصنٌع أؼطٌة عبوات الزٌوت المعدنٌة فً مصفاة 

 حمص

 د. لطٌفة الحموي  
 د. ماهر االبراهٌم  

1/9/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 سهٌر دمحم صبح
المطارات بالطالة الكهربابٌة فً الخطوط دراسة فنٌة التصادٌة لتؽذٌة 

 الحدٌدٌة السورٌة
         د. عزت حسن 
 د. مسعود صبٌح

1/9/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 هبا رزق خلٌل
 DFIGحماٌة المولدات الرٌحٌة التحرٌضٌة ذات التؽذٌة المضاعفة 

 باستخدام تحوٌل الموٌجة
      د. عمار حجار  
 د. عزت حسن

1/9/2020 

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 علً عبد اللطٌؾ دمحم
تحسٌن أداء السطوح العاكسة الذكٌة باستخدام الخرابط الداخلٌة اعتماداً على تعلم 

 اآللة
 1/9/2020 د. ؼدٌر ماضً

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

أمجد احمد علً / موفد 
وزارة داخلٌا لصالح 
 الدفاع

المٌاس فً المٌاسات التكنولوجٌة لعملٌات التشؽٌل  دراسة استخدام تمنٌات
 المٌكانٌكً فً تمٌٌم جودة و أداء المنتجات

         د. هادي معبل   
 د. جهاد بدور

1/9/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 RRR-3التصمٌم األمثل لروبوت تفرعً مستو من نوع  دمحم سمٌر مشلح
       د. باسل لدار  

 د. سمٌر كفا 
1/9/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 دراسة تؤثٌر نظام التخمٌد على كفاءة عمل النوالل االهتزازٌة مجد دمحم مصا
 د. لطٌفة الحموي 

 د. هادي معبل   
1/9/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

ًّ  مهند حسان ٌوسؾ  دراسة تآكل أنابٌب المراجل فً مستشفى تشرٌن الجامع
      د. احمد سبلمة    

 د. هٌثم حسن
1/9/2020 

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 علً خالد عباس
تحسٌن األداء المتعلك بالتؤخٌر فً شبكات الجٌل الخامس باستخدام تمنٌات 

SDN/NFV  على مستوىRAN 
 16/11/2020 د. جمال خلٌفة

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 بشار محمود سلطان
تؤثٌر بارامترات الملء على الخواص المٌكانٌكٌة للمنتجات المصنعة بالطباعة 

 FDMثبلثٌة األبعـاد بتمنٌة 
 16/11/2020 د. باسل لدار

 كلٌة اآلداب

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 ازاهٌر جٌدر سلٌمان علم االجتماع
ًّ و تمدٌر  دراسة مٌدانٌة على  -الذات عند طبلب المدارس المهنٌّة التعلٌم المهن

 عٌنة من طبلب الثانوٌتٌن الصناعٌة و النسوٌة فً مدٌنة جبلة
 11/8/2020 د. عبٌر احمد

 22/9/2020 د. جولٌٌت سلوم األخطار الجٌومورفولوجٌة فً حوض نهر دٌفة )االنحدار و التعرٌة ( االء بدٌع الصوص الجؽرافٌا

 1968 - 1948تطور األوضاع السٌاسٌة فً الٌمن الشمالً بٌن عامً  الٌن علً حمدان التارٌخ
د. ابراهٌم عبلء الدٌن          

 د. وسام عٌاش
22/9/2020 

 20/10/2020 د. سهام صمر دراسة نصٌّة -االلتفات و إحكام النص فً شعر امرئ المٌس الكندي  امٌره مطٌع خنسه اللؽة العربٌة

 5/5/2020 د. لطٌفة برهم أسالٌب السرد فً رواٌات أنٌسة عبود امٌن مجد المشهور العربٌةاللؽة 

 22/9/2020 د. نسٌب شحادة الهوٌة النسوة فً رواٌة )األشجار تسافر لٌبلً( للكاتبة اود لو كورؾ اٌمان دمحم ناصر اللؽة الفرنسٌة

 التسامح عند جون لوناألساس السٌاسً لمفهوم  أحمد صالح كعٌكاتً الفلسفة
د. جبلل بدله                     

 د. حامد إبراهٌم
3/10/2020 

 بتول جابر حسن اللؽة العربٌة
 -الظواهر النحوٌة والصرفٌة فً رسالة الؽفران للمعري ) دراسة نظرٌة 

 تطبٌمٌة (
 2/25/2020 د. ابراهٌم البب

 بشرى فإاد عباس الفلسفة
دراسة فً نمد  -( 2018-1931فكر سمٌر أمٌن )الخصوصٌة والكونٌة فً 

 المركزٌة األوروبٌة
 20/10/2020 د. هبل علً

 م 1963 - 1939مولؾ لبنان من المشارٌع الوحدوٌة العربٌة  بشرى محمود دروٌش التارٌخ
د. أٌمن صبلط              

 د. وسام عٌاش
1/9/2020 

 تؽلب لبل اإلسبلم ، البناء الفكري والفنًشعر الحرب فً  جمٌل فاٌز اسكندر اللؽة العربٌة
د. عبد الكرٌم ٌعموب     

 د. رباح علً
7/10/2020 

 20/10/2020 د. عفراء اسماعٌل إشكالٌة الشر فً فكر موسى بن مٌمون جٌداء فداء مرهج الفلسفة

 حبل جهاد ابراهٌم اللؽة العربٌة
دوستوٌفسكً و  اإلنسان بٌن الجوهر و الوجود فً مختارات أعمال فٌودور

 دراسة ممارنة -حٌدر حٌدر الروابٌة
 20/10/2020 د. عٌد محمود
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 الزمان و المكان فً رواٌات حسن حمٌد حمزة شبلش عبد الجلٌل اللؽة العربٌة
د. سهام ناصر          

 د. فٌروز عباس
16/11/2020 

 20/10/2020 د. عدنان أحمد رجز أبً النجم العجلً و شعرهِ  دالٌا عبد الرحمن عٌسى اللؽة العربٌة

 20/10/2020 د. جبلل بدله الوظٌفٌة الرمزٌة للؽة عند كلود لٌفً شتراوس دٌما جعفر مصطفى الفلسفة

 رهؾ أحمد حسن التارٌخ
دراسة  -المرأة بٌن الوالع الدٌنً و االجتماعً زمن المرابطٌن و الموحدٌن 

 ممارنة
د.زٌنب وردة              

 د. بشار عباس
23/7/2020 

 3/11/2020 د. لمٌس ناصر السٌاحة الرٌفٌة و دورهـا فً تنمٌة منطمة الدرٌكٌش فً محافظة طرطوس رواء محمود دمحم الجؽرافٌا

 رإى حسٌن سعد علم االجتماع
دراسة  -اتجاهات طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة تشرٌن نحو الزواج المدنً 

 جامعة تشرٌنمٌدانٌة على طلبة الدكتوراه فً 
 16/11/2020 د. عبٌر أحمد

 20/10/2020 د. عفراء اسماعٌل اإلنسان الجدٌد فً مرحلة ما بعد الحداثة عند فرانسٌس فوكوٌاما رٌم لٌس رجب الفلسفة

 زانا أحمد ابراهٌم الفلسفة
مولؾ كارل بوبر النمدي من النزعة التارٌخانٌة و من المذاهب السٌاسٌّة 

 الفلسفٌة الكبرىالشمولٌة و 
 20/10/2020 د. ابراهٌم رزوق

 20/10/2020 د. حامد ابراهٌم الفلسفة والدٌن عند ابً حٌان التوحٌدي زاهر أحمد عجٌنً الفلسفة

 ساهر دمحم طالب الجؽرافٌا
رصد حرابك الؽابات و أثرهـا فً المنطمة الشمالٌة لمحافظة البلذلٌة باستخدام 

عد نظم المعلومات الجؽرافٌة و  االستشعار عن بـ 
 1/9/2020 د. تركٌة المصطفى

 ق.م1200-3200تل بران تارٌخٌا  وحضارٌا  -مملكة ناؼار سلوى أحمد عاصً التارٌخ
د. شٌرٌن رعوان        

 د. ؼٌداء جاموس
3/11/2020 

 20/10/2020 د. منذر شبانً إٌمانوٌل كانطالتجربة الدٌنٌة من التوسطات البلتارٌخٌة إلى الدٌن الكونً عند  سهى محمود نجم الفلسفة

 سهٌله احمد فواخرجً علم االجتماع
األمانة العلمٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا والعوامل المإثرة فٌها من وجهة نظر 

 أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة فً جامعة تشرٌن
 1/28/2020 د. نبال الجورانً

 سومر صبحً شعبان الجؽرافٌا
دراسة حالة  -سنة( فً ظل الوالع الراهن  35-20الشباب )تؽٌر أنماط حٌاة 

 مدٌنة البلذلٌة
 22/9/2020 د. ؼٌثاء زوان

 سومر دمحم فٌوض التارٌخ
 - 1672دور الصدر األعظم فً الحكم و اإلدارة فً عهد السلطان دمحم الرابع 

 م 1694
د. عبلء الدٌن جبور        

 د. وسام عٌاش
22/9/2020 

ًّ الدٌن دمحم بن عربً منٌر ٌزبنسومر  الفلسفة  20/10/2020 د. برهان مهلوبً مفهوم الهّمة عند مح

 شذا ؼسان دٌوب علم االجتماع
أثر مشاهد العنؾ فً الهواتؾ الذكٌة فً سلون المراهمٌن من وجهة نظر 

 الوالدٌن
 15/12/2020 د. نبال الجورانً

 صبا حكمت شعبان التارٌخ
 1973 -1945ضد الكٌان الصهٌونً بٌن عامً  النضال الجزابري الفلسطٌنً

 م
د. أٌمن صبلط          

 د. وسام عٌاش
5/5/2020 

 صبا هٌثم حامد اللؽة االنكلٌزٌة
األنثى الهٌتروتوبٌا : دراسة مختارات لصصٌة باالنكلٌزٌة لبعض الكاتبات 

 العربٌات
 7/10/2020 د. احمد العٌسى

 ضحى اسماعٌل المٌّم علم االجتماع
دراسة مٌدانٌة فً رٌؾ  -والع المرأة الرٌفٌة و دورهـا فً عملٌة التنمٌة المستدامة 

 البلذلٌة
 11/8/2020 د. هند العمٌبة

 دراسة نمدٌة -كعب األحبار و دوره فً رواٌة األخبار  عبد المادر دمحم رٌس التارٌخ
 د. بشار عباس         

 د. نبٌل لرحٌلً   
23/7/2020 

 شعرٌة السرد بٌن نظرٌات المراءة و آلٌات التلمً فً مختارات من أعمال حٌدر حٌدر عبلء سامً خضور اللؽة العربٌة
د. ٌعموب البٌطار          

 د. ٌعرب خضر
3/11/2020 

 علً جابر عبدهللا التارٌخ
-1550التمالٌد الدٌنٌة فً العاصمة السٌاسٌّة فً مصر خبلل عصر الدولة الحدٌثة 

 ق.م1069
 1/9/2020 صمور د. براءة

 20/10/2020 د. عدنان أحمد التشكٌل الجمالً لصورة اإلنسان فً شعر المخضرمٌن علً سلٌمان مٌهوب اللؽة العربٌة

 علً دمحم دٌبو اللؽة العربٌة
االتساق النصً عند عبد السبلم العجٌلً عٌادة فً الرٌؾ ، و أحادٌث الطبٌب 

 ً  أنموذجا
 7/10/2020 د. سمٌرة الراهب

 ؼزل عبد الكرٌم نور هللا اللؽة العربٌة
جدلٌة األمل والخٌبة فً مختارات من أعمال انطون تشٌخوؾ ، عبد هللا عبد ، 

 دراسة ممارنة -ولٌد إخبلصً المصصٌّة 
 22/9/2020 د. عٌد محمود

 فادي جاسم عٌسى التارٌخ
الثالث دور المبابل البدوٌة فً إسماط إمبراطورٌات ببلد الرافدٌن )فً األفل 

 والثانً لبل المٌبلد(
د. شٌرٌن رعوان        

 د. ؼٌداء جاموس
22/9/2020 

 1/9/2020 د. لمٌس ناصر السٌاحة الشاطبٌة و دورهـا بالتنمٌة السٌاحٌة فً الشاطا الشمالً لمدٌنة البلذلٌة فادٌه نبهان دٌب الجؽرافٌا

 فاطمة دمحم بلوي الجؽرافٌا
جٌومورفولوجٌة حوض نهر عٌن التٌنة ) دراسة  أثر النشاط البشرّي فً تؽٌٌر

 فً الجٌومورفولوجٌة التطبٌمٌة(
د. جولٌٌت سلوم           

 د. نتركٌة المصطفى
1/9/2020 

 م ( 1946-1920دور المرأة السورٌة فً فترة االنتداب الفرنسً )  فاطمه دمحم عبد هللا التارٌخ
د. وسام عٌاش            

 د. ربٌع عثمان
1/28/2020 

 األبنٌة الصرفٌة و داللتهـا فً دٌوان أبً فراس الحمدانً كنانه محمود احمد اللؽة العربٌة
د. صفوان سلوم           

 د. هند خٌر بن
20/10/2020 

 20/10/2020 د. هبل علً (2016 - 1928المعرفة و تحوالت السلطة فً فكر ألفٌن توفلر ) ماري نادر مٌا الفلسفة

 22/9/2020 د. عبلء الدٌن جبور م 1635 - 1517عبللة األبمة الزٌدٌة فً الٌمن مع الدولة العثمانٌة  دمحم سٌؾ الدٌن زكً التارٌخ

 2/10/2020 د. ابراهٌم رزوق التفكٌر االبستمولوجً بٌن منهجٌة باشبلر التحلٌلٌّة النفسٌّة و تكوٌنٌة جان بٌاجٌه دمحم مصطفى بشو الفلسفة

 احمد طالبمران  التارٌخ
هـ  923 - 648األزمات االجتماعٌة فً المجتمع العربً خبلل حكم الممالٌن ) 

 م  ( / 1250-1517/ 
 2/11/2020 د. محسن ٌونس

 منال سلٌم علو علم االجتماع
دراسة أنثروبولوجٌة  -األمثال الشعبٌة و دورهـا فً عملٌة الضبط االجتماعً 

 مٌدانٌة فً رٌؾ البلذلٌة
 1/9/2020 العمٌبةد. هند 

 1/9/2020د. ٌسرى اإلبراهٌم        الحركة األٌمونٌة و تداعٌاتهـا على الدولتٌن البٌزنطٌة و العربٌة اإلسبلمٌة فً  مهنا سلٌمان مهنا التارٌخ
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 د. شذى مكنا المرنٌن الثانً و الثالث الهجرٌٌن )الثامن والتاسع للمٌبلد(

 11/8/2020 د. مدى شرٌمً دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذلٌة -خصوبة األسرة السورٌة : الوالع و المحددات  مٌادة دمحم اسبر علم االجتماع

 نكران االعتراؾ و اإلماتة النفسٌة للذات عند أكسٌل هونٌث نور احمد صالح الفلسفة
د. جبلل بدله         

 د. هبل علً
20/10/2020 

 1/9/2020 د. جولٌٌت سلوم جٌومورفولوجٌة منطمة الدالٌة و أثرهـا فً السٌاحة )وادي الملع أنموذجاً( نورس حسٌن فرحه الجؽرافٌا

 16/11/2020 د. ؼسان عبلء الدٌن الذات و العالم عند إدؼار موران نوره أحمد دمحم علً الفلسفة

 دراسة نحوٌة ببلؼٌة -ربٌعة األسالٌب اإلنشابٌة فً دٌوان عمر بن أبً  هناء دمحم سمٌه اللؽة العربٌة
د. ابراهٌم البب            

 د. عبد الحمٌد ولاؾ
1/28/2020 

 م / 1923-1876سٌاسة الدولة العثمانٌة تجاه األرمن /  هٌلٌن دمحم صالح التارٌخ
د. ربٌع عثمان            

 د. وسام عٌاش
1/28/2020 

 20/10/2020 د. ابراهٌم رزوق الدٌمولراطٌة عند الفٌلسوؾ باول فاٌرابٌندمفهوم الحرٌة و  ٌارا اسماعٌل المطلبً الفلسفة

 العوامل ونظرٌة النحو الوظابفً لراءة سٌمٌابٌة لمختارات من ممامات الهمذانً ٌامن دمحم هبلل دملخً اللؽة العربٌة
د. دمحم إسماعٌل بصل      

 د. فاطمة بلة
4/21/2020 

 داالتًٌوسؾ دمحم جمال  اللؽة العربٌة
الحذؾ و االستعارة  -التكثٌؾ الببلؼً و داللته فً كتاب الكشاؾ للزمخشري 

 أنموذجٌن
 22/9/2020 د. بثٌنة سلٌمان

 كلٌة العلوم

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 الكٌمٌاء
ابراهٌم عبد الرحمن 

 المصطفى
جدٌدة و دراسة خواصهـا الكٌمٌابٌة و تحضٌر بعض معتمدات فانادٌل عضوٌة 

 الفٌزٌابٌة ، ذات تطبٌمات طبٌة محتملة
د. معٌن نعمان              

 د. حسن للعٌة
21/4/2020 

 ابراهٌم عبد السبلم عنتر الكٌمٌاء
دراسة توازنات األطوار فً الجملة الثنابٌة لمولٌبدات الرصاص مع الزنن 

PbMoO4-Zn 
 5/5/2020 د. دمحم دٌب

 االء اٌمن حسن علم الحٌاة النباتٌة
تحدٌد الصفات الشكلٌة و خصابص بروتٌنات البذور ألنواع من جنس البٌمٌة 

vicia Lو دراسة تؤثٌر سماد المهوة علٌهـا . 
         د. دٌنا حداد   

 د. لطٌفة علً 
5/5/2020 

 امتثال ابراهٌم موسى علم الحٌاة الحٌوانٌة
و كفاءة التكاثر  Xantidaeدراسة بٌبٌة ممارنة للتركٌب اإلحٌابً لسرطانات 

 جبلةفً مٌاه شاطا  Xamto Poressaعند النوع 
            د. فابز صمر  
 د. ادٌب زٌنً

5/5/2020 

 إٌناس وسٌم الشوفً علم الحٌاة الحٌوانٌة
( فً محافظة  Columbidaeدراسة بٌبٌة لبعض أنواع الحمام البري ) فصٌلة 

 البلذلٌة و دراسة العوامل المإدٌة إلى تراجع جماعاتهـا
 7/4/2020 د. علً منصور

 ألٌن ساهان سركو علم الحٌاة النباتٌة
تؤثٌر بعض المصادر الكربونٌة و اآلزوتٌة و الشروط البٌبٌة فً إنتاجٌة 

 الرٌبوفبلفٌن و البٌوتٌن من بعض أنواع الخمابر
  د. مٌساء ٌازجً     

 د. نسرٌن نمشو 
24/3/2020 

 كثٌرات حدود فاٌبر المعممة و استخدامهـا فً نظرٌة التمرٌب بشار دمحم كنج الرٌاضٌات
          د. دمحم علً     
 د. حسن خلٌفة

10/3/2020 

 ببلل كمال حنونه علم الحٌاة النباتٌة
تؤثٌر زٌت بذور العنب فً السمٌة الكبدٌة والكلوٌة المستحدثة برباعً كلور الكربون 

CCL4 عند الفبران 
 د. اكتمال علً       

 د. مروان دباغ 
7/4/2020 

 بٌان حسان لولو علم الحٌاة النباتٌة
تؤثٌر مستخلص بذور الحلبة فً السمٌة الكبدٌة و الكلوٌة المستحدثة ببنزوات الصودٌوم 

 عند الفبران البٌضاء
 7/4/2020 د. هٌام فاضل

 دراسة خوارزمٌة النمطة األلرب لمسابل أمثلٌات محدبة مركبة فً فضاءات هلبرت بٌداء امٌن سبلمه الرٌاضٌات
 د. دمحم سوٌمات         

 د. بشرى عباس
21/4/2020 

 تؽرٌد علً ٌوسؾ علم الحٌاة النباتٌة
(  Actinia equineدراسة الفعالٌة الحٌوٌة لمستخلصات المرجان )شمابك نعمان البحر 

 على بعض أنواع الجراثٌم الممرضة
         د. فابز صمر    

 د. سٌراإوس دمحم  
10/3/2020 

 إبطاء الذرات المعتدلة باللٌزر و دراستهـا حازم دمحم الطره الفٌزٌاء
        د. نظٌر دٌوب   

 د. ابراهٌم راهب 
7/4/2020 

 حسان نبٌه مهنا علم الحٌاة الحٌوانٌة
( فً الساحل  Lacertidaeدراسة تصنٌفٌة لبعض أنواع السحالً الحمٌمٌة ) 

 السوري باستخدام مورفولوجٌا خبلٌا الدم المحٌطٌة
      د. نهلة ابراهٌم  

 د. عروب المصري 
5/5/2020 

 تحلٌلٌة ألعمار النصؾ لتفكن ألفا نظابر الرادون وفك نموذج جتموؾدراسة  حسن دمحم عجمٌه الفٌزٌاء
       د. هٌثم جبٌلً    

 د. جهاد ملحم
5/5/2020 

 دراسة تحلٌلٌّة ألعمار النصؾ تفكن ألفا نظابر الرادون وفك نموذج جاموؾ حسن دمحم عجمٌه الفٌزٌاء
         د. هٌثم جبٌلً   
 د. جهاد ملحم

5/5/2020 

 روالنا دمحم عابشه الكٌمٌاء
( فً تحدٌد كل من أٌونات المنؽنٌز HPHMABاستخدام الكاشؾ العضوي )

(II( و الزببك )IIبالطرٌمة الطٌفٌّة اللونٌة ) 
 21/4/2020 د. دمحم معروؾ

 رٌم سٌؾ الدٌن المرشدي الكٌمٌاء
و استخدامهـا فً إزالة  SBA-15تحضٌر و دراسة البنٌة المٌزومسامٌة 

 الملوثات الفٌنولٌة

 د. ابراهٌم راهب    
د. حسام الدٌن    

 لواص
24/3/2020 

 زكرٌا خالد الحاج دمحم الرٌاضٌات
إشارة الحلول لجمل معادالت تكاملٌة خطٌة و ؼٌر خطٌة فً  -اٌجاد ثابت 

 فضاء اورلٌتش
        د. ودٌع علً      

 د. حسن خلٌفة
10/3/2020 

 دراسة فعالٌة و خصابص مستحضر السٌلوالز المنتج بواطسة فطور التربة زكرٌا كمال الزاٌد الكٌمٌاء
 د. نبٌل طعمه     

 د. نوال علً  
21/4/2020 

 زٌنه جمال فضه الجٌولوجٌا
دراسة جٌوكٌمٌابٌة تحلٌلٌّة تمٌٌمٌّة لتشكل المواد الهٌدروكربونٌة فً نطاق الطً 

 التدمري الشمالً
أحبلم ابراهٌم          د. 

 د. نبٌه خرٌستٌن
5/5/2020 

 علم الحٌاة النباتٌة
زٌنه صنفوح شولن 

 الصباغ
تؤثٌر مستخلص أوراق اللوؾ فً الحد من سرطان الجهاز الهضمً عند الفبران 

 البٌضاء
د. مروان دباغ          

 د. عٌسى أحمد
7/4/2020 

 سارة ودٌع لدار الكٌمٌاء
عند نسب مولٌة مبوٌة  sno-cuتحضٌر خزفٌات معدنٌة فً الجملة الثنابٌة 
 محددة

 د. دمحم دٌب          
 د. دمحم هشام أبظلً  

21/4/2020 
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 سالً شٌركو شمدٌن علم الحٌاة النباتٌة
دراسة تؤثٌر تراكٌز ملحٌة مختلفة فً إنبات و نمو بذور الفاصولٌاء صنؾ 

 البلدي
      د. نجاة جنود       

 د. مٌرنا عشً
7/4/2020 

 دراسة مسؤلة كوشً شاذة االضطراب فً فضاء هلبرت سامً رفعت عمران الرٌاضٌات
         د. ودٌع علً     

 د. أحمد كنج
7/4/2020 

 دراسة نظام المٌاه الجوفٌة و آفاق استخداماتهـا فً حوض وادي لندٌل سندس جمٌل سلوم الجٌولوجٌا
             د. أحمد دمحم     
 د. كنان راعً

25/2/2020 

 7/4/2020 د. محمود مصطفى دراسة بترولوجٌة للصخور البازلتٌة فً منطمة مشتى الحلو سوسن حامد طراؾ الجٌولوجٌا

 إٌجاد البعد المتري لبعض بٌانات األلعاب التوافمٌة شادي علً اسماعٌل الرٌاضٌات
د. هدٌل برباره          

 د. سهٌل محفوض
10/3/2020 

 شٌرٌن خلٌل كربوج الجٌولوجٌا
دراسة مٌكروبالٌونتولوجٌة للمنخرٌات و الكوكولٌتات لتوضعات الماسترٌخت 

ًّ البلذلٌة والحفّة  فً رلعت
        د. ؼادة دمحم      

 د. سامر كنجو
5/5/2020 

 طارق جهاد ماضً الفٌزٌاء
االتصال اللبلسلكً الضوبً دراسة و ممارنة تؤثٌر العوامل الجوٌة ضمن لنوات 

 ( الناتجٌن عن اللٌزرات1550nm , 785nmعند الطولٌن الموجٌٌن )
 د. بسام ؼزولٌن   

 د. جمال سعٌد  
21/4/2020 

 21/4/2020 د. حسن وسوؾ تحضٌر الببلستٌن الحٌوي من السٌلٌلوز المستخلص من المخلفات النباتٌة عبد هللا خالد النونه الكٌمٌاء

 دراسة نظرٌة و تجرٌبٌة الستجابة الكواشؾ لمفعول تولٌد األزواج عبد هللا سمٌر ؼضبان الفٌزٌاء
 د. جبور جبور      

 د. جهاد ملحم  
5/5/2020 

 الكٌمٌاء
عبد المجٌد أحمد الحاج 

 علً
 AIC1 3 - SnC1دراسة تشكل المركبات المعمدة األمٌنٌة فً الجملة الثبلثٌّة )

2 - Et2NH خواصهـا( و دراسة 
 24/3/2020 د. نزار ؼنام

 علً حسن ٌوسؾ علم الحٌاة النباتٌة
تؤثٌر مستخلصات بعض الطحالب الماعٌة السابدة لشاطا مدٌنة جبلة فً نمو 

Aspergillus niger    وEsherichia coli 
 د. مهٌب اسماعٌل    

 د. بلسم جرٌكوس 
7/4/2020 

 علً كامل حسن الكٌمٌاء
السٌرٌوم (  -تصنٌع مساري انتمابٌة لبعض أٌونات األتربة النادرة )البلنتانٌوم 

 (ISE() REEباستخدام معجونة الكربون المعدلة 
 21/4/2020 د. هاجر ناصر

 الكٌمٌاء
عمار دمحم ٌاسر دمحم 

 منصور
دراسة تحلٌلٌة الستمصاء بعض الزٌنواستروجٌنات فً بعض مستحضرات 

 بتمنٌة التحلٌل الكروماتوؼرافًالعناٌة الشخصٌة 
 21/4/2020 د. جهٌنة دٌب

 عٌسى رجب كردي الكٌمٌاء
تحدٌد محتوى الحلٌب الخام و المجفؾ من بعض االستروجٌنات باستخدام 

 (HPLCالكروماتوؼرافٌا السابلة ذات األداء العالً )
 21/4/2020 د. جهٌنة دٌب

 رلٌمة من األكاسٌد لتطبٌمات الخبلٌا الفوتوفولطابٌة تنمٌة و دراسة أفبلم ؼدٌر احمد دمحم الفٌزٌاء
   د. عمار صارم   

         د. برهان داالتً  
 د. مارن ؼودلٌفسكً

5/5/2020 

 مساهمة فً تحسٌن حل مشكلة المهمة التربٌعٌة باستخدام الخوارزمٌات التمرٌبٌة ؼدٌر كامل سلٌمان الرٌاضٌات
      د. دمحم حسن   

 ببللد. وسٌم   
7/4/2020 

 ؼدٌر وفٌك نوٌره الفٌزٌاء
( ٌعمل باستخدام مفتاح جودة Nd-Y A Gنمذجة زمنٌة فراؼٌة للٌزر صلب )

 لابل لبلشباع
        د. بسام ؼزولٌن  
 د. زٌاد هرموش/

7/4/2020 

 7/4/2020 د. حسن سنكري و خصابصهـا الجبرٌة mدراسة الزمر ذات النمط  دمحم عامر ابو باال الرٌاضٌات

 7/4/2020 د. محمود مصطفى دراسة بترولوجٌة للصخور البازلتٌة فً منطمة تلكلخ دمحم عماد فاضل الجٌولوجٌا

 7/4/2020 د. محمود مصطفى دراسة بترولوجٌة لبازلت األلبٌان فً رلعة صافٌتا دمحم ماهر العبلوي الجٌولوجٌا

 دمحم ٌاسر حاج احمد الرٌاضٌات
العصبٌة التبلفٌفٌة العمٌمة و استخدامهـا فً معالجة اللؽات تحسٌن الشبكات 

 الطبٌعٌة
 10/3/2020 د. دمحم أسعد

 مرٌم ثابت كفا الجٌولوجٌا
معالجة و تفسٌر بعض بروفٌبلت المسح السٌزمً البحري المتوفرة و ربطهـا 

 مع الٌابسة فً رلعة البلذلٌة
 7/4/2020 د. مظهر الباٌرلً

 الكٌمٌاء
ٌوسؾ سعد  مٌاس عبده 

 )من الجنسٌة الٌمنٌّة(
تحضٌر الدٌزل الحٌوي باستخدام حفازات محضرة محلٌاً و دراسة خواصه 

 الفٌزٌابٌةّ و الكٌمٌابٌّة
          د. براءة سٌو    
 د. حسام الركاد

7/4/2020 

 مٌسم دمحم الجرده الكٌمٌاء
متزازٌّة و تحضٌر أكاسٌد التٌتانٌوم و الزنن المعدلة و دراسة خواصهـا اال

 الحفزٌة لتحطٌم الصادات الحٌوٌة )أمبٌسلٌن و أموكسٌسلٌن(
 د. ابراهٌم راهب 

 د. ٌوسؾ األحمد   
5/5/2020 

 ندى احمد حمدان علم الحٌاة الحٌوانٌة
التركٌب النوعً ألسمان بحٌرة سد بللوران و الدٌدان وحٌدات العابل 

(Monogeneaالمتطفلة علٌهـا) 
        د. حسن سلمان   
 د. زهٌر المجٌد

7/4/2020 

 نوار دمحم عبد اللطٌؾ الكٌمٌاء
استخبلص زٌت لشور ثمرة البرتمال باستخدام النفثا الخفٌفة و دراسة إمكانٌة 
 مزجه مع ولود الدٌزل البترولً و استخدام بماٌا االستخبلص النتاج مادة مازة

         د. براءة سٌو     
 د. حسام الركاد

21/4/2020 

 نور سمٌع حاتم الكٌمٌاء
( بطرٌمة الناللٌة I, Br , CLدراسة تؤثٌر بعض األٌونات المعٌمة على تحدٌد )

الكهربابٌة فً األوساط المابٌة و البلمابٌة و تطبٌمهـا على بعض المستحضرات 
 الصٌدالنٌة

   د. هاجر ناصر   
 د. فاتن عبلء الدٌن 

21/4/2020 

 المسلفنة Nio/Al2O3تحضٌر و توصٌؾ الجملة   هدٌل أحمد خدام الكٌمٌاء
          د. عمل رومٌة   
 د. حسام الركاد

24/3/2020 

 10/3/2020 د. هدٌل برباره NIMدراسة لعبة جدٌدة مشتمة عن لعبة  وجد أدٌب علً الرٌاضٌات

 وسٌم عبد الكرٌم دٌوب علم الحٌاة النباتٌة
ممحفزات نمو و زٌادة إنتاجٌة استخدام مستخلصات بعض الطحالب البحرٌة 

ًّ الفلٌفلة )  Solanum(  و الباذنجان )Capsicum annum .Lمحصول
melongena .L) 

      د. جورج دٌب    
د. هدٌل عراج/ معهد 
 البحوث البحرٌة

10/3/2020 

 ٌونس منٌؾ برهوم علم الحٌاة الحٌوانٌة
) صنؾ  Mytilidaeلفصٌلة   Biocenosesدراسة بٌبٌة للتركٌب اإلحٌابً 

 فً شاطا البلذلٌة(  Bivaliaثنابٌات المصراع 
 7/4/2020 د. فابز صمر

 كلٌة الصٌدلة

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
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الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 والؽذابٌة

 احمد سلٌمان احمد
الؽار الستخدامهـا بحفظ دراسة التؤثٌر المضاد للجراثٌم لخبلصة إكلٌل الجبل و 

 اللحوم
د. دٌمة الدٌاب                

 د. نزٌه داإود
7/10/2020 

الكٌمٌاء الصٌدلٌة و 
 المرالبة الدوابٌة

 احمد دمحم رٌحاوي
دراسة التكافإ الحٌوي فً الزجاج لبعض أشكال األسبرٌن الصٌدالنٌة المتوفرة 

 فً السوق السورٌة
د. هبل بركات           

 نسرٌن لدارد. 
22/9/2020 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

 14/7/2020 د. تمٌم حماد تحضٌر مضؽوطات مطولة التؤثٌر ملبسة معوٌاً لدٌكوفٌنان الصودٌوم )كنموذج( اسراء احمد دالً سلو

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 اسعد صالح الفاحلً
( المصلً فً األمراض التحسسٌّة 1gE)Eاألهمٌة التنبإٌة للؽلوبٌولٌن المناعً 

 لدى مرضى األطفال المراجعٌن لمشفى تشرٌن الجامعً
د. فٌصل رضوان            

 د. راما ابراهٌم
1/12/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 المحببة لدى مرضى لمفوما هودجكنالمٌمة اإلنذارٌة للكرٌات البٌض  بتول احمد عٌسى
د. فراس حسٌن               

 د. رمال أسعد
1/12/2020 

الكٌمٌاء الصٌدلٌة و 
 المرالبة الدوابٌة

 براءة جاسم دؼمان
دراسة التكافإ الحٌوي فً الزجاج لجرعة مضاعفة من مضؽوطات 

 مػ بالممارنة مع مضؽوطات الباراسٌتامول عٌار 500الباراسٌتامول عٌا 
 مػ 1000

د. هبل بركات                 
 د. نسرٌن لدار

11/8/2020 

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 لدى مرضى السكري نمط ثان CRPتمٌٌم تؤثٌر داباؼلٌفلوزٌن على مستوٌات  بشرى دمحم ٌوسؾ
د. نسرٌن لدار                

 د. أرٌج بوبو
22/9/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 بٌلسان احمد حسن
لتحدٌد انتشار المتبلزمة  PLRو  NLRالمٌمة التشخٌصٌة للمشعرات االلتهابٌة 

 االستمبلبٌة لدى مرضى السكري النمط الثانً
 22/9/2020 د. رمال أسعد

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 حسن دمحم خلٌل
ى الوحٌدات لدى مرضى المٌمة اإلنذارٌة لتعدد  اللمفاوٌات و نسبة اللمفاوٌات عل

 لمفوما هودجكن
د. فهد حسٌن                  

 د. سوزان سمرة
1/12/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 المصل فً االبٌضاضات الحادة CRPالمٌمة اإلنذارٌة لـ  حبل دمحم الحسن
د. فراس حسٌن                

 د. راما ابراهٌم
1/12/2020 

الصٌدلٌة و الكٌمٌاء 
 المرالبة الدوابٌة

 دٌنا بسام بشور
 CDC25تصمٌم و اصطناع مثبطات محتملة ألنزٌمات االنمسام الخلوي 

 باستخدام النمذجة الجزٌبٌة
 5/5/2020 د. فاتن الشب

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 دراسة الفعالٌة المضادة للجراثٌم لمستخلص بتبلت الوردة الدمشمٌة رفاه علً لدار
نعمى حسن                 د. 

 د. دٌمة الدٌاب
22/9/2020 

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 رفٌؾ ؼفار دالً
دراسة التؤثٌرات السمٌة المبكرة لبعض أدوٌة األورام على الجهاز الملبً 
الوعابً لدى النساء المصابات بسرطان الثدي المعالج فً مركز المعالجة 

 تشرٌن الجامعًالكٌمٌابٌة و الشعاعٌة فً مستشفى 

د. زٌنة حمامة                
 د. نادر عبد هللا

16/11/2020 

 دراسة الفعالٌة الخافضة للسكر لخبلصة بذور الحلبة رند ابراهٌم ببلل تؤثٌر األدوٌة و السموم
د. نعمى حسن                 

 د. دٌما دمحم
22/9/2020 

الصٌدالنٌات 
 والتكنولوجٌا الصٌدلٌة

 تحضٌر كبسوالت محتوٌة على خبلصة معاٌرة من نبات الزعرور البري بدررندا صبحً 
د. وهاد ابراهٌم               

 د. دٌما دمحم
1/12/2020 

 روال احمد ٌوسؾ تؤثٌر األدوٌة و السموم
تقييؼ تأثيخ السيتفؾرميؽ عمى السدتؾيات البالزمية لكؾليدتخول البخوتيؽ الذحسّي مشخفض 

 الدكخي مؽ الشسط الثانيالكثافة لجى مخضى 
د. رنا ماخوس                

 د. ٌونس لببلن
22/9/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 ساندي الٌاس سطمه
العبللة بٌن مشعرات الكرٌات الحمراء و مكونات المتبلزمة االستمبلبٌة لدى مرضى 

 السكري من النمط الثانً
 22/9/2020 د. رمال أسعد

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 سراء وعد بدور
شٌوع األضداد المناعٌة تجاه مستضدات الكرٌات الحمر لدى مرضى فمر الدم المنجلً و 

 التبلسٌمٌا فً البلذلٌة
د. سوزان الشمالً           

 د. دمحم أٌمن عوامة
14/7/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 سرار وفٌك مٌا
حدٌد أهم أنواع الفطور المسببة لبلنتانات الفطرٌة الجلدٌة عند طبلب السكن الجامعً فً ت

 البلذلٌة
 1/12/2020 د. سوزان سمرة

الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 والؽذابٌة

ً  سبلفه احمد سنا  تحدٌد سوٌات األستالدهٌد فً بعض المشروبات الكحولٌة المصنعة منزلٌا
د. معروؾ الخٌر             

 دٌمة الدٌابد. 
1/9/2020 

الصٌدالنٌات 
 والتكنولوجٌا الصٌدلٌة

 11/8/2020 د. تمٌم حماد تؤثٌر كمٌة و زمن مزج المزلك الكاره للماء على مواصفات مضؽوطات الباراسٌتامول سبلم بسام دمحم

الصٌدالنٌات 
 والتكنولوجٌا الصٌدلٌة

 14/7/2020 د. لمى الهوشً حاوٌة السٌفٌكسٌم تحضٌر و تحدٌد خصابص لٌبوزومات عبد الوهاب مخلص البٌوش

 2تؤثٌر السٌتاؼلٌبتٌن فً مستوٌات األدٌبونٌكتٌن المصلٌة لدى مرضى الداء السكري نمط  عبل ابراهٌم البهلول تؤثٌر األدوٌة و السموم
د. لٌنا صمر                      

 د. ربا سلمان
20/10/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 الدلٌمةاألحٌاء 

 عبل صمر أبو صالح
فً تشخٌص الحوادث االلفارٌة الملبٌة  IMAتمٌٌم دور األلبومٌن المعدل بنمص التروٌة 

 لدى مرضى األلم الصدري الحاد
د. عفراء زرٌمً              

 د.باسم معروؾ
22/9/2020 

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 لمستخلص الوردة الدمشمٌة فً الزجاجدراسة الفعالٌة المضادة للتخثر  عبلء محمود احمد
د. نعمى حسن                 

 د. دٌمة الدٌاب
22/9/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 علً ؼسان علً
تؤثٌر المعالجة بمثبطات األروماتاز على الصٌؽة الشحمٌة لدى مرٌضات 

 سرطان الثدي بعد انمطاع الطمث
    د. نادر عبد هللا           

 د. رمال أسعد
1/12/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 علً هٌثم صبح
تمٌٌم نسبة حمض البول على كرٌاتٌنٌن المصل كمشعر تنبإي لؤلذٌة الكلوٌة لدى 

 مرضى الداء السكري نمط ثانِ 
 1/9/2020 د. رمال أسعد

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

ؼٌث مٌخابٌل الشٌخ 
 موسى

 22/9/2020 د. نسرٌن لدار تحضٌر مضؽوطات كابتوبرٌل تحت اللسان و تمٌٌمها فً الزجاج

الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 والؽذابٌة

 فاتن شرٌؾ ابراهٌم
األثر المتبمً لمبٌدات مٌثومٌل و كلوربٌرفوس فً ثمار البندورة المنتجة فً 

 منطمة بانٌاس
 22/9/2020 د. دٌمة الدٌاب

 22/9/2020 د. وهاد ابراهٌم تحضٌر كبسوالت كابتوبرٌل طافٌة و دراسة خصابصهـا فً الزجاج مجد آصؾ سبلمًالصٌدالنٌات 
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والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 دمحم احمد محفوض
و شدة الداء االنحبللً لدى  ABOالعبللة بٌن عٌار أضداد الزمرة الدموٌة 

 حدٌثً الوالدة
سوزان الشمالً           د. 

 د. دمحم أٌمن عوامة
1/12/2020 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

 23/7/2020 د. تمٌم حماد تحضٌر مضؽوطات مٌتوبرولول ملبسة تلبٌساً مماوماً للضوء دمحم ببلل دمحم العمر

الكٌمٌاء الصٌدلٌة و 
 المرالبة الدوابٌة

 14/7/2020 د. آٌات عبود المستحضرات الحاوٌة الحدٌد المتوفرة فً السوق المحلٌّةمرالبة جودة بعض  مرح علً ملحم

الكٌمٌاء الصٌدلٌة و 
 المرالبة الدوابٌة

 مرح نزار دمحم
( لدراسة التكافإ الحٌوي فً UVاستخدام تمنٌة األطٌافك المشتمة )مطٌافٌة 

ً السوق الزجاج لمستحضرات أموكسٌسٌللٌن و كبلفوالنٌن أسٌد المتوفرة ف
 السورٌة

د. هبل بركات                  
 د. فاتن سلٌمان

23/7/2020 

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 مروى طاهر منصور
دراسة تؤثٌرالبروتوكوالت العبلجٌة الحاوٌة المٌتفورمٌن على مستوٌات البروٌتن 

 الدموٌة C (CRPالتفاعلً )
د. رنا ماخوس                

 د. منٌؾ المرعً
1/9/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 المٌمة اإلنذارٌة أللبومٌن المصل لبل العبلج لدى مرضى لمفوما الهودجكن مرٌم دٌب ٌونس
د. فراس حسٌن               

 د. رمال أسعد
1/12/2020 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

 22/9/2020 د. تمٌم حماد أوندانسٌترون هٌدروكلوراٌد سرٌعة التفتت فً الفمّ تحضٌر مضؽوطات  ممبولة هانً استانبولً

الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 والؽذابٌة

 مً بدٌع ابراهٌم
تحدٌد بعض مكونات مخلفات ثمار الحمضٌات و مرالبة التؤثٌرات الحٌوٌة لهذه 

 المخلفات فً حٌوانات التجارب
 22/9/2020 د. دٌمة الدٌاب

التحلٌلٌة الكٌمٌاء 
 والؽذابٌة

 مٌرنا دمحم وهٌبه
دراسة بعض المتممات الؽذابٌة الرٌاضٌة المنتجة محلٌاً و بعض تؤثٌراتهـا 

 الحٌوٌة
د. زٌنب صارم                

 د. عبلء طوٌل
23/7/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 نهى دمحم عمر شبار
و الصٌؽة اللٌبٌدٌة لدى مرضى ارتفاع دراسة العبللة بٌن مستوٌات المؽنٌزٌوم 

 الضؽط الشرٌانً المعالجٌن بالمدرات
 1/12/2020 د. دمحم أٌمن عوامة

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 نور ٌوسؾ عبود
التمصً عن تؤثٌر بعض الستاتٌنات على مستوٌات سكر الدم لدى حٌوانات 

 التجربة
 23/7/2020 د. رنا ماخوس

الكٌمٌاء الصٌدلٌة و 
 المرالبة الدوابٌة

 هزار انٌس ابراهٌم
مرالبة جودة مضؽوطات فالبروات الصودٌوم التجارٌة تحت تؤثٌر المناخ 

 الساحلً
 23/7/2020 د. هبل بركات

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 هبل معٌن سودان
تمٌٌم المستوٌات المصلٌة للزنن و عبللته مع كل من اضطرابات الصٌؽة 

 و البدانة لدى مرضى الداء السكري من النمط الثانًاللٌبٌدٌة 
 1/9/2020 د. رمال أسعد

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

 وعد مسعود ٌاسٌن
حاوٌة  PVAتؤثٌر عوامل الصٌاؼة المختلفة على خصابص هبلمٌات 

 اإلٌبوبروفٌن
 22/9/2020 د. لمى الهوشً

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة

 22/9/2020 د. لمى الهوشً تحضٌر و تمٌٌم مضؽوطات لصولة حٌوٌاً حاوٌة المٌتفورمٌن هٌدروكلوراٌد نضال سلٌمانٌوسؾ 

 كلٌة الحموق

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 احمد خالد إبراهٌم لانون دولً
اإلجراءات المصرفٌة فً ؼسٌل األموال كإحدى الجرابم العابرة للحدود ودور 

 مكافحتها
 3/10/2020 د. سلمان عثمان

 1/28/2020 د. شادي جامع الجوانب المانونٌة الناظمة لتكوٌن ونشاط  وحماٌة نمل المشارٌع /أللمة المشارٌع/ احمد سلمان مٌهوب لانون دولً

 3/24/2020 د. ؼسان علً / دراسة ممارنة /استمبللٌة شرط التحكٌم عن العمد الدولً  بترٌسٌا عدنان سلٌمان لانون دولً

 4/21/2020 د. شادي جامع دور الجنسٌة فً تحدٌد المانون الواجب التطبٌك فً مسابل األحوال الشخصٌة جعفر اكرم دمحم لانون دولً

 جعفر ؼانم صمور لانون دولً
تحلٌلٌة للمانون االزدواجٌة المانونٌة لتحدٌد االختصاص المضابً لمسابل الجنسٌة ) دراسة 

 السوري (
 2/25/2020 د. شادي جامع

 جعفر دمحم إبراهٌم لانون دولً
أشكال الموة ومحدداتها المانونٌة وأسالٌب تؤثٌرها فً العبللات الدولٌة ) الموة الناعمة فً 

 سورٌة أنموذجا (
 3/10/2020 د. سلمان عثمان

 جمال رامً جمال لانون دولً
الوالع العملً والحلول المانونٌة / دراسة ممارنة فً المانون السوري تعدد الجنسٌة ما بٌن 

 واالتفالٌات الدولٌة /
 3/24/2020 د. شادي جامع

 2/25/2020 د. ؼسان علً مدى أهلٌة الدولة وأشخاصها االعتبارٌة للجوء إلى التحكٌم / دراسة ممارنة / حسٌن محمود مجد لانون دولً

 سبلمًحمزه سمٌح  لانون دولً
مدى تعارض التدابٌر المسرٌة االنفرادٌة ذات الطابع االلتصادي مع المانون الدولً 

 االلتصادي
 3/24/2020 د. بسام أحمد

 حٌدر علً ٌونس لانون دولً
األحكام الناظمة ) دراسة ممارنة مع منطمة  -االستثمار األجنبً فً المناطك الحرة السورٌة 

 المتحدة (جبل علً باإلمارات العربٌة 
 3/10/2020 د. سلمان عثمان

 خلود حسٌن السٌد لانون دولً
أهمٌة التمٌٌز بٌن منازعات السٌادة اإلللٌمٌة ومنازعات الحدود أمام المضاء 

 والتحكٌم الدولٌٌن
 3/10/2020 د. بسام أحمد

 1/28/2020 د. بسام أحمد الدولٌة مدى انسجام لواعد مكافحة اإلرهاب السورٌة مع االتفالٌات رواد احسان رجب لانون دولً

 ساجدة هللا دمحم صالحة لانون دولً
والعها المانونً وأثرها فً البلدان النامٌة / دراسة  -الشركات متعددة الجنسٌات 

 عن سورٌة /
 2/11/2020 د. سلمان عثمان

 4/7/2020 د. شادي جامع / الحرب بالوكالة أنموذجا /اإلرهاب الدولً بٌن المفهوم التملٌدي والشكل الجدٌد  شروق امٌن محمود لانون دولً

 3/10/2020 د. بسام أحمد مدى شرعٌة الحرب الولابٌة وأثرها فً العبللات بٌن الدولعبد هللا امٌن الحاج  لانون دولً
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 3/24/2020 د. بسام أحمد تمركز التحكٌمات البحرٌة الدولٌة وكٌفٌة الخروج منها عرٌن إٌاد خلٌل لانون دولً

 4/7/2020 د. بسام أحمد المحددات األخبللٌة فً النظام المانونً الدولً عبل عبد الكرٌم نور هللا لانون دولً

 علً حسٌن عٌد لانون دولً
اتفالٌة منطمة التجار الحرة العربٌة الكبرى/ تحدٌاتها المانونٌة وأثرها فً االلتصاد 

 السوري /
 2/11/2020 د. سلمان عثمان

 4/7/2020 د. شادي جامع اإلحالة فً المانون الدولً الخاص بٌن الرفض والمبول علً مدحت كفرونً لانون دولً

 1/14/2020 د. شادي جامع مستمبل التحكٌم التجاري فً منازعات عمود االستثمار عمار محمود ٌونس لانون دولً

 1/28/2020 د. شادي جامع المانون السوري واالتفالٌات الدولٌةالطعن فً الحكم التحكٌمً بٌن  عمار نصور دمحم لانون دولً

 لانون دولً
عواطؾ سلٌمان حبٌب 

 صبح
 3/24/2020 د. ؼسان علً آلٌة تجنب المنازعات فً العمود الدولٌة

 2/11/2020 د. شادي جامع أثر الظروؾ الطاربة فً تنفٌذ العمود الدولٌة/ دراسة ممارنة/ ؼازي شوكت حسن لانون دولً

 فلن عٌسى ؼانم لانون دولً
دور المانون الدولً اإلنسانً واالتفالٌات الدولٌة فً حماٌة النازحٌن / لٌبٌا نموذجا 

/ 
 4/21/2020 د. ماٌا صفطلً

 4/7/2020 د. بسام أحمد المواءمة بٌن الدولة الساحلٌة وحك المرور البريء / دراسة ممارنة / لجٌن وابل محمود لانون دولً

 لوجٌن دمحم ابراهٌم لانون دولً
عمود نثل التكنولوجٌا ولوانٌنها ودورها فً تحمٌك التنمٌة فً سورٌة ) دراسة 

 ممارنة (
 14/7/2020 د. شادي جامع

 ماهر مظهر خازم لانون دولً
تعطٌل العمل بماعدة اإلسناد الوطنٌة فً حالة الدفع بالنظام العام والتحاٌل على 

 المانون
 2/25/2020 جامعد. شادي 

 دمحم رستم سوارو لانون دولً
تفعٌل المواعد المتعلمة باالنتهاكات الجسٌمة للمانون الدولً اإلنسانً فً 

 التشرٌعات الوطنٌة
 3/10/2020 د. بسام أحمد

 دمحم علً جابر لانون دولً
دراسة  -إشكالٌة التنازع السلبً للجنسٌات ما بٌن الوالع العملً والحلول المانونٌة 

 ممارنة فً المانون السوري واالتفالٌات الدولٌة
 7/21/2020 د. شادي جامع

 لانون دولً
ممدوح كاسر الحماد 

 االبراهٌم
 1/28/2020 د. شادي جامع مفهوم مسإولٌة الحماٌة وأثره فً سٌادة الدول

 3/10/2020 د. ماٌا صفطلً عن التلوث بالنفاٌات الخطرةلواعد الحماٌة الدولٌة للبٌبة والمسإولٌة الناجمة  منى محسن حرفوش لانون دولً

 2/25/2020 د. ماٌا صفطلً النزعات المسلحة المدولة / مفهومها والمواعد المانونٌة المابلة للتطبٌك / نجاح دمحم ماهر الدلاق لانون دولً

 4/7/2020 د. سلمان عثمان والمانون السوريأشخاص المبلحة البحرٌة وأحكامها فً المانون الدولً  نؽم رمضان حسن لانون دولً

 3/10/2020 د. ؼسان علً تنفٌذ أحكام التحكٌم الدولً فً المانون السوري واالتفالٌات الدولٌة نمٌر علً مرتكوش لانون دولً

 3/10/2020 د. ماٌا صفطلً مدى رعٌة الحرب السٌبرانٌة وفما لمواعد المانون الدولً نور دمحم عزٌزه لانون دولً

 6/16/2020 د. بسام أحمد المشاكل الناجمة عن التحدٌد البحري وكٌفٌة تسوٌتها هبه عزٌز كوشاري لانون دولً

 2/25/2020 د. بسام أحمد النظام المانونً لممارسة الحموق والحرٌات فً المنطمة االلتصادٌة الخالصة هشام سلمان زوباري لانون دولً

 محرزهٌا سبلم  لانون دولً
االستخدام ؼٌر المشروع لتكنولوجٌا االتصاالت فً المانون الدولً والمانون 

 السوري
د. سلمان عثمان           

 د. صبا جنٌدي
3/24/2020 

 ٌسرى جابر ؼرٌب لانون دولً
إدارة واستثمار موارد لاع البحار والمحٌطات وتسوٌة المنازعات الناجمة عنها / 

 للدول /خارج الوالٌة الوطنٌة 
 4/7/2020 د. بسام أحمد

 ٌوشع عبد الكرٌم احمد لانون دولً
التعاون الدولً ؼٌر الحكومً فً ترسٌخ األمن اإلنسانً دراسة حالة / منظمة 

 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر / -العفو الدولٌة 
 3/10/2020 د. بسام أحمد

 1/28/2020 د. سلمان عثمان التجارة الدولٌة والجوانب المانونٌة الناظمة لهدور االعتماد المستندي فً  ٌونس احمد صارم لانون دولً

 كلٌة طب األسنان

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 عبلء بسام العجً جراحة الفم والفكٌن
فً الملع الجراحً اللسانً لؤلرحاء الثالثة  Sir William Fryتمٌٌم فعالٌة تمنٌة 

 ًّ  السفلٌة المنطمرة مع إزاحة العصب اللسان
 3/11/2020 د. عبد الكرٌم خلٌل

 ٌاسمٌن علً السلطان التعوٌضات الثابتة
دراسة مخبرٌة ممارنة بٌن تؤثٌر نوعٌن من التحضٌر على مماومة كسر المشور 

 اإلطبالٌّة الزٌركونٌة
 3/11/2020 د. ناصر بهرلً

 20/10/2020 د. حكمت ٌعموب دراسة سرٌرٌة -تمٌٌم فعالٌة تصنٌع اللجام الشفوي فً تدبٌر االبتسامة اللثوٌة  هبل أحمد ٌحٌى جراحة الفم والفكٌن

 احمد دمحم خطاب جراحة الفم والفكٌن
دراسة سرٌرٌة ممارنة لتمنٌة الطرٌك المفتوح و تمنٌة الطرٌك المؽلك فً اإلصبلح 

 الثانوي لؤلنؾ لدى مرضى شموق الشفة ولبة الحنن
 20/10/2020 د. حكمت ٌعموب

 راما حسٌن عواد طب أسنان األطفال
ًّ الـ  فً بتر اللب الحً  Bioceramiو  MTAدراسة ممارنة لتمٌٌم فعالٌة مادت

 شعاعٌة( -مخبرٌة  -نسٌجٌة  -) دراسة سرٌرٌة -على األسنان المإلتة 
د. عبد الوهاب نور 

 هللا
7/10/2020 

 الخضر دمحم الشٌخ مداواة األسنان
( عالً Bulk -Fillممارنة تؤثٌر رفع درجة الحرارة المسبك لكومبوزٌت )

( ذو خاصٌة التعدٌل الحراري للزوجة على Bulk -Fillاللزوجة و كومبوزٌت )
 دراسة مخبرٌة -عمك التصلب ولساوة السطح 

 7/10/2020 د. منذر حداد

األسنان تموٌم 
 والفكٌن

 روان احمد دمحم
دراسة ممارنة إلرجاع المواطع األربعة العلوٌة باستخدام تمنٌتً التثمٌب األصؽري 

 ًّ  دراسة سرٌرٌة -البلشرٌحً  و الشك المرص
 22/9/2020 د. فادي خلٌل

 اٌمان عٌسى دمحم طب أسنان األطفال
ًّ باستخدام طرٌمتً  عند األطفال  willemsو  demirianتمٌٌم العمر السن

 السورٌٌن
 22/9/2020 د. نبٌه رسبلن

 طونً نبٌل سمره التعوٌضات الثابتة
دراسة مخبرٌة لتمٌٌم مماومة ارتباط الخزؾ على الهٌكل المعدنً المصنع بتمنٌتٌن 

 مختلفتٌن بعد تطبٌك معالجات سطح مختلفة
 11/8/2020 د. رٌمه صمر

 ندٌم فواز سلٌمان جراحة الفم والفكٌن
تمٌٌم فعالٌة تطبٌك هرمون النمو )سوماتروبٌن( فً حفظ أبعد السنخ بعد الملع 

 ًّ  دراسة سرٌرة وشعاعٌة -السن
 23/7/2020 د. علً خلٌل
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 عبد الرحمن احمد الخالد طب أسنان األطفال
العكبر( على الفلورا الفموٌة عند  -العسل  -دراسة تؤثٌر كل من )كلور هٌكسٌدٌن 

 األطفال
 23/7/2020 درد. فابك ب

تموٌم األسنان 
 والفكٌن

 جانا صباح عدسو
دراسة ممارنة لتمٌٌم لوى المص و تصدع المٌناء عند إلصاق الحاصرات المعدنٌة 

 و الراتنجٌة باستخدام نوعٌن من مواد االلصاق
 25/2/2020 د. حازم حسن

 رزان بسام دروٌش مداواة األسنان
و  Omnichromaممارنة التطابك والثبات اللونً بٌن الكمبوزٌت وحٌد اللون 

 دراسة مخبرٌة -الكمبوزٌت متعدد األلوان 
 30/6/2020 د. مٌسم خدام

 مارٌنا فهد نجار مداواة األسنان
ممارنة تؤثٌر مادتً اسكوربات الصودٌوم و الشادي األخضر على لوة ارتباط 

إجراء التبٌٌض و ذلن باستخدام جٌلٌن من المواد الكومبوزٌت مع المٌناء بعد 
 دراسة مخبرٌة -الرابطة 

 30/6/2020 د. منذر حداد

 مً لصً حٌدر طب أسنان األطفال
% عند األطفال 4% أو باألرتكابٌن 2ممارنة التخدٌر الموضعً باللٌدوكابٌن 

 (MIHالمصابٌن بنمص التمعدن الرحوي الماطعً )
 16/6/2020 د. نبٌه رسبلن

 عمر بسام الجرممانً جراحة الفم والفكٌن
ًّ كطعم ذاتً فً سنخ األسنان  تمٌٌم الشفاء العظمً عن طرٌك تطبٌك اللب السن

 دراسة سرٌرٌة شعاعٌة نسٌجٌة -المنطمرة المملوعة 
 25/2/2020 د. منذر أسعد

تموٌم األسنان 
 والفكٌن

 عبد المادر مصطفى العمر
بالصفٌحات و الكرٌات البٌض المطبك ضمن السنخ دراسة تؤثٌر الفٌبرٌن الؽنً 

 دراسة سرٌرٌّة -على إرجاع األنٌاب العلوٌة 
 24/3/2020 د. حازم حسن

تموٌم األسنان 
 والفكٌن

 رهؾ حامد عمران
تمٌٌم فعالٌة االرجاع الوحشً للمطاعات الجانبٌة العلوٌة المدعوم بالزرٌعات 

 دراسة سرٌرٌّة -الوجنٌة 
 5/5/2020 حسند. عبد الكرٌم 

تموٌم األسنان 
 والفكٌن

 علً سٌؾ حسن
(  و جهاز 2k - Loopدراسة ممارنة بٌن جهاز اإلرجاع الوحشً الرحوي )

 دراسة سرٌرٌة -)بٌندولوم( لدى مرضى اإلطباق المختلط المتؤخر 
 5/5/2020 د. فادي خلٌل

أمراض النسج حول 
 السنٌّة

 عمار ٌاسر ابراهٌم
المعالجةالمحافظة اللتهاب النسج حول السنٌة المزمن على لٌم خضاب الدم تؤثٌر 

 الؽلٌكوزي عند األفراد المصابٌن بالسكري من النمط الثانً ) دراسة سرٌرٌةّ(
      د. تهامة ٌوسؾ  
 د. منٌؾ المرعً

5/5/2020 

 سلمان زهٌر بدور طب الفمّ 
ًّ لمرضى داء تمٌٌم المنوات السنخٌة المؽذٌة بتمنٌة التصوٌر د اخل الفموي الرلم
 دراسة شعاعٌة ممارنة -السكري و ارتفاع الضؽط الشرٌانً 

        د. عمار أمون 
 د. ارٌج بوبو

5/5/2020 

أمراض النسج حول 
 السنٌّة

 عمر دمحم البكور
معالجة االنحسارات اللثوٌة المتعددة المتجاورة بدون طعم باستخدام تمنٌتً التنفٌك 

 دراسة ممارنة سرٌرٌة -المزاحتٌن تاجٌاً المعدلتٌن و الشرٌحة 
 5/5/2020 د. تهامة ٌوسؾ

 هبل أحمد بشار بجن طب الفمّ 
تمٌٌم حالة الصحة الفموٌة عند مرضى اضطراب الكرب التالً للصدمة خبلل 

 الحرب على سورٌة
 16/11/2020 د.عمار امون

التعوٌضات 
 المتحركة

 هبة نضال زؼٌبً
فعالٌة مواد وتمنٌات مختلفة فً تطهٌر لواعد األجهزة اإلكرٌلٌة من دراسة ممارنة 

 المبٌضات البٌض
د. محمود محمود   

 د.هٌثم ٌازجً
16/11/2020 

التعوٌضات 
 المتحركة

 16/11/2020 د. محمود محمود ممارنة طرابك لٌاس البعد العمودي االطبالً لبل الدرد و بعده ذو الفمار نظٌر حوٌجً

 عمر عبد المنعم علً األسنانمداواة 
 -دراسة ممارنة لمماومة االنكسار لملوب كمبوزٌت مختلفة مدعومة بؤوتاد الفاٌبر 

 دراسة مخبرٌة
 16/11/2020 د. مٌسم خدام

أمراض النسج حول 
 السنٌّة

 بتول لٌس الفروي
تمٌٌم استجابة النسج حول السنٌة للمعالجة ؼٌر الجراحٌة مع استخدام 
 IIاألموكسٌسٌلٌن و المٌترونٌدازول لعبلج التهاب النسج حول السنٌة مرحلة 

 لدى المرضى السكرٌٌن و ؼٌر السكرٌٌن Bدرجة 

              د. هاشم داود 
 د. منٌؾ المرعً

16/11/2020 

تموٌم األسنان 
 والفكٌن

 حكم العبد الرزاقفخر 
دراسة ممارنة لتمٌٌم التؤثٌرات الناتجة عن انماص زمن التصلٌب بواسطة أجهزة 

 دراسة مخبرٌة -عالٌة الشدة على فعالٌة إلصاق الحاصرات التموٌمٌة  LEDالـ 
 16/11/2020 د. عبد الكرٌم حسن

امراض النسج 
 الداعمة

 مرضى الذببة الحمامٌة الجهازٌةتمٌٌم حالة النسج حول السنٌة عند  رهام ٌونس علً
          د. هاشم داود 
 د. دمحم اسماعٌل

16/11/2020 

 1/12/2020 د. عمار أمون دراسة العبللة بٌن فمر الدم بعوز الحدٌد و التهاب الفّم المبلعً الناكس بشار علً ؼرٌر طب الفمّ 

 ودٌع ٌوسؾ صاٌػ جراحة الفم والفكٌن
ًّ "دراسة سرٌرٌة ممارنة بٌن  لطع اللجام المعدل مع شرٌحة حماٌة الحلٌمة تمنٌت

 " فً لطع لجام الشفة العلوٌةالتمنٌة التملٌدٌة" و "
         د. علً خلٌل  
 د. تهامة ٌوسؾ

1/12/2020 

 كلٌة طب التمرٌض

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 الحاج حمدعلً خضر 
فاعلٌة الزنجبٌل على الؽثٌان و اإللٌاء الناجم عن العبلج الكٌماوي لدى مرضى 

 السرطان
د. مازن حٌدر               

 د. نادر عبد هللا
5/5/2020 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 طارق بدر حسٌن
 ًّ  تؤثٌر استخدام ممٌاس التنفس الحافز )السبٌرومٌتر( على لٌم ؼازات الدم الشرٌان

 لدى مرضى جراحة المجازات اإلكلٌلٌة
 5/5/2020 د. فاطمة لرٌط

اإلدارة فً 
 التمرٌض

 21/4/2020 د. والء اصبٌرة العوامل المإثرة على تطبٌك إدارة الجودة الشاملة فٌبل المستشفٌات الحكومٌة عبد هللا ابراهٌم الزالك

 ًّ التمرٌض النفس
 والصحة العملٌة

 سبؤ جابر سلوم
ًّ و االلتزام بؤنشطة الرعاٌة الذاتٌة لدى مرضى  العبللة بٌن مركز الضبط الصح

 السكري
 7/4/2020 د. سبلؾ حمود

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 24/3/2020 د. سماهر لٌلى تمٌٌم معرفة  و أداء الممرضٌن حول التؽذٌة عبر األنبوب األنفً المعديّ  أحمد دمحم كبلل الٌوسؾ

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 24/3/2020 د. لٌندا صالح معلومات و ممارسات عمال خدمات الطعام حول سبلمة الؽذاء فً المستشفٌات علً العزق عبد الكرٌم

اإلدارة فً 
 التمرٌض

 دمحم دمحم ضٌاء داٌخ
العبللة بٌن أبعاد الثمافة التنظٌمٌة و جودة الرعاٌة التمرٌضٌة من وجهة نظر 

 ًّ  الكادر التمرٌضً فً مشفى تشرٌن الجامع
 28/1/2020 عبلء طوٌل د.

تمرٌض صحة 
 الطفل

 10/3/2020 د. آنا أحمد سلوكٌات التدبٌر الذاتً عند المراهمٌن المصابٌن بداء السكري من النمط األول عاصم ٌاسٌن المصطفى
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 تمرٌض البالؽٌن
ٌاسمٌن عبٌد العبد / موفدة 

 من جامعة الفرات/
العناٌة للمرضى الذٌن لدٌهم  لسطرة تمٌٌم معرفة و أداء الكادر التمرٌضً حول 
 بولٌة

 11/8/2020 د. علً زرٌك

تمرٌض صحة 
 الطفل

 جودة الحٌاة لدى المراهمٌن المصابٌن بالتبلسٌمٌا هشام دهام العلوش
د. آنا أحمد                   

 د. رجاء ؼضبان
30/6/2020 

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 عبد هللا دمحم زعتر
الكلورهٌكسٌدٌن ممابل البوفٌدون فً منع حدوث االنتانات تؤثٌر تطبٌك محلول 

 المرتبطة بالمثطرة الورٌدٌة المركزٌة
 30/6/2020 د. روال عبود

تمرٌض األمومة و 
 صحة المرأة

 سهى نصر السمر
فعالٌة برنامج تثمٌفً حول الفحوص الطبٌة ما لبل الزواج على معلومات و 

 اتجاهات طبلب الكلٌات ؼٌر الصحٌة
 1/9/2020 مروان عٌسىد. 

 ًّ التمرٌض النفس
 والصحة العملٌة

 سوسن جابر دٌوب
العبللة بٌن الذكاء العاطفً و اإلنهان المهنً لدى الكادر التمرٌضً فً وحدات 

 العناٌة الحرجة
 22/9/2020 د. سبلؾ حمود

 ًّ التمرٌض النفس
 والصحة العملٌة

طارق فرٌد شٌخ / موفد 
 داخلٌا من جامعة حلب

 22/9/2020 د. مها اسكندر التفاإل و التشاإم على جودة الحٌاة لدى مرضى لصور الكلٌة تؤثٌر

 ًّ التمرٌض النفس
 والصحة العملٌة

ًّ و استراتٌجٌات المماومة لدى مرضى الربو جمعه حسن السلٌمان  7/10/2020 د. مها اسكندر العبللة بٌن الضؽط النفس

 ًّ التمرٌض النفس
 والصحة العملٌة

 ٌاسٌن الشٌخ ٌوسؾٌاسر 
التدخٌن و عبللته بمستوى الملك و بعض سمات الشخصٌة عند أفراد الكادر 

 التمرٌضً
 22/9/2020 د. مها اسكندر

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 22/9/2020 د. روال عبود تمٌٌم االحتٌاجات المعرفٌة لدى مرضى سرطان البروستات بتول مدحت بربر

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 دمحم الشناعهٌاسمٌن 
العبللة بٌن الكفاءة الذاتٌة و ممارسات السلون الصحً لدى طبلب المدارس 

 الثانوٌة
 20/10/2020 د. عبٌر عساؾ

اإلدارة فً 
 التمرٌض

ًّ لهٌبة التمرٌض زٌنب ادٌب حلوم  عبللة العدالة و الثمة التنظٌمٌة بااللتزام التنظٌم
د. والء اصبٌرة             

 د. نسرٌن داإد
20/10/2020 

تمرٌض األمومة و 
 صحة المرأة

 3/11/2020 د. عٌسى دونا تؤثٌر برنامج تدرٌبً على معلومات الماببلت حول مخطط الوالدة رنٌم ابراهٌم العلً

 حسن بستان حسٌن تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر مداخلة الفٌدٌو التعلٌمً على مستوى الملك عند المرضى لبل إجراء المثطرة 

 الملبٌة
 3/11/2020 فلاير نظاملًد. 

 تمرٌض البالؽٌن
دمحم عمٌد أحمد شولً 

 المفتً
 16/11/2020 د. سابر طنوس انتشار ألم أسفل الظهر لدى الكادر التمرٌضً والعوامل المسببة

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 حبل عٌسى مسعود
العبللة بٌن السلوكٌات المرتبطة بالصحة و نوعٌة الحٌاة لدى مرضى سرطان 

 المولون الخاضعٌن للعبلج الكٌمٌابً
 16/11/2020 د. علً زرٌك

تمرٌض الحاالت 
 الحرجة

 لٌنه محمود العبد الرحمن
فعالٌة تبرٌد فروة الرأس فً تملٌل تسالط الشعر لدى مرٌضات سرطان الثدي 

 الخاضعات للعبلج الكٌمٌابً
د. مازن حٌدر               

 د. نادر عبد هللا
16/11/2020 

 1/12/2020 د. فاطمة لرٌط العبللة بٌن نوعٌة الحٌاة و تمدٌر الذات لدى مرضى الداء السكري دٌما صبوح الدمحم تمرٌض البالؽٌن

 المعهد العالً لبحوث البٌئة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 الفوسفور فً بحٌرة سد الدرٌكٌشنمذجة تراكم  هبل أحمد ونوس هندسة النظم البٌبٌة
 د. هناء سلمان      

 د. لٌنان ابراهٌم
5/5/2020 

 آالء نبٌل معروؾ هندسة النظم البٌبٌة
حالة دراسة :  -التحكم فً نمو الطحالب باستخدام تمانة األمواج فوق الصوتٌة 

 بحٌرة سورٌت البلذلٌة
د. حسٌن جنٌدي     

 د. لٌنان ابراهٌم
5/5/2020 

ًّ من المٌاه الصناعٌة باستخدام الفٌرهٌدرٌت النانويّ  دٌنا علً كوسه خلٌل الكٌمٌاء البٌبٌة  إزالة الكروم السداس
   د. أرٌج عدرة    
 د. ابراهٌم راهب

21/4/2020 

 بتول مصطفى الموسى الولاٌة البٌبٌة
على  Celtis australisدراسة الفعالٌة المضادة ألوراق و ثمار نبات المٌس 
 بعض الجراثٌم الممرضة

د. أمٌمة ناصر      
 د. رٌم سبلمة

21/4/2020 

 نعمى دمحم حسٌن وسوؾ الولاٌة البٌبٌة
ًّ المصب  على تفكٌن المبٌد Typhaو التٌفا  Phragmitesدراسة ممدرة نبات

 الفوسفوري العضوي )الدٌمثوات(
د. طارق عراج      

 د. ماهر دعٌس
21/4/2020 

 . لئلكثار المخبريAsplenium ceterach Lدراسة استجابة النبات البرّي  رشا دمحم طراؾ البٌبٌةالولاٌة 
د. وفاء رجب         

 د. حسن عبلء الدٌن
5/5/2020 

 منطمة تدمر -دراسة جٌوكٌمٌابٌة لتوضعات الملح فً سبخة الموح  ورود حسان الضاهر الكٌمٌاء البٌبٌة
د. هاجر ناصر       

 محسند. رافع 
20/5/2020 

 دٌما كامل علً الولاٌة البٌبٌة
 Fusariumتؤثٌر الكمبوست الناتج عن المخلفات الصلبة فً نمو الفطر 

oxysprum f.sp .Lycopersici  على نبات البندورة تحت ظروؾ الزراعٌة
 المحمٌة

د. موسى السمارة     
 د. احمد احمد

11/8/2020 

 محمودزٌنب زٌن  هندسة النظم البٌبٌة
دراسة خصابص مٌاه الصرؾ الصناعً الناتجة عن ؼسٌل اآلالت فً معمل التبػ 

 حالة الدراسة : معمل التبػ فً البلذلٌة -و معالجتهـا 
  د. هناء سلمان     
 د. لٌنان ابراهٌم

23/7/2020 

 شذى رفٌك ناصر الكٌمٌاء البٌبٌة
اختٌار الشروط المثلى الستخبلص و تحدٌد بعض الزٌوت العطرٌة فً لشور 

 Citrusالحمضٌات 
د. هاجر ناصر      

 د. طارق عراج
14/7/2020 

 عفراء ٌوسؾ دٌوب الكٌمٌاء البٌبٌة
تحدٌد تراكٌز البارٌوم و بعض الشوارد الربٌسٌّة فً المٌاه الجوفٌة لهضبة عٌن 

 البٌضـا
 د. هاجر ناصر      

 د. دمحم ؼفـر
14/7/2020 

 14/7/2020د. كامل خلٌل          ( فً ترب مدٌنة جبلـةPb, Cd,Cu,Znتحدٌد تراكٌز المعادن الثمٌلة ) احمد علً سلٌمان الولاٌة البٌبٌة
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 د. ماهر دعٌس

 ؼفران حٌدره حجٌرة الولاٌة البٌبٌة
عزل بعض الجراثٌم اآلزوتٌة و دراسة تؤثٌرهـا على نمو نبات الممح الطري 

Triticum aestivum 
د. أمٌمة ناصر      

 د. نبٌلة كرٌدي
30/6/2020 

 مٌسم صبلح دمحم الولاٌة البٌبٌة
( المستخدمة فً دفع السفن و تحدٌد الوفر Skysailنمذجة عمل األشرعة العالٌة )

 المستهلنفً ولود السفٌنة 
د. سامٌة شٌبان       

 د. باسم حمود
16/6/2020 

 والء رجب االبراهٌم الولاٌة البٌبٌة
فً تثبٌط بعض  Morus nigraدراسة تؤثٌر مستخلص نبات التوت الشامً 

 الجراثٌم الممرضة
د. أمٌمة ناصر       

 د. دٌما دمحم
3/6/2020 

 معالً ندٌم دمحم الولاٌة البٌبٌة
العضوي و بعض العزالت المحلٌة المثبتة لآلزوت فً إنتاجٌة نبات تؤثٌر السماد 

 الباذنجان
د. موسى السمارة     

 د. بدٌع سمرة
16/6/2020 

 دٌانا علً علً الولاٌة البٌبٌة
 Foeniculum vulgareدراسة الفعالٌة البٌولوجٌة لمستخلص نبات الشمرا 

 على بعض الجراثٌم الممرضة
د. أمٌمة ناصر      

 نزار معبلد. 
3/6/2020 

 سلٌم علً محمود الكٌمٌاء البٌبٌة
أستخدام أوراق )التٌن، البلمع ، اللٌؽستروم ، الدفلة( كمراكمات حٌوٌة لبعض 

 العناصر الثمٌلة فً مدٌنة جبلة
د. هاجر ناصر       

 د. كامل خلٌل
20/5/2020 

 المعهد العالً للحوث البحرٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 ابراهٌم دمحم حرفوش الجٌولوجٌا البحرٌة
كٌمٌابٌة لظاهرة تداخل مٌاه البحر مع المٌاه الجوفٌة فً سهل  -دراسة جٌوفٌزٌابٌة

 جبــلة
       د. دمحم بعلة     
 د. عمر جعفر

5/5/2020 

 أنس مالن شحود البٌولوجٌا البحرٌة
 Siganusممارنة أداء النمو و النضج عند استزراع نوعً سمن الؽرٌبة الرملً 

rivulatus   و الصخريSiganus Iuridus 
د. أمٌر ابراهٌم      

 د. معٌنة بدران
25/2/2020 

 بتول تحسٌن سلٌمان البٌولوجٌا البحرٌة
التمصً عن الطفٌلٌات الخارجٌة عند نوعٌن من األسمان البحرٌة فً شاطا 

 طرطوس
  د. تؽرٌد الٌمة     
 د. شٌرٌن حسٌن

10/3/2020 

 دراسة ممارنة ألداء نوعٌن من أسمان المشط المرباة فً المٌاهبلالعذبة والمالحة بتول شوكت دردر البٌولوجٌا البحرٌة
  د. أمٌر ابراهٌم    
 د. كاترٌن منصور

25/2/2020 

 جعفر وحٌد عٌسى البٌولوجٌا البحرٌة
دراسة تصنٌفٌة للطفٌلٌات الخارجٌة و طفٌلٌات الجهاز الهضمً عند النوع السمكً 

Oblada melanura فً شاطا البلذلٌة 
 25/2/2020 د. تؽرٌد الٌمة

 تمدٌر الكوالجٌن فً أنواع من االسفنجٌات البحرٌة خلٌل احمد ابراهٌم البٌولوجٌا البحرٌة
د. أحمد لره علً     

 د. ازدهار عمار
24/3/2020 

 رنٌم تركً العكشّ  البٌولوجٌا البحرٌة
دراسة التؽٌرات الزمانٌة و المكانٌة لتوزع العوالك النباتٌة فً شمال شاطا مدٌنة 

 البلذلٌة
 25/2/2020 د. فٌروز دروٌش

 عبل دمحم شكوحً الكٌمٌاء البحرٌة
لشاطا تحدٌد تركٌز الزببك )العضوي و البلعضوي( فً الرسوبٌات البحرٌة الحدٌثة 

 مدٌنة البلذلٌة
د. حسام الدٌن الٌمة     

 د. بدر العلً
7/4/2020 

 7/4/2020 د. أحمد لره علً دراسة توزع المبٌدات الفوسوفورٌة العضوٌة فً المٌاه الممابلة لمنطمة جبــلة علً عبد الكرٌم اسماعٌل الكٌمٌاء البحرٌة

 عمار أحمد محمود الجٌولوجٌا البحرٌة
التؽٌرات الفصلٌة لتداخل مٌاه البحر مع المٌاه الجوفٌة فً منطمة مروج إعادة تمٌٌم 

 دمسرخو
      د. دمحم بعلة     
 د. عمر جعفر

7/4/2020 

 فاطمه سامً خلٌفه البٌولوجٌا البحرٌة
دراسة الماعٌات الحٌوانٌة فً بعض مناطك المصبات الساحلٌة و دورهـا كمإشرات 

 ورٌة العضوٌةحٌوٌة للتلوث بالمبٌدات الفوسف
د. ازدهار عمار     

 د. أحمد لره علً
24/3/2020 

 مراد عبد الكرٌم حسن البٌولوجٌا البحرٌة
فً عدة درجات  Siganus rivulatusأللمة و تربٌة أسمان الؽرٌبة الرملٌة 

 ملوحة
د. معٌنة بدران      
 د. كاترٌن منصور

25/2/2020 

 24/3/2020 د. حسام الدٌن الٌمة تراكٌز بعض العناصر المعدنٌة الثمٌلة فً المٌاه البحرٌة لشاطا مدٌنة البلذلٌةتحدٌد  نور علً حسن الكٌمٌاء البحرٌة

 7/4/2020 د. أحمد لره علً استخبلص الكوالجٌن من لنادٌل البحر فً شاطا مدٌنة البلذلٌة نور كامل جسري الكٌمٌاء البحرٌة

 24/3/2020 د. سامر ؼدٌر الخصابص الترسٌبٌة للتوضعات الشاطبٌة للمنطمة المصبٌة لنهر لندٌل النمريهزارعبد هللا  الجٌولوجٌا البحرٌة

 هٌلٌن سلٌمان سلٌمان البٌولوجٌا البحرٌة
دراسة التركٌب النوعً للعوابك النباتٌة فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة البلذلٌة و استزراع 

 بعض األنواع المنتجة للولود الحٌوي
 10/3/2020 وز دروٌشد. فٌر

 كلٌة التربٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 خالد فردوس احمد
اآلثار الناتجة عن الحرب على سورٌة و انعكاساتها على المهام التربوٌة لمدٌري و 

ًّ الحلمة األولى من التعلٌم األساسً   )دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذلٌة(معلم
 14/7/2020 د. وفٌمة علً

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 مس احمد مٌهوب
أنماط السلون المٌادي السابدة لدى المدٌرٌن و عبللتهتا بؤسالٌب االتصال من وجهة 
 نظر العاملٌن فً مدارس التعلٌم الثانوي العام )دراسة مٌدانٌة فً منطمة جبلة(

 14/7/2020 مبٌضد. مهند 

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 طاهر مصطفى طواشً
دراسة مٌدانٌة  -أثر استخدام المسرح المدرسً فً تنمٌة بعض المهارات الحٌاتٌة 

 على عٌنة من مدارس التعلٌم األساسً فً مدٌنة البلذلٌة
 7/4/2020 د. رامً أمون

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 رٌما بسام نزٌهه
الطلبة و اإلدارة المدرسٌة و الصفٌّة فً المدارس الثانوٌة العامة المختلطة و مشكبلت 

 ؼٌر المختلطة )دراسة ممارنة فً مدارس التعلٌم اثانوي فً مدٌنة البلذلٌة(
د. أمٌرة زمرد         

 د. سمر ٌوسؾ
30/6/2020 

 صفا ساهر دهمان تربٌة الطفل
لدى عٌنة من تبلمٌذ مرحلة التعلٌم الشعور بالمسإولٌة االجتماعٌة نحو البٌبة 

ًّ و لدرته التنبإٌة بالصحة النفسٌة )دراسة مٌدانٌة ؼً محافظة اللبلذلٌة(  األساس
 11/8/2020 د. بشرى شرٌبة

 اٌمان طاهر حمادي تربٌة الطفل
دراسة مٌدانٌة من وجهة نظر  -دور أبطال برامج األطفال فً تكوٌن شخصٌة الطفل 

ًّ فً مدٌنة  ًّ الحلمة األولى من التعلٌم األساس التبلمٌذ و أولٌاء أمورهم و معلم
 14/7/2020 د. رامً أمون
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 طرطوس

 خلود زاهً حسون تربٌة الطفل
دراسة مٌدانٌة فً مدارس  -تصور ممترح لتطوٌر األنشطة اإلعبلمٌة الطبلبعٌة 

 األنشطة التطبٌمٌة فً محافظة البلذلٌة
 14/7/2020 د. رامً أمون

 ًّ  هبه دمحم خٌر خموسٌه االرشاد النفس
أثر الدمج فمً المهارات االجتماعٌة لدى األطفال ذوي اإلعالة العملٌة فً مرحلة 

ًّ فً محافظة حماه  مدمجٌن و ؼٌر دراسة ممارنة بٌن األطفال ال -التعلٌم األساس
 المدمجٌن

 1/9/2020 د. لٌنا بدور

 مرٌم عمر العبود تربٌة الطفل
دور كلٌات التربٌة فً نشر ثمافة التنمٌة المستدامة فً ضوء المعاٌٌر العالمٌة من 

 دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن -وجهة نظر الطلبة و أعضاء الهٌبة التعلٌمٌة 
د. أحبلم ٌاسٌن                

 لمى الماضًد. 
1/9/2020 

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 سحر رفٌك حٌدر
ًّ مادة العلوم أدوات التموٌم من أجل التعلم فً ضوء المناهج المطورة   -والع استخدام معلم

ًّ الصؾ الرابع فً مدارس محافظة البلذلٌة  دراسة مٌدانٌة على عٌنة من معلم
د. رنٌم أٌوب                   

 ٌاسٌند. احبلم 
22/9/2020 

 مً عمار طراؾ تربٌة الطفل
فاعلٌة استخدام طرٌمتً التخٌل الموجه و الجدول الذاتً المعدل فً تنمٌة مهارات 

دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من تبلمٌذ الصؾ  -التفكٌر األساسٌّة فً مادة العلوم 
ًّ فً مدٌنة جبلة  الرابع األساس

 22/9/2020 د. رهام لاسم

 رنا توفٌك علٌان الطفلتربٌة 
  ًّ فاعلٌة برنامج تعلٌمً لابم على استخدام طرٌمة المناظرة فً تنمٌة التفكٌر اإلٌجاب

ًّ فً مدٌنة جبلة -  دراسة شبه تجرٌبٌة على تبلمٌذ الصؾ السادس األساس
 7/10/2020 د. روعة جناد

 ًّ  دعاء زهٌر سلمان االرشاد النفس
 -الذات لدى عٌنة من أطفال مركز اللماء األسري األمن النفسً و عبللته بتمدٌر 

 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنتً البلذلٌة و طرطوس
 7/10/2020 د. هبل دمحم

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 علً عٌسى ٌوسؾ
ًّ و دوره فً ممارساتهم للمهارات  الوعً الصحً لدى تبلمٌذ الصؾ السادس األساس

 البلذلٌةدراسة مٌدانٌة فً محافظة  -الصحٌة 
 20/10/2020 د. منال سلطان

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 هبه ابراهٌم مهنـا
تحلٌل محتوى كتاب الدراست االجتماعٌة فً ضوء مهارات المرن الحادي والعشرٌن 

دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌّة لكتاب الدراست االجتماعٌة للصؾ  -واتجاهات المعلمٌن نحوه 
 ًّ  السادس األساس

 3/11/2020 د. سمر ٌوسؾ

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 11/2/2020 د. احمد أحمد تمٌٌم أداء الحوسبة الضبابٌة فً مجال الرعاٌة الصحٌة محمود دمحمج احمد

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 1/9/2020 د. أحمد أحمد دراسة الهجمات األمنٌة فً الشبكات المبنٌةعلى المعلومات عٌسى حسٌنعبد الحمٌد 

البرمجٌات و نظم 
 المعلومات

 22/9/2020 د. بسٌم برهوم مستوى مماومة التشفٌر البلمتناظر للهجمات الكبلسٌكٌة و الحوسبة الكمومٌة همام احمد كاسو

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 7/10/2020 د. احمد أحمد المابمة على الشبكات المعرفة بالبرمجة VANETSتمٌٌم أداء الشبكات  كامل عرلاويجهان 

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 جعفر بسام لبٌلً
المابمة على  SDNsتمٌٌم استخدام المعلومات الخارجٌة فً اتخاذ المرار فً شبكات 

 onosالمتحكم 
 7/10/2020 د. احمد أحمد

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 ٌارا علً علً
 Underwaterتمٌٌم أداء بروتكوالت التوجٌه ؼٌر المعتمدة على المولع فً شبكات 

WSN 
 7/10/2020 د. احمد أحمد

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 20/10/2020 د. احمد أحمد تمٌٌم أداء إنترنٌت األشٌاء المابم على الشبكات المعرفة بالبرمجة لٌنا سمٌر بدور

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 20/10/2020 د. احمد أحمد باستخدام تمنٌات الذكاء الصنعً SDNsحماٌة الشبكات   عمار علً دمحم

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 20/10/2020 د. احمد أحمد NDNدراسة و تمٌٌم جودة التجربة لتدفك الفدٌو فً شبكات الـ  بتول ابراهٌم الوزة

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 3/11/2020 د. طبلل العاتكً EHRفً تخزٌن واسترجاع بٌانات  Big dataتمٌٌم تمنٌات الـ  كرم مالن درؼام

 المعهد العالى للغات

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 كوسٌلة إٌضاح تربوٌة فً منهاج الصؾ العاشرتحلٌل الصورة  عمار اسعد خضر تعلٌم اللؽة الفرنسٌة
      د. منال أسعد  
 د. جومانا هدٌوه

28/1/2020 

 رٌم أٌوب سعد تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة
العوامل المحفزة لتعلم اللؽة االنكلٌزٌة فً صفوؾ العاشر والحادي عشر فً مدارس 

 رٌؾ البلذلٌة
 25/2/2020 د. ؼٌسة سركو

 هدٌل عبد اإلله السلطان تعلٌم اللؽة الفرنسٌة
التراح برنامج تدرٌبً مهنً باللؽة الفرنسٌة لطبلب هندسة االتصاالت فً جامعة 

 تشرٌن
 25/5/2020 د. لٌلٌان مرعً

 منار احمد ابراهٌم تعلٌم اللؽة الفرنسٌة
تحلٌل التداخل اللؽوي فً مادة الترجمة لدى طبلب لسم اللؽة الفرنسٌة فً جامعة 

 تشرٌن
           د. منال أسعد  
 د. جومانا هدٌوه

25/2/2020 

 25/2/2020 د. مروان اسبر الصؾ السابع مثاالً  -فعالٌة الجانب ؼٌر اللفظً فً درس اللؽة الفرنسٌة  حبل سلٌم لصٌر تعلٌم اللؽة الفرنسٌة

 مٌرنا نصر علٌا تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة
استفهامٌة من لبل الطبلب المتعلمٌن للؽة االنكلٌزٌة لؽٌر اكتساب صٌػ االستفهام البادبة بكلمة 
 25/2/2020 د. ؼٌسة سركو تمصً فً مهارتً التعبٌر الشفهً والكتابً -المختصٌن فً جامعة تشرٌن 

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم

 11/2/2020          د. دمحم كٌخٌا   حالة دراسٌة : األبنٌة السكنٌة فً  -تؤثٌر استخدام الطباعة ثبلثٌة األبعاد على التصمٌم  المادر اسماعٌلكرم عبد  التصمٌم المعماري
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 د. رنا بدر سورٌة

 وضاح مضر حاتم تخطٌط المدن والبٌبة
المخالفات آلٌة تمثٌل االحتٌاجات و دورهـا فً إعداد الحلول التخطٌطٌة لمناطك 

 حالة دراسٌة : حً الدعتور بمدٌنة البلذلٌة -الجماعٌة 
 11/8/2020 د. فداء زٌنة

 سارة سهٌل سلوم التصمٌم المعماري
تؤثٌر تمنٌات الوالع االفتراضً و الوالع المعزز على تطوٌر أسالٌب التعلٌم المعمارّي 

 فً الجامعات السورٌة
د. سماهر ونوس       

 د. بهاء دواجً
20/10/2020 

 نور رٌاض الرٌم التصمٌم المعماري
 -دور العمارة الشفافة كمدخل لتصمٌم عمارة محلٌة نحو منتج معمارّي أكثر مبلبمة 

 المبانً االدارٌة فً مدٌنة البلذلٌة -حالة دراسٌّة 
د. سماهر ونوس       

 د. دمحم بصٌص
20/10/2020 

 16/11/2020 د. روال نتٌفه فً حماةمنعكس استعمال الواجهات المثمبة على بٌبة الفراؼات المعمارٌة فً االبنٌة االدارٌة  فاتنه فاروق عزكور التصمٌم المعماري

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 عنوان البحث اسم الطالب المسم
األستاذ 
 المشرف

 تارٌخ تسجٌل البحث

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 علً بسام شمه
ًّ لذوي األطراؾ أثر بعض األنشطة  التروٌحٌة الرٌاضٌة على تحسٌن التوافك النفس

 دراسة ممارنة -الصناعٌة فً الجٌش العربً السوري 
  د. رٌم سلمان      

 د. ببلل محمود
30/6/2020 

 متر حرة ناشبٌن 50أثر استخدام جهاز المحاكاة على السرعة فً  ساره مجمل عاطؾ التدرٌب الرٌاضً
        د. سامح لاسم     

 د. خلود دٌب
5/5/2020 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 أحمد جمال الشحٌمة
تؤثٌر استخدام برنامج ممترح لؤللعاب الصؽٌرة فً تعلم بعض المهارات األساسٌّة فً 

 سنوات 6-4السباحة لؤلطفال بعمر 
د. ماهر نصر            

 د. رٌم سلمان
11/2/2020 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 بدٌع فضهروان 
دراسة  -الحركً لدى بعض العبً األلعاب الجماعٌة و الفردٌة  -الذكاء الجسمً 

 ممارنة

د. أنجٌبل 
ماضً         

 د. عزٌز كفـا
25/2/2020 

 صالحه امٌن لنجراوي التدرٌب الرٌاضً
دراسة  -تؤثٌر التؽذٌة الراجعـة الذاتٌة البصرٌة على دلة التصوٌب فً كرة السلّة 

 ممارنة

عزٌز كفـا         د.
د. أنجٌبل 
 ماضً

25/2/2020 
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 0202/ أبحاث الماجستٌر المنجزة خالل عام 6الملحك /

 كلٌة الطب البشري

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 اباء سعدو سعٌد سلٌم الجراحة
البسط ( فً التمٌٌم لبل العمل  -العطؾ دور الرنٌن المؽناطٌسً الساكن والحركً ) 

 الجراحً عند مرضى اعتبلل النخاع الشوكً الرلبً التنكسً
 الرحمند. دمحم عبد

 د. فواز بدور
22/10/2020 

 انتشار البدانة عند األطفال الربوٌٌن الفت مصطفى باش بٌون طب األطفال
د. مؤمون الحكٌم    

 د. علً دمحم
7/9/2020 

 اٌمان شحاده سلهب الطب المخبري
، البلٌروبٌن ، والخصابص  RDWدراسة العلمة بٌن عرض توزع الكرٌات الحمر  

 السرٌرٌة لمرضى سرطان المعدة
د. تؽرٌد لدار         

 د. نادر عبد هللا
19/10/2020 

امراض العٌن 
 وجراحتهـا

 أسماء دمحم علً سعدون
عند مرضى الداء السكري مخطط كهربابٌة الشبكٌة والكمونات المحرضة بصرٌاً 

 2نمط
د. محمود رجب    
 د. حبٌب ٌوسؾ

30/9/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 التوافك بٌن التشخٌص بالتنظٌر و نتابج التشرٌح المرضً آلفات الحنجرة ألٌسار فوزي عجوب
 ابراهٌم د. مصطفى

 د. ٌوسؾ ٌوسؾ
4/26/2020 

 السابل األمنٌوسً و عبللته باإلنتان الجرثومً الباكرعند الولٌدتعمً  بانا اسماعٌل نزهه طب األطفال
 د. عدنان دٌوب   
 د. منٌر عثمان

3/22/2020 

 براءة ٌوسؾ طب األطفال
دراسة أسباب وفٌات حدٌثً الوالدة فً شعبة الخدٌج والولٌد فً مشفى تشرٌن الجامعً 

 1/8/2016و  1/8/2015فً الفترة الممتدة بٌن 
   د. عزٌز زاهر  
 د. عدي جونً

8/9/2020 

 بشرى عبد الحلٌم الهوشً أمراض باطنة
الممٌة التشخٌصٌة للدراسة الخلوٌة الدموٌة " دراسة اللطاخة المحٌطٌة ونمً العظم " 

 فً الحمى المجهولة السبب
د. فراس حسٌن    
 د. منهل الحسٌن

3/3/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 و األوكسٌتوسٌن فً إنهاء الحمل الطبً E1ممارنة بٌن البروستاؼبلندٌن  حسن ؼسان الجهنً
    د. دمحم النمري   
 د. حسن صالح

3/11/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 عوامل الخطورة المساهمة فً الوالدة المبكرة حنان مصطفى صالح
       د.  باسل دمحم    
 د. لإي حسن

1/8/2020 

 23/11/2020 د. مٌخابٌل جرجس الخصابص السرٌرٌة والمخبرٌة لسرطان الثدي ثبلثً السلبً وعبللتها بالنكس . كناجدعاء عٌسى  األورام

التشخٌص الشعاعً 
 والتصوٌر الطبً

 دٌانا صبلح خدام
المٌمة التشخٌصٌة لؤلمواج فوق الصوتٌة عبر البطن ممارنة بالتنظٌر فً كشؾ أورام 

 الدموٌة البلعرضٌّةالمثانة عند مرضى البٌلة 
د. باسل العباس     

 د. خضر رسبلن
1/21/2020 

التولٌد و أمراض 
 النساء

 الدراسة السببٌة لتمزلات السبٌل التناسلً عمب الوالدة المهبلٌة دٌمه  علً امهنا
د. لإي حسن           

 د. باسل دمحم
4/13/2020 

 الوسطً فً سورة الداء الربوي االنسدادي المزمندور حجم الصفٌحات  دٌمه عمار فتاحً األمراض الباطنة
د. مالن حجازٌة    

 د. فراس حسٌن
31/8/2020 

األمراض الجلدٌة و 
 الزهرٌة

 راما مالن عمدة
 Fractionalبالمشاركة مع لٌزر  PRPممارنة فعالٌة الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات 

CO2 . ممابل اللٌزر لوحده فً عبلج الندب العدٌة الضمورٌة الوجهٌة 
 31/8/2020 د. حمٌد سلٌمان

 رامً فٌكتور بطٌخة الجراحة
عبلج تمزلات الؽضارٌؾ الهبللٌة التنكسٌة : ممارنة بٌن نتابج العبلج المحافظ 

 واستبصال الؽضروؾ الهبللً الجزبً بالتنظٌر
      د. علً ٌوسؾ  
 د. صفوان ٌوسؾ

11/11/2020 

 رزان فإاد عمران طب األطفال
الممارنة بٌن اختبار المستضدات البرازٌة و الفحص النسٌجً لخزعة المعدة فً 
تشخٌص اإلنتان بجرثومة الملوٌة البوابٌة عند األطفال المصابٌن بالتهـاب الؽار 

 العمٌدي

د. علً ابراهٌم    
 د. علً داوود

5/31/2020 

 رنٌم نصر عصٌفوري األطفالطب 
انتشار البٌلة الجرثومٌة البلعرضٌة عند األطفال المصابٌن بالداء السكري من النمط 

 األول
د. مها خوري        

 د. دمحم زاهر
11/11/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 دور مناورة اٌبلً فً عبلج دوار الوضعة السلٌم . روزالٌن رٌمون داود
العلونً     د. فاٌز 

 د. مصطفى ابراهٌم
7/13/2020 

التصوٌر الطبً 
 والتشخٌص الشعاعً

 روعه شولً سعد
المٌمة الشخٌصٌة لبروتوكول الصرع فً الرنٌن المؽناطٌسً للدماغ فً تمٌٌم النوبة 

 االختبلجٌة عند البالؽٌن
د. فواز بدور         

 د. هالة سعٌد
23/11/2020 

 رإى خالد حدٌفه طب األطفال
أهمٌة تحري المستضد البرازي للمتلوٌة البوابٌة عند األطفال المصابٌن بفشل النمو 

 سنة 12-2بعمر 
د. أحمد شرٌتح    

 د. مازن ؼالٌه
20/10/2020 

 رٌم زكرٌا الماسم األمراض الباطنة
( B-ALLعند مرضى االبٌضاض اللمفاوّي الحاد ) CD10المٌمة االنذارٌة لـِ 

عالجٌن فً مركز   المعالجةالكٌماوٌة فً مشفى تشرٌن الجامعً فً اللبلذلٌةالم 
د. فراس حسٌن      

 د. سوزان الشمالً
26/8/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 العبللة بٌن إنتان المهبل الجرثومً و المخاض الباكر زكرٌا علً الدمحم
د. لٌنا رمضان        

 د. ثورة نعٌسة
6/29/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 فعالٌة البروبرانولول فً عبلج األورام الوعابٌة الطفلٌة زٌن حسان اسحك
د. فوز حسن           

 د. ؼزل دٌب
1/28/2020 

 العبللة بٌن مشعر كتلة الجسم و التصنٌؾ النسٌجً الجزٌبً لسرطان الثدي زٌنه فواز وطفه األورام
د. نادر عبد هللا    

 د. سامر عالل
15/11/2020 

 سعد ولٌد عكرمة الجراحة
ممارنة النتابج السرٌرٌة بٌن التؽذٌة المبكرة والتملٌدٌة بعد جراحات المولون والمستمٌم 

. 
د. د. علً علوش    

 د. أكثم لنجراوي
6/16/2020 
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االمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 سمر خالد ٌسٌر
ضمن جلد فروة الرأس فً عبلج  PRPفعالٌة حمن الببلزمـا الؽنٌة بالصفٌحـات 

 الحاصة األندروجٌنٌة عند الذكور
د. فوز حسن         

 د. حمٌد سلٌمان
1/9/2020 

 كعامل إنذارّي مه فً اإلبٌضاض اللمفاوي المزمن CD 38التعبٌر عن الـ  سوؼٌن زهر اب أرتٌن األمراض الباطنة
د. فراس حسٌن      

 د. سامر عالل
1/28/2020 

 رجب احمد صفاء أطفال
دراسة شٌوع الربو الباكر المستمر والربو المتؤخر عند األطفال ذوي المصة العابلٌة 

 / سنة . 12 - 7اإلٌجابٌة للتؤتب باألعمار 
د. انتصار نصار    

 د. ؼزل دٌب
1/21/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 عبل احمد عٌسى
فً عبلج الندبات العدٌة الضمورٌة الوجهٌة عنـد  Fractional CO2فعالٌة لٌزر 

 2018-2017مراجعً مشفى تشرٌن الجامعً فً البلذلٌة 
د. دمحم اسماعٌل     

 د. جمال خدام
3/31/2020 

 عبلء عماد اسماعٌل األمراض الباطنة
دراسة انتشار اإلنتان بالملتوٌة البوابٌة باالعتماد على الخزعة المعدٌة و اختٌار 

 د البرازي لدى مرضى عسر الهضم عند البالؽٌنالمستض
د. اسماعٌل حماد    

 د. علً داود
1/28/2020 

امراض العٌن 
 وجراحتهـا

 دراسة تؽٌرات بطانة المرنٌة عند مرضى حسر البصر ؼٌث علً دمحم
د. ٌوسؾ سلٌمان    

 د. لحطان جلول
20/10/2020 

األمراض الجلدٌة و 
 الزهرٌة

 فاتن ؼسان االشمر
فً تدبٌر الفرز  PRPوالببلزما الؽنٌة بالصفٌحات  Fractional CO2لٌزر 

 دراسة ممارنة . -الجلدٌة 
 8/7/2020 د. روال بدور

 كنان الٌاس عبدوش األمراض الباطنة
اختبلطات المآخذة الوعابٌة الدابمة عند مرضى التحال الدموي فً وحدة الكلٌة 

 م2018 الصناعٌة بمستشفى تشرٌن الجامعً فً عام
د. ابراهٌم سلٌمان   

 د. ؼانم احمد
29/9/2020 

 كنان أكرم صمر الجراحة
عوال الخطر لحدوث اإلنتان عند مرضى شعبة الجراحة العظمٌة فً مستشفى تشرٌن 

 ًّ  الجامع
          د. احمد جونً  
 د. هٌثم ٌازجً

3/29/2020 

 كنانة خالد كنا األمراض الباطنة
عوامل الخطورة الملبٌة الوعابٌة للمرضى المراجعٌن  درجة ضبط الداء السكري و

 لمشفى تشرٌن الجامعً بالبلذلٌة
د. أكرم جحجاح    

 د. ربا سلمان
6/17/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 انتشار متبلزمة المبٌض متعدد الكٌسات عند مرٌضات العد الشابع كنده ابراهٌم بلٌدي
د. عبد الحلٌم رومٌة     

 خدامد. جمال 
16/7/2020 

 نسبة و نوع التشوهـات الخلمٌة لدى الولدان لبنى بسام حاتم أطفال
          د. مازن ؼالٌة  
 د. عدي جونً

1/8/2020 

 لٌن جمٌل ضوٌا طب األطفال
العبللة بٌن اضطراب شحوم الدم و ضبط سكر الدم عند األطفال المصابٌن بالداء 

 السكري من النمط األول
ناصر     د. انتصار 

 د. دمحم عماد خٌاط
20/10/2020 

 2018استطبابات و نتابج تنظٌر الكولون فً مشفى تشرٌن الجامعً خبلل عام  مازن جهاد عٌسى األمراض الباطنة
د. حسان زٌزفون    
 د. مٌبلد انطانٌوس

1/21/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 ( مالبل الحمل وخطر مالبل اإلرجاج . BMIالعبللة بٌن مشعر كتلة الجسم )  ماهر سمٌر ٌوسؾ
د. أحمد حسن 
             ٌوسؾ    
 د. جهاد أٌوب

3/31/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 مجد احمد صمر
أثر العبلج بنظٌر المٌبلتونٌن ) أجومٌبلتٌن ( على تحسٌن ممٌاس طنٌن اإلذن وممٌاس 

 النوم
      د. ٌاسر علً   
 د. مصطفى ابراهٌم

13/10/2020 

 دمحم صالح خدوج الجراحة
تمٌٌم المضاعفات بعد الجراحة بٌن االستبصال التام وتحت التام للسلعة الدرلٌة متعددة 

 العمد .
د. سجٌع مسعود    

 د. سمٌر كنعان
3/16/2020 

 مدى دمحم عصٌفوري طب األطفال
( فً الدم مع مدة الزلة  LDHدراسة العبللة بٌن مستوى نازعة هٌدروجٌن البلكتات )
 التنفسٌة العابرة عند الولٌد .

  د. عدنان دٌوب  
 د. منٌر عثمان

3/16/2020 

 الهوموسٌستبٌن: عامل خطورة فً األمراض الملبٌة الوعابٌة فً ااساحل السوري مرٌم ظافر أحمد الطب المخبري
د. فٌصل رضوان   

 د. عمٌل خدام
1/8/2020 

 التخدٌر واإلنعاش
المصطفى  مصطفى

 العٌسى
دراسة ممارنة بٌن المٌدازوالم و الكٌتامٌن بالطرٌك الفموي فً التحضٌر للعمل 

 الجراحً عند األطفال

د. عبد الهادي 
           السبلمة   
 د. تٌسٌر ابراهٌم

2/4/2020 

 المٌمة التشخٌصٌة لنمص تعداد الصفٌحات فً اننتان الولٌد مصطفى ٌوسؾ اكر طب األطفال
سمٌر أصبلن   د. 

 د. هبل ٌنً
13/10/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 عوامل الخطورة النتانات الجروح بعد العملٌات الجراحٌة النسابٌة البطنٌة مٌساء كاظم الجندي
        د. جهاد أٌوب   
 د. رجاء رجب

1/21/2020 

 مرضى التهاب الكبد )ب( المزمندراسة انتشار أضداد التهاب الكبد )د( لدى  ندى  حسن مرسل طب مخبري
د. حسان زٌزفون 
 د. هٌثم ٌازجً

1/21/2020 

أمراض األذن واألنؾ 
 والحنجرة

 ندى حسن كنعو
العبللة بٌن التؽٌرات التشرٌحٌة فً األنؾ و الجٌوب األنفٌة فً إمراضٌات الجٌوب 

 الملحمة باألنؾ
  د. فاٌز العلونً  
 د. ٌوسؾ ٌوسؾ

3/31/2020 

 دمحم حٌدر نسرٌن األشعة
دور الرنٌن المؽناطٌسً فً تحدٌد درجة األورام الدبمٌة الدماؼٌة فوق المخٌة بالممارنة 

 مع التشرٌح المرضً .
      د. فواز بدور  
 د. رنا عٌسى

20/4/2020 

األمراض الجلدٌة 
 والزهرٌة

 نورا محسن حرفوش
بٌن التهاب الجلد التؤتبً العبللة بٌن الستعمار الجلدي و األنفً بالعنمودٌات المذهبة و 
 عند مراجعً مشفى تشرٌن الجامعً

        د. فوز حسن  
 د. دمحم معبل

1/21/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 ممارنة بٌن طرٌمتً إعطاء المٌزوبروستول النهاء الحمل فً الثلث األول هبه منذر طربٌه
د. مٌسون دٌوب   

 د. سحر حسن
7/13/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 العبللة بٌن وزن الجنٌن و عدم تمدم المخاض لدى الخروسات بتمام الحمل هناد جابر دمحم
        د. سحر حسن  
 د. احمد ٌوسؾ

12/10/2020 

امراض العٌن 
 وجراحتهـا

 ٌارا رٌاض ضاهر
استخدام التصوٌر البصري الممطعً المتماسن لدراسة تاثٌر الحسر على ثخانة اللطخة 

 لدى البالؽٌنالصفراء 
د. نجوى كردؼلً   
 د. حبٌب ٌوسؾ

4/20/2020 

 7/8/2020      د. دمحم علً   دراسة ممارنة للنتابج السرٌرٌة للطرق الجراحٌة المستخدمة فً عبلج تضٌك المناة  ٌامن ٌونس عبد الرحمن الجراحة
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 د. مفٌد محفوض الشوكٌة المطنٌة : توسٌع المناة مع أو بدون تثبٌت

 فٌبرٌنوجٌن الدم كمشعر حٌوي للداء الربوي االنسدادي المزمن ٌثرب عبد الواحد احمد المخبريالطب 
د. دمحم عماد خٌاط   
 د. مالن حجازٌة

11/11/2020 

 المٌمة التنبإٌة لفرط الصفٌحات عند األطفال المصابٌن بخمج بولً علوي ٌمامة دمحم سعٌد كعٌد طب األطفال
      د. مها خوري  

 المنعم ؼانم د. عبد
29/7/2020 

 ٌوسؾ عٌسى دوبا الطب المخبري
دراسة انتشار المماومة الدوبٌة بالذوابؾ الذنجارٌة تجاه الصادات الحٌوٌة فً االنتانات 

 المكتسبة بمشفى األسد ومشفى تشرٌن الجامعٌٌن فً محافظة البلذلٌة
 1/8/2020 د. هٌثم ٌازجى

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 ٌوال رفٌك حنا
% فس شل المطابمة  1تحدٌد الزمن البلزم للوصول إلى ذروة تؤثٌر السٌكلوبنوالت 

 عند األطفال
د. حبٌب ٌوسؾ   
 د. نجوى كردؼلً

26/8/2020 

األمراض الجلدٌة و 
 الزهرٌة

 8/9/2020 الخٌرد. عبد هللا  فً تجدٌد بشرة الوجه عند النساء فً سن الكهولة Fractional co2فعالٌة لٌزر  سٌماؾ سلٌمان اوسو

األمراض الجلدٌة و 
 الزهرٌة

 امانً نزٌر مٌهوب
فعالٌة الحمن الموضعً بالذٌفان الوشٌمً ممابل الحمن الموضعً للستٌروبٌد 

(Triamcinoloneفً عبلج الجدرات ) 
 8/9/2020 د. عبد الحلٌم رومٌة

التولٌد وأمراض 
 النساء

 ربا علً عبد هللا
الورٌدي داخل الورٌد السري فً تدبٌر الطور الثالث من ممارنة بٌن األوكسٌتوسٌن 

 المخاض
 د. احمد ٌوسؾ   
 د. مٌسون دٌوب

29/9/2020 

 انتشار فرط التوتر الشرٌانً لدى العاملٌن الصحٌٌن فً مستشفى تشرٌن الجامعً همام ٌوسؾ ابراهٌم األمراض الباطنة
       د. حسام بله   
 د. أحمد شرٌتح

23/9/2020 

األمراض الجلدٌة و 
 الزهرٌة

 13/9/2020 د. فوز حسن فً عبلج النشوانً البمعً Fractional co2فعالٌة لٌزر  بتول لإي دمحم

 30/9/2020 د. ؼزل دٌب انتشار التدخٌن عند المراهمٌن الربوٌٌن فً مدارس البلذلٌة عبل دمحم حشمه طب األطفال

 سٌامند ابراهٌم زٌبار الجراحة
عند  PSAالممارنة بٌن نتابج الخصً الدوابً و الخصً الجراحً فٌما ٌتعلك بمٌم الـ 

 مرضى سرطان الموثة المتمدم
           د. دمحم كنعان   
 د. لإي نداؾ

23/12/2020 

 حسان سلمان حرفوش الجراحة
دراسة ممارنة بٌن االصبلح الجراحً المفتوح و اإلصبلح بحمن المواد المالبة عبر 

 التنظٌر البولً فً تدبٌر الجزر المثانً الحالبً
د. أٌمن حرفوش   

 د. دمحم ٌوسؾ
23/12/2020 

 العبللة بٌن مشعرات الصفٌحات الدموٌة و شدة و إنذار االحتشاء الدماؼً الحاد سلٌمان فإاد النمري األمراض الباطنة
  د. عٌسى الٌمة   
 د. سوزان الشمالً

23/12/2020 

 التولٌد وأمراض
 النساء

 هبه دمحم دمحم
ممارنة بٌن استخدام سترات الكلومفٌن ممابل سترات الكلومفٌن مع المٌتفورمٌن فً 

 تحرٌض االباضة عند مرٌضات المبٌض متعدد الكٌسات
         د. لٌنا رمضان 
 د. صفاء سلمان

20/10/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 والموجودات التنظٌرٌة والخلوٌة فً عنك الرحم .العبللة بٌن التدخٌن  مهاد أحمد علً
  د. صفاء سلمان  
 د. رنا عٌسى

20/10/2020 

 ضحى احمد شعبان طب األطفال
عبللة إٌجاٌبة المستضد البرازي للملوٌة البوابٌة بفمر الدم العوزي عند األطفال بعمر 

 سنة 6-14
د. احمد شرٌتح    
 د. ٌوسؾ زعببلوي

20/10/2020 

وأمراض التولٌد 
 النساء

 أهمٌة مشعرات الصفٌحات كمإشر خطورة فً ما لبل اإلرجاج الشدٌد فرهاد رستم حج علً
د. أحمد عبد 
             الرحمن  
 د. لٌنا رمضان

20/10/2020 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 فً تثبٌط المخاض الباكر . Isoxuprineممابل  Nifedipineممارنة بٌن  هزار عدنان خضوره
          د. لإي حسن  
 د. لٌنا رمضان

20/10/2020 

 نورا حسن لرلماز طب األطفال
التظاهرات السرٌرٌة والموجودات التنظٌرٌة العٌانٌة فً التهاب المعدة واألمعاء 

 بالحمضات عند األطفال
           د. علً دمحم   
 د. علً ابراهٌم

20/10/2020 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 التؽٌرات المتعلمة بالعمر فً ثخانة المرنٌة المركزٌة و تعداد الخبلٌا البطانٌة شحودهنادي فٌصل 
   د. تٌم دروٌش  
 د. حبٌب ٌوسؾ

20/10/2020 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 ٌاسمٌن سهٌل زٌدان
تمٌٌم خبلٌا بطانة المرنٌة بعد اجراء لطع المرنٌة الضوبً االنكساري عبر الظهارة مع 

 مٌتوماٌسٌن سً .تطبٌك 
       د. تٌم دروٌش 
 د. حبٌب ٌوسؾ

13/10/2020 

 الممارنة بٌن تجرٌؾ فرط تنسج الموثة الحمٌد عبر اإلحلٌل و العبلج الجراحً لهـا همام ابراهٌم ابراهٌم الجراحة
        د. دمحم ٌوسؾ   
 د. دمحم كنعان

30/9/2020 

 مارٌا هٌثم جناد األمراض الباطنة
( وشدة الداء ACPA)2بٌن مستوٌات أضداد السٌترولٌن الحلمً نمط  العبللة ما

 الرثٌانً التآكلً
          د. كاسر الدو  
 د. هٌثم ٌازجً

23/12/2020 

 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 لتبولوجٌا األبعاد المنخفضةدراسة هومولوجٌة  نور الهدى حامد المبٌلً الرٌاضٌات
د. عدنان ظرٌؾ     

 د. احمد الٌاسري
23/11/2020 

 نور عمران الفٌزٌاء
تحمٌك دارة الكترونٌة لكشؾ الظبلم بدرجات مختلفة باستخدام المضخم العملٌاتً و 

 دارة انذار حرٌك
د. كمال عفٌصه   

 د. احمد بطٌخ
22/4/2020 

 مزٌكهبه حبٌب  علم الحٌاة الحٌوانٌة
دراسة توزع السٌتوكٌراتٌن فً ظهارة كبد ثبلثة أنواع من الفمارٌّـات لتحدٌد صبلت 

 المربى بٌنهـا
   د. نهلة ابراهٌم  
 د. صالح اسماعٌل

22/10/2020 

 منال المبٌلً فٌزٌاء
دراسة نظرٌة و تجرٌبٌة لتوزع الجرعة اإلشعاعٌة لحزم االلكترونٌات المستخدمة فً 

 السطحٌةمعالجة األورام 
        د. هٌثم لبٌلً   
 د. بسام سعد

20/10/2020 

 دراسة بعض مكونات الؽبلؾ الجوي باللٌدار سوسن طاهر مٌا الفٌزٌاء
د. نظٌر دٌوب     

 د. جمال سعٌد
20/2/2020 

 20/2/2020  د. عمل رومٌة   دراسة تؤثٌر الحجم الحبٌبً على نسبة المحتوى الزٌولً للزٌولٌت الطبٌعً السوري  ابراهٌم سعٌد كٌمٌاء
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 د. حسام لواص وتحسٌن مواصفاته الفٌزٌوكٌمٌابٌة

 تمرٌب دوال فضاء لٌبٌػ المعمم و دوال فضاء سمٌرنوؾ المعمم نور دهمان رٌاضٌات
       د. دمحم علً   
 د. حسن بدور

8/9/2020 

 سٌؽل التفاضلٌة الجزبٌة -واٌتهٌد -دراسة عددٌة لمعادلة نٌوٌل  نٌروز دمحم ؼالب هبلل الرٌاضٌات
د. سامً انجرو    

 د. رامز كروم
26/8/2020 

 رنٌم دمحم عثمان علم الحٌاة الحٌوانٌة
مساهمة فً دراسة بعض الخصابص البٌولوجٌة لسمكة العصٌفر األصلً 

Trachurus trachurus  البلذلٌة -فً المٌاه البحرٌة السورٌة 
          د. دمحم ؼالٌة  
 د. زهٌر المجٌد

13/10/2020 

 رٌم حسن الشٌخ رشٌد علم الحٌاة الحٌوانٌة
فً ساحل  Triglaدراسة الطٌؾ الؽذابً عند بعض أنواع األسمان التابعة لجنس 

 محافظة البلذلٌة
دة. زٌنة الحصنً    

 د. زهٌر المجٌد
13/10/2020 

 البٌانات المنتظمةلعبة العدد اللونً على  خالد دمحم الشحادة الرٌاضٌات
  د. رامً شاهٌن  
 د. زٌاد لناٌة

13/7/2020 

 بانه زرزر جٌولوجٌا
دراسة ترسٌبٌة و بترولوجٌة للتوضعات الؽضارٌة للجزء األدنى من نهـر الكبٌر 

 الشمالً
         د. ندى سلمان  
 د. سامر البب

16/2/2020 

 المابٌة باستخدام الزٌولٌت الطبٌعً السوريإزالة الفٌنول من المحالٌل  إلبال اسماعٌل كٌمٌاء
د. ابراهٌم راهب    
 د. سمٌرة سلٌمان

20/2/2020 

 رهام لاسم علم الحٌاة النباتٌة
من الفصٌلة الشاهترجٌة Fumaria .Lتصنٌؾ بعض أنواع الشاهترج 

Fumariaceae  اعتماداً على الصفات المورفولوجٌة و الطلعٌة و ممارنة التركٌب
 الكٌمٌابً لزٌوتها العطرٌة فً محافظة البلذلٌة

د. سرحان الٌمة    
 د. شهٌد مصطفى

21/11/2019 

 زٌنب دمحم طوبال الكٌمٌاء
دراسة كٌمٌابٌة لمستخلصات أوراق شجرة لسان الطٌر وتؤثٌر سمٌتهـا على بعض 

 )الذبابة البٌضاء( التً تصٌب الخضار والمحاصٌل الزراعٌةالحشرات 
د. شهٌد مصطفى   
 د. عبل مصطفى

20/10/2020 

 A1PO4JFPO4دراسة الخواص الفٌزٌابٌة للمادة الكهروانضؽاطٌة  علً دروٌش فٌزٌاء
د. منهل سلٌمان    
 د. علً دروٌشو

23/11/2020 

 دٌما العش علم الحٌاة الحٌوانٌة
 :Dipteraو تصنٌفٌة ألنواع الذباب الحوام )ذباب السرفٌد( )دراسة بٌبٌة 

Syrphidae( فً منطمة البلذلٌة و اختبار كفاءة النوع )Episyphus 
balteatus فً افتراس من الملفوؾ )Brevicoryne brassiae 

      د. دمحم أحمد   
 د. علً منصور

20/2/2020 

 الشموق فً منطمة البودي بمساعدة معطٌات اإلستشعار عن ب عـددراسة  سلٌمان سمٌع اسكندر الجٌولوجٌا
              . عبد الكرٌم العبدهللا د

 د. فواز األزكً
9/9/2020 

 نور ناصر ٌوسؾ علم الحٌاة الحٌوانٌة
دراسة ممارنة لبعض المعاٌٌر )المعالم( الدموٌة تعداد الدم الكامل لدى المدخنٌن و ؼٌر 

 المدخنٌن
باغ     د. مروان د

 د. فٌصل رضوان
31/8/2020 

 السٌطرة البلنهابٌة فً البٌان علً جودت لاسم الرٌاضٌات
  د. رامً شاهٌن  

 د. دمحم اسعد
8/7/2020 

 مرهؾ امٌن عالل الجٌولوجٌا
دراسة جٌولوجٌة و التصاٌة للصخور الؽضارٌة فً منطمة وادي المكٌمن شرق 

 سورٌة-حمص 
د. مصطفى حبٌب    

 عٌسىد. دمحم 
26/8/2020 

 ؼٌث سفر علم الحٌاة الحٌوانٌة
المتطفلة على األسمان فً  Monogeneaدراسة التركٌب النوعً لوحٌدات العابل 

 سورٌة-بحٌرة صبلح الدٌن)السفرلٌة( بالبلذلٌة 
   د. حسن سلمان 
 د. دمحم ؼالٌة

8/1/2020 

 اٌهم علً ٌوسؾ كٌمٌاء
نبات عنب الدب و دراسة التركٌب  استخبلص الزٌت العطري من اوراق و ثمار

 الكٌمٌابً لمستخلصات هذا النبات المنتشر فً منطمة المدموس
د. عماد حوٌجة    

 د. دمحم ناصر
23/11/2020 

 تؤثٌر زٌت بذور الرمان فً الكبد المتضرر بمضادات االكتباب عند الهامستر السوري ربا محمود أحمد علم الحٌاة الحٌوانٌة
     دة. اكتمال دباغ
 د. مروان دباغ

13/4/2020 

 مود فً األفبلم الفٌمة للخبلٌا الشمسٌة-دراسة إكستون فان بشار أحمد فٌزٌاء
         د. دمحم فاهود  
 د. مفٌد عباس

28/1/2020 

 عبل أمٌر الخوجه الكٌمٌاء
 Sr2-x/Erx (Perovskiteاصطناع ودراسة الخواص الفٌزٌابٌة للبٌروفسكٌت )

Co1-y /Cuy O4 ( المنتمً لسلسلة رادلسدٌن و بوبٌرRuddlesden - 
Popper) (RP) 

        د. أحمد كلزٌة  
 د. منار حسن

29/9/2020 

 رؼداء علً شرٌمً علم الحٌاة النباتٌة
فً نمو و إنتاجٌة نبات  SalicyLIC acidدراسة تؤثٌر المعاملة بحمض الصفصاؾ 

 Temaصنؾ  Phaseolus vulgarisالفاصولٌاء الخضراء 
  د. حنان حمامً  
 د. مهند صهٌونً

13/4/2020 

 30/7/2020 د. اسكندر علً مسؤلة اٌزومرفٌزم كٌلً للبٌانات الدورٌة من لدرة منتهٌة امل سلٌمان رٌاضٌات

 23/11/2020 د. علً شحود دراسة جٌولوجٌة أولٌة إلنشائ سد )الملعة بلوران( دٌما ولٌو جٌولوجٌا

 كامل باشا رٌاضٌات
تهجٌن الشبكات العصبونٌة الصنعٌة و المنطك الضبابً و استخدامها فً مجال 

 التصنٌؾ
 7/6/2020 د. دمحم أسعد

ًّ و الشبكات العصبونٌّة الصنعٌة فً العنمدة ماوٌه ؼسان عثمان رٌاضٌات  22/10/2020 د. دمحم أسعد تهجٌن المنطك الضباب

 23/11/2020 د. دمحم أسعد التكرارٌة و استخدامها فً التنٌإتحسٌن الشبكات العصبونٌة  مهند ماردٌن رٌاضٌات

 آالء محٌسن صالح كٌمٌاء
 2-( لؤلرٌل أزٌد و مشتماته مع حملً الهكسن 3ر  1الدراسة النظرٌة لتفاعل تحلك )

 1-ون 
 30/7/2020 د. دمحم بدوي

 30/7/2020 د. دمحم بدوي و مشتماته مع حمض السٌنامٌن ( لؤلرٌل أزٌد 3،  1الدراسة النظرٌة لتفاعل تحلك ) نورا عزٌز بدور كٌمٌاء

 علً أمٌر خٌر بن الكٌمٌاء
حساب انتالبٌات هدرجة بعض المركبات العضوٌة ؼٌر المشبعة بوساطة االستمراء 

 الحدي للمجموعة األساسٌّة المتكاملة
د. دمحم عبد الحكٌم 

 21/7/2020 بدوي

 مضر عدنان حٌدر الكٌمٌاء
 -البلزمة السترجاع العناصر المعدنٌة من البطارٌات المستهلكة )زنن دراسة الشروط 

 كربون ( ) المدخرة الرصاصٌّة ( بالطرٌمة الرطبة
 23/9/2020 د. نزار ؼنام

 20/10/2020 د. هاجر ناصر تصنٌع خلٌة لمٌاس الناللٌة الكهربابٌة ألؼراض تحلٌلٌّة دٌما هٌثم حموده الكٌمٌاء

 4/10/2020 د. هٌام فاضلتؤثٌر المستخلص المابً لبذور فول الصوٌا فً بعض المعاٌٌر الهرمونٌة عند الفبران  ؼادة رفٌك حسن الحٌوانٌةعلم الحٌاة 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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 البٌضاء المستحدث فٌهـا فرط الدرق

 رنٌم حكمت شدود علم الحٌاة النباتٌة
دراسة تؤثٌر االرتفاع عن سطح البحر فً تنوع و إنتاجٌة جنس األورٌؽانو 

Origanum L   _Lamiaceae فً بعض مناطك الساحل السوري 
 23/11/2020 د. وفاء ؼندور

 شادٌا حسام الدٌن كٌمٌاء
دراسة استخبلص و فصل و تحدٌد الفبلفونٌدات و البروسٌانٌدٌن من أزهار و أوراق 

 باستخدام طرابك كروماتوؼرافٌة و طٌفٌةالزعرور البري 
 20/2/2020 . فاتن شوماند

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 نوار نزار أسعد المابٌة و الري
بناء نموذج رٌاضً ٌربط بٌن سماكة ستارة الحمن الكتمً وكمٌة الماء المتسرب 

 سد الباسلعبرها فً 
 1/12/2020 د. عزالدٌن حسن

 1/12/2020 د. عزالدٌن حسن اختٌار المولع األمثل للمآخذ و عناصر التحكم فً شبكات الري المكشوفة نور دمحم دالً المابٌة و الري

 علً احمد الحاٌن الهندسة االنشابٌة
الكربونٌة على دراسة تؤثٌر تموٌة جدران البلون الحاوٌة على فتحات بشرابح األلٌاؾ 

 سلون اإلطارات البٌتونٌة فً مستوٌاتهـا
      د. علً ترٌكٌة  
 د. نزٌه منصور

31/3/2020 

 أحمد دمحم ناصر الهندسة اإلنشابٌة
مساهمة فً دراسة السلون المٌكانٌكً للبٌتون المدعم بؤلٌاؾ زجاجٌة و المصنع من 

 حصوٌات محلٌة معاد تدوٌرهـا
د. بسام حوٌجة     

 نزٌه منصورد. 
16/7/2020 

 التنبإ بمإشرت التلوث فً محطات المعالجة باستخدام الشبكات العصبونٌة الصنعٌة نفٌر آرام تتزٌان الهندسة البٌبٌّة
         د. رابد جعفر 
 د. حسام صبوح

22/10/2020 

 رشا نبٌل شلٌحة الهندسة البٌبٌّة
اختٌار الموالع المناسبة إللامة محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً فً محافظة 

( وطرٌمة التدرج التحلٌلً الهرمٌة  GISالبلذلٌة باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة ) 
 ( خطة البحث لابلة للتعدٌل. FAHPالضبابٌة ) 

 29/9/2020 د. عادل عوض

 ر نموذج رٌاضً لحساب معدل تولد النفاٌات الطبٌّة فً مستشفى األسد الجامعًتطوٌ نهى أحمد الماموع الهندسة البٌبٌّة
   د. هٌثم شاهٌن  
 د. رابد جعفر

6/23/2020 

 كنده علً الهندسة البٌبٌّة
تمٌٌم أداء محطة معالجة مٌاه الصرؾ الصناعً لمصفاة بانٌاس باستخدام النمذجة 

 الحاسوبٌة
       د. رابد جعفر 
 د. عادل عوض

10/11/2020 

 فراس دمحم خلٌل الهندسة البٌبٌّة
تحدٌد الموالع المثلى لتوزٌع مٌاه الجفت باستخدام طرٌمة صناعة المرار متعدد المعاٌٌر 

MCDM   و نظم المعلومات الجؽرافٌةCIS 
  د. عادل عوض  
 د. رابد جعفر

3/11/2020 

 الورلٌة فً جامعة تشرٌن وإمكانٌة إعادة استخدامها وتدوٌرهاتمٌٌم والع النفاٌات  وجد رٌاض بهرلً الهندسة البٌبٌّة
     د. هٌثم شاهٌن 
 د. هٌثم جناد

3/31/2020 

 علً معٌن خضور الهندسة الجٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة لسلون الجدران الوتدٌّة ذات الشدادات المستخدمة لتدعٌم أحواض 

 التؤسٌس الرملٌة
  د. توفٌك فٌاض  
 د. رامً العبده

23/9/2020 

الهندسة المابٌة و 
 الريّ 

 امانً ؼسان حسٌن
استخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فً نمذجة العبللة بٌن الهطل المطرّي و 

 الجرٌان النهرّي فً حوض نهر األبرش
 3/22/2020 د. ؼطفان عمار

الهندسة المابٌة و 
 الريّ 

 جمانه خضر اسكندر
التنبإ بدرجات الحرارة العظمى و الصؽرى الٌومٌة فً محطة سد الباسل على نهر 

 ARIMAاألبرش باستخدام الشبكات العصبٌة الصنعٌة و نمادج 
 29/9/2020 د. ؼطفان عمار

الهندسة المابٌة و 
 الريّ 

 1/9/2020 عبلء الدٌند. دمحم  تؤثٌر تطوٌر الجبهة البحرٌة لكورنٌش طرطوس فً سلون األمواج زٌنب عدنان علً

 نمذجة مٌاة الموارد الجوفٌة المضؽوطة فً المنطمة السهلٌة لحوض نهر بانٌاس نور فٌصل ؼانم الهندسة المابٌة والري
د. شرٌؾ حاٌن    
 د. ؼطفان عمار

31/8/2020 

 تشرٌن 16مساهمة فً دراسة استمرار جوانب و منحدرات بحٌرة  أٌهم بدر أحمد الهندسة المابٌة والري
د. عز الدٌن حسن   

 د. مفٌدة احمد
2/25/2020 

 هـبل رفٌك حمودي جٌوتكنٌكٌة
دراسة تجرٌبٌة و عددٌة حول استخدام حمابب الترب المسلحة بالجٌوؼرٌد لتحسٌن 

 لدرة تحمل التربة
 11/11/2020 د. مالن حسن

 7/13/2020 د. بسام سلطان بإضافة نفاٌات معامل الرخامتحسٌن أداء الخلطات اإلسفلتٌة الحارة  رهام  ٌوسؾ حسن مواصبلت ونمل

 26/8/2020 د. شذى أسعد اٌجاد معاٌٌر محلٌة خاصة بموالؾ السٌارات فً المناطك السكنٌة فً مدٌنة البلذلٌة هبة ابراهٌم جرعا مواصبلت ونمل

 ٌارا خلٌل سلوم مواصبلت ونمل
تمٌٌم شبكة النمل العام فً مدٌنة البلذلٌة باستخدام تمنٌات نظم المعلومات الجؽرافٌة  

GIS 
 7/13/2020 د. شذى أسعد

هندسة المواصبلت و 
 النمل

ًّ ثنابً الّشد هبة هللا نبٌل رٌّس علً  تحسٌن أداء طبمات التؽطٌة االسفلتٌة باستخدام الجٌوؼرٌد الصناع
         د. رامً حنا  
 د. بسام سلطان

3/16/2020 

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 29/9/2020 د. أكرم رستم إمكانٌة وضع معاٌٌر لعملٌات التخطٌط الحضري للضواحً السكنٌة فً مدٌنة البلذلٌة روال عصام خلٌل

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 10/11/2020 د. بسام سلطان الساحل السوريدٌمومة الخلطات اإلسفلتٌة المصممة على البارد فً ظروؾ  مٌرنا خالد صبحً

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 23/11/2020 د. رامً حنا تصمٌم الخلطات اإلسفلتٌة فً المنطمة الساحلٌة باستخدام تمنٌة السوبر بٌؾ موفك شمسٌن

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 زٌنة بسام سلطان
لزٌادة ممانعتها للعوامل المناخٌة فً تعدٌل البٌتومٌن والخبلبط البٌتموٌنٌة المحلٌة 

 المنطمة الساحلٌة

د. رناء دروٌش 
              أحمد  

 د. رامً حنا
7/13/2020 

هندسة المواصبلت 
 والنمل

 13/9/2020 . رناء احمد.د البحث فً امكانٌة تحسٌن أداء الخلطات البٌتومٌنٌة باستخدام نفاٌات أكٌاس الناٌلون مٌسم كوسى

 4/22/2020 د. درٌد سلومالتصمٌم األمثل لؤلبنٌة البٌتونٌة باستخدام الشبكات الجابزٌة الطابمٌة و المدادات مع أو  وسام علً ماوردي انشابٌةهندسة 
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 بدون المخمدات السلبٌة

 22/10/2020 د. رامً العبده السالطةمساهمة فً التنبإ بفعالٌة الرص الدٌنامٌكً للترب الرملٌة بطرٌمة األوزان  عفراء جبٌلً هندسة جٌوتكنٌكٌة

 التحلٌل العددي لمجموعة أوتاد محملة جانبٌا بالمرب من منحدر نور عبدالعال هندسة جٌوتكنٌكٌة
د. صفوان عبدهللا     

 د. رامً اسطة
22/10/2020 

 دراسة تؤثٌر دلة مراصد أمانة المساحة على األمبلن العمارٌة فراس الخٌر هندسة طبوؼرافٌة
علً زوباري   د. 

 د. اٌاد فحصة
13/9/2020 

 دٌانا  ٌوسؾ هندسة مابٌة و ري
تمٌٌم طرابك التملٌل من التبخر فً بحٌرات السدود و اختٌار الطرٌمة األمثل فً 

 ظروؾ منطمة البلذلٌة
 13/9/2020 د. عزالدٌن حسن

 20/10/2020 د. فاٌز جراد كلؾ آلٌات األعمال الترابٌة للمشارٌع اإلنشابٌةتطوٌر نموذج لتمدٌر إنتاجٌات و  نورا سمٌر جوالق هندسة و إدارة التشٌٌد

 حسان دمحم علً هندسة وإدارة التشٌٌد
دراسة ابدابل التكنولوجٌة لطرابك معالجة الركام اإلنشابً لتحسٌن عملٌات تدوٌر 

 األنماض
      د. بسام حسن   
 د. جمال عمران

30/9/2020 

 سناء دمحم المزاوي هندسة وإدارة التشٌٌد
 -تحسٌن كفاءة إدارة الصٌانة فً الجامعات الحكومٌة من خبلل تمٌٌم األداء الفعلً 

 حالة جامعة تشرٌن
              د. رنا مٌا  
 د. فاٌز جراد

19/10/2020 

 دٌما منٌؾ أحمد هندسة وإدارة تشٌٌد
العامة للدراسات  تصمٌم نظام لتحسٌن جودة الدراسات الهندسٌة )دراسة حالة الشركة

 واالستشارات الفنٌة(
 6/28/2020 د. رنا مٌا

 عبٌر ابراهٌم ابراهٌم هندسة وإدارة تشٌٌد
تطوٌر نموذج حاسوبً لتمدٌر زمن مشارٌع األأبنٌة السكنٌة فً مرحلة ما لبل 

 المنالصة
 29/7/2020 د. فاٌز جراد

 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 نور جمعه حراج و بٌبة
 -تؤثٌر التؽطٌة الشجرٌة فً خصابص الؽطاء العشبً لؽابة ضهر الخرٌبات )جبلة 

 البلذلٌة (
 26/2/2020 د. ٌاسٌن دمحم

 هبة عبدو شعبان المحاصٌل الحملٌة
رشاً على المجموع الخضري فً  H2O2تؤثٌر المعاملة األولٌة بماء األوكسجٌن 

.( لئلجهاد التؤكسدي المتسبب عن مبٌد Nicotiana rustica Lتحمل التنبان )
 األعشاب جلٌفوسات

 12/1/2020 د. مجد دروٌش

 هدٌل نوفل معمار علوم التربة والمٌاه
دراسة بعض مإشرات االنجراؾ المابً فً منطمة حوض سد الثورة فً محافظة 

 البلذلٌة
 25/2/2020 بركاتد. منى 

 عـبل بركات سلمان ولاٌة النبات
على البامٌاء فً Earias insulana (Boisdدراسة انتشار دودة اللوز الشوكٌة )

 المنطمة الساحلٌة و تمٌٌم لابلٌة بعض الطرز الوراثٌة المحلٌة لئلصابة بهـا
 22/4/2020 د. دمحم احمد

 عبلء حبٌب مرهج المحاصٌل الحملٌة
( تحت Zea mays Lالفردي فً عشٌرة محلٌة من الذرة الصفراء )االنتخاب 

 NaClظروؾ اإلجهاد الملحً  
 31/8/2020 د. دمحم  خطاب

 11/8/2020 د. ؼسان ٌعموب دراسة تحلٌلٌة التصادٌة لوالع إنتاج الكرز و تسوٌمه فً محافظة البلذلٌة سماح دمحم احمد االلتصاد الزراعً

 ٌوسؾ حسٌنحسن  االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر إضافة أوراق الفول والفصة فً علٌمة الدجاج البٌاض على إنتاجٌة ومواصات 

 البٌض الناتج
 13/7/2020 د. توفٌك دال

 عبل عدنان نجمه ولاٌة النبات
تؤثٌر بعض العوامل الحٌوٌة و البلحٌوٌة فً دٌنامٌكٌة مجتمعات الحشرة المشرٌة 

 فً بساتٌن الحمضٌات Aonidiella aurantiiالحمراء 
 13/7/2020 د. علً رمضان

 4/6/2020 د. ؼسان ٌعموب دراسة التصادٌة لتدوٌر مخلفات الؽابات فً محافظة البلذلٌة لٌنا خلٌل خرما االلتصاد الزراعً

 عبل دٌاب كردي علوم التربة والمٌاه
الرطوبً فً تؤثٌر إضافة موالس الشوندر السكري عند مستوٌات مختلفة من الشد 

 الخصابص الفٌزٌابٌة للتربة و فً نمو و انتاجٌة نبات البندورة
 13/9/2020 د. جهاد ابراهٌم

 9/1/2020 د. كامل خلٌل التموٌم االلتصادي لزراعة التٌن فً محافظة البلذلٌة اٌفان بسام دٌوب حراج وبٌبة

 ربا دمحم عٌسى بساتٌن
نمو و انتاج أشجار الفستك الحمٌمً  تاثٌر مستوٌات مختلفة من زرق الدواجن فً

 الصنؾ العاشوري
 4/6/2020 د. رشٌد خربوتلً

 دمحم ابراهٌم الدعٌمس ولاٌة نبات
 ( Comstock 1881دساعخ ث١ٌٛٛع١خ ٚث١ئ١خ ٌؾششح اٌؾّع١بد اٌشّؼ١خ )

Ceroplastes floridensis  ِٚزطفالرٙبػٍٝ اٌؾّع١بد فٟ ِؾبفظخ اٌالرل١خ 
 9/1/2020 د. ؼسان ٌعموب

 22/4/2020 د. فٌصل دواي دراسة تجرٌبٌة إلكثار صنؾ الزٌتون ) المٌسً ( بالعمل الؽضة ضمن ظروؾ محكمة رٌم علً بساتٌن

 مبلن صالح حراج  و البٌبة
تمٌٌم حساسٌة مإشرات التنوع الحٌوي لمساحة العٌنات والبنٌة المكانٌة للؽطاء 

 الحراجً باستخدام االستشعار عن بعد
 20/2/2020 محفوضد. إٌلٌن 

 سمٌره خلٌل إنتاج حٌوانً
دراسة تصنٌفٌة وتوثٌمٌة لؤلنواع التابعة لرتبة األسمان المفلطحة 

Pleuronectiformes فً المٌاه البحرٌة السورٌة 
 16/9/2020 د. أدٌب سعد

ً  ربا صالح علوم األؼذٌة  22/4/2020 د. لصً الحكٌم دراسة تؤثٌر اضافة بعض المواد فً تحسٌن جودة النبٌذ المحضر محلٌا

 امتثال دمحم خلٌل ولاٌة نبات
فً إنبات و نمو  Capsicum annuum Lالتؤثٌر األلٌلوباثً لبماٌا محصول الفلٌفلة 

 بعض األعشاب الضارة
 20/10/2020 د. سمٌر طباش

 8/11/2020 د. ؼسان ٌعموب الزراعً فً محافظة البلذلٌة.تموٌم دور المصرؾ الزراعً التعاونً فً التموٌل  دالمة علً دروٌش االلتصاد الزراعً

 جوى محسن داإد البساتٌن
تؤثٌر مستوٌات مختلفة من األسمدة والرش بحمض الجبرلٌن فً نمو و إنتاجٌة أشجار 

 .Diospyros kaki Lالكاكً الٌابانً 
 8/11/2020 د. رشٌد خربوتلً

 عبٌر موسى حراج و بٌبة
الؽابات فً التنوع الحٌوي النباتً فً بعض الموالع فً محافظة دراسة تؤثٌر حواؾ 

 طرطوس
 10/11/2020 د. زهٌر الشاطر

 سهى نبٌعة حراج  و البٌبة
تمدٌر بعض البارامترات الحراجٌة ألهم موالع التشجٌر اإلصطناعً للصنوبر 

 فً منطمة جبلة باستخدام االستشعار عن بعد Pinus brutia tenالببروتً 
 11/11/2020 إٌلٌن محفوضد. 

 11/11/2020 د. دمحم عبد العزٌز دراسة التنوع الحٌوي لجنس الخبٌزة فً بعض لرى جبلة ؼدٌر رفٌك الهوشً المحاصٌل الحملٌة
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 مً صبلح معبلّ  ولاٌة النبات
فً تحصٌن نباتات الفلٌفلة  Bacillus subtillis FZB27تاثٌر السبللة البكتٌرٌة 

 فً الزراعة المحمٌة Cucumber mosaic virusضد فٌروس موزاٌٌن الخٌار 
 11/11/2020 د. عماد اسماعٌل

 علً صالح محاصٌل حملٌة
 Viciaدراسة وراثٌة ألهم الصفات االلتصادٌة لمجموعة من هجن الفول العادي 

faba 
 10/11/2020 د. دمحم ٌحٌى معبل

 أسامة لادرو حراج وبٌبة
الصفات المورفولوجٌة ألشجار الشوارع وعبللتها ببعض العناصر الهندسٌة اإلنشابٌة 

 والخدمٌة فً بعض شوارع مدٌنة طرطوس
 11/11/2020 د. أسامة رضوان

 10/11/2020 العزٌز د.دمحم عبد دراسة التنوع الحٌوي لطرز الشمرة فً موالع عدة فً محافظة البلذلٌة ٌارا عامر زربا المحاصٌل الحملٌة

 ابراهٌم أكرم امهنا لسم البساتٌن
( فً بعض مإشرات النمو GA3تؤثٌر المعاملة بنترات البوتاسٌوم وحمض الجبرلٌن )

 ( capsicum  annum Lواإلنتاج للفلٌفلة )
 23/11/2020 د. بدٌع سمرة

 لجٌن عدنان عجٌب االلتصاد الزراعً
التسوٌك األخضر للمنتجات الزراعٌة فً منطمة تطوٌر برنامج إرشادي لنشر ثمافة 

 الؽاب ) مدٌنة سلحب ( .
 23/11/2020 د. ؼسان ٌعموب

 سونه خضٌره االنتاج الحٌوانً
دراسة تؤثٌر المعامبلت المختلفة لخلٌط من درنات الشوندر السكري و التبن على 

 insaccoالحفظ والتركٌب الكٌمٌابً ومعامل التهدم فً الكرش 
 4/6/2020 الرحموند. ولٌد 

 20/10/2020 د. ؼٌاث علوش مع التؽذٌة البوتاسٌة وتحمل اإلجهاد المابً Bread Wheatتجاوب الممح الطري  بثٌنة عمران علوم التربة و المٌاه

 وجٌهة دمحم خٌر لاسم الشر المحاصٌل الحملٌة
رشاً على المجموع  H2O2تؤثٌر المعاملة باألحماض األمٌنٌة والماء األوكسجٌنً 

 Zeaالخضري فً بعض الخصابص اإلنتاجٌة والنوعٌة لدى هجٌن الذرة السكرٌة 
mays Var Saccharata ؼولدن سوٌت تحت ظروؾ المنطمة الساحلٌة 

 16/3/2020 د. مجد دروٌش

 سحر عادل حنٌفه المحاصٌل الحملٌة
فول الصوٌا و تحملهـا استخدام بعض المإشرات االنتخابٌة فً تمٌٌم طرز وراثٌة من 

 للجفاؾ
 12/1/2020 د. دمحم نابل خطاب

 عمار كاسر علً االنتاج الحٌوانً
تمدٌر معامل هضم كل من المخلفات الخضراء للفول البلدي و البازالء بطرٌمة أكٌاس 

 الناٌلون
 9/1/2020 د. توفٌك دال

 كلٌة  االلتصاد

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 هبة  عبد هللا دٌوب التصاد و تخطٌط
العبللة بٌن محددات المدرة التنافسٌة لمطاع السٌاحة و نمو المطاع السٌاحً فً سورٌة 

1990-2012 
 2/11/2020 . طرفة شرٌمًد

 رنا دٌوب التصاد و تخطٌط
 - 1995)دور لطاع االتصاالت و التمانة فً تحسٌن مإشرات سوق العمل فً سورٌة 

2013 ) 
 8/11/2020 د. ولٌد عامر

 علً ابراهٌم التصاد وتخطٌط
أثر االتفالٌات االلتصادٌة الثنابٌة فً تطور العبللات بٌن الجمهورٌة العربٌة السورٌة 

 2015-1995وروسٌا االتحادٌة خبلل الفترة 
د. دمحم معن دٌوب     

 د. سمٌر شرؾ
31/8/2020 

 الصراع الدولً على النفط فً جنوب السودان و أثره على الدول العربٌّـة نور عارؾ حسن التصاد وتخطٌط
د. لإي صٌوح       

 د. دمحم دٌوب
31/8/2020 

 نور آصؾ البحري االحصاء و البرمجة
دراسة ممارنة بٌن المشافً  -استخدام صفوؾ االنتظار لتحسٌن الخدمات الصحٌة 

 العامة والخاصة فً محافظة البلذلٌة
الهادي د. عبد 

 الرفاعً
7/13/2020 

 22/6/2020 د. رٌم محمود أثر الدٌوان الخارجٌة فً النمو االلتصادي فً سورٌة دٌمة عمار ؼانم االلتصاد و التخطٌط

 11/11/2020 د. ٌمن منصور دور البرامج اإلنمابٌة فً عملٌة التنمٌة المستدامة فً الساحل السوري ٌارا محمود حبٌب اإلحصاء والبرمجة

 آسر عٌاش سلٌمان اإلحصاء والبرمجة
دراسة ممارنة مع  -دراسة تحلٌلٌة لمحددات االستثمار األجنبً المباشر فً سورٌة

 بعض الدول العربٌة .

د. ٌسٌرة درٌباتً         
د. رولى شفٌك 

 اسماعٌل
23/11/2020 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 عبل حكمت عمران
المصارؾ التجارٌة التملٌدٌة الخاصة العاملة فً  محددات خلك السٌولة المصرفٌة فً

 سورٌة
 29/9/2020 د. حنان ضاهر

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 التموٌل الممدم من منظمات التموٌل العربٌة و اإلسبلمٌة إلى سورٌة و آثاره االلتصادٌة فادي سمٌر ابراهٌم
د. رضوان العمار        

 د. هٌفاء ؼدٌر
23/9/2020 

 عبل سمٌح حاج خلٌل وبرمجةإحصاء 
ًّ للمصرؾ الصناعً السوري و أثرها فً التنمٌة  تحلٌل مإشرات األداء المال

 االلتصادٌة
 1/21/2020 د. ٌمن منصور

 ؼٌثاء عٌسى  محمود إحصاء وبرمجة
العبللة التناسبٌة بٌن التوزع الجؽرافً للسكان وتوزع المإسسات الخدمٌة فً محافظة 

 طرطوس
 2/25/2020 العلًد. ابراهٌم 

 23/11/2020 د. أٌمن العشعوش دور المإسسات ؼٌر الربحٌة فً تنمٌة المجتمع المحلً فً محافظة البلذلٌة ثابر بشار ابو حامد إحصاء وبرمجة

 منال جمعة ببو إحصاء وبرمجة
دراسة تطبٌمٌة عن اتجاهات الشباب فً  -محددات اختٌار شرٌن الحٌاة عند الشباب
 البلذلٌةمدٌنة 

 1/9/2020 د. هنادي شمعون

 إدارة األعمال
أحمد سلٌمان / من الجنسٌة 

 اللبنانٌة/
 30/7/2020 د. حنان تركمان تمٌٌم توافر متطلبات اإلدارة االلكترونٌة فً المإسسات التعلٌمٌة اللبنانٌة

 حنٌن نواؾ عثمان إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة فً كلٌة اآلداب فً جامعة  -دور إدارة الولت فً تحسٌن أداء العاملٌن 

 تشرٌن .
د. باسم ؼدٌر      

 د. جمٌل عٌسى
4/22/2020 

 عرٌن تٌسٌر حربا إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على  -دور االتصاالت اإلدارٌة فً إدارة أزمات المطاع المصرفً 
 المصارؾ التجارٌة فً محافظة البلذلٌة

 1/9/2020 د. سوما سلٌطٌن

 إدارة األعمال
علً خلوؾ / من الجنسٌة 

 اللبنانٌة/
دراسة مٌدانٌة على  -متطلبات تطبٌك اإلدارة االستراتٌجٌة فً مإسسات التعلم العالً 

 الجامعات فً محافظة الشمال لبنان
 30/7/2020 د. علً مٌا

 رابد خلٌل شارد إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على مستخدمً  -دور خدمات ما بعد البٌع فً تحسٌن والء المستهلن 

 سٌارات توٌوتا فً سورٌة

د. دانٌا زٌن 
              العابدٌن     
 د. دٌمة ماخوس

10/11/2020 
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 حسن علً تفاحه إدارة األعمال
أثر تطبٌك مبادئ حوكمة الشركات على سعر السهم فً المصارؾ المدرجة فً سوق 

 دمشك لؤلوراق المالٌة
 10/11/2020 د. نهاد نادر

 دور التخطٌط االستراتٌجً فً تحمٌك التنمٌة السٌاحٌة المستدامة فً سورٌة اٌمان البهلول إدارة أعمال
د. طرفة شرٌمً      

 د. طه المرشد
23/9/2020 

 طارق فٌصل نظام إدارة أعمال
دراسة  -دور إدارة التؽٌٌر فً تحسٌن األداء التنظٌمً فً مإسسات التعلٌم العالً 

 مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن
 30/7/2020 د. علً مٌا

 والء دمحم خلٌل إدارة أعمال
دراسة مٌدانٌة فً المصارؾ  -دور الذكاء التسوٌمً فً تحمٌك المٌزة التنافسٌّة 

 الخاصة فً الساحل السوري
د. رٌزان نصور    

 د. سعٌد اسبر
1/12/2020 

 حٌدر مازن بربهان إدارة أعمال
دراسة مٌدانٌة فً المصرؾ  -المعرفة فً تحمٌك تمكٌن العاملٌن  دور عملٌات إدارة

 العماري السوري فً محافظة البلذلٌة
 11/11/2020 د. باسم ؼدٌر

 بشرى أسعد إدارة أعمال
دراسة مٌدانٌة  -تؤثٌر االبتكار فً تسوٌك خدمات النمل الجوي على رضاء العمبلء 

 على مإسسة الطٌران العربٌة السورٌة
 15/11/2020 زاهر د. بسام

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 حنا مورٌس ابراهٌم
أثر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت على األداء المالً فً المصارؾ التجارٌة 

 الخاصة فً سورٌة
 3/31/2020 د. منى بٌطار

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 23/11/2020 رضوان العمارد.  دراسة تطبٌمٌه على المصارؾ التجارٌة العاملة فً سورٌة ربٌع البودي

 خلٌل  محمود ؼانم محاسبة
دراسة مسحٌة على  -لٌاس الشفافٌة المالٌة و دراسة عبللتها مع أداء و لٌمة الشركات 
 الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة

 6/15/2020 . لٌلى الطوٌلد

 كلٌة طب األسنان

 المشرفاألستاذ  عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 توفٌك دمحم زوزو طب أسنان األطفال
ممارنة اإلعطاء الولابً لكل من اإلٌبوبروفٌن و االسٌتامٌنوفٌن و البلبلسٌبو فً تخفٌؾ 

 دراسة سرٌرٌة -األلم حول و بعد للع األسنان المإلتة 
 11/11/2020 د. نبٌه رسبلن

 اشرؾ سمٌر مهلوبً جراحة الفم والفكٌن
تمٌٌم فعالٌة ؼسل المفصل الفكً الصدؼً باستخدام تمنٌة اإلبرة المزدوجة عند مرضى 

 دراسة سرٌرٌة شعاعٌة -انزٌاح المرص المفصلً الردود وؼٌر الردود 
 11/11/2020 د. منذر أسعد

 مرح خضر زمرٌنً مداواة األسنان
الجذرٌة خبلل فترتٌن دراسة ممارنة إزالة ثبلثة أنواع مختلفة من المضادات من األلنٌة 

 مختلفتٌن
 22/4/2020 د. عزٌز عبد هللا

 حسٌن أحمد سلٌمان طب الفم
التمٌٌم السرٌري للتؽٌرات اللعابٌة و المظاهر الفموٌة و اللثوٌة لدى مرضى التحال 

 الدمويّ 
 د. عمار أمون  

 د. دمحم ٌوسؾ  
12/2/2020 

 فراس  ؼسان سلٌمان التعوٌضات الثابتة
سرٌرٌة ممارنة لتؤثٌر مساحة طاولة اإلطباق على فعالٌة المضػ فً الجسور دراسة 

 المدعومة بالزرعات السنٌة
د. ناصر بهرلً   
 د. حازم حسن

28/1/2020 

 علً عبد الكرٌم عنما جراحة الفم و الفكٌن
دراسة سرٌرٌة ممارنة بٌن استخدام الطعم العظمً الذاتً و الطعم العظمً الذاتً 

 بالببلزمـا الؽنٌة بالصفٌحات فً تدبٌر شموق السنخ الوالدٌة فً الفن العلويالممزوج 
د. عبد الكرٌم خلٌل  
 د. ٌزن جحجاح

9/1/2020 

 امجد فاٌز اآلؼا طب أسنان األطفال
تحضٌر مزٌج من بولٌمٌرات حٌوٌة و استعماله كعامل محفز لتجدٌد األنسجة الصلبة 

 )دراسة حٌوانٌة نسٌجٌة مضبوطة(

بد الوهاب نور د. ع
                هللا   

 د. سحر الحرٌري
16/6/2020 

 فرح علً هبلل طب أسنان األطفال
 -ألطفال مالبل المدرسة فً البلذلٌة  hspmانتشار نمص تمعدن األرحاء المإلتة 

 دراسة وبابٌة
 3/6/2020 د. نبٌه رسبلن

 حسام ابراهٌم صبٌح تعوٌضات ثابتة
لتمٌٌم تؤثٌر تخرٌش الزركونٌا لبل و بعد تمسٌتها بحمض فلور دراسة مخبرٌة ممارنة 
 % على خواصهـا المٌكانٌكٌة و لوة ارتباطهـا10الماء 

 13/7/2020 د. ناصر بهرلً

أمراض النسج 
 الداعمة

 علً ابراهٌم داإد
دراسة  -فعالٌة الطعم السمحالً المملوب فً معالجة االنحسارات اللثوٌة المفردة 

 سرٌرٌة
 13/7/2020 امة ٌوسؾد. ته

 لورا  علً كفى طب الفم
 -تمٌٌم التلوث  الجرثومً على سطوح أجهزة الخلٌوي لطبلب كلٌة طب األسنان 

 جامعة تشرٌن
د. عمار أمون      

 د. أسمهان زٌنب
30/7/2020 

 دراسة سرٌرٌة -السرٌع التؽٌرات السهمٌة و العمودٌة التالٌة للتسٌع الفكً  رضوان عزٌز حفاؾ تموٌم األسنان والفكٌن
د. عبد الكرٌم حسن   

 د. دمحم تٌزٌنً
23/8/2020 

 نور أحمد طب أسنان االطفال
 -تولٌت بزوغ األسنان المإلتة األولى و العوامل المإثرة فٌه عند األطفال فً البلذلٌة 

 دراسة وصفٌة مستمبلٌة
 8/9/2020 د. نبٌه رسبلن

 ؼٌث علً حٌدر طب الفم
(فً propane - IsoButane - Dimethyletherمزٌج الؽازات )تمٌٌم فعالٌة 

 دراسة تجرٌبٌة سرٌرٌة نسٌجٌة -معالجة التصبؽات اللثوٌة الفٌزٌولوجٌة المٌبلنٌنٌة 
د. سمٌرة زرٌمً    

 د. باسمة ٌوسؾ
23/9/2020 

 كرم ؼالب احمد جراحة الفم والفكٌن
تمٌٌم النتابج الوظٌفٌة لئلصبلح الجراحً األولى النشماق الشفة أحادي الجانب بتمنٌتً 

MILLARD وTENNISONًحسب معطٌات التخطٌط الكهربابً العضل 
 18/10/2020 د. حكمت ٌعموب

 لإي علً رجب تعوٌضات ثابتة
 -صوتٌة دراسة سرٌرٌة ممارنة لفعالٌة تمنٌات المعالجة الفٌزٌابٌة )األمواج فوق ال

المشاركة فٌما بٌنهمـا( فً معالجة االضطرابات الفكٌة الصدؼٌة العضلٌة فً  -اللٌزر 
 سٌاق المعالجة االطبالٌة

  د. نزٌه عٌسى   
 د. ؼٌاد دروٌش

20/10/2020 

 صبا ابراهٌم طب أسنان االطفال
باستخدام دراسة سرٌرٌة و شعاعٌة ممارنة لفعالٌة ترمٌم المواطع المإلتة المتهدمة 

 تمنٌتٌن مختلفتٌن
د. عبد الوهاب نور 

 هللا
31/3/2020 

 مروى دمحم خلٌل طب الفم
تمٌٌم معاٌرة الزنن اللعابً كاداة تشخٌص محتملة لآلفات السرطانٌة ولبٌل السرطانٌة 

 الفموٌة .
د. سمٌرة زرٌمً    
 د. دمحم عماد خٌاط

23/11/2020 

 احمد الخٌر مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة ممارنة للتسرب الحفافً بٌن االسمنت الراتنجً ثنابً التصلب و 

/ ضمن 2االسمنت الزجاجً الشاردي المعدل بالراتنج فً إلصاق ترمٌمات االمبرس/
 23/11/2020 د. منذر حداد
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 التاجٌة

 كمال العبد هللا طب الفم
 Nd-YAGمع البروبرنولول و لٌزر  Nd-YAGدراسة سرٌرٌة ممارنة بٌن لٌزر 

 مع البرٌدنٌزولون فً عبلج الورم العرلً الدموي الفموي
د. سمٌرة زرٌمً    

 د. عمر حماده
23/11/2020 

 حٌدر علً عاصً جراحة الفم والفكٌن
/ فً العضلة الجناحٌة الوحشٌة لعبلج االنزٌاح Aتمٌٌم فعالٌة حمن ذٌفان البتولنٌوم/

 للمرص المفصلًاألمامً الردود 
د. حكمت ٌعموب     

 د. ناصر بهرلً
23/11/2020 

 عهد احمد المخلوؾ جراحة الفم و الفكٌن
التدوٌرٌة التمدٌمٌة و تعدٌل أسٌنسٌو فً اإلصبلح  -دراسة ممارنة بٌن تمنٌة مٌبلرد

 األولً لشك الشفة أحادي الجانب
 23/11/2020 د. عبد الكرٌم خلٌل

 حٌدره بدور التعوٌضات الثابتة
دراسة سرٌرٌة مرنانٌة ممارتة لفعالٌة داٌود لٌزر الشعة تحت الحمراء فً تدبٌر 
 اضطرابات المفصل الفكً الصدؼً مع التعدٌل االطبالً الوظٌفً و بدونه

  د. نزٌه عٌسى   
 د. ؼٌاد دروٌش

24/12/2020 

 سوار عز الدٌن ابراهٌم التعوٌضات الثابتة
تنظٌؾ مختلفة على تحسٌن لوة ارتباط الزٌركونٌا إلى العاج دراسة ممارنة تؤثٌر طرق 
 دراسة مخبرٌة / خطة البحث لابلة للتعددٌل . -السنً 

 24/12/2020 د. ناصر بهرلً

 كلٌة اآلداب

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 ؼفار عبد اللطٌؾ جنٌدي تارٌخ
هـ 522-498الداخلٌة و الخارجٌة زمن ظهٌر الدٌن طؽتكٌن  لتابكٌة دمشك و سٌاستها

 م1104-1129/ 
 1/12/2020 د. وفاء جونً

 ذكرٌا ؼٌاس عباس علم اجتماع
المولؾ األخبللً للشباب الجامعً من العبللات الجنسٌة خارج إطار الزواج فً ضوء 

فً كلٌة اآلداب  التؽٌر المٌمً : دراسة استطبلعٌة على عٌنة من طلبة الدراسات العلٌا
 جامعة تشرٌن

  د. عبٌر أحمد    
 د. عفراء اسماعٌل

1/21/2020 

 1/21/2020 د. منذر شبانً نمد المادٌة الحسٌّة عن فوٌرباخ رزان دمحم شعبان فلسفة

 1/21/2020 د. جبلل خضرة والع المحاصٌل الزراعٌة فً منطمة مصٌاؾ وآفاق تطوٌرها دٌمه  فإاد سرحان جؽرافٌة

 علً  أحمد حسٌن تارٌخ
الصراع المصري مع شعوب البحر خبلل عصر األسرتٌن التاسعة عشرة والعشرٌن ) 

 ق.م ( 1069 - 1295
 3/31/2020 د.براءة صمور

 3/31/2020 د. كنده وزان أثر الثروة السمكٌة فً التنمٌة االلتصادٌة بمحافظة البلذلٌة طالب  حٌدر ابراهٌم جؽرافٌة

 عدنان سعٌدٌزن   جؽرافٌة
التكامل الزراعً الصنااعً وأثره فً الحٌاة االلتصادٌة بمحافظة البلذلٌة بٌن ) 

1990-2015) 
 4/13/2020 د. صالح وهبً

 4/22/2020 . بثٌنة سلٌماند ببلؼة التضاد فً شعر أبً الطٌب كافورٌاته و سٌفٌاته أنموذجاً  الهادي  خلٌل أحمد لؽة عربٌة

 أسعد سامر وفٌك  علم اجتماع
مإسسات النظام االجتماعً العربً و دورها فً تكرٌس الثمافة السابدة عابما أمام 

 الحداثة
 6/7/2020 د. عادل العلً

 بشار الهوشً جؽرافٌا
االزراعة العضوٌة و أثرها على تؽٌر استخدامات األراضً فً سهول منطمة جبلة 

 الجؽرافٌةدراسة باستخدام نظم المعلومات  - 2013-2000بٌن عامً 
د. نجود علوش        

 د. بدٌع سمرة
13/9/2020 

 29/7/2020 د. مصطفى حداد الذات الشاعرة فً شعر عنترة بن شداد هبه حسن لؽة عربٌة

 11/8/2020 د. جبلل خضرة المنظومة السٌاحٌة المكانٌة فً محافظة طرطوس وآفاق تطوٌرها رهام حاج معبل جؽرافٌة

 دمحمسحر ؼسان  علم اجتماع
دراسة  -دور التنظٌم ؼٌر الرسمً فً صنع المرار داخل مإسسات المطاع العام 
 مٌدانٌة اجتماعٌة فً المإسسة العامة للتبػ فً مدٌنة البلذلٌة

 26/8/2020 د. ٌسرى زرٌمة

 13/9/2020 د. ٌعموب البٌطار أدونٌس و محمود دروٌش-صورة األب فً أعمـال  حسن نبٌل ٌونس اللؽة العربٌة

ً  -أثر الممام فً تحلٌل التراكٌب النحوٌة  مازن كمال العمـر اللؽة العربٌة  كتاب الممتضب للمبرد أنموذجا
د. سامً عوض      

 د. فاطمة بلة
26/8/2020 

 30/7/2020 د. مصطفى نمر شعرٌة اإلٌماع فً دٌوان أبً الماسم الشابً . دمحم عامر حسٌن اللؽة العربٌة

 29/9/2020 د. تٌسٌر جرٌكوس لراءة فً أدب األزمة -الخطاب العربً المعاصر و ببلؼة النص  عباسباسم حسن  لؽة عربٌة

 دمحم امٌر نجار علم اجتماع
األوضاع االجتماعٌة و االلتصادٌة و الصحٌة للمعولٌن حركٌاً فً مراكز الرعاٌة بٌن 

 البلذلٌةدراسة مٌدانٌة فً مراكز اإلعالة فً مدٌنة  -الوالع و الطموح 
 22/10/2020 د. إٌفا خرما

 20/10/2020 د. فاخر مٌا م 1984 - 1964الملك فً شعر محمود دروٌش  رٌتا بطرس لؽة عربٌة

 10/11/2020 د. فاخر مٌا الرٌؾ فً رواٌات األدٌب السوري أحمد ٌوسؾ داوود رٌتا علً لؽة عربٌة

 1947 - 1918سورٌل السٌاسٌة البرٌطانٌة تجاه  مٌرنا خلٌل عمل تارٌخ
د. ابراهٌم عبلء 

 الدٌن
11/11/2020 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

هندسة الحاسبات و 
 التحكم اآللً

 عبل حسٌن حٌدر
خوارزمٌات الضؽط و تحسٌن كفاءة إخفاءالبٌانات ضمن الصورة الرلمٌة باستخدام 

 التجزبة و التشفٌر
 1/9/2020 د. كندة أبو لاسم

 التنبإ لصٌر اآلمد بالحمل الكهربابً باستخدام الشبكات العصبونٌة عصام سهٌل سلمان طالة كهربابٌة
د. عبلء الدٌن أحمد 
           حسام الدٌن  
 د. كارلو ممدسً

1/14/2020 

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 تؤثٌر المعالجة الحرارٌة على خواص التعب للمعادن دٌبٌوسؾ سمٌر 
د. نٌرودا بركات    

 د. دمحم زهرة
3/4/2020 

اتصاالت 
 والكترونٌات

نشوان صبلح الدٌن 
 سلٌمان

 3/16/2020 د. بشرى معبل تحسٌن معٌار التشفٌر المتمدم الجدٌدة فً تشفٌر الصور

هندسة التصمٌم 
 واإلنتاج

 ابراهٌم سلٌمان محمود
تحسٌن جودة السطوح الناتجـة عن عملٌة تثمٌب صفابح فوالذٌة كربونٌة باستخدام 

 مكبس أتوماتٌكً
د. سلٌمان علً    

 د. علً هترة
3/31/2020 
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هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 إبراهٌم احمد اسماعٌل
باستخدام خوارزمٌة ذكٌة لتملٌل  66/20KVتنسٌك أحمال محطة تحوٌل طرطوس 

 الضٌاعات
شعبان     د. فٌصل

 د. سمٌا شروؾ
6/4/2020 

 راما  حسن سلوم طالة كهربابٌة
استخدام نظرٌة اللعبة فً توزٌع كلفة الضٌاعات بٌن المستثمرٌن فً نظم طالة 

 كهربابً
          د. تمام حٌدر   
 د. مسعود صبٌح

7/9/2020 

 نور  جمٌل باٌرلً هندسة تصمٌم وإنتاج
فً المسننات المستمٌمة وطرق التصحٌح لتحسٌن دراسة ونمذجة أخطاء نمل الحركة 

 األداء
          د. دمحم زهرة  
 د. تمام سلوم

11/11/2020 

 11/11/2020 د. رامً جورج تؤثٌر شكل الصفٌحة الماصة المتموجة على أداء البللط الشمسً الهوابً ماهر دمحم دٌب زوزو لوى مٌكانٌكٌة

 أداء خطوط النمل الهوابٌة عن طرٌك الممانعة الموجٌةتحسٌن  مجد نادي الوزة طالة كهربابٌة
د. فٌصل شعبان    
 د. شعٌب محمود

11/11/2020 

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 10/11/2020 د. مثنى المبٌلً VANETفً شبكات  GPSRتحسٌن وثولٌة الوصلة فً بروتوكول  سارة عادل انباشً

اتصاالت 
 والكترونٌات

 نمذجة و تحلٌل التداخل فً رادار السٌارات بافتراض حركة سٌر ؼٌر ثابتـة ماري ارام تتزٌان
د. ؼدٌر ماضً    

 د. خولة حموي
10/11/2020 

 دعاء حسٌن محمود اتصاالت
تخفٌض استهبلن الطالة فً شبكات الحساسات البلسلكٌة الداعمة للوسابط المتعددة 

 اعتماداً على التحسس المضؽوط فً تمنٌات دمج الصور
 20/10/2020 د. ؼادي محمودي

ًّ  رٌاض كاسر مسعود حاسبات وتحكم آلً  29/9/2020 د. ٌعرب بدر تصمٌم و نمذجة نطام تحكم و مرالبة عمل وحدة الضواؼط فً معمل السماد اآلزوت

 13/9/2020 د. جبر حنا تطوٌر وبناء تطبٌك الختبار أداء الشبكات الحاسوبٌة سام عزت اسماعٌل حاسبات وتحكم آلً

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 ابراهٌم مصطفى حداد
كشؾ و تصنٌؾ أعطال منظومة الخبلٌا الكهروضوبٌة باالعتماد على لٌاس جهد 

 وتٌار المنظومة
د. عمار حجار    
 د. مسعود صبٌح

31/8/2020 

 وتحدٌد الولت األمثل لمسار محدد 6Dofالنمذجة والتحكم فً مناول صناعً  حسٌن علً عمران هندسة المٌكاترونٌن
د. نزار عبد 
            الرحمن  
 د. دمحم دٌوب

23/11/2020 

هندسة الطالة 
 الكهربابٌة

 هبه احمد لمر الدٌن
التوضع األمثل للعنفات الرٌحٌة ضمن المزارع الرٌحٌة باستخدام تمنٌة الخوارزمٌة 

 الجٌنٌة
د. عمار حجار    

 د. زٌد بدر
23/11/2020 

 هبة محسن ؼدٌر التصمٌم و اإلنتاج
تؤثٌر المالبات البلعضوٌة على خواص االحتكان واالهتراء لمركبات البولً استر ؼٌر 

 المشبع .
  د. أحمد سبلمة   
 د. رامً منصور

23/11/2020 

 المعهد العالً لبحوث البٌئة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 مرفت مظلوم الولاٌة البٌبة
 -مٌاه  -مساهمة فً دراسة انتشار االصابة بالدٌدان الطفٌلٌة فً بعض العٌنات البٌبٌة 

 فً مناطك محددة من محافظة طرطوس -تربة  -خضراوات 
        د. امل دٌوب   
 د. كنعان التمٌمً

20/10/2020 

 22/4/2020 د. دمحم ؼفر امكانٌة استخدام الزٌولٌت الطبٌعً كمالب لتوضٌب النفاٌات الخطرةمساهمة فً دراسة  مرفت عز الدٌن الركاد كٌمٌاء بٌبٌة

 هزار فرٌد نٌوؾ هندسة النظم البٌبٌة
مساهمة فً تطوٌر نموذج تموٌم خطر الصحة والسبلمة المهنٌة فً صناعة تشٌٌد 

 المبانً التجارٌة والسكنٌة ، حالة دراسة ) المنطمة الساحلٌة (.
  د. هٌثم شاهٌن   
 د. سامٌة شٌبان

22/3/2020 

 رهؾ فهـد ابراهٌم الولاٌة البٌبٌة
 -عزل جراثٌم مفككة لملوثات مٌاه الصرؾ الصناعً فً المحطات الكهرحرارٌّة 

 حالة دراسة محطة محردة الحرارٌّة
د. امٌمة ناصر    

 د. تمٌم علٌا
31/3/2020 

 البلذلٌة-تؤثٌر الحرابك فً التنوع الحٌوي النباتً فً ؼابات منطمة المهالبة دراسة  كامل سمٌر ؼدٌر ولاٌة بٌبٌة
         د. كامل خلٌل  
           د. وفاء رجب 
 د. علً ثابت

17/5/2020 

 نسرٌن أمٌن دٌوب ولاٌة بٌبٌة
 Lisaurataالتمصً عن الطفٌلٌات الخارجٌة عند النوعٌن السمكٌٌن البوري دهبان 

 فً مٌاه شاطا البلذلٌة Mugil cephalusوالبوري أفطس 
 13/7/2020 د. امل دٌوب

 عبد هللا فرٌد افرنجً كٌمٌاء بٌبٌة
دراسة جٌوكٌمٌابٌة لتؤثٌر الصخور االفٌولٌتٌة على المٌاه الجوفٌة و التربة فً منطمة 

 الباٌر و البسٌط
  د. ارٌج عدره    

 د. دمحم أبظلً
8/7/2020 

 origanum vulgareتحري الفعالٌة المضادة للجراثٌم لنبات المردلوش الشابع  عصام الدالًحسن  الولاٌة البٌبٌة
د. امٌمة ناصر   

 د.رٌم سبلمة
17/9/2020 

 علً دمحم دمحم الكٌمٌاء البٌبٌة
إزالة الفضة من المحالٌل المستخدمة فً التثبٌت الشعاعً باستخدام البٌلون كمنظومة 

 طبٌعٌة
         د. دمحم ؼفر     
 د. صدوح مسعود

4/11/2020 

 كلٌة الصٌدلة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

الكٌمٌاء التحلٌلٌة 
 والؽذابٌة

 دٌما نزار دٌب
المرالبة المكروبٌولوجٌة لبعض محضرات أؼذٌة الرضع المصنعة من حبوب الممح 

 واألرز
        د. دٌمة الدٌاب  
 د. شٌم سلٌمان

22/10/2020 

األحٌاء الدلٌمة 
 والكٌمٌاء الحٌوٌة

 رنده ابراهٌم ناصر
المصل لبل العبلج و االستجابة العبلجٌة لدى مرضى  LDHالعبللة بٌن مستوٌات 

 األورام
 18/3/2020 د. فراس حسٌن

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 8/1/2020 د. رنا ماخوس على الحجم الوسطً للصفٌحـات الدموٌةدراسة تؤثٌر المعالجـة بالمٌتفورمٌن  شٌرٌن سهٌل دٌب

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 21/1/2020 د. فراس حسٌن المصل لبل العبلج لدى مرضى السرطان LDHالمٌمة التشخٌّصـة لـ  هٌا اٌاد سبلمه

تؤثٌر األدوٌة و 
 السموم

 دٌمه عٌسى أحمد
الدموٌة عند  TSHدراسة تؤثٌر المعالجة بالمٌتفورمٌن على مستوٌات هرمون الـ 

 مرضى السكري
 30/9/2020 د. رنا ماخوس

 4/6/2020 د. فراس حسٌن العبللة بٌن مشعرات الحدٌد و مشعرات الصفٌحات عند مرضى فمر الدم بعوز  الحدٌد نابله جاد الكرٌم حمادهالكٌمٌاء الحٌوٌة 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

800 

 واألحٌاء الدلٌمة

الكٌمٌاء الحٌوٌة 
 واألحٌاء الدلٌمة

 توصٌؾ و زرع الخبلٌا الجذعٌة الدموٌة المعزولة من الدم المحٌطً لمرضى اللمفوما هبل محمود احمد
د. سوزان سمرة    

 د. رٌم ندرة
20/10/2020 

الكٌمٌاء الحٌوٌة و 
 األحٌاء الدلٌمة

 فرح ؼٌاث حمدان
تراخوما لدى الرجال من مراجعً مشفى تشرٌن دراسة معدل انتشار الكبلمٌدٌا 

 ًّ  الجامع
         د. هٌثم ٌازجً 
 د. دمحم كنعان

17/9/2020 

 كلٌة التربٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 هزار حكمت سعود
الصفٌة وعبللتهـا بتحصٌل الرٌاضٌات و درجة ممارسة المعلمٌن و التبلمٌذ لؤلنشطة 

ًّ فً محافظة البلذلٌة -تمدٌر الذات   دراسة مٌدانٌة على الصؾ الرابع األساس
 25/2/2020 د. رؼداء نصور

مناهج و طرابك 
 تدرٌس

 جنان حبٌب الجاوٌش
أثر تطبٌك منهاج الفبة )ب( خبلل األزمة السورٌة فً التكٌؾ النفسً و االجتماعً 

 دراسة مٌدانٌة فً مدارس التعلٌم األساسً فً مدٌنتً البلذلٌة و حمص -لتبلمذته 
 9/1/2020 د. رامً أمون

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 مٌس آدم ونوس
والع ممارسة المهمات الفنٌة لمدٌري المدارس و دورهـا فً تطوٌر العمل التربوي من 

 محافظة طرطوس دراسة مٌدانٌة على المدارس العامة فً -وجهة نظر المعلمٌن 
  د. هٌام زرٌمً   
 د. مهند مبٌض

4/6/2020 

 نؽم عمر كٌخٌا إرشاد نفسً
مهارات السلون التكٌفً لدى األطفال المعولٌن ذهنٌاً وانعكاساتها على الضؽوط 

دراسة ممارنة ٌن الخاضعٌن لبرنامج بورتٌج وؼٌر الخاضعٌن له  -النفسٌة ألمهاتهم 
 فً مدٌنتً البلذلٌة وطرطوس

 23/6/2020 د. أنساب شروؾ

 رنا علً  الحافً تربٌة الطفل
اثر استخدام طرٌمة دورة التعلم المعدلة فً اكتساب المفاهٌم لدى تبلمذة الصؾ الثالث 

 األساسً فً مادة الرٌاضٌات )دراسة شبه تجرٌبٌة فً مدٌنة جبلة(
 21/7/2020 د. مٌساء حمدان

 رٌم فابز علً تربٌة الطفل
ًّ دراسة  دراسة مٌدانٌة فً  -تموٌمٌة لعملٌة الدمج التربوي فً مدارس التعلٌم األساس

 محافظة طرطوس
 21/7/2020 د. ربا حٌدر

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 مرح عبد الحمٌد كحٌلة
والع استخدام شبكات التواصل االجتماعً و عبللتهـا بالمهارات الحٌاتٌة و التحصٌل 

 ًّ ًّ  دراسة  مٌدانٌة -الدراس  على عٌنة من تبلمٌذ مرحلة التعلٌم األساس
د. رهام لاسم      

 د. سهى حسامو
31/8/2020 

مناهج و طرابك 
 تدرٌس

 مها شعبلن أسـد

( للتعلم التعاونً فً تنمٌة بعض المهارات Jigsaw) جكسوأثر استخدام استراتٌجٌة 

لدى تبلمٌذ الصؾ دراسة شبة نجرٌبٌة  -الصحٌة و التحصٌل الدراسً فً مادة العلوم 
 الخامس األساسً فً مدٌنة البلذلٌة

د. منال سلطان     
 د. سومر برؼل

29/9/2020 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 30/7/2020 د. احمد احمد الحوسبة الضبابٌّةتمٌٌم أداء انترنت األشٌاء على منصة  كنان نبٌه عباس

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

 حبل محمود الخطٌب
تمٌٌم أداء بروتوكوالت التوجٌه اآلمنة فً شبكات الحساسات البلسلكٌة ذات البنٌة 

 الهرمٌة
 29/7/2020 د. إناس انس لٌلى

هندسة النظم 
 والشبكات الحاسوبٌة

 28/6/2020 د. دمحم صبٌح المسرعات العتادٌة إلدارة المهام فً النظم المضمنةتمٌٌم أداء  محسن ابراهٌم

البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 21/1/2020 د. ناصر ناصر تحلٌل المشاعر والتنمٌب عن اآلراء فً شبكات التواصل االجتماعً باللؽة العربٌة علً فاتن عروس

البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 19/1/2020 د. ناصر ناصر دراسة أسالٌب التنبإ باألخطاء فً عملٌة صٌانة البرمجٌات و إعادة هندستهـا نور سمٌر لرلماز

هندسة النظم 
 والشبكات الحاسوبٌة

 10/9/2020 د. أحمد صمر أحمد فً شبكات الجٌل الخامس البلسلكٌة . Handoverتمٌٌم اداء خوارزمٌات إدارة  لمى علً دوبا

هندسة النظم 
 والشبكات الحاسوبٌة

 22/10/2020 د. احمد احمد تحلٌل وتموٌم توافرٌة البٌانات فً أنظمة التخزٌن الند للند راما الخٌر

هندسة النظم 
 والشبكات الحاسوبٌة

 تمٌٌم اداء خوارزمٌات التمطٌع المعتمد على المحتوى فً النسخ االحتٌاطً فً السحابة رهام كامل صمر
       د. لاسم لببلن  
 د. احمد احمد

11/11/2020 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 استمصاء والع المؽذٌات فً المٌاه الشاطبٌة لمنطمة بانٌاس مجد  دمحم سلمان كٌمٌاء بحرٌة
د. حازم كراوي    
 د. فٌروز دروٌش

28/1/2020 

 نور سلٌم البحري بٌولوجٌا بحرٌة
تؤثٌر عوامل التداول والنمل على حٌوٌة بعض األنواع السمكٌة المابلة لبلستزراع 

 البحري
د. أمٌر ابراهٌم    
 د. معٌنة بدران

9/1/2020 

 عزٌزة أحمد  جردي بٌولوجٌا بحرٌة
اثر اضافة مصادر مختلفة من الزٌوت الى الخلطة العلفٌة فً أداءأسمان الؽرٌبة 

siganus rivulatus الرملٌة المستزرعة 
د. معٌنة بدران    
 د. محسن حسن

28/1/2020 

 رامً باسم حمود البٌولوجٌا البحرٌة
البحرٌة و تؤثٌره على بعض  Bacillus spاستخبلص  مضاد حٌوي من بكترٌا الـ 

 البكترٌا الممرضة
        د. بدر العلً   
 د. احمد لره علً

31/5/2020 

 رزان سمٌر  معروؾ بٌولوجٌا بحرٌة
دراسة بعض الخصابص البٌولوجٌة للرخوٌات رأسٌات األرجل و توزعهـا فً المٌاه 

 البحرٌة السورٌة
 15/6/2020 د. ازدهار عمار

 ؼدٌر ؼدٌر جٌولوجٌا بحرٌة
العملٌات الترسٌبٌة الربٌسٌة المشاركة فً تطور متوالٌات الصخور الرسوبٌة البحرٌة 

 الكرٌتاسً األدنى -دراسة بٌتروؼرافٌة وجٌوكٌمٌابٌة لتشكٌلة باب جنة  -الناعمة 
د. أحبلم ابراهٌم      

 د. سامر ؼدٌر
10/11/2020 
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 المستخلصات العضوٌة لبعض البكتٌرٌا البحرٌةواختبار نشاطها الحٌوي .دراسة  مرٌم نبٌل عدره البٌولوجٌا البحرٌة
  د. بدر العلً     
 د. أحمد لره علً

24/12/2020 

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

ًّ االٌماع فً الواجهات  شذا عبد الكرٌم شدود تصمٌم معماري  Fractalالتملٌدٌة باستخدام منهج التشظ
       د. نسٌبة سعٌد  
 د. دمحم بصٌص

23/6/2020 

 عـبل  ٌونس لصٌر تخطٌط المدن والبٌبة
دور أنظمة النمل فً التحوالت المإثرة فً مورفولوجٌة محٌط المدٌنة )حالة 

 دراسٌة:محٌط مدٌنة البلذلٌة(
 20/20/2020 د. فداء زٌنة

 مرح علً مؽرلونه البٌبة تخطٌط المدن و
حالة دراسٌة : التوسع العمرانً لمدٌنة  -العوامل و اآللٌات الحاكمة لتوسع المدن 

 البلذلٌة
 31/3/2020 د. سامً شٌخ دٌب

 شٌرٌن فابز زٌات تخٌطٌط المدن والبٌبة
نحو منهجٌة لتفعٌل تنمٌة سٌاحٌة حضرٌة مستدامة فً المدن الساحلٌة ذات المناطك 

 الحالة الدراسٌة : مدٌنة جبلة -التارٌخٌة 
 10/11/2020 د. ماهر لفاح

 كلٌة التمرٌض

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 وابل رٌاض نجار تمرٌض البالؽٌن
تؤثٌر تطبٌك برنامج إعادة التؤهٌل على وظٌفة مفصل الركبة بعد تعرضه لئلصابات 

 الرضٌّة
فاطمة حبلج      د.

 د. احمد جونً
19/1/2020 

 تمٌٌم أداء الكادر التمرضً أثناء تطبٌك معاٌٌر العبلج باألوكسجٌن لدى حدٌثً الوالدة بتول احمد الجبلد تمرٌض صحة الطفل
د. نسرٌن مصطفى          

 د. عٌسى دونا
28/1/2020 

 خضر أحمد دمحم جمعة األورام
التعب لدى مرضى السرطان المعالجٌن كٌمٌابٌاً فً  تؤثٌر التمارٌن الرٌاضٌة على

 مركز األورام فً البلذلٌة
 28/1/2020 د. فاطمة لرٌط

 المعهد العالً للغات

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

تعلٌم وتعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 عبٌر عبد هللا عنكور
دراسة مطبمة على  -الحدٌثة فً تعلٌم وتعلم التعبٌر الشفهً مزاٌا استخدام التمنٌات 

 طبلب السنة األولى فً لسم اللؽة الفرنسٌة فً جامعة حلب
 13/7/2020 د. لٌلٌان مرعً

 صالح معبل الحمود لؽة فرنسٌة
فاعلٌة استخدام األؼنٌة كطرٌمة لتعلٌم اللؽة الفرنسٌة . دراسة على عٌنة من األطفال 

 فً البلذلٌة
 15/6/2020 د. سامو صالح

تعلٌم وتعلم اللؽة 
 الفرنسٌة

 20/10/2020 . هوٌدا البريد مكانة المواعد فً كتاب اللؽة الفرنسٌة للصؾ السابع : التدرج و األهداؾ سمر فٌاض

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 معن ٌوسؾ
التصور العملً و عبللته بدلة تصوٌب الركبلت المباشرة لدى طبلب المدارس 

 الممارسٌن لكرة المدم فً محافظة البلذلٌة
د. نوري بركات    

 د. ببلل محمود
9/7/2020 

التخطٌط واإلدارة 
 الرٌاضٌة

 االدارٌٌن فً المإسسات الرٌاضٌةعبللة أنماط المٌادة باسالٌب االتصال الفاعل عند  مها رجب الدٌب
د.لاسم ابراهٌم      

 د. دمحم علً
28/6/2020 

 كلٌة الحموق

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
تارٌخ 

 إنجازالبحث

 3/30/2020 شادي جامع د. دراسة ممارنة . -التزام النالل بتسلٌم البضابع فً عمد النمل البحري الدولً  عبد اللطٌؾ حمود ؼزال لانون دولً

 فدى مازن نصٌر لانون دولً
) المانون  -دراسة ممارنة  -تحدٌد المسإولٌة المدنٌة للنالل البحري الدولً للبضابع 

 المعاهدات الدولٌة (. -السوري
 6/25/2020 د. شادي جامع
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 ( 0202أبحاث الماجستٌر المرلنة خالل عام  تابع ماجستٌر ) -

 المٌكانٌكٌة والكهربائٌةكلٌة الهندسة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 كرٌم راكان نده
دراسة تجرٌبٌة وتحلٌلٌة الستخدام الطالة الشمسٌة فً تكٌٌؾ بخار الماء من الهواء 

 . R124aو  R12الجوي باستخدام الفرٌون 
 أٌوب حسند. 

تارٌخ  /802/ 
22/1/2020   

هندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللً

 د. بلسم عٌد تشخٌص نوبات الصرع  باستخدام خوارزمٌات تعلم اآللة دمحم سلمان مرتكوش
تارٌخ  /1030/

4/3/2020   

 مهند حمٌد األحمد لوى مٌكانٌكٌة
محطة محردة الحرارٌة االستفادة من الطالة الحرارٌة الضابعة  مع مٌاه التبرٌد فً 

 لتدفبة البٌوت الببلستٌكٌة
 د. دمحم عطا بطل

تارٌخ  /1288/
1/4/2020   

هندسة الحاسبات و 
 التحكم اآللً

 د. كندة أبو لاسم تحسٌن رسم خرابط المراءات المصٌرة فً الجٌنوم البشري كٌندا سمٌر بشور
تارٌخ  /1313/ 

15/4/2020  

 د. كندة أبو لاسم  تطوٌر خوارزمٌة التعرؾ على النشاط البشري باستخدام التعلم العمٌك مضر ٌاسر علوش حاسبات وتحكم آلً 
تارٌخ  /1343/ 

15/4/2020   

 د. ببلل شٌحا EMRنمذجة نظام تحكم طالة متجددة / طالة شمسٌة / باستخدام  ذو الفمار أكرم معبل حاسبات و تحكم آلً
تارٌخ  /1892/

2020/7/21   

هندسة االتصاالت 
 وااللكترونٌات

 تحسٌن أداء خوارزمٌات تنسٌك التداخل بٌن الخبلٌا فً الشبكات ؼٌر المتجانسٌة مارسٌل ٌحٌى اسماعٌل
  د. هٌثم الرضوان 
 د. ٌامن عٌسى

تارٌخ  /1298/ 
2020/4/1   

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة 

 نمذجة ومحاكاة عملٌة االحتراق فً محركات الدٌزل للحصول على أفضل المإشرات  ثورة حسٌن شٌحا
      د. نبٌل ؼدٌر  
 د. جهاد بدور 

تارٌخ  /199/ 
2020/10/14   

 د. عارؾ علً دراسة و نمذجة الضٌاعات الهٌدرولٌكٌة لعملٌة حمن الولود فً محركات الدٌزل علً حماد دٌب لوى مٌكانٌكٌة
تارٌخ  /2454/

2020/9/16   

 د. نبٌل ؼدٌر تحسٌن مواصفات األنابٌب فً المراجل البخارٌة فً محطة بانٌاس الحرارٌة رامً كحٌله لوى مٌكانٌكٌة
تارٌخ  /2455/

2020/9/16   

 ؼدٌرد. نبٌل  نمذجة ومحاكاة تكٌٌؾ السٌارات الشاحنة لبلستفادة من حرارة ؼازات العادم  سوار الدهب جابر سلمى لوى مٌكانٌكٌة
تارٌخ  /198/ 

2020/10/14   

 ممداد عمار الخٌر لوى مٌكانٌكٌة
-دراسة و نمذجة عملٌات االحتراق فً محركات العاملة على الولود المزدوج ؼاز

 دٌزل
 د. عارؾ علً

تارٌخ  /109/
2020/10/14   

 د. مرٌم ساعً  )هندسة المتطلبات(تطوٌر منهجٌات هندسة البرمجٌات الموجهة بالوكبلء  عمار جمٌل رسبلن حاسبات وتحكم آلً 
تارٌخ  /1811/

2020/7/8   

 د. ٌاسر حسن اختبار أداء عنفة رٌحٌة صؽٌرة متؽٌرة عدد الرٌش داخل نفك هوابً ٌوحناجورج سعدو لوى مٌكانٌكٌة
تارٌخ  /1813/

2020/7/8   

 د. ببلل شٌحا تصمٌم متحكم ضبابً أمثلً لتتبع مسار ذراع روبوت هزار ؼانم حاسبات وتحكم آلً
تارٌخ  /2108/ 

2020/8/12  

 د. نبٌل ؼدٌر  دٌزل (  -دراسة تؤثٌر فترة تؤخر األشتعال على أداء محرن ) ؼاز  أحمد  سلمان كوسا  لوى مٌكانٌكٌة
تارٌخ   /2298/ 

2020/9/16   

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

 لبٌب محمود رٌحان
مخرج الخزان الحراري األفمً لسخان دراسة تحلٌلٌة و تجرٌبٌة لتؤثٌر مولع مدخل و 

 المٌاه الشمسً
 د. عهد سلٌمان

تارٌخ  /2299/ 
2020/9/16   

 عبلء أمٌر عٌسى  طالة كهربابٌة 
تصمٌم دارة تحكم بالشاحن مع مبلحمة نمطة االستطاعة األعظمٌة لؤلنظمة الكهرو 

 ضوبٌة 
د. ؼسان الحاٌن  د. 

 شعٌب محمود

/ 2300رلم /
تارٌخ 
2020/9/16   

 دراسة مشكلة اهتراء أؼطٌة المحركات الكهربابٌة فً آالت النسٌج . علً دمحم محمود تصمٌم  وإنتاج
    د. هادي معبل  
 د. سلٌمان علً 

تارٌخ  /2407/
2020/9/16   

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة 

 علً جمٌل ضوٌا
أوكسٌد الكربون هامبسون فً تسٌٌل ثنابً -دراسة تحلٌلٌة تجرٌبٌة الستخدام دارة لٌند 

 والحفاظ على البٌبة
 د. أٌوب حسن

 تارٌخ/946/
17/2/2021 

 كلٌة اآلداب

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 سامر حكمت دٌاب لؽة عربٌة 
المراءة الدراماتورجٌة مسرحٌة )مؽامرة رأس المملون جابر( لـ سعدهللا ونوس 

 ً  أنموذجا
 د. عبٌر بركات

تارٌخ  /737/ 
19/1/2020  - 

 د. ابراهٌم البب لرابن األفعال واألسماء فً النحو العربً  ابً سلمان  ابراهٌم  اللؽة العربٌة
 /1051/-  
تارٌخ 

4/3/2020  

 د. ابراهٌم البب حروؾ المعانً فً اللؽة العربٌة لراءة فً ضوء نظرٌة األفعال الكبلمٌة  نؽم  عماد عبٌد جؽرافٌة 
 /1051/ - 
تارٌخ 
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4/3/2020  - 

 مجد احمد حمود اللؽة الفرنسٌة
األبعاد التداولٌةللتضلٌل العاطفً و تعاطً الصحافة الفرنسٌة مع الملؾ الكٌماوي 

 لوفٌغاروو  دٌبلوماتٌن لوموندو  لٌبراسٌون/ صحؾ  2018السوري فً عام 

 ً  أنموذجا
 د. علً أسعد

تارٌخ  -/1135/
4/3/2020   

 د. نجود علوش النمل الداخلً فً مدٌنة حلب و دوره فً النشاط االلتصادي جعفر عبد الوهاب جؽرافٌا
تارٌخ - /1344/

15/4/2020   

 . نزٌهة طهد العناصر المصصٌة فً أشعار اللصوص المخضرمٌن و األموٌٌن سمٌحة عمر نداؾ لؽة عربٌة
تارٌخ  -/2105/ 

2020/8/12  

 د. نزٌهة طه األبعاد الداللٌة والفنٌة لصورة الذبب فً شعر صدر األسبلم وعصر بنً أمٌة ٌسرى مصطفى  زكرٌا لؽة عربٌة
 /2105/ - 

2020/8/12  

 د. عدنان أحمد  تجلٌات الحضارة فً شعر الببلط األموي  ؼٌث الكعدي  اللؽة العربٌة 
 /2411/ - 

2020/9/16  

 د. ماهد عٌسى  الحضارة فً رحبلت الحجإي الثعالبً وأثناثٌوس نوري واألمٌر ٌوسؾ كمالألفاظ  هالة زٌن الدٌن لؽة عربٌة 
تارٌخ   -/2412/

2020/9/16   

 الكواكب والنجوم فً الشعر العربً من العصر الجاهلً حتى نهاٌة العصر األموي رأفت العٌاش لسم اللؽة العربٌة
       د. أمٌة موسى 
 د. نزٌهة طه

تارٌخ  -/2414/ 
2020/9/16   

 د. طبلل حسن  هاجس الموت فً شعر ممدوح عدوان  شهلة عبد اللطٌؾ دٌوب  اللؽة العربٌة
تارٌخ  /-2409/

2020/9/16  

 د. طبلل حسن  تجلٌات امكان فً شعر ممدوح عدوان منى دمحم إبراهٌم اللؽة العربٌة 
تارٌخ  /2409/ 

2020/9/16   

 د. طبلل حسن  فً شعر احمد مطرالتمرد  دمحم حسن الخضر اللؽة العربٌة
تارٌخ  /2409/ 

2020/9/16   

 . عبٌر بركات د مسرحٌة األٌام المخمورة أنموذجاً . -جمالٌات السرد فً مسرح سعد هللا ونوس  مٌر نادر خٌربن  لؽة عربٌة 
تارٌخ  /2409/ 

2020/9/16   

 د. حسان الشامً الذات واآلخر فً الخطاب الروابً ) رواٌات ؼازي عبدالرحمن المصٌبً أنموذجاً(  أسامة اسكه دلً لؽة عربٌة
/ 2446رلم / 

تارٌخ 
2020/9/16  

 د. حسان الشامً  الرمز وأبعاده الداللٌة فً عالم تامر المصصً . منار ٌونس عثمان  اللؽة العربٌة 
تارٌخ  /2447/ 

2020/9/16   

 مٌس سلمان ؼدا لسم اللؽة العربٌة
المفارلة المعجمٌة فً دٌوان سمط الزند ألبً العبلء المعري ) دراسة اسلوببٌة جمالٌة 

) 
 د. مصطفى نمر

تارٌخ  /2448/ 
2020/9/16   

 د. مصطفى نمر دراسة ببلؼٌة -العدول التركٌبً فً المرآن الكرٌم  رنا دمحم اللؽة العربٌة
تارٌخ  /2448/

2020/9/16   

 الملك االمتحانً عند متعلمً اللؽة اإلنكلٌزٌة وعبللته بالتحصٌل االكادٌمً لمى  علً صاٌمة اللؽة االنكلٌزٌة 
    د. هٌثم فرحت  
 د. ناصر عبدالحمٌد

تارٌخ  /925/
3/2/2021   

 كلٌة الهندسة المعمارٌة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 علً دمحم دٌوب تخطٌط المدن والبٌبة 
تعزٌز لابلٌة المشً كؤداة لرفع كفاءة منظومة التنمل فً الوسط الحضري دراسة حالة 

 كمناطك التوسع لمدٌنة البلذلٌة 
 د.فداء زٌنة

تارٌخ  /1620/
2020/6/24   

 فراس هٌثم تامر  تخٌطٌط المدن والبٌبة
تحلٌل أسس ومعاٌٌر تخطٌط المدن الصناعٌة فً سورٌة بما ٌحمك مفهوم المدن 

 الصناعٌة المعرفٌة 
 د. مروان جبور

تارٌخ  /357/ 
2020/11/11   

 مهند توفٌك سلٌمان تخطٌط المدن و البٌبة
محافظة  -موجهات التنمٌة السٌاحٌة المستمبلٌة استنادا "للمزاٌا التنافسٌة المتاحة" 

 كحالة دراسٌةالبلذلٌة 
 د. طارق بركات

تارٌخ  /357/
2020/11/11   

 زٌاد مكرم مكرم تخطٌط المدن و البٌبة
 -بصرٌاً  -اجتماعٌاً  -االرتماء بالساحات الربٌسٌة لمدن اللٌم الساحل السوري وظٌفٌاً 
ًّ صافٌتا و جبلة  حالة دراسٌة : مدٌنت

 د. مروان جبور
تارٌخ  /357/ 

2020/11/11   

 سوزان صالح علً المدن و البٌبةتخطٌط 
المماربات التخطٌطٌة للمراكز التارٌخٌة و جوارها العمرانً المعاصر / حالة دراسٌة 

 مدٌنة دمشك
 د. مروان جبور

تارٌخ  /357/ 
2020/11/11   

 زٌنة علً لببلن تخطٌط المدن و البٌبة
/ حالة دراسٌة دور الشارع كعنصر فراؼً فً تحمٌك الوصولٌة و التكامل االجتماعً 

 أحٌاء من مدٌنة البلذلٌة
 د. سامً شٌخ دٌب

تارٌخ  /357/
2020/11/11   

 د. طارق بركات تؤثٌر الشبكة الطرلٌة على أنماط النمو و التمدد العمرانً مضر ؼٌث علً تخطٌط المدن و البٌبة
تارٌخ  /630/

2020/12/23   

 تخطٌط المدن و البٌبة
سامر ؼسان خوري  

 عبدهللا
المراكز الحضرٌة كؤلطاب نمو فً إطار تخطٌطً تنموي لتحمٌك التوازن و 

 االستدامة/ محافظة البلذلٌة كحالة دراسٌة
 د. ولٌد صٌداوي

تارٌخ  /630/ 
2020/12/23   

 توفٌمة ؼانم بوز تخطٌط المدن و البٌبة
خطط خطط العمل و إدارة المخططات التنظٌمٌة : نحو التطبٌك األمثل " حالة دراسٌة" 

 العمل المتبعة فً سورٌة
 د. ولٌد صٌداوي

تارٌخ  /630/ 
2020/12/23   
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 أنس حكمت  نصر تخطٌط المدن والبٌبة
حالة دراسٌة : المتصل  -أسس صٌاؼة المتصبلت العمرانٌة بٌن المدن الكبرى 

 درعـا(-العمرانً )دمشك
 د. طارق بركات

تارٌخ  /630/ 
2020/12/23   

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

الهندسة المابٌة 
 والريّ 

 دراسة معدالت انتمال الرسوبٌات الشاطبٌة باستخدام الطرابك العددٌة عمار منٌر حوٌجً
د. دمحم درٌد عبلء 

 الدٌن
تارٌخ  /1217/ 

18/3/2020   

الهندسة المابٌة 
 والري

 لمٌس صبلح  عبدهللا 
 -تمٌٌم موارد المٌاه الجوفٌة المضؽوطة فً المنطمة السهلٌة بٌن نهري الؽممة واألبرش 

 طرطوس
 د. شرٌؾ حاٌن  

 د. ؼطفان عمار 
تارٌخ  /1219/ 

18/3/2020   

 مإشرات الجودة العالمٌّةتمٌٌم جودة مٌاه الشرب الجوفٌة فً مدٌنة السلمٌّة باستخدام  حبل أدٌب الرحال الهندسة البٌبٌّة
   د. هٌثم شاهٌن 

 د. كوكب حربا 
تارٌخ  /1913/

2020/8/12   

 محمود احمد بٌطار الهندسة اإلنشابٌة
دراسة ممارنة لمساهمة جدران الملء فً تحسٌن االستجابة الزلزالٌة للمنشآت البٌتونٌة 

 وطرٌمة العنصر الؽشابًالمسلحة ثبلثٌة األبعاد : طرٌمة الدعامة المطرٌة المكافبة 
 د. نعمان عٌسى

تارٌخ  /1912/ 
2020/8/12   

 أجود  علً ٌوسؾ الهندسة اإلنشابٌة
مساهمة فً دراسة تؤثٌر بعض البارامترات على مماومة المص فً الببلطات المفرؼة 

 النحٌفة من البٌتون المسلح مسبك اإلجهار والصنع
د. نزٌه منصور   
 د. منٌر األطرش

تارٌخ  /2104/ 
2020/8/12   

 تمٌٌم درجة التلوث لمٌاه سد الحفّة باستخدام مإشرات الجودة المعتمدة مروه نبٌل كلٌه الهندسة البٌبٌّة
 د. عادل عوض   

 د. رابد جعفر
تارٌخ  /2109/

2020/8/12   

الهندسة المابٌة 
 والري

 ضمن حوض مرفؤ البلذلٌةتؤثٌر اتجاه وعرض فتحة الدخول على مواصفات األمواج  زٌنة عزٌز ظبوط
د. دمحم درٌد عبلء 

 الدٌن
تارٌخ  /2127/

2020/8/26  

هندسة و إدارة 
 التشٌٌد

 د. فاٌز جراد تحلٌل و إدارة مخاطر مشارٌع الجسور فً سورٌا رشا نصر عصٌفوري
تارٌخ  /568/ 

23/12/2020   

 جود نجدت داإود الهندسة الطبوؼرافٌة
تحدٌد المولع األمثل لمكّب النفاٌات الصلبة فً محافظة أهمٌة العوامل الطبوؼرافٌة فً 

 البلذلٌة باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة
      د. إٌاد عباس  
 د. هٌثم شاهٌن

تارٌخ  /629/
2020/12/23   

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

هندسة النظم و 
 الشبكات الحاسوبٌة

 د. بشار احمد تحسٌن جودة تدفك الفدٌو المباشر فً شبكات الند للند هبة دمحم ؼسان لشمش
 /1890/-  
  تارٌخ

2020/7/21  

هندسة النظم 
 والشبكات الحاسوبٌة

 بشار ٌوسؾ خضر
المختلفةفً دراسة و تمٌٌم طرق إنشاء الشبكات االفتراضٌة من أجل حاالت االستخدام 

 5Gشبكات 
 د. دمحم صبٌح

تارٌخ  -/748/ 
2020/1/22   

 هاله احمد الصالح البٌولوجٌا البحرٌة
استخدام المإشرات األنزٌمٌة كدلٌل على التلوث البٌبً البحري فً بلح البحر لمنطمة 

 الكورنٌش الجنوبً
 د. سمر اختٌار

تارٌخ  -2372/ 
2020/9/16   

هندسة النظم 
 الحاسوبٌةوالشبكات 

 د. طبلل العاتكً دراسة و تمٌٌم أداء تمنٌات البث التدفمً للفٌدٌو فً البٌبة السحابٌة علً كامل رنجوس
تارٌخ   -/117/ 

2020/10/14   

البرمجٌات و نظم  
 المعلومات

 استخدام لواعد المعرفة فً اإلجابة عن األسبلة باللؽة العربٌة حسٌن ابراهٌم األحمد
    د. ناصر ناصر
 د. مجد علً

 -تارٌخ  /218/ 
2020/10/28   

البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 د. ناصر ناصر الكشؾ عن األحداث ؼٌر الطبٌعٌة فً مشاهد المرالبة الفٌدٌوٌة فراس دمحم جولحه
تارٌخ   -/219/

2020/10/28  

هندسة البرمجٌات و 
 نظم المعلومات

 حسان ببلل علً
الكود المصدري على جودة البرمجٌات فً تطبٌمات دراسة و تموٌم ادوات تحلٌل 

 الوٌب
 د. ناصر ناصر

تارٌخ  -/299/ 
2020/10/28   

البرمجٌات و نظم  
 المعلومات

 د. ناصر ناصر  تمٌٌم خوارزمٌات نظم التوصٌة العابرة للمجاالت علً ندٌم ابراهٌم
تارٌخ   -/298/ 

2020/10/28   

هندسة البرمجٌات و 
 نظم المعلومات

 د. أنور أبو نمطة تحدٌد موالع النماط البارزة لتمٌز الكبلم باستخدام تمنٌات تعلم اآللة اسامة حسن اسماعٌل
تارٌخ  -/204/ 

2020/10/28   

 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 حٌدر ؼسان بدور كٌمٌاء
المإثرة على امتزاز أزرؾ المٌتلٌن من المحالٌل المابٌة باستخدام دراسة العوامل 

 الخامات الفوسفاتٌة السورٌة الطبٌعٌة
 د. ابراهٌم الراهب

تارٌخ  /118/ 
2020/10/14   

 نوره  فاروق لشعور علم الحٌاة النباتٌة
دور الطحالب فً التنمٌة الذاتٌة فً محطة المعالجة )تعنٌتا( لمٌاه الصرؾ الصحً 

 )محافظة طرطوس(
 د. ندٌم حمود

تارٌخ  /119/
2020/10/14   

 رشٌد ولٌد سٌو فٌزٌاء 
تنمٌة افبلم رلٌمة من اكسٌد الزنن باستخدام تمنٌة الترسٌب الذري الطبمً لتطبٌمات 

 تخزٌن الطالة
 د. عمار صارم

تارٌخ  /2296/
2020/9/2   

 الرٌاضٌات
صفا عبٌدو دمحم عبد 
 الرإوؾ عبٌدو

 د. دمحم سوٌمات الدٌنامٌكٌة و أصفار مإثرات مضطردة مركبةاألنظمة 
تارٌخ  /355/

2020/11/11   
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 مصطفى زٌتون رٌاضٌات 
دراسة مسؤلة ألٌزومورفٌزم بٌن الصٌػ التربٌعٌة و زمرة صفوؾ االٌدٌاالت فً 

 الحمول التربٌعٌة 
 د. حسن سنكري

تارٌخ  /659/
2020/1/9  - 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

ًّ باستخدام معطٌات الجاذبٌة و شبه الجاذبٌة البحرٌة خزامى وحٌد عربٌه جٌولوجٌا بحرٌة  د. دمحم بعلة التنبإ بعمك سطح موهو المحٌط
تارٌخ  /1248/ 

2020/4/1  

 دمحم مالن  دمحم جٌولوجٌا بحرٌة
تمٌٌم تؤثٌر النفاٌات الصلبة لمكب مملع اسمنت طرطوس على تلوث الرسوبٌات البحرٌة 

 الشاطبٌة
     د. ٌوسؾ كابر 
 د. دمحم صالح

تارٌخ  /803/ 
2020/1/22  - 

 دراسة توزع بعض المبٌدات الفوسفورٌة فً أسمان البوري فً شاطا مدٌنة البلذلٌة هبه اسكندر انطكلً الكٌمٌاء البحرٌة
أحمد لره علً   د. 

 د. معٌنة بدران
تارٌخ  /2444/ 

2020/9/16   

 المعهد العالً للغات

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 ثراء احمد الجبلد لؽة فرنسٌة
الفرنسٌة دور اإلمبلء فً تحسٌن الكتابة باللؽة الفرنسٌّـة لدى عٌنة من طبلب لسم اللؽة 

 فً جامعـة تشـرٌن
 د. سامو صالح

تارٌخ  /1013/ 
2020/2/24   

 د. علً حبٌب برامج التدرٌب المستمر لمدرسً اللؽة الفرنسٌة بٌن المحتوى النظري والتطبٌك رٌم صالح ابراهٌم لؽة فرنسٌة
تارٌخ  -/1013/ 

24/1/2020   

 روال شاهٌن  أبو شاهٌن اللؽة االنكلٌزٌة 
طرابك تمدٌم وتعلٌم المواعد ) األزمنة ( للصؾ الخامس األساسً فً مدارس استمصاء 

 مدٌنة المدموس الحكومٌة : الصعوبات وممترحات التطوٌر .
 د. لٌلى ممدٌد

تارٌخ   -/197/ 
2020/10/14   

تعلٌم  وتعلم اللؽة 
 الفرنسٌة كلؽة أجنبٌة

 لبنى بسٌم كنعان
الصؾ  -لشفهً باللؽة الفرنسٌة فً المدارس وضع أسس تربوٌة لتعلٌم وتعلم التعبٌر ا

 ً  الثامن أنموذجا
     د. علً حبٌب 
 د. جومانا هدٌوة

تارٌخ  -/447/ 
2020/11/25   

 كلٌة طب األسنان

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 عماد سلمان الشاتوري طب اسنان األطفال
سنة فً مركز األإٌواء بالممارنة مع أطفال  12النخور عند األطفال بعمر انتشار 

 المدارس فً البلذلٌة
 د. نبٌه رسبلن

تارٌخ  /1301/
2020/2/11   

 نارم عٌسى بركات تعوٌضات ثابتة
 - Co2دراسة مخبرٌة ممارنة بٌن تؤثٌر معالجة السطح لوجوه الزركونٌـا بـ )اللٌزر

 الترمٌل( على متانتهـا و لونهـا و على لوة ارتباطهـا بعد الصالهـا باإلسمنت الراتنجً
 د. نزٌه عٌسى  

 د. ٌوسؾ ٌوسؾ 
تارٌخ  /320/ 

2020/11/11   

 كلٌة االلتصاد 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 د. لٌندا اسماعٌل العبللة بٌن االستثمار األجنبً المباشر و الصادرات فً سورٌة ابراهٌم دمحم حسن
تارٌخ  -/1012/

24/2/2020  

 حسن ابراهٌم أحمد التصاد وتخطٌط
-1980محددات االستثمار الخاص فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة خبلل الفترة )

2010) 
 د. عصام اسماعٌل

تارٌخ  - /97/  
2020/9/30  

 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 رشٌد بدر اسماعٌل محاصٌل حملٌة
 sorghumتؤثٌر الكثافة النباتٌة و التسمٌد اآلزوتً على محصول الذرة الرفٌعة 

bicolor L. 
 د. دمحم عبد العزٌز

 1618رلم  
تارٌخ 

24/6/2020  

 عصام علً عباس االلتصاد الزراعً
دراسة والع الجمعٌات التعاونٌة ؼً محافظة طرطوس و سبل معالجة المشاكل التً 

 تواجهها
د. محسن جحجاح    

 د. منذر خدام

/ 626رلم / 
تارٌخ 

2020/12/23  

 كلٌةالتربٌة

 المشرفاألستاذ  عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 تربٌة طفل
رفٌؾ موسى عٌسى 

 موسى
أثر برنامج تدرٌبً لابم على اسلوب المصة فً تنمٌة الوعً البٌبً لدى تبلمٌذ الصؾ 

 دراسة شبة تجرٌبٌة فً مدٌنة جبلة -الثالث األساسً 
د. احبلم ٌاسٌن             

 د. لٌنا بدور

 /1213/-
2020/3/18 

 تارٌخ

 المعهد العالً لبحوث البٌئة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم:
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 د. حسٌن جنٌدي دراسة كفاءة الفبلتر الفحمٌة المنزلٌة للتخلص من بعض العناصر الثمٌلة و الكلور الحر هانً حسن علً كٌمٌاء بٌبٌة
تارٌخ  -/991/

2020/8/21   
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 0202/ رسائل الدكتوراه المسجلة لعام 7الملحك/ 

 كلٌة االلتصاد

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 حازم علً احمد اإلحصاء والبرمجة
دراسة تحلٌلٌة إلنتاجٌة العمل فً منشآت المطاع العام السوري ذات الطابع االلتصادي 

 التنمٌة االلتصادٌةودورها فً تحمٌك 
د. عبد الهادي 

 الرفاعً
1/14/2020 

 1/28/2020 د. شكٌب بشمانً دراسة إحصابٌة للفجوة بٌن الدخل واالنفاق وأثرها فً مستوى معٌشة األسرة السورٌة ؼٌدق إسماعٌل ناصر اإلحصاء والبرمجة

 كمال حكمت نجار اإلحصاء والبرمجة
التنمٌة البشرٌة فً سورٌة باستخدام األسالٌب دراسة أثر مإشرات التعلٌم فً 

 اإلحصابٌة
 1/28/2020 د. طالب أحمد

 التنافس الدولً على الؽاز ودوره فً الحرب على سورٌة لإي دمحم أبو حسٌن االلتصاد والتخطٌط
               د. لإي صٌوح   
 د. ذو الفمار عبود

1/28/2020 

 مً سلٌمان ؼانم االلتصاد والتخطٌط
سٌاسات التنمٌة المستدامة واتجاهاتها فً ظل التحدٌات المعاصرة ) دراسة حالة 

 سورٌة (
             د. لإي صٌوح  
 د. عبٌر ناعسة

2/11/2020 

 اٌهم ٌوسؾ إبراهٌم إدارة األعمال
دور إعادة هندسة العملٌة التسوٌمٌة فً تحسٌن كفاءة االبتكارات المصرفٌة ) دراسة 

 طاع المصرفً السوري (تطبٌمٌة على الم
 4/21/2020 د. سامر لاسم

 عفراء عدنان عجٌن إدارة األعمال
دراسة العبللة بٌن الهٌكل التنظٌمً والثمافة التنظٌمٌة فً الجامعات الحكومٌة السورٌة 
أنموذج ممترح لتطوٌر الهٌكل التنظٌمً ضمن محددات ثمافٌة متطورة فً جامعتً 

 تشرٌن وطرطوس

            د. كندة علً دٌب   
 د. لٌنا فٌاض

4/21/2020 

 عمار دمحم عمار إدارة األعمال
التؤثٌر المعدل للتخطٌط االستراتٌجً فً العبللة بٌن نظام المناعة التنظٌمٌة وإدارة 
 األزمات ) دراسة مٌدانٌة على المنظمات الصناعٌة العامة فً الساحل السوري (

 4/21/2020 د. سوما سلٌطٌن

 دراسة تحلٌلٌة لكفاءة لطاع النمل فً سورٌة وأثره على التنمٌة كهبلن علً مرعً اإلحصاء والبرمجة
       د. ٌسٌرة درٌباتً   
 د. رامٌا الجبٌلً

4/21/2020 

 عٌاش رشٌد كعده إدارة األعمال
مٌدانٌة فً دور تفعٌل المزٌج التسوٌمً فً تحسٌن جودة الخدمات الحكومٌة ) دراسة 

 مراكز خدمة المواطن فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة (
      د. كندة علً دٌب   
 د. دٌمة ماخوس

4/21/2020 

 عبل إبراهٌم خدوج اإلحصاء والبرمجة
استخدام أسالٌب المعاٌنة اإلحصابٌة فً ضبط وتحسٌن جودة منتجات المإسسة العامة 

 للصناعات النسٌجٌة فً سورٌة
 5/5/2020 العلً د. إبراهٌم

 دانٌا توفٌك طوٌل اإلحصاء والبرمجة
دراسة تحلٌلٌة ممارنة لدور كل من المطاعٌن ) العام والخاص ( فً تحمٌك التنمٌة فً 

 سورٌة
 5/5/2020 د. شكٌب بشمانً

 الدولٌةالعبللات التجارٌة الصٌنٌة األمرٌكٌة وانعكاسها على التجارة  رانٌا دمحم محجازي االلتصاد والتخطٌط
د. روال ؼازي  
إسماعٌل   د. درٌد 

 العٌسى
5/5/2020 

 تكتل البرٌكس ومستمبله فً ظل المتؽٌرات الدولٌة زٌنا سهٌل ناصر االلتصاد والتخطٌط
        د. دمحم معن دٌوب    

 د. درٌد العٌسى
5/5/2020 

 االلتصاد والتخطٌط
احمد حسٌن حسٌن 

 الخطٌب
تحمٌك التكامل االلتصادي اإلللٌمً وتؤثٌرها على دور التكتبلت االلتصادٌة فً 
 االتحاد االلتصادي األوراسً أنموذجا -االلتصاد الدولً 

         د. عفٌؾ حٌدر    
 د. شادي شهٌلة

5/5/2020 

 ٌامن دمحم دبس إدارة األعمال
دور المزٌج التروٌجً فً تحسٌن األداء التسوٌمً لبلبتكار التمنً األكادٌمً ) دراسة 

 ٌدانٌة فً جامعة تشرٌن (م
            د. سامر لاسم   
 د. أحمد السكري

5/12/2020 

 نؽم عدنان إبراهٌم اإلحصاء والبرمجة
استخدام األسالٌب اإلحصابٌة التخاذ المرار االستثماري فً سوق دمشك لؤلوراق 

 المالٌة
 6/3/2020 د. ٌمن منصور

 باسل أسامة ماء البارد إدارة األعمال
أنموذج ممترح للعبللة بٌت التحالفات االستراتٌجٌة وتحمٌك المٌزة التنافسٌة فً ضوء 
التوجه االستراتٌجً لوزارة االتصاالت والتمانة السورٌة ) دراسة مٌدانٌة على المطاع 

 المصرفً ولطاع االتصاالت السورٌة (

           د. سامر لاسم   
 د. أحمد السكري

6/3/2020 

 ٌارا حكمت عٌسى األعمالإدارة 
دور تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة إلدارة المشارٌع فً تحمٌك المٌزة التنافسٌة للمشروعات 

 دراسة مٌدانٌة -الصؽٌرة والمتوسطة فً الساحل السوري 
 د. علً مٌا 

 د. سومر ناصر  
6/16/2020 

 رٌهام حسٌن معبل إدارة األعمال
تموٌم األداء التنافسً لمإسسات المطاع العام فً دور االستراتٌجٌات التسوٌمٌة فً 

 سورٌة ) دراسة مٌدانٌة للمإسسة السورٌة للتجارة فً الساحل السوري (
د. صبلح شٌخ دٌب     

 د. أحمد السكري
6/16/2020 

 6/16/2020 طالب أحمدد.  تموٌم أداء الجامعات السورٌة باستخدام األسالٌب اإلحصابٌة إبراهٌم سلٌم السلٌمان اإلحصاء والبرمجة

 دمحم حكمت عثمان إدارة األعمال
دراسة  -تؤثٌر إدارة جودة سبلسل التورٌد على أداء الشركات فً األزمات االلتصادٌة 

 مسحٌة على الشركات الصناعٌة السورٌة الخاصة
 6/16/2020 د. حنان تركمان

 التنمٌة المستدامة لدى مجموعة من الدول العربٌة أثر الشمول المالً فً تحمٌك وفاء جمٌل شعبان اإلحصاء والبرمجة
           د. ٌسٌرة درٌباتً  
 د. حنان ضاهر

6/30/2020 

 مروج عدنان زرٌك اإلحصاء والبرمجة
دراسة تمٌٌمٌة لمدى مبلءمة عملٌات فروع المصرؾ الزراعً التعاونً لحاجات 

 التنمٌة الزراعٌة فً سورٌة
       د. أٌمن العشعوش    

 دمحم محمود د.
6/30/2020 

 براءة جهاد محبل إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على الشركات العامة  -دور تنمٌة الكفاءات المٌادٌة فً إدارة األزمات 

 فً الساحل السوري
           د. سامر لاسم   
 د. سوما سلٌطٌن

1/9/2020 

 فارس حلمً لبلب إدارة األعمال
دراسة تطبٌمٌة على  -ؼٌر المالٌة فً سٌاٌة توزٌع األرباح تؤثٌر العوامل المالٌة و 

 الشركات المدرجة فً سوق دمشك لؤلوراق المالٌة
 22/9/2020 د. منذر مرهج

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 رزان رفعت كامله
لٌاس الكفاءة الفنٌة فً البنون التجارٌة التملٌدٌة الخاصة و العوامل المإثرة فٌها 

 دراسة تطبٌمٌة ممارنة على عٌنة من الدول العربٌة - FUZZY DEAباعتماد 
       د. رضوان العمار    

 د. فادي خلٌل
22/9/2020 
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 حنٌن نواؾ عثمان إدارة األعمال
دراسة  -أنموذج ممترح الستخدام تكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت فً إدارة الولت 

ًّ تشرٌن و طرطوس  مٌدانٌة فً جامعت
               د. باسم ؼدٌر    
 د. جمٌل عٌسى

22/9/2020 

 عمار علً أحمد إدارة األعمال
تحسٌن فعالٌة فرق العمل كمدخل لتحسٌن كفاءة مخرجات المراكز البحثٌة الزراعٌة 

 دراسة مٌدانٌة على الهٌبة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة -فً مرحلة إعادة اإلعمار 
            د. علً مٌا   
 د. نضال عٌسى

20/10/2020 

 نور أسامة ماء البارد إدارة األعمال
الدرو الوسٌط لئلبداع اإلداري فً العبللة بٌن المٌادة االستراتٌجٌة و األداء 

دراسة مٌدانٌة على شركات  -االستراتٌجً للشركات العامة فً مرحلة إعادة اإلعمار 
 الصناعة التحوٌلٌة العامة فً سورٌة

                د. علً مٌا    
 د. لمى اسبر

16/11/2020 

 اٌباء ٌاسٌن حبٌب إدارة األعمال
دور الجامعات الحكومٌة السورٌة فً تنمٌة الكفاءات المستدامة باالعتماد على ممٌاس 

green Metric 
          د. حنان تركمان    
 د. فداء الشٌخ حسن

1/12/2020 

 عبد الرحمن زٌنهرزان  االلتصاد والتخطٌط
دراسة على  -أثر التحوٌبلت الدولٌة المباشر و ؼٌر المباشر على النمو االلتصادّي 

 عٌنة من الدول العربٌةّ 
           د. عصام اسماعٌل   

 د. ابراهٌم اسبر
15/12/2020 

 كلٌة اآلداب

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 1/14/2020 د. وحٌد صفٌه الفعل المعتل أنموذجا -أثر الموانٌن اللؽوٌة العربٌة فً اللؽة العبرٌة  علً نظٌر شهرة اللؽة العربٌة

 ٌاسر ولٌد منون اللؽة العربٌة
االنزٌاح التركٌبً فً لرابن التعلٌك اللفظٌة وجمالٌاته فً دٌوان سمط الزند ألبً العبلء 

 المعري
              د. إبراهٌم البب    
 د. مصطفى نمر

1/28/2020 

 فراس محمود العلو التارٌخ
عرب جنوب شبه الجزٌرة العربٌة ودورهم السٌاسً والعسكري منذ لٌام الدولة 

 اإلسبلمٌة األولى وحتى سموط الدولة األموٌة
 2/11/2020 د. محسن ٌونس

 ضٌاء الدٌن بدر شعفور التارٌخ
المالٌة فً العصر المرابطً وأثرها فً الحٌاة السٌاسٌة وااللتصادٌة السٌاسة 

 واالجتماعٌة
        د. شٌرٌن حمودي    

 د. ؼادة حسن
2/11/2020 

 ؼزوان صدٌك جحجاح علم اجتماع
اآلثار النفسٌة واالجتماعٌة للرسوم المتحركة فً سلون األطفال : دراسة تحلٌلٌة 

 المتحركة فً بعض المنوات الفضابٌةوصفٌة لعدد من برامج الرسوم 
 2/11/2020 د. ٌسرى زرٌمة

 عبل محمود حمود التارٌخ
دور الرحالة والجؽرافٌٌن فً التمازج الحضاري ونمل صورة المشرق العربً 

 م  / 11 -9هـ  /  5-3اإلسبلمً بٌن المرنٌن 
       د. شٌرٌن حمودي   

 د. وفاء صارم
2/25/2020 

 الشدودعامر ؼسان  التارٌخ
 1269 - 1121هـ  /   669-515أحوال العامة فً العصر الموحدي فً المؽرب / 

 م /
 2/25/2020 د. رندة عباس

 هـ 232 - 132المبلمح الوجودٌة فً شعر المجون فً العصر العباسً األول من  محسن دمحم حٌدر اللؽة العربٌة
           د. حكمت عٌسى   

 د. طبلل حسن
2/25/2020 

 زٌنب آصؾ عرٌس اجتماععلم 
فاعلٌة برنامج ارشاد اجتماعً لابم على اللعب فً خفض المشكبلت السلوكٌة لدى 

 عٌنة من تبلمٌذ التعلٌم األساسً فً مدٌنة البلذلٌة
               د. أسامة دمحم  
 د. مٌرنا دالله

3/24/2020 

 دمحم حسن الكردي اللؽة العربٌة
كتاؾ كشاؾ اصطبلحات الفنون والعلوم  -والمعاصرة المصطلح اللؽوي بٌن التراث 

 للتهانوي أنموذجا
 4/7/2020 د. مالن ٌاسٌن

 5/5/2020 د. برهان مهلوبً اإلشكالٌة المنهجٌة لتعدد معنى الموجود عند ابن سٌنا هبه دمحم درواش الفلسفة

 تمنٌات المونولوغ فً مسرح بومارشٌه برهان خالد بكداش اللؽة الفرنسٌة
      د. صدٌك ؼرٌب     
 د. سوسن الضرؾ

5/5/2020 

 دراسة بنٌوٌة تكوٌنٌة -شعر جمٌل بن معمر العذرّي  نؽم منهل ابراهٌم اللؽة العربٌة
                 د. عدنان احمد  
 د. رباح علً

1/9/2020 

 رٌكوراألخبلق الفروٌدٌة فً نظرٌة التؤوٌل عند بول  عبد الرحمن عبد اإلبراهٌم الفلسفة
             د. منذر شبانً  
 د. حامد ابراهٌم

1/9/2020 

 أوس شرٌؾ عجٌب التارٌخ
 1382هـ /  923-748تطور العلوم العسكرٌة و أثرهـا فً العصر المملوكً الثانً 

 م 1517-
             د. ؼادة حسن   
 د. سامً مرعً

30/6/2020 

 نازن ٌونس مصطفى التارٌخ
الجزابر ( أنموذجاً  -تونس  -دورهـا فً مناطك الشمال اإلفرٌمً )لٌبٌا المولوؼلٌة و 

 م 1881 - 1606
 30/6/2020 د. الهام ٌوسؾ

 دمحم شاهٌن شاهٌن التارٌخ
 626 132األثر الحضاري لعلماء لرى إللٌم الصؽد و الشاش فً ببلد ما وراء النهـر 

 م 1229-750هـ / 
 14/7/2020 د. رندة عباس

 سٌلٌن جمٌل شاهٌن اجتماععلم 
ًّ دمشك  والع خدمات الصحة اإلنجابٌة فً مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة فً محافظت

 2020 - 2010دراسة دٌموؼرافٌة ممارنة لؤلعوام  -و البلذلٌة  -
 14/7/2020 د. مدى شرٌمً

 11/8/2020 د. مصطفى نمـر فً شعر أبً تمامالكفاءة اإلعبلمٌة لصور اإلنزٌاح الداللً  الهام اسكندر جحجاح اللؽة العربٌة

 رشا دمحم عمران التارٌخ
العبللة مع اآلخر فً المجتمع اإلسبلمً " األندلس فً عصري اإلمارة والخبلفة 

" ًً  م1030-755هـ / 422-138إنموذجا 
              د. وفاء صارم   
 د. شٌرٌن حمودي

3/11/2020 

 المإثرات البدٌعٌة  ببلؼة النص )لراءة فً شعر ابن زٌدون( مضر اسماعٌل جعلون اللؽة العربٌة
   د. تٌسٌر جرٌكوس    

 د. وفاء جمعة
16/11/2020 

 مبلمح التجربة الحداثٌة فً شعر نذٌر العظمة حسن نبٌل ٌونس اللؽة العربٌة
        د. ٌعموب البٌطار     

 د. زكوان العبدو
1/12/2020 

ًّ  اروى فابز نصره اللؽة العربٌة  تجلٌات السلطة األبوٌة فً أشعار النساء فً العصر العباس
        د. وفٌك سلٌطٌن    

 د. ٌعرب خضر
1/12/2020 

 وداد خلٌل سلمان اللؽة العربٌة
 -االشتران اللؽوي فً المعجم بٌن تعدد المعنى للمدخل الواحد و تعدد المدخل للمعنى 

 الوصفًالمعجم الوسٌط أنموذجاً فً ضوء علم المعجم 
د. سمٌرة الراهب            

 د. بانا شبانً
15/12/2020 
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 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 بتول ٌاسر أحمد البساتٌن
دور التطورات الفٌزٌولوجٌة الناتجة عن بعض المحفزات الكٌمٌابٌة فً تحسٌن 

 Phyllocnicstis citrellaالمماومة المكتسبة للسٌطرة على حشرة حافرة األنفاق 
stainton Lepidoptera : Gracillariidae 

             د. سوسن سلٌمان  
 د. دمحم أحمد

7/10/2020 

 حسٌن ابراهٌمدٌنا  الحراج والبٌبة
دالاسة تؤثٌر بعض الخصابص البٌبٌة فً نسب و مكونات الزٌوت العطرٌة لبعض 

 األنواع النباتٌة البرٌّة المنتشرة فً المنطمة الساحلٌة

        د. ابراهٌم نٌصافً 
               د. نزار معبل 
 د. أحمد لره علً

1/9/2020 

 رزان توفٌك سودان علوم التربة و المٌاه
ثٌر استخدام الفحم الحٌوي فً خصابص التربة و نمو و إنتاجٌة الباذنجان المروي تؤ

 بمٌاه مزارع األسمان المنزلٌة و المٌاه العذبة
            د. علً زٌدان  
 د. دمحم الزعبً

1/9/2020 

 تهامة علً ٌوسؾ ولاٌة النبات
اإلصابة بمرض السموط تؤثٌر المٌكوراٌزا الشجرٌة و التعمٌم باألوزون فً الحد من 

 المفاجا للبادرات و أعفان جذور ؼراس الزفٌر
                     د. عصام عبلؾ 
 د. دمحم خرٌبه

1/9/2020 

 زٌاد محمود حسن ولاٌة النبات
ًّ لظاهرة التلطخ و التجعد البنً على ثمار البندورة فً  دراسة المسبب المرض

 الزراعـة المحمٌّة
         د. عماد اسماعٌل   
 د. إنصاؾ عالل

11/8/2020 

 من أجل إنتاج الخل و اإلٌثانول Rubus frutecosusاستخدام توت العلٌك  احسان علً ٌاسٌن علوم األؼذٌة
           د. فإاد سلمان    
 د. طارق عراج

14/7/2020 

 هبه دمحم منصور المحاصٌل الحملٌة
البٌبة و تحلٌل ثباتٌة بعض الطرز الوراثٌة من الممح الطري  xتفاعل الطراز الوراثً 

 باستخدام طرق رلمٌة و بٌانٌة فً بٌبات متعددة
 16/6/2020 د. بولص خوري

 عفراء ممدوح مصري علوم األؼذٌة
لبعض النباتات البرٌة و استخدامه  mucilageدراسة خواص المستخلص النباتً 

 كمواد مضافة لتحسٌن خواص بعض المنتجات الؽذابٌّة
           د. رامز دمحم    
 د. لٌنا رٌا  / باحثة

16/6/2020 

 التحلٌل المٌاسً إلنتاج و تسوٌك الفرٌز، و تعزٌز لٌمته المضافة بالتصنٌع موسى مرهج مرهج االلتصاد الزراعً
            ن د. ابراهٌم حمدا
 د. فإاد سلمان

16/6/2020 

 ربى جهاد الضرؾ علوم األؼذٌة
إعداد خلٌط من منتجات النحل الوظٌفٌة و إمكانٌة استخدامه فً تدعٌم بعض المنتجات 

 الؽذابٌة
             د. دمحم نداؾ   
 د. علً سلطانة

5/5/2020 

 عٌسى عماد بركات الحراج والبٌبة
و الؽذابً لبعض أنواع األسمان فً المٌاه البحرٌة لمحافظة تؤثٌر السلون البٌبً 

ًّ و تراكم العناصر الثمٌلة فً أنسجتهـا  البلذلٌة على تركٌبهـا الكٌمٌاب
              د. أدٌب سعد  
 د. ابراهٌم نٌصافً

5/5/2020 

 علً دمحم عبٌدو الحراج والبٌبة
الحوض األدنى لنهر الكبٌر الشمالً تمٌٌم درجة التلوث المعدنً  فً مٌاه و رسوبٌات 

 و دور بعض النباتات الضفٌة فً التخفٌؾ من التلوث
         د. طاهر شٌخو   
 د. ابراهٌم نٌصافً

5/5/2020 

 منهل دمحم شامٌه علوم األؼذٌة
دراسة استخدام مزٌج من المرع و مستخلص نبات االستٌفٌا فً تصنٌع بعض منتجات 

 األؼذٌة الوظٌفٌة
             د. فإاد سلمان  
 د. احمد لره علً

5/5/2020 

 عروة ناهل سلٌمان المحاصٌل الحملٌة
تمٌٌم السلون الوراثً ألهم الصفات االلتصادٌة لعدة طرز وراثٌة من عباد الشمس و 

 هجنهـا فً منطمة الؽاب الستخدام التهجٌن التبادلً
              د. دمحم خطاب  
 د. نزار حربا

21/4/2020 

 عمار كاسر علً االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر استخدام أوراق أشجار التوت ، الزٌتون و الؽار و تفل الحمضٌات فً خلطات 

 الفروج فً المعاٌٌر اإلنتاجٌة و الدموٌة و بكترٌا األمعاء

          د. ولٌد الرحمون 
               د. توفٌك دالّ 
 د. علً نٌصافً

24/3/2020 

 شادي عدنان جنٌدي االنتاج الحٌوانً
تؤثٌر اإلصابة ببعض الطفٌلٌات الماصة للدم فً التركٌب الكٌمٌابً للحوم أسمان 

فً المٌاه  Scomber scombursو السكمبري  Mugil cephalusالبوري 
 البحرٌة السورٌة

             د. دمحم حسن     
 د. أمل دٌوب

10/3/2020 

 ابتسام نادر سمر علوم التربة و المٌاه
على بعض خصابص التربة الحٌوٌة  Digestatأثر إضافة مخلفات التخمر البلهوابً 

 و الكٌمٌابٌة و على نمو و إنتاجٌة نبات الذرة الصفراء )منطمة الؽاب(
             د. عٌسى كبٌبو 
 دد. عزٌز أسع

25/2/2020 

 هادي حسن دٌوب الحراج والبٌبة
لحوض نهر الكبٌر الشمالً فً ظل التؽٌرات المناخٌة و اختبار النمذجة الهٌدرولوجٌة 

 بعض السٌنارٌوهات إلدارة موارده المابٌة
           د. طاهر شٌخو 
 د. ٌوسؾ العلً

11/2/2020 

 عباده سمٌر عطاؾ علوم التربة و المٌاه
ًّ و األحماض األمٌنٌة فً نمو و إنت اجٌة نبات التؤثٌر المتداخل للرّي و التسمٌد البوتاس

 التبػ صنؾ فرجٌنٌا
           د. سوسن هٌفـا   
 د. ربٌع زٌنة

11/2/2020 

 صفاء جهاد شدود علوم التربة و المٌاه
دور بعض المخصبات الحٌوٌة فً إنتاجٌة نبات البطاطا و مماومته للذبول 

 الفٌوزارٌومً
          د. ٌاسر حماد   
 د. بسام السلٌمان

28/1/2020 

 نؽم نور الدٌن عبلن والبٌبةالحراج 
تؤثٌر المشاجر المختلطة فً النمو و اإلنتاجٌة و التنوع الحٌوي النباتً فً مولع تحرٌج 

 البلذلٌة -الرستٌن 
             د. عماد لبٌلً  
 د. وابل علً

20/10/2020 

 احمد دمحم ناصٌؾ علوم التربة و المٌاه
مختلفة من الشد الرطوبً فً بعض خصابص تؤثٌر المخصبات الحٌوٌة عند مستوٌات 

 التربة و نمو و إنتاجٌة نبات الذرة الصفراء
            د. ٌاسر حماد   
 د. جهاد ابراهٌم

20/10/2020 

 هدٌل نوفل معمار علوم التربة و المٌاه
دراسة امكانٌة استخدام طمً سد صبلح الدٌن فً تحسٌن خواص التربة الرملٌة و نمو 

 نبات الذرة الصفراءو إنتاجٌة 

            د. منى بركات
            د. عزٌز أسعد 
 د.ؼسان ناعس

20/10/2020 
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 حسن ٌوسؾ حسٌن االنتاج الحٌوانً
إلى الخلطة العلفٌة  Inula viscosaتؤثٌر إضافة أوراق و مستخلصات نبات الطٌون 

 للفروج فً بعض المإشرات اإلنتاجٌة و الخصابص العبلجٌة

               د. توفٌك دالّ   
          د. فهٌم  عبد العزٌز 
 د. علً نٌصافً

16/11/2020 

 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 هبه علً ناصر الكٌمٌاء
-Bبمساري جدٌدة لتحدٌد بعض فٌتامٌنات  ISPدراسة كفاءة منظومة تحلٌلٌة 

complex فً المادة النمٌة و مستحضراتها الدوابٌة و الؽذابٌة 
 22/9/2020 د. هاجر ناصر

 دراسة المإشرات وكثٌرات الحدود اللونٌة على بعض البٌانات لٌس مطٌع الحواط الرٌاضٌات
        د. رامً شاهٌن   
 د. سهٌل محفوض

3/11/2020 

 فٌصل خلٌل أحمد الكٌمٌاء
اصطناع مرتبطات فوسفورٌة عضوٌة و أمٌنٌة جدٌدة و دراسة لدرتها االستخبلصٌة 

 V5 , Ni2 , Mgألٌونات 
 4/4/2020 د. معٌن نعمان

 لمٌس عماد ابراهٌم علم الحٌاة النباتٌة
إدخال مواد عضوٌة متخمرة فً األوساط الزراعٌة المعدنٌة لتحسٌن نمو و تطور 

 فً المشاتلبعض أنواع النباتات الحراجٌة 
       د. مٌرنا عشً    
 د. حسن عبلء الدٌن

22/9/2020 

 رهام احمد معبل الكٌمٌاء
للكشؾ  HPLCتطوٌر طرٌمة تحلٌلٌة باستخدام الكروماتوؼرافٌا السابلة عالٌة األداء 

 ً  و التحدٌد المتزامن للدٌكلوفٌنان و الكركمٌن فً المحافظ الدلٌمة المحضرة مخبرٌا

        د. دمحم معروؾ    
            د. طارق عراج 
 د. وسام زمّ 

22/9/2020 

 خلود ثابت لصاب الكٌمٌاء
تطوٌر منظومة تحلٌلٌة للكشؾ عن بماٌا بعض المبٌدات الفوسفورٌة العضوٌة فً المٌاه 

 و الترب الزرااعٌة
           د. هاجر ناصر  
 د. طارق عراج

1/9/2020 

 ابراهٌم دمحم سعٌد الكٌمٌاء
المحملة بالزركونٌا و الكبرٌتات  Al2 O3 - CeO2تحضٌر جملة األكسٌد المشترن 

 و دراسة الخواص الفٌزٌوكٌمٌابٌة

            د. عمل رومٌة       
د. حسام الدٌن 

 لواص
11/8/2020 

 بٌولوجٌة لبعضهـااصطناع مشتمات فبلفونٌدٌة جدٌدة و دراسة الفعالٌة ال هادي عمل خضٌرة الكٌمٌاء
             د. شهٌد مصطفى   
        د. عبل مصطفى 
 د. فاروق لندٌل

20/5/2020 

 ضحى جهاد دمحم علم الحٌاة الحٌوانٌة
فً  Dimethyl hydrazineدراسة التؽٌرات النسٌجٌة المناعٌة المستحدثة بواسطة 

 الهامستر السوري و دور الزنجبٌل الولابً
             د. نهلة ابراهٌم   
 د. علً داوود

20/5/2020 

 ؼٌث فإاد سفر علم الحٌاة الحٌوانٌة
دراسة التؤثٌرات المناعٌة و الكٌمٌابٌة الحٌوٌة لطفٌلً المموسات المندٌة 

Toxoplasma gondii لدى المصابٌن فً محافظة البلذلٌة 
          د. حسن سلمان     
 د. فٌصل رضوان

10/3/2020 

 نور آصؾ عباس الكٌمٌاء
أولٌفٌرا   -المورٌنجا  -استخبلص و عزل المركبات األساّسٌة من نباتات )لسان الحمل 

 الكارٌسا ( و دراسة بنٌتهـا  الكٌمٌابٌة و فعالٌتهـا البٌولوجٌة

               د. ٌاسر موسى    
              د. دمحم ناصر
 د. ٌاسر حماد

11/2/2020 

 28/1/2020 د. دمحم دٌب BaCl2 - CuSo4 - Na2CO3دراسة توازنان األطوار فً الجملة  الثبلثٌة  وجدي عٌسى صالح الكٌمٌاء

 دراسة الهبوط التكتونً و تطور المتتالٌات الرسوبٌة فً جنوب ؼرب السلسلة التدمرٌّة موسى فإاد شمالً الجٌولوجٌا
د. عبد الكرٌم 
     العبدهللا 
 الببد. سامر 

24/3/2020 

 أٌهم مفٌد ؼندور الفٌزٌاء
المحملة بالزركونٌا و الكبرٌتات و  AL_MCM_41تحضٌر البنٌة المٌزومسامٌة 

 دراسة خواصهـا الفٌزٌوكٌمٌابٌة
         د. ابراهٌم راهب    

 د. حسام الركاد
5/5/2020 

 باستخدام مفاهٌم التحلٌل فوق البٌاندراسة مسابل األمثلٌات ؼٌر الملساء  علً دمحم معبلّ  الرٌاضٌات
         د. دمحم سوٌمات       

 د. حسن خلٌفة
16/11/2020 

 ظاهر جاسم الحمد الكٌمٌاء
 VAو الفولط أمبٌرومترٌة  ISEsتصمٌم منظومة تحلٌلٌّة بدمج المساري االنتمابٌة 

 لتحدٌد بعض األنٌونات و تطبٌمها بٌبٌّاً 
            د. هاجر ناصر     
 د. فاتن عبلء الدٌن

1/12/2020 

 15/12/2020 د. دمحم بدوي ألكٌن المحفزة بالمعادن االنتمالٌة-التحمك المٌكانٌكً الكمومً آللٌة تفاعبلت تحلك أزٌد علً امٌر خٌر بن الكٌمٌاء

 كلٌة  التربٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

وطرابك المناهج 
 التدرٌس

 لمر جمال ناٌؾ الدروٌش
أثر وحدة تعلٌمٌة لابمة على منحى العلم و التكنولوجٌا و المجتمع و البٌبة فً تنمٌة 

ًّ فً مادة العلوم  ًّ و الحّس العلم دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من  -التفكٌر التحلٌل
ًّ فً مدٌنة البلذلٌة  تبلمٌذ الصؾ الرابع األساس

 25/2/2020 رد. رؼداء نصو

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 مادلٌن دمحم سلٌمان
فاعلٌة برنامج أنشطة متكاملة فً تنمٌة لٌم المواطنة و المسإولٌة االجتماعٌة لدى 

 دراسة شبه تجرٌبٌة فً مدٌنة بانٌاس -أطفال الروضة 
د. أنور حمٌدوش                  

 د. رؼداء نصور
22/5/2020 

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 هزار حكمت سعود
فاعلٌة برنامج تعلٌمً لابم على األنشطة الصفٌة البنابٌة فً تنمٌة مهارات الحّس 

ًّ فً مادة الرٌاضٌات  دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من  -العددي و الفهم المراب
ًّ فً مدٌنة البلذلٌة  تبلمٌذ الصؾ الخامس األساس

 1/9/2020 د. رؼداء نصور

وطرابك المناهج 
 التدرٌس

 رنٌم احمد احمد
دراسة مٌدانٌة فً مدارس  -تصور ممترح لتفعٌل استخدام اإلدارة المدرسٌة للشابكة 

 مدٌنة البلذلٌة
 7/10/2020 د. رامً أمون

 رنا توفٌك حجه تربٌة الطفل
أثر برنامج تدرٌبً لابم على استراتٌجٌة سكامبر فً تنمٌة المهارات الحٌاتٌة لدى 

دراسة شبه تجرٌبٌة فً رٌاض األطفال فً  0-سنوات  5-4الروضة بعمر أطفال 
 مدٌنة البلذلٌة

د. منال سلطان                  
 د. بشرى شرٌبه

7/10/2020 

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 سماح منهل ؼصون
فاعلٌة برنامج تعلٌمً لابم على استراتٌجٌة الرحبلت المعرفٌة فً تنمٌة مهارات حل 

 ًّ ًّ لدى طلبة الصؾ السابع األساس دراسة شبه  -المسؤلة الرٌاضٌّة و التواصل الرٌاض
 7/10/2020 د. رؼداء نصور
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 تجرٌبٌة فً بعض مدارس مدٌنة البلذلٌة

المناهج وطرابك 
 التدرٌس

 خرٌمـامٌساء احمد 
فاعلٌة برنامج تعلٌمً لابم على استراتٌجٌة الرإوس المرلمة فً تنمٌة مهارات حل 

 ًّ دراسة شبه تجرٌبٌة لدى تبلمٌذ الصؾ السادس  -المسؤلة الفٌزٌابٌة والحس العلم
ًّ فً مدٌنة البلذلٌة  األساس

د. رؼداء نصور                   
 د. أحمد خضرو

3/11/2020 

 ًّ  رانٌة علً ٌوسؾ االرشاد النفس
تصور برنامج إرشادي ممترح لرفع مستوى الكفاءة الذاتٌة فً االلتزام بالعبلج لدى 

دراسة مٌدانٌة فً مستشفى تشرٌن الجامعً لسم المعالجة  -مرٌضات سرطان الثدي 
 الكٌمٌابٌة والشعاعٌّة

د. فإاد صبٌرة                     
 د. هنادي حسون

3/11/2020 

 
 سلٌمان ؼانملٌنا 

فعالٌة برنامج ارشادي لابم على نظرٌة العبلج بالمعنى فً خفض للك الموت لدى 
 عٌنة من مرٌضات سرطان الثدي فً محافظة البلذلٌة

د. رٌما السعدي                    
 د. سام صمور

16/11/2020 

 كلٌة  الهندسة المدنٌة

 المشرفاألستاذ  عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 عمود من البٌتون المسلح تحت تؤثٌر االنهٌار التتابعً -دراسة سلون عمدة جانز  زٌد عنان خٌر بن الهندسة االنشابٌة
             د. بسام حوٌجة  
 د. أكرم صمور

1/28/2020 

 علً احمد عبود الهندسة االنشابٌة
مع البٌتون ذاتً االرتصاص لمماومة لوى دراسة سلون الجوابز المعدنٌة المختلطة 

 المص

                د. بسام حوٌجة  
        د. سامر ساحللً 
د. فالٌري 

 مٌخاٌلوفٌتش ستاٌن

2/11/2020 

 2/25/2020 د. علً جنود تطوٌر منهجٌة لتمٌٌم وتمدٌر إنتاجٌة العمل فً مشارٌع اإلسكان حازم فابك جدٌد هندسة وإدارة التشٌٌد

 تطوٌر نظام لتحسٌن تتبع مشارٌع التشٌٌد والتنبإ بانحرافات الجدول الزمنً علً دمحم احمد هندسة وإدارة التشٌٌد
              د. فاٌز جراد  
 د. سماح مكٌة

3/24/2020 

 عمار سلٌم لره فبلح الهندسة المابٌة والري
الطبٌعٌة فً المٌاه  نمذجة تؤثٌر األمواج على المنصات البحرٌة العابمة ضمن الظروؾ

 اإلللٌمٌة للساحل السوري

د. دمحم درٌد عبلء 
الدٌن   د. مٌشٌل 

 بربهان
5/12/2020 

 محً الفرٌد ناصر الهندسة البٌبٌة
تحدٌد الموالع والجرعات المثلى لضبط عملٌة الكلورة ) التعمٌم ( فً شبكات االمداد 

 ت المناسبةبمٌاه الشرب فً مدٌنة البلذلٌة باستخدام الخوارزمٌا

            د. رابد جعفر  
               د. هٌثم جناد 
 د. عادل عوض

6/30/2020 

 كلٌة  التربٌة الرٌاضٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 ببلل جمال العبد هللا
االحتٌاجات التدرٌبٌة المهنٌة لموجهً التربٌة برنامج تدرٌبً ممترح فً ضوء 

 الرٌاضٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
د. ببلل محمود           

 د. أنجٌبل ماضً
21/4/2020 

التخطٌط و اإلدارة 
 الرٌاضٌة

 شرٌهان دمحم عجٌب
بناء آلٌة إلدارة العروض الرٌاضٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة وفك نظام التحلٌل 

STEEP - استراتٌجٌة ممترحة 
د. وابل معوض          

 د. خلود علً دٌب
28/1/2020 

المناهج و أصول 
 التدرٌس

 تؤثٌر استخدام نموذج مكارثً فً تعلم بعض المهارات األساسٌّة بكرة المدم أمٌن رشٌد الحاج حسن
             د. ببلل محمود    

 د. لإي سالمة
25/2/2020 

 كلٌة طب األسنان

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 احمد فاٌز احمد جراحة الفم والفكٌن
 Polyetheretherketoneتمٌٌم فعالٌة الزرعات الوجهٌة المصنوعة من مادة 

 بتمنٌة الطباعة ثبلثٌة األبعـاد فً إصبلح تشوهات الوجه والفكٌن
       د. حكمت ٌعموب    

 د. علً خلٌل
25/2/2020 

 بتول دمحم سلٌمان التعوٌضات الثابتة
دراسة سرٌرٌة لتمٌٌم استجابة النسج اللثوٌة والعظمٌة حول الزرعات الداعمة 

لتعوٌضات الزركونٌا ممارنة بالزرعات الداعمة لتعوٌضات الزركونٌا مع لاعدة من 
 البولً أٌثر اٌثر كٌتون

           د. نزٌه عٌسى    
 د. تهامة ٌوسؾ

5/5/2020 

 فراس ؼسان سلٌمان التعوٌضات الثابتة
تمٌٌم أداء الدعامات التشرٌحٌة المصنعة بطرق مختلفة فوق الزرعات السنٌة ) دراسة 

 مخبرٌة و سرٌرٌة ممارنة(
             د. ناصر بهرلً  
 د. علً خلٌل

3/6/2020 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث الطالباسم  رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 عزت وحٌد عربٌه البٌولوجٌا البحرٌة
فً شاطا البلذلٌة و دراسة التجمعات  Artificial reefsإنشاء حٌود اصطناعٌة 

 اإلحٌابٌة فٌهـا
           د. ازدهار عمار   
 د. عبد اللطٌؾ علً

3/6/2020 

           د. ازدهار عمار    Portunus Pelagicus (Linnaeus 1758)استدراع الدخطان األزرق الدابح  عدنان فاضلسارة  البٌولوجٌا البحرٌة
 د. حسام الدٌن الٌمه

3/6/2020 
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 مخبخيًا و تحجيج قيستو الغحائية
 رامً باسم حمود البٌولوجٌا البحرٌة

و العوامل المإثرة البحرٌة  Bacillusدراسة المضادات المنتجة من أنواع جنس الـ 
 على انتاجهـا

              د. أحمد لره علً   
 د. بدر العلً

22/9/2020 

 المعهد العالً لبحوث البٌئة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 رشا هاشم لتابً الولاٌة البٌبٌة
دراسة العبللة بٌن السلون الؽذابً و التكاثري و النمو و مدى اإلصابة ببعض 

 sillago sihamaو Siganus rivulatusالطفٌلٌات عند أسمان الؽرٌبة الرملٌة 
 تحت ظروؾ بٌبٌة مختلفة

               د. أمٌر ابراهٌم  
 د. أمل دٌوب

5/5/2020 

 شادي دمحم سلٌمان الولاٌة البٌبٌة
االنتاج الكمً ، التشكٌل ، و اختبار كفاءة عزالت محلٌة من أنواع جنس 

الستخدامه فً برامج اإلدارة المتكاملة لبعض  Trichodermaالترٌكودٌرما
 الفطرٌات الممرضة للنبات

              د. موسى السمارة 
                د. دمحم أحمد 
 د. نوال علً

11/2/2020 

 دٌما دمحم علً عمده الكٌمٌاء البٌبٌة
مساهمة فً التمصً عن تراكٌز بعض المبٌدات الفوسفورٌة العضوٌة فً مٌاه و ترب 

 البٌبة المحٌطة ببحٌرة السنّ 
            د. ابراهٌم صمر   
 د. طارق عراج

11/2/2020 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تسجٌل تارٌخ 

 البحث

هندسة النظم و 
 الشبكات الحاسوبٌة

 3/6/2020 د. دمحم صبٌح فً الشبكات المعرفة بالبرمجٌات Floodlightتطوٌر المتحكم  الحسن صالح ابو عبٌد

هندسة النظم و 
 الشبكات الحاسوبٌة

 22/9/2020 د. دمحم صبٌح OmpSsتطوٌر نواة اللٌنوكس لدعم نموذج البرمجة التفرعٌة المعتمد على المهام  محسن طاهر ابراهٌم

 كلٌة الطب البشري

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

التشرٌح والنسج 
 والجنٌن

 بسام عبد الهادي صارم
المعالجة الكٌماوٌة على الخصابص الشكلٌة والبنٌوٌة دراسة تشرٌحٌة خلوٌة ألثر 

 للخبلٌا العضلٌة الهٌكلٌة

د. عبد الجواد 
 المبٌلً      
 د. علً داإود

22/9/2020 

 كلٌة الصٌدلة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب رمز المسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 عمبة لصً حاتم مرالبة األؼذٌة
الحٌوٌة للبكتٌن الطبٌعً و المعدل المستخلص من مخلفات ثمار دراسة بعض الفعالٌات 

 الؽرٌفون فً سورٌة
             د. دٌمة الدٌاب   
 د. عروب المصري

10/3/2020 
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 0202خالل العام  / رسائل الدكتوراه المنجزة 8الملحك/ 

 كلٌة االلتصاد 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 رانٌا محسن حسن إحصاء وبرمجة
استخدام األسالٌب اإلحصابٌة فً تمٌٌم أنشطة شركات التؤمٌن السورٌة و التنبإ 

 بمإشراتهـا
د. دمحم عكروش    
 د. عادل المضمانً

1/8/2020 

 دالٌا ابراهٌم ؼٌا  علوم مالٌة ومصرفٌة 
دراسة تطبٌمٌة على  -لرارات التموٌل واالستثمار وأثرها فً الربحٌة والمخاطرة 
 شركات صناعة النسٌج فً سورٌا 

د. رضوان العمار   
 د. زٌنة األحمد

1/12/2020 

 هبه دمحم اسماعٌل إدارة األعمال
ًّ فً تحمٌك رضـا العمٌل فً شركات االتصاالت  دور آلٌات التروٌج االلكترون

 ةالسورٌّـ
 1/21/2020 د. باسم ؼدٌر

 بهاء عٌسى لٌبل محاسبة 
دراسة تجرٌبٌة على المنشآت  -استخدام محاسبة التكالٌؾ البٌبٌة فً تمٌٌم اآلداء البٌبً 
 الخدمٌة السورٌة 

          د. لطٌؾ زٌود  
 رولى دٌب د.

1/21/2020 

 صمر نزار لنوع االلتصاد و التخطٌط
ًّ فً   - 2017-1990أزمات و لضاٌا الشرق األوسط للفترة تدخل النظام الدول

 مشروعٌته و تداعٌاته
         د. لإي صٌوح  
 د. طه حاج طه

1/21/2020 

 والء عدنان نصور إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة على الفنادق العاملة  -دور استراتٌجٌة التمكٌن فً تنمٌة ابداع العاملٌن 

 فً الساحل السوري
 1/21/2020 بد. كندة علً دٌ

 عـبل علً صادق العبللات الدولٌة
 -دور الؽاز الروسً كجزء من أمن الطالة العالمً فً التوازنات الدولٌة الجدٌدة 

 دراسة تحلٌلٌة لدوره فً األزمة السورٌة و منطمة الشرق األوسط
        د. دمحم دٌوب   
 د. روال اسماعٌل

2/23/2020 

 ٌوسؾ أحمد ولاؾ إحصاء وبرمجة
استخدام األسالٌب اإلحصابٌة لدراسة اثر نظم المعلومات فً أداء المصرؾ التجاري 

 السوري
 2/25/2020 د. عزالدٌن حٌدر

 عبادة سمٌع ؼضبان إحصاء وبرمجة
تمٌٌم كفاءة المصارؾ السورٌة باستخدام الطرابك المعلمٌة و البلمعلمٌة خبلل الفترة 

2001 - 2016 
د. عبد الهادي 
 الرفاعً

3/2/2020 

 عمار سهٌل ابراهٌم السكان و التنمٌة
نمذجة العبللات بٌن المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة و رأس المال  البشري فً الجمهورٌة 

 العربٌة السورٌة
 4/14/2020 د. عز الدٌن حٌدر

 سورٌةدور البحوث العلمٌة فً تفعٌل التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً  لصً منٌر حمود إحصاء وبرمجة
د. عبد الهادي 
 الرفاعً

6/28/2020 

 براءة أسامة أبو كؾ إحصاء وبرمجة
دراسة أثر المتؽٌرات االلتصادٌة والدٌموؼرافٌة فً لطاع اإلسكان فً سورٌة باستخدام 

 التحلٌل اإلحصابً متعدد المتؽٌرات
 6/28/2020 د. شكٌب بشمانً

 مضر أحمد علً إدارة األعمال
دراسة مسحٌة  -المشروعات الصؽٌرة و المتوسطة فً سورٌة مدخل ممترح لتطوٌر 

 فً الساحل السوريّ 
 7/9/2020 د. منذر مرهج

 لٌبلن شهاب دمحم إدارة األعمال
دراسة  -دور إدارة المعرفة فً اإلصبلح اإلداري فً مإسسات التعلٌم العالً السورٌة 

 مٌدانٌة فً الجامعـات الحكومٌة السورٌة
 7/16/2020 د. باسم ؼدٌر

 سومر عٌسى لعٌر إدارة األعمال
دور الممارسات االستراتٌجٌة إلدارة سلسلة التورٌد فً تحمٌك المٌزة التنافسٌّة لشركات 

 صناعة األدوٌة السورٌة
 10/9/2020 د. شٌراز طرابلسٌة

 مادلٌن دمحم جنببلط إدارة أعمال
التعلٌم العالً من منظور إدارة نموذج ممترح لتطبٌك االعتماد األكادٌمً فً مإسسات 

 دراسة مٌدانٌة على جامعة تشرٌن-الجودة الشاملة  
 29/9/2020 د. بسام زاهر

 شٌرٌن درؼام دٌب علوم مالٌة ومصرفٌة
العبللة التبادلٌة بٌن المتؽٌرات االلتصادٌة الكلٌة و االٌرادات الضرٌبٌة فً سورٌة 

 /2015 - 1985للفترة /
 13/10/2020 د. رضوان العمار

 ٌاسمٌن عدنان حبلج إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة  -دور استراتٌجٌات إدارة الموارد البشرٌة فً إدارة األزمات التنظٌمٌة 

 على مجالس المدن فً محافظة البلذلٌة
 18/10/2020 د. بسام زاهر

 بشرى علً علً علوم مالٌة ومصرفٌة
دراسة ممارنة بٌن  -أثره على النمو االلتصادّي تكامل األسواق المالٌّـة ، محدداته ، و 

 مجموعة من دول شرق المتوسط و مجموعة من دول ؼرب المتوسط
د. رضوان العمار   

 د. رٌم محمود
19/10/2020 

 حسٌن ٌاسٌن ولاؾ التصاد و تخطٌط
أثر االبتمان المصرفً و تخصٌصه المطاعً فً االستثمار و النمو االلتصادي فً 

 سورٌة
 1/11/2020 عصام اسماعٌلد. 

 باسم دمحم حسن إدارة األعمال
دراسة مٌدانٌة فً المطاع السٌاحً   -دور التسوٌك اإلبتكاري فً تفعٌل السٌاحة الداخلٌة 

 فً الساحل السوري
 1/11/2020 د. منذر مرهج

 1/11/2020 د. شكٌب بشمانً أثر تؽٌٌر المإشرات المالٌة فً التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة فً سورٌة  مازن دمحم نذٌر دٌب إحصاء وبرمجة
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 1/11/2020 د. دمحم دٌوب دراسة تحلٌلٌة لتطور بنٌة التجارة الخارجٌة السورٌة وعبللته بمعدل النمو االلتصادي علً أسعد حسن التصاد و تخطٌط

 جبوروسٌم رشٌد  إدارة األعمال
العبللة بٌن العوامل المإثرة فً سلون المستهلن و عملٌة اتخاذ المرار الشرابً خبلل 

 دراسة مٌدانٌة على مستهلكً سلع التسوق فً الساحل السوري -األزمة السورٌة 
 2/11/2020 د. بسام زاهر

 هبه سمٌر عبٌده علوم مالٌة ومصرفٌة
أثر عناصر المزٌج التسولً الخدمً على أداء المصارؾ التجارٌة الخاصة / دراسة 

 ممارنة بٌن المصارؾ التملٌدٌة وؼٌر التملٌدٌة العاملة فً سورٌة 
 11/11/2020 د. رضوان العمار

 لمى دمحم عبدالجلٌل منبل إحصاء وبرمجة
دراسة تطبٌمٌة فً  - دراسة تنفمات وتموٌل المخاطر الصحٌة ومنعكساتها على األسرة

 الساحل السوري
 10/11/2020 د. دمحم عكروش

 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 عبل علً مرهج حراج وبٌبة
تمٌٌم تؽٌرات استعماالت األراضً وخطورة الحرابك على ؼابات الباٌر والبسٌط ) 

باستخدام تمانات االستشعار عن بعد  2017 - 1977محافظة البلذلٌة ( خبلل الفترة 
 ونظم المعلومات الجؽرافٌة 

  د. محمود علً   
 د. علً ثابت 

26/8/2020 

 علً سلمان عثمان محاصٌل حملٌة
المتكاملة للمزارع السمكٌّـة من خبلل إعادة استخدام مٌاه صرؾ مزارع تربٌة اإلدارة 

ًّ "صنؾ سوري " و أثرهـا على انتاجٌّـته و 1األسمان لرّي محصول الفول السودان
 نوعٌتهِ 

د. دمحم عبد العزٌز    
          د. سوسن هٌفـا 
 د. أدٌــب سعــد

4/5/2020 

 عبلوي دمحم علً التصاد زراعً
تخطٌط و تنظٌم اإلنتاج الزراعً فً توازن العرض و الطلب لبعض المحاصٌل دور 

 االستراتٌجٌة السورٌة

د. ابراهٌم حمدان    
    د. دمحم محمود  
 د. علً خدام

31/3/2020 

 مٌس علً دٌب علوم التربة والمٌاه
فحم تؤثٌر مستوٌات مختلفة من سماد البٌوؼاز وكمبوست مخلفات التبػ المدعم برماد 

 Solanumالخشب فً نمو وإنتاجٌة ونوعٌة درنات محصول البطاطا )
tuberosum فً ظروؾ الساحل السوري ) 

          د. علً زٌدان   
 د. دمحم منهل الزعبً

1660 

 هٌثم حسن دٌب التصاد زراعً
الفعالٌة االلتصادٌة للمشروعات الزراعٌة متناهٌة الصؽر )العابلٌة( و دورها فً دعم 

 مٌة الرٌفٌة فً محافظة البلذلٌةالتن
 20/2/2020 د. نضال دروٌش

 رنا مصطفى دمحم االنتاج الحٌوانً
و تؤثٌر الحفظ بالتبرٌد و التجمٌد على  6و األومٌؽا  3دراسة محتوى األومٌؽا 

 مإشرات جودة الدهون فً لحوم ثبلثة أنواع من األسمان البحرٌة السورٌة
         د. أدٌب سعد   
 د. مفٌد ٌاسٌن

30/1/2020 

 حبل علً دمحم محاصٌل حملٌة
استجابة بعض الصفات االنتاجٌة و النوعٌة و الفعالٌة البٌولوجٌة لنبات الكزبرة 

Corinandrum sativum Lللتسمٌد العضوي و الحٌوي 
د. دمحم عبد العزٌز   

 د. رلى ٌعموب
4/3/2020 

 شذا احمد اسعد علوم التربة والمٌاه
طبٌعة الحراثة فً بعض خواص التربة وبعض مإشرات أداء وحدة الحراثة ونمو أثر 

 و إنتاج البطاطا

  د. منى بركات   
          د. دمحم ؼانم   
 د. سوسن سلٌمان

7/9/2020 

 رنا علً مهنا التصاد زراعً
دراسة العوامل المإثرة على إنتاجٌة مشارٌع الصناعات الؽذابٌة الزراعٌة المتوسطة 

 والكبٌرة فً محافظة البلذلٌة والتمٌٌم االلتصادي لتلن المشارٌع
د. نضال دروٌش   

 د. علً علً
11/10/2020 

 وسٌم احمد فنده ولاٌة نبات
فً محافظة البلذلٌة و التؤثٌر  Euphorbiaceaeدراسة تصنٌفٌة للفصٌلة الحلٌبٌة 

 األلٌلوباثً لبعض أنواعها
د. سمٌر طباش    

 د. دٌنا حداد 
29/9/2020 

 ربى امٌر ابو الشمبلت بساتٌن
دراسة أثر الرش الورلً بحمض الهٌومن و عنصري البورون و الزنن فً نمو و 

 إنتاجٌة وجودة زٌت الزٌتون صنؾ الخضٌري
 22/10/2020 د. جرجس مخول

 دمحم على زلٌخه محاصٌل حملٌة
اإلنتاجٌة والنوعٌة لصنفً تؤثٌر االحتٌاجات المابٌة عند عدة كثافات نباتٌة على الصفات 

 . 2وسوري  1الفول السودانً سوري 
      د. ٌوسؾ دمحم  
 د. ربٌع زٌنة 

27/10/2020 

 بتول سلمان حماد إنتاج حٌوانً
دراسة تؤثٌر بعض البٌبٌة والبٌولوجٌة والتكنولوجٌة على جودة وسبلمة بعض األسمان 

 المحلٌة والمستوردة فً الساحل السوري 
             ن د. دمحم حس

 د. علً سلطانة
2/11/2020 

 دراسة التصادٌة إلعادة تشجٌر الؽابات المتدهورة بسبب الحرابك فً محافظة البلذلٌة عروة معٌن سلٌمان االلتصاد الزراعً
د. نضال دروٌش  
   د. زهٌر شاطر  
 د. ؼٌداء بركات

30/11/2020 

 ؼسان عدنان بدور االلتصاد الزراعً
ًّ التموٌم  االلتصادي لتسوٌك زٌت الزٌتون فً الساحل السوري و تعزٌز دوره التنافس

 فً األسواق الخارجٌة
د. ؼسان ٌعموب    

 د. محمود علٌو
23/11/2020 
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 كلٌة ااآلداب 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 21/1/200 د. ٌعموب البٌطار الحٌوان بٌت الفونتٌن و أحمد شولًالحكاٌة على لسان  آمال شحادة حسن لؽة عربٌة

 التفكٌر النحوي عند ابن السراج فً كتابه األصول  بشرى علً لاسم لؽة عربٌة
د. مالن ٌحٌا             

 د. سمٌرة موسى
2/20/2020 

 أثر أوؼسطٌن فً فلسفة بول رٌكور لٌنا مطٌع حمٌدوش فلسفة 
       د. منذر شبانً       

 د. عفراء اسماعٌل
3/4/2020 

 3/25/2020 د. عدنان أحمد الصورة الفنٌة فً نهج الببلؼة منتجب منٌر عمران لؽة عربٌة

 مجد ٌحٌى عالل علم االجتماع
دراسة مٌدانٌة على  -اتجاهات الشباب  نحو العمل التطوعً فً ظل األزمة السورٌة 

 طبلب جامعة تشرٌن
 4/26/2020 د.أسامة دمحم

 جدلٌة العشك و المعرفة فً التصوؾ عند جبلل الدٌن الرومً مٌساء ٌوسؾ علً فلسفة 
د. برهان مهلوبً    

 د. حامد ابراهٌم
5/4/2020 

 رامٌا حبٌٌب جامع تارٌخ
التؤثٌرات المشرلٌة ) االجتماعٌة ، االلتصادٌة والفكرٌة ( على المجتمع الندلسً من 

 - 714هـــ  /  422-95الفتح اإلسبلمً حتى سموط الخبلفة األموٌة فً األندلس 
 م 1030

 5/4/2020 د. محسن ٌونس

 30/7/2020 د. وفٌك سلٌطٌن / تجربة المتن و تجربة الهامش التمابل النسمً و التضاد األسلوبً فً الشعر األموي بثٌنة ٌوسؾ زهٌرة لؽة عربٌة

 لؽة الشعر فً الموشحات األندلسٌة  عمار ابراهٌم البهلول اللؽة العربٌة
د. عٌسى فارس    

 د. رإى لداح
30/7/2020 

 احمد منٌر علً التارٌخ
السلطنة السلجولٌةمنذ لٌامهـا حتى وفاة السلطان ملكشاه )إشكالٌة العبللات والتنظٌم 

 م  1092-1038هـ  /  485-429اإلدارّي( 
د. سامً مرعً        

 د. ؼادة حسن
26/8/2020 

 خصابص التحلٌل النحوي عند الصبان فً حاشٌته على شرح األشمونً عبد العزٌز أحمد الجفان لؽة عربٌة
      د. مالن ٌحٌا    
 د. وحٌد صفٌة 

31/8/2020 

 منطك التصورات عن فخر الدٌن الرازي نبال منٌر ناصٌؾ الفلسفة
د. ابراهٌم رزوق    

 د. هنى الجزر
13/9/2020 

 3/11/2020 د. سامً عوض الترجٌح النحوي وأهمٌته فً داللة التركٌب وصحته  ٌوسؾ راتب عبود  لؽة عربٌة

 الفضاء المفتوح فً أراجٌز العجاج راما حسن محمود لؽة عربٌة
 د. عبد الكرٌم
 ٌعموب

23/11/2020 

 30/11/2020 . لطٌفة برهمد 2010-2000النسك الثمافً األنثوي فً شعر أدونٌس  دمحم حسن مصطفى لؽة عربٌة

 كلٌة العلوم 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 23/11/2020 د. دمحم علً دراسة عبللات التداخل بٌن بعض الفضاءات التابعٌة الحدٌثة بشرى عبد الكرٌم دراج رٌاضٌات

 معالجة عددٌة للمعادالت التفاضلٌة التكاملٌة باستخدام تمنٌات شرابحٌة حسن نواؾ ضاهر رٌاضٌات
د. سلٌمان محمود    

 د. سامً انجرو
18/10/2020 

 (  FPGAتطوٌر درات وتمنٌات المصفوفات الرلمٌة المابلة للبرمجة )  جرجس خٌجهربى  الفٌزٌاء
د. كمال عفٌصة    
 د. دمحم ٌاسٌن صبٌح

22/4/2020 

 تحضٌر مواد مركبة فراٌتٌة ودراسة خواصها لبلستخدامات الصناعٌة والطبٌة  رواء علً سلٌم  فٌزٌاء
      د. بدر األعرج  
د. ابراهٌم ابراهٌم  
 د. اسكندر منٌؾ 

8/7/2020 

 سٌلفا نبٌل الخصً فٌزٌاء
دراسة عددٌة برمجٌة لتطور األزمنة الحمٌمٌة فً مٌكانٌن الكم اإلحصابً لنظرٌة 

باستخدام نظرٌة  Su( 2المعاٌرة لببلزما الكواركات والؽلٌونات مع الزمرة )
 االضطراب 

د. سلمان الشاتوري    
 الدٌن نظامد. محً 

21/1/2020 
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 علً طه صبحه  علم الحٌاة الحٌوانٌة 
استمصاء فاعلٌة مستخلصات بعض أنواع الرخوٌات تجاه بعض أنواع الجراثٌم 

فً عدة موالع من شاطا  Strombus Persicusالممرضة ودراسة خصوبة النوع 
 البلذلٌة 

      د. فابز صمر   
 د. أمٌمة ناصر 

1/11/2020 

 31/3/2020 د. اسكندر علً  دراسة مسؤلة األٌزومورفٌزمعلى بٌانات كٌلً الموجهه وؼٌر الموجهه فوق زمر منتهٌة  عهد رفٌك حسون رٌاضٌات

 دراسة الخصابص الفٌزٌابٌة والمٌكانٌكٌة ألنبوبة بوردون وتطبٌماتها فراس فهد صالح فٌزٌاء
       د. بدر األعرج 
 د. نٌرودا بركات

23/9/2020 

 فٌصل خلٌل أحمد كٌمٌاء
اصطناع مرتبطات فوسفورٌة عضوٌة وأمٌنٌة جدٌدة ودراسة لدراتها االستخبلصٌة 

+ ( الموجودة فً بماٌا حرق الولود الثمٌل فً V5 , +Ni2+ , Mg2ألٌونات )
 مصافً النفط 

 22/10/2020 د. معٌن نعمان

 مهران حمدان حمدان جٌولوجٌا
للصخور فوق األساسٌّـة األفٌولٌتٌة فً منطمة البسٌط و جٌوكٌمٌابٌة  -دراسة فلزٌة 

 منعكساتهـا البٌبٌّـة
 27/10/2020 د. مصطفى حبٌب

 دراسة الدوال المضطردة كلٌاً و عبللتهـا بـ دوال بٌـن نبٌل خضٌر سلمان رٌاضٌات

          د. دمحم سوٌمات  
د. عبد الباسط 

               ٌونسو 
 د. احمد بكداش

11/11/2020 

 نسرٌن تركً الدو  كٌمٌاء
اصطناع بولً استرأمٌد انطبللاً من مركب لٌبٌدي ودراسة خواصه الرٌولوجٌة 

 وتطبٌماته الصٌدلٌة 

  د. ٌاسر موسى   
     د. دمحم هارون 
 د. دمحم ناصر 

2/11/2020 

 كلٌة التربٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 عبٌر نور الدٌن زٌزفون اإلرشاد نفسً
المرونة المعرفٌة وعبللتها بالتنظٌم الذاتً والمنظور المستمبلً لدى طلبة الدراسات 

 العلٌا فً جامعة تشرٌن .
 13/7/2020 د. صفاء صبح

 أمجد تركً أسعد تربٌة طفل
فاعلٌة برنامج تدرٌبً لابم على فنٌة التعزٌز بااللتصاد الرمزي فً تنمٌة مهارات 

درسة شبه تجرٌبٌة فً  -التواصل لدى األطفال ذوي فرط النشاط ونمص االنتباه 
 محافظة البلذلٌة 

  د. صفاء صبح   
 د. أنساب شروؾ

17/6/2020 

 منعم جمٌل دخول تربٌة طفل 
ًّ فً تنمٌة دافعٌة االنجـاز و أثر برنامج تدرٌبً لابم  على استراتٌجٌات العزو السبٌ

 ًّ دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من تبلمذة الصؾ  -تحسٌن مستوى التحصٌل الدراس
 السادس ذوي صعوبات المراءة فً محافظة البلذلٌة

د. ؼسان بركات   
 د. رٌم سلٌمون

29/6/2020 

 هناء صالح شبٌب إرشاد نفسً
وممٌاس تمدٌر  Xخصابص السٌكومترٌة لكل من اختبار كورنٌل للتفكٌر النالد المستوى 

الخصابص السلوكٌة وفاعلٌتهما فً الكشؾ عن الطلبة الموهوبٌن والمتفولٌن تحصٌلٌاً ) 
 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذلٌة (

    د. منذر بوبو   
 د. بشرى شرٌبة

23/9/2020 

مناهج و طرابك 
 التدرٌس

 رمضان ابراهٌم ابراهٌم 
أثر استخدام طرٌمتً الحصة ولعب األدوار فً تحصٌل لواعد إمبلء اللؽة العربٌة 

دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من تبلمذة الصؾ السابع   -وتنمٌة دافعٌة التعلم 
 األساسً فً مدارس مدٌنة البلذلٌة الحكومٌة 

  د. روعة جناد    
 د. هند خٌربن

23/9/2020 

 نورا صالح سلمان ٌة طفلترب
بناء اختبار مصمم فوق نموذج راش لمٌاس مهارات المعلمٌن فً الكشؾ عن التبلمذة 

 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذلٌة  -ذوي صعوبات التعلم 
د. منذر بوبو       

 د. أنساب شروؾ
27/9/2020 

 هبل عماد الدٌن سلٌمان تربٌة طفل 
دراسة  -التفكٌر اإلبداعً وعبللته بالسعادة النفسٌة وفماً لممارسة أنشطة التربٌة الفنٌة 

 مٌدانٌة لدى عٌنة من تبلمٌذ رواد الطبلبع و العادٌٌن فً محافظة طرطوس 
 د. رٌم سلٌمون    
 د. منال سلطان

13/10/2020 

 زٌنب سمٌر الشنتا اإلرشاد نفسً
 -بوجهة الضبط و الشعور بالذنب فً المراهمة المتوسطة الذكاء األخبللً و عبللته 

 دراسة مٌدانٌة على عٌنة من الجانحٌن فً مدٌنة البلذلٌة
     د. صفاء صبح  
 د. ابتسام العجً

13/10/2020 

 رٌم ؼسان جحجاح تربٌة طفل 
أثر برنامج تعلٌمً مصمم وفك نموذج شوارتز فً تنمٌة مهارات التفكٌر النالد و اتخاذ 

دراسة شبه تجرٌبٌة لدى تبلمٌذ الصؾ  -المرار و تحصٌل الدراسات االجتماعٌة  
ًّ فً مدٌنة البلذلٌة  السادس األساس

         د. روعة جناد  
 د. منال سلطان

20/10/2020 

 شٌرٌن علً مرتكوش ارشاد نفسً
دراسة مٌدانٌة  -استراتٌجٌات المٌكافٌلٌة و إشباع الحاجات و عبللتهمـا بالسعادة النفسٌة 

 لدى عٌنةمن موظفً جامعة تشرٌن
 23/12/2020 د. رٌم كحٌلة

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

الحاسبات والتحكم 
 اآللً

 تصمٌم نظام تحكم ذكً لسفٌنة إنماذ مستملة لصً سلٌم بنشً
         د. جبر حنا  
 د. إلفت حولجة

1/21/2020 

الحاسبات والتحكم 
 اآللً

 1/30/2020 د.دمحم حجازٌة تحسٌن أداء نظام الزمن الحمٌمً باختٌار أمثلً لجدولة المهام على معالج متعدد النوى خلدون عدنان فالً



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

898 

 منهل حسن البري الموى المٌكانٌكٌة
وضع نموذج لحساب الحموالت االٌرودٌنامٌكٌة على الجسم الطابر المرن وتمدٌر العمر 

 الفنً والتعب الناجم عن هبات الرٌح والمناورات 

د. دمحم عطا بطل   
          د. أٌهم الشبل 
 د. أحمد السٌد

3/4/2020 

 شذا نجٌب جرعا هندسة االتصاالت
تحسٌن أداء شبكات الحساسات البلسلكٌة العاملة فً الزمن الحمٌمً باستخدام الجدولة 

 IEEE 802.15.4العنمودٌة بتمسٌم الزمن و تطبٌك المعٌار 
          د. جمال خلٌفة 
 د. معٌن ٌونس

31/3/2020 

 صفوان محرز نضوه طالة كهربابٌة
( VSDنظام لٌادة متؽٌر السرعة )( فً DC-LINKتطوٌر دارة حلمة التٌار المستمر )

 CASEبهدؾ تحسٌن جودة الطالة فً الشبكات الكهربابٌة الصناعٌة مع دراسة حالة )
STUDY ) 

   د. ؼسان حاٌن   
 د. بسام عطٌة

22/10/2020 

 كلٌة  طب األسنان

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 حمودلمى ندٌم  جراحة الفم
دراسة سرٌرٌة لتطوٌر والع العبلج الجراحً الممدم فً المشافً التعلٌمٌة فً المنطمة 

 الساحلٌة السورٌة لؤلطفال المصابٌن بشموق الشفة و لبة الحنن
 11/3/2020 د. منذر اسعد

 إٌاد مطٌع خوري جراحة الفم والفكٌن
فً شفاء الجروح التالٌة لبلستبصال الجراحً لؤلورام  Co2تمٌٌم فعالٌة حزمة اللٌزر 

 دراسة سرٌرٌة -الجلدٌة للوجه 
 13/7/2020 د. علً خلٌل

ًّ  أمجد مدحت عطٌة جراحة الفم و الفكٌن  21/7/2020 د. عبدالكرٌم خلٌل دور المٌكانٌن الحٌوي فً فهم و تدبٌر كسور المركب الوجهً الفك

 التعوٌضات الثابتة
سلٌمان  دمحم مروان
 شموط

دراسة مخبرٌة و سرٌرٌة ممارنة بٌن التمنٌات التملٌدٌة والرلمٌة إلنتاج نماذج إفرادٌة 
 وتعوٌضات ثابتة أكثر دلة باستخدام الطباعة ثبلثٌة األبعـاد

 23/9/2020 د. ناصر بهرلً

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

التخطٌط و اإلدارة 
 الرٌاضٌة

 أنس دمحم السباعً
تطوٌر األداء اإلداري فً االتحاد العربً السوري لكرة المدم من خبلل صنع المرار 

 االستراتٌجً
     د. وابل معوض   
 د. لبنى بشارة

14/5/2020 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 المشرفاألستاذ  عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 سمر خالد جوالق كٌمٌاء بحرٌة
دٌنامٌكٌة العناصر المؽذٌة بؤشكالهـا المختلفة)عضوٌة و ال عضوٌة( و ارتباطها ببعض 

 العناصر المعدنٌة فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة البلذلٌة
 29/9/2020 د. حازم كراوي

 المعهد العالً لبحوث البٌئة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 رماز دمحم ناصر الكٌمٌاء البٌبٌة 
تمٌٌم الخطر البٌبً للمبٌدات والعناصر الثمٌلة الناتجة عن األنشطة الحضرٌة والزراعٌة 

 على جودة مصادر المٌاه الجوفٌة

        د. تمٌم علٌا 
       د عادل عوض 
 د. شرٌؾ حاٌن

21/1/2020 

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب  المسم
تارٌخ لرار 
 المنح

 خدٌجة طنجور تصمٌم معماري
نحو منهجٌة لتمٌٌم استدامة األبنٌة اإلدارٌة من منظور هندسة المٌمة )حالة دراسٌة 

 األبنٌة اإلدارٌة فً البلذلٌة(
           د. هانً ودح
 د. روال نتٌفة

22/10/2020 
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 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 د. حسن سنكري مساله اٌجاد النماط الكسرٌّة الوالعه على منحنً اهلٌلٌجً و تعمٌم نظرٌة موردل براءة سهٌل مٌّا رٌاضٌات
تارٌخ  /1218/ 

2020/3/18   

 ابراهٌم منٌر بسما  كٌمٌاء
تطوٌر منظومة تحلٌل فولط أمبٌرومترٌة بتصنٌع الكترودات عاملة جدٌدة لتحدٌد نزر 

 بعض المعادن وتطبٌمها بٌبٌاً 
 د. هاجر ناصر

تارٌخ  /2410/ 
2020/9/16   

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

 األستاذ المشرف البحثعنوان  اسم الطالب المسم
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 أسامة دمحم اسماعٌل  حاسبات وتحكم آلً
تحسٌن آلٌة فهرسة واسترجاع ملفات الفٌدٌو باالعتماد علة مٌزات الهدؾ اللون 

 والحواؾ والبنٌة 
 د. دمحم حجازٌة

تارٌخ  /1812/ 
2020/7/8  

هندسة نظم المدرة 
 الكهربابٌة

 السٌوفًٌامن راشد 
تطوٌر خدمة حماٌة للتمٌٌز بٌن األعطال و تؤرجح االستطاعة فً الشبكات الكهربابٌة 

 المضٌفة لمصادر الطالة المتجددة
د.   د. عمار حجار 
 جورج اسبر

تارٌخ  /571/ 
23/12/2020   

 كلٌة الهندسة الزراعٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 حسن محمود التعمري إنتاج حٌوانً 
تمصً اإلصابة باآلجهاض الساري وأثره فً الحالة الصحٌة واإلنتاج لؤلبمار فً 

 سورٌة
د.  د. رفٌك جببلوي
 عبدالناصر العمر

تارٌخ  /728/ 
2020/1/9 /  

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
الترلٌن  رلم لرار

 وتارٌخه

هندسة النظم و 
 الشبكات الحاسوبٌة

 (ICNتطوٌر خوارزمٌة للتخزٌن المإلت فً شبكات المعلومات المركزٌة ) أحمد عدنان عالل
      د. أحمد أحمد 
 د. طبلل العاتكً

 تارٌخ/406/
16/11/2020-  

 كلٌة اآلداب

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
الترلٌن رلم لرار 

 وتارٌخه

 د. علً حٌدر  ظاهرة الملك فً الشعر األموي  نورما طعمة  لؽة عربٌة
 /2413/- 

2020/9/16  

 كلٌة طب األسنان

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب المسم
رلم لرار الترلٌن 

 وتارٌخه

 جورج متى حنا جراحة الفم والفكٌن
لدى مرضى انشماق الشفة و لبة الحنن بالتموٌم تصحٌح العوز الهٌكلً فً الفن العلوي 

 ّ  المسرع جراحٌا
د. حكمت ٌعموب  
 د. حازم حسن

تارٌخ  /1052/
2020/3/4   
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 0202جامعة تشرٌن ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة خالل العام  وداخل / األبحاث العلمٌة المنشورة خارج 9الملحك / 

 . 0202األبحاث المنشورة خارج جامعة تشرٌن خالل عام  -

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 اٌمغُ :
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 اعُ اٌّغٍخ ٚ اٌجٍـذ ػٕٛاْ اٌّمبٌخ

سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ 

 إٌشش

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

Mamich.S 

Durgham,H 

Ikhtiyar, S 

species  BerophoreFirst record  of Beroid 

off the Syrian coast Water .( eastern 

Mediterranean Sea) 

Regional studies in 

Marine science 

39.101447 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

 ٍبِو ِب١ِِ

 ك.٘بٟٔ ٙوذبَ

 ك.ٍّو افز١به

فٟ  Aequorea forskaleaكهاٍخ ذياهح لٕل٠ً اٌجؾو  

 ا١ٌّبٖ اٌَبؽ١ٍخ ٌّل٠ٕخ ا٩ٌمل١خ

 

 ِغٍخ عبِوخ اٌجوش
 (42اٌّغٍل 

(2020) 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

 أ.ك.أ١ِو اثوا١ُ٘

 ك.١ّو٠ٓ ؽ١َٓ

 عفواء كه٠ْٚٛ

  كهاٍخ ث١ٌٛٛع١ب اٌزىبصو عٕل ٍّه اٌو١ٖفو ا٤ٍٕٟ  

Trachurus) 

( carangidaeفٟ ا١ٌّبٖ اٌجؾو٠خ ٌّؾبفظخ ا٩ٌمل١خ 

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 (5(اٌولك 4اٌّغٍل  

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

Amir Ibrahim 

Chirine Hussein 

AFraa darweesho 

Reproductive Biology of Synodus saurus 

(LINNAEUS,1758) IN THE Marine Waters 

of Syria (Lattakia District). 

SSRG 

 (2( اٌولك  7اٌّغٍل 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

IBRAHIM, 

AMIR، 

ALSHAWY, 

FIRAS  

CHIRINE,HUSS

EIN, 

Confirmation records and new distribution 

of the red cornet fish 

fistulariapetimbalacepède, 1803 

(actinopterygii: fistulariidae) in the Syrian 

Marine Waters (Eastern Mediterranean). 

Species 
(2020) 

21,67,95-100pp 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

IBRAHIM, 

AMIR، 

ALSHAWY, 

FIRAS  

CHIRINE,HUSS

EIN, 

et al.First stranding event of a Minke Whale 

Calf, Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 

1804, in the Syrian Coast 

Eastern Mediterranean 

,4, 296-299pp. 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
Ghanem, 

Wassem 

Age, Growth, Reproduction, Mortality of 

the Striped Sea bream Lithognathus 

mormyrus [Linnaeus, 1758] in the Syrian 

marine water 

International Journal of 

Agriculture and 

Environment science 

(SSRG 

7,1 ,24-29 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

IBRAHIM, 

AMIR، 

ALSHAWY, 

FIRAS  

CHIRINE,HUSS

EIN, 

New distribution of the smith's cardinal fish 

Jaydia smithi Kotthaus, 1970 (pisces: 

apogonidae) in the Syrian Marine Waters 

(Eastern Mediterranean 

Species 

 

 

 

 

,21,6743-47pp 

(2020) 

 

 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

Othman, R. M., 

Galiya, M. Y., 

Almajid, Z. A., & 

Ghanem, W. I 

New record of the Roche's snake blenny 

Ophidion rochei Müller, 1845 (Ophidiidae, 

Ophidiiformes) from the Syrian marine 

Eastern Mediterranean Sea.–waters 

Int. J. Sci. Res. in 

Biological Sciences 

 

7(1) Vol, 

)(2020 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

Mariam Adra 

,Badr AL ALI, 

and Ahmad Kara 

ALI 

GC-MS analysis of bioactive compounds in 

methanolic extract of marine Enterobacter 

cloacae 

International Journal of 

Scientific Research in 

Biological Sciences 

Vol. 7, No. 2 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

 ك. ثله اٌوٍٟ،

 ك. أؽّل لوٖ عٍٟ،

 ٚ ِو٠ُ علهٖ

 كهاٍخ اٌفوب١ٌخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌٍَّزقٍٔ اٌوٚٛٞ ٌجىزو٠ب

Enterobacter cloacae   اٌجؾو٠خ ِٚمبهٔزٙب ثبٌٖبكاد

 اٌزغبه٠خ

ِغٍخ  –ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ 

عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 ،4اٌّغٍل  -

 .3اٌولك 

020)(2 
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 ك. ثله اٌوٍٟ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
إٌْبٛبد ا٤ٔي١ّ٠خ اٌقبهط ف٠ٍٛخ ٌٍجىزو٠ب فٟ ا١ٌّبٖ 

 اٌْبٛئ١خ ٌّل٠ٕخ ا٩ٌمل١خ

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ، ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ 

 ا٤ٍب١ٍخ

 (4، اٌّغٍل  

 (3اٌولك  

(2020) 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
 ك.ف١وٚى كه٠ِٚ

 ه٘ف اٌّوعٟ

Study the presence of Species of 

Phytoplankton during the blooms Period in 

the coastal Water of banias City (Eastern 

Mediterranean) 

Internaionl Journal of 

agriculture and 

environment al science 

Vol. 7 Issue 

1Febier 

(2020) 

 ك.ِو١ٕخ ثلهاْ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

فٟ ؽٛٗ  MugilCephalusروث١خ إجو١بد اٌجٛهٞ 

ِزًٖ ِع ٔٙو اٌىج١و اٌّْبٌٟ ِٚمبهٔزٗ ثؾٛٗ آفو 

 ِويٚي

ِغٍخ عبِوخ اٌفواد ٌٍلهاٍبد 

ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ  -ٚاٌجؾٛس اٌو١ٍّخ

 ا٤ٍب١ٍخ

 (47ِغٍل علك 

13/5/2020 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
Badran.Mouina 

 

First stranding event of a Minke Whale 

Calf, BalaenopteraacutorostrataLacépède, 

1804, in the Syrian Coast, Eastern 

Mediterranean 

. Int. J. Aquat. Biol 

 

8(4): 296-299. 

 

(2020) 

 

 Ghadeer, S.G اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

Textural features and transportation mode 

of surface sediments along Al-Sanaouber 

coast- Latakia-Syria 

SSRG International 

Journal of Geoinformatics 

and Geological Science 

7(3), 38-45 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

Ghadeer, S.G 

.,Balaa, M. Y.,  

Ghaneem, L. J 

udy of Textural Characteristics of The St

-Ramel Al-Surface Sediments along Al

Syria-Latakia-Janobi coast 

Tishreen University 

Journal for Research and 

Scientific Studies - Basic 

Sciences Series 

Vol.  (24) 

No. (1). 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
Ghadeer, S.G., 

Wassouf, H., 

. Sedimentary study of coastal marine 

sediments along the area extending between 

the Ghamqa River and the Khawabi Rives 

Tishreen University 

Journal for Research and 

Scientific Studies - Basic 

Sciences Series 

Vol. (42) 

No. (4) 

 اٌى١ّ١بء اٌجؾو٠خ

 ٠٨مٗ، ؽَبَ اٌل٠ٓ

 عواط، ٘ل٠ً.

 . ٍِؾُ،أّوف

رؾل٠ل ثو٘ اٌوٕبٕو اٌّول١ٔخ اٌضم١ٍخ إٌيهح فٟ أٔٛاا ِٓ 

 اٌطؾبٌت اٌجؾو٠خ عٍٝ ّبٛئ ِل٠ٕخ ا٩ٌمل١خ

. ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 (4اٌّغٍل  

 (2اٌولك  

 2020) 

 اٌى١ّ١بء اٌجؾو٠خ

Nasser Thallaj, 

ChadiKhatib 

, Aahmad Kara 

Ali 

Evaluation of antimicrobial activities and 

bioactive compounds of different extracts 

related to Syrian traditional products of 

Damask rose 

Open Access Library 

Journal 

Vol. 7 

(2020) 

 

 اٌى١ّ١بء اٌجؾو٠خ

Krawi, H 

Ghadeer, S.G 

Ibrahem, W 

Distribution and Origin of Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in the 

Marine Sediments of Banias City 

Tartous –Syria, Chemistry 

Research Journal 

Vol. 5 (5). 

(2020) 

 

 اٌى١ّ١بء اٌجؾو٠خ

Karawi, H 

Ghadeer, S.G, 

Ibrahim, W 

Factors affecting the distribution of 

aliphatic hydrogen coals in the coastal 

sediments of Baniyas 

Tartous University 

Journal for Research and 

Scientific Studies - Basic 

Sciences Series 

Vol.  (4) No. (6). 

(2020) 

 و١ٍخ اٌزّش٠ط

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 اعُ اٌّغٍخ ٚ اٌجٍـذ ػٕٛاْ اٌّمبٌخ

سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ 

 إٌشش

رّو٠٘ ا٤ِِٛخ 

 ٕٚؾخ اٌّوأح
 ِٕبي اٌْٛاػ

Assessment the knowledge and practice of 

nurses about family planning in health care 

centers- lattakia 

Universal journal of 

public health 

ربه٠ـ  2331-8954

 2020إٌْو 

رّو٠٘ ؽب٨د 

 ؽوعخ

ا١ٌْـ ٠ؾ١ٝ ٍِٛٝ 

ٍِٝٛ 

رم١١ُ ِووفخ ٚرٛعٙبد اٌىبكه اٌزّو٠ٟٚ ؽٛي رلث١و ا٤ٌُ 

 عٕل ِوٙٝ اٌَوٛبْ فٟ ِْفٝ رْو٠ٓ اٌغبِوٟ
 (3 1 -2020 ِغٍخ عبِوخ ؽّبٖ

 فوػ ١ْ١ًِ اٌّٖطفٝ رّو٠٘ اٌجبٌغ١ٓ
ٔٛع١خ اٌؾ١بح عٕل ِوٙٝ اٌمٖٛه اٌىٍٛٞ اٌقبٙو١ٓ 

 ٌغٍَبد اٌزؾبي اٌلِٛٞ
 (3/   1/ 2020 ِغٍخ عبِوخ ؽّبٖ

 ٕجب دمحم اٌّؾفٛٗ رّو٠٘ ٕؾخ اٌطفً
اٌزؤص١و اٌو٩عٟ ٌوًَ إٌؾً عٍٝ اٌزٙبثبد اٌفُ اٌّٖجبؽ١خ 

 ٦ٍزقلاَ اٌو٩ط اٌى١ّ١بئٟ ٩ٌٛفبي
 (42/   1/ 2020 ِغٍخ  عبِوخ اٌجوش

رّو٠٘ ا٤ِِٛخ 

 ٕٚؾخ اٌّوأح
 ١٘بَ ك٠ٛة ك٠ٛة

رم١١ُ ِوٍِٛبد ٚارغب٘بد ا١ٌَلاد ؽٛي ٍٓ اٌؾىّخ 

 اٌٙوِٟٛٔ اٌجل٠ًٚاٌو٩ط 
 (3/  1/ 2020 ِغٍخ عبِوخ ؽّبٖ

 (1/  141/ 2020 ِغٍخ ثؾٛس عبِوخ ؽٍتكهاٍخ رؤص١و ك١ًٌ ِوٍِٛبرٟ ِطٛه عٍٝ ِوٍِٛبد  ِٕبي عت اٌْٛاػرّو٠٘ ٕؾخ 

https://www.researchgate.net/profile/Samer_Ghadeer2/publication/339017211_Study_of_Textural_Characteristics_of_the_Surface_Sediments_along_Al-_Ramel_Al-_Janobi_coast-_Latakia-_Syria/links/5ea54452299bf112560fedee/Study-of-Textural-Characteristics-of-the-Surface-Sediments-along-Al-Ramel-Al-Janobi-coast-Latakia-Syria.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samer_Ghadeer2/publication/339017211_Study_of_Textural_Characteristics_of_the_Surface_Sediments_along_Al-_Ramel_Al-_Janobi_coast-_Latakia-_Syria/links/5ea54452299bf112560fedee/Study-of-Textural-Characteristics-of-the-Surface-Sediments-along-Al-Ramel-Al-Janobi-coast-Latakia-Syria.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samer_Ghadeer2/publication/339017211_Study_of_Textural_Characteristics_of_the_Surface_Sediments_along_Al-_Ramel_Al-_Janobi_coast-_Latakia-_Syria/links/5ea54452299bf112560fedee/Study-of-Textural-Characteristics-of-the-Surface-Sediments-along-Al-Ramel-Al-Janobi-coast-Latakia-Syria.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Samer_Ghadeer2/publication/339017211_Study_of_Textural_Characteristics_of_the_Surface_Sediments_along_Al-_Ramel_Al-_Janobi_coast-_Latakia-_Syria/links/5ea54452299bf112560fedee/Study-of-Textural-Characteristics-of-the-Surface-Sediments-along-Al-Ramel-Al-Janobi-coast-Latakia-Syria.pdf
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 اٌّّوٙبد عٓ ِْٛهح رٕظ١ُ ا٤ٍوح اٌّغزّع

  
كهاٍخ رؤص١و ك١ًٌ ِوٍِٛبرٟ ِطٛه عٍٝ ِوٍِٛبد 

 رٕظ١ُ ا٤ٍوحاٌّّوٙبد عٓ ِْٛهح 
 (42/  1/ 2020 ِغٍخ  عبِوخ اٌجوش

 و١ٍخ اٌص١ذٌخ

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 اعُ اٌّغٍخ ٚ اٌجٍـذ ػٕٛاْ اٌّمبٌخ

سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ 

 إٌشش

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

 ٚا٤ؽ١بء اٌلل١مخ

 ١٘ب ا٠بك ٩ٍِٗ

 ك . فواً ؽ١َٓ

Diagnostic value of serum LDH in pre – 

treatment caner patients 

Research journal of 

pharmacy and 

Technology 

 إٌٙل

Vol. : 13  No : 3  

March -2020 

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

 ٚا٤ؽ١بء اٌلل١مخ

 هٔلٖ ٔبٕو

 ك . فواً ؽ١َٓ

Correlation between pretreatment  serum 

LDH levels and therapeutic response in 

cancer patients 

Research journal of 

pharmacy and 

Technology 

 إٌٙل

Vol. : 13  No :30  

March -2020 

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

 ٚا٤ؽ١بء اٌلل١مخ

ك. ١٘ضُ ٠بىعٟ+ ك. 

ٍٛىاْ ٍّوح+ ك. 

 ذَبْ اٌّوٖوأٟ

Circulating ce34-positive stem in peripheral 

blood of patients with Hodgkin lymphoma 

World journal of advance 

healthcare research 

Vol.4 No. 4 

2020 

 ٌومبل١وا
ى٠ٕت عّواْ  ِؾّٛك 

 عٍٟ  ه٠ُ ٩ٍِخ

رؤص١و ثو٘ اٌوٛاًِ اٌطجٛذواف١خ فٟ اٌّؾزٜٛ فٟ 

 Arbutus andrachneاٌّؾزٜٛ اٌف١ٌٕٟٛ ٌضّبه اٌمطٍت 

Lِٕطمخ عجٍخ . 

 اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس اٌيهاع١خ
(  2اٌولك  (  6اٌّغٍل  

2019 

 اٌومبل١و
ك٠بٔب ؽ١ّلُٚ  ِؾّٛك 

 عٍٟ  ه٠ُ ٩ٍِخ

رؤص١و اٌّووٗ فٟ اٌّؾزٜٛ اٌف١ٌٕٟٛ ٌضّبه ٚأٚهاق 

 Sorbus torminalis L. Crantsاٌغج١واء اٌّّغٖخ 

 ا٩ٌمل١خ(-فٟ ٔٛاح ِؾ١ّخ ا٤هى ٚاٌْٛػ  ٍٕٕفخ

 اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس اٌيهاع١خ
(  4(  اٌولك  7اٌّغٍل  

2020 

 اٌومبل١و
 ك٠بٔب ؽ١ّلُٚ

 ك. ه٠ُ ٩ٍِخ

Evaluation of antioxidant activity of the 

phenolic composition of Syrian Arbutus 

andrachne L.  D 

Future of Food: Journal 

on Food, Agriculture and 

Society اٌّب١ٔب 

8 (3), 2020 

 

 ا٨ك٠ٚخ ٚاٌََّٛعٍُ 
 ك٠ّخ أؽّل

 ك. هٔب ِبفًٛ

Evaluation of the effect of Metformin 

therapy on TSH serum levels in Diabetic 

patients 

Research Journal of 

Pharmacy and 

Technology 

 إٌٙل

Year : 2020, 

Volume : 13, 

Issue : 8 

عٍُ رؤص١و ا٤ك٠ٚخ 

 ٚاٌََّٛ

 ١ّو٠ٓ ك٠ت

 ِبفًٛ ك . هٔب

The Effect of metformin on Mean platelet 

volume 

Research journal of 

pharmacy and 

Technology 

 إٌٙل

Vol. : 13  No : 4  

April -2020 

اٌى١ّبء ا١ٌٖل١ٌخ 

 ٚاٌّوالجخ اٌلٚائ١خ

 ٍّو إٌموٞ

 ك . فبرٓ ١ٍٍّبْ
Development of new src inhibitors 

Research journal of 

pharmacy and 

Technology 

 إٌٙل

Vol. : 12  No : 5  

may -2020 

اٌى١ّبء ا١ٌٖل١ٌخ 

 ٚاٌّوالجخ اٌلٚائ١خ

 ه١ُٔ ٕمو

 ك . ٚ٘بك اثوا١ُ٘

 ك . دمحم ٘بهْٚ

Preparation and evaluation of nifedipine 

solid dispersions 

Research journal of 

pharmacy and 

Technology 

 إٌٙل

Vol. : 13  No : 9 

2020 

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 اعُ اٌّغٍخ ٚ اٌجٍـذ ػٕٛاْ اٌّمبٌخ

سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ 

 إٌشش

 ك. ِٕبي أٍول رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ
كٚه وزت رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ فٟ رى٠ٛٓ 

 اٌٖٛه ٌلٜ اٌّزو١ٍّٓ
 2020ٌوبَ  42 ِغٍخ عبِوخ اٌجوش

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾٛس

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

 اٌى١ّ١بء اٌج١ئ١خ

، ك.٘بعو ٔبٕو ك.دمحم 

 ؽَبْ اٌىوكٞ ،

 رغو٠ل اٌوا٘ت

اٍزقلاَ اٌىوِٚبرٛذواف١ب اٌَبئٍخ عب١ٌخ ا٨كاء فٟ رو١١ٓ 

B1,B2,G1,G2ا٤ف٩رٛو١َٕبد  ثبٌفٛي اٌَٛكأٟ  

 اٌَّزٍٙه.

 2020ٌوبَ  42اٌّغٍل  ِغٍخ  عبِوخ اٌجوش

 اٌى١ّ١بء اٌج١ئ١خ
 ك. دمحم ذفو

 ك. أه٠ظ علها

CV(VI)Removal from tannery wastewater 

by Syrian natural pyrite as a reducing agent. 

International Journal Of 

Scientific Research In 

vol (7) issue (6) 

2020 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 Chemical عٍٟ ى١٘وٞ

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

 اٌف١ي٠بء

Mahmoud 

Ahmad, 

NajahKabalan, 

Samar Omran 

An analytical study of the diffraction of 

light by a circular aperture using spherical  

harmonics for 1n   

International journal of 

optics 

8 May 2020 

London-Hindaoui 

 اٌف١ي٠بء

أ.ك.ثله ا٤عوط ، 

ك.ٔبٕو اٍّبع١ً ، 

 َٔو٠ٓ عٍٟ

٨ٔلٞ ٔظو٠ب أط٩لب ِٓ ٘بٍِزْٛ اٌَج١ٓ رؾل٠ل ِوبًِ 

 ٌط١ف اٌزغبٚة فٟ اٌجٍٛهاد اٌَبئٍخ.
 ٍٛه٠ب -ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ 

اٌولك  –اٌّغٍل اٌواثع 

 13/9/2020اٌواثع 

 اٌف١ي٠بء
أ.ك.ثله ا٤عوط ، 

 ك.ٔبٕو اٍّبع١ً

اٍزقلاَ اٌّٛاءِخ ٌزؾل٠ل رّغٕٜ ا٦ّجبا ٚصبثذ ا٩ٌرّبصً 

 َلاٍٟاٌّغٕب١َٟٛ فٟ اٌفوا٠ذ اٌ
 ٍٛه٠ب -ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ 

اٌولك  –اٌّغٍل اٌضبٌش 

 اٌواثع

 اٌف١ي٠بء
Dr. Khawla 

Hossain 

The role of electroweak coupling constants 

in the deviation from the 

standard model through the elastic 

scattering of an electron anti 

neutrino on electron 

Communication Science 

& technology (COST) 

Algeria 

N°23 July 2020 

 اٌف١ي٠بء

أ.ك.ِؾّٛك أؽّل ، 

أ.ك.ٔغبػ لج٩ْ ، ٍّو 

 عّواْ

ؽَبة اٌْلح اٌٚٛئ١خ ٨ٔوواط ِٛعخ ٙٛئ١خ ِٓ ف٩ي 

فزؾخ كائو٠خ ثبٍزقلاَ اٌزٛافم١بد اٌىو٠ٚخ ِٓ أعً 

1n . 

 ٍٛه٠ب – ِغٍخ عبِوخ اٌجوش
ربه٠ـ  42اٌّغٍل 

5/2/2020 

 اٌف١ي٠بء

أ.ك.ِؾّٛك أؽّل ، 

أ.ك.ٔغبػ لج٩ْ ، ٍّو 

 عّواْ

 ٍٛه٠ب -ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ  كهاٍخ رمو٠ت ؽل اٌطٛه فٟ ٔظو٠خ أوواط فو٠ًٕ
اٌّغٍل اٌضبٌش اٌولك 

 اٌضبٟٔ

 اٌف١ي٠بء
Ahmed Khoudro, 

SamiaNajeeb 

The influence of Fe, Sb doping on the 

structural properties of Sno2powder. 

Chemistry and Materials 

Research-international 

institute for science, 

technology and education 

VI2,No.4,2020 

USA 

 اٌف١ي٠بء
Ahmed Khoudro, 

SamiaNajeeb 

Studying the infrared spectroscopy of the 

Sno2:Sb (x=0.00,0.01) powders 

Chemistry and Materials 

Research-international 

institute for science, 

technology and education 

VI0,No.5,2020 

USA 

 اٌف١ي٠بء
فٚوٚ، عجل  ك.أؽّل

 اٌّغ١ل وواٚٞ

كهاٍخ ِط١بف١خ ا٤ّوخ رؾذ اٌؾّواء ٌّووجبد أٚو١َل 

 ١َِٛٓ ا٤ٚهٚث 016ا١ٕ١ّ١ٌ٤َٛ إٌمٟ ٚاٌّْبة ثَٕجخ %
 ٍٛه٠ب –ِغٍخ عبِوخ اٌجوش 

ربه٠ـ  42اٌّغٍل 

22/7/2020 

 اٌف١ي٠بء

Ahmed Khoudro, 

Abd Al Majeed 

Grawe 

Studying effect of Eu doping on the 

structural properties and infrared 

spectroscopy of Aluminum oxide powders 

by solid state reaction method 

Chemistry and Materials 

Research-international 

institute for science, 

technology and education 

VI1,No.4,2020 

USA 

 اٌف١ي٠بء

Ahmed Khoudro, 

Abd Al Majeed 

Grawe 

Studying the infrared spectroscopy of the 

pure Aluminum oxide and Europium doped 

Aluminum oxide compounds 

Chemistry and Materials 

Research-international 

institute for science, 

technology and education 

VI0,No.5,2020 

USA 

 اٌف١ي٠بء

Ahmad khoudro 

,Salama aby 

alchamlat 

Studying the infrared spectrums copy of the 

                  
Chemistry and Materials 

Research -America 

Vol 12 No.4 - 

2020 

 اٌف١ي٠بء
ثله ا٤عوط ، ك.ِف١ل 

 عجبً ، هثب اٌْب

ثزؤص١و اٌيها ا٠٤ٟٛٔ ٌو١ٕخ rرغ١و اٌوبى١ٌخ إٌَج١خ

Si110 
ٍٛه٠ب -ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ   

اٌّغٍل اٌواثع اٌولك 

 2020َاٌضبٌش ٌوبَ 

 اٌى١ّ١بء

Dr.Ahmed 

Kelzyeh,Dr.Mana

r Hassan,Ola 

Ameer Alkhoja 

Synthesis and study the physical of 

perovskite 

O4 Co1-yCuy )Sr2-x/Gdx) 

that belongs to the series RUDDLESDEN-

POPPER (RP) 

Chemistry Research 

Journal 
2020,5(1):92-98 
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 اٌى١ّ١بء

دمحم ؽَبْ 

اٌىوكٞ+ك.٘بعو ٔبٕو 

 اٌوا٘ت+ رغو٠ل 

افز١به اٌْوٚٛ اٌّضٍٝ ٌٍزو١١ٓ اٌّزيآِ ٩ٌف٩رٛو١َٕبد 

 B1,B2,G1,G2)  ثطو٠مخ اٌىوِٚبرٛذواف١ب اٌَبئٍخ

عب١ٌخ ا٤كاء ثبٍزوّبي ا٨ّزمبق ثبٌق١ٍخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌٚٛئ١خ 

 ٚ ِىْبف اٌفٍٛهح

- - 

 اٌى١ّ١بء
DR.N.A.Gannam

, M.A.Haidar 

Titel Study of Needed Condition to Recover 

the Metal Element from Spent Batteries (Zn 

–C ) by Hydromettalurgical Method 

Chemistry Research 

Journal 

2020,  Vol-5 , 

Issue-2 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

 ١ٌبي عٍٟ

 ك. دمحم ٠ٍٛمبد

 ك. ثْوٜ عجبً

ِٓ أعً ؽً  Lavrentievَٔت اٌزمبهة ٌطو٠مخ رٕظ١ُ 

 َِبئً ٨فط١خ ١ٍئخ اٌزٛٙع فٟ فٚبءاد ٍ٘جود
 ِغٍخ عبِوخ اٌجوش

 َ42) 

2020 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

 ٠ّبه ؽّٛٞ

 ك. دمحم ٠ٍٛمبد

رٕظ١ُ اٌلٚاي ذ١و اٌّؾلثخ فٟ فٚبءاد ثبٔبؿ ٚفك ِفَٙٛ 

 َِبفخ ه٠غّبْ
 ِغٍخ عبِوخ اٌجوش

 َ42) 

2020 

 

 اٌو٠ب١ٙبد
Sami Ingrou 

Exact Solutions for the Conformable Space-

Time Fractional Zeldovich Equation with 

Time-Dependent Coefficients 

International Journal of 

Differential Equations, 

Hindawi, 

15
th

 April 2020. 

 

 

 اٌو٠ب١ٙبد
Sami Ingrou 

Exponential finite difference methods for 

solving Newell–Whitehead–Segel equation, 
Arabian Journal of 

Mathematics, 

vol 9, pages367–

379 (2020) 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

Mohamed 

Soueycatt 

YamarHamwi 

Regularization in Banach Spaces with 

Respect to the Bregman Distance 

Journal of  Optimization 

Theory and Applications 

185(2):327 -42 

Springer 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

Mohammad 

Hassan 

Muhsin 

ALHassan 

Mazen Mostafa 

Signed Domination Number of Cartesian 

Product of two Paths 

Open Journal of Discrete 

Mathematics, 
vol 8,No.2  (2020) 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

Ahmad Issa 

Hasan Sankari 

Soma Criteria for Class Numbers to Be 

Non-One 
Journal of Mathematics 

Hindawi 

2020 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

Hasan Sankari 

Ahmad Issa 

 

Lower Bound for the Class Number of 

 42 n 

International Journal of  

Mathematics and 

Mathematical Sciences 

Hindawi 

2020 

 

 اٌو٠ب١ٙبد
Sami Ingrou 

Numerical Solution for Generalized 

Fractional Huxley Equation by Using Two 

Dimensional Haar Wavelet Method 

 

Tishreen University 

Journal for Research and 

Scientific Studies - Basic 

Sciences Series 

Vol. (24) No. (6) 

2020. 

 

 اٌو٠ب١ٙبد
Ramy Shaheen 

On Domination Number of Mixed-Grid 

Graph 

Current Trends on 

Biostatistics & 

Biometrics, 

2(3)- 2020 , 221-

226 

 

 اٌو٠ب١ٙبد
Ramy Shaheen 

Erratum to ''Domination in Jahangir Graph 

J2,m ''International journal of Contemporary 

Mathematical Sciences 

International Journal of 

Contemporary  

Mathematical Sciences 

 

2020 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

Ramy Shaheen 

Ziad Kanaya 

Khaled 

Alshehada 

Game Chromatic Number of Generalized 

Petersen Graphs and Jahangir Graphs 

Journal of applied 

Mathematics 
(2020) ,1-4 

 

 اٌو٠ب١ٙبد

Ramy Shaheen 

Suhail Mahfud 

Qays Alhwat 

The Hosoya Polynomial , Wiener index 

And Hyper-Wiener index Of Jahangir 

Graph J8,m., 

Online  journal of 

Analytic Combinatorics 
2020 

 عٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١خ
 ذٕلٚهك. ٚفبء 

 ه١ُٔ ّلٚك

 Origanumكهاٍخ ِٛهفٌٛٛع١خ ٌٕجبد ا٨ٚه٠غبٔٛ 

syriacum  L lamiaceae)  ) ِٓ ٓاٌَٛهٞ فٟ ِٛلو١

 اٌَبؽً اٌَٛهٞ

 عبِوخ ٛوًٛٛ

 ٛوًٛٛ

5اٌولك      

/4اٌّغٍل /  

2020ٌٍوبَ   

 اٌغ١ٌٛٛع١ب

ِٙواْ ؽّلاْ ٚك. 

 ِٖطفٝ ؽج١ت

 

 كهاٍخ ر١ٕٖف١خ ٌفٍياد اٌج١وٚو١َٓ -

 فٟ اٌٖقٛه فٛق ا٤ٍب١ٍخ ا٤ف١ٌٛ١ز١خ 

 خّّبي ذوة ٍٛه٠-فٟ ِٕطمخ اٌج١َٜ  

 2020- ٍٛه٠ب-ِغٍخ عبِوخ اٌجوش 

 عٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ
٠بها ١ٍّو اٌوِٚبْ 

ٛبٌجخ ِبعَز١و + ك. 

كهاٍخ ربص١و ٌمبػ اٌىٍت اٌقبًِ عٍٝ ثو٘ اٌّزغ١واد 

 Miotis Miotisاٌل٠ِٛخ ٌٍٕٛا 

ِغٍخ ثؾٛس  -ؽّٔ –ٍٛه٠خ 

 عبِوخ اٌجوش

ربه٠ـ إٌْو  42اٌّغٍل 

3/2/2020 

https://link.springer.com/journal/40065
https://link.springer.com/journal/40065
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ٍٔٙخ اثوا١ُ٘ + ك. أٔٛه 

 اٌوّو

 عٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ

Ghada Rafik 

Hasan and Hiam 

Kamel Fadel 

The effect of water of soybean seeds in tow 

different dosed on hyperthyroidism 

Seventh Sense Research 

Group 
29/2/2020 India 

 عٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ

Ranim M O 

thman and 

M.Galiya 

The appearance of smallscale 

Codlet,Bregmaeros nectabanus 

Whitley,1941 (Bregmaeerotidae) in Syrian 

marine waters 

International journal of 

scientific research in 

biological scienced 

8/6/2020 India 

 اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخعٍُ 

٘جخ ِي٠ك ٛبٌجخ 

ِبعَز١و+ ك. ٍٔٙخ 

اثوا١ُ٘+ك. ٕبٌؼ 

 اٍّبع١ً

كهاٍخ ١َٔغ١خ ِٕبع١خ ٌٍىجل عٕل اٌٍَؾفبح ِّٙبى٠خ اٌٛهن 

Testudo graeca (Linnaes,1758) 

ِغٍخ ثؾٛس  -ؽّٔ –ٍٛه٠خ 

 عبِوخ اٌجوش

ربه٠ـ إٌْو  42اٌّغٍل 

3/2/2020 

 عٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ

جخ ا٠فب هعت ٛبٌ

كوزٛهاٖ + ك.أك٠ت 

 ى٠ٕٟ + ك.الجبي فبًٙ

كهاٍخ ر١ٕٖف١خ ٚث١ئ١خ ١ٌولبد اٌٙبُِٛ ِٓ رؾذ ف١ٍٖخ 

Choronominae (Chironomidae : Diptera) 

فٟ ِؾطخ ٍِزمٝ ٔٙوٞ ثٍٍٛهاْ  Molluscaٚاٌوف٠ٛبد 

 ٚاٌَوٍى١خ ّّبي ِل٠ٕخ ا٩ٌمل١خ

 ِغٍخ عبِوخ ؽّبح
اٌّغٍل اٌضبٌش ربه٠ـ 

28/6/2020 

 إٌٙذعخ اٌضساػ١خو١ٍخ 

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

 اٌجَبر١ٓ

 ك. ِبىْ ٖٔٛه

 ك.ؽبفع ِؾفٛٗ

 َ.صوٚد ١ٍٍُ هٙٛاْ

فٟ رغن٠و   IBAربص١و اٌّوبٍِخ ثب٨ٚو١َٕبٔلٌٚج١ٛرون ا١ٍل 

 Rosa damascenaعمً ثو٘ ٛوى اٌٛهكح اٌلِْم١خ 

Mill 

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس -ٍٛه٠ب

 اٌيهاع١خ

( 2( اٌع هلُ  7اٌّغٍل  

 ١ٔ2020َبْ 

 اٌجَبر١ٓ

 ك. ِبىْ ٖٔٛه

 ك.ؽبفع ِؾفٛٗ

 َ.صوٚد ١ٍٍُ هٙٛاْ

اٌز١ٕٛف اٌّظٙوٞ ٌجو٘ ٛوى اٌٛهكح اٌلِْم١خ إٌّزْوح 

 فٟ ا٩ٌمل١خ

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس -ٍٛه٠ب

 اٌيهاع١خ

( اٌولًٌ هلُ 7اٌّغٍل  

 2020( ٌوبَ 3 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
٘ل٠ً  –ِٕٝ  ثووبد 

 ِوّبه

اعلاك فبهٛخ فطو ا٨ٔغواف اٌّبئٟ ٌزوة ؽٛٗ ٍل 

 اٌضٛهح ثبٍزقلاَ أّٛمط وٛه٠ٓ

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 ٍٛه٠ب -اٌيهاع١خ
 2020اٌولك اٌَبكً 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

عٍٟ عٛ٘وح   ِٕٝ  

 ثووبد دمحماٌوجل .دمحم  

 عي اٌل٠ٓ ؽَٓ

اٌزٕجئ ثى١ّخ اٌزوثخ إٌّغوفخ فٟ ِٕطمخ ؽٛٗ ٔٙو ا٨ثوُ 

 GIS ٚrusleثبٍزقلاَ اي 

 اٌّغٍخ اٌووث١خ ٌٍج١ئبد اٌغبفخ

 ٍٛه٠ب
 2020لجً ٌٍْٕو 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

D.Mona Barakat  .

D.Mohamad 

Ganem,   

D.Sawsan 

Solima,    Shaza 

Asaad 

Effect of Different Tillage Depth and 

Practiecesgrowth and productivity of potato 

9 solanum tuberson l 

International journal of 

agriculture and 

environmental 

 2020اٌولك اٍبكً 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
دمحم اثوا١ُ٘ ، عٍٟ 

 ى٠لاْ ، ١٘ضُ ع١ل.

كهاٍخ ا٤صو اٌّْزون ٌٍفؾُ اٌؾ١ٛٞ ٚاٌَّبك اٌوٚٛٞ فٟ 

 اٌوٕبٕو اٌغنائ١خ فٟ اٌزوثخ.ؽوو١خ ثو٘ 

ِغٍخ عبِوخ اٌجوش ٌٍجؾٛس 

 اٌو١ٍّخ اٌيهاع١خ. ٍٛه٠خ.
2020 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
دمحم اثوا١ُ٘ ، عٍٟ 

 ى٠لاْ ، ١٘ضُ ع١ل.

Effect of temperature and time factors of 

carbonization process on some properties of 

biochar prepared from peanut pods. 

اٌّغٍخ اٌووث١خ ٌٍج١ئبد اٌغبفخ، 

 أوَبك.

(AJAE). اٌج٩ك اٌووث١خ 

2020 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
دمحم اثوا١ُ٘ ، عٍٟ 

 ى٠لاْ

The effect of integration between heat and 

time factors on the efficiency of the 

carbonization of peanut shells to prepare 

biochar. 

اٌل١ٌٚخ ٌوٍَٛ اٌيهاعخ اٌّغٍخ 

-SSRG) ٚاٌج١ئخ. إٌٙل.

IJAES), India 

 .2020، 3، علك 7ِغٍل 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
عٍٟ ؽ١له ، عٍٟ 

 ى٠لاْ،

Kinetic isotherm of the adsorption of 

potassium chloride on the surfaces of biochar 

particles prepared from the solid residues of 

the olive mill. 

اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ٌوٍَٛ اٌيهاعخ 

 ٚاٌج١ئخ. إٌٙل.

(SSRG-IJAES), India. 

،  4، علك 7ِغٍل 

2020. 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
ك. دمحم  –فواً اٌغّبى 

 ك. ٠ٌٛٔ اكه٠ٌ –كوخ 

رؤص١و اٌيهاعخا ٌىٛٔزٛه٠خ ٌٍّؾب١ًٕ اٌجم١ٌٛخ عٍٝ أغواف 

 اٌَبؽً اٌَٛهٞاٌزوثخ فٟ ا٨هاٟٙ إٌّؾلهح فٟ ظوٚف 
 2020 ِغٍخ عبِوخ كِْك

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
ك.ِبىْ -١ٔو١ِٓ أؽّل

 ٖٔٛه ك.ٍٍٛٓ ١٘فب

ربص١و اٌّوبٍِخ ثؾّ٘ ا١ِٛ١ٌٙه ٚثو٘ ٌوٕبٕو اٌٖغوٜ ا 

 B.Mn,zn  فٟ ّٔٛ ٚاى٘به ِٚوبًِ رىبصو ٔجبد اٌئجك

POlianthes  Tuberosal.)) 

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ
 2020-4ِغٍل 
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 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
ِٙب ؽ١ٍج١خ ك.ع١َٝ 

 وج١جٛ ك.أِغل ثلهاْ

رؤص١و ااٙبفخ َِز٠ٛبد ِزيا٠لح ِٓ اٌَّبك اٌّولٟٔ ِع 

 pseudomonas  sp. ,Azospirillumاٌزٍم١ؼ ثجىزو٠ب 

sp.  ثْىً ِفوك ِٚيكٚط(عٍٝ أزبع١خ اٌنهح اٌٖفواء 

 اٌَىو٠خ

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 د اٌو١ٍّخٚاٌلهاٍب
 2020ٌوبَ 8اٌولك4ِغٍل

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

 

دمحم ٍٍّبْ 

-اثوا١ّ٘ل.٠بٍو ؽّبكك

 ١ٍٍُ هاعٟ

فٟ ثو٘ اٌٖفبد اٌْى١ٍخ ٚإٌٛع١خ PGPR رؤص١و ثىز١و٠ب

 CMVٌٕجبد اٌف١ٍفٍخ ِٚمبِٚزٗ ٌف١وًٚ ِٛىا١٠ه اٌق١به 

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ
 2020 3اٌولك7ِغٍل 

 ا١ٌّبٖعٍَٛ اٌزوثخ ٚ
دمحم ٍٍّبْ اثوا١ُ٘ ٠بٍو 

 ١ٍٍُ هاعٟ -ؽّبك

كٚه ثو٘ اٌّقٖجبد ؽّ٘ اٌَب١ٌََه  فٟ رؾف١ي 

 اٌّمبِٚخ اٌغٙبى٠خ ٌٕجبد اٌف١ٍفٍخ ٙلف١وٚى ِٛىا١٠ه اٌق١به
 2020 4اٌولك38ِغٍل ِغٍخ ٚلب٠خ إٌجبد

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
دمحم ٍٍّبْ   -٠بٍو ؽّبك

 اثوا١ُ٘ ١ٍٍُ هاعٟ

اٌّقٖجبد اٌؾ٠ٛ١خ ٚؽّ٘ اٌَبٌَج١ه فٟ رؤص١و ثو٘ 

اٌّؾزٜٛ اٌف١ٕٛي ْٚٔبٛ أي٠ُ اٌج١وٚو١َلاى فٟ اٚهاق 

 ٔجبد اٌف١ٍفٍخ اٌّولاح ة ف١وٚى ِٛىا١٠ه اٌق١به

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ
 2020 10اٌولك4ِغٍل

 -٠بٍو ؽّبك عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

isolation aand identifiication of some 

speciesof Plant Growthh Promotingg 

rhizzobacteriaa PGPR) fromsome  Bio-

fertilizers 

The arab Jourrnal for  

Arid Envvironments 
2020 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

Samar Ghanem, 

Adel Rukia,, 

Magboul M. 

Sulieman, Eric C. 

Brevik ,Safwan 

Mohammed 

Dataset on the Mediterranean soils from the 

coastal region of the Lattakia governorate, 

Syria 

Data Article 
Data in Brief 29 

(2020) 105254 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

Safwan 

Mohammed , 

Hassan Habib , 

Haidar Ali , Sami 

AlHennaw , 

Samer Kiwan , 

Samar Ghanem, 

Karam Alsafadi , 

Eric C. Brevik , 

Magboul M. 

Sulieman , Endre 

Harsányi 

Soils of the Southern Syria – A big database 

for the future land management planning 
Data Article 

Data in Brief 31 

(2020) 105832 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
Samar Ghanem, 

Adel Rukia 

Distribution of soil organic matter in the 

coastal region of Syria: a case study 

DYSONA - Applied 

Science 

DAS 1 (2020) 57-

63 

 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

Samar Ghanem, 

Alaa 

khallouf,Ahmad 

Majar,Adel Rukia 

Effect of Topography and Slope Gradient on 

Formation and Development of Calcareous 

Soils in the Northeastern part of Lattakia 

Governorate – Syria 

Research Journal of 

Science(RJS) 

Volume(1),issue(2

),December2020 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

Abdel Rahman M. 

Al-

Tawaha,Amanulla

h, Imran, 

Abdelrazzaq Al-

Tawaha, Shah 

Khalid, Abdur 

Rauf, Devarajan 

Thangadurai, 

Jeyabalan 

Sangeetha, Samia 

Khanum, Samar 

Ghanem, Asmaa 

SharfEldin 

Adapting crop management practices to 

climate change 

Advances in 

Environmental Biology 

2020 August; 

14(7): pages 10-17 

DOI: 

10.22587/aeb.202

0.14.7.2 



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

807 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
ُ عّواْ   ثض١ٕخ ٚعٍٛ

 ، ذ١بس

 Triticum)رؤص١و اٌز١َّل اٌجٛربٍٟ فٟ رؾًّ اٌمّؼ اٌطوٞ 

aestivum Var. sham 6) ٟ٧ٌ عٙبك اٌّبئ 

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ
 ١ٔ2020َبْ  2اٌولك 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
ؽزٝ  ،أٍبِخ ؛ عٍُٛ 

 ،ذ١بس؛ ٚ ى٠ٕخ ، هث١ع

ٚ ِئّواد رؤص١و اٌفٍٛفٛه ٚ ١ِ٘ٛبد اٌجٛٚرب١ٍَٛ فٟ إٌّٛ 

 (zea L  . maysا٦ٔزبع١خ ٚ اٌىفبءح ٌٕجبد اٌنهح اٌٖفواء 

 فٟ روثخ و١ٍَخ

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ
 2020ؽي٠واْ  3اٌولك 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ
Hatta,O and 

Alloush,G.A 

Effect of humic acids on phosphorus 

sorption-desorption in a calcareous soil: 

parametric and isotherms study 

The Arab journal for 

Arid Environments 

In press 

 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

لبكهٚ ،أٍبِخ ؛ اثوا١ُ٘ 

 ،عٙبك ؛

 ٚ ى٠ٕخ ، هث١ع

أصو أٚغبٛ اٌزوثخ عٕل َِز٠ٛبد ِقزٍفخ ِٓ اٌّبكح 

اٌو٠ٛٚخ فٟ ثو٘ فٖبئٖٙب اٌف١ي٠بئ١خ ٚ فٟ ّٔٛ ٚ أزبط 

 اٌٖفواءٔجبد اٌنهح 

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ
 2020/اٌوبَ  5اٌولك 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

اٍى١ف ، ع١ٕب ؛ اثوا١ُ٘ 

، عٙبك ؛ ى٠ٕخ ،هث١ع ؛ 

 ٚ ؽج١ت ، ٔج١ً

أصو اٙبفخ ١ِ٘ٛبد اٌجٛرب١ٍَٛ عٍٝ اٌقٛآ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ 

 ا١ٌٙلهٚك٠ٕب١ِى١خ ٌطجمخ اٌٍزوثخ اٌزؾز١خ إٌّٚغطخ

ٌٍوٍَٛ ِغٍخ عبِوخ اٌجوش 

اٌطج١خ ٚ إٌٙل١ٍخ ٚ ا٤ٍب١ٍخ ٚ 

 اٌزطج١م١خ

 2020اٌوبَ  42اٌّغٍل 

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

إٌّو، عّبه؛ 

اٌياٚٞ،ِٕنه ؛ عجل هللا 

 ،ٕفٛاْ ؛ عٙبك اثوا١ُ٘

كهاٍخ اٌو٩لخ ث١ٓ َٔجخ اٌوًِ فٟ اٌزوثخ ا٨ٔزففبف١خ 

 اٌّْجوخ عيئ١بً ٚ ث١ٓ ٙغطٟ ا٨ٔزفبؿ اٌؾو ٚ اٌّؾًّ

وخ اٌجوش ٌٍوٍَٛ ِغٍخ عبِ

اٌطج١خ ٚ إٌٙل١ٍخ ٚ ا٤ٍب١ٍخ ٚ 

 اٌزطج١م١خ

 2020اٌوبَ  42اٌّغٍل  

 عٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ

إٌّو، عّبه؛ 

اٌياٚٞ،ِٕنه ؛ عجل هللا 

 ،ٕفٛاْ ؛ عٙبك اثوا١ُ٘

كهاٍخ رؤص١و َٔجخ اٌوًِ اٌّٚبفخ عٍٝ ِمبِٚخ اٌٚغٜ ذ١و 

 بً اٌّؾٖٛه ٌٍزوة اٌغٚبه٠خ ا٨ٔزفبف١خ اٌّْجوخ عيئ١
 2020اٌوبَ  42اٌّغٍل   ِغٍخ عبِوخ اٌجوش

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ
ك. أِغل ِزٛط، أ.ك. أ١ِو 

 اثوا١ُ٘، أ.ك. دمحم ؽَٓ

رؾل٠ل اٌزٕٛا اٌَّىٟ ٚٚفوح إجو١بد أٍّبن اٌغو٠جخ 

اٌو١ٍِخ ٚثو٘ اٌٖفبد اٌّٛهفٌٛٛع١خ فٟ ِٖت ٔٙو 

 ِؾبفظخ ا٩ٌمل١خ -اٌٖٕٛثو

 2020 -(42 اٌّغٍل  ٍٛه٠خ -ِغٍخ عبِوخ اٌجوش

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ
ك. أِغل ِزٛط، أ.ك. أ١ِو 

 اثوا١ُ٘، أ.ك. دمحم ؽَٓ

اٌزٕٛا اٌَّىٟ فٟ ِٖجبد ص٩صخ أٔٙبه ٍبؽ١ٍخ فٟ ِؾبفظخ 

 ا٩ٌمل١خ  ٍٛه٠خ

Syrian Journal of 

Agricultural Research 

SJAR 

 -(5(، اٌولك  7اٌّغٍل  

2020 

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ

َ. ١َِبء ؽبعٟ دمحم، 

.ك. دمحم ؽَٓ، كح. أ

 َٔو٠ٓ ٔمْٛ

 

Effect of Handling on the Safety and Quality 

of Boops boops in Syrian Marine Waters 

(Lattakia) 

Syrian Journal of 

Agricultural Research 

SJAR 

 ٍٛه٠خ

 -(5(، اٌولك  7اٌّغٍل  

2020 

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ
أ.ك. دمحم ؽَٓ، ك. عٍٟ 

 ثزٛي ؽّبكٍٍطبٔٗ، َ. 

رغ١واد اٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌٍؾَٛ ٍّه اٌّْٜ اٌي٠ٍٟ 

Tilapia zillii   ف٩ي ِواؽً إٌٚظ اٌغَٕٟ فٟ ثؾ١وح

 ٔٙو اٌىج١و اٌّْبٌٟ -رْو٠ٓ 16ٍل 

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 -(6(، اٌولك  4اٌّغٍل  

2020 

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ

أ.ك. دمحم ؽَٓ، ك. عٍٟ 

 َ. ثزٛي ؽّبك ٍٍطبٔٗ،

 

 ث١ٌٛٛع١ب اٌزىبصو عٕل ٍّه اٌىبهة اٌْبئع

Cyprinus carpio (L; 1758)  رْو٠ٓ  16فٟ ثؾ١وح

 عٍٝ ٔٙو اٌىج١و اّّبٌٟ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍلهاٍبد 

 ٚاٌجؾٛس اٌو١ٍّخ

(، اٌولك 42اٌّغٍل  

 3)- 2020 

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ

ك. ى١٘و عجٛه، أ.ك. 

ِؾَٓ ؽ١ّْخ، َ. ٔٙبي 

 ٍِؾُ

رؤص١و اٙبفخ ثو٘ ِٚبكاد ا٤وَلح اٌٝ ١ِبٖ اٌْوة فٟ 

 َٔجخ ا٨فٖبة عٕل اٌلعبط اٌّؾٍٟ فٟ ٍٛه٠خ
 (42اٌّغٍل   ِغٍخ عبِوخ اٌجوش

 ا٨ٔزبط اٌؾ١ٛأٟ

ك. ى١٘و عجٛه، أ.ك. 

ِؾَٓ ؽ١ّْخ، َ. ٔٙبي 

 ٍِؾُ

Effect of Adding the vitamin E and selenium 

to the drinking water on fertilization rate of 

local Syrian chicken 

International Journal of 

Agriculture&Environm

entalScience(SSRG-

IJAFS) 

 5( اٌولك 6اٌّغٍل  

 -2394اٌٖفؾبد 

2568 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

أ.ك. ٔي٠ٗ هل١خ فبرٓ 

 ع١ؤغٟ

ٖفبد رؤص١و علح َِز٠ٛبد ِٓ اٌز١َّل اٌجٛربٍٟ فٟ ثو٘ اٌ

 Sesamum indicumا٤لزٖبك٠خ ٌٖٕف١ٓ ِٓ اٌََُّ 

L. 

ِغٍخ عبِوخ اٌجوش ، ٍٍٍَخ 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ ٚ إٌٙل١ٍخ .

 (42اٌّغٍل  

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

 ك.ؽَبَ اٌل٠ٓ ف٩ٕٟ

 ٌجٕٝ ثوَ٘ٛ

رؤص١و ا٦عٙبك اٌغفبفٟ فٟ ا٨ٔزبع١خ ٚ ثو٘ اٌّئّواد 

 Triticumاٌف١ي٠يٌيع١خ ٌجو٘ ٛوى اٌمّؼ اٌطوٞ 

aestivium  L. 

ِغٍخ عبِوخ اٌجوش ، ِغٍل 

 اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ

 (41اٌّغٍل  

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

فبّٛخ عٕزو 

  ٛ.ِبعَز١و(

ا٢ىٚرٟ فٟ ثو٘ اٌٖفبد  رؤص١و اٌىضبفخ إٌجبر١خ ٚاٌز١َّل

اٌْى١ٍخ ٚاٌف١ي٠ٌٛٛع١خ ٚا٦ٔزبع١خ ٌٍنهح اٌج١ٚبء 

 Sorghum bicolor L.) 

اٌّغٍخ اٌووال١خ ٩ٌٍزيهاا 

 272اٌّبئٟ . هلُ اٌجؾش 

 2020-2-23اٌزبه٠ـ 

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

 ك. ٔبئً فطبة

 ذل٠و هف١ك اٌّٟٙٛ

 .Malva spكهاٍخ ِمبهٔخ ٌجو٘ ا٤ٔٛاا اٌزبثوخ ٌٍغٌٕ 

ثبٍزقلاَ ِئّواد ِٛهفٌٛٛع١خ ٚ ف١ٌٕٛٛع١خ ٚ و١ّ١بئ١خ فٟ 

 ٍٛه٠خ –ه٠ف ِل٠ٕخ عجٍخ 

 ِغٍخ عبِوخ اٌجوش.
 .42اٌّغٍل 

2020 

 .2اٌولك  7اٌّغٍل اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس فٟ ٔجبد اٌىيثوح  اٍزغبثخ ثو٘ ٕفبد إٌّٛ ٚا٦ٔزبع١خ أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ
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 أ.ك. ه٨ٚ ٠ومٛة

 ؽ٩ دمحم

Coriandrum sativum L.  ِٓ رؾذ رؤص١و علح ِٖبكه

 اٌَّبك اٌوٚٛٞ

 2020 اٌيهاع١خ

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

ك.١ٍُٚ علٌٗ  ٍٛاه 

 ٠ٍٛف

فوب١ٌخ اٌز١َّل اٌوٚٛٞ ٚ ا٢ىٚرٟ فٟ ثو٘ اٌّئّواد 

 Nigella sativa Lاٌى١ّ١بئ١خ ٌجنٚه ؽجخ اٌجووخ 

ِغٍخ عبِوخ اٌجوش ٌٍوٍَٛ 

اٌطج١خ ٚ إٌٙل١ٍخ ٚ ا٤ٍب١ٍخ ٚ 

 اٌزطج١م١خ

 (42اٌّغٍل  

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

أ.ك. ه٨ٚ ٠ومٛة ؽ٩ 

 دمحم

اٍزغبثخ ثو٘ ٕفبد إٌّٛ ٚا٨ٔزبع١خ فٟ ٔجبد اٌىيثوح 

Coriandrum Sativum L  ِٓ رؾذ رؤص١و علح ِٖبكه

 اٌَّبك اٌوٚٛٞ

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ

 (7اٌّغٍل  

 (2اٌولك  

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ
 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

 ِوٚاْ ؽ١له

ٚ ِٛإفبرٙب إٌٛع١خ  BR-21أزبع١خ أٚهاق رجغ اٌجوٌٟ 

ثبفز٩ف ِمٕٓ ا٤ٍّلح اٌّول١ٔخ ِع ؽّ٘ ا١ِٛ١ٌٙه ٚ 

 ٛوق اٙبفزٗ

ِغٍخ ثؾٛس عبِوخ ؽٍت ٍٍَخ 

 اٌوٍَٛ اٌيهاع١خ.

141 

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ
 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

 ِوٚاْ ؽ١له

ِع  NPKرؤص١و َِز٠ٛبد ِقزٍفخ ِٓ ا٤ٍّلح اٌّول١ٔخ 

ٟ اٌّوكٚك اٌٛهلٟ ؽّ٘ ا١ِٛ١ٌٙه ٚٛو٠مخ اٙبفزٗ ف

 BR-21ا٤فٚو ٌٕجبد رجغ اٌجوٌٟ 

ِغٍخ ثؾٛس عبِوخ ؽٍت ٍٍَخ 

 اٌوٍَٛ اٌيهاع١خ

 

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 ك. ِغل كه٠ِٚ

 ك. ٔي٠ٗ هل١خ

 َ. عجلهللا أؽّل

 .21Nicotiana tabacum Lاٍزغبثخ ٕٕف اٌزجغ ثوٌٟ

var. Burley 21)  ٌزؤص١و ا٦عٙبك اٌّبئٟ َِٚز٠ٛبد )

 ِٓ اٌَّبك ا٢ىٚرٟ فٟ ِؾبفظخ ٛوًٛٛ.ِقزٍفخ 

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ

 /7اٌّغٍل /

 2020/ 6اٌولك /

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 ك. ِغل كه٠ِٚ

 ك. ١ٍٍّبْ ٩ٍِخ

 َ. ٚع١ٙخ لبٍُ اٌْو

 

اٍزغبثخ ثو٘ اٌقٖبئٔ ا٦ٔزبع١خ ٚإٌٛع١خ ٌلٜ ٘غ١ٓ 

( ذٌٛلْ Zea mays var. saccharataاٌنهح اٌَىو٠خ  

( ٌزؤص١و اٌّوبٍِخ ثبٌّبء ٠Golden Sweet Hybridذ  ٍٛ

 ٚا٤ؽّبٗ ا١ٕ١ِ٤خ. H2O2ا٤ٚوَغ١ٕٟ 

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ

 /7اٌّغٍل /

 4اٌولك //

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك. ٠ٍٛف دمحم

ك. هث١ع ى٠ٕٟ  َ. دمحم 

 ى١ٌقخ

رؤص١و اٌىضبفخ إٌجبر١خ عٍٝ ثو٘ اٌٖفبد ا٨ٔزبع١خ ٌٖٕفٟ 

( فٟ اٌَبؽً 2( ٍٚٛهٞ  1اٌفٛي اٌَٛكأٟ ٍٛهٞ  

 اٌَٛهٞ

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 ٍٛه٠خ. -اٌيهاع١خ

 (1( اٌولك  42هلُ  

 2020ربه٠ـ 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك. ٠ٍٛف دمحم

 ك. هث١ع ى٠ٕٟ

 َ. دمحم ى١ٌقخ

رؤص١و ِول٨د هٞ ِقزٍفخ عٍٝ ثو٘ اٌٖفبد ا٨ٔزبع١خ 

( .Arachis hypogaea Lٌٖٕفٟ اٌفٛي اٌَٛكأٟ  

 (2( ٍٚٛهٞ  1ٍٛهٞ  

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ ٌٍجؾٛس 

ٍٍٍَخ  -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 ٍٛه٠خ.-اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ 

 (4اٌّغٍل  

 (2اٌولك  

2020 

 اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ

 أ.ك. ٠ٍٛف دمحم

.ك. عّبك اٍّبع١ً 

 َ.فبٌل اٌغٕبك

رؤص١و اٌىضبفخ إٌجبر١خ ٚا٨ٕبثخ ثف١وًٚ ِٛىا١٠ه اٌق١به فٟ 

 ٘ اٌٖفبد اٌْى١ٍخ ٌٍفٛي اٌوبكٞ .ثو

اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 ٍٛه٠خ. -اٌيهاع١خ

 (7اٌّغٍل  

2020 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

Suha Ibrahim, 

Wafaa Choumane, 

and Amal Dayoub 

Occurrence and seasonal variations of 

Giardia in wastewater and river water from 

Al-Jinderiyah region in Latakia, Syria. 

International Journal of 

Environmental Studies, 

2019 

 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

ٕجٛػ ٕفبء، ٚفبء 

ِّٛبْ، ١٘ضُ اٍّبع١ً، 

ِبىْ هعت، عّبه 

 عّواْ

اٌز١ٕٛف اٌغي٠ئٟ ٚاٌزٕٛا اٌٛهاصٟ ث١ٓ ٛوى ِٓ فٛؿ 

إٌّزْوح فٟ اٌَبؽً  .Prunus ursine KYاٌلة 

 اٌَٛهٞ.

ٌٍجؾٛس  اٌّغٍخ اٌَٛه٠خ

 اٌيهاع١خ،

 

 1، اٌولك 7ِغٍل 

 2020 ّجبٛ(. 

 ك.ؽَٓ ٛٗ اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ
Two-Scale Convergence and Time-Harmonic 

Maxwell’s Equations 

International Journal of 

Innovation in Science 

and Mathematics 2020-

India 

Volume - 8, Issue 

- 4, July-August, 

2020 

 ا٤ٍب١ٍخ اٌوٍَٛ
أك٠ت ٍول، أؽّل 

 ١ٍٍّبْ، ؽَٓ اٌم١ٖوٞ

Marine turtle nesting survey and stranding 

assessment from Tartus to Syria’s border 

with Lebanon 

Natura Croatica: 

Periodicum Musei 

Historiae Naturalis 

Croatici 

 ووٚار١ب

 :1)2951-57 

2020 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ
فبك٠ب ك٠ت، أك٠ت ٍول، 

 عجل اٌٍط١ف عٍٟ

Reproductive Cycle and Fecundity of 

Tristramella simonies (Gunther, 

1864)(Teleostei: Cichlidae) in the Northern 

Great River (Lattakia, Syria) 

Journal of Zoo Biology 

 ثبوَزبْ

3 (1), 29-39 

2020 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ
أك٠ت ٍول، أفّل 

 ١ٍٍّبْ، ؽَٓ اٌم١ٖوٞ

First Documented Record of Dogtooth 

Grouper Epinephelus caninus (Valenciennes, 

1834), Perciformes, Serranidae, in the Syrian 

Marine Waters .AA Saad, AK Solaiman, H 

Haitham 

 

Syrian Journal for 

Agricultural research 

(SJAR) 

7 (4), 478 – 485 

2020 

 1علك  7ِغٍل  Study of changes in fattay acids conten (ὡ 3 Syrian Journal forهٔب دمحم،  أك٠ت ٍول،  اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ
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 ,and ὡ 6) whain freezing the fish (Liza aurata ِف١ل ٠ب١ٍٓ

Risso, 1810) 

Agricultural research 

(SJAR) 

2020 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

أك٠ت ٍول، ِٟ 

 ِٖوٞ، ٚعل ٕبثٛه

 

First confirmed record of Sparid Pagellus 

bogaraveo (Brünnich, 1768) in the Syrian 

marine waters (Levantine Basin) 

AA Saad, M Masri, W Sabour 

Marine Biodiversity 

Records 13 (1) 

 ثو٠طب١ٔب

 : 1، علك  13ِغٍل 

2020 

 أك٠ت ٍول، ٚآ٨ْ ه٠ٌ اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

Syria. In : Casale P., Hochscheid S., Kaska 

Y., Panagopoulou A. (Eds.). Sea Turtles in 

the Mediterr Region: MTSG Annual 

Regional Report 2020. S Adib, R Alan 

Report of the IUCN-

SSC Marine Turtle 

Specialist Group, فؤَب 

274-286 

2020 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ
ع١َٝ ثووبد، أك٠ت 

 ٍول،

Toxicity Effect of Olive Mill Wastewater on 

fish species (common carp) Cyprinus carpio 

BARAKAT, A SAAD 

J. Mater. Environ. Sci 

 

 اٌّغوة

11 (9), 1531-1537 

2020 

 أك٠ت ٍول ٚآفوْٚ اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ

MEDLEM database, a data collection on 

large Elasmobranchs in the Mediterranean 

and Black seas 

C Mancusi, R Baino, C Fortuna, LG De Sola, 

 A.Saad... 

Journal  of 

MEDITERRANEAN 

MARINE SCIENCE 

  ٔبْا١ٌٛ

Volume 21;Issue 

2; 

2020 

 اٌوٍَٛ ا٤ٍب١ٍخ
ؽَٓ اٌم١ٖوٞ،  أك٠ت 

 ٍول

First record of Shagreen ray Leucoraja 

fullonica (Linnaeus, 1758) in Syrian coastal 

waters (eastern Mediterranean) 

Cahier de Biologie 

marine (CBM), 

 فؤَب

303-306 

2020 

 ا٨لزٖبك اٌيهاعٟ
 ك . ذَبْ ٠ومٛة

 ك. ٨ٚء علها ١ٌٕب فوِب
 كهاٍخ الزٖبك٠خ ٌزل٠ٚو ِقٍفبد فٟ ِؾبفظخ ا٩ٌمل١خ

ِغٍخ اٌَٛه٠خ ٌٍجؾٛس 

 اٌيهاع١خ

 (7اٌّغٍل   

 2020اٌولك  ا٤ٚي( 

 اٌّؼٍِٛبر١خو١ٍخ إٌٙذعخ 

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

إٌظُ ٚ اٌْجىبد 

 اٌؾبٍٛث١خ

 ك. أؽّل ٕمو أؽّل

 وٕبْ عجبً

Performance Evaluation of Augmented 

Reality on Fog Computing Platform 

IJCST – Volume 8 

Issue 3, 

 إٌٙل

May-Jun 2020 

إٌظُ ٚ اٌْجىبد 

 اٌؾبٍٛث١خ

 ك. أؽّل ٕمو أؽّل

 عجبكح ؽبرُ

Performance Evaluation of Load Balancing 

Algorithms on Fog Computing Platform 

 

IJCST – Volume 8 

Issue 3,             إٌٙل 

2020  May-Jun 

إٌظُ ٚ اٌْجىبد 

 اٌؾبٍٛث١خ

 ك. أؽّل ٕمو أؽّل

 كٚثبٌّٝ 

Evaluate the Performance of Handover 

Management Algorithms in 5G Wireless 

Networks 

 

IJCST – Volume 8 

Issue 3,           إٌٙل 

May- Jun 2020 

 و١ٍخ إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 ٚعٕخ إٌششسلُ اٌؼذد  اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

لَُ اٌمٜٛ 

 ا١ٌّىب١ٔى١خ

 ك.عٙبك ثلٚه

ٛبٌت اٌّبعَز١و ِٚو 

ٗٛ 

 ِغٍخ عبِوخ اٌجوش رؾ١َٓ أكاء عٕفخ ه٠ؾ١خ ثبٙبفخ َِٕٓ ِزؾىُ ثٗ
/ ٌوبَ 42هلُ اٌولك /

2020 

 ك .عٍٟ ٘زوٖ اٌز١ُّٖ ٚ ا٨ٔزبط

كهاٍخ ٍٍٛن ا٩ٌٕٛد اٌف٨ٛم٠خ اٌَّزقلِخ فٟ إٌّْآد 

اٌّول١ٔخ ثَّبعلح ٛو٠مخ اٌوٕبٕو إٌّز١ٙخ ٚاٍزقلاَ 

 CATIA -   V5ثؤبِظ 

 عبِوخ رْو٠ٓ
 6اٌولك 

 2020عبَ

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. ١٘ضُ اٌوٙٛاْ، ك. 

٠بٍو عٍّخ، َ. فوػ 

 ع١ٕىٗ

ا٤ٔظّخ اٌق٠ٛ١ٍخ رقف١٘ اٌزلافً ِزولك اٌَّبهاد فٟ 

 ثبٍزقلاَ اٌّوّؼ اٌّزى١ف

ِغٍخ عبِوخ ٛوًٛٛ اٌّغٍل 

/4/ 
 .2020/،  10اٌولك / 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. فبئك عواط، ك. عف١ف 

ٕمٛه، ك. ٘ل٠ً ع١َٝ، 

 َ. ٔغُ عجبً

كهاٍخ رؤص١و اٌّيط هثبعٟ اٌّٛعبد عٍٝ أكاء اٌّٚقُ 

 . EDFAا١ٌٍفٟ اٌّْبة ثب٨هث١َٛ 

خ عبِوخ ٛوًٛٛ ، اٌّغٍل ِؾٍ

 اٌواثع
 .2020/ ،  1اٌولك / 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. عّبي ف١ٍفخ، َ. 

 ٕفٛاْ لبٍُ

Adaptive Path Design for Mobile Sink in 

Wireless Telecommunications 

IJCST Volume 11 Issue 

02 

March – April 

2020 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Boushra Maala, 

Haisam alradwan 

and Alaa Mahfoud 

Barycentric Jamming localization (BJL) 
Tartous University, 

Vol.4 
No.8, 2020. 

javascript:void(0)
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ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Boushra Maala, 

Haisam alradwan 

and Alaa Mahfoud. 

Adaptive Detect and Protect Against 

Jamming Attacks on Ad Hoc Networks using 

Game Theory and Channel Switching (GTCS 

International Journal of 

Computer Science and 

Technology IJCST, Vol.8, 

Issue.3, 2020. PP: 

49-56. 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Boushra Maala, 

and Mohammed 

Abd Alhameed. 

Studying the ARP spoofing attack effect on 

SDN networks 

Tishreen University 

Journal of Science and 

Engineering, Vol.42 

, No.2, 2020. PP: 

183-199. 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Ghaida Esber, 

Mothanna 

Alkubeily, Samer 

Sulaiman and 

Ahmad Mehrez 

WINDOWS FORM APPLICATION FOR 

VIRTUAL MINIMIZED PLATFORM 

KERNEL FOR WIRELESS SENSOR 

NETWORK SIMULATOR 

Far East Journal of 

Electronics and 

Communications 

Vol.23 

Issue.2, PP: 61-71, 

July-December 

2020. 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Mothanna 

Alkubeily 

A New Scheme to Secure Group 

Communication in Application-Level 

Multicast Networks 

Tishreen University 

Journal of Science and 

Engineering,Vol.42 

No.5, PP: 401-

417, 2020 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Mothanna 

Alkubeily 

Study the Effectiveness of Patient's 

Monitoring in Hospitals using Wireless Body 

Sensor Networks 

Tishreen University 

Journal of Science and 

Engineering,Vol.42 

No.3, PP: 25-43, 

2020 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Mothanna 

Alkubeily and 

Lamis Hassan 

Improvement Energy Consumption in Fault-

tolerant Large-Scale Wireless Sensor 

Networks: DECROP protocol 

Tishreen University 

Journal of Science and 

Engineering,Vol.42 

No.3, PP: 251-

270, 2020 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

Mothanna 

Alkubeily and Sara 

Inbashi; “ “, In,. 

Enhancing Link Reliability for GPSR-MA 

protocol in VANETs-Highways 

Tishreen University 

Journal of Science and 

Engineering,Vol.42 

No.2, PP: 201-

215, 2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 َ. ر١َ١و ٍٍّبْ

 ك. وٕلح أثٛ لبٍُ

Securing Color Image Based on DNA 

Encoding and Chaos 

International Journal of 

Computer Science 

Trends and Technology 

(IJCST) 

Volume 8, Issue 2, 

Mar-Apr 2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 ك.دمحم ؽغبى٠خ

 َ.١ٌِ ٍٍطبٔٗ

A mechanism to improve the throughput of 

power saving mode PSM in wireless local 

area networks 

Journal of International 

Academic Research For 

Multidisciplinary 

(JIARM) 

May 2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 أؽّل ١ٍٍّبْ ك.أؽّل

 ك. عٍٟ ١ِب

A new tool to predict lung cancer based on 

risk factors 
Heliyon- Elsevier Feb. 2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 .ك. عوفو اٌق١و

 ك. ٍبِو ١ٍٍّبْ

 هّب دمحم ِو٩َ. 

 2020( عبَ 157اٌولك   ِغٍخ ثؾٛس عبِوخ ؽٍت رم١١ُ أصو افز٩ف اٌٍغبد عٍٝ أكاء أٔظّخ ٕٚف اٌٖٛه

 ك. ذبٌت أؽّل ٕ٘لٍخ ثؾو٠خ
ع اٌوبِخ اٌغل٠لح رمل٠و اٌٛىْ ا٨ْٔبئٟ ٤ثلاْ ٍفٓ اٌجٚبئ

 ثبٍزقلاَ ا٤ثوبك ا٤ٍب١ٍخ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍوٍَٛ 

 ٍٛه٠ب-ا٩ٌمل١خ -إٌٙل١ٍخ
 2020ٌوبَ  1اٌولك 

 ك. ذبٌت أؽّل ٕ٘لٍخ ثؾو٠خ
ر١ُّٖ اٌؾّب٠خ اٌّٙجط١خ ٨ثلاْ اٌَفٓ ثبٍزقلاَ اٌّٖبعل 

 اٌّٚؾ١خ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍوٍَٛ 

 ٍٛه٠ب-ا٩ٌمل١خ -إٌٙل١ٍخ
 2020ٌوبَ  4اٌولك 

 رؾ١ًٍ كٚهح أٚغبٛ اٌٙٛاء فٟ اٌٚٛاذٜ إٌّغ١ّخ. ك. عٛاٛف ٖٔوح ٕ٘لٍخ ثؾو٠خ
ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍوٍَٛ 

 ٍٛه٠ب-ا٩ٌمل١خ -إٌٙل١ٍخ
 2020ٌوبَ  1اٌولك 

 ٕ٘لٍخ ثؾو٠خ
 ك. عٛاٛف ٖٔوح

 + ك. ِٕٝ اٍجو

كهاٍخ اٌّزبٔخ اٌَزبر١ى١خ ٌوٕٖو اذ٩ق اٌّٖبِبد ثبٍزقلاَ 

 اٌّٛاك ٚٔظو٠خ اٌّوٚٔخ. ٛوق ِمبِٚخ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍوٍَٛ 

 ٍٛه٠ب-ا٩ٌمل١خ -إٌٙل١ٍخ
 2020ٌوبَ  3اٌولك 

 ؽَبة اٌٚغٜ اٌج١ٕٟ ٌٍٚٛاذٜ اٌّزولكح اٌّواؽً. ك. ِٕٝ اٍجو ٕ٘لٍخ ثؾو٠خ
ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍوٍَٛ 

 ٍٛه٠ب-ا٩ٌمل١خ -إٌٙل١ٍخ
 2020ٌوبَ  1اٌولك 

 و١ٍخ اٌطت اٌجششٞ

 اٌمغُ
اٌجبؽش أٚ اعُ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

 وٕبْ ا١ٌبً عجلُٚ ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ
افز٩ٛبد اٌّآفن اٌٛعبئ١خ اٌلائّخ عٕل ِوٙٝ اٌزؾبي 

 اٌلِٛٞ

اٌغّو١خ اٌّٖو٠خ ٤ِواٗ ٚ 

 JESNTىها اٌىٍٝ 

Jesnt-36-19 

9/4/2020 

 ِبه٠ب ١٘ضُ عٕبك ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ
 2اٌو٩لخ ِب ث١ٓ َِز٠ٛبد أٙلاك ا١ٌَزو١ٌٚٓ اٌؾٍمٟ ّٜٔ 

 ACPA2ٍّٟلح اٌلاء اٌوص١بٟٔ اٌزآو ٚ ) 

SCIENCEDOMAIN  

international 

NO. 

SDI/JGEESI/20/1

341 

28/10/2020 

https://alepuniv.edu.sy/view-dept/university-of-aleppo-research-journal
https://alepuniv.edu.sy/view-dept/university-of-aleppo-research-journal
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858 

 ٛوفخ اؽّل عجل ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ
ٍٛء اٌٛظ١فخ ا٨ٔجَب١ٛخ عٕل ِوٙٝ اٌلاء اٌَىوٞ ِٓ 

 ١ّخ اٌقٚبة اٌغٍٛوٛىٞإٌّٜ اٌضبٟٔ ٚ ع٩لزٗ ثم

اٌّغٍخ اٌل١ٌٚخ ٤ثؾبس اٌوعب٠خ 

 اٌٖؾ١خ اٌّزملِخ

WJAHR/1003/4/2

020 

29/9/2020 

 ه٠ُ ىوو٠ب اٌمبٍُ ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ

ٌلٜ ِوٙٝ ا٨ث١ٚبٗ  CD10اٌم١ّخ ا٨ٔناه٠خ ًٌ

اٌّوبٌغ١ٓ فٟ ِووي اٌّوبٌغخ  ) B-ALLاٌٍّفبٚٞ اٌؾبك  

 اٌى١ّب٠ٚخ

اٌّغٍخ اٌوب١ٌّخ ٥ٌثؾبس اٌطج١خ 

 WJAHRاٌّزملح 

WJAHAR2020/4/

823 

6/5/2020 

 ك٠ّخ عّبه فزبؽٟ ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ
كٚه ؽغُ اٌٖف١ؾبد اٌٍٛطٟ فٟ ٍٛهح اٌلاء اٌئٛٞ 

 ا٨َٔلاكٞ اٌّيِٓ
WJAHR 

NO:WJAHR/929/

4/2020 

19/7/2020 

 كعبء ع١َٝ وٕبط ٛت ا٤ٚهاَ
ٌَوٛبْ اٌضلٞ اٌض٩صٟ اٌقٖبئٔ اٌَو٠و٠خ ٚ اٌّقجو٠خ 

 اٌٍَجٟ ٚ ع٩لزٙب ثبٌٕىش

ACCEPTANCE 

LETTER 

2730113 

4/10/2020 

 اثبء ٍولٚ ٍو١ل ١ٍٍُ اٌغواؽخ

 –كٚه اٌو١ٔٓ اٌّغٕب١َٟٛ اٌَبوٓ ٚ اٌؾووٟ اٌوطف 

اٌج١َٜ فٟ اٌزم١١ُ لجً اٌوًّ اٌغواؽٟ عٕل ِوٙٝ اعز٩ي 

 إٌقزبا اٌْٛوٟ اٌولجٟ اٌزٕىضٟ

WJAHR 1/8/2020 

 أٍّبء دمحم عٍٟ ٍولْٚ أِواٗ اٌو١ٓ
ِقطٜ وٙوثبئ١خ اٌْجى١خ ٚ اٌىّٛٔبد اٌّؾوٙخ ثٖو٠ب عٕل 

 2ِوٙٝ كاء اٌَىوٞ ّٜٔ 

ACCEPTANCE 

LETTER 

2301086 

22/7/2020 

 ِغل اؽّل ٕمو أِواٗ ا٤مْ
اصو اٌو٩ط ثٕظ١و ا٩١ٌّ ر١ٔٛٓ  أع١ٍِٛز١ٓ (عٍٝ رؾ١َٓ 

 ١ٕٛٓ ا٨مْ ِٚم١بً إٌَٛ

ACCEPTANCE 

LETTER 

18143 

9/7/2020 

 ٔٛها ِؾَٓ ؽوفُٛ ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ

اٌو٩لخ ث١ٓ ا٨ٍزوّبه اٌغٍلٞ ٚا٨ٔفٟ ثبٌوٕمٛك٠بد اٌّن٘جخ 

ٚث١ٓ اٌزٙبة اٌغٍل اٌزؤرجٟ عٕل ِواعوخ ِْفٝ رْو٠ٓ 

 اٌغواؽٟ

AUCTOAES 
137 

20/11/2020 

 هاِب ِبٌه عملح ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ

ثبٌّْبهوخ  PRPِمبهٔخ فوب١ٌخ اٌج٩ىِب اٌغ١ٕخ ثبٌٖف١ؾبد 

ِمبثً ا١ٌٍيه ٌٛؽلٖ  FRACTIONAL CO2ِع ا١ٌٍيه 

 فٟ ع٩ط إٌلة اٌول٠خ اٌّٚٛه٠خ اٌٛع١ٙخ

ACCEPTANCE 

LETTER 

895 

24/6/2020 

 ١ٌٓ ع١ًّ ٠ٛٙب ٛت ا٤ٛفبي
اٌو٩لخ ث١ٓ اٙطواة ّؾَٛ اٌلَ ٚٙجٜ ٍىو اٌلَ عٕل 

 اٌّٖبث١ٓ ثلاء اٌَىوٞ ِٓ إٌّٜ ا٨ٚيا٤ٛفبي 

ACCEPTANCE 

LETER 

910 

29/6/2020 

اٌز١ٌٛل ٚ أِواٗ 

 إٌَبء
 ٘ياه علٔبْ فٚٛهٖ

  ISOXUPRINEِمبثً  NIFEDIPINEِمبهٔخ ث١ٓ 

 فٟ رضج١ٜ اٌّقبٗ اٌجبوو

Paper Acceptance and 

PAYMENT Process 
28/7/2020 

 ٠ضوة عجل اٌٛاؽل اؽّل اٌطت اٌّقجوٞ
و٠ٕٛع١ٓ اٌلَ وّْوو ؽ١ٛٞ ٌٍلاء اٌوئٛٞ ا٨َٔلاكٞ ف١ج

 اٌّيِٓ
Acceptance letter 

2457_0400 

5/7/2020 

اٌز١ٌٛل ٚ أِواٗ 

 إٌَبء
 ِٙبك اؽّل عٍٟ

اٌو٩لخ ث١ٓ اٌزلف١ٓ ٚ اٌّٛعٛكاد اٌزٕظ١و٠خ ٚ اٌق٠ٍٛخ فٟ 

 عٕك اٌؾُ
IJRCOG 

8789 

18/6/2020 

 ا٠ّبْ ّؾبكح ٍٍٙت اٌطت اٌّقجوٞ
 rdwكهاٍخ اٌو٩لخ ث١ٓ عوٗ رٛى٠ع اٌىو٠بد اٌؾّو 

 اٌج١ٍ١وٚث١ٓ ٚاٌقٖبئٔ اٌَو٠و٠خ ٌّوٙٝ ٍوٛبْ اٌّولح

اٌّغٍخ ا٨وبك١ّ٠خ ٩ٌثؾبس 

 ٚإٌْو اٌوٍّٟ

2706_6495 

24/6/2020 

 وٕلح اثوا١ُ٘ ث١ٍلٞ ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ
أزْبه ِز٩ىِخ اٌّج١٘ ِزولك اٌى١َبد عٕل ِو٠ٚبد اٌول 

 اٌْبئع
 ب٠ٌٕ ك١ِٚٓ ث١ّٕزٌِغٍخ ٍ

57450 

3/6/2020 
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 . 0202األبحاث المنشورة داخل جامعة تشرٌن خالل عام  -

 اٌص١ذٌخو١ٍخ 

 اٌمغُ 
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ 
 سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ إٌشش  ٚ اٌجٍـذ اعُ اٌّغٍخ ػٕٛاْ اٌّمبٌخ 

اٌى١ّبء ا١ٌٖل١ٌخ 

 ٚاٌّوالجخ ا٨ك٠ٚخ
 ٠ب١ٍّٓ عوعٛه

رؤص١و إٌّبؿ اٌَبؽٍٟ عٍٝ اٌضجبر١خ اٌى١ّ١بئ١خ كهاٍخ 

ٌّٚغٛٛبد اٌوأز١ل٠ٓ اٌزغبه٠خ ٠بٍزقلاَ رم١ٕخ ا٨ّزمبق 

 Derivative Spectrophotometry (DS) اٌط١فٟ

 ٍٛه٠ب-عبِوخ رْو٠ٓ
ٌوبَ   4اٌولك  42اٌّغٍل 

2020 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 ٚاٌغنائ١خ

 -ك٠ّخ اٌل٠بة -ك٠ّخ ك٠ت

 ١ُّ ١ٍٍّبْ

رؤص١و ّوٚٛ اٌزقي٠ٓ عٍٝ إٌّٛ اٌفطوٞ فٟ كهاٍخ 

ِٕزغبد أذن٠خ اٌوٙع اٌّؾٚوح ِٓ اٌؾجٛة ٚاٌَّٛلخ 

 ِؾ١ٍب

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ
 1-اٌولك -42اٌّغٍل 

2020 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 ٚاٌغنائ١خ

أ.  -آ٠خ هللا ؽَٓ ٠ٍٛف

 ك. ِف١ل ٠ب١ٍٓ

اٌزٛافو اٌؾ١ٛٞ ٌٍؾل٠ل فٟ اٌقجي  ا٤ث١٘  ا٤ٍّو 

 لٜ اٌفئواْٚإٌقبٌخ( ٌ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

 4اٌولك  -42اٌّغٍل 

2020 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 ٚاٌغنائ١خ

أ. ك. ِف١ل  -ك٠بٔب اٌق١ًٍ

 ٠ب١ٍٓ

رؾل٠ل ٠ٍٛبد ا٨ٍجبهربَ ٚكهاٍخ صجبر١زٗ فٟ ثو٘ 

اٌّْوٚثبد اٌغبى٠خ اٌَّٛلخ ِؾ١ٍب ثبٍزقلاَ 

 HPLCاٌىوِٚبرٛذواف١ب اٌَبئٍخ عب١ٌخ ا٤كاء 

 رْو٠ِٓغٍخ عبِوخ 
 5اٌولك  -42اٌّغٍل 

2020 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 ٚاٌغنائ١خ

أ. ك. أٔٛه  –ه٘ف عبلً 

أ. ك. ِف١ل  -اٌؾبط عٍٟ

 ٠ب١ٍٓ

رؤص١و اٌّوبٌغبد اٌؾواه٠خ فٟ َٔجخ ا٤ؽّبٗ اٌلٍّخ ٌَّه 

 اٌمغبط اٌّؾٍٟ فٟ ٍبؽً ا٩ٌمل١خ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

 6اٌولك  -42اٌّغٍل 

2020 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ 

 اٌغنائ١خٚ

ك عط١ٗ  -ِٙب هل١ٗ

 أ.ك. ِف١ل ٠ب١ٍٓ -ف١ٌّ

رؾ١ًٍ اؽٖبئٟ ٌٍزوو١ت ا٢ىٚرٟ ٚع٩لزٗ ثب٩ٌَِخ 

 ا١ٌّىوٚث١ٌٛٛع١خ ١ٌّبٖ ٔجع ؽَبْ فٟ ِٕطمخ اٌملًِٛ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

 6اٌولك  -42اٌّغٍل 

2020 

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 اٌمغُ 
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ 
 سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ إٌشش  اٌّغٍخ ٚ اٌجٍـذاعُ  ػٕٛاْ اٌّمبٌخ 

 اٌزوعّخ ا١ٌ٢خ ث١ٓ اٌّبٟٙ ٚاٌَّزمجً ك. ٍبِٛ ٕبٌؼ رو١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ
 ِغٍخ عبِوخ

 رْو٠ٓ
 2020ٌوبَ  6

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 اٌمغُ 
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ 
 سلُ اٌؼذد ٚ عٕخ إٌشش  اعُ اٌّغٍخ ٚ اٌجٍـذ ػٕٛاْ اٌّمبٌخ 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
 ك.رغو٠ل ٠٨مخ

 ٔبه٠ّبْ ١ٍٍُ

    Monogeneaكهاٍخ ر١ٕٖف١خ ٌٍل٠لاْ ٚؽ١لاد اٌوبئً

 Pagellusاٌّزطفٍخ عٍٝ ذ٩ُٕ أٍّبن اٌغوث١لح 

erythrinus  فٟ ا١ٌّبٖ اٌجؾو٠خ اٌَٛه٠خ 

ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ 

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ–

Vol. (24) No 

. (6) 4242- 

(2020) 

 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ
 ك. ثله اٌوٍٟ،

 ك. أؽّل لوٖ عٍٟ

 ثىز١و٠ب Polymyxinِٓ  عيي اٌّٚبك اٌؾ١ٛٞ

Bacillusاٌجؾو٠خ ٚرؤص١وٖ عّٝ اٌجىزو٠ب اٌّّوٙخ 

ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ اٌج١ٌٛٛع١خ 

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ–

 (42اٌّغٍل  

 (2اٌولك  

(2020) 

 اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

ك.ِو١ٕخ 

 ثلهاْ.

ك. ١ُّ 

 ١ٍٍّبْ

 ثَّخ ذبُٔ

ثو٘ اٌقٖبئٔ اٌج١ٛو١ّ١بئ١خ ٌٍٕٛع١ٓ اٌَّى١١ٓ  ِمبهٔخ

  EuthinnusAlletteratusاٌجؾو١٠ٓ اٌج١ٍّلا اٌوو٠ٚخ

فٟ ا١ٌّبٖ اٌجؾو٠خ  Siganusrivulatusٚاٌغو٠جخ اٌو١ٍِخ  

 اٌَٛه٠خ.

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ 

ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس 

اٌو١ٍّخ، ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ 

 اٌج١ٌٛٛع١خ

 

 ( .5(، علك  42ِغٍل  

 2020) 

 ك.ِو١ٕخ ثلهاْ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾو٠خ

كهاٍخ اٌو٩لخ ث١ٓ ذياهح اٌجىز١و٠ب ٚثو٘ اٌقٖبئٔ 

اٌّٖطبكح Liza aurataاٌج١ٌٛٛع١خ ٌَّه اٌجٛهٞ ك٘جبْ 

 ِٓ ١ِٕبء ا١ٌٖل ٚإٌي٘خ فٟ ّبٛئ ِل٠ٕخ ا٩ٌمل١خ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ 

ٌٍلهاٍبد ٚاٌجؾٛس 

اٌو١ٍّخ. ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ 

 اٌج١ٌٛٛع١خ

 

 

 .5، علك42ِغٍل

 2020) 

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

ِٕب٘ظ ٚ إٔٛي 

 اٌزله٠ٌ
 دمحم ثوَ٘ٛ

ِمبهٔخ ِٕب٘ظ اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٌٍؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ ِوؽٍخ اٌزو١ٍُ 

 ا٤ٍبٍٟ فٟ ٍٛه٠خ   ِٖو ٚا٤هكْ
 2020/ ٌٍوبَ 6اٌولك/ عبِوخ رْو٠ٓ /ٍٛه٠ب/
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 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

 اٌى١ّ١بء

أ.ك. أؽّل وٍي٠خ+ 

ك.ِٕبه ؽَٓ + ع٩ 

أ١ِو اٌقٛعٗ   ٛبٌجخ 

 ِبعَز١و(

اٌقٛآ اٌف١ي٠بئ١خ ٌٍج١وٚفَى١ذ إطٕبا ٚكهاٍخ 

 Perovskite) O4 Co1-yCuy )Sr2-x/Gdx ّٟإٌّز )

 ٌٍٍََخ هاكٌَل٠ٓ ٚثٛث١و

(RP)(RUDDLESDEN-POPPER) 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

-ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍب/ا٩ٌمل١خ 

 ٍٛه٠خ

(عبَ 2(اٌولك 42ِغٍل  

2020 

 ك. أؽ٩َ اثوا١ُ٘ اٌغ١ٌٛٛع١ب
ٕقٛه اٌىو٠زبٍٟ ا٤عٍٝ  كهاٍخ ظب٘وح اٌلٌّزخ فٟ

 اٌىوثٛٔبر١خ فٟ هلوخ اٌموكاؽخ
 2020 ٍٛه٠ب-ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ 

 اٌغ١ٌٛٛع١ب

 هث١ع ِٕٖٛه

 ٚك. أؽ٩َ اثوا١ُ٘

 +ك. ٔلٜ ٍٍّبْ

كهاٍخ ثزوٚذواف١خ ٚع١ٛو١ّ١بئ١خ ٌٍل١ٌِٛٚذ فٟ ٕقٛه 

 اٌغٛهاٍٟ ا٤ٍٜٚ ٚا٤عٍٝ فٟ هلوخ اٌموكاؽخ
 2020 ٍٛه٠ب-ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ 

 عٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ

عج١و كٚاهح ٛبٌجخ 

ِبعَز١و+ ك.دمحم كه٠ًٛ+ 

 ك. عٍٟ كاٚك

كهاٍخ رؤص١و اٌَّزقٍٔ اٌىؾٌٟٛ ٌجنٚه اٌىزبْ عٍٝ رٚوه اٌىجل 

 اٌّؾلس ثبٌٕفزب١ٌٓ عٕل اٌٙبَِزو اٌَٛهٞ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

ربه٠ـ  1اٌولك  42اٌّغٍل 

6/1/2020 

 اٌؾ١ٛا١ٔخعٍُ اٌؾ١بح 
ه١ُٔ عضّبْ+ ك.دمحم ذب١ٌخ+ 

 ك. ى١٘و اٌّغ١ل

رؾل٠ل إٌظبَ اٌغنائٟ ٚثو٘ اٌقٖبئٔ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌَّه 

 Trachurus trachurus (L.1758)اٌو١ٖفو ا٤ٍٕٟ 

 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

ربه٠ـ  2اٌولك  42اٌّغٍل 

2/3/2020 

 عٍُ اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ

جخ هىاْ ثٍٛي ٛبٌ

ِبعَز١و+ ك. دمحم ذب١ٌخ + 

 ك.أك٠ت ى٠ٕٟ

َِبّ٘خ فٟ ؽٖو ٚر١ٕٖف اٌط١ٛه اٌّبئ١خ وؤعلاء ؽ٠ٛ١خ 

 رْو٥ٌ16ٓ٠ٍّبن فٟ ثؾ١وح ٍل 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

ربه٠ـ  1اٌولك  42اٌّغٍل 

13/2/2020 

 عٍُ اٌؾ١بح

 إٌجبر١خ

 ك. اٍّٙبْ ى٠ٕت

 ِب٠ب ٩ٍِٟ

اٌج١ٍٛ١ب١ٔٓ ِٓ عواص١ُ ع١ٖبد اٌم١ؼ ا٨ىهق اٍزق٩ٓ ٕجبغ 

 ٚرؤص١وٖ فٟ ّٔٛثو٘ اٌغواص١ُ اٌّّوٙخ اٌجْو٠خ
 عبِوخ رْو٠ٕب٩ٌمل١خ

 42اٌّغٍل 

 /2020/ 2اٌولك 

 عٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١خ
 ك.اٍّٙبْ ى٠ٕت

 ك. عف١فخ ع١َٝ

اٌفوب١ٌخ اٌٚل ١ِىوٚث١خ ٌٍي٠ذ ا٨ٍبً أجبد ا٢ً اٌْبئع 

 ُ اٌّّوٙخ اٌجْو٠خٚاٌيعزو رغبٖ ثو٘ اٌغواص١
 ا٩ٌمل١خ عبِوخ رْو٠ٓ

 42اٌّغٍل 

 2اٌولك

 /2020ٌٍوبَ /

 عٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١خ
 ك.عٛهط ك٠ت

 عٍٟ عجل ا٩ٌََ ثىلاُ

  Chlorellاِىب١ٔخ اٍزيهاا اٌطؾٍت ا٨فٚو ٚؽ١ل اٌق١ٍخ 

vulgaris  فٟ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ اٌّوبٌغخ صب٠ٛٔب 

 عبِوخ رْو٠ٓ

 ا٩ٌمل١خ

 3اٌولك

 /42/اٌّغٍل 

2020 

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌضساػ١خ

 اٌمغُ
اعُ اٌجبؽش أٚ 

 اٌجبؽض١ٓ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

عٍٟ عٛ٘وح   ِٕٝ  

دمحم اٌوجل.  – ثووبد   ِٕٝ 

 ك . عي اٌل٠ٓ ؽَٓ  

اعلاك فبهٛخ فطو ا٨ٔغواف اٌّبئٟ ٌزوة ؽٛٗ ٔٙو ا٨ثوُ 

 GISفٟ ٛوًٛٛ ثبٍزقلاَ ّٔٛمط وٛه٠ٓ ٚاي 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٍٛه٠ب -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 2020- 5اٌولك 

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

ك.ع١َٝ -ؽ١له ّب١٘ٓ

وج١جٛ ك.عجل اٌوي٠ي 

 ثٛع١َٝ ك.ه٠بٗ ى٠لاْ

ٚاٌفٍٛفٛعج١ََٛ عٍٝ ثو٘ ِئّواد ربص١و ااٙبفخ ١ِبٖ اٌغفذ 

 ّٔٛ اٌجطبٛب ٚأزبعٙب فٟ ِٕطمخ ١ِوبه ّبوو  ٛوًٛٛ(

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 2020ٌوبَ 6اٌولك42ِغٍل

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

دمحم ٍٍّبْ  -٠بٍو ؽّبك

 اثوا١ُ٘ ١ٍٍُ هاعٟ

رؤص١و ثو٘ اٌّقٖجبد اٌؾ٠ٛ١خ اٌّؾفيح ٌّٕٛ إٌجبد ٚؽّ٘ 

اٌَب١ٍَ١ٌه فٟ ّٔٛ ٚأزبط ٔجبد اٌفٍج١فٍخ اٌّيهٚا ّٙٓ ث١ذ 

 ِؾّٟ 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

 2020 5اٌولك12ِغٍل

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

إٌّو، عّبه؛ اٌياٚٞ،ِٕنه 

؛ عجل هللا ،ٕفٛاْ ؛ عٙبك 

 اثوا١ُ٘

اٌّْجوخ كهاٍخ رغو٠ج١خ ٌٍو٩لخ ث١ٓ ِؾزٜٛ اٌزوثخ ا٨ٔزفبف١خ 

 عيئ١بً ِٓ اٌوًِ ٚ ث١ٓ ِمبِٚزٟ اٌمٔ اٌٍّجبّو ٚ اٌٚغٜ اٌؾو

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

اٌوبَ  4اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

إٌّو، عّبه؛ اٌياٚٞ،ِٕنه 

؛ عجل هللا ،ٕفٛاْ ؛ عٙبك 

 اثوا١ُ٘

فٟ اٌزوة  اٌزٕجئ ثّملاه رؾ١َٓ فٛآ اٌوٓ ٚ اٌّمبِٚخ

 ا٨ٔزفبف١خ ثؾَت ِؾزٛا٘ب ِٓ اٌوًِ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

اٌوبَ  5اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

 االٔزبط اٌؾ١ٛأٟ
أ.ك. دمحم ؽَٓ، ك. عٍٟ 

 ٍٍطبٔٗ، َ. ثزٛي ؽّبك

ف٩ي   Sparus aurataرغ١واد اٌزوو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌَّه اٌمغبط 

 ِواؽً إٌٚظ اٌغَٕٟ فٟ ا١ٌّبٖ اٌجؾو٠خ اٌَٛه٠خ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍلهاٍبد 

  -ٚاٌجؾٛس اٌو١ٍّخ 

 -(5(، اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ

أ.ك. دمحم ؽَٓ، ك. عجل 

اٌٍط١ف عٍٟ، َ. ع٩ء 

 ا١ٌْـ أؽّل

First record of Chromodoris annulata Eliot, 1904 

(Mollusca: Chromodorididae) in the Syrian 

marine waters 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍلهاٍبد 

 -ٚاٌجؾٛس اٌو١ٍّخ 

 -(5(، اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

 ػٍَٛ اٌزشثخ ٚا١ٌّبٖ
ك. ى١٘و عجٛه، أ.ك. ِؾَٓ 

 ؽ١ّْخ، َ. ٔٙبي ٍِؾُ

رؤص١و رىواه عّع اٌَبئً إٌّٛٞ عٍٝ فٖبئٖٗ ٌّٕط١ٓ ِٓ اٌل٠ه 

ٟ فٟ ٍٛه٠باٌّؾٍ  

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍلهاٍبد 

 -ٚاٌجؾٛس اٌو١ٍّخ 

 (42اٌّغٍل  

 اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ

 أ.ك.دمحم عجل اٌوي٠ي

 ك.١ٍُٚ علٌٗ  ٍٛاه ٠ٍٛف 

فوب١ٌخ اٌز١َّل اٌوٚٛٞ ٚ ا٢ىٚرٟ فٟ ثو٘ اٌٖفبد 

 Nigella sativa Lاٌّٛهفٌٛٛع١خ ٌٕجبد ؽجخ اٌجووخ ٚ أزبع١زٗ.  

 فٟ ظوٚف ِٕطمخ اٌغبة

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس ٚ 

 2020 اٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ. 

 اٌؼٍَٛ األعبع١خ
 Lysianassa costae  ٚMicrodeutopusرَغ١ً إٌٛع١ٓ  كح. أ١ِٕٗ إٌَو

gryllotapla  هرجخ ٛوف١بد ا٤هعً فٟ ١ِبٖ إٌّطمخ ِٓ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ

/ 4ٌولك / / ا42  اٌّغٍل / 

 .2020ٌٍوبَ 
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850 

 اٌْبٛئ١خ ٩ٌمل١خ

 و١ٍخ إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙشثبئ١خ
 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي اعُ اٌجبؽش أٚ اٌجبؽض١ٓ اٌمغُ

 ك .عٍٟ ٘زوٖ اٌز١ُّٖ ٚ ا٨ٔزبط

كهاٍخ ٍٍٛن ا٩ٌٕٛد اٌف٨ٛم٠خ اٌَّزقلِخ فٟ إٌّْآد اٌّول١ٔخ 

   - CATIAثَّبعلح ٛو٠مخ اٌوٕبٕو إٌّز١ٙخ ٚاٍزقلاَ ثؤبِظ 

V5 

 عبِوخ رْو٠ٓ
 6اٌولك 

 2020عبَ

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد
 2020/ ، 6اٌولك / /40عبِوخ رْو٠ٓ اٌّغٍل /ِغٍخ  ر١ُّٖ ١ٌف ٙٛئٟ ِزولك اٌمٍٛة ٌزطج١مبد اٌزغ١ّع ثزم١َُ اٌّىبْ ك. عف١ف ٕمٛه

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. ذل٠و ِبٟٙ، ك. ِو١ٓ 

 ٠ٌٛٔ، َ. ر١َ١و اٌو١َٝ

ر١ُّٖ ٚرٕف١ن ٚؽلح لٛاٛع اٌؾبٌخ اٌضبثزخ عب١ٌخ ا٨ٍزطبعخ ٌّول٨د 

اٌواكاهاد إٌج١ٚخ اٌؾل٠ضخ اعزّبكاً عٍٝ اٌوثٜ اٌزفوعٟ 

 ماد ا٨ٍزطبعخ اٌوب١ٌخ. MOSFEETٌزوأيٍزٛهاد 

 42ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ، اٌّغٍل / 

/ 
 .2020/ ، 6اٌولك / 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. فبئك عواط، ك. عف١ف 

ٕمٛه، ك. ٘ل٠ً ع١َٝ، َ. 

 ٔغُ عجبً

ّٔنعخ ٚرم١١ُ أكاء اٌّٚقُ اٌٚٛئٟ اٌٖوف ثبٍزقلاَ فٛاهى١ِخ 

 رؾ٠ًٛ فٛه١٠ٗ ماد اٌقطٛح اٌّغيأ

 42وخ رْو٠ٓ ، اٌّغٍل / ِغٍخ عبِ

/ 
 .2020/ ،  1اٌولك / 

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. عّبي ف١ٍفخ، َ. ٕفٛاْ 

 لبٍُ

فٟ ّجىبد اٌؾَبٍبد  RLPرؾ١َٓ أكاء ثوٚرٛوٛي اٌزٛع١ٗ 

 ا٩ٌٍٍى١خ ماد عمل ِٖت ِزؾووخ

 42ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ، اٌّغٍل / 

/ 
 .2020/ ، 3اٌولك /

ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د 

 ٚا٦ٌىزو١ٔٚبد

ك. اٌَّٛءي ٕبٌؼ، ك. 

ٕبكق عٍٟ، َ. فٍٛك 

 ٍوؽبْ

رؾ١ًٍ أكاء ٔظبَ ٙغٜ اٌٖٛه اٌّْفوح ثبٍزقلاَ فٛاهى١ِخ 

ٙغٜ ٘غ١ٕخ ِوزّلح عٍٝ اٌزؾ٩٠ٛد ا٠ٌّٛغٟ ٚاٌغ١جٟ ٚاٌزغ١جٟ 

 اٌّزمطوخ

 42ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ، اٌّغٍل / 

/ 
 .2020/ ، 3اٌولك /

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 ك. ٠ووة ثله

 َ. عٍٟ عٍٛ

ثبٍزقلاَ آ١ٌخ ٙغٜ VoLTEرؾ١ًٍ اٌقٖبئٔ اٌٛظ١ف١خ ٌقلِخ

 (ROHCاٌزو٠َٚخ اٌّز١ٓ  

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ 

 ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ

( 3( اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 ك.دمحم ؽغبى٠خ

 َ.١ٌِ ٍٍطبٔٗ

 ATIMكهاٍخ رؤص١و ؽغُ ٔبفنح هٍبئً اع٩ْ اّبهاد اٌّوٚه 

 PSMفٟ ٚٙع رٛف١و اٌطبلخ  Ad-hocعٍٝ أكاء ّجىبد 

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ 

 ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ

 (1)( اٌولك 42اٌّغٍل  

2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 ك. عجو ؽٕب

 َ. ؽ١َٓ ٍِٙٛثٟ

اٌٖفبد ٚا٤فوبي عٍٝ ع١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ اٌل٨ٌٟ ٚارقبم اٌمواه رؤص١و 

 فٟ إٌظُ اٌقج١وح اٌمبكهح عٍٝ ر١١ّي اٌوجبهاد ا٤ف٩ل١خ

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ 

 ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ

( 5( اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 أ.ك. دمحم ؽغبى٠خ

 ؽّبِٟ َ. ٔٙٝ
 رم١١ُ أكاء ثوٚرٛو٨ٛد ٛجمخ اٌزطج١مبد فٟ أزؤذ ا١ّ٤بء

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ 

 ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ

( 4( اٌولك  42اٌّغٍل  

2020 

ٕ٘لٍخ اٌؾبٍجبد 

 ٚاٌزؾىُ ا٢ٌٟ

 أ.ك. عوفو اٌق١و

 ك. ٍبِو ١ٍٍّبْ

 َ. هّب دمحم ِو٩

اٌزّض١ً إٌٖٟ عٍٝ أكاء أٔظّخ ٕٚف رم١١ُ أصو افز٩ف ّٔٛمط 

 اٌٖٛه

ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ ٌٍجؾٛس 

 -ٚاٌلهاٍبد اٌو١ٍّخ 

 ٍٍٍَخ اٌوٍَٛ إٌٙل١ٍخ

 2020( 4( اٌولك  42ِغٍل  

 و١ٍخ اٌطت اٌجششٞ

 سلُ اٌؼذد ٚعٕخ إٌشش اعُ اٌّغٍخ ٚاٌجٍذ ػٕٛاْ اٌّمبي اعُ اٌجبؽش أٚ اٌجبؽض١ٓ اٌمغُ

 فبٌل وٕبوٕبٔٗ  ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ
كهعخ ٙجٜ اٌلاء اٌَىوٞ ٚ عٛاًِ اٌقطٛهح اٌمٍج١خ اٌٛعبئ١خ 

 ٌٍّوٙٝ اٌّواعو١ٓ ٌّْفٝ رْو٠ٓ اٌغبِوٟ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

 1اٌولك 

 2020عبَ 

 ١ٍٍّبْ فئاك إٌموٞ ا٤ِواٗ اٌجبٕٛخ
اٌو٩لخ ث١ٓ ِْوواد اٌٖف١ؾبد اٌل٠ِٛخ ٚ ّلح ٚ أناه ا٨ؽزْبء 

 اٌلِبذٟ اٌؾبك
 ْو٠ِٓغٍخ عبِوخ ر

 /1445اٌولك /

5/10/2020 

 ى٠ٕٗ فٛاى ٚٛفٗ ٛت ا٤ٚهاَ
اٌو٩لخ ث١ٓ ِْوو وزٍخ اٌغَُ ٚ اٌز١ٕٖف ا١ٌَٕغٟ اٌغيئٟ 

 ٌَوٛبْ اٌضلٞ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

1495 

20/10/2020 

 ّ٘بَ اثوا١ُ٘ اثوا١ُ٘ اٌغواؽخ
اٌّموأخ ث١ٓ رغو٠ف فوٛ رَٕظ اٌّٛصخ اٌؾ١ّل عجو ا٨ؽ١ًٍ ٚ 

 ٌٙباٌو٩ط اٌغواؽٟ 
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

917 

15/7/2020 

 هاِٟ ف١ىزٛه ثط١قخ اٌغواؽخ
ع٩ط رّيلبد اٌغٚبه٠ف ا١ٌ٩ٌٙخ اٌزٕىض١خ ِمبهٔخ ث١ٓ ٔزبئظ اٌو٩ط 

 اٌّؾبفع ٚ اٍزئٖبي اٌغٚوٚف ا٩ٌٌٟٙ اٌغيئٟ ثبٌزٕظ١و
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

991 

23/7/2020 

 ١ٍبِٕل اثوا١ُ٘ ى٠جبه اٌغواؽخ
اٌّمبهٔخ ث١ٓ ٔزبئظ اٌقٖٟ اٌلٚائٟ ٚ اٌقٖٟ اٌغواؽٟ ف١ّب ٠زوٍك 

 عٕل ِوٙٝ ٍوٛبْ اٌّٛصخ اٌّزملَ PSAثم١ُ 
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

916 

5/7/2020 

 ؽَبْ ٍٍّبْ ؽوفُٛ اٌغواؽخ
كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ ا٩ٕ٨ػ اٌغواؽٟ اٌّفزٛػ ٚ ا٩ٕ٨ػ ثؾمٓ 

 اٌغيه اٌّضبٌٟ اٌؾبٌجٟاٌّٛاك اٌّبٌئخ عجو اٌزٕظ١و اٌجٌٟٛ فٟ رلث١و 
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

921 

5/7/2020 

 اٌغواؽخ
 وٕبْ اووَ ٕمو

 

عٛاًِ اٌقطو ٌؾلٚس ا٨ٔزبْ عٕل ِوٙٝ ّوجخ اٌغواؽخ اٌوظ١ّخ 

 فٟ َِزْفٝ رْو٠ٓ اٌغبِوخ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

375 

8/3/2020 

 ٠بِٓ ٠ٌٛٔ عجل اٌوؽّٓ اٌغواؽخ

اٌغواؽ١خ اٌَّزقلِخ فٟ كهاٍخ ِمبهٔخ ٌٍٕزبئظ اٌَو٠و٠خ ٌٍطوق 

ع٩ط ر١ٚك اٌمٕبح اٌْٛو١خ اٌمط١ٕخ : ر١ٍٛع اٌمٕبح ِع أٚ ثلْٚ 

 رضج١ذ

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ
477 

27/4/2020 

 ٍول ١ٌٚل عىوِخ اٌغواؽخ
ِمبهٔخ إٌزبئظ اٌَو٠و٠خ ث١ٓ اٌزغن٠خ اٌّجىوح ٚ اٌزم١ٍل٠خ ثول 

 عواؽبد اٌمٌْٛٛ ٚ اٌَّزم١ُ

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

 

546 

3/4/2020 

 ٕ٘بكٞ ّؾٛك أِواٗ اٌو١ٓ
اٌزغ١واد اٌّزوٍمخ ثبٌوّو فٟ صقبٔخ اٌمو١ٔخ اٌّووي٠خ ٚ رولاك 

 اٌق٠٩ب اٌجطب١ٔخ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

10008 

27/7/2020 

 ٨ٛ٠ هف١ك ؽٕب أِواٗ اٌو١ٓ
% 1رؾل٠ل اٌيِٓ ا٩ٌىَ ٌٍٕٛٛي اٌٝ مهٚح رؤص١و ا١ٌَىٍٛ ثٕز٨ٛد 

 فٟ ًٍّ اٌطبثمخ عٕل ا٤ٛفبي
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

590 

17/5/2020 
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855 

 ٠بها ه٠بٗ ٙب٘و أِواٗ اٌو١ٓ
اٍزقلاَ اٌز٠ٖٛو اٌجٖوٞ اٌّمطوٟ اٌّزّبٍه ٌلهاٍخ رؤص١و 

 اٌؾَو عٍٝ صقبٔخ اٌٍطبفخ اٌٖفواء ٌلٜ اٌجبٌغ١ٓ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

125 

21/1/2020 

 ٠ب١ٍّٓ ١ًٍٙ ى٠لاْ أِواٗ اٌو١ٓ
لطع اٌمو١ٔخ اٌٚٛئٟ رم١١ُ ف٠٩ب ثطبٔخ اٌمو١ٔخ ثول اعواء 

 ا٨ٔىَبهٞ عجو اٌظٙبهح ِع رطج١ك ١ِزٛ ِب١َ٠ٓ ٍٟ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

936 

16/7/2020 

 ا١ٌَبه فٛىٞ عغٛة أِواٗ ا٤مْ
اٌزٛافك ث١ٓ اٌزْق١ٔ ثبٌزٕظ١و ٚٔزبئظ اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ 

 ٨فبد اٌؾٕغوح
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

403 

10/3/2020 

 هٚىا١ٌٓ ه٠ّْٛ كاٚك أِواٗ ا٤مْ
 كٚه ِٕبٚهح ا٠جٍٟ فٟ ع٩ط كٚاهاٌٛٙوخ ا١ٌٍَُ

 
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

387 

10/3/2020 

 ١ٍّبف ١ٍٍّبْ اٍٚٛ ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ
فٟ رغل٠ل ثْوح  FRACTIONL CO2فوب١ٌخ ا١ٌٍيه 

 اٌٛعٗ عٕل إٌَبء فٟ ٍٓ اٌىٌٙٛخ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

854 

5/7/2020 

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ أٌٛٛ ي فٟ ع٩ط ا٨ٚهاَ اٌٛعبئ١خ اٌطف١ٍ١خاٌجوٚثو  ى٠ٓ ؽَبْ اٍؾبق ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ
1703 

13/10/2020 

 اِبٟٔ ٔي٠و ١ِٙٛة ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ

فوب١ٌخ اٌؾمٓ اٌّٛٙوٟ ثبٌن٠فبْ ا١ٌّٛمٟ ِمبثً اٌؾمٓ 

(فٟ ع٩ط  TRAMCINOLONEاٌّٛٙوٟ ٌٍَز١وٚئ١ل 

 اٌغلهاد

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

 

808 

30/6/2020 

 ثزٛي ٌئٞ دمحم ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ
فٟ ع٩ط إٌْٛأٟ  CO2FRACTINALفوب١ٌخ ١ٌيه 

 اٌجموٟ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

988 

23/7/2020 

 فبرٓ ذَبْ ا٨ّمو ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ
ٚاٌج٩ىِب اٌغ١ٕخ  FRACTIONAL CO2ا١ٌٍيه 

 فٟ رلث١و اٌفوى اٌغٍل٠خ كهاٍخ ِمبهٔخ)PRPثبٌٖف١ؾبد  
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

660 

14/6/2020 

 ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ

 

 

 ع٩ أؽّل ع١َٝ

فٟ ع٩ط إٌلثبد  FRACTIONAL CO2فوب١ٌخ ا١ٌٍيه 

اٌّٚٛه٠خ اٌول٠خ اٌٛع١ٙخ عٕل ِواعوٟ ِْفٝ رْو٠ٓ 

 2017/2018اٌغبِوٟ فٟ ا٩ٌمل١خ 

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ
109 

15/1/2020 

 ٙؾٝ اؽّل ّوجبْ ٛت ا٤ٛفبي
اٌجٛاث١خ ثفمو اٌلَ ع٩لخ ا٠غبث١خ اٌَّزٚل اٌجواىٞ ٠ٌٍٍّٛخ 

 ٍٕخ 14اٌٝ 6اٌوٛىٞ عٕل ا٤ٛفبي ثوّو 
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

8497 

5/7/2020 

 ٛت ا٤ٛفبي
اٌفذ ِٖطفٝ ثبُ 

 ث١ٛن
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ أزْبه اٌجلأخ عٕل ا٤ٛفبي اٌوث١٠ٛٓ

485 

29/4/2020 

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ َٔجخ ٚ ٔٛا اٌزْٛ٘بد اٌقٍم١خ ٌلٜ اٌٛاٌلاْ ٌجٕٝ ثَبَ ؽبرُ ٛت ا٤ٛفبي
844 

1/7/2020 

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ اٌم١ّخ اٌزْق١ٖ١خ ٌٕمٔ رولاك اٌٖف١ؾبد فٟ أزبْ ا١ٌٌٛل ِٖطفٝ ٠ٍٛف اوو ٛت ا٤ٛفبي
585 

14/5/2020 

 ٔٛها ؽَٓ لولّبى ٛت ا٤ٛفبي
اٌزظب٘واد اٌَو٠و٠خ ٚ اٌّٛعٛكاد اٌزٕظ١و٠خ اٌو١ب١ٔخ فٟ 

 عٕل ا٤ٛفبياٌزٙبة اٌّولٞ ٚ ا٨ِوبء ٚ اٌؾّٚبد 
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

927 

15/7/2020 

 هىاْ فئاك عّواْ ٛت ا٤ٛفبي

اٌّمبهٔخ ث١ٓ افزجبه اٌَّزٚبكاد اٌجواى٠خ ٚ اٌفؾٔ 

ا١ٌَٕغٟ ٌقيعخ اٌّولح فٟ رْق١ٔ ا٨ٔزبْ ٌغوصِٛخ 

ا٠ٌٍّٛخ اٌجٛاث١خ عٕل ا٤ٛفبي اٌّٖبث١ٓ ثبٌزٙبة اٌغبى 

 اٌوم١لٞ

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ
79 

13/1/2020 

اٌز١ٌٛل أِواٗ 

 إٌَبء
 ٘جخ دمحم دمحم

ِمبهٔخ ث١ٓ اٍزقلاَ ٍزواد اٌىٍِٛف١ٓ ِمبثً ٍزواد 

اٌىٍِٛف١ٓ ِع ا١ٌّزفٛه١ِٓ فٟ رؾو٠٘ ا٤؟ثبٙخ عٕل 

 ِو٠ٚبد اٌّج١٘ ِزولكاٌى١َبد

 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ
868 

12/7/2020 

اٌز١ٌٛل ٚأِواٗ 

 إٌَبء
 هثب عٍٟ عجل هللا

اٌٛه٠ل اٌَوٞ فٟ رلث١و ِمبهٔخ ث١ٓ ا٤ٚو١َز١ٍٛٓ كافً 

 اٌطٛه اٌضبٌش ِٓ اٌّقبٗ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

865 

12/7/2020 

ٌز١ٌٛل ٚأِواٗ ا

 إٌَبء
 ٕ٘بك عبثودمحم

اٌو٩لخ ث١ٓ ٚىْ اٌغ١ٕٓ ٚعلَ رملَ اٌّقبٗ ٌلٜ 

 اٌقوٍٚبد ثزّبَ اٌؾًّ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

869 

12/7/2020 

اٌز١ٌٛل ٚ أِواٗ 

 إٌَبء

 ٘جٗ ِٕنه

 ٛوث١ٗ

ث١ٓ ٛو٠مزٟ أعطبء ا١ٌّيٚثوٍٚزٛي ٨ٔٙبء اٌؾًّ ِمبهٔخ 

 فٟ اٌضٍش ا٤ٚي
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

137 

22/1/2020 

اٌز٠ٖٛو اٌطجٟ ٚ 

 اٌزْق١ٔ اٌْوبعٟ
 َٔو٠ٓ دمحم ؽ١له

كٚه اٌو١ٔٓ اٌغٕب١َٟٛ فٟ رؾل٠ل كهعخ ا٨ٚهاَ اٌلثم١خ 

 اٌلِبذ١خ فٛق اٌق١ّخ ثبٌمبهٔخ ِع اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ
 ِغٍخ عبِوخ رْو٠ٓ

128 

22/1/2020 
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 (م0202 –0288األخٌرة ) العشر/ تغٌرات البحث العلمً خالل السنوات 82/ كالملح

 ة وطالب الدراسات العلٌا(والمنجزة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌ)األبحاث المسجلة 

 م0202حتى عام  م0288.  رسائل الماجستٌر  المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  (8 -82جدول ) 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 692 71 05 05 23 02 32 23 23 23 05 ا٢داة

 647 64 56 25 56 02 26 62 00 32 05 اٌؼٍَٛ

 846 211 553 35 20 63 02 00 55 23 55 اٌطت

 724 95 33 66 53 22 02 32 26 66 36 اٌضساػخ

 629 74 00 05 25 25 65 23 55 55 50 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 828 73 32 26 20 05 552 32 23 32 26 اٌّٙه

 218 6 2 50 2 2 6 32 55 53 55 إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 661 79 52 25 03 23 20 65 52 55 32 االلزصبد

 ::3 42 03 55 22 35 05 32 56 52 2 غت األعٕبْ

 314 56 36 23 33 55 33 5 32 5 3 اٌص١ذٌخ

 249 29 50 33 52 53 55 35 2 2 55 اٌجؾٛس اٌج١ئ١خِؼٙذ 

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌجؾش٠خ
5 55 6 55 6 0 0 56 2 27 :6 

 71 7 0 2 3 55 0 55 0 - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 295 26 35 33 52 35 36 32 32 2 5 رشث١خ

 216 21 55 35 6 2 52 53 6 3 0 ِؼٍِٛبر١خ

 211 6 55 55 3 6 35 36 3 5 2 رشث١خ س٠بظ١خ

 267 21 35 55 53 50 33 32 53 52 2 اٌزّش٠ط

 54 52 - 3 - - - - - - - اٌؾمٛق

 6851 7:3 818 758 617 639 7:6 823 581 576 418 اٌّغّٛع
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 م 0202حتى عام  0288(. رسائل الماجستٌر المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام 0 -82جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 434 32 22 03 71 52 30 52 36 26 53 ا٢داة

 411 51 23 05 49 52 32 36 36 32 55 اٌؼٍَٛ

 638 91 65 65 72 32 05 52 23 55 55 اٌطت

 459 45 55 53 51 53 23 25 36 25 22 اٌضساػخ

 341 47 22 22 36 6 56 33 56 53 52 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 :42 :2 32 26 64 35 55 22 25 32 25 اٌّٙه

 472 39 00 25 62 52 55 25 35 22 52 االلزصبد

 278 35 36 33 38 53 52 0 6 3 52 غت األعٕبْ

 44 5 0 3 6 3 5 2 0 - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 3: 9 2 53 29 55 55 5 2 55 - اٌص١ذٌخ

 61 3 3 2 22 2 3 2 5 3 - اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 9: 9 3 52 39 2 55 6 5 5 - اٌزشث١خ

 99 4 55 52 29 55 52 2 5 - - رّش٠ط

 33 4 5 5 5 3 5 3 3 - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 53 9 3 2 8 3 5 2 3 0 - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 68 : 55 2 21 3 0 - 2 3 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 59 8 2 2 4 - 2 5 6 5 3 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 3 3 - - - - - - - - - اٌؾمٛق

 4218 447 464 553 :56 295 :43 356 336 354 346 اٌّغّٛع
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  208 – 098892فاكس  :    208 – 098892هاتف :  –مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً  –جامعة تشرٌن 
 

858 

 

 م0202حتى عام م  0288(. رسائل الماجستٌر المرلنة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام 9 -82جدول ) 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 83 :2 6 52 5 - 55 5 52 3 5 ا٢داة

 66 6 0 56 7 3 6 50 2 0 5 اٌؼٍَٛ

 19 - - - - - 53 - - 5 - اٌطت

 44 3 2 2 6 - 52 3 2 2 5 اٌضساػخ

 102 : 33 53 45 - 2 3 5 5 - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 122 31 52 56 24 2 52 53 2 3 0 اٌّٙه

 62 3 52 2 :  2 6 52 2 - االلزصبد

 14 3 3 2 6 - 5 - - 5 - غت األعٕبْ

 32 21 3 5 5 - 3 3 3 3 5 إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 10 - 3 3 2 3 5 5 - 5 - اٌص١ذٌخ

 10 - 5 5 2 - 0 5 5 - - رّش٠ط

 17 2 2 0 - - 2 3 - - - اٌزشث١خ

 26 : 3 3 6 - - 2 3 2 - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 16 2 5 0 2 - 2 5 - 5 - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌجؾش٠خ
- 3 - 3 3 - - 5 5 4 11 

 11 4 5 2 - - - 5 - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 2 - - 2 2 - - - - - - اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 648 97 6: 221 :9 21 8: :7 55 :4 : اٌّغّٛع



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (م 0202-0288تغٌر أعداد رسائل الماجستٌر المسجلة والمنجزة و المرلنة  )(. .  2 -22شكل ) 

 

 

 (م 0202-0288تراكمً ٌبٌن تغٌر أعداد رسائل الماجستٌر المسجلة والمنجزة و المرلنة )مخطط (.   0 -82شكل )

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ماجستٌر مسجل 

 ماجستٌر منجز

 ماجستٌر مرلن

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 ماجستٌر مسجل 

 ماجستٌر منجز

 ماجستٌر مرلن



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0202حتى عام  0288 (.  رسائل الدكتوراه المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام 0 -82جدول )  -

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 272 36 33 50 26 2 55 52 55 3 5 ا٢داة

 239 28 35 35 31 50 5 5 55 0 3 اٌؼٍَٛ

 7 2 5 5 - - - 5 5 5 - اٌطت

 346 35 02 53 37 53 52 56 35 3 55 اٌضساػخ

 72 7 55 3 9 55 5 5 0 5 5 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 84 : 50 50 9 3 3 55 - - - اٌّٙه

 31 4 6 5 - 5 3 2 - - - غت األعٕبْ

 28 - 3 - 4 5 0 5 3 - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 :31 44 32 32 39 56 35 3 0 52 32 االلزصبد

 82 : 2 53 29 55 5 2 3 - - اٌزشث١خ

 : - 2 3 3 - - 5 - 5 - اٌزّش٠ط

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌجؾش٠خ
- 5 - 5 3 2 2 2 5 4 26 

 28 4 3 5 - - 3 - - - - ثؾٛس اٌج١ئخِؼٙذ 

إٌٙذعخ 

 اٌّؼٍِٛبر١خ
5 - 5 5 - 0 3 2 2 3 29 

 22 4 5 2 2 - - - - - - اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 22 2 6 2 - - - - - - - اٌص١ذٌخ

 2173 :24 2:6 311 243 4: 89 84 71 52 62 اٌّغّٛع



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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868 

 

 0202حتى عام  0288(.  رسائل الدكتوراه المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام   5 -82جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 7554 50 2 55 6 2 0 2 6 5 5 ا٢داة

 - 53 6 2 8 3 3 2 5 2 5 اٌؼٍَٛ

 98 - - - - - - - - - - اٌطت

 37 50 56 52 23 3 5 55 0 3 2 اٌضساػخ

 35 3 0 3 7 5 - 2 5 - 5 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 216 0 6 2 3 - - 5 - - 5 اٌّٙه

 9 32 53 52 7 5 52 50 2 5 2 االلزصبد

 39 - 3 3 2 5 5 5 - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 39 55 2 5 5 5 - - - - - اٌزشث١خ

 4 5 5 - - - - 5 - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 3 5 5 - - - - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ  ٌجؾٛس اٌج١ئخ

 9 5 2 5 - - - - - - - غت األعٕبْ

 3 - 5 5 - - - - - - - اٌزّش٠ط

 4 5 3 - - - - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 514 9: 87 72 54 25 39 52 34 :2 33 اٌّغّٛع



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 م0202حتى عام  0288(. رسائل الدكتوراه المرلنة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  6 -82جدول )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 9 5 - 3 - - - 5 5 - - اٌضساػخ

 6 3 - 5 2 - 5 - - - - اٌؼٍَٛ

 2 - - 5 - - - - - - - اٌطت اٌجششٞ

 2 5 - - - - - - - - - غت األعٕبْ

 3 - - 5 - - 5 - - - - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٚاٌىٙشثبئ١خ
- - - 5 - - - 2 5 3 8 

 2 5 - - - - - - - - - ا٢داة

 24 - 3 2 2 - 5 3 2 5 - االلزصبد

 2 - 5 - - - - - - - - اٌزّش٠ط

 2  - - 2 - - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 3 5 - - - - 5 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌجؾش٠خ
- - - - - - 2 - - - 2 

 2 - - - - 5 - - - - - ِؼٙذ ثؾٛس اٌج١ئخ

 55 9 5 22 5 2 5 8 5 2 - اٌّغّٛع



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (م 0202-0288المرلنة  ) مخطط تراكمً ٌبٌن تغٌر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة و(. 0 -82شكل )  
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 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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 0202 حتى عام 0288العلمٌة المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  ثاألبحا -(  8 – 82جدول )  -

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122 اٌى١ٍخ

 37 - - - 3 0 0 3 5 5 5 ا٢داة

 34 - - - 3 5 3 6 5 3 0 اٌؼٍَٛ

 29 3 2 3 - - 3 2 3 - 5 اٌطت

 :2 - 3 - - 5 - 0 5 5 2 اٌضساػخ

 8 - - - - 3 - 2 5 - 5 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 25 - 5 - - - 5 2 3 5 2 اٌّٙه

 4 - - - - - - 3 5 - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 5 - - - - - 5 5 5 - 5 االلزصبد

 25 - - - 2 5 - 2 3 2 5 غت األعٕبْ

 8 - - 5 2 5 5 - - - 2 اٌص١ذٌخ

 7 5 2 - - - - 5 5 - 3 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 3 - - - - - - 5 - - 5 اٌجؾٛس اٌجؾش٠خِؼٙذ 

 :2 2 - 2 3 - 2 0 3 - 5 اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 44 - 5 6 7 3 2 5 5 - - اٌزشث١خ

 8 - - - - 5 - 0 5 - - اٌزّش٠ط

 2 - - - - - - - - 5 - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 3 - - - - - - 5 5 - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 2 - - - - - - - 5 - - اٌؾمٛق

 317 7 22 24 25 25 32 69 42 23 37 اٌّغّٛع



 0202التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . م0202حتى عام  م0288العلمٌة المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  ثاألبحا -(  9 – 82جدول )  -

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخ
 اٌّغّٛع 3131 :312 3129 3128 3127 3126 3125 3124 3123 3122

 25 - 5 - 5 - 2 3 - - 5 ا٢داة

 37 - 3 5 2 5 5 2 - 2 0 اٌؼٍَٛ

 22 5 5 5 - - - 2 3 2 - اٌطت

 42 - 5 - 3 - 5 3 0 2 0 اٌضساػخ

 4 - 5 -  - 5 - - - 5 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 23 - - - 3 5 3 2 5 5 3 اٌّٙه

 3 - - - - - 3 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 3 - - - - 5 - - - - 5 االلزصبد

 26 - - 5 - - 0 3 - 3 0 غت األعٕبْ

 9 5 - 2 2 - - - 3 5 - اٌص١ذٌخ

 5 - - 5 2 - 3 - - - - اٌزّش٠ط

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌج١ئ١خ
3 - 5 - - - - - - - 4 

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌجؾش٠خ
5 - - 5 5 - 2 - - - 5 

 2 - - - - - - 5 - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

و١ٍخ اٌزشث١خ 

 اٌش٠بظ١خ
- 5 - 5 - - 2 2 5 2 21 

 38 3 5 3 7 5 3 5 - - - اٌزشث١خو١ٍخ 

 284 8 23 32 :2 8 :3 39 22 28 34 اٌّغّٛع
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (م 0202-0282( تغٌرات  أعداد أبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المسجلة والمنجزة ) 5 – 82الشكل )               

 

 

 (م 0202-0282التدرٌسٌة المسجلة والمنجزة )( مخطط تراكمً ٌبٌن تغٌرات  أعداد أبحاث أعضاء الهٌئة 6 – 82الشكل )           
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 فً كلٌات ومعاهد جامعة تشرٌن التً ألٌمتألنشطة العلمٌة ا/ 88/  الملحك

 م 0202جدول  بالندوات التً تمت الامتها فً جامعة تشرٌن خالل العام  -

 تاريخ االنعقاد عنوان النشاط نوع النشاط الكلية

 م3/3/2020 التقؾيؼ السؤسدي الحاتي ورشة عسل رئاسة جامعة تذخيؽ

 اليشجسة الدراعية
 م7/1/2020 اآلفات الغازية في سؾرية وزلبشان والبمجان السجاورة ورشة عسل 

 م8/3/2020 الشجوة العمسية البحاث الجراسات العميا في كمية اليشجسة الدراعية  نجوة عمسية 

 كمية اآلداب والعمؾم االندانية
 م1/3/2020 نذاط ثقافي بسشاسبة اليؾم العخبي لمفة العخبية  نذاط ثقافي

 م2/3/2020 قدؼ المغة الفخندية –مشيجية البحث  ورشة عسل 

 م2/3/2020 كمية اليشجسة السيكانيكية والكيخبائيةأسبؾع الجراسات العميا في  ورشة عسل  كمية اليشجسة السيكانيكية والكيخبائية 

 م7/12/2020 كيف تدؾق لشفدػ في سؾق العسل الريجالني ورشة عسل  كمية الريجلة

 مؤتسخ كمية اليشجسة السجنية 
السؤتسخ اليشجسي الثاني لظالب الجراسات العميا ) بحؾث 

 الجراسات العميا دعامة أساسية مؽ دعامات التشسية (
 م10/12/2020

 


