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     الجهات العامة أو الخاصة التً  أسماء المشرفٌن لكل محور المحاور البحثٌة لكل وحدة رئٌس وأعضاء الوحدة اسم الوحدة المسم ةــــــالكلٌ
 ٌمكن التعاون معها
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 المحاور البحثٌة فً لسم علم االجتماع ال ٌوجد ال ٌوجد علم االجتماع

 دراسات أنثرو بولوجٌا -1
 اجتماع حصري ورٌفً -2
 سكان وتنمٌة -3
 خدمات اجتماعٌة -4

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد

 الفلسفةالمحاور البحثٌة فً لسم  ال ٌوجد ال ٌوجد الفلسفة
 الفلسفة العربٌة -1
 الفلسفة السٌاسٌة -2
 الفلسفة الؽربٌة -3
 أبستمولوجٌا -4
 جمال وأخبلل -5

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد

 المحاور البحثٌة فً لسم اللؽة العربٌة ال ٌوجد ال ٌوجد اللؽة العربٌة

 الشعر -1
 النثر -2
 المصة المصٌرة -3
 الخبر -4
 الرواٌة -5

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد

المحاور البحثٌة فً لسم الجؽرافٌا) الشعبة  ال ٌوجد ال ٌوجد الجؽرافٌا
 الطبٌعٌة(

 

 مناخ وطمس -1
 طرائك -2

 المحاور البحثٌة فً لسم الجؽرافٌا
 ) الشعبة البشرٌة(

التؽٌرات السكانٌة والدٌمؽرافٌة  -1
 وااللتصادٌة والسٌاحٌة

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد
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 المحاور البحثٌة فً لسم التارٌخ ال ٌوجد ال ٌوجد التارٌخ

 تارٌخ العرب واإلسبلم -1
 التارٌخ الحدٌث والمعاصر -2
 التارٌخ المدٌم -3

 
 

 ال ٌوجد ال ٌوجد

اللؽة 
 الفرنسٌة

 المحاور البحثٌة فً لسم اللؽة الفرنسٌة ال ٌوجد ال ٌوجد

 أدب -1
 ترجمة -2
 نمد -3
 لسانٌات -4

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد

اللؽة 
 اإلنكلٌزٌة

 المحاور البحثٌة فً لسم اللؽة اإلنكلٌزٌة ال ٌوجد ال ٌوجد

 أدب -1
 شعر -2
 نمد -3
 مسرح -4

 

 ال ٌوجد ال ٌوجد
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اإلحصاء 
 والبرمجة

 -االلتصاد
اإلحصاء 
 والبرمجة

 - - - أ.د.شكٌب بشمانً رئٌسا  

اإلحصاء 
 والبرمجة

 -االلتصاد
 د. دمحم عكروش المخاطر األول: إدارةالمحور  أعضاء الوحدة:

المؤسسة العامة السورٌة للتأمٌن + شركات التأمٌن الخاصة 
 + المصارؾ العامة والخاصة

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 أ.د. إبراهٌم العلً
المحور الثانً: مساهمات بحثٌة فً االلتصاد 

 المٌاسً المالً
 شفٌك اسماعٌلروال د. 

المصارؾ العامة والخاصة وشركات التأمٌن العامة 
 والخاصة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 -االلتصاد
 المكتب المركزي لئلحصاء د. عبد الهادي الرفاعً المحور الثالث: السكان والتشؽٌل والبطالة أ.د.عبد الهادي الرفاعً

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 جمٌع المؤسسات العامة والخاصة د. أٌمن العشعوش السبلسل الزمنٌة الرابع:المحور  أ.د.دمحم عكروش

اإلحصاء 
 والبرمجة

 -االلتصاد
 أ.د. ٌمن منصور

 – )صحٌةالمحور الخامس: الخدمات المجتمعٌة 
 تعلٌمٌة(

د. شكٌب بشمانً + د. 
 هنادي شمعون

 وزارة التعلٌم العالً + وزارة التربٌة + وزارة الصحة

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 السحؾر الدادس: تسكيؽ الذباب والسرأة  أ.د.أيسؽ العذعؾش
د. أحسد أديب أحسد + د. 

 الفعاليات السجتسعية شروق بركات
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اإلحصاء 
 والبرمجة

ضبط السحؾر الدابع: األساليب اإلحرائية في  أ.د. عز الديؽ حيدر -االلتصاد
 الجؾدة

 جسيع الذركات الرشاعية د. يسؽ مشرؾر + د. شكيب بذساني

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 الزراعيوزارة الزراعة + السررف  د. نبال دخؾل في التشسية. الزراعي وأثرهالسحؾر الثامؽ: اإلنتاج  د. طالب أحسد

اإلحصاء 
 والبرمجة

ودورىا  والزريبيةالسحؾر التاسع: الدياسات السالية  د. يديرة دريباتي -االلتصاد
 في التشسية

 وزارة السالية  أحسد أديب أحسدد. 

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 الجامعات الحكؾمية والخاصة د. راميا الجبيمييد. طالب أحسد +  السحؾر العاشر: األساليب الحديثة في اإلحراء د. ىشادي شسعؾن 

اإلحصاء 
 والبرمجة

 رئاسة مجمس الؾزراء د. إبراليؼ العمي + د. فتاة صبؾح اإلعسار وإعادةالسحؾر الحادي عذر: اإلحراء  د. فتاة صبؾح -االلتصاد

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

 شركات التأميؽ كافة د. يديرة دريباتي  والتأميؽالسحؾر الثاني عذر: اإلحراء  د. شروق بركات

اإلحصاء 
 والبرمجة

 د.أحسد أديب أحسد -االلتصاد
السحؾر الثالث عذر: الشسذجة الرياضية لمسذكالت 

 جسيع الذركات والسؤسدات د. عز الديؽ حيدر  واالجتساعيةاالقترادية 

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

الذكاء االصظشاعي والتعمؼ  عذر:السحؾر الرابع  د. راميا الجبيمي
 اآللي

 كميات السعمؾماتية في الجامعات كافة د. فادي خميل

اإلحصاء 
 والبرمجة

 رئاسة مجمس الؾزراء  د. إبراليؼ العمي إحراء الحروب واألزمات عذر:السحؾر الخامس  د. رولى شفيق اسساعيل -االلتصاد

اإلحصاء 
 والبرمجة

اإلحصاء 
 والبرمجة

    د. فادي خميل

اإلحصاء 
 والبرمجة

    د. نبال دخؾل -االلتصاد
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 د. عفراء علً  المحاسبة المحاسبة
 أ. د. لطٌؾ زٌود
 د. رٌم عٌسى
 د. اٌاد حاتم

 د. ٌحٌى عبد الرحمن
 د. عبد هللا أوبان

 د. نؽم مكٌة
 إٌمان انجرود. 

 د. حٌدر حٌدر
 د. همسة حمدان
 د. باسل نصار
 د. نذٌر دمحم

 د. ؼٌث جدٌد
 د. مرٌم عبد الحلٌم
 د. أحمد عاصً
 د. سهى سنكري
 د. كندة حلٌبٌة
 أ. فادي حٌدر

مفاهٌم الجودة فً المحاسبة وتأثٌراتها 
المختلفة )جودة المعاٌٌر، جودة 
الممارسات المحاسبٌة، جودة نظام 
المعلومات المحاسبٌة، جودة المعلومات 
المحاسبٌة، جودة التعلٌم المحاسبً، جودة 

 التدلٌك(

أعزاء الييئة التدريدية بقدؼ 
 السحاسبة

 نقابة السيؽ السحاسبية
 الجامعات والييئات البحثية السيتسة بالتعميؼ السحاسبي

 الذركات العامة والخاصة
 سؾق دمذق لألوراق السالية

االتجاهات الحدٌثة للمحاسبة وتدلٌك   
 الحسابات فً ظل التحدٌات المعاصرة

  

مخرجات التعلٌم المحاسبً وانعكاساته 
مهنٌا  وأكادٌمٌا  والمؤهبلت التً ٌجب أن 

 ٌتمتع بها المحاسب

  

تكنولوجٌا المعلومات ونظم المعلومات 
 المحاسبٌة 

تطبٌمات الذكاء الصنعً فً المحاسبة 
 والتمرٌر المالً

تطبٌمات الذكاء الصنعً بمهنة تدلٌك 
 الحسابات

  

االتجاىات الحديثة بالتحميل السالي  
الستقدم لمقؾائؼ السالية ونساذج التشبؤ 
 وانعكاساتيا عمى قيسة الذركة

  

 
 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 
 

 كلٌة االلتصاد

 
 
 
 رٌم محمود د. 

   

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 كلٌة االلتصاد

 

د. رضوان العمار، د سمٌر  السٌاسة المالٌة 
شرؾ، د. لٌندا إسماعٌل، د 

 هٌفاء ؼدٌر 

البنن المركزي، وزارة المالٌة، هٌئة تخطٌط 
 الدولة، مؤسسات المطاع العام والخاص 
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المالٌة العلوم 
 والمصرفٌة

د. رضوان العمار، د. لٌندا إسماعٌل،  السٌاسة النمدٌة  أ.د. رضوان العمار  كلٌة االلتصاد
 د. سمٌر شرؾ، د هٌفاء ؼدٌر 

البنن المركزي، هٌئة تخطٌط الدولة، وزارة 
 المالٌة، المطاع المصرفً الخاص والعام 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

هٌئة تخطٌط الدولة، البنن المركزي، المؤسسات  د. لٌندا إسماعٌل، د رٌم محمود،  تموٌل دولً  شرؾ د. سمٌر كلٌة االلتصاد
الدولٌة واإلللٌمٌة، سوق دمشك لؤلوراق المالٌة 

 والمؤسسات المالٌة األخرى 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 كلٌة االلتصاد
 

 

سوق دمشك لؤلوراق المالٌة، البنن المركزي،  د. رٌم محمود، د. سمٌر شرؾ  األسواق المالٌة  د. منى بٌطار 
 المؤسسات التموٌل اإلللٌمٌة والدولٌة 

 المطاع المصرفً، شركات المطاع الخاص 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

المالٌة، المطاع الخاص  لؤلوراقسوق دمشك  د. رٌم محمود، د ابً محمود،  التموٌل واالستثمار  د. حنان ضاهر  كلٌة االلتصاد
والعام، بكافة انواعه، الهٌئة العامة لبلستثمار، 
مؤسسات التامٌن، مؤسسات التموٌل واالستثمار 

 المحلٌة والخارجٌة 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

د. حنان ضاهر، د. ابً محمود، د.  تمٌٌم أداء المؤسسات المالٌة  د لٌندا إسماعٌل  كلٌة االلتصاد
لٌندا اسماعٌل، د رضوان العمار، د. 

 زٌنب مهنا د. رٌم محمود

المطاع المصرفً الخاص والعام، سوق دمشك 
لؤلوراق المالٌة، هٌئة تخطٌط الدولة ووزارة 

 المالٌة، البنن المركزي 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

 سماعٌل،إد. لٌندا  العمار،د. رضوان  إدارة مخاطر  د. أبً محمود  كلٌة االلتصاد
د.  بٌطار،د. منى  ضاهر،د. حنان 

 زٌنب مهنا د. رٌم محمود 

والعام، المطاع المصرفً الخاص  المركزي،البنن 
 التأمٌنً مؤسسات مالٌة دولٌة  المطاع

 هٌئة تخطٌط الدولة والوزارات المعنٌة 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

د. لٌندا إسماعٌل، د. زٌنب مهنا، د.  الرلابة المصرفٌة  زٌنب مهنا  د. كلٌة االلتصاد
حنان ضاهر، د. هبة عبٌدة. د منى 

 د. ابً محمود  بٌطار،

هٌئات الرلابة  المركزي،البنن  المصرفً،المطاع 
 التأمٌن  والخارجٌة، لطاعالمحلٌة 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

د.  بٌطار،د. منى  عبٌدة،د. هبة  الخدمات المصرفٌة  د. هٌفاء ؼدٌر  كلٌة االلتصاد
  مهنا،زٌنب 

الشركات العامة  والعام،المطاع المصرفً الخاص 
 والخاصة 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

الشركات  المختصة،هٌئات الرلابة  المركزي،البنن   محمود.د. ابً  بٌطار،د. منى  حوكمة الشركات  د. هبة عبٌدة  كلٌة االلتصاد
 ةوزارة المالٌ والخاصة،العامة 

 رامً دمحم رئٌسا  د.  كلٌة االلتصاد إدارة األعمال

المالٌة، المطاع الخاص والعام  لؤلوراقسوق دمشك   
، الهٌئة العامة لبلستثمار، مؤسسات مؤسساتهبكافة 

التامٌن، مؤسسات التموٌل واالستثمار المحلٌة 
الصناعٌة  الشركات ، المطاع المصرفً،والخارجٌة
، المنظمات الخدمٌة العامة والخاصة واإلنتاجٌة

والتجارٌة بكافة أنواعها، المؤسسات التعلٌمٌة 
العامة والخاصة، الهٌئات واألجهزة الرلابٌة، 
المرافئ، المشافً، شركات االتصاالت العامة 

 والخاصة.
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 أعضاء الوحدة: االلتصادكلٌة  إدارة األعمال
 أد. علً مٌا

 أ.د. بسام زاهر
 أ.د. صبلح شٌخ دٌب

 أ.د. نهاد نادر
 د. سامر لاسمأ.

 أ.د. باسم ؼدٌر 
 د. كندة علً دٌب
 د. منذر مرهج

 د. رٌزان نصور
 د. فاطر سلٌطٌن

  د. شٌراز طرابلسٌة
 د. سوما سلٌطٌن
 د. طه المرشد
 د. عتاب حسون
 د. حنان تركمان

 عمارد. لصً 
 د. سعٌد إسبر

 د. فداء الشٌخ حسن
 د. دانٌا زٌن العابدٌن

 د. جمٌل عٌسى
 د. سنان حلوم
 د. لٌنا فٌاض

 د. احمد السكري
 د. نضال عٌسى
 د. سومر ناصر
 د. لمى اسبر

 د. دٌمة ماخوس 
 د. نور وحود

 د. سوزان ناصر
 د. والء نصور
 د. نجوى محمود
 د. وسٌم جبور

 

 -د. فاطر سلٌطٌن -د. سامر لاسم أ. التسوٌك االجتماعً
 -د. سومر ناصر

 د. رٌزان نصور -د. دٌمة ماخوس  

 إدارة األعمال

 

 -د. فاطر سلٌطٌن -أ.د. بسام زاهر التسوٌك األخضر  إدارة األعمال
 -أ.د. سامر لاسم

 د. رٌزان نصور 

  إدارة األعمال

 -د. فاطر سلٌطٌن -سامر لاسمأ.د.  المزٌج التسوٌمً السلعً  إدارة األعمال
 -د. سومر ناصر

د. احمد  -د. دٌمة ماخوس 
 د. نور وحود -السكري

  إدارة األعمال

د.  -د. احسد الدكري  -أ.د. باسؼ غدير المزٌج التسوٌمً االلكترونً  إدارة األعمال
 فاطر سميظيؽ

  إدارة األعسال
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  إدارة األعسال د. ديسة ماخؾس -د. فاطر سميظيؽ سلون المستهلن  إدارة األعمال

  إدارة األعسال أ.د. سامر قاسؼ -د. ريزان نرؾر بحوث التسوٌك  إدارة األعمال

 -د. دانيا زيؽ العابديؽ -د. رامي دمحم إدارة خدمة العمبلء  إدارة األعمال
  -ناصر د. سؾمر

 د. والء نرؾر -د. ديسة ماخؾس

  إدارة األعسال

د.  -د. نؾر وحؾد -أ.د. سامر قاسؼ استراتٌجٌات التسوٌك الدولً  إدارة األعمال
 ليشا فياض

  إدارة األعسال

د.  -د. سنان حلوم -أ.د. سامر لاسم التسوٌك االستراتٌجً  إدارة األعمال
د. وسٌم  -د. فاطر سلٌطٌن -رامً دمحم
 جبور

  إدارة األعسال

د.  -د. احسد الدكري  -د. سشان حمؾم التسوٌك السٌاحً  كمية االقتراد إدارة األعمال
 نجؾى محسؾد

 

 -أ.د. صالح شيخ ديب لوجستٌات النمل البحري  كمية االقتراد إدارة األعمال
 د. رامي دمحم -د. مشذر مرىج 

 

د.  -د. سؾمر ناصر -أ.د. سامر قاسؼ التسوٌك الرشٌك  كمية االقتراد إدارة األعمال
 ديسة ماخؾس

 

أ.د.  -د. سشان حمؾم -د. فاطر سميظيؽ أسالٌب حدٌثة فً التسوٌك  كمية االقتراد إدارة األعمال
 سامر قاسؼ

 

د.  -د. نجؾى محسؾد -د. فاطر سميظيؽ إدارة وتخٌط المبٌعات  كمية االقتراد إدارة األعمال
 سؾمر ناصر

 

د. ليشا  -د. رامي دمحم -د. ريزان نرؾر نظم معلومات تسوٌمٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 -فياض

 د. ديسة ماخؾس -د. سؾمر ناصر 

 

أد. نياد  -د. مشذر مرىج -د. رامي دمحم إدارة مالٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 د. عتاب حدؾن  –نادر 

 

د.  -د. نزال عيدى -د. شيراز طرابمدية ادارة المنظمات الخدمٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 والء نرؾر

 

د. فداء الذيخ  -أ.د. صالح شيخ ديب ادارة العملٌات  كمية االقتراد إدارة األعمال
 د. سعيد اسبر  -د. طو السرشد -حدؽ

 

د.  -كشدة عمي ديبد.  -أد. عمي ميا ادارة الموارد البشرٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 د. حشان تركسان -رامي دمحم

 

  د. سؾما سميظيؽ -أد. عمي ميا ادارة األزمات  كمية االقتراد إدارة األعمال

 أد. نياد  -د. مشذر مرىج -د. رامي دمحم ادارة األسواق المالٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
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 د. قري عسار -د. عتاب حدؾن  –نادر 
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أد. نياد  -د. مشذر مرىج -د. رامي دمحم ادارة االستثمار  كمية االقتراد إدارة األعمال
 د. قري عسار -د. عتاب حدؾن  –نادر 

 

 أ.د. باسؼ غدير  ادارة المعرفة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 عمي ديب د. كشدة

 

د.  -د. جسيل عيدى -د. سامر قاسؼأ. نظم وتكنلوجٌا المعلومات اإلدارٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
د. ليشا  -د. نزال عيدى -رامي دمحم
 فياض

 

  د. سؾما سميظيؽ -د. لسى اسبر استراتٌجٌات الرلابة اإلدارٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال

د. لسى  -د. كشدة عمي ديب -أد. عمي ميا ادارة وتطوٌر االداء  االقترادكمية  إدارة األعمال
  -اسبر

 -د. ليشا فياض -أ.د. صالح شيخ ديب
 د.حشان تركسان-د. سؾزان ناصر

 

د.  -أ.د. بدام زاىر -د. شيراز طرابمدية ادارة الجودة الشاملة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 دانيا زيؽ العابديؽ

 

د.  -د. كشدة عمي ديب -أد. عمي ميا اصبلح إداري  كمية االقتراد األعمالإدارة 
 -دانيا زيؽ العابديؽ

 د. سؾزان ناصر 

 

د. سؾما  -د. لسى اسبر -أد. عمي ميا ادارة استراتٌجٌة  كمية االقتراد إدارة األعمال
 سميظيؽ

 

د. نجؾى  -أ.د. سامر قاسؼ -د. رامي دمحم ادارة اإلمداد  كمية االقتراد إدارة األعمال
 د. ليشا فياض -محسؾد

 

د. مشذر  -د. رامي دمحم -أ.د. سامر قاسؼ ادارة االولوٌات  كمية االقتراد إدارة األعمال
 مرىج

 

 عفٌؾ حٌدر رئٌسا  د.  كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط

هٌئة تخطٌط  -وزارة االلتصاد والتجارة الخارجٌة  
وزارة  -التموٌن والتجارة الداخلٌةوزارة  -الدولة

وزارة  -البنون العامة والخاصة -التنمٌة البشرٌة
وزارة  -وزارة اإلدارة المحلٌة -اإلسكان والتعمٌر

 وزارة الموارد المائٌة -وزارة الزراعة -النمل

أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة فً  كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 المسم:

 أ.د. نزار صمر لنوع
أ.د. ٌوسؾ عبد العزٌز 

 محمود
 أ.د. عفٌؾ ٌوسؾ حٌدر

البشري فً  دور تكوٌن رأس المال
 تحمٌك النمو االلتصادي

 د. روال اسماعٌل -د. ولٌد عامر

 االلتصاد والتخطٌط
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 أ.د. نور الدٌن هرمز
 أ.د. حٌان أحمد سلمان
 أ.د. دمحم علً صمر

 أ.د. دمحم معن عزٌز دٌوب
 أ.د. عصام أحمد إسماعٌل

 د. ولٌد ؼالب عامر
 د. لؤي دمحم صٌوح

 د. طرفة زكرٌا شرٌمً
 د. روال ؼازي إسماعٌل
 د. دمحم إبراهٌم محمود

 إبراهٌم دمحم اسبرد. 
 د. ابتهال أحمد لابملً
 د. هٌثم ابراهٌم جعفر
 د. درٌد فهد العٌسى

 د. عبٌر ناعسة
 د. مٌساء اسبر
 د. رامً الٌمة

 د. علً سلٌمان أحمد
 د. ماهر صالح اللٌوا

 د. علً ٌوسؾ
 د. شادي سمٌر شهٌله
 د. ماٌا أحمد مرشد

 د. ربا كنٌفاتً
 د. حسٌن حسن

د. ٌوسؾ  -د. نور الدٌن هرمز المنافسة والتنافسٌة  كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 محمود

 

  د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمر اإلنتاج المتؽٌر تكتٌكٌا  واستراتٌجٌا    كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط

التحلٌل الدٌنامٌكً فً ظل   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 المتؽٌرات االلتصادٌة

د.  -د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمر
 ماهر اللٌوا

 

التدفمات وكٌفٌة االستفادة منها فً   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 رفع معدل النمو

د.  -دٌوبد. دمحم معن  -د. دمحم صمر
 روال اسماعٌل

 

دور االستهبلن واالدخار فً إٌجاد   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 التنمٌة المستدامة

 د. عبٌر ناعسة -د. روال اسماعٌل
 

الكفاءة الحدٌة لرأس المال ودورها   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 فً جذب االستثمار

د.  -د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمر
 روال اسماعٌل

 

اإلنتاجٌة الحدٌة وفعالٌتها فً زٌادة   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 النمو االلتصادي

د.  -د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمر
 روال اسماعٌل

 

الفجوات التضخمٌة واالنكماشٌة   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 وكٌفٌة المعالجة

د.  -اسماعٌلد. عصام  -د. دمحم صمر
 روال اسماعٌل

 

البورصة ودورها فً الطلب   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 االستثماري

د.  -د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمر
 روال اسماعٌل

 

 د.  -د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمرمستوى األسعار والتأثٌر على   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
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 اسماعٌلروال  األسواق

الدعم الحكومً أسالٌبه وبدائله   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 وجدواه

 ٌوسؾ. د -هرمز الدٌن نور. د
 محمود

 

الثورة التكنولوجٌة ودورها فً دعم   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 االلتصاد الوطنً

 ٌوسؾ. د -هرمز الدٌن نور. د
 محمود

 

  د. ولٌد عامر سوق العمل ومتطلباته  كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط

التحلٌل االلتصادي لترابط اإلنتاج   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
 باإلنتاجٌة فً المطاعات المختلفة

د.  -د. عصام اسماعٌل -د. دمحم صمر
 روال اسماعٌل

 

لؤلزمة على تمٌٌم اآلثار االلتصادٌة   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
المطاعات المختلفة لبللتصاد 

 السوري

 ٌوسؾ. د -هرمز الدٌن نور. د
 محمود

 

المتؽٌرات الداخلٌة والمتؽٌرات   كلٌة االلتصاد االلتصاد والتخطٌط
الخارجٌة وتأثٌرها على االلتصاد 

 الوطنً
 د. روال اسماعٌل -د. دمحم معن دٌوب

 

د.  -د. نؾر الديؽ ىرمز -د. دمحم صقر الدؾق واالستقرار االقترادي آلية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 يؾسف محسؾد

 

السذاكل االقترادية وكيفية معالجتيا   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 في عل األزمات

 محسؾد يؾسف. د -ىرمز الديؽ نؾر. د
 

االقترادية االستثسار في القظاعات   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 اسساعيل روال. د -ديؾب معؽ دمحم. د زراعة( -خدمات -)صشاعة

 

  محسؾد يؾسف. د -ىرمز الديؽ نؾر. د التكامل بيؽ القظاعات االقترادية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

  محسؾد يؾسف. د -ىرمز الديؽ نؾر. د التخظيط والتشسية اإلقميسية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

دور االستثسارات األجشبية السباشرة في   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 اسساعيل روال. د -ديؾب معؽ دمحم. د إعادة األعسار في سؾرية

 

دور السذروعات الرغيرة في التشسية   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 د. ماىر الميؾا -د. يؾسف محسؾد االقترادية

 

  د. عبير ناعدة -د. طرفة شريقي اقتراديات الظاقة والظاقات البديمة  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

اإلصالحات االقترادية وبرامج إعادة   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 محسؾد يؾسف. د -ىرمز الديؽ نؾر. د الييكمة وانعكاساتيا

 

ىجرة الكفاءات الؾطشية أسبابيا ونتائجيا   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 محسؾد يؾسف. د -ىرمز الديؽ نؾر. د وانعكاساتيا

 

  د. وليد عامر اقتراديات الشقل  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

سياسة العقؾبات االقترادية في   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 اليقةد. رامي  -د. لؤي صيؾح العالقات الدولية

 

 د. شادي  -د. عفيف حيدر -د. نزار قشؾع األزمات االقترادية الدولية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
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 شييمو
  د. لؤي صيؾح -د. عفيف حيدر االقتراديات الدولية الشاشئة  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
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  د. دمحم معؽ ديؾب -د. عفيف حيدر الظاقة والعالقات الدولية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

األزمات وأثره عمى العالقات االقترادية   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 د. شادي شييمو -د. نزار قشؾع والدياسية

 

وأثرىا في الشغام  السشغسات الدولية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 د. رامي اليقة -د. لؤي صيؾح العالسي

 

حركة رؤوس األمؾال بيؽ الدول   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 د. لؤي صيؾح -د. دمحم معؽ ديؾب وتأثيراتيا االقترادية

 

  صيؾحد. لؤي  -د. دمحم معؽ ديؾب سياسات السؤسدات الدولية  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

  د. لؤي صيؾح -د. دمحم معؽ ديؾب الذركات متعددة الجشديات  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

  د. لؤي صيؾح -د. دمحم معؽ ديؾب اقتراديات الشقل الدولي  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

االقترادي السديؾنية وأثرىا عمى القرار   كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط
 د. لؤي صيؾح -د. دمحم معؽ ديؾب والدياسي

 

  د. رامي اليقة -د. لؤي صيؾح السشغسات الدولية وحقؾق االندان  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

  د ميداء اسبر –د. طرفة شريقي  اقتراديات الدياحة  كمية االقتراد االلتصاد والتخطٌط

 د.صفاء جنٌدي  المانون الخاص

 المعامبلت االلكترونٌة
 
 
 

 أعضاء المسم
جمٌع هٌئات ومؤسسات السلطات التشرٌعٌة و 
التنفٌذٌة والمضائٌة فً الدولة باإلضافة إلى هٌئات 

 ومؤسسات وشركات المطاع الخاص
 الوسائل الحدٌثة فً اإلثبات

 
 

 التشرٌعات العمالٌة

 د.صبا جنٌدي  المانون الجزائً

لانونٌة نمدٌة فً دراسات 
 التشرٌعات الجزائٌة الخاصة

  

والع المسؤولٌة الجزائٌة ومجاالت 
 تطوٌر األحكام المتعلمة بها

الجرائم االلتصادٌة بٌن المانون 
 والتطبٌك

 د.ؼسان علً  المانون الدولً

   المواعد المادٌة الدولٌة
دور التحكٌم فً تسوٌة منازعات 

 االستثمار

توطٌن المشارٌع من وجهة نظر 
 المانون الدولً الخاص

أثر انضمام الدولٌة إلى اتفالٌة 
 واشنطن على السٌادة الوطنٌة
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أثر االتفالٌات الدولٌة فً العبللات 
 االلتصادٌة الدولٌة
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 وحدة التشهع الحيهي  
  د. بسام الصالح العبد/ رئٌسا  

 
 التنوع الحٌوي النباتً و الحٌوانً 

 أ.دة. وفاء شومان
 دة. لمى حمدان
 دة. أمٌنه النسر

 د. بسام الصالح العبد

 وزارة الزراعة,
 الهٌئة العامة للتمانة الحٌوٌة.

  
  

 
الحٌوٌة وتطبٌماتهما الوراثة والتمانات 

 العملٌة

 أ.دة. وفاء شومان
 دة. لمى حمدان

الهٌئة العامة للتمانة الحٌوٌة. المركز الدولً لؤلبحاث 
 الزراعٌة) اٌكاردا(, أكساد

  
  

 البٌئة وملوثاتها.
 

 دة. أمٌنه النسر
 دة. سوزان عبد هللا

 د. حسام نعال

 وزارة البٌئة 

  
  

واستخدامها فً الرٌاضٌات التطبٌمٌة 
 مجال التنمٌة

 
 د. حسن طه

الجامعات األخرى, والجامعات الخاصة, هٌئة الطالة 
 الذرٌة, الهٌئة العامة لبلستشعار عن بعد

 
ترشيع و تحميل 

 األغذية

 )رئٌس( د. علً سلطانة
 حرفوش د. محسن  
 سلمان فؤاد. د
 دمحم رامز. د
 موسى أمٌن. د
 الحكٌم لصً. د
 نداؾ دمحم. د
 علً علً. د
 صفوت نادٌا. د
 حلبً كامٌلٌا. م

 األؼذٌة وتحلٌل كٌمٌاء.1

 وسبلمة اإلنسان وجودة تؽذٌة.2

 الؽذاء

 األؼذٌة مٌكروبٌولوجٌا.4

 المٌكروبٌة والصناعات

ٌّة  وتصنٌع حفظ.5 المنتجات النبات

 والحٌوانٌة

 مستخلصات من االستفادة.6 

 فً العطرٌة و الطبٌّة النباتات
 ة.الؽذائٌ التصنٌع

ٌشرؾ رئٌس المسم على المحاور  
 البحثٌة فً المسم .

 

وزارة التجارة  -وزارة الصناعة –وزارة الزراعة 
المعامل الخاصة التً تعمل  -الداخلٌة وحماٌة المستهلن
 فً مجال التصنٌع الؽذائً

 ولاٌة النبات

الكائشات الحيهانية 
 ومكافحتها

 رئٌسا   -علً رمضان

 . د. نبٌل أبوكؾ1

 د. عادل حورٌة. 2

 . د. عبد الكرٌم الجندي3

 . د. دمحم أحمد4

 . د. خلٌل مكٌس5

 . د. ابراهٌم صمر6

 . د. مالن عمران7

 . د. أسعد حسن8

 . د. أنؽام بوبو9

 . د. حازم دٌب11

 . م. رٌتا الحاٌن11

 . م. عبل نجمه12

 . م. رنده سلٌمان13

 . م. دمحم شٌحا14

 . م. إسراء أحمد15

 ؼالٌة. م. سهٌر 16

 . م. فٌصل حبٌب17

 . م. لبنى رجب18

 . أنوار سٌد أحمد19

 . ألٌدا مٌهوب21

 
 
 

دراسات فً مجال تربٌة نحل العسل 
 ودودة المز.

 أ.د. خلٌل مكٌس
 

 

 
 

 حشرات)  حشرٌة وؼٌر حشرٌة آفات
(  الخ........... لوارض – عناكب –

 . مماومتها وطرائك

 أ.د. عبد الكرٌم الجندي
 حسند. أسعد 

 

 
 

 - كٌمٌائٌة)  الزراعٌة اآلفات مكافحة
 مستخلصات – حٌوٌة

 ( الخ.........األعشاب

 
 أ.د. دمحم طوٌل 
 أ.د. دمحم أحمد
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المحاصٌل 
 الحملٌة

األمراض النباتٌة 
 واألعشاب ومكافحتها

 

 رئٌسا   -أ.د. عماد اسماعٌل
 د. محمود حسن
 د. دمحم طوٌل

 د. سمٌر طباش
 المؽربًد. صباح 

 د. جمال األحمد
 د. سلٌم راعً
 د. دمحم مطر

 د. عصام عبلؾ
 د. ابتسام ؼزال
 د. ندى ألوؾ

 د. عبد الرحمن خفته
 د. نادٌن علً د.مٌس المبٌلً
 د. سامر ؼانم د. وسٌم فنده
 م. منذر تموز م. نهى علٌو

 م. ماري حوش م.نورا عباس
 م. عفراء حٌدر م. رنا الجبلد

 ؼانم م. رنا علً م. ردٌنا

 
 
 
 
 

 -دراسة األمراض) الفطرٌة
 -الفٌروئٌدٌة -الفٌروسٌة -البكتٌرٌة

الفٌتوببلزما/ الببلزما النباتٌة ( 
 وطرائك مماومتها.

 
 
 
 
 

 أ.د. صباح المؽربً
 أ.د. سلٌم راعً

 

 . مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة1

 .مدٌرٌة الزراعة2

 . مركز تربٌة األعداء الحٌوٌة 3

 وؼٌرها من المراكز البحثٌة 

 
 وطرائك الضارة األعشاب دراسة

 .مكافحتها
 

 
 أ.د. سمٌر طباش

 

انتاج السحاصيل 
 الحقمية

 أ.د. دمحم عبد العزٌز
 د. نبٌل حبٌب
 د. أوال لاجو
 د. حبل دمحم

 أ.د. نزٌه رلٌة )متماعد(

تطوٌر وتحسٌن الماعدة العلفٌة فً -
 .المطر العربً السوري

النباتات محاصٌل  تحسٌن إنتاج -
ومنتجات  ونوعا الطبٌة والعطرٌة كما

المحاصٌل الحملٌة األخرى 
 وتكنولوجٌتها.

 أ.د. دمحم عبد العزٌز
 أ.د. نزار حربا
 د. مجد دروٌش
 د. نزار معبل
 د. أوال لاجو
 د. حبل دمحم

 أ.د. نزٌه رلٌة )متماعد(

 الهٌئة العامة للبحوث الزراعٌة -
 ة واالصبلح الزراعًوزارة الزراع-
 المدٌرٌة العامة للتبػ -
المركز العربً لدراسات المناطك الجافة واألراضً -

 الماحلة )أكساد(
المركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطك الجافة -

 )اٌكاردا (
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 الشباتتربية 

 أ.د. نزار حربا
 أ.د. صالح لبٌلً

 أ.د. بولص خوري
 أ.د. دمحم نائل خطاب

تربٌة وتحسٌن و التنوع الحٌوي النباتً-
مجموعات المحاصٌل الحملٌة فً المطر 

 العربً السوري

 أ.د. نزار حربا
 أ.د. صالح لبٌلً

 أ.د. بولص خوري
 أ.د. دمحم نائل خطاب

 

بيئة وفديهلهجيا  
 الحقميةالسحاصيل 

 د. مجد دروٌش
 د. حسام خبلصً
 أ.د. ٌوسؾ دمحم

المعامبلت الزراعٌة استخدام تطوٌر  -
تأثٌر اإلجهادات اإلحٌائٌة  والمختلفة 

انتاجٌة واللبلإحٌائٌة المختلفة على 
 المحاصٌل الحملٌة المختلفةونوعٌة 

 د. مجد دروٌش
 د. حسام خبلصً
 أ.د. ٌوسؾ دمحم

 

 نزار معبلد.  التقانات الحيهية
 د.دٌفانا ٌوسؾ

استخدام التمانات الحٌوٌة وتطبٌمات 
الهندسة الوراثٌة وزراعة األنسجة 

 النباتٌة للمحاصٌل الحملٌة

 د. نزار معبل
 د. دٌفانا ٌوسؾ

 

االلتصاد 
 الزراعً

 الدراسات االقترادية

 أ.د ابراهٌم حمدان صمر رئٌسا  
 أ.د ؼسان ٌعموب

 أ.د محسن جحجاح  
 أ.د عمر فاروسً 
 أ.د منذر خدام 
 د محمود علٌو 
 د. ؼسان بدور 
 د. مجد نعامة 

 
 

دراسات الجدوى و الكفاءة االلتصادٌة  
للمشروعات الزراعٌة النباتٌة 

 والحٌوانٌة. 
تمكٌن وتفعٌل دور المرأة فً التنمٌة 

 الرٌفٌة .
إدارة األعمال الزراعٌة و المحاسبة و 

باتً و تحوٌل مشارٌع إلنتاج الن
 الحٌوانً و التصنع الزراعً .

اإلرشاد الزراعً و دور فً تطوٌر 
 المجتمع الرٌفً. 
للمنتجات النباتٌة و  ةالدراسات التسوٌمٌ

 الحٌوانٌة و األمن الؽذائً و المائً .

 مركز بولا لؤلبحاث العلمٌة . - 
 مدٌرٌة الزراعة فً محافظتً البلذلٌة وطرطوس . -
كل الجهات التً تهتم بدراسة الجدوى والكفاءة االلتصادٌة  -

 للمشروعات . 
 

 مبمرة فدٌو أ.د. توفٌك دالتسمٌن صؽار المجترات باستخدام  أ.د. توفٌك دال تغذية الحيهان 
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 أ.د. ولٌد الرحمون
 أ.د. عادل جمول

 عبلئك ؼٌر تملٌدٌة.
تأثٌر بعض اإلضافات على األداء 

 اإلنتاجً للحٌوانات والدواجن.
تلوث األعبلؾ والكشؾ عن األثر 

 -معادن ثمٌلة -المتبمً ) مبٌدات
مضادات  -أفبلتوكسٌنات –هرمونات 

حٌوٌة( فً المنتجات الؽذائٌة ذات 
 المنشأ الحٌوانً .      

 تأثٌر البلون العلفً فً نمو الحمبلن.
تأثٌر إضافة النباتات الطبٌة على األداء 
              اإلنتاجً للحٌوانات والدواجن.      

تحسٌن المٌمة الؽذائٌة لمخلفات 
المحاصٌل الزراعٌة ومخلفات تصنٌع 

 الخضار والفواكه.
تأثٌر استخدام خلطات علفٌة على 

 المعاٌٌر اإلنتاجٌة للمجترات .

 أ.د. ولٌد الرحمون
 أ.د. عادل جمول

 
 

 الحيهان وأمراض صحة
 والدواجن 

 جببلويأ.د. رفٌك 
 أ.د. علً نٌصافً
 د.بشرى العٌسى

دراسة بعض المشاكل المائمة فً مجال 
صحة وأمراض الحٌوان والمسببات 
المرضٌة المختلفة فً الحٌوانات 

 الزراعٌة والعمل على حلها.
دراسة بعض المشاكل الصحٌة المهمة 

والمسببات المرضٌة المختلفة فً 
مزارع دواجن الساحل السوري والعمل 

 لها .على ح
دراسة حول طفٌلٌات الدم عند 
 المجترات فً الساحل السوري .

دراسة طفٌلٌات اإلبل الخارجٌة فً 
 سورٌا.

دراسة حول التهابات الضرع السرٌرٌة 
 وتحت السرٌرٌة فً الساحل السوري.

 ادارة مزارع االنتاج الحٌوانً.

 أ.د. رفٌك جببلوي
 أ.د. علً نٌصافً
 د.بشرى العٌسى

  وزارة الزراعة
 الصحة الحٌوانٌة
 ...( -البلدٌات )المسالخ

 المؤسسة العامة للدواجن
 الصحة البشرٌة لؤلمراض المشتركة 

 

اإلنتاج 
 الحٌوانً

التقانات الحيهية 
الحيهانية )مجترات 
 ودواجن وأسساك(

 

 أ.د. محسن حمٌشة
 ا.د. دمحم حسن
 د. زهٌر جبور

 التحسٌن الوراثً للحٌوانات الزراعٌة.
 مؤشرات جزٌئٌة.استخدام 

إخصاب مختبري وزراعة أجنة 
 واستنساخ.

 التوصٌؾ الجزٌئً لؤلنواع الحٌوانٌة.
 

 أ.د. محسن حمٌشة
 ا.د. دمحم حسن
 د. زهٌر جبور

 مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة

 أ.د. محسن حمٌشة وراثة وتربية الحيهان  
 د.زهٌر جبور
 د.توفٌك نداؾ

 فً مجال الوراثة :
االحتٌاطً الوراثً للدجاج المحلً دراسة 

إلنتاج البٌض واللحم فً ظروؾ تربٌة 
 الهجن التجارٌة .

التربٌة الداخلٌة )تربٌة األلارب ( ضمن 
بنً –ثبلث أنماط مورفولوجٌة )اسود 

رصاصً منمط( مستنبطة من المطٌع 
االبتدائً ودراسة المؤشرات اإلنتاجٌة لكل 

 نمط.
 فً مجال تربٌة الحٌوان:

سٌن إنتاجٌة عروق األبمار فً تح-1

 الظروؾ البٌئٌة السائدة.

 فً مجال الوراثة : أ.د. محسن حمٌشة
 

 فً مجال الدراسات الفٌزٌولوجٌة والتناسلٌة:
 د. زهٌر جبور

 
 فً مجال تربٌة الحٌوان:

 د.توفٌك نداؾ
 

 مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة
 مبمبرة فدٌو
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تعدٌل أسالٌب تربٌة الماعز بما ٌتناسب -2

مع خطط تطوٌر وتحسٌن الؽطاء النباتً و 
 الحراجً.

تأثٌر بعض العوامل البٌئٌة و التناسلٌة  -3

 والتؽذٌة على نوعٌة وكمٌة حلٌب الجاموس. 
تحسٌن لطعان الماعز واألبمار المحلٌة -4

 باتجاه إنتاج الحلٌب فً الساحل السوري.
تحسٌن مواصفات اللحوم عند الحٌوانات -5

 الزراعٌة.
 فً مجال الدراسات الفٌزٌولوجٌة والتناسلٌة:
دراسة الكفاءة التناسلٌة لؤلنواع الحٌوانٌة 
الزراعٌة المختلفة والعوامل المؤثرة على 

 الخصوبة.
دراسة العبللة بٌن المؤشرات الدموٌة 

 ٌوكٌمٌائٌة وإنتاجٌة الحٌوانات.والب
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دراسة األنواع السمكٌة المهاجرة  أ.د. دمحم حسن األسمان 
 إلى البحر المتوسط.

دراسة التنوع الحٌوي وبٌولوجٌا 
األحٌاء المائٌة فً المسطحات 

المائٌة العذبة والمالحة والطفٌلٌات 
 التً تصٌبها.

دراسة التنوع الوراثً والتوصٌؾ 
الجزٌئً والتحسٌن الوراثً 

 لؤلسمان.
األسمان فً المٌاه العذبة استزراع 
 والمالحة.

 وزارة الزراعة أ.د. دمحم حسن
 المؤسسة العامة للثروة السمكٌة

 وخصوبة كٌمٌاء 
 البٌئًالتربة والتلوث 

 أ.د. عبد العزٌز بوعٌسى
التربة والتلوث  وخصوبة كٌمٌاء
  البٌئً

 د.علً زٌدان د. ؼٌاث علوش
د.ندٌم خلٌل د. لٌلى حبٌب د. عزٌز 

 أسعد

 وزارة الزراعة
 وزارة البٌئة

 المائٌة دالموار

فٌزٌاء التربة  
 واستصبلح األراضً

 د.جهاد ابراهٌم
 فٌزٌاء التربة واستصبلح األراضً

د.جهاد ابراهٌم د. دمحم دكه د. سوسن 
د. جٌنا  –هٌؾ د. منى بركات 

 اسكٌؾ

 وزارة الزراعة
 وزارة البٌئة

 المائٌة دالموار

الري والصرؾ  
 الزراعً

 د. جمٌل عباس
 الري والصرؾ الزراعً

د. جمٌل عباس د. علً كنجو د. 
 نٌفٌن حسون

 وزارة الزراعة
 وزارة البٌئة

 المائٌة دالموار

 
 تصنٌؾ األراضً

 د. عادل رلٌه
 حصر وتصنٌؾ الترب

 وزارة الزراعة د. عادل رلٌه د. سمر ؼانم
 وزارة البٌئة

 المائٌة دالموار

االحٌاء الدلٌمة  
 والتلوث الحٌوي

 د.ٌاسر حماد
االحٌاء الدلٌمة ودورها والتحوالت 

 البٌئٌة

 وزارة الزراعة د. عٌسى كبٌبو د. ٌاسر حماد
 وزارة البٌئة

 المائٌة دالموار
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 الحراج والبٌئة

الحراج والبٌئة 

 والمراعً

 د. طاهر شٌخو رئٌسا  
د.زهٌر شاطر  د. أسامة 

 رضوان
 -د.محمود علً –د.بسٌمة الشٌخ 
 د.حكمت عباس
 د. وائل علً
 د.طبلل أمٌن -د.عماد لبٌلً
 د.سبلفا سلمان
 –د. مٌشٌل سكاؾ  -. أدهم جلب
د.  -د. روز المبٌلً -د.لٌلى عبود
 ٌاسٌن شٌخ دمحم -راما داؤد

 وصٌانتهالتنوع الحٌوي 
- 

 د.زهٌر شاطر  د. أسامة رضوان
 -د.محمود علً –د.بسٌمة الشٌخ 
 د.حكمت عباس

 وزارة الزراعة
 وزارة البٌئة

 أكساد
 منظمة األؼذٌة والزراعة

د. حكمت عباس د. وائل علً د.  نمذجة االنواع الحراجٌة وانتاجٌتها  
 زهٌر شاطر

 

 -د.عماد لبٌلً –د.حسن عبلء الدٌن  التشجٌر الحراجً
 د.طبلل أمٌن

 

المنتجات الخشبٌة وؼٌر الخشبٌة 
 للؽابة

 -د.سبلفا سلمان -د.حسن عبلء الدٌن
د.  -د. طبلل أمٌن -د. أسامة رضوان

 محمود علً
 

 

 –د. مٌشٌل سكاؾ  -د. أدهم جلب النظم البٌئٌة واضراباتها
د. راما  -د. روز المبٌلً -د.لٌلى عبود

 ٌاسٌن شٌخ دمحم  -داؤد

بعض الصناعات  –كلٌة الصٌدلة  -وزارة البٌئة
 الدوائٌة
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 وحدة نباتات الخضار  

 
أ.د. نصر شٌخ سلٌمان  

 رئٌسا 
أ.د. بدٌع سمرة  

 أ.ده.سوسن سلٌمان  
 أ.درٌاض زٌدان 
 د. حسان خوجه  
 ده .جنان عثمان

 
 

المشاكل المتعلمة بإنتاج  دراسة-1

الفاكهة و الخضار من حٌث ) 
التربة ، التسمٌد ،الري ،األصول 
 الوراثٌة و األصناؾ المزروعة(

دراسة تأثٌر االجهادات  البٌئٌة -2 

فً إنتاج الخضار الحملٌة والمحمٌة 
 وأشجار الفاكهة

تمنٌات انتاج الخضار فً -3.

البٌوت المحمٌة و تربٌة وتحسٌن 
لفاكهة و الخضار و محاصٌل ا

الزراعة العضوٌة لمحاصٌل 
 الفاكهة و الخضار.

 
 
 

استتتتتخدام التمنٌتتتتات الحٌوٌتتتتة فتتتتً -4

توصتتتتتتتتتٌؾ محاصتتتتتتتتتٌل الفاكهتتتتتتتتتة 
والخضتتتتتار و اكثارهتتتتتا واستتتتتتخدام 
المخصتتبات العضتتوٌة والحٌوٌتتة فتتً 

 إنتاج الفاكهة والخضار

 

  

ـــــــة
ميـــــــ
ك

 
سة
يشد
ال

 
ـــــــة
عــــــــ
زرا
ال

 

 وحدة نباتات الفاكية  
 

 وحدة نباتات الفاكهة  -2

 أ.د.علً دٌب رئٌسا
أ.د. رشٌد خربوتلً    
 .د.جرجس مخول    
 أ.د.هٌثم اسماعٌل 
 ده.رباب دٌوب

 البذار. إلكثارالمؤسسة العامة   
 

 

  وحدة نباتات الزيشة  
 د. مازن نصور

 رئٌسا 
 د. سدٌؾ دنٌا 

 ده مها عبد اللطٌؾ   
 

المشاكل المتعلمة بنباتات دراسة -5

 الزٌنة وتنسٌك الحدائك .
 

 

 دٌرٌة الزراعة فً محافظتً البلذلٌةم
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كمي
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ـــــــ
يدل

لر
ة ا

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
ـــــــ

ة
 

 

 

 
 
 
 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 
 الصٌدلٌة 

 
 
 
 

وحدة البحث العلمً 
 الصٌدالنً

 رئٌس الوحدة 
 عمٌد الكلٌة

 د.دمحم فرٌد  هارون
 تمٌم هاشم حمادد.
 لمى دمحم الهوشًد.
 وهاد إبراهٌم إبراهٌمد. 
 عفراء دمحم زرٌمً د.
 نسرٌن علً لدار د.
 سالً روفائٌل داؼر د.

 د. دٌمة لحطان الدٌاب
 د. زٌنب عزٌز صارم
 د. دمحم احمد ناصر
 د. آٌات فؤاد عبود
 د. فاتن علً الشب

 هبل طبلل بركات د.
 د. دمحم لاسم لوصرة

 منى عزٌز مرعً د.
 د. نزٌه معروؾ داؤد
 د.عطٌة محرز خمٌس
 د. رمال عبد العزٌز اسعد
 د. دمحم أٌمن خالد عوامة
 د. راما حسٌن إبراهٌم
 د. سوزان بدٌع سمرة
 د. مرام ٌاسٌن ببلل

 د. عزٌزة إبراهٌم ٌوسؾ
 د. رٌم علً سبلمة
 د. دٌما نبٌل دمحم

 ٌنا أحمد صمرد. ل
 د. نعمى كامل حسن
 د. رنا  إبراهٌم ماخوس
 د. زٌنة عبد المادر حمامة
 د. ؼٌث مصطفى ودح

صٌاؼة وتحضٌر أشكال صٌدالنٌة 
مختلفة ومرالبتها ) فٌزٌائٌة ــ كٌمٌائٌة 

 ــ مٌكروبٌة ــ حٌوٌة .....(

 تمٌم هاشم حمادد.
 لمى دمحم الهوشًد.
 وهاد إبراهٌم إبراهٌمد. 
 عفراء دمحم زرٌمً د.
 نسرٌن علً لدار د.
 رسالً روفائٌل داؼ د.

 
 
 
 
 

 وزارة الصحة 
 معامل االدوٌة 

 معامل المواد الؽذائٌة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العمالٌر + 
الكٌمٌاء 
التحلٌلٌة و 
 الؽذائٌة

وحدة البحث العلمً 
 الصٌدالنً

مرالبة المواد الطبٌعٌة الؽذائٌة و  
 وأهمٌتها الصحٌةالعبلجٌة 

 د. عزٌزة إبراهٌم ٌوسؾ
 د. رٌم علً سبلمة
 د. دٌما نبٌل دمحم

 د. دٌمة لحطان الدٌاب
 د. زٌنب عزٌز صارم

 

 

لسم الكٌمٌاء 
الحٌوٌة و 
 االحٌاء الدلٌمة

وحدة البحث العلمً 
 الصٌدالنً

التمانات الحٌوٌة فً التشخٌص  
 المخبري

 منى عزٌز مرعً د.
 د. نزٌه معروؾ داؤد
 د.عطٌة محرز خمٌس
 د. رمال عبد العزٌز اسعد
 د. دمحم أٌمن خالد عوامة
 د. راما حسٌن إبراهٌم
 د. سوزان بدٌع سمرة
 د. مرام ٌاسٌن ببلل

 

  د. عزٌزة إبراهٌم ٌوسؾدراسة المواد ذات المنشأ الطبٌعً  وحدة البحث العلمً العمالٌر + 
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الكٌمٌاء 
التحلٌلٌة و 
 الؽذائٌة

الؽذائٌة المستخدمة فً المنتجات  الصٌدالنً
 العبلجً

 د. رٌم علً سبلمة
 د. دٌما نبٌل دمحم

 د. دٌمة لحطان الدٌاب
 د. زٌنب عزٌز صارم

 
 
 
 
 
 
 
 

الكٌمٌاء 
الصٌدلٌة و 
المرالبة 
 الدوائٌة 

وحدة البحث العلمً 
 الصٌدالنً

تصمٌم و مرالبة المواد االولٌة التً  
 الصٌدالنٌةتدخل فً مجال الصناعة 

 د. دمحم احمد ناصر
 د. آٌات فؤاد عبود
 د. فاتن علً الشب
 د. هبل طبلل بركات
 د. دمحم لاسم لوصرة

 

 

علم تأثٌر 
االدوٌة و 
 السموم 

وحدة البحث العلمً 
 الصٌدالنً

دراسات دوائٌة ووبائٌة سرٌرٌة و  
 تجرٌبٌة

 د. لٌنا أحمد صمر
 د. نعمى كامل حسن
 د. رنا  إبراهٌم ماخوس
 د. زٌنة عبد المادر حمامة
 د. ؼٌث مصطفى ودح
 د.نسرٌن علً  لدار
 د. عفراء دمحم زرٌمً
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ـــ
ـــ
ــ

ي
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أمراض الملب 
 واألوعٌة 

 أ.د. فراس حسٌن
 أ.د. عبد هللا شٌخ ابراهٌم -

 أ.د. اكرم جحجاح-

 أ.د. عبد هللا شٌخ ابراهٌم - وحدة لصور الملب 
 أ.د. اكرم جحجاح-
 أ.د.حسام بلة -
 أ.د. عبد الناصر رضوان -

 أ.د. عبد الفتاح عباس
 أ.د. باسم معروؾ 
 أ.د. اٌاس الخٌر 

 جامعة تشرٌن 

 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د.حسام بلة -
 أ.د. عبد الناصر رضوان-

 
 

 وحدة اضطرابات النظم

 أ.د. عبد هللا شٌخ ابراهٌم -
 أ.د. اكرم جحجاح-
 أ.د.حسام بلة -
 أ.د. عبد الناصر رضوان -

 أ.د. عبد الفتاح عباس
 أ.د. باسم معروؾ 
 أ.د. اٌاس الخٌر

 

 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د. عبد الفتاح عباس

 أ.د. باسم معروف 

 

 أ.د. عبد هللا شٌخ ابراهٌم - وحدة الداء االكلٌلً
 جحجاحأ.د. اكرم -
 أ.د.حسام بلة -
 أ.د. عبد الناصر رضوان -

 أ.د. عبد الفتاح عباس
 أ.د. باسم معروف 
 أ.د. اٌاس الخٌر

 

 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د. اٌاس الخٌر
 أ.د. فواز بدور

 

 أ.د. عبد هللا شٌخ ابراهٌم - وحدة تصوٌر الملب 
 أ.د. اكرم جحجاح-
 أ.د.حسام بلة -
 أ.د. عبد الناصر رضوان -

 أ.د. عبد الفتاح عباس
 أ.د. باسم معروف 
 أ.د. اٌاس الخٌر
 أ.د. فواز بدور
 أ.د.حمزة شبٌب

 

األمراض 
 الصدرٌة  

 أ.د. فراس حسٌن
 أ.د. ٌسر دمحم -
 أ.د. اكرم جحجاح-

 

 أ.د. ٌسر دمحم - وحدة االمراض السارٌة  
 أ.د. اكرم جحجاح-
 أ.د.دمحم الخٌر -
 أ.د. مالن حجازٌة -

 دٌبانأ.د. ؼٌاث 
 

 جامعة تشرٌن 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د.دمحم الخٌر 

 أ.د. دمر رومٌة-
 

 أ.د. ٌسر دمحم- وحدة امراض الجنب
 أ.د. حسٌن سعٌد-
 أ.د.دمحم الخٌر -
 أ.د. دمر رومٌة-

 أ.د. مالن حجازٌة
 أ.د. ؼٌاث دٌبان
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 ا.د. فراس حسٌن  
 أ.د. ؼٌاث دٌبان
 أ.د. بسام سعد 

 

 أ.د. ٌسر دمحم- وحدة اورام الرئة
 أ.د. دمحم الخٌر-
 أ.د.سلمان الماضً -
 أ.د. مالن حجازٌة -

 أ.د. ؼٌاث دٌبان
 أ.د. بسام سعد 

 أ.د. فراس حسٌن

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عمٌل خدام 
 أ.د. ٌوسؾ زرٌك

 

 أ.د. ٌسر دمحم- وحدة االنتانات التنفسٌة 
 أ.د. دمحم الخٌر-
 أ.د.مالن حجازٌة -
 أ.د. ؼٌاث دٌبان -

 أ.د. فراس حسٌن
 أ.د. عمٌل خدام 
 أ.د. ٌوسؾ زرٌك

 
 

 

 
امراض 
الجهاز 

 الهضمً   

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. اسماعٌل حماد -
 أ.د. حسان زٌزفون-
 

 
 
 
 

وحدة أمراض الكبد والطرق 
 الصفراوٌة والبنكرٌاس  

 أ.د. اسماعٌل حماد -
 أ.د. حسان زٌزفون-
 أ.د.فواز بدور -
 أ.د. مٌبلد انطانٌوس -

 أ.د. سمٌر كنعان 
 أ.د. ماهر ماضً
 أ.د. دعد دؼمان

 

 

 ا.د. فراس حسٌن 
 أ.د. أكثم لنجراوي
 أ.د. مٌبلد انطانٌوس

 

 
 
 
 

 وحدة امراض المري والمعدة 

 أ.د. أكثم لنجراوي 
 أ.د. اسماعٌل حماد

 حسان زٌزفونأ.د. 
 أ.د. مٌبلد انطانٌوس
 أ.د. ماهر ماضً
 أ.د. دعد دؼمان

 

 

  



 0200/  0202محاور البحث العلمً للعـــام 

22 
 

لٌ
ك

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ط
 ال
ة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ش
لب
 ا
ب

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــ

ي
ر

 

 ا.د. فراس حسٌن  
 أ.د. ماهر ماضً
 أ.د. دعد دؼمان

 
 
 
 
 

 وحدة امراض الكولون 

 أ.د. اسماعٌل حماد 
 أ.د. أكثم لنجراوي
 أ.د. حسان زٌزفون
 أ.د. مٌبلد انطانٌوس
 أ.د.فراس حسٌن
 أ.د. ماهر ماضً
 أ.د. دعد دؼمان

 

 

 ا.د. فراس حسٌن أمراض الكلٌة 
 أ.د. ابراهٌم سلٌمان -
 أ.د. حسٌن سعٌد-

 أ.د. ابراهٌم سلٌمان - وحدة االذٌة الكلوٌة الحادة 
 أ.د. حسٌن سعٌد-
 أ.د.عنان الٌمة -
 أ.د. عبد الفتاح عباس -

 أ.د. فراس حسٌن 

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عنان الٌمة

 أ.د. عبد الفتاح عباس

 أ.د. ابراهٌم سلٌمان وحدة الداء الكلوي المزمن 
 أ.د. لؤي نداؾ
 أ.د. حسٌن سعٌد
 أ.د. عنان الٌمة

 أ.د. عبد الفتاح عباس

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. حسٌن سعٌد
 أ.د. اٌمن حرفوش

 

 أ.د. ابراهٌم سلٌمان وحدة المعالجة الكلوٌة المعٌضة 
 أ.د. حسٌن سعٌد
 أ.د. اٌمن حرفوش
 أ.د. عنان الٌمة

 أ.د. عبد الفتاح عباس
 

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عبد الفتاح عباس

 أ.د. ربا سلمان

 
 وحدة ارتفاع التوتر الشرٌانً

 أ.د. ابراهٌم سلٌمان 
 أ.د. اكرم جحجاح 

 أ.د. حسام بلة
 أ.د. حسٌن سعٌد 
 أ.د. عنان الٌمة 

 أ.د. عبد الفتاح عباس
 أ.د. ربا سلمان

 

أمراض الدم 
 ونمل الدم 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. اسماعٌل حماد -

 أ.د. تؽرٌد لدار

 
 وحدة أمراض الدم السلٌمة  

 أ.د. اسماعٌل حماد -
 أ.د. فراس حسٌن-
 أ.د.سوزان الشمالً -
 أ.د. تؽرٌد لدار-
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 ا.د. فراس حسٌن  
 أ.د. سامر عالل
 أ.د. رنا عٌسى

 
وحدة أمراض الدم الخبٌثة 

 )اللوكٌمٌا واللمفوما (

 أ.د. مٌخائٌل جرجس
 أ.د. فراس حسٌن
 أ.د. سامر عالل
 أ.د. رنا عٌسى

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. ٌوسؾ زرٌك

 سامر عاللأ.د. 
 

 
 وحدة اؼتراس نمً العظم 

 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د. علً داؤد

 أ.د. ٌوسؾ زرٌك
 أ.د. سامر عالل

 أ.د. سوزان الشمالً 

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. سوزان الشمالً 

 أ.د. تؽرٌد لدار

 
 وحدة علم المناعة الدموٌة ونمل الدم 

 ٌن سأ.د. فراس ح
 أ.د. حسان حسٌن

 أ.د. سوزان الشمالً 
 أ.د. تؽرٌد لدار 

 

 ا.د. فراس حسٌن امراض الؽدد 
 أ.د.منٌؾ المرعً

 أ.د. ابراهٌم سلٌمان 
 

 
 

 وحدة السكري 

 أ.د.منٌؾ المرعً
 أ.د. ابراهٌم سلٌمان 

 أ.د. حسام بله 
 أ.د. ارٌج بوبو
 أ.د. ربا سلمان 
 أ.د. ربا حمدان

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. دمحم عبد الرحمن 

 أ.د. ارٌج بوبو
 

 
 

 وحدة امراض النخامى

 أ.د. منٌؾ المرعً
 أ.د. فواز بدور 

 أ.د. دمحم عبد الرحمن 
 أ.د. ارٌج بوبو
 أ.د. ربا سلمان

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. ربا سلمان
 أ.د. ربا حمدان

 
وحدة امراض الؽدد الجنسٌة 

 والكظر

 أ.د. منٌؾ المرعً 
 أ.د. احمد عبد الرحمن 

 أ.د. احمد شرٌتح
 أ.د. ارٌج بوبو 
 أ.د. ربا سلمان
 أ.د. ربا حمدان

 

العبلج 
 الفٌزٌائً 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عٌسى الٌمة
 أ.د. سوسن ؼزال

 

 
 

وحدة تأهٌل امراض الجهاز 
 العصبً المركزي 

 أ.د. عٌسى الٌمة
 أ.د. سوسن ؼزال
 أزد. اكثم هٌفا
 أ.د. هالة سعٌد 

 أ.د. ؼٌاث دروٌش
 أ.د. مازن ؼالٌة
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 ا.د. فراس حسٌن  
 أ.د. عبد الرزاق حسن

 أ.د. اكثم هٌفا
 

 
 

وحدة تأهٌل امراض الجهاز 
 الحركً وامراض العظام

 أ.د. سوسن ؼزال
 أ.د. عبد الرزاق حسن

 أ.د. اكثم هٌفا
 أ.د. علً ٌوسؾ
 أ.د. كاسر الدو

 أ.د. ؼٌاث دروٌش

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. ؼٌاث دروٌش
 أ.د. مازن ؼالٌة

 
 وحدة تأهٌل االطفال 

 

 أ.د. سوسن ؼزال
 أ.د. اكثم هٌفا

 أ.د. ؼٌاث دروٌش
 أ.د. مازن ؼالٌة 

 

امراض 
الجهاز 
 الحركً 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عبد الرزاق حسن

 أ.د. فواز بدور

 
 وحدة العظام واستمبلبها 

 أ.د. عبد الرزاق حسن
 أ.د. فواز بدور
 أ.د. كاسر الدو 

 أ.د. ؼٌاث دروٌش

 جامعة تشرٌن

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. حاتم فضة 
 أ.د. كاسر الدو 

 

 
 وحدة االمراض الروماتٌزمٌة 

 أ.د. عبد الرزاق حسن 
 أ.د. حاتم فضة 
 أ.د. كاسر الدو 

 أ.د. ؼٌاث دروٌش

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. ابراهٌم سلٌمان 
 أ.د. حسان حسٌن

 أ.د. ابراهٌم سلٌمان  وحدة أمراض المناعة الذاتٌة 
 أ.د. عبد الرزاق حسن 

 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د. كاسر الدو 

 أ.د. حسان حسٌن 

 

االمراض 
  العصبٌة

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عٌسى الٌمة 
 أ.د. فواز بدور

 

 أ.د. عٌسى الٌمة  وحدة التصلب اللوٌحً 
 أ.د. فواز بدور

 أ.د. فٌصل رضوان 
 أ.د. هالة سعٌد 

 

 جامعة تشرٌن 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. عبد الرزاق حسن 

 أ.د. رفٌك سرحٌل

 أ.د. عٌسى الٌمة  وحدة االمراض العصبٌة التنكسٌة 
 أ.د. عبد الرزاق حسن 

 أ.د. رفٌك سرحٌل 
 أ.د. دمحم عماد خٌاط 

 أ.د. هالة سعٌد 
 أ.د. ارٌج بوبو

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د.ٌوسؾ زرٌك

 أ.د. عٌسى الٌمة  وحدة االمراض العصبٌة االنتانٌة 
 أ.د. هالة سعٌد

 أ.د. فراس حسٌن 
 أ.د.ٌوسؾ زرٌك

 

 ا.د. فراس حسٌن
 أ.د. باسم معروؾ 
 أ.د. ؼٌاث دروٌش

 

 أ.د. عٌسى الٌمة  وحدة الحوادث الوعائٌة الدماؼٌة 
 أ.د. باسم معروؾ 
 أ.د. هالة سعٌد 

 أ.د. ؼٌاث دروٌش
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أمراض األذن 
والحنجرة 

والرأس والعنك 
 وجراحتها

أمراض االذن 
والحنجرة 
والرأس 
والعنك 

 وجراحتها

 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ 
 أ.د. فاٌز العلونً

 أ.د. مصطفى ابراهٌم

 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ  وحدة جراحة االذن المجهرٌة 
 أ.د. فاٌز العلونً

 أ.د. مصطفى ابراهٌم 

 جامعة تشرٌن 

 أ.د ٌوسؾ ٌوسؾ
 أ.د مصطفى ابراهٌم

 أ.د فاٌز علونً 
 

 أ.د. مصطفى ابراهٌم  وحدة جراحة الجٌوب التنظٌرٌة 
 أ.د. فاٌز العلونً 
 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ 

 

 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ 
 أ.د. مصطفى ابراهٌم 

 أ.د. فاٌز العلونً

وحدة جراحة لاعدة المحؾ 
 عبراالنؾ 

 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ 
 أ.د. مصطفى ابراهٌم 

 أ.د. فاٌز العلونً 

 

 أ.د. مصطفى ابراهٌم   
 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ 
 أ.د. فاٌز العلونً

وحدة جراحة الحنجرة التنظٌرٌة 
 بالشٌفر واللٌزر

 أ.د. مصطفى ابراهٌم 
 أ.د. ٌوسؾ ٌوسؾ 
 أ.د. فاٌز العلونً 

 

طب األسرة 
 والمجتمع

طب األسرة 
 والمجتمع

 أ.د.  فاطمة حبلج أ.د.  فاطمة حبلج الصحة العامة و المهنٌة -1 أ.د.  فاطمة حبلج

 أ.د.  فاطمة حبلج صحة المسنٌن-2 أ.د.  فاطمة حبلج 
 

 أ.د.  فاطمة حبلج 

 أ.د.  فاطمة حبلج
 حمودد. عهد 

تمٌٌم انتشار المتبلزمة -3

 االستمبلبٌة عند فئة الشباب

 أ.د.  فاطمة حبلج أ.د.  عهد حمود 
 د. عهد حمود

أمراض العٌن 
 وجراحتها 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 أ.د. تٌم دروٌش 
 أ.د.  حبٌب ٌوسؾ
 أ.د محمود رجب
 د.  فداء نصور  

 أ.د.  عبد المادر تعتاع 
 د. عفراء سلمان

 أ.د.  تٌم دروٌش  أمراض المسم األمامً للعٌن 
 أ.د.  حبٌب ٌوسؾ
 أ.د.   فداء نصور

 أ.د. تٌم دروٌش 
 أ.د.  حبٌب ٌوسؾ
 أ.د محمود رجب
 د.  فداء نصور  

 أ.د.  عبد المادر تعتاع 
 د. عفراء سلمان

 أ.د. تٌم دروٌش
 أ.د.  محمود رجب

 أ.د. عبد المادر تعتاع 
 أ.د. ٌوسؾ سلٌمان
 د.عفراء سلمان
 د. حبٌب ٌوسؾ

 أ.د.  محمود رجب أمراض المسم الخلفً للعٌن 
 أ.د.   عبد المادر تعتاع 
 أ.د.  ٌوسؾ سلٌمان 
 د. عفراء سلمان 

 أ.د. تٌم دروٌش
 أ.د.  محمود رجب

 أ.د. عبد المادر تعتاع 
 أ.د. ٌوسؾ سلٌمان
 د.عفراء سلمان
 د. حبٌب ٌوسؾ
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 أ.د. اٌمن حرفوش الجراحة القمبية الجراحة
 أ.د. منتجب صالح 

 أ.د. مضر عبد اللطٌؾ

 جامعة تشرٌن أ.د.  منتجب صالح  جراحة الشراٌٌن االكلٌلٌة -1

  أ.د.  مضر عبد اللطٌؾ  المحالٌل الشالة للعضلة الملبٌة -2

 أ.د. اٌمن حرفوش  الجراحة العربية
 أ.د.  مفٌد محفوض
 أ.د.  دمحم صالح علً

 جامعة تشرٌن أ.د. مفٌد محفوض  تثبٌت الفمرات  -1

  أ.د. مفٌد محفوض  أورام الدماغ-2

  أ.د.  دمحم صالح علً أورام النخاع الشوكً -3

  أ.د.  دمحم صالح علً التشوهات الوالدٌة العصبٌة   -4

 أ.د. اٌمن حرفوش  البهليةالجراحة 
 أ.د. لؤي نداؾ

 أ.د. خضر رسبلن 
 أ.د. حسان ناصر
 أ.د. دمحم كنعان

 أ.د.  اسحاق مهنا

 أ.د.  اٌمن حرفوش اورام الجهاز البولً التناسلً -1
 أ أ.د.  خضر رسبلن
 أ.د.  حمد كنعان 

 جامعة تشرٌن

 أ.د.  لؤي نداؾ الحصٌات البولٌة-2
 أ.د.  حسان ناصر
 أ.د.   اساق مهنا

 

 أ.د.  حسان ناصر التشوهات البولٌة -3
 أ.د.  دمحم كنعان

 أ.د.  خضر رسبلن 

 

 أ.د. أٌمن حرفوش جراحة األطفال
 أ.د. وجٌه علً

 جامعة تشرٌن أ.د.  وجٌه علً التشوهات الوالدٌة عند األطفال -1

طرٌمة دوهامٌل المعدلة فً -2 

 عبلج الولون العرطل

  د. وجٌه علً 

 أ.د.  اٌمن حرفوش  جراحة الردر
 أ.د. سلمان الماضً 

 أ.د. دمر رومٌة

 أ.د.  دمر رومٌة  اورام الرئة و الجنب  -1
 أ.د.   سلمان الماضً 

 جامعة تشرٌن 

 أ.د.   دمر رومٌة  خزع الودي بفرط التعرق-2 
 أ.د.   سلمان الماضً

 جامعة تشرٌن

 أ.د.  اٌمن حرفوش  جراحة األوعية
 أ.د.  علً كفا 
 أ.د. ؼانم احمد

 أ.د. حسام كنجو 
 د. سلٌمان علً

 أ.د.  علً كفا  الجراحة الوعائٌة ضمن اللمعة  -1
 أ.د.  ؼانم احمد
 أ.د.  حسام كنجو

 

 أ.د.  ؼانم احمد آفات الشراٌٌن و األوردة  -2 
 أ.د.  حسام كنجو
 د. سلٌمان علً

 

 أ.د.  علً كفا التشوهات الوعائٌة  -3 
 أ.د.   ؼانم احمد
 د.حسام كنجو 

 

 أ.د. أٌمن حرفوش الجراحة العامة
 أ.د. علً علوش

 أ.د. أكثم لنجراوي
 أ.د. سمٌركنعان 

 د. جمال سلٌمان

 أ.د.   علً علوش اورام الجهاز الهضمً  -1
 أ.د.   اكثم لنجراوي
 أ.د.   سمٌر كنعان 

 جامعة تشرٌن

 د جمال سلٌمان رضوح البطن  -2 
 د  سمٌركنعان 

 أ.د.   اكثم لنجراوي
 

 

 أ.د.  أٌمن حرفوش  الجراحة الترميسّية 
 د.فراس ملحم 

 أ.د.    سمٌركنعان النواسٌر الهضمٌة  -3
 أ.د.   علً علوش 

 جامعة تشرٌن
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 د. جمال سلٌمان  د.فادي كش 

ترمٌم الضٌاعات المادٌة بعد  -1

 حوادث السٌر و التشوهات االولدٌة 

 د فراس ملحم
 د  فادي كش 

 

استئصال االورام الجلدٌة  -2

 والترمٌم التالً لها

 د فراس ملحم
 د فادي كش

 

معالجة الحروق و الترمٌم  -3

 التالً لها

 د فراس ملحم
 د  فادي كش

 

 أ.د.  أٌمن حرفوش  الجراحة العظسّية
 أ.د. علً ٌوسؾ 
 أ.د. ؼٌاث حلوم 

الجراحة العظمٌة المٌحٌة : ذات  -1

 العظم والنمً 

 أ.د.    علً ٌوسؾ
 أ.د.     ؼٌاث حلوم 

 جامعة تشرٌن

 أ.د. اٌمن حرفوش 
 أ.د. علً ٌوسؾ
 أ.د.  ؼٌاث حلوم

 أ.د.    علً ٌوسؾ تثبٌت الكسور  -2
 أ.د.    ؼٌاث حلوم 
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لسم الطب 
 المخبري

 أ.د. اٌمن حرفوش  
 أ.د. معن سعد

 أ.د. صفوان ٌوسؾ

 أ.د.    معن سعد المفاصل الصناعٌة  -3
 أ.د.    صفوان ٌوسؾ 

 

 أ.د. اٌمن حرفوش  
 أ.د. علً ٌوسؾ 
 د. صفوان ٌوسؾ

 علً ٌوسؾ أ.د.    تنظٌر المفاصل  -4
 أ.د.    صفوان ٌوسؾ 

 

 
 الظب السخبري 

 
 أ.د.  فٌصل رضوان 
 أ.د.  ٌوسؾ زرٌك
 د سوزان الشمالً
 د  تؽرٌد لدار 

 أ.د.   هٌثم ٌازجً

جزئٌات االلتصاق وعبللتها -1

 بأمراض الملب الوئاعٌة 

 د. فٌصل رضوان 
 د. ٌوسؾ زرٌك

 

التشخٌص الجزٌئً لفالات الدم -2

 الوراثٌة 

 د. سوزان الشمالً 
 د. تؽرٌد لدار

 

المماومة الجرثومٌة للصادات  -3

 الحٌوٌة 

  أ.د ٌوسؾ زرٌك  أ.د هٌثم ٌازجً 
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لسم األمراض 

 الجلدٌة و الزهرٌة

 
 
 
 
 

األمراض الجمدية 
 السشقهلة بالجشس

 أ.د جمال خدام 
 أ.د دمحم اسماعٌل
 أ.د حمٌد سلٌمان

 أ.د عبد الحلٌم رومٌة 
 أ.د عبدهللا الخٌر
 أ.د روال بدور
 أ.د فوز حسن 

اللشمانٌا )تشخٌص وعبلج  -1

 وتنمٌط 

  أ.د  دمحم اسماعٌل

االشعة فوق البنفسجٌة ضٌمة  -2

 UVB-NBالحزمة 

  أ.د حمٌد سلٌمان 

 أ.د عبد الحلٌم رومٌة معالجة االمراض الجلدٌة  -3
 

 

  أ.د عبدهللا الخٌر الثالٌل بانواعها عبلج  -4
  روال بدور أ.د  العبلجات التجمٌلٌة  -5
   فوز حسن أ.د  العبلج بالٌزر -6

 
 

 التشرٌح المرضً
 

 
 
 

 التذريح السرضي

 أ.د علً داؤود 
 

دور الواسمات المناعٌة فً  -1

 تشخٌص االورام الخبٌثة 

  أ.د  علً داؤود

 أ.د علً داؤود
 أ.د زهٌر الشهابً

  أ.د  زهٌر الشهابً  اللمفوٌات  -2

 أ.د علً داؤود 
 د.  رنا عٌسى 

  د. رنا عٌسى  سرطان الثدي  -3

 د. بشر شمٌس التذريح الهصفي
 أ.د علً حسن 

تروٌة وتعصٌب الشرائح  -1

 الجلدٌة 

 د. بشر شمٌس
 أ.دعلً حسن 

 

 
 

التصوٌر الطبً 
والتشخٌص 
 ًّ  الشعاع

 
 
 
 

الترهير الظبي 
والتذخيص 

 الذعاعيّ 

 أ.د فواز بدور 
أ.د عبلء كٌالً جامعة 

 حلب (
 أ.د حاتم فضة 
 أ.د باسل العباس
 أ.د رفٌك سرحٌل 
 أ.د عامر جركس 

 أ.د  فواز بدور الرنٌٌن المؽناطٌسً  -1
 أ.د  عبلء كٌالً 

 

التصوٌر الطبمً المحوري  -2

 متعدد الشرائح 

 أ.د  رفٌك سرحٌل
 أ.د  عبلء كٌالً 

 

 أ.د  فواز بدور  تصوٌر الثدي  -3
 أ.د  حاتم فضة

 أ.د  باسل العباس
 أ.د عامرجركس

 أ.د  رفٌك سرحٌل 

 

 د فواز بدور 1أ   

 حاتم فضة 1د

 العباسباسل  1د

 عامرجركس 1د

 رفٌك سرحٌل 1د

األشعة التملٌدٌة باالٌكو ؼرافً 
 والدوبلر 

 د فواز بدور 1أ

 حاتم فضة 1د

 باسل العباس 1د

 عامرجركس 1د

 رفٌك سرحٌل 1د

 جامعة تشرٌن 
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التولٌد و أمراض 
 النساء

 
 
 
 

التهليد و أمراض 
 الشداء

 أ.د  لؤي حسن 
 أ.د  احمد حسن ٌوسؾ

 

 أ.د  احمد حسن  العمم وطفل االنبوب  -1
 ٌوسؾ 

 

  أ.د  لؤي حسن  الحمول عالٌة الخطورة  -2 أ.د  لؤي حسن  
 أ.د  لؤي حسن

 أ.د  احمد عبد الرحمن
أورام الطبمة المؽذٌة واالورام  -3

 النسائٌة 

 أ.د  احمد عبد الرحمن 
 

 

 أ.د  لؤي حسن 

 حسن صالح  1د1أ
  أ.د  حسن صالح  الجراحة التنظٌرٌة  -4

 أ.د  لؤي حسن
 أ.د  سحر حسن 

  أ.د  سحر حسن  تنظٌر عنك الرحم -5

 
 
 
 
 

 طب األطفال

 
 
 
 
 
 
 
 

 طب األطفال

 أ.د  عدي جونً
 أ.د  عدنان دٌوب 

 أ.د  هبل ٌنً 

 أ.د  عدنان دٌوب امراض حدٌثً الوالدة  -1
 أ.د  هبلٌنً 

 جامعة تشرٌن

 أ.د  عدي جونً 
 أ.د  سلٌمان سلٌمان 
 أ.د  مها خوري 

 أ.د  مامون الحكٌم 

االمراض الملبٌة و التنفسٌة عند  -2

 االطفال 
 

 أ.د  مها خوري 
 أ.د  مامون الحكٌم سلٌمان سلٌمان

 

 أ.د  عدي جونً
 أ.د  علً ابراهٌم 

 أ.د  ٌوسؾ زعببلوي 
 أ.د  عدنان دٌوب 

 أ.د  علً دمحم 

امراض الهضم والتؽذٌة  -3

 واالستمبلب عند االطفال 

 أ.د  علً ابراهٌم
 أ.د  ٌوسؾ عببلوي
 أ.د  عدنان دٌوب 

 أ.د  علً دمحم 
 

 

 أ.د  عدي جونً
 أ.د  سمٌر اصبلن

 أ.د  عبد المنعم ؼانم
 د. سعاد صمور

امراض الدم والمناعة عند  -4

 االطفال 

 أ.د  سمٌر اصبلن
 أ.د  عبد المنعم ؼانم
 أ.د  سعاد صمور

 

 أ.د  عدي جونً
 أ.د  مازن ؼالٌة 

  أ.د مازن ؼالٌة األمراض العصبٌة عند األطفال   -5

 أ.د  عدي جونً 
 أ.د  احمد شرٌتح 

  أ.د  احمد شرٌتح األمراض الؽدٌة عند األطفال -6

 أ.د  عدي جونً
 أ.د  مها خوري 

  أ.د  مها خوري أمراض الكلٌة عند األطفال    -7
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 الرٌاضٌات

 د. عدنان ظرٌؾ الرياضيات الشظرية
وجمٌع أعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة بتخصصات 

 التحلٌل والجبر

 أ.د. حسن بدور محور التحلٌل
 

 أ.د. حسن سنكري محور الجبر

 

الرياضيات  
 التظبيقية

 د. زٌاد لناٌة
وجمٌع أعضاء الهٌئة 
التدرٌسٌة بتخصصات 
 الرٌاضٌات التطبٌمٌة

 محور علوم الحاسوب
 أ.د. دمحم حسن

 أ.د. محمود عثمان
 أ.د. دمحم مزٌد درٌباتً

 

  أ.د. أحمد الوسوؾ محور االحصاء الرٌاضً

 
 
 
 
 
 

 الجٌولوجٌا

 
 
 
 
 

وحدة البحث 
 العمسي الجيهلهجي

 رئٌس لسم الجٌولوجٌا 
وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 

 فً المسم

 محور 
 الجٌولوجٌا التطبٌمٌة

 أ.د. محمود مصطفى
 أ.د. علً شحود

 أ.د. مصطفى حبٌب
 أ.د. دمحم إسماعٌل
 أ.د. ؼادة دمحم

 أ.م.د. عبد الكرٌم العبدهللا
 إبراهٌمأ.م.د. أحبلم 

 أ.م.د. ندى سلمان
 د. سامر البب

 المؤسسة العبمة-

 للجيىلىجيب والثروة المعدنية

 

 

 الهيئة العبمة-

 لالستشعبر عن بعد

 

 

 الهيئة العبمة-

 للمىارد المبئية

 محور  
 الجٌوفٌزٌاء التطبٌمٌة

 أ.د. مظهر الباٌرلً
 أ.م.د. دمحم توفٌك ٌونس

 د. عمر جعفر

 

 محور 
الهٌدروجٌولوجٌا والجٌولوجٌا  

 الهندسٌة

 أ.د. أحمد دمحم
 أ.د. دمحم عٌسى
 أ.د. ٌوسؾ كابر
 د. كنان راعً
 د. دارٌن برجٌة

 

 
 
 

 علم الحٌاة النباتٌة

 
 
 

وحدة البيئة 
 والترشيف الشباتي

رئٌس الوحدة : أ.د. مٌرنا 
 عشً 

أ.د.سرحان الٌمة أ.د.دٌنا 
حداد ،أ.م.د.وفاء ؼندور 
،أ.م..د.عفٌفة عٌسى 

 ،د.عبٌر سلطان 

التنوع الحٌوي وتصنٌؾ بعض  -
 نباتات الفلورا السورٌة 

تأثٌر العوامل البٌئٌة والتلوث  -
 البٌئً فً الؽطاء النباتً 

تأثٌر العوامل البٌئٌة المختلفة فً  –
لدنٌا فزٌولوجٌا وانتاجٌة النباتات ا

 والرالٌة 

 مدٌرٌة الزراعة بالبلذلٌة  - أ.د.مٌرنا عشً 
 مدٌرٌة البٌئة –
 مركز البحوث الزراعٌة -
 
 المعهد العالً لبحوث البٌئة بجامعة تشرٌن  -
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وحدة فيزيهلهجيا و   

 بيهكيسياء الشبات
رئٌس الوحدة : أ.د. دانٌال 

 العوض 
أ.د.عبد الكرٌم عٌاش  
أ.د.نجاة جنود  ،د.دمحم 

سلوم  ،د.لطٌفة علً  ،د. 
 ٌاسمٌن دعتور 

تأثٌر العوامل البٌئٌة فً إنبات  -
 ونمو النبات 

التمانات الحٌوٌة )زراعة االنسجة  -
 النباتٌة(

 أ.د. دانٌال العوض 

 
 مدٌرٌة الزراعة -
 الزراعٌةمركز البحوث  -
 مدٌرٌة البٌئة –

وحدة األحياء  
 الدقيقة

رئٌس الوحدة : أ.د. نوال 
 علً  

أ.د.جورج دٌب ، 
أ.د.حامد مٌهوب ، 
أ.د.ندٌم حمود  ، 

أ.د.مٌساء ٌازجً ،أ.م. 
د.رازق حداد   ، 

أ.م.د.مهٌب اسماعٌل ، 
أ.م.د. نسٌم زرٌك د.بلسم 

 جرٌكوس

استخبلص بعض المركبات ذات  -
األهمٌة الطبٌة والصناعٌة من 

النباتات الرالٌة والطحالب البحرٌة 
ودراسة تأثٌرها فً نمو الجراثٌم 

 والفطرٌات 
 استزراع العوالك النباتٌة  -
تصنٌؾ طحالب المٌاه العذبة  –

 والمالحة والتربة الرطبة  

 أ.د. نوال علً
   

 أ.د. جورج دٌب

 

 عالً للبحوث البحرٌة بجامعة تشرٌن المعهد ال -
 مدٌرٌة الصحة بالبلذلٌة  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 لفٌزٌاءا

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فتتً نظرٌتتة فٌنومٌنولوجٌتتة دراستتات

 النٌوترٌنو فٌزٌاء

THEORETICAL AND 

PHENOMENOLOGICAL 

STUDIES OF NEUTRINO 

PHYSICS 

  

 للنٌوترٌنتتتتو المتتتترن التبعثتتتتر نظرٌتتتتة

 اإللكترون على
THEORY OF ELASTIC NEUTRINO-
ELECTRON SCATTERING 
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وحدة الفيزياء 
 الشظرية

 
 .د.تٌسٌر معبل...رئٌسا  أ

 أ.د.سلٌمان الخضرعضوا  
 عضوا   أ.د.نزٌه حٌدر
 عضوا   أ.د. دمحم الفاهود

أ.د. محً الدٌن نظام        
 عضوا  
 نجاح لببلن عضوا  أ.د. 

 أ.د. علً عساؾ. عضوا  
 عضوا   أ.د. محمود أحمد
 عضوا   أ.د. علً سعد

 عضوا   د. آصؾ ٌوسؾ
 عضوا   د. ناصر إسماعٌل

 عضوا   د. أمٌر تفٌحة
 ..عضوا   د.دمحم معبل

 عضوا د. خولة حسٌن

   الكوانتٌة السوائل فً األمواج دراسة

  

لٌ
ك
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ـــ
ـــ
ـــ
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 ثمتوب عبتر االنعتراج شبكات دراسة    

 األشكال مختلفة
  

 عتتتن الفلورٌتتتدات ختتتواص دراستتتات

 لٌزرٌة حزمة طرٌك
  

 واالكستتتتونات البوالرونتتتات دراستتتة

 وفتتً النهائٌتتة النصتتؾ األوستتاط فتتً

 الرلٌمة. األفبلم

  

 الشمستٌة النٌوترٌنوات التماط إمكانٌة

 الكهربائٌة السٌارات لتشؽٌل
  

   العامة. النسبٌة

   الفائمة. الشبٌكات دراسة فً مساهمة
   الببلزما. فً السطحٌة األمواج
   الكوانتٌة السوائل فً األمواج دراسة
 ثمتوب عبتر االنعتراج شبكات دراسة

 األشكال مختلفة
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وحدة الفيزياء 
 اإلشعاعّية

 
 رئٌسا   أ.د.جهاد ملحم
 عضوا   أ.د.جبور جبور
 عضوا   أ.د.مفٌد عباس
 عضوا    د.دمحم موسى

 عضوا    أ.د.هٌثم جبٌلً
 عضوا   أ.د.بهجت ابراهٌم

 جاموؾ نظرٌة استجابة دراسة

 النظائر بعض على ألفا لتفكن

 والصنعٌة. الطبٌعٌة الُمشعة

  

 فتتً عتتةر الُمتتشالنظتتا  تطبٌمتات

 الطب.
  

عالٌتتة كواشتتؾ ٌودٌتتد ؾ دراستتة
فتتتتتً   NaI(Te)الصتتتتتودٌوم 

 الكشؾ.

  

دراسة النشاط اإلشعاعً لعٌنات 
 ضعٌفة اإلشعاع لعٌنات مختلفة.

  

 
 

 وحدة اإللكترونيات

أ. د. حسن إسماعٌل... 
 رئٌسا  

د. كمال عفٌصة...    
 .عضوا  

د. أحمد بطٌخ...     
 ..عضوا  

د.ربى خٌجة....     
 ..عضوا

الرلمٌة والتماثلٌة الدارات 
والعناصر االلكترونٌة والمتحكم 
المٌكروي وتطبٌماته التحكمٌة 

 والحاسوبٌة

  

لٌ
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وحدة فيزياء الميزر 
واألطياف الذرية و 

 الجزيئة

أ. د. إبراهٌم ببلل...    
 رئٌسا  

أ. د. عاطؾ الجندي.. 
 عضوا  

أ. د. هانً شعبان. . . 
 عضوا  

د. أنور الدوٌري.. . . 
 عضوا

د. مالن الرحٌة...    . 
 عضوا

د. بسام ؼزولٌن..   .  
 عضوا

 

تطبٌمات اللٌزر فً مجال 
 الضوء البلخطً.

تأثٌر الحرارة على جملة لٌزرٌة 
 تحوي على بلورة الخطٌة.

تطوٌر ودراسة جمل لٌزرٌة 
 بطرق ضخ جدٌدة.

اكاة جمل لٌزرٌة، نمذجة ومح
مثال ذلن: لٌزرات آبار 

كمومٌة، اللٌزرات النانوٌة، 
 لٌزرات الحزم التاوٌة.

تطبٌمات متنوعة معاصرة 
 للٌزر.

  

وحدة فيزياء  
 الجدم الرمب

 رئٌسا أ. د. بدر األعرج
أ. د. الٌاس الخوري نعمة      

 ...عضوا  
أ. د. عدنان مٌنً..  ..         

 .. عضوا  
عمار صارم        أ. د. 
 عضوا  

أ. د. عدنان زٌن الدٌن   
 عضوا  

أ.د. عفٌؾ ٌونس برهوم 

 الممدرة لتحسٌن تحلٌلٌة دراسة

 البصرٌة. لألجهزة الفاصلة
 ألوكسٌد الطٌفٌة الخصائص دراسة

 باألوروبٌوم المشاب األلمنٌوم

 مختلفة. بتراكٌز
 

 األلمٌنٌوم أوكسٌد تأثٌر دراسة

 على السٌلٌكون وأوكسٌد

 والتألمٌة البنٌوٌة الخصائص

 اللٌثٌوم. لفلور الضوئٌة
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 عضوا  
د. رامز إبراهٌم          

 عضوا  
أ.د. فرحان ٌاسٌن        

 عضوا  
أ.د. سمٌر ؼالٌة          

 عضوا  
أ.د. علً دروٌشو        

 عضوا  
أ.د. أحمد خضرو        

 عضوا  
د. حسن علً إسماعٌل  

 عضوا  
د. برهان داالتً          

 عضوا  
د. سبلمة أبو الشمبلت   

 عضوا  
د. ؼٌاث ٌاسٌن           

 عضوا  
د. لؤي دمحم             

 عضوا  
أ.د. رزق لرفول         

 عضوا  
د. إبراهٌم علً           

 عضوا  
د. زٌاد رستم             

 عضوا  
د. عبد الباسط لبس       

 عضوا  
          د. دمحم حلبً   

 عضوا  

 المغناطٌسٌة لخواصا دراسة

 الفراٌتٌة. للمواد
 

 الفٌزٌائٌة الخصائص بعض دراسة

 أنصاف من لمجموعة والبنٌوٌة

 المشابة. النوالل
 الكهربائً الحمل أنماط دراسة

 محمل موجً دلٌل فً العرضانً

 الفراٌت من متماثلتٌن بشرٌحتٌن
 

 
 
 
 
 
 

 الكٌمٌاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أ.د. دمحم هشام أبظلً
 أ.د.أحمد كلزٌة
 أ.د.دمحم دٌب

 أ.د.عاصم أصبلن
 د.معٌن نعمان

اصطناع مركبات بالحالة -1

الصلبة ذات خواص كهربائٌة 
 وضوئٌة.

اصطناع مركبات فوسفورٌة  -2

عضوٌة واستخدامها فً استخبلص 
شوارد معدنٌة من أوساطه 

 المتعددة.

حضٌر المركبات المعمدة ت -3

 لعناصر معدنٌة نموذجٌة وانتمالٌة.
دراسة توازنات األطوار فً  -4

جمل ثنائٌة لمركبات تمتلن خواص 

(:أ.د. دمحم هشام أبظلً+ 1المحور )

 أ.د.أحمد كلزٌة
 + أ.د.عاصم أصبلن

 (:د.معٌن نعمان2المحور)

 (: د.نزار ؼنام5+3المحور)

 (:أ.د.دمحم دٌب4المحور)

 

 معامل الزجاج -1
 مٌن.امعامل السٌر -2
 معامل األصبؽة -3
 وزارة الصناعة. -4
 معامل التعدٌن. -5
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وحدة أبحاث 

الكيسياء 
 الالعزهية

 د.نزار ؼنام
 د.حنان نصٌر

 

 كهربائٌة و ضوئٌة.

مركبات  واسترجاع معادن  -5

 معدنٌة من المخلفات الصناعٌة.
 

 
 

وحدة أبحاث 
 الكيسياء الفيزيائية

 أ.د.ابراهٌم راهب
 أ.د. سامً أبو العٌنٌن
 أ.د. عبد الكرٌم دمحم
 أ.د. فؤاد صالح

 أ.د.حسن جرٌكوس
 أ.د.سمٌرة سلٌمان

 أ.د.حسام الدٌن لواص
 أ.د.دمحم عبد الحكٌم 

 بدوي
 د.نبٌل البانً

 د.عفاؾ سلٌمان
 د.حسام الركاد

 

أبحاث فً مجال الحفازات  -1

 الصلبة.

أبحاث فً مجال تصنٌع بعض -2

 الزٌولٌتات والحفازات األوكسٌدٌة.

أبحاث فً مجال الطالة -3

 الشمسٌة.

ظرٌة حاسوبٌة فً مجال أبحاث ن-4

التحمك من اآللٌات الحفزٌة المعدنٌة 
 والعضوٌة.

(: د.ابراهٌم راهب 2+1المحور )

 +د.حسام الركاد +د.حسام لواص +
 د.عمل رومٌة.

 (:د.فؤاد صالح.3المحور)

 (:د. دمحم عبد الحكٌم بدوي4المحور )

 مدٌرٌة المٌاه. -1
 وزارة النفط. -2
 وزارة الصناعة.-3
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وحدة أبحاث 
 الكيسياء العزهية

 
 أ.د. عبد الكرٌم الحمد

 أ.د. ٌاسر موسى
 أ.د. شهٌد مصطفى
 أ.د.عماد حوٌجة

 
 

 أ.د. حسن البودي
 أ.د. شعبان عباس
 د.سوسن سعد
 ثورة احمد

 اصطناع المركبات العضوٌة.-1

تفاعبلت البلمرة دراسة  -2

 المختلفة.

استخبلص المركبات الكٌمٌائٌة -3

 من النباتات الطبٌة.
دراسة األشنٌات البحرٌة  -4

 واستخبلص مكوناتها.

دراسة صناعة الصابون -6

 ومستحضرات التجمٌل.

  

 (:2+1المحور)
 د.شهٌد مصطفى.

 (:3المحور)
د.ٌاسر موسى + د.عماد حوٌجة 

 عباس.+د.حسن البودي +د.شعبان 

 (:4المحور)
 د.نجوى حداد.

 (: 6المحور)

 د.براءة سٌو
 

 معامل األدوٌة.-1
 معامل المنظفات. -2
 وزارة الصناعة. -3
 معامل الببلستٌن. -4
 معامل الدهانات. -5

 

وحدة أبحاث 
 الكيسياء التحميمية

 أ.د.دمحم معروؾ
 أ.د.عبد العزٌز أسعد
 أ.د.عصام دمحم
 أ.د.هاجر ناصر

 عمدةأ.د.مالن 
 أ.د.دمحم الشحنة
 أ.د. فاتن شومان
 أ.د.جهٌنة دٌب
 د.فاتن عبلء الدٌن

أبحاث فً مجال التحلٌل  -1

 الطٌفً.

أبحاث فً مجال التحلٌل -2

 الكهربائً.
أبحاث فً مجال التحلٌل -3

 الكروماتوؼرافً.

(: د.دمحم معروؾ + د.عبد 1المحور)

العزٌز أسعد + د.دمحم الشحنة  + 
 د.مالن عمدة.د.عصام دمحم + 

(: د.هاجر ناصر+ د.فاتن 2المحور )

 عبلء الدٌن.

(: د.جهٌنة دٌب +د.فاتن 3المحور)

 شومان.

 مؤسسات صناعة األدوٌة والمرالبة الدوائٌة. -1

 معامل التعدٌن )صناعة الحدٌد(. -2

 المؤسسات الزراعٌة ومرالبة المواد الؽذائٌة. -3

 مدٌرٌة المٌاه.-4
 مدٌرٌة الصرؾ الصحً. -6
 ؤسسة التبػ.م -7
 معامل المنظفات. -8
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة أبحاث 
 الكيسياء التظبيقية

 حسن وسوؾ أ.د 
 أ.د.عمل رومٌة
 د.براءة سٌو
 د.منار حسن

اصطناع بولٌمٌرات صناعٌة أو  -1

حٌوٌة .ودراسة الخواص 
 الرٌولوجٌة لها.

استعادة تدوٌر المواد  -2

الببلستٌكٌة وحماٌة البٌئة منها 
 واستخداماتها.

تحضٌر السٌللوز من المخلفات  -3

النباتٌة واستخدامها فً تحضٌر 
 الورق , بولٌمٌرات حٌوٌة.

تحضٌرات الدٌزل الحٌوي من  -4

الزٌوت النباتٌة الحدٌثة أو 
المستخدمة وممارنتها مع الدٌزل 

 البترولً.

دراسة زٌوت سادكوب  -5

وممارنتها مع الزٌوت المنتشرة فً 
 محلٌة والزٌوت العالمٌة.األسواق ال

عملٌات استخبلص المواد  -6

الكٌمٌائٌة من النباتات الطبٌة 
 ودراسة خواصها.

(: د. 6+5+4+3+2+1المحور)

 حسن وسوؾ +
 د.براءة سٌو

 شركة سا دكوب لصناعة الزٌوت. -1
 معامل الببلستٌن الخاصة والعامة. -2
 معامل األدوٌة. -3
 معامل المنظفات. -4
 معامل مواد التجمٌل. -5

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

الدراسات واألبحاث 
البيئية والتشهع 

 د كاترٌن منصور رئٌسا  
د. فائز صمر، د. كمال 

 الحنون

دراسات بٌئٌة وتصنٌفٌة لكائنات -1

 برٌة ومائٌة. 

 المؤسسة العامة لؤلسمان.-1 

 مدٌرٌة البٌئة.-2
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التنوع الحٌوي للفونا المائٌة -2 د, وعد صابور الحيهي البحري 

)العذبة والبحرٌة واألرضٌة( فً 
 الساحل السوري.

بٌولوجٌا وبٌئة األحٌاء المائٌة -3

فً المٌاه العذبة والبحرٌة من 
 الساحل السوري.

االستثمار المستدام للموارد الحٌة -4

المائٌة )لشرٌات، رخوٌات، 
 أسمان(.

الثروة السمكٌة فً البٌئة المائٌة -5

)العذبة والبحرٌة( الساحلٌة 
 السورٌة.

تلوث البٌئة المائٌة العذبة -5

 ساحل السوري.والبحرٌة لل
أمراض األسمان وطرق -6

 مكافحتها.
 المكافحة الحٌوٌة.-7

 المشافً الحكومٌة.-3

 مدٌرٌة الموارد المائٌة.-4

 

الدراسات واألبحاث 
البيئية والتشهع 

الحيهي في السياه 
 العذبة 

 د. دمحم ؼالٌة رئٌسا  
د. ٌاسٌن لصاب، د. 

 مجاهد بطل
د. أدٌب زٌنً ، د.مسلم 

 مسعود
د. زهٌر المجٌد، د. إلبال 

 فاضل
د. علً منصور، د. مهند 

 المحامٌد

  

األبحاث  
 الفيزيهلهجية 

 د. هٌام فاضل رئٌسا  
 د. دمحم درٌوس

د. اكتمال علً، د. مروان 
 دباغ

الدراسات واألبحاث -1

الفٌزٌولوجٌة )تؽذٌة، ؼدد صم، 
 عصبٌة(

المستخلصات النباتٌة وتأثٌراتها  -2

على األمراض المستحدثة عند 
 الحٌوانات.

  

 

الدراسات واألبحاث 
 الهراثية 

 
 

 د. سناء سارة رئٌسا  
 د. صفاء دال

 د. ؼالب طٌوب

دراسات خلوٌة نسٌجٌة ونسٌجٌة -1

مناعٌة للفمارٌات لتحدٌد صبلت 
 المربى.

دراسة التؽٌرات الخلوٌة -2 

النسٌجٌة باستخدام مستخلصات 
 نباتٌة وحٌوانٌة عند الفمارٌات.

دراسات خلوٌة نسٌجٌة وراثٌة -3 

جزٌئٌة لتحدٌد درجات المربى عند 
الفمارٌات )بالتعاون مع الوحدة 

 الوراثٌة(.

تحستتتٌن جتتتودة الخبتتتز العربتتتً  -4 

المصتتتتتنوع متتتتتن الممتتتتتح الستتتتتوري 
لمستتتتخرج متتتن باستتتتخدام البلكٌتتتز ا

 مصادر مختلفة.

  

  

 

األبحاث البيئية 
والبيهلهجية 
 لمفقاريات 

 
 
 

 د. نهلة إبراهٌم رئٌسا  
د. مها شلفة، د. روبٌل 

 حمدان
 د. سٌرٌن زرٌك

  

 د. حسن سلمان رئٌسا  الدراسات واألبحاث  
 د. فاتن سعد
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 الظفيمية 

األبحاث البيهلهجية  
 الخمهية والجزيئية 

 
 

 جمٌع أعضائها تماعد

   

لٌ
ك

ـــ
ـــ
ـــ
ــ

س
ند
له
 ا
ة

ـــ
ـــ
ـــ

تٌ
ما
لو
مع
 ال
ة

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

ة
 

 
 

البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 
 
 

البرمجيات ونغؼ 
 السعمؾمات

 د.رائد جابري  هندسة البرمجٌات 
 د.ناصر ناصر
 د.بسٌم برهوم
 د.ؼٌث ببلل
 د.باسل حسن
 د.هبة ابو احمد

 جامعة تشرين
 واخلاصة اليت حباجة اىل امتتهواجلهات العامة 

 على سبيل املثال شركة الكهرابء
 

الخوارزمٌات وبنى المعطٌات 
 ونظرٌة التعمٌد

 د.رائد جابري 
 د.ناصر ناصر
 د.بسٌم برهوم
 د.ؼٌث ببلل
 د.باسل حسن
 د.هبة ابو احمد

 جامعة تشرين
 واجلهات العامة واخلاصة اليت حباجة اىل امتته

 شركة الكهرابءعلى سبيل املثال 
 

 د.بسيم برهوم امن المعلومات   
 د.ابسل حسن

 

 د.رائد جابري  لواعد المعطٌات
 د.انصر انصر
 د.بسيم برهوم
 د.غيث بالل

 د.ابسل حسن
 د.هبة ابو امحد

 

النظم والشبكات 
 الحاسوبٌة

الشظم والذبكات 
 الحاسهبية

رئٌس الوحدة: أ.د أحمد 
 صمر أحمد.

 أ.د رضوان دنده
 د.دمحم صبٌح

 د.أحمد محمود أحمد
 د.طبلل العاتكً
 د.علً اسماعٌل

 د.هبة حٌدر
 د.رونً لسام

 د.أحمد محمود أحمد لنظم والشبكات المعلوماتٌة .ا أمن
 د.رونً لسام
 د.هبة حٌدر

 أ.د رضوان دنده
 د.دمحم صبٌح

أي جهة عامة أو خاصة بحاجة إلى تطوٌر فً مجال 
 الحاسوبٌةمحاور النظم والشبكات 
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دارة وتصمٌم وبرمجة الشبكات إ 
 .وتطبٌماتها المعلوماتٌة

 أ.د.أحمد صمر أحمد
 د.أحمد محمود أحمد
 د.علً اسماعٌل
 د.هبة حٌدر

 د.طبلل العاتكً

 

نظم )بنى النٌان الحواسٌب وب 
المعالجات الشبكٌة ومراكز البٌانات 

باستخدام الحوسبة السحابٌة 
الموزعة والنظم  والضبابٌة

 والوسائط المتعددة(.

 أ.د.أحمد صمر أحمد
 أ.د.رضوان دنده د.دمحم صبٌح

 د.أحمد محمود أحمد
 د.طبلل العاتكً
 د.رونً لسام
 د.علً اسماعٌل

 

 

 

د. جمد أمحد علي  الذكاء الصنعي الذكاء الصنعي
 رئيس الوحدة

 د. جعفر اخلري
 د. هال نصار

soft computing  الوحدةد. جمد أمحد علي رئيس 
 د. جعفر اخلري
 د. هال نصار

 جامعة تشرين
 وزارة الصناعة

 هيئة االستشعار عن بعد
 د. جمد أمحد علي  machine learning وزارة التصاالت و التقانة

 د. جعفر اخلري
 د. هال نصار

 العلوم األساسٌة العلوم األساسٌة

رئٌس الوحدة: د سمٌا 
 عبد الحك .

 د . نبٌل متوج.
 

 الرٌاضٌات التطبٌمٌة -
 

 د سمٌا عبد الحك 
 

 الجامعات العامة و الخاصة الجامعات العامة و الخاصة
 د . نبٌل متوج فٌزٌاء الجسم الصلب -

 

ث 
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  الكيسياء البيئية الكٌمٌاء البٌئٌة
 
 
 

د. أرٌج عدره )رئٌسا (، 
د. هاجر ناصر، د. دمحم 

تمٌم علٌا، د. ؼفر، د. 
رماز ناصر، د. طارق 

 عراج.

سبلمة المٌاه الجوفٌة والسطحٌة 
 وتمٌٌم جودتها.

 

 وزارة السؾارد السائية د. رماز ناصر

الدورات الجٌوكٌمٌائٌة للعناصر 
 الثمٌلة فً البٌئة.

 وزارة اإلدارة السحمية والبيئة د. أرٌج عدره

المساهمة فً تنمٌة مٌاه الشرب 
الصرؾ الصحً والصناعً  ومٌاه

والزراعً باستخدام مواد طبٌعٌة 
 صدٌمة للبٌئة.

 وزارة السؾارد السائية د. دمحم ؼفر

 وزارة الرحة د. طارق عراج كٌمٌاء المنتجات الطبٌعٌة
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 الجامعات الحكؾمية والخاصة د. هاجر ناصر نمل وتوطٌن التمانات التحلٌلٌة
د. كامل خلٌل )رئٌسا (، د.  البيئيةالؾقاية  الولاٌة البٌئٌة

موسى السمارة، د. أمل 
دٌوب، د. أمٌمة ناصر،د. 

 وفاء رجب

المعالجة البٌولوجٌة )الحٌوٌة( 
للمخلفات والحصول على الطالة 

 والمواد المفٌدة فٌها؛

 وزارة الكيرباء د. امٌمة ناصر

التحري عن الفعالٌة المضادة    
لؤلحٌاء الدلٌمة تجاه بعض 

 المركبات

 وزارة الرحة د. موسى السمارة

استخدام الطرائك الطبٌعٌة والدالئل 
الحٌوٌة للكشؾ عن التلوث 
ومعالجته دراسة تأثٌره على 

 الصحة العامة

 وزارة اإلدارة السحمية والبيئة، وزارة الرحة د. كامل خلٌل

التمصً عن المسببات المرضٌة 
الحٌوٌة )جراثٌم، طفٌلٌات، 
فطرٌات( بتمانات مختلفة والتخلص 

 منها بطرائك صدٌمة للبٌئة

 وزارة الرحة د. أمل دٌوب

اإلدارة المتكاملة للموارد الطبٌعٌة 
التً تعزز ممدرة الببلد عل التكٌؾ 
مع المتؽٌرات المناخٌة واألضرار 
الناتجة عن النشاطات البشرٌة 
والتؽٌرات الطبٌعٌة خبلل األزمة 
)حرائك، تدهور ؼابات، تنوع 
حٌوي، تلوث( واستخدام التمنٌات 
الحدٌثة فٌها )االستشعار عن بعد 

GISوؼٌرها ،.) 

 وزارة السؾارد السائية، وزارة اإلدارة السحمية والبيئة د. وفاء رجب
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 هندســــة    
 النظم البٌئٌة

ىشدسة الشغؼ 
 البيئية

 
 

د. لٌنان إبراهٌم )رئٌسا (، 
د. هناء سلمان، د. حسٌن 
 جنٌدي، د. سامٌا شٌبان

 االستثمار المستدام للموارد المائٌة
 ومٌاه األمطار فً الساحل السوري

 وزارة السؾارد السائية د. سامٌا شٌبان
تطوٌر منهجٌات اإلدارة البٌئٌة 
المتكاملة للمسطحات والمجاري 
المائٌة وتنفٌذ مشارٌع تطبٌمٌة 

 نموذجٌة

 وزارة السهارد السائية د. حسٌن جنٌدي

الدراسات العلمٌة المتعلمة بمعالجة 
البٌئٌة الطارئة وتطبٌك المشكبلت 

 نظم اإلدارة البٌئٌة المتكاملة

 وزارة اإلدارة السحمية والبيئة د. لٌنان إبراهٌم

تطوٌر محطات معالجة مٌاه 
 الصرؾ الصحً المدمجة والمتنملة

 

 وزارة السهارد السائية د. هناء سلمان

 
 هندسة التصمٌم 

 و اإلنتاج

 
 

 زهرة دمحم. د
 كفا سمٌر. د
 ٌوسؾ أٌمن.د

 
 

 الروبوت

 
 

 د. باسل لدار

---- 



 0200/  0202محاور البحث العلمً للعـــام 

41 
 

 

 
 

 
 

كلٌة الهندسة 
 المٌكانٌكٌة

 الكهربائٌةو

 

 
هشدسة الترسيم و 

 اإلنتاج

 --- د. دمحم زهرة والهوائٌة الهٌدرولٌكٌة األنظمة لدار باسل. د
 ---- د. سمٌر كفا الحاسب باستخدام التصنٌع
 --- د. دمحم زهرة و د.أٌمن ٌوسؾ  المؤتمتة االنتاج خطوط

 
 
 
 
 
 منصور رامً. د
 سبلمة أحمد. د
 معبل هادي. د

 أنظمة – الخبلئط – البولمٌرات
 االختبارات – باآلالت التصنٌع

 والفٌزٌائٌة المٌكانٌكٌة

  د. رامً منصور

  منصور رامً. د .البولٌمٌرٌة المركبة المواد
 األساس ذو الصناعً الخشب

 .الرٌزٌنً
  منصور رامً. د

  د. أحمد سبلمة .المعادن فً التأكل
 االحتكان)  التراٌبولوجٌا علم

 (. والتزٌٌت واالهتراء
  سبلمة أحمد. د

  د. هادي معبل .الحدٌثة السباكة طرق

 كفا سمٌر.د
 دمحم خٌر دمحم. د

 والمحاور األعمدة وتصمٌم دراسة
 على اعتمادا الحاسب بمساعدة
 العالمٌة التصمٌم برامج

  د.سمٌر كفا

 المعدنٌة االنشاءات وتصمٌم دراسة 
 على اعتمادا الحاسب بمساعدات
 العالمٌة التصمٌم برامج

 و كفا سمٌر.د
 د. دمحم خٌر دمحم

 

 أجهزة وتطوٌر وتصمٌم دراسو
 بمساعدة العظام فً الكسور تثبٌت

 CAD برنامج

  خٌر دمحمد. دمحم  

هندسة الموى 
 المٌكانٌكٌة

وحدة بحوث الطالة  القهى السيكانيكية
والبٌئة وتطوٌر 

المنظومات الصناعٌة 
 ومستلزماتها

 

 د.منٌؾ حسون
 د. جابر دٌبة

 د.صبلح داؤود
 د. جهاد بدور

 د. رامً جورج
 د. مها احمد

 

 دراسات فً االالت الحرارٌة -
 هندسة الطالة وموادها وتجهٌزاتها-

 

وحدة بحوث الطالة    
والبٌئة وتطوٌر 

المنظومات الصناعٌة    
 ومستلزماتها

 د. أٌوب حسن

 د.نبٌل  ؼدٌر

 د.ٌوسؾ ٌاخور

 د.حبٌب محمود

 د.عهد سلٌمان

 د. هٌثم أسمر

 د. اٌمان دٌبلنة

 الطالة التملٌدٌة والمتجددة

 التلوث والحفاظ على البٌئة-

 المنظومات الصناعٌة -

 الحرارٌة الترمودٌنامٌنالدراسات -

 



 0200/  0202محاور البحث العلمً للعـــام 

42 
 

وحدة هشدسة  الطالة الكهربائٌة
 الظاقة الكهربائية

تحلٌل وتصمٌم وبرمجة 
 نظم المدرة الكهربائٌة

 د.جورج اسبر 
 د. فؤاد جبل

 د. فٌصل شعبان
 د. هٌثم دؼرور

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهشدسة البحرية

–اآلالت الكهربائٌة 
استثمار –النظرٌة العامة 

 وتصمٌم

 د. زٌد بدر 
 د. عدنان علً 
 د. عزت حسن

 د. ترحٌب اسكندر

  

   د. دمحم زهٌرة هندسة التوترات العالٌة
الكترونٌات المدرة 

 الكهربائٌة
   د. كارلو ممدسً

د. عمار  –د. طارق خٌر بٌن  حماٌة النظم الكهربائٌة
 د. تمام حٌدر –حجار 

  

اآللً فً المٌادة والتحكم 
 نظم المدرة الكهربائٌة

   د. ؼسان حاٌن

   د. ؼسان حاٌن تطبٌمات الطالات المتجددة
   د. تمام حٌدر الشبكات الذكٌة

 

 د. ؼالب أحمد -
  2د. رامً حوا-
 د. مٌشٌل بربهان -3
 د. سائر صلٌبه-4

 د. بسام حمود-5

 د. دمحم شلوؾ-6
 د. منى اسبر-7

 د. عواطؾ نصرة-8

 هالة محموديد. -9
 د. نسرٌن دمحم-11

 د. هٌثم عٌسى-11

 
 د. توار عباس-12

 د. جٌداء عبد الحمٌد-13

 د. سلٌمان العلً-14

 د. وسام جعبري-15

 
 
 
 
 

دراسة التلوث البحري بالزٌت 
 ومخلفات السفن وعطبها 

 
 
 
 

 د. ؼالب أحمد
 د. سائر صلٌبه
 د. سلٌمان العلً
 د. منى اسبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة البٌئة

 

 

 

 

 

 

المدٌرٌة العامة للموانئ -  
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دراسة تخفٌض انبعاثات عوادم  

محركات السفن المؤثر بصورة 

 البٌئةسلبٌة على 

 د. عواطؾ نصرة

 د. بسام حمود

 د. جٌداء عبد الحمٌد

 د. منى اسبر

وزارة البٌئة -  

المدٌرٌة العامة للموانًء -  

 د. رامً حوا سلون الرفاصات دراسة

 د. توار عباس

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل البحري -  

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري )الخاصة( -  

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

لٌادة الموى البحرٌة -  

 د. رامً حوا

 د. مٌشٌل بربهان

 د. هٌثم عٌسى

 التوجٌه ودفاتدراسة المناورة 

 

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  - 

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

 د. نسرٌن دمحم

 د. هٌثم عٌسى

 د. توار عباس

 د. وسام جعبري

المٌاه  وعبردراسة المماومات فً المٌاه المفتوحة 

 واأللنٌةالرلٌمة 

 

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -

 البحري

التدرٌب والتأهٌل البحري  معاهد -

 )الخاصة(

 د. مٌشٌل بربهان

 د. هٌثم عٌسى

 د. نسرٌن دمحم

 وفًدراسة اتزان السفن فً ظروؾ االستثمار 

 ظروؾ العطب

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

 د. مٌشٌل بربهان

 د. هٌثم عٌسى

 د. نسرٌن دمحم

 دراسة الحركات التأرجحٌة للسفن وطرق تخمٌدها

المؤسسة العامة السورٌة للنمل  -

 البحري

لٌادة الموى البحرٌة -  

 د. ؼالب أحمد

 د. سلٌمان العلً

 دراسات فً التصمٌم اإلنشائً للسفن

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

عواطؾ نصرةد.   

 د. جٌداء عبد الحمٌد

 د. منى اسبر

دراسة التبادل الحراري فً المبادالت الحرارٌة 

 البخار البحرٌة ومولداتالبحرٌة 
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المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -  

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

حمودد. بسام   

 د. دمحم شلوؾ

 د. جٌداء عبد الحمٌد

 

دراسة التبادل الؽازي وجودة األداء لمحركات 

الدٌزل البحرٌة و محطات المدرة البحرٌة ) الؽازٌة 

 و البخارٌة (

المؤسسة العامة السورٌة للنمل  -

 البحري

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

 

 د. رامً حوا

 د. بسام حمود

 د. دمحم شلوؾ

 د. جٌداء عبد الحمٌد

البحرٌة  واآللٌاتتشخٌص الحالة الفنٌة لآلالت 

 والهندسٌةباستخدام الطرق اإلحصائٌة 

المؤسسة العامة للتدرٌب والتأهٌل  -

 البحري

معاهد التدرٌب والتأهٌل البحري  -

 )الخاصة(

 

 د. مٌشٌل بربهان

حوا د. رامً  

 د. هٌثم عٌسى

 د. نسرٌن دمحم

دراسة الجرٌانات حول أبدان السفن فً المٌاه المحدودة 

)ألنٌة + ممرات مائٌة( المتعلمة بظاهرة الهبوط 

لؽاطس السفٌنة والدٌنامٌكًالستاتٌكً   

            

ن
نٌ
رو
ات
ٌك
لم
ا

 

 
 
 
 

 
 

هشدسة 
 السيكاترونيك

 عبد الرحمن د.نزار 
 د.اٌاد حاتم
 دٌوبد. دمحم 

 د.ربٌع حبٌب
 د.فادي متوج
 د.علً زاهر

 
 د.دمحم خنٌسً

 
 د.زٌاد نعمان

 
 د. عٌسى الؽنام

 

النظم المنطمٌة المابلة للبرمجة  -

 SCADAوشبكات نظم 
 

 د.محسن داود
 

 

أنظمتتة التتتحكم واألتمتتتة الصتتناعٌة -

 والنظم الذكٌة

  د. نزار عبد الرحمن

االهتتتزازات األنظمتتة الفعالتتة لعتتزل 

المستتتتخدمة فتتتً عتتتزل اآلالت عتتتن 

مصتتتتادر االهتتتتتزاز فتتتتً المنشتتتت ت 

 الصناعٌة

 د.دمحم خنٌسً
 

 

 د.زٌاد نعمان لٌادة اآلالت الكهربائٌة-
 

 

  د. عٌسى الؽنام الروبوتات ونظم الروبوتات

 د.اٌاد حاتم معالجة وتحلٌل الصور الرلمٌة
 

 

  د. ربٌع حبٌب الحاسب التصنٌع المتكامل باستخدام

  د. دمحم دٌوبالهٌتتتتتتدرولٌن الصتتتتتتناعً والهتتتتتتواء 
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 المضؽوط

هندسة االتصاالت 
 و اإللكترونٌات

الهشدسة 
اإللكترونية و 

 تظبيقاتهـا

 
 د فائك عراج
 وأعضاء المسم
 د مالن دمحم

 د ؼادي محمودي
 د خولة حموي
 د حسن خضور
 د عفٌؾ صمور
 د هدٌل عٌسى

 

 

النمذجة والمحاكاة فً نظم  – 1

 االتصاالت

هندسة االلكترونٌات  – 2

 وتطبٌماتها ونمذجتها
النظم االلكترونٌة فً هندسة  – 3

 االتصاالت والحاسبات

نظم المٌاسات االلكترونٌة  – 4

 وتماناتها

 د فائك عراج
 د مالن دمحم

 د ؼادي محمودي
 د خولة حموي
 د حسن خضور
 د صادق علً

 

 
 

 االت السلكٌة والبلسلكٌة مدٌرٌة االتص

  
 هشدسة 

 
 
 
 
 
 
 

االتراالت و 
 تظبيقاتهـا

 
 د فائك عراج
 وأعضاء المسم
 د جمال خلٌفة

 د هٌثم الرضون
 د ٌامن عٌسى
 د مثنى المبٌلً
 د بشرى معبل
 د صادق علً

 
 د ثناء جبٌلً

 
دراسة وتحسٌن شبكات االتصاالت 

 ورفع جودتها :

شبكات االتصاالت الثابتة )  – 1

 –الرادٌوٌة  –البلسلكٌة  –السلكٌة 
الضوئٌة ( –المكروٌة   

الشبكات الخلوٌة  – 2  

الشبكات الفضائٌة  – 3  

 

 
 د جمال خلٌفة

 د هٌثم الرضون
 د ٌامن عٌسى
 د مثنى المبٌلً
 د بشرى معبل
 د ثناء جبٌلً

 د عفٌؾ صمور
 د هدٌل عٌسى

 
 د سمٌر عٌسى

 
 

محطات االرسال واالستمبال التلفزٌونً واالذاعة 
 ومراكز االذاعٌة 

 د فائك عراج 
 وأعضاء المسم
 د علً العلً

 د السموءل صالح
 د نداء سلٌمان
 د ؼدٌر ماضً
 د سمٌر عٌسى

 دراسة وتحسٌن وسائط االتصال :

تحسٌن أداء الهوائٌات – 1  

تحسٌن أداء التجهٌزات  – 2

 المٌكروٌة والضوئٌة والرادارٌة 

إدخال التمانات النانوٌة فً  – 3

 وسائط االتصاالت 

التوافك الكهرطٌسً فً نظم  – 4

 االتصاالت . 
 
 

 د علً العلً
 د السموءل صالح
 د نداء سلٌمان
 د ؼدٌر ماضً

 

 محطات االرسال واالستمبال التلفزٌونً

الهشدسة  
االلكترونية 
 وتظبيقاتها
 

 د فائك عراج
 وأعضاء المسم
 د مالن دمحم

 د ؼادي محمودي
 د خولة حموي
 د حسن خضور
 د عفٌؾ صمور
 د هدٌل عٌسى

 

 

النمذجة والمحاكاة فً نظم  – 1

 االتصاالت
هندسة االلكترونٌات  – 2

 وتطبٌماتها ونمذجتها

النظم االلكترونٌة فً هندسة  – 3

 االتصاالت والحاسبات
نظم المٌاسات االلكترونٌة  – 4

 د فائك عراج
 د مالن دمحم

 د ؼادي محمودي
 د خولة حموي
 د حسن خضور
 د صادق علً

 

 مدٌرٌة االتصاالت السلكٌة والبلسلكٌة 
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 وتماناتها

االتصاالت و 
 اإللكترونٌات

هشدسة 
اإلتراالت و 

 تظبيقاتهـا

 د فائك عراج
 وأعضاء المسم
 د جمال خلٌفة

 الرضوند هٌثم 
 د ٌامن عٌسى
 د مثنى المبٌلً
 د بشرى معبل
 د صادق علً
 د ثناء جبٌلً

 

دراسة وتحسٌن شبكات االتصاالت 
 ورفع جودتها :

شبكات االتصاالت الثابتة )  – 1

 –الرادٌوٌة  –البلسلكٌة  –السلكٌة 
الضوئٌة ( –المكروٌة   

الشبكات الخلوٌة  – 2  

الشبكات الفضائٌة  – 3  

 

 د جمال خلٌفة
 د هٌثم الرضون
 د ٌامن عٌسى
 د مثنى المبٌلً
 د بشرى معبل
 د ثناء جبٌلً

 د عفٌؾ صمور
 د هدٌل عٌسى
 د سمٌر عٌسى

 

محطات االرسال واالستمبال التلفزٌونً واالذاعة ومراكز 
 االذاعٌة 

 

هشدسة 
الحاسبات 
 والتحكم اآللي

 نظم الحواسٌب

 أ.د جبر حنا
 أ.د. مرٌم ساعً
 د. كندة أبو لاسم

 خلدون فالً د.

 نظم الحواسٌب والبرمجٌات

 

 
 الشبكات الحاسوبٌة

 أ.د. دمحم حجازٌة
 د. سامر سلٌمان
 د. ٌعرب بدر

 تصمٌم وإدارة الشبكات الحاسوبٌة 
 

 
 التحكم اآللً

 د. الفت جولحة
 د.ببلل شٌحا
 د. بلسم عٌد

 التحكم المتمدم والروبوتٌن
 

  
نظم 

 الحهاسيب

 أ.د جبر حنا
 ساعًأ.د. مرٌم 

 د. كندة أبو لاسم
 د. خلدون فالً

 نظم الحواسٌب والبرمجٌات

 أ.د جبر حنا
 أ.د. مرٌم ساعً
 د. كندة أبو لاسم
 د. خلدون فالً

 

كل
ـــ
ـــ
ـــ

بٌ
تر
 ال
ٌة

ـــ
ـــ
ـــ
ـ

ضٌ
ٌا
لر
 ا
ة

ـــ  
ـــ
ـ

ة
 

الذبكات  
 الحاسهبية

 أ.د. دمحم حجازٌة
 د. سامر سلٌمان
 د. ٌعرب بدر

 تصمٌم وإدارة الشبكات الحاسوبٌة 
 أ.د. دمحم حجازٌة
 د. سامر سلٌمان
 د. ٌعرب بدر

 

  الهندسة الطبٌة
 ال ٌوجد محاور بحثٌة

  

 
 
 
 

المناهج وأصول 
 التدرٌس

 

د.  –د. رٌم سلمان 
د.  -ببلل محمود
 –ماهر نصر 
 د.مجدعٌسى
د.  –د. سحر البب 
د.  -لؤي سالمة

 –انجٌبل ماضً 
 د.نوري بركات

 تحلٌل وتطوٌر المناهج الرٌاضٌة التربوٌة
 د. رٌم سلمان
 د. ماهر نصر

 وزارة التربٌة

 االستراتٌجٌات التدرٌسٌة الحدٌثة
 د. ماهر نصر
 د.لؤي سالمة

 وزارة التربٌة 
 وزارة التعلٌم العالً

 معولات الرٌاضة المدرسٌة والجامعٌة

 د. رٌم سلمان
 د. لؤي سالمة

 ببلل محمود د.
 د. انجٌبل ماضً

 وزارة التربٌة 
 وزارة التعلٌم العالً

 جودة التعلٌم وانماط التعلٌم
 د. رٌم سلمان

 د.انجٌبل ماضً
 وزارة التربٌة

 انتمال اثر التعلم فً المجال الرٌاضً
 د. رٌم سلمان
 د. لؤي سالمة

 االتحاد الرٌاضً



 0200/  0202محاور البحث العلمً للعـــام 

47 
 

 د. انجٌبل ماضً

 نفسٌةتصمٌم اختبارات 
 د. لؤي سالمة
 د. رٌم سلمان

 الجمعٌات التً تعنى بجرحى الحرب والمعالٌن

 علم النفس الرٌاضً
 د. لؤي سالمة
 د. رٌم سلمان

 الجمعٌات التً تعنى بجرحى الحرب والمعالٌن

 التمرٌنات الرٌاضٌة الصحٌة
 د. ببلل محمود
 د. نوري بركات

 وزارة التربٌة 
 العالًوزارة التعلٌم 

 تحلٌل محتوى الممررات الدراسٌة
 د. ماهر نصر
 د. ببلل محمود

 وزارة التربٌة 
 وزارة التعلٌم العالً

 
 

التخطٌط و 
 اإلدارة الرٌاضٌّة

 

 د. خلود علً دٌب 
 –د. رشا صمر  –

 د. وائل معوض 
 د. سراب شهاب –
د. مضر  – 

 الٌوسؾ 
 د. سراج دٌوب -

 ادارة التنوع
 د. رشا صمر

 د. سراج دٌوب
 وزارة التعلٌم العالً
 اتحاد رٌاضً

 ادارة المؤسسات الرٌاضٌة
 د. وائل معوض

 د. خلود علً دٌب
 د. سراج دٌوب

 اتحاد رٌاضً

 االعبلم الرٌاضً
 د. رشا صمر

 د. سراج دٌوب
 وزارة الثمافة

 وزارة التعلٌم العالً

 ادارة االزمات
 د. خلود علً دٌب

 د. رشا صمر
 وزارة التعلٌم العالً

 التنمٌة االدارٌة
 د. سراج دٌوب
 د. وائل معوض

 االتحاد الرٌاضً

 ادارة التنوع
 د. رشا صمر

 د. سراج دٌوب

 وزارة التعلٌم العالً
 اتحاد رٌاضً

 

 التدرٌب الرٌاضً

 

د. ٌامن شحٌدة د. 
د.  –فؤاد بجبوج 
 ناهد ناصر
د.  –د. عزٌز كفا 
د.  –انجٌبل ماضً 
د  –رشا ضوٌا 
د.  –.سامح لاسم 
د .  –مٌسم زهرة 
 –كنده موسى 

 د.فٌنوس وطفً
 

علوم الحركة والمٌكانٌكا الحٌوٌة والتحلٌل  
 الحركً لبللعاب الفردٌة والجماعٌة

 د. ٌامن شحٌدة
 د. عزٌز كفا
 د. رشا ضوٌا

 االتحاد الرٌاضً -
الجمعٌات التً تعنى بجرحى الحرب + االطفال  -

 المعالٌن
 وزارة التعلٌم العالً -
 

 التدرٌب الرٌاضً
 د. فؤاد بجبوج
 د. ناهد ناصر

 اتحاد رٌاضً

 برمجة التدرٌب الرٌاضً
 د. فؤاد بجبوج
 د. ناهد ناصر

 اتحاد رٌاضً

 منهجٌة التدرٌب الرٌاضً
 د. فؤاد بجبوج
 د. ناهد ناصر

 اتحاد رٌاضً

الحركٌة والنمو والتطور التعلم الحركً والتربٌة 
 الحركً

 د. عزٌز كفا
 د. انجٌبل ماضً
 د. رشا ضوٌا

 اتحاد رٌاضً 
 جمعٌات االطفال المعالٌن

اعادة تاهٌل االصابات الرٌاضٌة الخاصة بالعاب 
 الفردٌة والجماعٌة

 د. ٌامن شحٌدة
 د. عزٌز كفا
 د. رشا ضوٌا

 جمعٌات جرحى الحرب
 االتحاد الرٌاضً
 وزارة الصحة 
 وزارة التعلٌم العالً
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برامج تاهٌلٌة وعبلجٌة للمراة الحامل لبل وما بعد 
 الوالدة

 د. رشا ضوٌا
 

 وزارة الصحة

 علم النفس وااللعاب الرٌاضٌة
 د. مٌسم زهرة
 د. كندة موسى
 د. انجٌبل ماضً

 االتحاد الرٌاضً
 وزارة الصحة 
 وزارة التربٌة

لٌ
ك

ـــ
ـــ

ط
ة 

ـــ
ــ

سن
أل
 ا
ب

ـــ
ـــ
ـــ

ن
ا

 

طب أسنان 
 األطفال

 د. منذر اسعد  
 

 د. نبٌه رسبلن

 تدبٌر السلون -1

 طب األسنان الترمٌمً-2

 المعالجات السنٌة لؤلطفال المعالٌن-3

 السٌطرة على األلم-4

 معالجة أسنان األطفال فً المشافً-5

 المعالجات السنٌة اللبٌة -6

 طب األسنان الولائً-7

 طب أسنان األطفالاللٌزر فً  -8

 الزرع عند األطفال-9

معالجة أسنان األطفال المصابٌن بأمراض  -11

 عامة

 بسام سلمان
 عبد الوهاب نور هللا

 فائك بدر
 نبٌه رسبلن

 

التعوٌضات 
 الثابتة

 التعوٌضات الثابتة وتمنٌات العبلج-1 رٌمة صمر 

المواد السنٌة والمواد الحٌوٌة المستخدمة فً  -2

 الثابتة والطعومالتعوٌضات 
علوم زراعة األسنان والتمنٌات التعوٌضٌة  -3

 فوق الزروع

علوم ماللٌزر وتطبٌماته واستخدامه فً العبلج -4

 فً طب األسنان التعوٌضً

أمراض المفصل الفكً الصدؼً وتمنٌات  -5

 العبلج المختلفة دوائٌة فٌزٌائٌة

الصداع الناتج عن مختلؾ معالجات طب  -6

 األسنان

 عٌسىنزٌه 
 ناصر بهرلً
 رٌما صمر
 رانٌا حسنة

 

 الدراسات الوبائٌة-1 سمٌرة زرٌمً  طب الفمّ 

 الولاٌة -2

 األشعة -3

 األمراض العامة-4

 اللٌزر5

 الجراحة المرٌة -6

 البوتكس والفٌلر -7

 عمار امون
 سمٌرة زرٌمً

 

 

النسج والتشرٌح 
 المرضً

 الخبلٌااآللٌات الجزئٌة لسرطان شائن  - باسمة ٌوسؾ 

 اآللٌات الجزئٌة لآلفات لبٌل سرطانٌة-2

اآللٌات الورمٌة للفٌروسات ودورها فً  -3

 السرطانات الفموٌة

  باسمة ٌوسؾ

أمراض نسج 
 حول السنٌّة

 الطعوم والببلسما-1 تهامة ٌوسؾ 

المعالجة الدوائٌة الداعمة ألعراض النسج  -2

 حول السنٌة

 هاشم داؤود
 تهامة ٌوسؾ
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 السنٌة الجراحة التصنٌعٌة اللثوٌة وحول -3

 الجراحة التجمٌلٌة اللثوٌة وحول السنٌة -4

فحوص مناعٌة ومخبرٌة لتشخٌص أمراض  -5

 النسج حول السنٌة

األمراض الجهازٌة وأمراض النسج حول  -6

 السنٌة

 الزراعة السنٌة والنسج حول السنٌة -7

العبللة بٌن التموٌم وأمراض النسج حول  -8

 السنٌة
التعوٌضٌة وأمراض العبللة بٌن المعالجة  -9

 النسج حول السنٌة

تموٌم األسنان 
 والفكٌن

 تسرٌع الحركة السنٌة التموٌمٌة-1 فادي خلٌل 

 التوسٌع الفكً -2

عبلج الصنؾ الثانً باألجهزة المتحركة -3

 المعدلة والثابتة

 استخدام المسح ثبلثً األبعاد فً الدراسة -4

التحالٌل التموٌمٌة  دراسة وبائٌة حول-5

وموثولٌتها  فً المجتمع السوري ممارنة مع 
 عروق اخرى

 ارجاع وحشً لؤلرحاء-6

 الراصفات الشفافة-7

 حازم حسن
 فادي خلٌل

 عبدالكرٌم حسن
 شادي معوض

 

جراحة الفم 
 والفكٌن

 التشوهات الخلمٌة الوالدٌة-1 حكمت ٌعموب 
 الرضوض الوجهٌة الفكٌة-2
 الفكً الصدؼًأمراض المفصل -3
 الطعوم العظمٌة واعادة البناء-4
 الجراحة الفموٌة الصؽرى وزراعة األسنان-5
 االنتانات الوجهٌة الفكٌة -6
 الجراحة الوجهٌة التجمٌلٌة-7
 أورام الوجه والفكٌن -8

 عبدالكرٌم خلٌل
 حكمت ٌعموب
 منذر اسعد
 علً خلٌل

 

 المداواة الترمٌمٌة التسرب المجهري فً-1 مٌسم خدام  مداواة األسنان
 التبٌٌض-2
 المواد السنٌة الترمٌمٌة-3
 التشخٌص فً المداواة الترمٌمٌة واللبٌة -4
 التسرب المجهري فً المداواة اللبٌة -5
 مواد الحشً -6
 سوائل االرواء -7
 الجراحة اللبٌة -8
 ترمٌم االسنان المعالجة لبٌا -9
 إعادة التصنع اللبً-11

 باسم سلٌم
 عبدهللاعزٌز 

 منذر حداد
 مٌسم خدام
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لسم 
التعوٌضات 
 المتحركة

 االطباق فً التعوٌضات المتحركة. .1 مجد سلمان 
 التعوٌضات المتحركة الكاملة. .2
 التعوٌضات المتحركة الجزئٌة. .3
التعوٌضات الفولٌة)فوق الجذور والزرعات  .4

 التٌلسكوبٌة(والتٌجان 
 المواد المستخدمة فً التعوٌضات المتحركة. .5
الناحٌةالجمالٌة واللفظ )النطك( والفعالٌة  .6

 المضؽٌة فً التعوٌضات المتحركة.
المعالجات لبل التعوٌضٌة كتهٌئة  .7

 للتعوٌضات المتحركة.
األمراض ذات الصلة بالتعوٌضات  .8

 المتحركة ومعالجتها.
ٌضات تطهٌر المواد المستخدمة فً التعو .9

 المتحركة
دراسة الخواص الفٌزٌائٌة والمٌكانٌكٌة  .11

 للمواد المستخدمة فً التعوٌضات المتحركة.
دراسات االسنان االصطناعٌة المستخدمة  .11

 فً التعوٌضات المتحركة.
المطابك المستخدمة فً التعوٌضات  .12

 المتحركة.
اللواصك المستخدمة فً التعوٌضات  .13

 المتحركة.
لمرٌض مع كل ماٌتعلك بتمبل وتكٌؾ ا .14

 الجهاز المتحرن.
كل ماٌتعلك بالمواد الحدٌثة واالجهزة  .15

واألدوات التً ٌمكن استخدامها فً 
 التعوٌضات المتحركة.

 محمود محمود
 مجد سلمان
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اإلرشاد 
 النفسً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة الدراسات 
 الشفدّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رئٌس المسم 
 د. أنساب شروؾ

 
األعضاء: جمٌع 

أعضاء لسم اإلرشاد 
 النفسً

 علم النفس التربوي واالجتماعً

 االجتماعٌة الخبرات.1

 النفسً والمرض الصحة.2

 النفسٌة الشذوذات.3

 الشخصٌة و النفس علم.4

 د. فؤاد صبٌرة

 د. صفاء صبح

 د. لبنى جدٌد

 د. بشرى شرٌبه

 د. رٌم كحٌلة

 ابتسام العجًد. 

 د. رانٌه علً

  د. فهد حاتم

 مدٌرٌة التربٌة
 مدٌرٌة الشؤون االجتماعٌة والعمل

 اإلرشاد والعبلج النفسً

 .علم األزمات والصدمات فً الكوارث1

 .تشخٌص وعبلج االضطرابات النفسٌة2

 .اإلرشاد النفسً المهنً والمدرس3ً

 

 شرٌؾ لٌلى. د
 سعدي رٌما. د
 دمحم هبل. د
 صمور سام. د
 حلوم سهٌر. د
 شرٌمً روال. د
 مشاعل فاتن. د
 صالح دالٌا. د
 دمحم سهٌلة. د

 عٌادات الطب النفسً والعصبً-
 المشافً الحكومٌة والخاصة. -
 مدٌرٌة التربٌة -

 الصحة النفسٌة وإرشاد ذوي االحتٌاجات الخاصة

 .أسالٌب التفكٌر وسمات المتفولٌن1

 للمتفولٌن.برامج إرشادٌة 2

.برامج إرشادٌة فً تنمٌة السلون النفسً 3

 االجتماعً

 .اضطرابات الكبلم4

 .إرشاد ذوي االحتٌاجات الخاصة5

 شروؾ أنساب. د
 حاتم عبٌر. د
 حسون هنادي. د
 بدور لٌنا. د
 الجهنً رٌم. د
 سلهب سراب. د

 د. ربا حٌدر

 مدٌرٌة التربٌة. -
 جمعٌات ومؤسسات ذوي اإلعالة -
 

 المٌاس والتموٌم النفسً والتربوي 

 .بناء المماٌٌس التربوٌة والنفسٌة ومتابعة تطبٌمها1

 .تطوٌر وتمنٌن المماٌٌس التربوٌة والنفسٌة2

.استخدام تطبٌمات نظرٌة االستجابة المفردة فً 3

 تطوٌر المماٌٌس التربوٌة والنفسٌة

 بوبو منذر. د
 اسكندر شذى. د
 أٌوب رنٌم. د

 د. سومر برؼل
 الساحلً ندى. د

 . مدٌرٌة التربٌة
 

 . مركز المٌاس والتموٌم

 
 
 
 

 
 
 
 

وحدة الدراسات 

 
 
 
 
 

 .التربوٌة والسٌاسات األنظمة -
 والمشكبلت التربوي، النظام وممٌزات ممومات  -

 النفسٌة، التعلٌمٌة،) والصعوبات التربوٌة
 .(الخ...واالجتماعٌة

 البٌئٌة،) وفروعها العامة والتربٌة التربٌة فلسفة -

 د. أمٌرة زمرد

 د. رامً أمون

 د. أحبلم ٌاسٌن

  د. منار هاشم

 التربٌة
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 رئٌس المسم  التربهية أصول التربٌة
 د. أمٌرة زمرد

 .(الخ...االجتماعٌة األخبللٌة، السكانٌة،
 والتواصل االتصال ومؤسسات اإلعبلم وسائل -

  الوعً، نشر)  والتعلٌم التربٌة مٌدان فً ودورها
 .(الخ......النفسً الدعم الطفل، تثمٌؾ

 .والتعلٌم التربٌة وتموٌم وتخطٌط وتموٌل إدارة -
 التعلٌم، تنوٌع التعلٌم، جودة) وااللتصاد التربٌة -

 (.الخ...المستدامة التنمٌة
 والمجتمع والسٌاسة التربٌة -
 التربوٌة والمٌم العلوم -

 
 
 
 

 وحدة الدراسات التربهية

 
 د مهند مبٌض 

)رئٌس الوحدة(د منال 
 سلطان 

 د رهام لاسم
 د لمى الماضً 
د لمٌس حمدي د  

صبا علً د سوسن 
 عباس د هبل سلٌمان

 
 التعلٌم مرحلة فً الحدٌثة التدرٌس .طرائك-

  األساسً
 

 
 د رهام لاسم

 
 
 
+ 
 
 د لمى الماضً 

 
 مدٌرٌة التربٌة

 مدٌرٌة التربٌة رنٌم أٌوبد.  الحدٌث التربوي والتموٌم .المٌاس-
 د منال سلطان+   التربوٌة المؤسسات فً الحٌاتٌة المهارات .تنمٌة-

 د لمٌس حمدي+
 د هبل سلٌمان  

 مدٌرٌة التربٌة

 ضوء فً والتعلٌمٌة التربوٌة المؤسسات .إدارة-
 الجودة معاٌٌر

 د مهند مبٌض+ 
 د سوسن عباس+
 د صبا علً

 مدٌرٌة التربٌة

 
 
 

المناهج 
 وطرائك 
 التدرٌس

 
 
 

 وحدة الدراسات 
 التربهية

 رئٌس الوحدة:
 د. مطٌعة أحمد

 
 األعضاء:

جمٌع أعضاء لسم 
المناهج وطرائك 

 التدرٌس

 
 
 

 المناهج وطرائك التدرٌس

 جناد روعة. د.أ
 نصور رؼداء. د
 حمدان مٌساء. د
 زرٌمً هٌام. د
 ٌوسؾ سمر. د
 حمراء روز. د
 العدي منار.د
 سلٌمان مادلٌن.د
 سلمان رزان. د

 مدٌرٌة التربٌة

   

 تمنٌات التعلٌم

 

 علً خضر. د.أ
 أحمد مطٌعة. د
 خضار نسرٌن. د
 عٌرٌك نجله.د
 لرطالً أنعام. د
 عجٌب ٌحٌى. د

 مدٌرٌة التربٌة
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 اإلدارة الصفٌة

 بركان ؼسان. د.أ
 ؼانم ثناء. د
 محمود نورا. د
 علً لرة عبٌر. د
 سلمان رنا. د
 صبوح نسرٌن. د

 مدٌرٌة التربٌة
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ك
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تمرٌض 
 البالؽٌن

 
 

  التسريض

 
 العمٌد 
 –النواب 

 رؤساء األلسام

 الممارسات التمرٌضٌة الحدٌثة فً مجال 
 ..الخ/ -سكري -األمراض المزمنة/ سرطان

  

التداخبلت التمرٌضٌة ؼٌر الدوائٌة فً مجال 
 الرعاٌة التمرٌضٌة 

 األولٌة والثانوٌة والثالثة
 
 

  

 
 

 
 

إعادة التأهٌل لئلصابات الحربٌة واإلعالات 
 الجسدٌة والنفسٌة 

  

اإلدارة فً 
 التمرٌض

   جودة الرعاٌة التمرٌضٌة  
   تنمٌة المهارات المٌادٌة

صحة 
 المجتمع

   التداخبلت التمرٌضٌة الحدٌثة فً مجال األمراض السارٌة  
   تطور البنٌة الصحٌة والتعلٌمٌة

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

التداخبلت التمرٌضٌة الحدٌثة فً مجال األمراض الحادة و   
 اإلسعافٌة

  

التداخبلت التمرٌضٌة ؼٌر الدوائٌة فً مجال التولٌد 
 وصحة المرأة 

 

  

   التداخبلت التمرٌضٌة الحدٌثة فً مجال األمراض السارٌة

د 
عه
لم
ا

ت
غا
 لل
ً
عال
ال

 

تعلٌم اللؽة 
 زٌةاالنكلٌ

 
 

 
وحدة البحث 

العمسي في المغة 
 االنكميزية

 
 د.لٌلى ممدٌد رئٌسا  
 د.أوراس عثمان 

 د.دٌما دٌوب
 د.ؼٌسة سركو
 د.اٌمان شمسٌنً

 
 

 طرائك تدرٌس اللؽة االنكلٌزٌة

 
 ممدٌد رئٌسا  د.لٌلى 

 د.أوراس عثمان 
 د.دٌما دٌوب
 د.ؼٌسة سركو
 د.اٌمان شمسٌنً

 
 كلٌة اآلداب لسم اللؽة االنكلٌزٌة

 مدٌرٌة التربٌة 
 كلٌة التربٌة

تعلٌم اللؽة  
 الفرنسٌة

وحدة البحث 
العمسي في المغة 

 الفرندية

 
 د.اعتدال حبٌب رئٌسا  

 د.جومانا هدٌوه
 د.منال أسعد
 د.هوٌدا البري
 د.مروان اسبر
 د.علً حبٌب

 د.لٌلٌان مرعً -

 
 

 طرائك تدرٌس اللؽة الفرنسٌة

 
 د.اعتدال حبٌب رئٌسا  

 د.جومانا هدٌوه
 د.منال أسعد
 د.هوٌدا البري
 د.مروان اسبر
 د.علً حبٌب

 د.لٌلٌان مرعً -

 
 

 كلٌة اآلداب لسم اللؽة الفرنسٌة
 مدٌرٌة التربٌة 
 كلٌة التربٌة
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الهندسة 
 االنشائٌة

الهشدسة 
 االنذائية

رئٌس الوحدة:  -

المسم: أ.د.  54رئٌس

 بسام حوٌجة
أعضاء الوحدة:  -

الدكاترة أعضاء 
الهٌئة التدرٌسٌة فً 
المسم المائمٌن على 
 رأس عملهم وهم:
  -أ.د. بسام حوٌجة  

 م ناصرأ.د. عصا
أ.د. ؼاندي جحجاح 

أ.د. أكرم صمور   –
  –أ.د. ذكائً طرٌفً 

أ.د. ناٌل حسند. لصً 
د. سلٌمان   –نداؾ 

أبو دٌاب د. نعمان 
 عٌسى

د. درٌد سلوم د.  -
د.  -فدوى عٌسى 
 سامر ساحللً

  -د. مٌرفت حشمة 
د. خضر الحج د. 

 بشار سلهب
 د. عمار عباس  -

وتصمٌم المنش ت تطوٌر طرائك حساب 
 والعناصر الهندسٌة

 م ناصرأ.د. بسام حوٌجة أ.د. عصا
 أ.د. ؼاندي جحجاح أ.د. أكرم صمور
 أ.د. ذكائً طرٌفً أ.د. ناٌل حسن
 د. لصً نداؾ د. سلٌمان أبو دٌاب

 د. نعمان عٌسى د. درٌد سلوم
 د. فدوى عٌسى د. بشار سلهب

 د. سامر ساحللً د. مٌرفت حشمة
 مار عباسد. خضر الحج د. ع

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 الجامعات السورٌة كافة -

كافة المؤسسات والشركات العامة فً  -
 وزارات الدولة.

 

 

 تطوٌر استخدام مواد االنشاء وتحسٌنها

 أ.د. بسام حوٌجة
 أ.د. ؼاندي جحجاح

أ.د. ذكائً طرٌفً د. سلٌمان أبو 
 دٌاب

 د. فدوى عٌسى

 

   

 طرائك تدعٌم المنش ت وإعادة تأهٌلها تطوٌر

 م ناصرأ.د. بسام حوٌجة  أ.د. عصا
 أ.د. ؼاندي جحجاح أ.د. أكرم صمور
 أ.د. ذكائً طرٌفً أ.د. ناٌل حسن

 د. لصً نداؾ  د. سلٌمان أبو دٌاب
 د. نعمان عٌسى د. درٌد سلوم
 د. فدوى عٌسى د. بشار سلهب

 د. سامر ساحللً د. مٌرفت حشمة
 د. عمار عباس د. خضر الحج

 

 

الهندسة 
 المائٌة

رئٌس الوحدة : د.  الهشدسة السائية
عز الدٌن دروٌش 

 حسن
أعضاء الوحدة: د. 

 الموارد المائٌة فً مجال

 شرٌؾ بدر حاٌند. 
 عباس عبد الرحمن عبد الرحمند. 
 ؼطفان عبد الكرٌم عمارد. 
 فلاير فتوح إٌفو. 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 الجامعات السورٌة كافة -
فة المؤسسات والشركات العامة فً كا -

 وزارات الدولة.
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 اّمال سلٌمان حٌدر
ابراهٌم صالح د. 

 ٌزبن
 شرٌؾ بدر حاٌند. 
عباس عبد الرحمن د. 

 عبد الرحمن
 علً دمحم األسعدد. 
ؼطفان عبد الكرٌم د. 

 عمار
 فلاير فتوح إٌفود. 
 مجد حافظ هٌفاد. 
دمحم درٌد علً د. 

 عبلء الدٌن
 منذر علً حمادد. 

  مجد حافظ هٌفاد. 

   
 المنش ت المائٌةفً مجال 

 عز الدٌن دروٌش حسند. 
 ابراهٌم صالح ٌزبند. 
 منذر علً حمادد. 

 

 هندسة المرافئ وحماٌة الشواطئ فً مجال  
 اّمال سلٌمان حٌدرد. 
 دمحم درٌد علً عبلء الدٌند. 

 

الهندسة  
 الطبوؼرافٌة

الهندسة 
 الطبوؼرافٌة

رئٌس الوحدة: د علً 
 زوباري

 د ادٌب الماموع
د اٌاد فحصة د منٌر 
ٌحٌى د معن بوبو د 
ندى محفوض د فاٌز 

 دٌب
د محسن أحمد د عمر 
 الخلٌل  د وائل دٌوب
د اٌاد عباس د فادي 

 شعبان
 د احمد علً

مساحة تصوٌرٌة، واستشعار عن بعد، ونظم 
 معلومات جؽرافٌة

 الخلٌل  د وائل دٌوبد عمر 
 د اٌاد عباس د فادي شعبان

 د احمد علً

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 الجامعات السورٌة كافة -

كافة المؤسسات والشركات العامة فً  -
 وزارات الدولة.

 المساحة والجٌودٌزٌا

 د علً زوباري د ادٌب الماموع
د اٌاد فحصة د منٌر ٌحٌى د معن 

 د ندى محفوض د فاٌز دٌببوبو 
 د محسن أحمد

 الهندسة  البٌئٌة 
الهندسة  
 البٌئٌة

رئٌس الوحدة:  د 
 رائد جعفر

د هٌثم جناد د حسام 
 صبوح

د هٌثم شاهٌن د 
 نسرٌن خلوؾ
د هناء سلمان د 
 كوكب حربا

 والمصادر المائٌةمجال مٌاه الشرب 

 د هٌثم جناد  
 د رائد جعفر
 د رنا لاسم
 د دٌما العبدة
 د عمار دبالٌز

 الشركة العامة لمٌاه الشرب
 مدٌرٌة الموارد المائٌة

 الشركة العامة للصرؾ الصحً
 مدٌرٌة البٌئة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 الجامعات السورٌة كافة

العامة فً وزارات كافة المؤسسات والشركات 
 الدولة.

فً مجال مٌاه الصرؾ الصحً والصناعً 
 والمطري

 د حسام صبوح
 د هناء سلمان  

 د حنٌن سلٌمان
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د عمار دبالٌز د حنٌن 
 سلٌمان

د رنا لاسم د دٌما 
 العبدة

 د عادل عوض
 
 
 

 فً مجال الفضبلت الصلبة والخطرة
 د هٌثم شاهٌن

 د نسرٌن خلوؾ 
 د رائد جعفر 

 فً مجال البٌئة الهوائٌة )الجوٌة(
 د هناء سلمان

 د كوكب حربا 

 فً مجال البٌئة العمرانٌة
 د عادل عوض 

 فً مجال الطالات المتجددة
 د عادل عوض د رائد جعفر 

 د كوكب حربا

 

الهندسة  
 الجٌوتكنٌكٌة

الهندسة  
 الجٌوتكنٌكٌة

رئٌس الوحدة: د. 
 رامً هاشم العبده
اٌاد واألعضاء: د. 
 دمحم  سلٌطٌن

توفٌك عبدهللا د. 
 فٌاض
 أسطةرامً أحمد د. 
صفوان عزت د. 

 عبدهللا
عدنان ناصر د. 

 خضور
 مالن توفٌك حسند. 
منذر أحمد عمران د. 

 الزاوي
 مهند سلٌم مهناد. 
وائل حسٌن د. 

 حرفوش
 أشرؾ حٌدر شبلًد. 

 رامً هاشم العبدهد.  األساسات والجدران االستنادٌة
 مالن توفٌك حسند. 
 منذر أحمد عمران الزاويد. 

 أشرؾ حٌدر شبلًد. 
 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً.
 الجامعات السورٌة كافة

كافة المؤسسات والشركات العامة فً وزارات 
 الدولة.

 توفٌك عبدهللا فٌاضد.  تحسٌن وتدعٌم التربة
 رامً أحمد أسطةد. 
 مهند سلٌم مهناد. 
 وائل حسٌن حرفوشد. 

 سلٌطٌناٌاد دمحم  د.  األنفاق والمنش ت المطمورة
 صفوان عزت عبدهللاد. 

 

 عدنان ناصر خضورد.  مٌكانٌن الصخور

 

هندسة  وإدارة 
 التشٌٌد

هندسة  وإدارة 
 التشٌٌد

رئٌس الوحدة: أ.د 
 علً خٌربن
 أعضاء الوحدة:
أ.د بسام 
حسن د 
جمال 
 عمران

د رنا مٌا  
أ.د عماد 
 فاضل
د. فاٌز 

تطوٌر وتطبٌك نظم دعم المرار والمحاكاة والذكاء 
الصنعً لمشارٌع التشٌٌد واستخدام نمذجة 

 BIMمعلومات البناء 

 د جمال عمران
 د رنا مٌا

 د. لمى سعود د سماح مكٌة
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -

 الجامعات السورٌة كافة -
 كافة المؤسسات  -

 الشركات العامة فً وزارات الدولة-

 ادارة وتنظٌم المشارٌع ونظم نحسٌن األداء
 د. فاٌز جراد د هانً نجا 
 د سماح مكٌة د. عماد كنجو
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جراد  د 
 هانً نجا
د. لمى 
سعود د 
سماح 
 مكٌة

د مادونا 
بشارة د. 
عماد 
 كنجو

تطوٌر وتنظٌم صناعة التشٌٌد/التمنٌات 
 واإلجراءات/

  أ.د علً خٌربن
 أ.د بسام حسن

 د جمال عمران 
 د هانً نجا

 أ.د علً خٌربن تطوٌر مواد البناء فً لطاع التشٌٌد
 أ.د عماد فاضل

 

 

هندسة  
المواصبلت 
 والنمل

هندسة  
المواصبلت 
 والنمل

رئٌس الفرٌك: د. 
 بسام أسعد سلطان
أعضاء الفرٌك: د. 
 رامً مٌخائٌل حنا

 شذى ابراهٌم أسعدد. 
 عادل أنٌس دٌبد. 
 دمحم حسن ابراهٌمد. 

 عادل أنٌس دٌبد.  والمطاراتمحور الطرق 
 بسام أسعد سلطان: د. 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 الجامعات السورٌة كافة -

 كافة المؤسسات  -
 شذى ابراهٌم أسعدد.  محور النمل والمرور الشركات العامة فً وزارات الدولة-

 أكرم عبدهللا رستم

 -- محور السكن الحدٌدٌة

ة  ٌ
ار
عم
لم
 ا
سة

ند
له
 ا
ٌة
كل

 

 
 
 
 

التصمٌم 
 المعماري

 
 
 
 
 
 

الترسيم 
 السعساري 

 التصمٌم المعماري

 رئٌس الوحدة: رئٌس المسم: أ.د. رمزي الشٌخ -
أعضاء الوحدة: الدكاترة أعضاء الهٌئة  -

التدرٌسٌة فً المسم المائمٌن على رأس عملهم 
 وهم:

 د. رنا بدر  -د. إحمد سعٌد لصاب  
د. دمحم هٌثم بصٌص د. روال   –د. سماهر ونوس 
د. بهاء دواجً د. زٌنة   –نتٌفة د. رٌم المعلم 

 إرمنازي د. دمحم خبلص
 

إشكالٌات تصمٌم المبانً السكنٌة 
 والعامة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 نمابة المهندسٌن  -
 مجالس البلدٌات والمحافظات -
صلة ) وزارة اإلسكان كافة الوزارات ذات ال -

والتعمٌر، الشركة العامة للدراسات 
 واالستشارات الفنٌة، الؤسسة العامة لبلسكان (

المؤسسات والشركات العامة فً وزارات  -
 الدولة.

 

العمارة المعاصرة 
وتعزٌز تنمٌة العمارة 

 المحلٌة

 أ.د. رمزي الشٌخ
د. سماهر  -د. رنا بدر  -د. إحمد سعٌد لصاب  

د. روال نتٌفة د.  -د. دمحم هٌثم بصٌص  –ونوس 
 -د. زٌنة إرمنازي  -د. بهاء دواجً  –رٌم المعلم 

 د. دمحم خبلص
 

  

تخطٌط المدن 
 والبٌئة

التخظيط 
 العسراني

 
 

رئٌس الوحدة : رئٌس 
 المسم: د. فداء زٌنة
أعضاء الوحدة: أ. د. 

 صٌداويولٌد 
 د. سامً شٌخ دٌب
 د. جورج لنصلٌة
 د. الهام حسن

 د. طارق رحمون

 
 

التنمٌة الحضرٌة والحضرٌة والتنمٌة المستدامة 
 فً اإلللٌم الساحلً

 أ. د. ولٌد صٌداوي
 د. سامً شٌخ دٌب
 د. فداء زٌنة

 د. جورج لنصلٌة
 د. الهام حسن

 د. طارق رحمون

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 نمابة المهندسٌن  -
 مجالس البلدٌات والمحافظات -
كافة الوزارات ذات الصلة ) وزارة اإلسكان  -

والتعمٌر، الشركة العامة للدراسات 
واالستشارات الفنٌة، الؤسسة العامة لبلسكان،.. 

) 
المؤسسات والشركات العامة فً وزارات  -

 الدولة.

 
 

) المشاكل  التصمٌم العمرانً وتنسٌك الموالع فً
 والحلول (
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تطبٌك تجربة التخطٌط اإلللٌمً ودورها فً 
تطوٌر التجمعات العمرانٌة ) تجارب عالمٌة 

 وعربٌة (

علوم البناء 
 والتنفٌذ

علوم البناء 
 والتنفٌذ

رئٌس الوحدة: رئٌس 
 المسم: د. صفاء مٌا

 واالستدامةتطوٌر تمنٌات تنفٌذ البناء الحدٌثة 

 د. صفاء مٌا
 د. دمحم خبلص

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً. -
 نمابة المهندسٌن  -
 مجالس البلدٌات والمحافظات -
كافة الوزارات ذات الصلة ) وزارة اإلسكان  -

والتعمٌر، الشركة العامة للدراسات 
واالستشارات الفنٌة، الؤسسة العامة لبلسكان،.. 

) 
والشركات العامة فً وزارات المؤسسات  -

 إدارة والتصادٌات المبانً وإعادة االعمار الدولة.

 

 

 واالستراتيجيات العمسية لمسعهد العالي لمبحهث البحرية السحاور البحثية

  0200-0202لمعام الدراسي 

  قدم البيهلهجيا البحرية: 

 السختمفة )مدتؾى األنؾاع والشغؼ لبيئية والسؾرثات ( والعالقة لستبادلة بيشيؼ.( دراسة التشؾع الحيؾي البحري بدؾياتو 1السحؾر )

 ( دراسة اقع االنتاج األولي والثانؾي في الذاطئ الدؾري.2السحؾر )

 .بيؾلؾجيا الفقاريات البحريةدراسة  ( 3السحؾر )

 .السجتسعات الحية البحريةدراسة بيؾلؾجيا الشغؼ البيئية الحرية وبشية وتركيب وديشاميكية   (4السحؾر )

 مؾم البحرية وتحديد الجيشات الؾراثية لمكائشات البحرية الدؾرية وتأسيس قاعدة بيانات لياعاستخدام التقانات الحيؾية في مجال ال  (5السحؾر )
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 تأثير التمؾث عمى ألحياء البحرية.  (6السحؾر )

 قدم الكيسياء البحرية والتمهث 
 .الييدروكيسيائية لمسياه اإلقميسية الدؾرية والسياه الدلية السجاورةدراسة الخؾاص  (1السحؾر )

 عزؾي ودراسة سمؾك السمؾث في البيئة البحرية ومشاطق مربات األنيار واألنغسة البيئية الستداخمة. .رصد التمؾث العزؾي  الال (2حؾر )الس

 ماء . -دل الغازات والسمؾثات السختمفة عمى الدظح الفاصل ىؾاءدراسة العسميات الفيزيؾكيسيائية السؤثرة عمى عسمية تبا (3السحؾر )

 تظؾير مشيجية تحميمية لستابعة دراسة سمؾك العشاصر السعدنية الثقيمة في السياه البحرية.. ( 4السحؾر )

 تظؾير التقانات التحميمية والحيؾية في مجاالت عمؾم البحار.  ( 5السحؾر )

 عمقة بتؾليد الؾقؾد الحيؾي.تظؾير الدراسات الست (6السحؾر )

 دراسة السغذيات والعؾامل السؤثرة عمييا في البيئة البحرية. ( 7السحؾر )

 مكافحة البقع الشفية الظافية عمى سظح السياه وتظؾير السعالجة الستبعة. (8السحؾر )

 . (ة في البيئة البحريةدراسة سمؾك السؾثات العزؾية )السبيدات,الييدروكربؾنات الكمؾرية والبترولي (9السحؾر )

 ( البحث في امكانية استثسار السؾارد البحرية وفق التشسية السدتدامة.11السحؾر )

  قدم الجيهلهجيا البحرية 
 ؾضع الحالي لمداحل الدؾري مؽ الشاحية الجيؾلؾجية وتحديد أولؾيات الدراسة السدتقبمية.تقييؼ ال ( 1السحؾر )
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لمرــخؾر والرســؾبيات الذــاطئية ووضــع ترــؾر مدــتقبمي عــؽ التغيــرات الحاصــمة فــي خــط الذــاطئ بســا يخــدم تشسيــة وإدارة السشظقــة دراســة جيؾلؾجيــة  ( 2السحؾر )
 الداحمية.

 لتذـخي  التيديـدات الراىشــة والسدـتقبمية لمذـؾاطئ ووضــع خظـط الترــدي ليـا وترسـيخ التعــاون مـع الفعاليــات االقترـادية والدـياحية فــي سـبيل تسؾيــ ( 3السحؾر )
 مثل ىذه البحؾث.

 البحري. تحديد الخرائ  الفيزيائية والجيؾكيسيائية لمرسؾبيات الذاطئية والقاعية في السياه اإلقميسية الدؾرية في كل مؽ الرصيف القاري والقاع ( 4السحؾر )

 ليا عمى امتداد الداحل الدؾري ونسذجتيا.  وضع خرائط تبيؽ أعساق وطبيعة القاع البحري وتؾزع الرسؾبيات البحرية والعشاصر السكؾنة ( 5السحؾر )

 في سؾرية. والقاع البحري تأسيس قاعدة بيانات حؾل الخرائ  العامة لمذاطئ  ( 6السحؾر )

 تأليف أطالس لرخؾر ورسؾبيات ومعادن القاع البحري في السياه اإلقميسية الدؾرية. ( 7السحؾر )

 البحرية بسا يخ  السمؾثات وأثرىا عمى طبيعة الرسؾبيات البحرية واآلليات الكفيمة في الحد مؽ ىذه اآلثار.تعسيق البحؾث والدراسات الجيؾلؾجية  ( 8السحؾر )

كـاس ذلـػ اعتساد برامج متؾسظة وطؾيمة األمد لسراقبة تغيرات خط الذاطئ والسمؾثات، بسختمف أنؾاعيا وكذف تأثيراتيا عمى الرسؾبيات البحريـة وانع ( 9السحؾر )
 لجساعات والتجسعات األحيائية والدكانية. عمى مدتؾى ا

 ( السداىسة في إعداد االختراصييؽ وتظؾير البحؾث والدراسات العميا لسؾاكبة التقدم العمسي في مختمف مجاالت عمؾم البحار.11السحؾر )

وىيئــات مــع مؤسدــات  وذلــػ بالتعــاون مــؽ ىــذا الخظــر لمحــد  وإقــراح آليــات( السدــاىسة فــي تذــخي  خظــر تمــؾث السيــاه الجؾفيــة فــي السشظقــة الدــاحمية 11السحــؾر )
 محمية. حكؾمية

 ( دراسة األمؾاج وحركة السد والجزر وتأثيرىا عمى إعادة تؾزع الرسؾبيات الداحمية.12السحؾر )
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 قدم الفيزياء البحرية 
 الخرائ  الفيزيائية لمسياه الدظحية لمداحل الدؾري.دراسة   (1السحؾر )

 الدؾري ومقارنتيا مع السعظيات الفزائية. الذاطئدراسة خرائ  الدوامات البحرية حقميًا عمى ( 2السحؾر )

 دراسة التؾزع الدظحي لمسمؾحة والحرارة حقميًا عمى الذاطئ الدؾري ومقارنتيا مع السعظيات الفزائية. (3السحؾر )

 دة مشيا.دراسة طاقة األمؾاج البحرية وتأثيراتيا وامكانية االستفا (4السحؾر )

 رصد الكتل السائية في الحؾض الذرقي لمبحر األبيض الستؾسط مؽ خالل السعظيات الفزائية. (5السحؾر )

خرائ  الدوامات البحرية مؽ  إعداد أطمس لرؾر األقسار الرشاعية مؽ الشؾع في الحؾض الذرقي لمستؾسط بغية االستفادة مشو في متابعة مراقبة( 6السحؾر )
.ؾث البحرية حلفزائية ليكؾن قاعدة بيانات خاصة بالسعيد العالي لمبخالل السعظيات ا  

 قدم الثروة الدسكية 
 دراسة استزراع االنؾاع البحرية وتقشياتيا.  (1السحؾر )

 .عشد األحياء البحرية ( التغذية2السحؾر )

 .ديشاميكية تجسعات األحياء البحرية  (3السحؾر )
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 . الكيسة الغذائية لمثروات الحية البحرية  (4السحؾر )


