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وال شك في أن , یعتمد ازدھار أي مجتمع من المجتمعات على ما یحققھ من نجاح وتقدم على المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي 
صناعتھا واالستفادة القصوى من مخرجاتھا ھو مؤشر معیاري مھم یساھم في تحدید موقع المجتمع مستوى التعلیم العالي وامتالك المعرفة و 

  .في خارطة التقدم في العالم 

ّومات ھا ولقد حققت سوریا بفضل قیادتھا الحكیمة وثبًة نوّعیة على مستوى الرقي العلمي والفكري والحضاري واإلنساني ، لذلك استھدفوھا بمق
  .وینیة على نحٍو عاّم البنیویة و التك

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

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

ً رغم قصر مسیرتھا الزمنیة بفضل ً وكبیرا ً واسعا عنایة القائد الخالد حافظ األسد ومن بعده السید الرئیس الدكتور بشار األسد حیث  تطورا
  .حققت اختراقات علمیة إقلیمیة وعالمیة ُتحسب لھا

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

 ً   .الشمسیة بكلیة الھندسة التقنیة بطرطوس وكلیة السیاحة بطرطوس أیضا

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

ا تسعى إلى توطید أواصر التواصل األكادیمي بینھا وبین مثیالتھا المؤسسات و  الھیئات الحكومیة وغیر الحكومیة المحلیة و العالمیة ، كم
  .على الصعیدین المحلي والدولي بما یعود بالنفع على المسار التنموي لمجتمعنا في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة 

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

ً یشّع العلم و الفضیلة لتسمَو الحیاة بقیمھا الخالدة  ً متوقدا وكل ذلك یتّم بالعمل الدؤوب المتواصل الذي ینتج  األكادیمیة العالمیة كي تبقى نبراسا
 ً ً مؤّمال ً وطنیا  .بفاعلیة بناًء حضاریا

  

  األستاذ الدكتور                                                                           

  ن ھاني محمود شعبا                                                               
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   ةشؤون العلمیلكلمة السید األستاذ الدكتور نائب رئیس الجامعة ل
 

  
ھ  اة فی واحي الحی ة ن ي : یتصف العالم المعاصر بسیطرة مناخ العولمة على كاف نحن نعیش ف ة والسیاسیة ، ف ة والثقافی االقتصادیة و االجتماعی

ة  رادةوإعالم یتسم بطاقة  ا المختلف ي جوانبھ ا ف ل والتكنولوجی  –التغییر والتوجھ المعرفي وسرعة ودینامیكیة التطور في نظم االتصاالت والنق

أمین الو ذاتي لت ى المستوى ال اد المنافسة عل ث ازدی رة من حی ا تحدیات كبی ق أمامن ا یخل ة البیولوجیة والمعلوماتیة وتكنولوجیا النانو ، مم ظیف

  .ب وعلى المستوى الوطني وموقعنا بین اآلخرین والمنتج المناس

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

ذل لرسم سیاسة وإستراتیجیة البحث العلمي ووضع اإلطار التش ي تب زه توجد في اإلرادة والجھود الت ل عوامل تحفی ھ وتفعی ریعي الخاص ب

  .ودعمھ باإلمكانیات وتذلیل العقبات أمام استكمال دورتھ وإدخالھ في التطور االقتصادي والمجتمعي 

 لقد بدأت جامعة تشرین بربط البحث العلمي بمخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في القطر من خالل مشاركة القطاعات اإلنتاجیة في وضع
ر البحث العلمي للعدید من الكلیات و األقسام ذات االھتمام المشترك ومن خالل التسویق ألبحاث الجامعة وإبراز أھمیتھا التطبیقیة في محاو

وحدة بحث علمي في مختلف أقسامھا وكلیاتھا / 125/ تشرین حتى اآلن افتتاحوفي ھذا اإلطار  لقد تم في جامعة .  جمیع القطاعات االقتصادیة 
ً / 794/م تسجیل وت.  ً ألعضاء ھیئة تدریسیة، و/ 21/ منھا, م  2015 خالل عام بحثا ً علمیا ً لطالب الدكتوراه و/ 78/بحثا ً / 695/بحثا بحثا

/ 851/عضو ھیئة تدریسیة  و/1174/توزعوا بین ، شخصا /2025/ إلى  لفي الجامعة وص  البشریةعلما أن عدد األطر  ,لطالب الماجستیر 
  .  عضو ھیئة فنیة

ألن یلعب البحث العلمي  سعىنو معالجة نقاط الضعف فیھ   تعزیز نقاط القوة في واقع البحث العلمي لدیناومن خالل الجھود المبذولة ل
  .  یة و المجتمعدوره في النھضة العلمیة 

للبحث في إعداد التقریر السنوي  نتمنى لجمیع العاملین في مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي من خالل تقدیرنا لجھدھم المبذول
ً من الصحة والخیر ، ونرجوا ممن یرى نقصاً أو عیباً أن یتم االستدالل علیھ لتداركھ الحقاً    .العلمي والدراسات العلیا مزیدا

  

  للشؤون العلمیة  نائب رئیس الجامعة                                                                

    رضوان صالح دنده   د.أ                                                     
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في العصر الحدیث ، وما ینفق  ،البحث العلمي أصبح ، فقدیلعب البحث العلمي دورًا أساسیًا في تقدم المجتمعات وتطورها
العلمي وسیلة حضاریة تمتلك بنى ومناهج والبحث  .نجازات أهم ما تعتمد علیه  الدول في تقدمهاإعلیه وما  ینتج عنه من 

الیمكن تحقیق معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي إال بإتباع منهج البحث العلمي، .وقواعد ومتطلبات مادیة وبشریة
  .الذي توافرت له المقومات المادیة والبشریة والتنظیمیة 

أن الجامعة ال توجد في فراغ فلكل جامعة  حیث. ملحة  التي توجد فیها ضرورةبر ارتباط  الجامعة بالمجتمع والبیئة یعت
وتحیط بها ظروف جغرافیه   وبیئیة معینة تؤثر بطریقة مباشرة في طبیعتها  وفي نوعیة األنشطة التي  . إقلیم  خاص بها

مع وتنمیة البیئة فغایة الجامعة ومبرر وجودها هو خدمة المجت.  تقوم بها سواء أكانت أنشطة تعلیمیة أم بحثیة أم إرشادیة 
وحیث  أن لكل مجتمع متطلباته .ومحاولة تقدیم األسس العلمیة للتصدي  لما یوجد بها من مشكالت  .  المحیطة بها

. فینبغي  أن تلتزم الجامعة بروح العصر ومقوماته   ،النابعة من  ظروفه الزمانیة والمكانیة  وتحدیاته ومشكالتهومقوماته 
بل أصبحت وظیفة الجامعة تتمثل في الوقت الراهن في . مقتصرة علي التعلیم أو التدریس فقط ولم تعد وظیفة الجامعة 

  .  وخدمة المجتمع العلميثالث وظائف هامه هي التدریس  والبحث 
البحوث العلمیة  ووضع خطة ،ضمن إطار توجهات وزارة لتعلیم العالي،رسم السیاسة العامة للبحث العلميتقوم الجامعة ب

 المشكالت التي ترد من قطاعات ومؤسسات اإلنتاج مما یدعم العالقة بین البحث العلمي ومؤسسات اإلنتاج في ضوء
  .الوطنیة

ال بد لي من توجیه الشكر للكادر الوظیفي العامل في مدیریة البحث العلمي والدراسات العلیا، والشكر موصول للمدیر 
ذولة في إعداد هذا التقریر، متمنیًا دوام التقدم واالزدهار لجامعة تشرین السابق األستاذ الدكتور أدیب سعد، لجهودهم المب

  . كأحد المنارات األساسیة للبحث العلمي في القطر العربي السوري 
  
 

  مدیر البحث العلمي والدراسات العلیا                                        

  ھیثم شاھین.د.أ                                                  
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  أھدافھا رسالتھا و رؤیة المدیریة و:  مقدمة حول

ً بأھمیة البحث العلمي باعتباره من أھم أركان تطور ً في تطویر  إیمانا ً ھاما المجتمعات،  ومقیاس تقدمھا ورقیھا العلمي واألكادیمي، وعامال
إیالء ھذا الموضوع أھمیة قصوى من جمیع النواحي، فعملت  اإلنتاج الرتباطھ المباشر بخطط التنمیة، حرصت جامعة تشرین على

بر المركزیة المجھزة بأحدث األدوات، وشكلت مجموعات تأمین مستلزماتھ من أدوات وأجھزة وكوادر وتم إحداث العدید من المخا على
بحثیة لمتابعة تنفیذ وتطویر خطط البحث ، حیث أصبح البحث العلمي في مقدمة األولویات، وتجلى ذلك في عقد العدید من االتفاقیات مع 

واألجنبیة ، وتنفیذ العدید من البحوث العلمیة العدید من المؤسسات والجامعات ذات الطابع العلمي واألكادیمي والتطبیقي المحلیة والعربیة 
المشتركة ورسائل الماجستیر والدكتوراه بإشراف مشترك بین أساتذة من جامعة تشرین وأساتذة من جامعات أجنبیة ذات سمعة علمیة 

ً لالرتقاء بالبحث العلمي في جامعة تشرین إلى أعلى مستویاتھ  .مرموقة،  وما زال السعي حثیثا

 : الرؤیة

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

  :الرسالة

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

  : األھداف

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

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

  ومراكز األبحاث األخرى
  اقتراح خطة البحوث السنویة للجامعةالمشاركة في  - 5
  دراسة مشروعات البحوث والدراسات،  ومتابعة تنفیذھا وتحكیمھا والصرف علیھا وفق القواعد المنظمة لذلك - 6
  تنظیم عملیة االتصال بالمراكز والمؤسسات العلمیة البحثیة  خارج الجامعة المحلیة واألجنبیة وتنمیة التعاون معھا - 7
لبحثیة ، وتشجیع األبحاث المشتركة بین األقسام والكلیات لرفع كفاءة تنسیق العمل بین الكلیات  والمعاھد العلیا  والمراكز ا - 8

  األبحاث العلمیة بالجامعة
تشجیع أعضاء الھیئة التدریسیة على إجراء األبحاث العلمیة المبتكرة وتھیئة الوسائل واإلمكانیات البحثیة لھم وتمكینھم من إنھاء  - 9

  أبحاثھم في جو علمي مالئم
  الشباب وتدریبھم على إجراء البحوث وإثرائھا  نتنمیة جیل من الباحثی - 10
  دعم البحث العلمي وتھیئة كافة الوسائل واإلمكانیات البحثیة للباحثین - 11
  تعزیز التعاون في مجال األبحاث بین الجامعة ومؤسسات القطاعین العام والخاص - 12
 تنفیذ األبحاث العلمیة التطبیقیةائھا عن طریق مساعدة القطاعات المختلفة في القطر العربي السوري في عالج مشاكلھا وتطویر أد - 13
  تشجیع نشر البحوث في المجالت العلمیة الدولیة المتمیزة - 14
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 : معةلجاا وأقسام كلیات في العلیا والدراسات العلمي للبحث الحالیة التنظیمیة البنیة
 لوحدات البحثیة الخطط إطار ضمن إنجازھا یتم والتي التدریسیة الھیئة أعضاء أبحاث من أساسي بشكل (1) - شكل - التنظیمیة البنیة تتألف
 اساتالدر برامج إطار ضمن إنجازھا یتم التي العلیا الدراسات طالب وأبحاث،   للجامعة التابعة والمعاھد الكلیات في المحدثة العلمي البحث
مع باحثین من  إضافة إلى األبحاث التي یقوم بتنفیذھا باحثون من مختلف كلیات  جامعة تشرین بالتعاون.العلیا  والمعاھد الكلیات في العلیا

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

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

  

  ) :1( كلیة كما ھو مبین بالجدول) 15(موزعة على ) 119(بلغ إجمالي وحدات البحث العلمي المفتتحة في جامعة تشرین 

  حدات البحث العلمي العاملة في جامعة تشرینأعداد و) : 1(الجدول 

    

  وحدات البحث العلمي  الكلیة
 2  اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 28  الزراعة
  22  العلوم

 11  الھندسة المدنیة
  21  الطب البشري

  7  الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة
  9  طب األسنان

  7  الھندسة المعماریة
  1  االقتصاد
  1  الصیدلة

  2  وماتیةالمعل
 2  التربیة

  1  المعھد العالي للبحوث البحریة
  3  المعھد العالي للبحوث البیئیة

  2  المعھد العالي للغات
  119  المجموع
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  : اھد العلیاالمع

ً من المعاھد العلیا بھدف رفد المجتمع ببعض االختصاصات ذات  فقد أحدث في ,لى كلیات جامعة تشرین إضافة إ جامعة تشرین عددا
  :األولویة الخاصة وھي

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

  
 

  
  :مراكز التمیز التابعة لجامعة تشرین 

أو قطاع اختصاصي , تؤمن بیئة بحثیة مناسبة ضمن  اختصاص دقیق أو عام , اضنات خاصة للبحث العلمي لرفد الكلیات والمعاھد العلیا بح
  :ھي عكفت الجامعة على إحداث خمسة  مراكز للتمیز, 

  

 .مركز بوقا لألبحاث و اإلنتاج النباتي  -

 .مركز فدیو لألبحاث و اإلنتاج الحیواني  -

 .مركز ضمان الجودة  -

 .یھ المھني والتوج تمركز المھارا -

  . مركز التقانة الحیویة  -
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  : برامج الدراسات العلیا 
ً منھا لتغطیة معظم االختصاصات ً مع متطلبات التنمیة یتم باستمرار تطویر برامج  الدراسات العلیا في جامعة تشرین سعیا حیث یبین ، تماشیا

ً ، ر فقط بعضھا یغطي درجة الماجستی ,االختصاصات المفتتحة ) 2(الجدول  عدد برامج  بلغ .والبعض اآلخر یغطي درجة الدكتوراه أیضا
  .  برنامجا )76(، وبرامج الدكتوراه  )151( الماجستیر

  

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

  

  درجة الدكتوراه          راجستیدرجة الم           القسم                  
  اآلداب و العلوم اإلنسانیة                                              

  
 قسم اللغة العربیة

 الدراسات األدبیة الدراسات األدبیة
 الدراسات اللغویة الدراسات اللغویة

  
 قسم اللغة االنكلیزیة

 أدبیات إنكلیزیة الدراسات األدبیة
 علوم لغة إنكلیزیة سات اللغویةالدرا

  
 قسم اللغة الفرنسیة

 علوم اللغة الفرنسیة الدراسات األدبیة
  دراسات نقدیة فرنسیة  ترجمة

  الدراسات اللغویة
  الشعر الفرنسي

  المسرحیة الفرنسیة
 الروایة واللغة الفرنسیة

 الفلسفة الفلسفة قسم الفلسفة

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

 قسم التاریخ
 - معاصرالحدیث التاریخ ال

 -  تاریخ قدیم
 -  تاریخ عرب وإسالم

  -  علم االجتماع علم االجتماع

 كلیة الزراعة
 ةالمحاصیل الحقلی المحاصیل الحقلیة قسم المحاصیل الحقلیة

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

  
 الحیواني اإلنتاجقسم 

 )مجترات(الحیواني  اإلنتاج )ودواجن  مجترات(الحیواني  اإلنتاج
 )األسماك(الحیواني  اإلنتاج )األسماك(الحیواني  اإلنتاج

 بساتین ساتینب قسم البساتین
 علوم األغذیة علوم األغذیة قسم علوم األغذیة

  علوم التربة والمیاه  علوم التربة والمیاه قسم التربة

  
 قسم الحراج والبیئة

 علوم الغابات علوم الغابات
 العلوم البیئیة العلوم البیئیة

  كلیة العلوم
 التحلیل الریاضي التحلیل الریاضي  

 الجبر الجبر
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 - المعلوماتیة قسم الریاضیات
 
 

 قسم الفیزیاء
 
 

 -  الفیزیاء النظریة
 الفیزیاء اإلشعاعیة الفیزیاء اإلشعاعیة

 فیزیاء الجسم الصلب فیزیاء الجسم الصلب
 - فیزیاء اللیزر واألطیاف الذریة والجزئیة

 - )فیزیاء(االلكترونیات

 قسم الكیمیاء

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

  -  الكیمیاء التطبیقیة  
  

  قسم علم الحیاة النباتیة
 

 - علم الحیاة النباتیة
 البیئة والتصنیف النباتي البیئة والتصنیف النباتي

 البیئة المائیة لمائیةالبیئة ا

  الحیاة الحیوانیةعلم قسم 
 

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

 علم البیئة والتصنیف الحیواني علم البیئة والتصنیف الحیواني

 قسم الجیولوجیا
 تطبیقیةالالجیولوجیا  تطبیقیةالالجیولوجیا 

  جیوفیزیاء تطبیقیة  یزیاء تطبیقیةجیوف
  ھیدروجیولوجیا  ھیدروجیولوجیا

  كلیة الھندسة المدنیة
 - ھندسة المواصالت والنقل قسم ھندسة المواصالت والنقل

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

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

 - الھندسة الطبوغرافیة قسم الطبوغرافیة
  الھندسة المائیة والري   الھندسة المائیة والري   قسم الھندسة المائیة والري 

  كلیة الطب البشري        

 
 
 
 
 

سم األمراض الباطنةق  
 

 
 

 - الباطنة األمراض
 - الھضمي الجھاز أمراض
 - واألوعیة القلب أمراض
 - التنفسي الجھاز أمراض

 - ستقالباإل و الصم الغدد أمراض
 - العصبیة األمراض

 - الدم أمراض
 - الكلیة أمراض

 - الحركي الجھاز أمراض
 - ) الخمجیة ( المعدیة األمراض

 - العامة الجراحة
 - العصبیة الجراحة

 - الحروق و الترمیمیة الجراحة

  الجراحة العامةقسم 
 - القلب جراحة
 - األوعیة جراحة
 - صدریة جراحة
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 - األطفال جراحة
 - البولیة الجراحة البولیة الجراحة قسم
 - العظمیة الجراحة العظمیة الجراحة قسم

 - النساء أمراض و التولید نساءال وأمراض التولید قسم

  جراحتھا و العین أمراض جراحتھا و العین أمراض قسم
 - 

 و األنف و األذن أمراض قسم
 -  الحنجرة و األنف و األذن أمراض الحنجرة

  -  طب األطفال  قسم طب األطفال
 -  التخدیر واإلنعاش  قسم التخدیر واإلنعاش

  قسم األورام
  
  
  

الكیمیائیة  المعالجة( ب األورام ط
 -  ) ألورامل

المعالجة الشعاعیة (  طب األورام
 -  ) ألورامل

  قسم الطب المخبري
 -  طب مخبري
 -  أحیاء دقیقة

 -  كیمیاء حیویة طبیة
 - المرضي التشریح المرضي التشریح قسم

 - الدقیقة األحیاء الدقیقة األحیاء قسم
 الحیویة یاءالكیم الحیویة الكیمیاء الحیویة الكیمیاء قسم

 الزھریة و الجلدیة األمراض الزھریة و الجلدیة األمراض الزھریة و الجلدیة األمراض قسم
 - الصدریة األمراض الصدریة األمراض قسم

 التصویر و الشعاعي التشخیص قسم
 - الطبي التصویر و الشعاعي التشخیص الطبي

 و الكھربائیة المیكانیكیةكلیة الھندسة 
 

القوى المیكانیكیةقسم ھندسة   
 

 - ھندسة الطاقة الشمسیة
 - الحراریة اآلالتھندسة 

 -  طاقة الریاح

 - ھندسة نظم القدرة الكھربائیة قسم ھندسة الطاقة الكھربائیة
  -  ھندسة الطاقة المتجددة والبیئة 

 و تاالتصاالقسم ھندسة 
 االتصاالتھندسة  االتصاالتھندسة  االلكترونیات

  اآللي الحاسبات والتحكم قسم ھندسة
 

 ھندسة الحاسبات ھندسة الحاسبات
 اآلليھندسة التحكم  اآلليھندسة التحكم 

 االتصاالت المعلوماتیة االتصاالت المعلوماتیة

  علم المواد وھندستھا قسم التصمیم واإلنتاج
 - 

 - ھندسة المیكاترونیك كالمیكاترونیقسم ھندسة 
 - دسة البحریةالھن قسم الھندسة البحریة

  طب األسنان
 - األسنانمداواة  األسنانمداواة 

 تقویم األسنان تقویم األسنان تقویم األسنان
 - طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال

 تعویضات األسنان الثابتة تعویضات األسنان الثابتة تعویضات األسنان الثابتة
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التعویضات تأھیل وتخصص  التعویضات المتحركة
 - متحركةال

  جراحة الفم والفكین جراحة الفم والفكین جراحة الفم والفكین
 

أمراض اللثة والنسج تأھیل وتخصص   اللثة
  الداعمة

-  
 

  كلیة الھندسة المعماریة
 تصمیم معماري تصمیم معماري قسم التصمیم المعماري

 - تخطیط المدن والبیئة قسم تخطیط المدن والبیئة

  كلیة االقتصاد
 المحاسبة المحاسبة المحاسبةقسم 

 اإلحصاء والبرمجةقسم 
 

 السكان والتنمیة السكان والتنمیة
 اإلحصاء اإلحصاء

 قسم إدارة األعمال
 اإلدارة اإلدارة
  -  التسویق

  -  السیاحیة واالستضافة
  -  اإلدارة التنفیذیة

 االقتصاد والتخطیط االقتصاد والتخطیط قسم االقتصاد والتخطیط
 العالقات الدولیة عالقات الدولیةال

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

  كلیة الصیدلة
 - التصمیم ومراقبة الدواء الصیدالنیات والتكنولوجیا الصیدلیة

 -  تأھیل  وتخصص الصیدلة التجمیلیة
 - المناعیات والدمویات والدقیقة  األحیاء الكیمیاء الحیویة واألحیاء الدقیقة

  -  مراقبة األغذیة الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة
 -  التشخیص المخبريتأھیل  وتخصص   التشخیص المخبري

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

 تمریض األمومة وصحة المرأة تمریض األمومة وصحة المرأة راض النساءتمریض الوالدة وأم
 التمریض النفسي والصحة العقلیة التمریض النفسي والصحة العقلیة قسم التمریض النفسي والصحة النفسیة

 قسم تمریض الحاالت الحرجة
 

 )عام(تمریض الحاالت الحرجة  )عام(تمریض الحاالت الحرجة 
 )أورام(تمریض الحاالت الحرجة  )أورام(لحرجة تمریض الحاالت ا

 تمریض صحة المجتمع تمریض صحة المجتمع قسم تمریض صحة المجتمع
 في التمریض اإلدارة في التمریض اإلدارة قسم اإلدارة في التمریض

 كلیة التربیة الریاضیة
 - التدریب الریاضي التدریب الریاضيقسم 

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

  كلیة التربیة
 

 تربیة الطفل تربیة الطفل قسم تربیة الطفل
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  اإلرشاد النفسي  اإلرشاد النفسي  قسم اإلرشاد النفسي
  المناھج وطرائق التدریس  یسالمناھج وطرائق التدر  قسم المناھج وطرائق التدریس

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

  درجة الدكتوراه          ردرجة الماجستی           القسم                 
  المعھد العالي للبحوث البحریة

 البیولوجیا البحریة البیولوجیا البحریة ولوجیا البحریةقسم البی
  -  زراعة بحریة وإدارة الموارد الحیة

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

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

 المعھد العالي للبحوث البیئیة
 كیمیاء البیئة كیمیاء البیئة   لكیمیاء البیئیةقسم 

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

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

 قسم تعلیم اللغة االنكلیزیة
تأھیل وتخصص في تعلیم اللغة 

 االنكلیزیة
- 

   الفرنسیةتعلیم اللغة  تعلم و طرائق  قسم تعلیم اللغة الفرنسیة
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   : 2015البحث العلمي بالجامعة خالل العام  واقع األطر البشریة  العاملة في

عضو ھیئة تدریسیة  / 1174/  منھم،  / عامال 2025 / 2015الجامعة حتى نھایة العام حث العلمي ضمن العاملین في مجال الببلغ عدد 
  ) .5(موزعین على الكلیات كما ھو مبین بالجدول  ، ھیئة فنیة عضو/  851 /  و, )  4(موزعین حسب الجدول 

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

  

  

  الكلیة
  المجموع  مدرس  استاذ مساعد  استاذ

  المجموع العام
  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

 138 64 74 50 27 8 25 6 22  اآلداب

 111 17 94 6 15 4 20 7 59  زراعھ

 222 43 179 23 52 15 58 5 69  العلوم

 90 15 75 8 28 5 24 2 23  المدنیة

 192 29 163 21 74 4 40 4 49  طب بشري

 130 21 109 14 41 7 33 0 35  الھمك

 32 4 28 4 12 0 8 0 8  طب االسنان

 29 11 18 10 10 1 3 0 5  العمارة

 76 29 47 26 19 3 16 0 12  االقتصاد

 25 17 8 15 4 0 2 2 2  الصیدلة

 19 13 6 13 4 0 1 0 1  التمریض

 17 4 13 3 10 1 2 0 1  تربیة  ریاضیة

 32 24 8 22 3 2 4 0 1 التربیة 

 12 0 12 0 10 0 0 0 2 الھندسة المعلوماتیة 

 5 0 5 0 2 0 2 0 1  الحقوق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلیة الفنون الجمیلة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلیة العلوم التطبیقیة

 18 7 11 5 10 2 0 0 1 المعھد العالي للبحوث البحریة 

 17 12 5 12 5 0 0 0 0 المعھد العالي لتعلیم اللغات

 10 5 5 3 2 2 0 0 3 المعھد العالي للبحوث البیئیة 

 1175 315 860 235 328 54 238 26 294  المجموع
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  أعضاء الھیئة الفنیة حسب الكلیات وحسب الجنس) . 5(الجدول

 المجموع إجازة دبلوم ماجستیر دكتوراه الكلیة
 مج إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ

 43 24 19 5 5 8 5 10 6 1 3 اآلداب والعلوم اإلنسانیة

 106 79 27 38 9 9 4 23 7 9 7 الزراعة

 62 46 16 2 0 11 1 23 13 10 2 العلوم

 150 97 53 16 17 26 11 49 24 6 1 الھندسة المدنیة

 31 16 15 0 1 6 7 7 4 3 3 الطب البشري

 271 165 106 56 53 82 35 14 13 13 5 الھمك

 10 2 8 1 0 1 4 0 4 0 0 طب األسنان

 32 30 2 12 1 13 1 4 0 1 0 الھندسة المعماریة

 9 4 5 2 0 2 4 0 1 0 0 االقتصاد

 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 الصیدلة

 22 13 9 0 0 11 9 2 0 0 0 التمریض

 10 5 5 5 4 0 0 0 1 0 0 التربیة الریاضیة

 11 8 3 0 1 3 0 4 1 1 1 التربیة

 61 30 31 17 20 13 9 0 2 0 0 الھندسة المعلوماتیة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحقوق

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 العلوم التطبیقیة

 4 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 البحوث البحریة

 27 20 7 1 0 17 6 1 1 1 0 معھد تعلیم اللغات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معھد البحوث البیئیة

 851 541 310 156 112 202 98 138 78 45 22 المجموع العام
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  2015مخرجات البحث العلمي للعام

  
  :من المنتجات المعرفیة التالیة   2015 تتكون مخرجات خطة البحث العلمي للجامعة خالل عام

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

 
  مخرجات البحث العلمي.)6(الجدول رقم 

 
  

            

  مكان اإلنتاج العلمي 

  

  داخل سوریة

    خارج سوریة

  المجموع
  دولیا  عربیا

  342 -  - 342  والمراجع العلمیة  الجامعیة الكتب

ندوات ، مؤتمرات ، ( النشاطات العلمیة
 22  -  -  22  )ات عمل ، معارض ، دورات تدریبیة ورش

البحوث التي قبلت للنشر في مجلة جامعة 
  859   -  -  859  2015تشرین خالل العام 
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  :اث الدراسات العلیا أبح

طالب الماجستیر والدكتوراه في  بتنفیذھاالتي یقوم )  2015(أبحاث الدراسات العلیا المسجلة في العام) أدناه/  ( 7/یوضح الجدول رقم 
  :االختصاصات المختلفة  

  
  )7(الجدول رقم 

  

    
  المجموع      دكتوراه     ماجستیر      الكلیة

  93  10 83 ةاآلداب و العلوم اإلنسانی
 78  19 59 الزراعة
 71  4  67 العلوم

 74  4  71 الھندسة المدنیة
 59  -  59 الطب البشري

 211  1038 الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة
 53  2  51 طب األسنان

 12  5  7 الھندسة المعماریة
 86  21  65 االقتصاد
 22  - 22  التمریض
 22  -  22 الصیدلة

 20  -  20  التربیة الریاضیة
 28  1  27 التربیة

 16  -  16 الھندسة المعلوماتیة
 9  2  7 معھد البحوث البحریة
 13  2  11  معھد البحوث البیئیة

 5  -  5  معھد اللغات
 773 78 695 المجموع
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) 8(لفة مبینة بالجدول لطالب دراسات الماجستیر والدكتوراه في االختصاصات المخت)  2015(أبحاث الدراسات العلیا المنجزة في العام -
  : التالي

  

 )8(الجدول رقم 
 

  المجموع      دكتوراه     ماجستیر      الكلیة
  30  5 25 اآلداب و العلوم اإلنسانیة

 42  4 38 الزراعة
 25  2  23 العلوم

 17  -  17 الھندسة المدنیة
 54  -  54 الطب البشري

 41  -  41 الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة
 19  -  19 نطب األسنا

 4  -  4 الھندسة المعماریة
 56  16  40 االقتصاد
 19  - 19  التمریض
 11  -  11 الصیدلة

 8  -  8  التربیة الریاضیة
 14  -  14 التربیة

 5  1  4 الھندسة المعلوماتیة
 6  -  6 معھد البحوث البحریة
 5  -  5  معھد البحوث البیئیة

 1  -  1  معھد اللغات
 357 28 329 المجموع
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  المجموع  دكتوراه  ماجستیر  الكلیة

 12 - 12 اآلداب و العلوم اإلنسانیة

 8 1 7  العلوم
 13 1 13 الزراعة

 7 1 6 ھندسة المدنیةال
 16  - 19 الھندسة المیكانیكیة و الكھربائیة

 18 -  18  طب بشري
 1 - 1  طب أسنان
 7 1 6 االقتصاد
 2  - 2  عمارة

 1  - 1  الصیدلة
 3  -  3  التربیة

 5  -  5  التمریض
 -  - -  المعھد العالي للغات
 -  - -  الھندسة المعلوماتیة
 2  - 3  معھد البحوث البیئیة

 2  - 2 البحوث البحریةمعھد 
 97 4 98 المجموع
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  :أبحاث الماجستیر
ً موزعة على مختلف االختصاصات العلمیة كما ھو مبین بالشكل) 695(ما یساوي  2015خاللبلغ عدد أبحاث الماجستیر المسجلة  ) 3(بحثا

ً موزعة على مختلف االختصاصات العلمیة كما ھو مبین بالشكل ) 329(العام  نفسفي حین بلغ عدد الرسائل المنجزة في ،  ،  )4(بحثا
ً )  98( والمرقنة    .موزعة على مختلف االختصاصات العلمیة بحثا

  
  

11.79%
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10.80%

10.09%

8.38%

14.63%
7.24%

0.99%

9.23%

3.13%
3.13%

2.84%

3.84% 2.27%
0.99% 1.56%

0.71%

توزع أبحاث الماجستیر المسجلة على االختصاصات العلمیة في الجامعة)  3( الشكل  -
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رت قائمة أبحاث من المالحظ أن االختصاصات التابعة لكلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة وكلیة الزراعة وكلیة وكلیة الطب البشري تصد
على عكس ما أظھرتھ االختصاصات ، المنجزة بینما تصدرت كلیات الطب البشري واالقتصاد والزراعة األبحاث الماجستیر المسجلة 

  . فة االختصاصات بالجامعة المسجلة بكا إلى والمرقنة یبین نسبة رسائل الماجستیر المنجزة) 5(فإن الشكل ، وبشكل عام  . األخرى 
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  إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمیة المرقنة  و نسبة أبحاث الماجستیر المنجزة).  5(الشكل 
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تصدرت  والھندسة المدنیة  وكلیة العلومالزراعة وكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  من المالحظ أن االختصاصات التابعة لكلیة االقتصاد وكلیة
نسبة  نیبی) 8(قائمة أبحاث الدكتوراه المسجلة والمنجزة على حد سواء على عكس ما أظھرتھ االختصاصات األخرى  وبشكل عام فإن الشكل 

  :المسجلة بكافة االختصاصات العلمیة بالجامعة  إلىرسائل الدكتوراه المنجزة 
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  2015خطة البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة 

  :كلیة اآلداب 
ة ق الخط تراتیجیة تنطل وم  اإلس ة اآلداب والعل ي   اإلنسانیةلكلی ي ف ث العلم ابین للبح ة م رة الواقع ات  )2015- 2016(الفت د االتجاھ ن تحدی م
ة  طات وفعالیات الكلیةالمستقبلیة لنشا ي , للسنوات الخمس القادم ات والت ھ فعالی ة بتوجی زام الجامع ق من الت ة تنطل ة التنمی ث العلمي لخدم البح

وعلیھ فإن أھم األھداف الرئیسیة للكلیة وھو بناء وتطویر القدرات . وتكوین قاعدة علمیة رصینة ودعم المنتج العلمي , یة الشاملة للمجتمعالبشر
ز , لدى أعضاء الھیئة التعلیمیة وطالب الدراسات العلیا  البحثیة و التركی ة نح ودة األبحاث العلمی وذلك من خالل توجیھھم إلى زیادة وتحسین ج

  .على المواضیع والقضایا التي تتعلق بالتنمیة البشریة وخدمة المجتمع

  كلیة االقتصاد 

  .فیةفي قسم العلوم المالیة والمصر) وحدة التمویل والمصارف( 

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

  :تتألف محاور البحث العلمي للوحدة من 

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

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

  .عمالفي قسم إدارة األ) وحدة الدراسات اإلداریة والمالیة والجودة(وحدة بحث علمي باسم 

  :محاور البحث العلمي للوحدة : 

 .التسویق التقلیدي وااللكتروني -1
 .جودة الخدمات والمنتجات -2
 . تمكین الموارد البشریة -3
 .النظام المالي في المنظمات -4
 .إدارة المنظمات المالیة -5
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 .القرارات االستثماریة  -6
 . التمویل الدولي -7

  

  .في قسم االقتصاد والتخطیط) لیةوحدة الدراسات االقتصادیة والدو(وحدة بحث علمي باسم 

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

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

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

  

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

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

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

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

  :محاور البحث العلمي للوحدة 

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

  

  كلیة الزراعة 

  :الخطة البحثیة العلمیة للكلیة

  المحاور البحثیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة  القسم

 العلوم
  یةاألساس

ا ة وملوثاتھ اتي-البیئ وي النب وع الحی تخداماتھا. التن ة واس ات الحیوی ال -التقان ي مج تخدامھا ف ة واس یات التطبیقی الریاض
  .التنمیة 

مكیة  ا الس وي للفون وع الحی د الصید البحري  –التن ة جھ ماك االقتصادیة  –إنتاجی ا األس ة –بیولوجی ات  تقان ظ منتج حف
  . األسماك 

  البساتین

  ) األصول الوراثیة, الري, التسمید, التربة(مشاكل المتعلقة بإنتاج الخضار والفاكھة من حیث دراسة ال

  .الخضار الحقلیة والمحمیة إنتاجالبیئیة في  تاالجتھادادراسة تأثیر 

 .الزراعة العضویة لمحاصیل الخضار والفاكھة

 .تربیة وتحسین محاصیل الخضار والحقلیة والمحمیة

 .ار في البیوت المحمیةتقنیات انتاج الخض

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

 .الخضار إنتاجاستخدام المخصبات العضویة في 

  .دراسة المشاكل المتعلقة بنباتات الزینة وتنسیق الحدائق

  لمحاصیل البستانیةالزراعة العضویة ل - التحسین الوراثي لنباتات البساتین

المحاصیل 
  الحقلیة

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

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

الھندسة 
  الریفیة

و وإن ى نم ة عل ةتأثیر نظم الحراثة المختلف ة المحاصیل الزراعی ة . تاجی ات خدم ون وعملی ول الزیت ي لمحص ي اآلل الجن
  .تقییم استخدام أنواع مختلفة من آالت المكافحة في ظروف الزراعة المحمیة. البستان

علوم  
  األغذیة

ة-جودة وسالمة الغذاء ظ وتصنیع المنتجات النباتی ة حف ة والصناعات المیكروبی ا األغذی ظ وتص-میكروبیولوجی نیع حف
  المنتجات الحیوانیة
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ات
لنب

ة ا
قای

و
  

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

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

 ).طریةدراسة دور المقاومة الجھازیة المكتسبة في الوقایة من االمراض الف

  .فطریات وحشرات المخزن دراسات حصریة للملقحات الحشریة في الساحل السوري) خضار وفاكھة(آفات التخزین

 .دراسة تأثیر المستخلصات النباتیة في مكافحة أمراض وآفات نحل العسل

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

وث ة وتخفیف التل ات للسالمة البیئی ة لآلف ات اإلدارة المتكامل ة  -تطبیق ي المحاصیل الحقلی ة األعشاب الضارة ف مكافح
 .والبستانیة

 ).قوارض,اكاروسات( دراسة تأثیر المركبات الحدیثة والمتداولة على الصفات الحیویة لآلفات الحیوانیة غیر الحشریة

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

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

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

  .دراسة الطفیلیات واستخدامھا في المكافحة الحیویة-یةدراسة المفترسات واستخدامھا في المكافحة الحیو

اإلنتاج 
  الحیواني

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

ة ل. التحسین الوراثي للدجاج للدجاج البلدي ولمؤشراتھ االنتاجیة اءة التناسلیة واإلنتاجی ةتحسین الكف ات الزراعی . لحیوان
  .دراسة صحیة ووبائیة للمرضات األساسیة التي تصیب الدواجن
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الم
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تر
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  دراسة بعض مظاھر التلوث حیویا وكیمیائیا لعدد من المسطحات المائیة في المنطقة الساحلیة 

ت  اه الجف ر می ة أث ة بدراس ا والمتعلق ة حالی اث الجاری ال األبح ون/اكم ر الزیت ى/عص ة  عل ائص الحیوی ض الخص بع
 /.بندورة-زراعة محمیة-كرمة-حمضیات-ذرة صفراء/والكیمیائیة واالنتاجیة ألتربة مزروعة 

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

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

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

ویةتطویر المعادلة السمادیة للحمض-الزراعة العضویة والحفاظ على البیئة ة واإلضافات العض ة الترب ق نوعی -یات وف
  أثر نوع األسمدة االزوتیة وطریقة اضافتھا على نباتات مزروعة في تربة كلسیة
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 نمیة وتفعیل دور المرأة الریفیة ت-العمالة الزراعیة -التنمیة الزراعیة والتنمیة الریفیة .إدارة وتنمیة الموارد االقتصادیة 

 .أھمیة التسویق في تطویر اإلنتاج الزراعي -ور اإلرشاد في التنمیة الزراعیة أھمیة ود

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

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

  .اقتصادیة إلنتاج المنتجات الزراعیة والحیوانیة  دراسة تحلیلیة

ج 
حرا

ال
ئة

لبی
وا

  

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

حصاد -یانتھاإدارة المساقط المائیة وص-تلوث المسطحات المائیة بالعناصر الثقیلة. أسبابھ ومكافحتھ: في مجال التصحر
  المیاه

  

  : كلیة العلوم  

  الخطة البحثیة في كلیة العلوم للسنوات الثالث  القادمة

  :قسم الكیمیاء 

  :الكیمیــاء الفیزیائیــة : أوالً 

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

  :الكیمیــاء العضویة و الجزیئات الضخمة  

 .اصطناع عضوي للمركبات العضویة -1
 .استخالص و دراسة المنتجات الطبیعیة -2
 .اسة التلوث البیئي العضويدر -3
  .تصنیع و دراسة الجزیئات الضخمة و إعادة تدویرھا -4

  :الكیمــاء الالعضویة 

 .دراسة خواص بعض الخامات المعدنیة الطبیعیة في القطر -1
 .دراسة بعض مخلفات الصناعات الكیمیائیة و البترولیة في القطر -2
 .ر المعدنیةتحضیر مركبات معقدة لالستفادة منھا في استخالص العناص -3
 .دراسة نظریة لمركبات العضویة -4
 .استخدام موانع التآكل الطبیعیة الصدیقة للبیئة في دراسة تآكل السطوح المعدنیة -5

  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

36  

  :الكیمیــاء التحلیلیة و البیئیة 

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

 .و الھواء ، و التربة 
 .دراسات تحلیلیة بالطرائق الكھركیمیائیة -4

  :قسمي الریاضیات و اإلحصــاء

  :اور اآلتیــة بحوث نظریة وفق المح

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

 ً  .تكاملیا
موعات النجمیة و المجموعات المحدبة ومفاھیم التراص و موضوعات الفصل بالنسبة للمجموعات یتضمن المج: محور التبولوجیا  -3

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

  :طبیقیــة وفق المحــاور اآلتیةبحوث ت

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

  

  :قــسم الفیزیــاء

 .مواضیع بحثیة في مجال فیزیاء المواد المعدنیة و فیزیاء أنصاف النواقل و المواد العازلة و في مجال الطاقات المتجددة -1
یة ،و في مواضیع في الدراسات الطیفیة بالتشعیع و مواضیع في المعادلة الحركیة و تطبیقاتھا في دراسة البالزما ، و السوائل الكموم -2

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

 .دراسة البالزما المولدة باللیزر
 .كرویة إلى اللیزرات النانویةاالنتقال من لیزرات أنصاف النواقل الم -9

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

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

 ).زراعة األنسجة النباتیة ( التقانات الحیویة  -10

  :قسم علم الحیــاة الحیوانیــة

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

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

  :قسم الجیولوجیــا

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

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

 ).تلوثھا ، التنقیب عنھا ، أحواضھا ، و أنظمة تصریفھا ( جوفیة و السطحیة دراسات ھیدروجیولوجیة للمیاه ال -3
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  :كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 
  

  المحاور البحثیة في كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

 جودة الطاقة الكھربائیة: المحور األول:  
 .تأمین الموثوقیة -1
 .االستقرار -2
 .إدارة األعطال -3
 .الحد من األعطال -4
 .جودة الطاقة -5
 .التوافقیات -6
 .عدم التوازن -7
 .تعویض االستطاعة الردیة -8
  . أتمتة إدارة الطاقة  -9
 استخدام الطاقات المتجددة: المحور الثاني.  
 .دراسة عناصر وشروط نظام الربط الكھربائي مع تجھیزات نظم تولید الطاقة المعتمد على الطاقات المتجددة -1
 .اقات المتجددةقیادة أنظمة الط -2
 .الدراسات االقتصادیة في أنظمة الطاقات المتجددة -3
  .التطبیقات الحراریة للطاقة الشمسیة -4
 .أنظمة الخالیا الكھروشمسیة -5
 .الریحیة أنظمة طاقة الریاح والعنفات -6
 .حراریة والمضخات الحراریة أنظمة الطاقة الجیو -7
المد , التدرج الحراري في المحیطات, طاقة األمواج , الطاقة المائیة, د الحیويالوقو, طاقة إنتاج الھیدرجین( أنظمة الطاقات المتجددة -8

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

 .دراسة علم المواد المتعلق بتصمیم تجھیزات الطاقة المتجددة -10

 واألتمتة لنظام الطاقة الكھربائیةالقیادة و اآلالت : المحور الثالث:  
 .أنظمة التحكم الشعاعي لقیادة المحركات التحریضیة -1
 .أنظمة التعدیل في قیادة المحركات الكھربائیة -2
 .دراسة العملیات الدینامیكیة في أنظمة القیادة الكھربائیة -3
 .دراسة تخفیض أثر التوافقیات في أنظمة القیادة الكھربائیة -4
 .الریحیة نظمة العنفاتالقیادة و التحكم أل -5
َّمیة للمحركات الكھربائیة -6  .القیادة السل

  :  األنظمة البرمجیة وأنظمة قواعد البیانات: الرابع المحور
 .تصمیم وبناء قواعد البیانات وأھمیتھا في اتخاذ القرار -1
 .لغات البرمجة واستخداماتھا -2
 .تقنیات اإلنترنت وتصمیم المواقع -3
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  ت الحدیثة في بناء الحواسیبالتقنیا: المحور الخامس

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

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

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

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

 .دراسة سلوك الرفاصات  -1
 .دراسة المناورة ودفات التوجیھ -2
 .دراسة المقاومات في المیاه المفتوحة وعبر المیاه الرقیقة واألقنیة -3
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 .دراسة الحركات التأرجحیة للسفن وطرق تخمیدھا -5

  
 محطات القدرة البحریة: المحور الحادي عشر  

 .دراسة التبادل الحراري في المبادالت الحراریة البحریة ومولدات البخار البحریة -1
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 .الدراسة الحراریة للضواغط باستخدام الطرق الریاضیة ودراسة جودة أدائھا -4

 
  
 اقتصادیات النقل البحري: المحور الثاني عشر  

 .تطویر وسائل النقل البحري -1
  .تطویر وتحدیث استثمار الموانئ البحریة فنیا و اقتصادیا -2
 فنكھرباء الس: المحور الثالث عشر  

 .دراسة التوافقیات في الشبكات الكھربائیة على السفن -1
 .تطویر استراتیجیات التحكم بالمولد الكھربائي الموصول مع المحور الرئیسي للسفینة -2

 
  
 معالجة وتحلیل الصور الرقمیة: المحور الرابع عشر  

 .Mochie vision systemsأنظمة رؤیة اآللة   -1
 .Biomechanicالمیكانیك الحیوي -2
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 معالجة الصور ثالثیة األبعاد -6
  
 التنظیم و التصنیع واألتمتة الصناعیة: المحور الخامس عشر:  

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

 
 لمحور السادس عشر علم المواد و خواصھا وتقنیات السباكة.  

 .االختبارات المیكانیكیة والفیزیائیة –أنظمة التصنیع باآلالت  –الخالئط–البولیمیرات -1
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 التصمیم الھندسي بمساعدة الحاسب: المحور السابع عشر  
 .دراسة وتصمیم األعمدة و المحاور بمساعدة الحاسب اعتمادا على برامج التصمیم الحاسوبیة  -1
 .نشاءات المعدنیة بمساعدة الحاسب اعتمادا على برامج التصمیم الحاسوبیةدراسة وتصمیم اإل  -2
 .CADدراسة و تصمیم وتطویر أجھزة تثبیت الكسور في العظام بمساعدة برنامج  -3
 الھندسة االلكترونیة وتطبیقاتھا : المحور الثامن عشر  

 .النمذجة و المحاكاة في نظم االتصاالت -1
 .ا ونمذجتھاھندسة االلكترونیات وتطبیقاتھ  -2
 .النظم االلكترونیة في ھندسة االتصاالت والحاسبات -3
 .نظم القیاسات االلكترونیة و تقنیاتھا -4
 دراسة وتحسین شبكات االتصاالت ورفع جودتھا: المحور التاسع عشر.  
 )ضوئي - میكرویة  –رادیویة  –السلكیة  –سلكیة ( الھاتفیة الثابتة  -1
 الخلیویة  -2
 .الفضائیة -3
 دراسة و تحسین وسائط االتصال:المحور العشرون  
 .تحسین أداء الھوائیات .1
 .تحسین أداء التجھیزات المیكرویة و الضوئیة والراداریة .2
 .إدخال التقانات النانویة في وسائط االتصاالت .3
 .التوافق الكھرطیسي في نظم االتصاالت .4

  
  :كلیة الطب 

  
 قســــــــم الجراحـــــة

یئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة أسماء أعضاء الھ وحدة البحث العلمي
 البحث  

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

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

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

 احمد سعد.د وحدة البحث العلمي في الجراحة التنظیریة 

 علي علوش.د وحدة البحث العلمي في الجراحةاألورام 

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

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

 محمد یوسف.د –محمد كنعان .د –لؤي نداف .د وحدة البحث العلمي في الجراحة البولیة 
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 سلمان القاضي.د –دمر رومیة .د وحدة البحث العلمي في الجراحة الصدریة 

 بسام یوسف.د –فادي كش .د –سالمة  ثائر.د وحدة البحث العلمي في الجراحة التجمیلیة و الترمیمیة والحروق 

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

 قســــــــم التخدیر واإلنعاش 

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

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

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

 ندى اسماعیل.د وحدة البحث العلمي في التخدیر واإلنعاش في جراحة  األطفال

 قســــــــم األورام

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

 میخائیل جرجس .د في أمراض الدم  وحدة البحث العلمي 

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

 ھیثم قطوف .د وحدة البحث العلمي في  المعالجة الشعاعیة 

 نادر عبد هللا .د وحدة البحث العلمي في داخلیة أورام 

 قســــــــم األطفــــــال  

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

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

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

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

 شریح المرضي  قســــــــم الت

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

 علي داؤود .د وحدة البحث العلمي في المناعیات والمصول
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 محمد أدیب حوریة .د وحدة البحث العلمي مناعیات نسیجیة  

 قســــــــم الطـــــــب الشرعـــــــي   

أسماء أعضاء الھیئة التدریسیة الذین ینتمون إلى وحدة  علميوحدة البحث ال
 البحث  

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

 قســــــــم األذنیـــــــــــــة 

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

 یاسر علي  .د لعلمي في  السمعیات  وحدة البحث ا

 جورج عیسى .د وحدة البحث العلمي في جراحة جیوب تنظیریة 

 أریج العساف .د وحدة البحث العلمي في  جراحة أورام العنق وقاعدة الجمجمیة  

 قســــــــم األمراض الجلدیــــــة    

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

  وحدة البحث العلمي في األمراض الجلدیة والزھریة  

 

محمود  .د –عبد الحلیم رومیة  .د –حمید سلیمان  .د
 دلول

 قســــــــم العینیــــــــة 

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

 حبیب یوسف  .د جراحة العین   وحدة البحث العلمي في

 تیم درویش  .د وحدة البحث العلمي في األمراض القرنیة وجراحتھا 

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

 قســــــــم االدویة     

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

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

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

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

 المخبريلطب اقســــــــم 

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

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

 یوسف زریق .د وحدة البحث العلمي الفیروسات 

 ھیثم یازجي .د اثیم و المناعة وحدة البحث العلمي في الجر

 حسان حسین.د وحدة البحث العلمي في المناعة 

 قســــــــم األشعــــــــة   

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

 مر جركسعا .د –باسل العباس  .د –فیصل ناصر  .د وحدة البحث العلمي في  األشعة       

 قســــــــم  طب األسرة والمجتمع

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

 فواز حیدر  .د وحدة البحث العلمي في  الصحة العامة      

  وحدة البحث العلمي في الطب الوقائي     

  

 رافع شعبان .د

 ائیة قســــــــم األمراض النس

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

 باسل محمد .د وحدة البحث العلمي في  أطفال األنابیب  

 فراس یاسین قصاب.د وحدة البحث العلمي في  أورام نسائیة  
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 سحر حسن .د وحدة البحث العلمي في   عقم وجراحة تنظیریة    

 ــــــم  األمراض الباطنــــــــة   قســ

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

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

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

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

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

نضال  .د –اسماعیل حماد  .د –حسان زیزفون .د وحدة البحث العلمي في  األمراض الھضمیة 
 اسكیف

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

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

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

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

 فراس حسین .د وحدة البحث العلمي في  دمویات وسریریة 

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

 باسم معروف .د وحدة البحث العلمي في  العنایة المشددة 

 محمد عیسى علي  .د وحدة البحث العلمي في   الطب الریاضي 

 غیاث معروف .د حث العلمي في   علم المناعة السریریةوحدة الب

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

 : الخطة المقترحة للمشاریع البحثیة في قسم الھندسة البیئیةفي كلیة الھندسة المدنیة بجامعة تشرین -1
  

  :والمصادر المائیةفي مجال میاه الشرب  - أوالً 
  .نمذجة شبكات میاه الشرب  - )1
  .( Optimization )باستخدام تقنیات األمثلیة ) السطحیة والجوفیة ( نمذجة جودة الموارد المائیة  -)2
  ) .ري  –صناعة  –شرب ( نمذجة محطات تنقیة المیاه لغایات مختلفة  -)3
  .اه لألغراض المختلفة استنباط وتطویر طرائق وتكنولوجیات لتنقیة المی -)4
  ) .إزالة بعض الشوارد من المیاه كالحدید والمعادن الثقیلة وغیرھا  –تحلیة المیاه ( تطویر طرائق تحسین مواصفات میاه الشرب  -)5
اه  -)6 یم المی یح وتعق ائل ترش حات ( مس ي المرش طناعیة ف ة واالص ة الطبیعی واد المحلی تخدام الم اط) اس یم مخ ى تقی افة إل اه ، إض ورة می ر كل

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

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

 . ) . الخ ... وأھمیتھا في الحمایة من التلوث والفیضان 
  .تطویر نماذج وحدات المعالجة المدمجة لمعالجة میاه الصرف الصحي في التجمعات السكانیة الصغیرة -)5
ناعي  -)6 رف الص اه الص ة لمی ة والمتقدم ة األولی م المعالج انع ( نظ كر: مص ان  -الس یج  -األلب ون -النس ر الزیت ة  -معاص ورق  –الدباغ  –ال

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

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

 
 ً   :في مجال الفضالت الصلبة المدینیة والخطرة -ثالثا

  .لشروط الصحیة واالقتصادیةتطویر نظم نقل النفایات الصلبة بالعالقة مع ا - )1
  ).التحلیل الحراري  -الحرق–الطمر الصحي - التسمید( معالجة القمامة بأنواعھا  - )2
  .المعالجات الخاصة للنفایات الناتجة عن الصناعات الخطرة - )3
  .إدارة النفایات الطبیة الخطرة - )4
  ).لخطرة المدینیة وا( التقییم البیئي لمشاریع إدارة الفضالت الصلبة  - )5
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 ً   ):الجویة( ةئیمجال البیئة الھوافي  - رابعا
ة   -)1 ناعات المختلف ن الص اتج ع وث الن د التل اذج تحدی منت ( نم نفط  –اإلس ر ال ة  –تكری مدة الكیمیائی ة–األس ات الحراری رزة ..) المحط المف

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

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

 حمایة بحیرات السدود من االطماء وطرق إزالتھ؛ .10
 دراسة حركة المیاه في األنابیب المرنة غیر الصلبة؛ .11
 لمائیة في األنابیب ؛دراسة الصدمة ا .12
 ؛)االختیار األمثل لمواقع حصاد المیاه في سوریا والسدود الترشیحیة(حصاد المیاه  .13
 الدراسة اإلستراتیجیة للطاقات اإلنتاجیة للمرافئ السوریة؛ .14
 الصطناعیة؛استثمار میاه البحر ومیاه بحیرات السدود في المنطقة الساحلیة لتولید الطاقة الكھربائیة عن طریق الخزانات ا .15
 .االستفادة من الشواطئ السوریة كأماكن لتولید الطاقة الكھربائیة إضافة ألماكن الیابسة كمواقع إضافیة لزیادة الطاقة الكھربائیة .16
 رصد الساحل السوري بھدف التوصل للموانئ اآلمنة؛ .17
 ؛.....)مكاسر، منشآت حمایة، -أرصفة(التصمیم األمثل للمنشآت البحریة  .18
 .البحر على مكونات المنشآت البحریة بھدف الحصول على الظروف المثلىتأثیر میاه  .19
 .ھیدرودینامیك المنطقة الشاطئیة والبحریة .20
 .حركة الرسوبیات البحریة والتغیرات المورفولوجیة في الشاطئ السوري .21
 .حمایة الشواطئ المتآكلة وطرق الحمایة الصدیقة للبیئة .22
 . الساحل السوري اإلدارة المتكاملة للشواطئ البحریة في .23

 
  : محاور البحث العلمي المقترحة في قسم ھندسة المواصالت والنقل -3

  :محور الطرق والمطارات

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

  
  
  
 

  :محور النقل والمرور

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

 
  :محور السكك الحدیدیة

 حطات السكك الحدیدیة االستثمار األمثل لم 
 دراسة الجسم الترابي للسكة الحدیدیة 
 دراسات جیوتكنیكیة لمسار الخط الحدیدي 
 إدارة أعمال صیانة الخط الحدیدي 
  خطوط القطارات السریعة(التحكم وإدارة حركة النقل السككي( 
 األسس العامة لتصمیم خط حمایة الجوانب. 

 
  : الھندسة الطبوغرافیة بحثیة فیقسمالخطة المقترحة للمشاریع ال - 4

 :المساحة التطبیقیةدراسات في  )1
  .دراسات في تطویر تخطیط وتنفیذ األعمال المساحیة والجیودیزیة في تنفیذ المشاریع الھندسیة .1
  .تطبیقات تقنیات الرصد المساحیة الحدیثة في تنفیذ المشاریع الھندسیة .2

  :المساحة التصویریة )2
  .یق اآلثارتطویر نظام مسح تصویري عن قرب لتوث .1
  ).النمذجة ثالثیة األبعاد نظم المسح اللیزري ثالثي األبعاد و(تقانات جدیدة في المساحة التصویریة  .2
 .تطبیقات خوارزمیات الرؤیة بمعونة الحاسب للحصول على بیانات ثالثیة األبعاد من الصورة .3

3(  ُ   : رقمیةفي إنتاج الخرائط ال GPSونظام  GISعد و ــتطبیقات علوم االستشعار عن ب
 .إنتاج الخرائط من المرئیات ذات الممیز المكاني العالي .1
 ...).السیاحیة، واألثریة، التنظیمیة (إنتاج الخرائط  .2
 تحلیل بیانات الخرائط الرقمیة، .3
 .تحدیث الخرائط القدیمة باستخدام بیانات االستشعار عن بعد وتقنیات الرصد المساحیة الحدیثة .4
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  : المساحة البحریة )4
 .د والجزر ومستویات الماءدراسة الم .1
 .دراسة الحت والترسیب في المناطق الساحلیة والمائیة .2

  
 

 : سیة والتشوھات في القشرة األرضیةمراقبة التشوھات في المنشآت الھند )5
  ).GPS(باستخدام التقنیات المساحیة الحدیثة مثل ) الجیودینامیكیة(مراقبة حركات القشرة األرضیة  .1
 .ة الضخمة بالطرق المساحیةمراقبة المنشآت الھندسی .2

  : ساحة العقاریةمال )6
العقار، تطویر إنتاج المخططات العقاریة  تطویر مفھوم قطعة األرض أو(  :المساحة العقاریة وإنتاج المخططات العقاریة الرقمیة .1

   ).بما یخدم عملیات اإلفراز العقاري تطویر منھجیات وأسس التنظیم العمراني   رقمیا،
  . قاري وإدارة المعلومات العقاریةالعأنظمة التسجیل  .2

  : دراسات في الدقة الھندسیة للبیانات المساحیة )7
  .دراسات في المعاییر والمواصفات الفنیة في البیانات الرقمیة .1
  .مةتحسین دقة البیانات المرق .2
  .DTMدراسات في تحلیل دقة النموذج االرتفاعي الرقمي  .3

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

  
 : المحاور البحثیة في قسم الھندسة اإلنشائیة - 5

  

  :تطویر طرق التحلیل اإلنشائي والتصمیم للمنشآت، وتشمل  : حثي األولالمحور الب
النماذج غیر الخطیة، النماذج الدینامیكیة، نماذج التشققات الحدیثة، نماذج التصمیم األمثل، (النمذجة والتصمیم للعناصر والمنشآت  -1

 . ...) الدراسات الدینامیكیة للمنشآت إلخنماذج موثوقیة التصمیم، 
 .سلوك الجوائز المختلطة مع وصالت قص متنوعة كلیة أو جزئیةدراسة  -2
 .تحسین أداء المنشآت البیتونیة باستخدام أنظمة إنشائیة مختلفة -3
 .تحلیل ورفع أداء العقد تحت تأثیر العوامل المختلفة -4

  :تحسین مواد اإلنشاء وتطویرھا، وتشمل  : المحور البحثي الثاني
،  ، البیتون الخفیف، البیتون المدعم بألیاف ، البیتون ذاتي التوضع ، البیتون المقذوف لي المقاومةبیتون عا (البیتون عالي األداء  -1

  . ) .....تأثیر الحریق على العناصر البیتونیة المسلحة 
  . تأثیر الحریق ودرجات الحرارة العالیة على المنشآت الھندسیة -2
 . ) األبنیة الطینیة والحجریة (مواد البناء التقلیدیة  -3
    .المنشآت من الفوالذ المسحوب على البارد -4
 .   ) األبنیة الشاطئیة (الخیام واألخشاب المحلیة  -5
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6-   
  :إعادة تأھیل المنشآت، ویشملو تطویر طرق تقییم : المحور البحثي الثالث

  .تقییم أداء المنشآت تحت تأثیر األحمال المختلفة_   1
 .آت الھندسیةالترمیم، التقویة، التدعیم، والحمایة للمنش _ 2

  
  
  
  
  

  قسم الھندسة الجیوتكنیكیةمحاور األبحاث في 
  

  :األساسات و الجدران االستنادیة  
 دراسة  التأثیر المتبادل بین التربة  و األساسات السطحیة -1
 دراسة  التأثیر المتبادل بین التربة  و األساسات العمیقة -2
 الجدران االستنادیة التقلیدیة -3
 .ربة مسلحةالجدران االستنادیة من ت -4
 .دراسة سلوك األساسات السطحیة قرب المنحدرات -5
 .دراسة األساسات الخاصة -6
 .تأثیر الحفر على أساسات البناء المجاور -7

  
  

  :تحسین وتدعیم التربة 
  تحسین الترب بالمواد الصنعیة -1
2-  ً   تحسین التربة كیمیائیا
  تحسین المیكانیكي للتربة -3
  .دراسة توازن المنحدرات و تثبیتھا -4
  .ر التأسیستدعیم حف -5
  السلوك الریولوجي للتربة -6
  دراسة مطامر النفایات -7
  : أنفاق

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

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

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

  
  

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

  
 
  قسم ھندسة و إدارة التشیید-6

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

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

  
 تنظیم المشاریع . 3             

   جودة  –كلفة  –زمن (إدارة( 
 لحلول لمسائل تخطیط و متابعة مشاریع التشییدتطویر ا  
 تنظیم الموارد 
 إدارة التعارضات 
 التنسیق واالتصاالت 
  إدارة مجال وتكامل المشروعPROJECT LIFE CYCLE 
  إدارة اللوجستیات والتزوید 

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

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

 .لبناء في قطاع التشیید تطویر مواد ا. 5             

 استخدام النفایات الطبیعیة و الصناعیة إلنتاج بیتون بخصائص بیئیة 
 )رواسب بحیرات السدود، مخلفات اللدائن، أنقاض البناء، مخلفات المصانع الصلبة ، الفیلر و الھباب و الرماد، نفایات أخرى(

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

 ).جسم السد

 دیمومة بیتون المنشآت و صیانتھا و ترمیمھا 
 العوامل المؤثرة على دیمومة المنشآت، أمراض المنشآت و صیانتھا و ترمیمھا(

  و العزل و الترمیمتطویر مواد اإلكساء 
  )تطویر المواد و رفع كفاءتھا، إنتاج مواد جدیدة لقطاع التشیید،تصامیم ومواد بناء منخفضة التكالیف(

  

  كلیة الصیدلة 
  :تمت مراجعة شاملة لخطة البحث العلمي في الكلیة وتمت الموافقة على المحاور حسب الجدول اآلتي        

  األقسام التشاركیة   یة المحاور الفرع  المحاور الرئیسیة 
البیولوجیا  محور التقانة الحیویة الصیدالنیة و

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

قسم األحیاء الدقیقة والكیمیاء  -
  الحیویة

  قسم العقاقیر  -
  قسم الصیدالنیات -
  اء التحلیلیة والغذائیة قسم الكیمی -

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

قسم األحیاء الدقیقة والكیمیاء  -
  الحیویة

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

  قسم الصیدالنیات  -
  قسم الكیمیاء الصیدلیة  -

  المراقبة الدوائیة  -  محور المراقبة الدوائیة والغذائیة المتقدمة
  المراقبة الغذائیة  -

  قسم الكیمیاء الصیدلیة   -
  قسم الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة  -
  الصیدالنیات قسم -
قسم األحیاء الدقیقة والكیمیاء  -
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  الحیویة 
محور المواد األولیة الدوائیة والعقاقیر 

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

  قسم العقاقیر  -
  قسم الكیمیاء الصیدلیة   -
  تقسم الصیدالنیا -

  قسم الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة
  علوم األدویة  -  محور علوم األدویة والسموم

  دراسات التوافر الحیوي  -
  الدراسات السمیة  -

  قسم األدویة  -
  قسم الصیدالنیات -

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

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

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

  األشكال الصیدالنیة  -
  الكیمیاء التحلیلیة الصیدالنیة والغذائیة -
  الكیمیاء الصیدالنیة ومراقبة الدواء  -
  األدویة علوم  -
  . المواد األولیة الدوائیة والعقاقیر  -

  :كلیة الھندسة المعلوماتیة 
  
  

  :قسم النظم والشبكات الحاسوبیة: أوالً 
  

  رئیس الوحدة  المحور البحثي  اسم الوحدة

  وحدة النظم والشبكات الحاسوبیة

  ھندسة المرور وقیاسات الشبكة -1

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

  
 ً   :قسم البرمجیات ونظم المعلومات: ثانیا

  
  رئیس الوحدة  المحور البحثي  اسم الوحدة

  وحدة البرمجیات ونظم المعلومات

  أمن المعلومات -1

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

  المحاور البحثیة  اسم الوحدة

 زراعة األسنان  -1  وحدة البحث العلمي في جراحة الفم والفكین
 جراحة االرتفاع السنخي -2
 كسور الفكین والمركب الوجھي الفكي -3
 تصحیح التشوھات الخلقیة -4
  قویمیةالجراحة الت -5

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

 جمیلیةتطویر المواد المرممة الت -1  وحدة البحث العلمي في المداواة
 طرق حشي األقنیة الجذریة -2
  مواد حشي األقنیة الجذریة -3

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

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

  وصالت األحكام -1  وحدة التعویضات المتحركة
  الوجھيالتعویض الفكي  -2
  االجھزة المرنة -3
  تبطین االجھزة التعویضیة -4

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

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

 اجراء دراسات دوائیة في مجال طب الفم واألسنان -2
  

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

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

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

  :قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة : أوالً 

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

ً لل -2 حاجة الماسة لھذا الماجستیر ـ العمل على افتتاح  ماجستیر التأھیل والتخصص في تعلیم وتعلم اللغة اإلنكلیزیة  لغیر الناطقین بھا نظرا
  .وتوفر الكادر التدریسي المؤھل للقیام بتدریس المقررات المقترحة في ھذا الماجستیر في القسم 

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

  .القصوى للطالب والمدرسین 

ً لفائدتھ العلمیة ولتوافر الكا -4 در ـ العمل على دراسة افتتاح ماجستیر بحثي في تعلیم اللغة اإلنكلیزیة لغیر المختصین في المعھد نظرا
مل التدریسي القادر على اإلشراف على رسائل ماجستیر بحثیة في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة في المعھد وھنا تجدر اإلشارة إلى انھ یتم الع

ً في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة على تنفیذ البنود الثالث السابقة حیث تم استكمال المعلومات المطلوبة فیما یتعلق بماجستیر ال تأھیل حالیا
ئم والتخصص وتم رفعھا إلى مجلس التعلیم العالي من أجل استكمال اإلجراءات الفتتاحھ في قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة ، كما تم اقتراح قوا

 ً بصدد  المراجع العلمیة  المھمة لیصار إلى تأمینھا عن طریق لجنة شراء الكتب في المعھد العالي للغات وقسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة حالیا
  .إعداد خطة درسیة ونظام متكامل للماجستیر البحثي في تعلیم اللغة اإلنكلیزیة  لیصار إلى اقتراح افتتاحھ حال استكمالھما 

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

  .الحدیثة في تعلیم اللغة اإلنكلیزیة لغیر المختصین   ـ طرق تفعیل استخدام الوسائل التكنولوجیة -1
  .ـ تحضیر  استقاللیة  متعلم اللغة اإلنكلیزیة كلغة أجنبیة  -2
  .ـ تطویر أسالیب الحصول على التغذیة الراجعة في دورات المحادثة العامة باللغة اإلنكلیزیة من قبل الطالب في ھذه الدورات  -3
  .اء مدرسي اللغة لغیر المختصین ـ تطویر طرق التقییم  الذاتي ألد -4
  .ـ طرق التحسین الذاتي ألداء مدرسي اللغة اإلنكلیزیة بطریقة أكادیمیة علمیة  -5
  .ـ دور الثقافة في تعلم لغة  أجنبیة  -6
  

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

  ـ التقویم والقیاس -1
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 ً   :تعلیم اللغة الفرنسیة قسم : ثانیا
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 لالھتمام التي تولیھ وزارة التعلیم العالي لتحسین واقع تعلیم اللغة الفرنسیة للسنتین األولى والثانیة  بشكل خ ً اص تم اقتراح لجان بحثیة نظرا

  :لدراسة واقع اللغة الفرنسیة في كلیات جامعة تشرین ومعاھدھا 

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

. علي حبیب ، د. ات جامعة تشرین ومعاھدھا مما یلبي متطلبات سوق العمل تتألف من دلحاجات ومستوى طالبنا في السنة األولى في كلی

ـ لجنة لدراسة مقررات اللغة الفرنسیة كلغة تخصصیة للسنة الثانیة من أجل توجیھ طالب .ھویدا البري .منال أسعد ، د.اعتدال حبیب ، د

ربداء . جومانا ھدیوه ، د.یتناسب مع الخطة اإلستراتجیة لكل كلیة تتألف من د الدراسات العلیا إلعداد ملفات درسیھ تغني ھذه المقررات بما

  .سامو صالح . صقر ، د

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

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

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

  .منال أسعد . مروان اسبر، د.، د علي حبیب. لیلیان مرعي، د. ھذه الوسائل في حال تم تطبیقھا في المعھد ، تتألف من د

ً على تعدیل الخطة اإلستراتجیة لماجستیر تعلیم وتعلم اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة بما یتناسب مع متطلبات سوق العم3   .ل ـ یتم العمل حالیا

  :قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة 

  :حدات البحث العلمي التالیة قام قسم تعلیم اللغة اإلنكلیزیة بتشكیل و

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

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

  .دى فاعلیة ھذه الوسائل في حال تم تطبیقھا في المعھد وم

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

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

  .اللغة اإلنكلیزیة المقامة في المعھد 

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

 المحادثة العامة باللغة اإلنكلیزیة  من قبل الطالب في ھذه الدورات بھدف أخذ آراء الطالب بعیین االعتبار لیصار إلى تحسین مستوى ھذه

  الدورات في المعھد ، 

  :قسم تعلیم اللغة الفرنسیة 

  :تم اقتراح  لجان بحثیة مؤلفة من أعضاء الھیئة التدریسیة 

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

حبیب  اعتدال. علي حبیب ، د. ومستوى طالبنا في السنة األولى في كلیات جامعة تشرین ومعاھدھا مما یلبي متطلبات سوق العمل تتألف من د

  .ھویدا البري .منال أسعد ، د.، د

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

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

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

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

ل لجنة  لدراسة طرق تفعیل استخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة في دورات تعلیم اللغة الفرنسیة التي تقام في القسم ومدى فاعلیة كما تم تشكی 

  منال أسعد .مروان اسبر ، د.ب ، دعلي حبی. لیلیان مرعي، د. ھذه الوسائل في حال تم تطبیقھا في المعھد ، تتألف من د

  :كلیة التمریض 

  بحثیةالمحاور ال

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

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

 ضمن المراحل المختلفة للوالدة . 
 العدوى في وحدة الحواضن وأقسام األطفال . 
 العدوى في وحدة الحواضن والعنایة المركزة لألطفال . 
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 المرضى عالي الخطورة . 
 أمراض الجھاز التنفسي . 
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  النظم والسیاسات الصحیة وفعالیتھا في تحسین الخدمات التمریضیة. 
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 العالج باألعشاب 

 .العالج الضوئي  

 . اإلبرة الصینیة

 .العالج السلوكي  

 .العالج بالموسیقى 

 .یئة الصحیة والتعلیمیة تقییم وتطویر الب -9
  تنمیة وتطویر الكوادر اإلداریة والقیادة في المؤسسات الصحیة.  
 ف على البیئة الصحیة والتعلیمیة تطویر عملیات اإلشرا.  

  

  :وحدات البحث العلمیة المشكلة

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

  :كلیة الھندسة المعماریة 

  البحثیة ألقسام كلیة الھندسة المعماریة المحاور

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

  "العمارة البیئیة"تم إضافة المحور السابع بعنوان                              
  قسم نظریات وتاریخ العمارة
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  العمارة اإلسالمیة  المحور األول  
  ارة السكنیة في العصور المختلفةالعم  المحور الثاني  
  دراسة المباني األثریة المختلفة  المحور الثالث  
  العمارة العربیة المعاصرة  المحور الرابع  

  " الفكر المعماري المعاصر"تم اقتراح المحور الخامس بعنوان   

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

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

  التنمیة الحضریة والریفیة  المحور األول  
  لتنمیة والتخطیط اإلقلیميا  المحور الثاني  
  أدوات ووسائل التخطیط العمراني والبیئي  المحور الثالث  
  التخطیط المستدام   المحور الرابع  
ً   المحور الخامس   ً وعالمیا   التصمیم العمراني وتنسیق المواقع محلیا

  

  كلیة التربیة الریاضیة 

 ) مناھج التربیة الریاضیة(التربیة الریاضیة بجامعة تشرین باسم  وحدة البحث العلمي في قسم المناھج وأصول التدریس في كلیة -1
 

 .وحدة البحث العلمي باسم التدریب الریاضي  -2
  

 المحاور البحثیة والخطة اإلستراتیجیة 

  2015المحاور البحثیة للعام : أوالً 
  المؤتمر العلمي -1
 ریاضة خاصة -2
 تدریب تحقیق اإلنجاز العالي -3
 علم النفس الریاضي -4
 المدرسیةالریاضة  -5
 الریاضة األھلیة -6
 الطب الریاضي و التأھیل البدني -7
 اإلدارة الریاضیة  -8
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  الخطة اإلستراتیجیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة  

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

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

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

 بھذا الخصوص 
ً كریاضة المعاقین ، التأھیل الطبي البدئي ،  -3 اآلفاق المستقبلیة لتنمیة كوادر تلبي حاجات االختصاصات الدراسیة الغیر موجودة حالیا

 ..  الریاضة الترویحیة ،
و تضع ھذه االستراتیجیة بعین االعتبار متطلبات التنمیة االستراتیجیة الحتیاجات السوق و الواقع في سوریا و الوطن العربي من 
خالل التنسیق و زیادة االتصال و التعاون مع وزارة التربیة و الصحة و الشؤون االجتماعیة و االتحاد الریاضي العام و الریاضة 

  عیات األھلیة العسكریة و الجم
  محاور البحثیة اإلستراتیجیة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة 

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

    
  :كلیة الھندسة التقنیة 

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

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

  
  قسم ھندسة األتمتة الصناعیة 

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

  خطة البحث العلمي لألعوام الثالثة القادمة

    2014 -2013السنة الدراسیة  :أوالً 

الوحدة  
  القسم التابع لھ   البحثیة 

  

  المحاور البحثیة الرئیسیة

  

  وعات الفرعیة الموض

  

  

  

  

  

الدراسات 
  التربویة

  

  

  

  المناھـج

  

  

  

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

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

 .تقنیات التعلیم السمعیة البصریة    تقنیات التعلیم 
  تقنیات التعلیم اإللكترونیة.  

  صول التربیة و التربیة المقارنة أ
 في المجتمع  التنظیم االجتماعي للمعرفة التربویة. 
  أنظمة التعلیم في الوطن العربي. 
  السیاسات التربویة المقارنة.  

  

الدراسات 
  النفسیة

  

الدراسات 
  النفسیة

  

  

  

  

  اإلرشاد النفسي

  

  

  

  اإلرشاد النفسي

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

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

إرشاد ذوي االحتیاجات و الصحة النفسیة
  الخاصة

  صعوبات التعلم الخاصة بأطفال ذوي االحتیاجات
 .الخاصة 

 تماعيالتكیف و التوافق النفسي و اإلج.  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  والتقویم النفسي و القیاس

  .تطویر و تقنین المقاییس التربویة و النفسیة    التربوي

  

 ً   2015 - 2014السنة الدراسیة    :ثانیا

القسم التابع   الوحدة  البحثیة 
  الموضوعات الفرعیة   المحاور البحثیة الرئیسیة   لھ 

  

الدراسات 
  التربویة

  

  

  

  المناھـج

  

  

  

 .تطبیقات نظریات التعلم المختلفة  o  رائقھأصول التدریس و ط
o  تدریس و تنمیة التفكیر بأنواعھ. 
o  إكساب و تنمیة المفاھیم المختلفة.  

  اإلدارة المدرسیة و التربویة
o  التخطیط ،التنظیم ، التنسیق ، المتابعة و الرقابة ، ( وظائف اإلدارة

 ) .التوجیھ ، التقویم 
o حلول لھا مشكالت و صعوبات اإلدارة و اقتراح. 
o  إعداد و تدریب المدیر و الموجھ.  

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

أصول التربیة و التربیة 
  المقارنة

o  التغیر االجتماعي و االقتصادي و تنویع التعلم في الوطن العربي. 
o التربیة و التعلیم  أثر العولمة على. 
o  إعداد المعلم الناجح و أخالقیات المھنة.  

الدراسات 
  النفسیة

  

  

  

  

  

إلرشاد 
  النفسي

علم النفس التربوي و 
  اإلجتماعي

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

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

  

  الصحة النفسیة

و إرشاد ذوي االحتیاجات 
  الخاصة

o و طرائق إرشادھم وتأھیلھم ً  .المتفوقون عقلیا
o و طرق إرشادھم وتأھیلھم ً  .المعاقون حسیا
o و إرشادھم وتأھیلھم ً   .المعاقون حركیا

والتقویم النفسي  القیاس
  .بناء المقاییس التربویة و النفسیة و متابعة تطبیقھا  o  والتربوي

  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2016 - 3015: السنة الدراسیة :ثالثاً 

القسم التابع   الوحدة  البحثیة 
  الموضوعات الفرعیة   المحاور البحثیة الرئیسیة   لھ 

  

  

  

  

  

الدراسات 
  التربویة

  

  

  

  المناھـج

  

  

  

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

  .مھارات معینة 

 .التطورات اإلداریة التربویة    اإلدارة المدرسیة و التربویة
  اإلدارة الصفیة. 
 درسة إدارة مؤسسات ماقبل الم.  

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

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

  

الدراسات 
  النفسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اإلرشاد
  النفسي

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

  اإلرشاد و العالج النفسي
 اإلرشاد النفسي األسري. 
  اإلرشاد النفسي الصحي. 
  

الصحة النفسیةو إرشاد ذوي 
  االحتیاجات الخاصة

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

  والتربوي التقویم النفسيو القیاس
  استخدام تطبیقات نظریة االستجابة للمفردة في تطویر

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

  

  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ي لبحــوث البیئــة المعھد العال

  :الخطة البحثیة للمعھد العالي لبحوث البیئة للسنوات الثالث القادمة 

 :محـاور الخطة البحثیة لقسم النظم البیئیة  .1

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

معالجة مخلفات الصرف الصحي و 
  و طرائق االستفادة منھا الصناعي

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

الشركة العامة للصرف 
  الصناعي

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

  المنشآت الصناعیة  .) ....

  .اعادة استخدام المیاه المعالجة ألغراض الري و السقایة  -
  

معالجة المخلفات الصلبة المعاشیة و 
  الزراعیة و االستفادة منھا

    .تدویر النفایات الورقیة في المؤسسات التعلیمیة و الخدمیة  -

  .الطبیعي  معالجة المخلفات العضویة بالتسمید -  الخدمات الفنیة البلدیة

    .دراسة حركة الرشاحة الناتجة عن مطامر النفایات -

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

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

  .السوري

لحوض مدیریة الري العامة 
  الساحل

  مؤسسة میاه الشرب  .المركبات المصاحبة لعملیة التعقیم بالكلور  -

  

  

 :محاور الخطة البحثیة لقسـم الكیمیـــاء البیئیة  .2

  

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

  

  

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

  مؤسسة میاه الشرب

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

مدیریة الري العامة لحوض  -
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  سالمة المیــاه و جودتھا 

  الساحل

الشركة العامة للصرف  -
  الصناعي

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

تحلیلیّة لمتابعة دراسة سلوك العناصر المعدنیة الثقیلة في البیئة 
  .المائیة 

  مدیریة الموارد المائیة  -

  مدیریة البیئة -

إجراء بحوث حول معالجة المخلفات السائلة و إعادة تأھیل 
ً المیاه الملوثة كی ً و حیویا ً و إشعاعیا   .میائیا

المؤسسة العامة للصرف  -
  الصحي

تلوث األغذیة بالملوثات 
  البیئیة 

 تلوث األغذیة بالمعادن الثقیلة
تلوث األغذیة بالملوثات العضویة مثل المبیدات البیئیة 

  .األخرى 

  مدیریة الزراعة -

  مدیریة الصــحة -

 :لمنظومة ذات الطوریننمذجة انتقال الملوثات في ا  جیوكیمیاء البیئــة
  .سائـل __صلـب

استخدام المواقع متعددة الحواجز الجیولوجیة لخزن النفایات 
 .الخطرة بصورة مأمونة

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

  مدیریة الزراعة -

  مدیریة البیئة -

ف المؤسسة العامة للصر -
  الصحي

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

  مدیریـة الصحــة

  

 :محاور الخطة البحثیة لقسـم الوقایة البیئیة  .3

  

ھات المستفیدة و التي الج  المحاور البحثیة الفرعیـة  المحاور البحثیة الرئیسة
  یمكن التعاون معھا

مسح تصنیفي للكائنات الحیة 
  :الدقیقة في الترب السوریة 

تحدید مجموعة الجراثیم الموجودة في ترب بعض  
  . المناطق في سوریة 

  مدیریة الزراعة

  مدیریة البیئة

إجراء بحوث حول معالجة الترب 
الملوثة بالنفط باستخدام التقانة 

  :الحیویة 

  مدیریة الزراعة  .استخدام األحیاء الدقیقة في تفكیك البقع النفطیة 

  مدیریة البیئة

استخدام تقنیة الغاز الحیوي في 
معالجة المخلفات ذات الحمولة 

  :العضویة العالیة 

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

  .و تولید الغاز الحیوي ) اعیة و صناعیة زر

  مدیریة الزراعة

  مدیریة البیئة

  مدیریة الموارد المائیة
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دراسة بیئیة شاملة إلمكانیة 
االستفادة من الفوسفوجبسوم 

  :بالمعالجة الحیویة 

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

ض األحیاء الدقیقة في التحول الحیوي استخدام بع -
  .للفوسفوجبسوم 

  مدیریة البیئة

  

أبحاث استخدام مخلفات الصرف 
الصحي في الحصول على سماد 

  ) :كومبوست ( عضوي 

تحسین نوعیة الحمأمة باستخدام منظومات طبیعیة  -
 ً  .لالستخدام اآلمن بیئیا

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

تطبیقات زراعیة على تقییم فعالیة استخدام الحمأة  -
 .كسماد في اإلنتاج الزراعي

  

 –مدیریة الزراعة  -
  الصرف الصحي

إجراء بحوث حول تلوث المیاه 
الحراري و الكیمیائي و أثره على 

  :الكائنات الحیة 

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

التلوث بالعناصر المعدنیة الثقیلة و أثرھا التراكمي  -
 ضمن الكائنات الحیة 

  ) .أسماك  –قاعیات  –طحالب ( 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

  مدیریة الصحة

دراسة تأثیر التغیرات المناخیة 
  :على الموارد الطبیعیة 

لوجیا األسماك المحلیة تأثیر التغیرات المناخیة على بیو -
  و المھاجرة

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

  مدیریة الزراعة

تقییم أداء بعض عناصر المكافحة 
المتكاملة للمحافظة على الموارد 

  :الطبیعیة 

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

 .آلفات الزراعیة ا
المكافحة الحیویة لطفیلیات األسماك في المزارع  -

  .اإلنتاجیة 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

  مدیریة الزراعة

حصر المسببات المرضیة في 
ات الزراعیة المختلفة و الحیوان

  األسماك 

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

دراسة الشروط البیئیة و الصحیة لألسماك في المزارع  -
  .اإلنتاجیة 

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  مدیریة البیئة 

الكشف عن األثر المتبقي للمبیدات 
الكیمیائیة في المنتجات الزراعیة 

، وتصنیع المنتجات التقلیدیة 
( المتبقي الحیوانیة و كشف األثر
  ) :حیوانیة و نباتیة 

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

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  التموین

  الصحة

  مدیریة الزراعة



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

68  

دراسة تحدید مستویات 
الھرمونات في دم الحیوانات 

لفة و عالقتھ الزراعیة المخت
  راض الطفیلیة باألم

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

  الھیئة العامة للثروة السمكیة

  

  المعھد العالي للبحوث البحریة

  محاور البحث العلمي في المعھد

  .دراسة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للمیاه اإلقلیمیة السوریة): 1(المحور 
  .دراسة النظم البیئیة البحریة ) :2(المحور 
 ..دراسة الملوثات العضویة والالعضویة في البیئة البحریة): 3(المحور 
  .تطویر منھجیة تحلیلیة لمتابعة دراسة سلوك العناصر المعدنیة الثقیلة في المیاه): 4(المحور 
  .استزراع األحیاء البحریة): 5(المحور 
  .ت حول التنوع الحیويإعداد أطلس وقاعدة بیانا): 6(المحور 
  .المساھمة في تشخیص خطر تلوث المیاه الجوفیة في المنطقة الساحلیة وتقییم أثره على البیئة البحریة): 7(المحور 
  .دراسة التداخل بین میاه البحر والمیاه الجوفیة في المنطقة الساحلیة): 8(المحور 
  . ث الھواء والبیئة المائیةاستخدام الدالئل الحیویة كمؤشرات على تلو): 9(المحور 
  .دراسة  المغذیات في البیئة البحریة): 10(المحور 
  .إدارة النفایات السائلة): 11(المحور 
  . دراسة إمكانیة تحلیة ماء البحر): 12(المحور 
  .االحتباس الحراري والتغیرات المناخیة وأثرھا على النظم البیئیة البحریة): 13(المحور 

  ستراتیجیة المقترحة لألعوام الخمسة القادمةالخطة البحثیة اإل

  .االنتقال بھا إلى الجوانب التطبیقیة واالستثماریةبحوث العلوم البحریة وتدعیم وتطویر  -1
وي و -2 وث العض ي مجال رصد التل ة ف اء البحری ة  تعمیق بحوث ودراسات الكیمی ي البیئ ات ف ة سلوك الملوث وي ودراس الالعض

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

 .ةصور األقمار الصناعیل إعداد أطلس -10
ا یخدم  -11 ي خط الشاطئ بم رات الحاصلة ف ور مستقبلي عن التغی ع تص وبیات الشاطئیة ووض دراسة جیولوجیة للصخور والرس

 .تنمیة وإدارة المنطقة الساحلیة
ذا الخطر و ذلك -12 ات للحد من ھ ع  المساھمة في تشخیص خطر تلوث المیاه الجوفیة في المنطقة الساحلیة و إقتراح آلی اون م بالتع

 .مؤسسات و ھیئات حكومیة محلیة
 .تشخیص التھدیدات الراھنة والمستقبلیة للبیئة البحریة وتأثیرھا على جودة المیاه الساحلیة السوریة -13
  ..للمیاه اإلقلیمیة السوریة...) المغذیات، نظام الكربونات والغازات المنحلة (تطویر بحوث كیمیاء النظم البیئیة البحریة  -14
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  بحث العلمي بحسب قانون التفرغ العلمي لوحدات ا/ 1/الملحق

  مجال الوحدة  اسم الوحدة  القسم  الكلیة
  

  اآلداب و العلوم اإلنسانیة
  

  قسم اللغة اإلنكلیزیة -
 موضوعات أدبیة - وحدة الدراسات األدبیة  

  قسم اللغة اإلنكلیزیة -
  موضوعات لغویة - یة و الترجمةوحدة الدراسات اللغو  

 موضوعات ترجمة -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وحدة البحث العلمي لصحة  اإلنتاج الحیواني
 الحیوان والدواجن

صحة وأمراض الحیوان والمسببات  .1
المرضیة المختلفة في الحیوانات 

 .الزراعیة والعمل على حلھا
راسة بعض المشاكل الصحیة د .2

المھمة والمسببات المرضیة 
المختلفة في مزارع دواجن الساحل 

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

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

 .سوریا
دراسة حول التھابات الضرع  .5

ل السریریة وتحت السریریة  في الساح
  السوري

وحدة أبحاث الوراثة وتربیة  اإلنتاج الحیواني
  الحیوان

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

 تربیة الھجن التجاریة
) تربیة األقارب (التربیة الداخلیة  .2

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

ائي ودراسة المؤشرات القطیع االبتد
  اإلنتاجیة لكل نمط

  وحدة أبحاث بیولوجیة األسماك اإلنتاج الحیواني

دراسة األنواع السمكیة المھاجرة إلى  -1
 .البحر األبیض المتوسط

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

نوع الوراثي دراسة الت.تصیبھا
والتوصیف الجزیئي والتحسین الوراثي 

  لألسماك

  وحدة البحث العلمي لتغذیة الحیوان اإلنتاج الحیواني

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

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

  .عالئق غیر تقلیدیة
أثیر بعض اإلضافات على األداء ت .3

  .اإلنتاجي للحیوانات والدواجن
تلوث األعالف وأثرھا في المنتجات  .4

.                                             الحیوانیة
تأثیر إضافة النباتات الطبیة على  -5.

  .األداء اإلنتاجي للحیوانات والدواجن
تحسین القیمة الغذائیة لمخلفات  .5
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  الزراعة
  
  
  
  
  
  

الزراعیة ومخلفات تصنیع المحاصیل 
 .الخضار والفواكھ

  

  وحدة  تربیة الحیوان اإلنتاج الحیواني

تحسین إنتاجیة عروق األبقار في الظروف - 1
  .البیئیة السائدة

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

تحسین قطعان الماعز واألبقار المحلیة - 3
  .تجاه إنتاج الحلیب في الساحل السوريبا

تحسین مواصفات اللحوم عند الحیوانات  - 4
  الزراعیة

  

  

  علوم التربة والمیاه

  

  تصنیف الترب وحصر االراضي

 

 .تصنیف الترب وحصراالراضي -
  

دراسات تتعلق بالخواص المنشأیة  -
والتشخیصیة والتصنیفیة للترب في 

 .المنطقة الساحلیة

  

  لمیاهعلوم التربة وا

  

كیمیاء التربة والتلوث الكیمیائي 
 للتربة

ستخدام الصخور الفوسفاتیة في ا -
 .الزراعة

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

  

  علوم التربة والمیاه

وحدة فیزیاء وصیانة واستصالح 
  األراضي

 

 .ةواستثمار الترب الكلسی إدارة -

صیانة الترب الزراعیة - -
دراسة .  األراضيواستصالح 

حركیة الماء في الترب المشبعة 
وغیر المشبعة وتأثیر ذلك على 

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

  

  علوم التربة والمیاه

  لدقیقة والتلوث البیئيا األحیاء

  

 

 
الملوثات الكیمیائیة للتربة والمیاه  -

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

 .المائیة في المنطقة الساحلیة
دور األحیاء الدقیقة في معالجة  -

 .المخلفات والملوثات البیئیة
 

  

  علوم التربة والمیاه

  خصوبة التربة وتغذیة النبات

  

سة تأثیر ظاھرة الشحوب الكلسي درا -
في الترب الكلسیة على خصوبة التربة 

 .وتغذیة النبات
العناصر الغذائیة في الترب  إدارة -

الزراعیة تحت زراعة المحاصیل 
 المثمرة األشجار والخضار و

 .التغذیة االزوتیة في الزراعة المائیة
دراسات تحمل النباتات للملوحة في 

 .ئیةزراعات المحالیل الغذا
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تحسین كفاءة استخدام األسمدة تحت 
 .ظروف بیئیة وزراعیة مختلفة

تدویر المخلفات الزراعیة والعضویة 
 . )أسمدة الكمبوست إلنتاج(

المخصبات الحیویة ودورھا في تحسین 
  .والمحافظة على خصوبة التربة اإلنتاجیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  

 حفظ وتصنیع المنتجات النباتیة -1 ةوحدة أبحاث الصناعات الغذائی علوم األغذیة
  
  حفظ وتصنیع المنتجات الحیوانیة -2

وحدة أبحاث كیمیاء األغذیة  علوم األغذیة
 والتغذیة

 كیمیاء وتحلیل األغذیة -1
  

  اإلنسانتغذیة  -2

 وحدة البحث العلمي لأللبان علوم األغذیة
 میكروبیولوجیا األغذیة -1

  
 حفظ وتصنیع المنتجات الحیواني -2
  

  التنوع الحیوي اسیةالعلوم األس

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

بیولوجیا وتكنولوجیا األسماك  -
  .وتنمیة الثروة السمكیة

  البیئة وملوثاتھا -

  التنوع الحیوي النباتي -

  .التقانات الحیویة واستخداماتھا -

الریاضیات التطبیقیة واستخدامھا  -
  .في مجال التنمیة

  

  

 لبساتینا

 وحدة أبحاث الخضار

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

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

  .إنتاجیة الخضار 

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

مل المناخیة و أثرھا في نمو و العوا
 تطویر نباتات الخضار

  

  

 البساتین

 وحدة أبحاث نباتات الزینة

حصر و توصیف الطرز الوراثیة الملیة و  -

  استخدامھا في برامج التحسین الوراثي

( إكثار نباتات الزینة المحلیة و المدخلة - 

بالطرق التقلیدیة و عن طریق التقانات الحیویة  

                      زراعة العضویةاستخدام ال

دراسة النباتات التزیینیة المحلیة و إمكانیة  - 

 استخدامھا في تنسیق الحدائق المختلفة
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 البساتین

 وحدة أبحاث نباتات الفاكھة

  .زراعة و انتاج و خدمة نباتات الفاكھة  -

 األصولتطویر الطرز المحلیة و حفظ 
–.االنقراض المھددة ب األنواعالوراثیة و 

 .إكثار أشجار الفاكھة 

 الزراعة العضویة في بساتین الفاكھة

 البیئیة ألشجار الفاكھة تاالجتھادا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  

  وحدة أبحاث مبیدات الوقایة

دراسة تأثیر المبیدات المختلفة في اآلفات 
 الزراعیة

استخدام طرائق كیمیائیة وغیر كیمیائیة 
تطفلة في الحقول لمكافحة األعشاب الم
 .والزراعات المحمیة

مكافحة األعشاب المنافسة في المحاصیل 
 .الحقلیة والبستانیة المختلفة

االستفادة من بقایا المحاصیل الزراعیة 
التأثیر غیر (والتأثیر األلیلوباثي 

 .في إدارة األعشاب الضارة)التنافسي

االتجاھات الحدیثة في برامج المكافحة 
دراسة -البیئة الزراعیة ودورھا في حمایة

  األكاروسات وإدارتھا

  وحدة أبحاث الحشرات الوقایة

دراسات بیولوجیة وتصنیفیة للحشرات 
على المحاصیل واألشجار المثمرة 

 .والغابات

دراسات مختلفة على نحل العسل  -
 .وإنتاجیتھ في سوریا

دراسات مختلفة على دودة القز  -
انق في والعوامل المؤثرة على إنتاج الشر

  .سوریا

  وحدة أبحاث أمراض النبات الوقایة

دراسة األمراض الفیروسیة على 
المحاصیل الحقلیة والبستانیة واألعشاب 

المخزنة لھا وطرائق مقاومتھادراسة 
الفطور المرافقة للبذار والسموم  التي 

دراسة األمراض .تفرزھا األمراض
النباتیة على المحاصیل المختلفة وطرائق 

دراسة الدیدان  - ة منھا ومكافحتھاالوقای
على المحاصیل الحقلیة )النیماتودا(الثعبانیة

 .والبستانیة وطرائق مكافحتھا

  النیماتودا الممرضة للحشرات وتطبیقاتھا
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  وحدة أبحاث المكافحة الحیویة الوقایة

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

دراسة ممرضات الحشرات واستخدامھا 
  في المكافحة الحیویة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الزراعة
  
  
  

وحدة علوم البیئة والغابات   الحراج والبیئة
 والمراعي

تنمیة السیاحة  -إدارة الحرائق ومكافحتھا
  البیئیة

تحدید المواقع الحراجیة الصالحة 
ً ألنواع الحیوانیة  لالستثمار رعویا

المختلفة                                    
العلفیة وتقدیر الحمولة  اإلنتاجیةتحدید 

 الرعویة للغطاء النباتي لطبقة تحت الغابة

وحدة الھندسة الریفیة للبحث   الھندسة الریفیة
 العلمي

اختیار نظام الحراثة األمثل للحد من 
  انجراف التربة

  زراعةالطاقات البدیلة واستخدامھا في ال

 الحیواني اإلنتاجمكننة اإلنتاج النباتیمكننة 

 وحدة أبحاث بیئة المحاصیل و  محاصیل حقلیة
  فیزیولوجیتھا

المعامالت الزراعیة المختلفة  تطویر
 ً ً ونوعا   المؤثرة على اإلنتاج كما

 و اإلحیائیة تاالجتھادادراسة تأثیر 
الالاحیائیة على المحاصیل الحقلیة 

 .المختلفة

وحدة أبحاث انتاج المحاصیل   ل حقلیةمحاصی
  الحقلیة

تطویر المعامالت الزراعیة المؤثرة على 
انتاجیة ونوعیة المحاصیل الحقلیة 

  .المختلفة

حصر وانتشار النباتات الطبیة والعطریة 
  في سوریة وتحسین انتاجیتھا

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

والتي تشمل المحاصیل العلفیة والمراعي 
  الطبیعیة وحفظ وتصنیع األعالف

وحدة أبحاث وراثة وتربیة النبات   محاصیل حقلیة
  وانتاج البذور وتحسینھا

تربیة وتحسین امجموعات المحاصیل 
  الحقلیة الھامة في سوریة

استخدام التقانات الحیویة وتطبیقات 
األنسجة النباتیة  الھندسة الوراثیة وزراعة

  للمحاصیل الحقلیة
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 وحدة أبحاث الدراسات االقتصادیة  محاصیل حقلیة

الكفاءة والفعالیة االقتصادیة للموارد -1
  وعوامل اإلنتاج الزراعیة

 إدارة وتنمیة الموارد االقتصادیة-2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العلوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظریة ,  الفضاءات البولیانیة جبر بول و  ثیة في الجبرالفرق البح  الریاضیات
  ونظریة األعداد, زمرة لي, البیان

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

  الریاضیات
  الفرق البحثیة في المعلوماتیة

  والریاضیات التطبیقیة

العملیات  بحوث, البرمجیات والذكاء الصنعي
  وتطبیقاتھا

وحدة فیزیاء اللیزر واألطیاف الذریة   الفیزیاء
  والجزیئیة

دراسة نظریة ومخبریة لخواص اللیزرات 
بشكل عام ولیزرات األجسام الصلبة بشكل 

  خاص

  وحدة الفیزیاء النظریة والبالزما  الفیزیاء

حل معادلة  شرودینغر لجسیم في بئر  -
ام التقانة كمون ثنائي األبعاد باستخد

  النانویة

دراسة متحوالت النوكلیونات للنوى  -
  الموافقة لحالة االستقرار

  وحدة اإللكترونیات وأنصاف النواقل الفیزیاء
بحوث تجریبیة في مجال االلكترونیات 

الرقمیة والتماثلیة وتصمیم وتنفیذ الدارات 
  العملیة لھا

  وحدة فیزیاء الجسم الصلب الفیزیاء

خالئط الفوالذ منخفضة  دراسة خصائص
الكربون والخالئط المعدنیة بعد خضوعھا 

للمعالجة الفیزیائیة الحراریة والفیزیائیة 
في الوسط ) الغازیة(الكیمیائیة الحراریة 

  .المحیط ووسط تحت الخالء

  وحدة الفیزیاء اإلشعاعیة الفیزیاء

بحوث في الوقایة اإلشعاعیة  لجھاز  -
  بالطبقي   المحوري المحوس

بحوث في الطاقة الشمسیة وقیاس الثابت  -
الشمسي ودراسة األصل الحراري 

  للشمس

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

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

  ستخالص شوارد العناصر النادرةتعقید وا  وحدة بحوث  الكیمیاء الالعضویة الكیمیاء

وحدة الكیمیاء العضویة والجزیئات  الكیمیاء
  الضخمة

اصطناع عضوي، استخالص المواد الفعالة 
  من النباتات المحلیة

  الزیولیت واستخداماتھ  وحدة الكیمیاء الفیزیائیة الكیمیاء
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  العلوم

  -  وحدة الكیمیاء الحیویة الكیمیاء

  بیئة والتصنیف النباتيوحدة ال  علم الحیاة النباتیة

التلوث البیئي، المجموعات النباتیة وتصنیفھا 
  في الساحل السوري،

  .االستخدامات الطبیة لبعض النباتات الراقیة

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

  بیوكیمیاء النبات وحدة فیزیولوجیا و  یاة النباتیةعلم الح

تأثیر العوامل البیئیة المختلفة على 
إنتاجیة النباتات الدنیا  فیزیولوجیا و

تخالص بعض المركبات ذات ساوالراقیة،
  .األھمیة الطبیة من بعض النباتات

وحدة األبحاث البیئیة والتنوع الحیوي   علم الحیاة الحیوانیة
  لعذبةفي المیاه ا

دراسات بیئیة وتصنیفیة لبعض  -
  المجموعات

 .الحیوانیة في البیئة البریة والمائیة العذبة

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

دراسة التنوع الحیوي الحیواني في المیاه  -
 .العذبة   السوریة

دراسات تتعلق بتشخیص الطفیلیات  - 
الداخلیة  والخارجیة على بعض األسماك 

  االقتصادیة

وحدة األبحاث البیئیة والتنوع الحیوي  علم الحیاة الحیوانیة
  البحري

دراسات بیئیة وتصنیفیة لبعض المجموعات 
  الحیوانیة في البیئة البریة والمائیة المالحة

  ت الحیویة وتطبیقاتھاالتقانا  وحدة الدراسات واألبحاث الوراثیة علم الحیاة الحیوانیة

  دراسة فیزیولوجیة عن الھرمونات والتغذیة  وحدة األبحاث الفیزیولوجیة علم الحیاة الحیوانیة

وحدة األبحاث النسیجیة والتشریحیة  علم الحیاة الحیوانیة
  المقارنة

  دراسات تشریحیة ونسیجیة

  وحدة البحث العلمي الجیولوجي  الجیولوجیا

الستراتغرافیة (دراسات جیولوجیة  -
  )والخامات

  )تكتونیة وبنیویة(دراسات جیوفیزیائیة  -

  دراسات ھیدروجیولوجیة وبیئیة -

  
  
  

  
  الھندسة المدنیة

  الھندسة اإلنشائیة
 ھندسة وإدارة التشیید

 وحدة الھندسة اإلنشائیة

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

  ة اإلنشائیةالھندس
  لجیوتكنیكیةاالھندسة 

تطویر طرائق التحلیل والتصمیم  -
  .المعتمدة في الكودات

  تطویر خصائص مواد البناء المحلیة -  جمیع األقسام

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

 .تطویر إدارة مشاریع التشیید - سة وإدارة التشییدوحدة ھند ھندسة وإدارة التشیید
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 .محور في مجال االقتصاد الھندسي -

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

 وحدة ھندسة الطرق والمطارات ھندسة المواصالت والنقل

محور بحث في مجال الطرق و نظم  -
 .لنقل والمرورا
محور بحث في مجال تحسین المواد  -

  .المستخدمة في الطرق
  - وحدة ھندسة السكك الحدیدیة ھندسة المواصالت والنقل

النھریة (وحدة الھندسة المائیة  الھندسة المائیة والري
 )والبحریة

محور بحث في مجال اإلدارة المتكاملة  -
 .للموارد المائیة

محور بحث في مجال اإلدارة المتكاملة  - وحدة الھیدرولیك والھیدرولوجیا الريالھندسة المائیة و
 .للمیاه الجوفیة

 الھندسة المائیة والري
وحدة الري والصرف واستصالح 

  األراضي
 

-  

 وحدة الھندسة البیئیة الھندسة البیئیة

محور في مجال حمایة الموارد المائیة  -
 .واإلمداد بمیاه الشرب

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

  الھندسة الطبوغرافیة
  ھندسة وإدارة التشیید
  الھندسة المائیة والري

 الھندسة البیئیة

 وحدة الھندسة الطبوغرافیة

في الدراسات واألبحاث  GISاستخدامات 
 .الھندسیة المدنیة

محور بحث في مجال تطویر اإلعمال 
  .ساحیةالم

  
  
  
  
  
  

  الطب البشري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كل األقسام
وحدة بحث علمي حول الجودة و 

  االعتمادیة  في كلیة الطب
 

 معاییر الجودة   في كلیات الطب
 معاییر االعتمادیة  في كلیات الطب

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

طرق التشخیص و العالج  الجراحي  ول سرطان الكولونوحدة  بحث ح الجراحة
 سرطان الكولون

  وحدة  بحث حول الحصیات البولیة الجراحة
 أسباب وعالج   الحصیات البولیة 

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

  وحدة  بحث  علمي للداء السكري الداخلیة
 الداء السكري  تشخیص و عالج 

 النسائیة  و التولید
  ل الوالدةبوحدة التشخیص ما ق

  )الطب الجنیني  ( 
 

  التشخیص التشوھات  ما قیل الوالدة
 

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

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

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

وحدة  أمراض األنف و الجیوب  األذنیة
 أمراض األنف و الجیوب وجراحتھا وجراحتھا

  وحدة  أمراض الحنجرة وجراحتھا األذنیة
 أمراض الحنجرة وجراحتھا 

وحدة أمراض البلعوم  و جوف  ذنیةاأل
 أمراض البلعوم  و جوف الفم الفم

 أورام الرأس و العنق وحدة  أورام الرأس و العنق  األذنیة
 فشل النمو عند األطفالوحدة بحث علمي  حول فشل النمو   األطفال
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 عند األطفال

  األطفال
وحدة بحث علمي  حول األمراض 

  التحسسیة و المناعة
 

 التحسسیة و المناعة األمراض

 العینیة
وحدة بحث علمي حول أمراض 

  العین و جراحتھا
 

 أمراض العین و جراحتھا

  الجلدیة
وحدة بحث علمي  حول تطویر 

المعالجة لألورام الوعائیة باللیزر  
  DYE النبضي

تطویر المعالجة لألورام الوعائیة باللیزر  
  DYEالنبضي 

  الجلدیة
الج وحدة بحث علمي  حول ع

  الالیشمانیا
  

  عالج الالیشمانیا

  التشریح المرضي
وحدة بحث علمي للتنمیط  المناعي  

  لألورام
  

  التنمیط  المناعي  لألورام

 الطب  المخبري

  
  

وحدة بحث علمي لألحیاء الدقیقة 
  حول دراسة الصادات الحیویة

  
 

 دراسة المقاومة  الصادات الحیویة

  
  

  
  

الھندسة المیكانیكیة 
  ربائیةوالكھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ھندسة الطاقة الكھربائیة

  
  
  

  وحدة ترشید الطاقة وحمایة البیئة

الطاقة وتأثیرھا على البیئة والوسط  -1
  .المحیط 

ترشید الطاقة الكھربائیة باستخدام  -2
 .النظم الخبیرة

اآلمن الصناعي في المنشآت  -3
 .ة وغیرھا الصناعی

أتمتة نظم القدرة الكھربائیة وحمایتھا  -4
  .والتحكم بھا 

التداخل الكھرومغناطیسي في أحمال  -5
 .المنشات الكھربائیة 

 .في القیادة الكھربائیة  PLCنظم  -6

التحكم االلكتروني في اآلالت  -7
 .الكھربائیة 

 .وثوقیة نظم التغذیة الكھربائیة -8

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

  

وحدة أبحاث جودة الطاقة   ھندسة الطاقة الكھربائیة
  الكھربائیة

االضطرابات والحاالت العابرة  -1
وأثارھا على التوافق 

الكھرومغناطیسي وجودة الطاقة 
 .المقدمة للمستھلك 

الموثوقیة واالستقرار والضیاعات  -2
في نظام القدرة وإثرھا على جودة 

 .ة الكھربائیة الطاق
المبدالت االلكترونیة وأنظمة القیادة  -3
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الھندسة المیكانیكیة 
  والكھربائیة

والتحكم  وأثرھا على جودة الطاقة 
 .الكربائیة 

إدارة األحمال وجودة الطاقة  -4
 .الكھربائیة 

تنسیق الحمایة وجودة الطاقة  -5
 .الكھربائیة 

الحمایة من الصواعق وجودة  -6
 الطاقة الكھربائیة

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

وحدة أبحاث ھندسة التصمیم و   ھندسة التصمیم واإلنتاج
  اإلنتاج

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

  تتعلق باختصاص الوحدة

  ث الھندسة البحریةوحدة أبحا  الھندسة البحریة

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

  تتعلق باختصاص الوحدة

وحدة أبحاث ھندسة االتصاالت   ھندسة االتصاالت وااللكترونیات
  وااللكترونیات

  لتیار الضعیفا -1
تحسین أداء شبكات االتصال ورفع  -2

 جودة خدماتھا
دراسة وتصمیم وتطویر وحدات  -3

 نظم االتصال
تطویر بروتوكوالت وبرمجیات  -4

لرفع سرع تراسل المعطیات وزیادة 
 أمنھا

النمذجة والمحاكاة في نظم  -5
 االتصاالت

التوافق الكھرطیسي بین أنظمة  -6
 االتصال

وثوقیة عمل أجھزة االتصاالت  -7
 األجھزة االلكترونیةو

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

  

  ھندسة  القوى المیكانیكیة
وحدة بحوث الطاقة والبیئة 

وتطویر المنظومات الصناعیة 
  ومستلزماتھا

  

  
  ھندسة القوى المیكانیكیة

وحدة بحوث وتطویر ھندسة الطاقة 
  وموادھا وتجھیزاتھا

ر للطاقة نظم التحویل المباش -1
  الشمسیة

بحوث وتطویر النظم  -2
 الترمودینامیكیة وتطبیقاتھا

بحوث وتطویر النظم  -3
 االیرودینامیكیة وتطبیقاتھا

بحوث وتطویر نظم تحویل الطاقة  -4
 الكیمیائیة وتطبیقاتھا

بحوث وتطویر تولید وتخزین ونقل  -5
وتوزیع الھیدروجین والخالیا 

 الفوتوكیمیائیة
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بحوث وتطویر توفیر وترشید  -6
ستھالك الطاقة والمواد وخفض ا

 الھدر في الثروة الوطنیة
بحوث وتطویر البولي كربون  -7

واأللیاف الصناعیة ومواد العزل 
 المستخدمة في صناعة أنظمة الطاقة

بحوث وتطویر أنظمة اإلنتاج  -8
والجودة والتوصیف القیاسي 
واالقتصادي للطاقة المتجددة 

 وللمشروعات الصناعیة
ت بحوث وتطویر المخترعا -9

 وبراءات االختراع واإلبداع
  

  
  طب األسنان

أمراض النسج الداعمة وطب الفم   
 أمراض النسج الداعمة وعلوم الحیاة

    
 اإلطباق ومشاكلھ تقویم األسنان

  التعویضات المتحركة  
 مشاكل الدرد الكامل 

 السیطرة على النخر والحد من انتشاره مداواة األسنان  

وقایة والسیطرة على النخر والحد من ال طب أسنان األطفال  
 انتشاره

 تشخیص نسیجي ألمراض الفم والفكین  النسج والتشریح المرضي  
   وحدة اللیزر  

  جراحة الفم والفكین  
  اإلنتان والرضوض الوجھیة الفكیة  

  زراعة األسنان  
    

  
  

  
  الھندسة المعماریة

  
  
  
  
  
  

  ھندسة
  التصمیم المعماري

بحاث العمارة الوحدة العلمیة أل
  والعمران

العمارة المدنیة والدینیة والمنشآت  -1
  .العامة

اإلشكالیات التصمیمیة للمباني  -2
  .العامة والسكنیة

تصمیم السكن وفق االعتبارات  -3
  البیئیة والمناخیة المحلیة

  ھندسة
  التصمیم المعماري

وحدة الحضارة والعمارة للبحث 
  العلمي

  ھندسة تخطیط المدن والبیئة

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

  التنمیة والتخطیط اإلقلیمي -2
  أدوات ووسائل التخطیط العمراني -3

  وحدة البحث العلمي المتكامل
وحدة الدراسات التخطیطیة 

  .العمرانیة واإلستراتیجیة
  ھندسة

  نظریات وتاریخ العمارة
  
  
  

ة أبحاث نظریات وتاریخ وحد
  العمارة

  المباني التاریخیة -1
تأھیل وتوظیف المواقع والمنشآت  -2

  التاریخیة والتراثیة
التقلیدیة : تطور العمارة العربیة - -3

  والمعاصرة

  ھندسة
  علوم البناء والتنفیذ

  
وحدة التكنولوجیا واقتصادیات 

  .المباني
  

تقنیات البناء الحدیثة في األبنیة  -1
  المختلفة

 ادیات المبانياقتص -2
 إدارة التنفیذ بالمواقع اإلنشائیة - -3

  

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

  
  الصیدلة

+ الكیمیاء التحلیلیة والغذائیة .ق
الكیمیاء الصیدلیة والمراقبة .ق

  الدوائیة
  الصیدالنیات.ق+ 

 وحدة البحث العلمي الصیدالني

  المراقبة الدوائیة والغذائیة المتقدمة -2
  الصیاغة الدوائیة ومراقبتھا -3
  التقانة الحیویة الصیدالنیة -4
الدراسات المیكروبیولوجیة - -5
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  حیویة واألحیاء الدقیقةقسم الكیمیاء ال
  قسم العقاقیر

  قسم تأثیر األدویة والسموم
  

  والنباتیة والطبیة

  
  التربیة

  لتدریسقسم المناھج وطرائق ا
  وحدة البحث التربوي واالجتماعي  قسم تربیة الطفل

المناھج وطرائق التدریس اإلدارة  -1
  التربویة والمدرسیة

 بحوث أصول التربیة -2
  

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

  

  
  الھندسة المعلوماتیة

 ظم والشبكات الحاسوبیةوحدة الن قسم النظم والشبكات الحاسوبیة

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

  أمن النظم والشبكات -
  شبكات الند للند وتطبیقاتھا -
ھندسة المرور خواص المرور  -

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

قسم ھندسة البرمجیات ونظم 
 وحدة البرمجیات ونظم المعلومات المعلومات

 السریة واألمن في قواعد البیانات -
معالجة الحركات والسیطرة المتزامنة  -

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

 البیانات الخبیرة
 موزعةأنظمة قواعد البیانات ال -
نظم قواعد البیانات ذات الكائنات  -

 الموجھة
 تحسین الخوارزمیات -
 صفوف التعقید -
 نماذج التصمیم -
-  

  

  الھندسة التقنیة

  

 قسم المكننة الزراعیة

  
  

 وحدة المكننة الزراعیة

  
  
 مكننة اإلنتاج النباتي و اإلنتاج الحیواني -

  وحدة اآلالت والمعدات المیكانیكیة قسم المعدات واآللیات
 

  تصمیم اآلالت و المعدات المیكانیكیة -
  
  

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

وحدة تقنیات الھندسة الحراریة  قسم تقانة األغذیة
  ومكانیك الموائع

 االتصاالت و االلكترونیات -
 التحكم اآللي -
 برمجة -

ة التصنیع الغذائي والجودة وحد قسم العلوم األساسیة
 الغذائیة

 الجودة الغذائیة -
 التقنیات الحیویة -تقنیات التصنیع  -

كلیة اآلداب الثانیة 
  وحدة اللغة العربیة اللغة العربیة  بطرطوس

 االرتقاء بواقع اللغة العربیة -
توطین التقنیات الحدیثة في مجاالت  -

 البحت اللغوي والتعلیمي

  
  

  
  

  كل األقسام

وحدة البحث العلمي في علم البحر 
 والنظم البیئیة الساحلیة

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

 واالستثماریة
دراسة الخصائص الفیزیائیة  -2
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 المعھد العالي للبحوث
  البحریة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

المعھد العالي للبحوث 
  البحریة

والھیدروبیوجیوكیمیائیة للمیاه 
 میة السوریةاإلقلی

تطویر مشاریع االستزراع واالنتقال  -3
بھا إلى الجوانب التطبیقیة 

واالستثماریة، وترسیخ التعاون مع 
الفعالیات االقتصادیة في سبیل 

 تمویل مثل ھذه البحوث
تأسیس قاعدة بیانات حول التنوع  -4

 الحیوي البحري في سوریة
دراسة التیارات البحریة وانتشار  -5

ل المائیة في التلوث مع حركة الكت
 .المناطق الساحلیة ومصبات األنھار

تحدید خصائص الرصیف القاري  -6
والقاع البحري السحیق في منطقة 

  المیاه اإلقلیمیة
تطویر بحوث ودراسات بیولوجیا  -7

النظم البیئیة البحریة وبنیة وتركیب 
ودینامیكیة المجتمعات الحیوانیة 

والنباتیة وتطورھا المكاني 
  .والزمني

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

دراسة أثر الكوارث الطبیعیة  -9
  وحوادث التلوث على البیئة البحریة

تطویر التقانات الحیویة في مجال  -10
العلوم البحریة وتحدید الجینات 

لسوریة الوراثیة للكائنات البحریة ا
 وتأسیس قاعدة بیانات لھا

  

  
المعھد العالي للبحوث 

  البیئیة
  
  
  

  
  

  قسم الكیمیاء البیئیة

  
  الكیمیاء البیئیة

 

دراسة مصادر وتفاعالت وانتقاالت 
وتأثیر الملوثات الكیمیائیة في البیئات 

 المختلفة

  
  قسم ھندسة النظم البیئیة

  
 ھندسة النظم البیئیة

ناعیة دراسة آثار األنشطة الص -
والزراعیة على البیئة وإیجاد السبل 

 اإلجرائیة للحد من ھذه اآلثار
التجاھات الحدیثة في معالجة  -

 النفایات
  قسم الوقایة البیئیة

  
  

إیجاد إجراءات حمایة البیئة وضمان  الوقایة البیئیة
 االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة

  
  

  المعھد العالي للغات

  ھد العالي للغاتالمع  اللغة الفرنسیة

ـ تعلیم اللغة الفرنسیة ألھداف 1
  تخصصیة وجامعیة

  .ـ تطویر المناھج التربویة2

  .ـ تحلیل ضروب الخطاب المختلفة 3

  .ـ التقویم والقیاس4

ـ تحلیل الجانب الثقافي  واالجتماعي في  5
  المناھج التربویة والجامعیة وغیرھا

  ـ التصویب الصوتي6
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یم اللغة ـ الجانب النحوي في تعل7
  .الفرنسیة 

  .ـ استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم8

  .ـ الترجمة 9

  المعھد العالي للغات  اللغة اإلنكلیزیة

  ـ اكتساب لغة ثانیة1

  ـ طرائق تدریس اللغة اإلنكلیزیة2

  ـ تدریس المھارات اللغویة3

  ـ اللغویات النفسیة4

  ـ اللغویات االجتماعیة5

  یات خاصةـ اللغة اإلنكلیزیة لغا6

  ـ الترجمة7

  ـ تصمیم مناھج8

  ـ التقویم والقیاس9

  القواعد التواصلیة -10

ـ استخدام التقانة في تدریس اللغة 11
  اإلنكلیزیة

  ـ تعلیم المفردات12

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

  أجھزة المخبروظیفة   في المخبراألجھزة الموجودة   اسم المخبر  الكلیة

  
  
  
  

  زراعة

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

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

خزانة فصل مكونات التربة بطریقة المناخل متعددة  مخبر كیمیاء التربة
صل مكونات التربة بطریقة المناخل متعددة األقطارلف األقطار  

 لتقطیر السوائل جھاز تقطیر مخبر كیمیاء التربة

لمحالیل باالستناد إلى  ونات ضمنایستخدم لفصل المك جھاز طرد مركزي مخبر كیمیاء التربة
 الكتل الذریة

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

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

  كيخضاض میكانی مخبر كیمیاء التربة

یستخدم إلجراء معایرات لدراسة الشحنة والخواص  جھاز معایرة كمونیة مخبر كیمیاء التربة
 الفیزیاكیمیائیة للتربة

 یستخدم لقیاس امتصاص الضوء للمحالیل اللونیة جھاز سبكتروفوتومتر مخبر كیمیاء التربة
 ن الشوارد واألیوناتیستخدم لتخلیص الماء م جھاز النازع األیوني مخبر كیمیاء التربة

یستخدم لترمید العینات سواء تربة أو نبات على حرارة  المرمدة مخبر كیمیاء التربة
 عالیة

 Electrophoresجھاز الرحالن الكھربائي األفقي  مخبر الوراثة الجزیئیة

من خالل  DNAیستخدم الختبار كمیة ونوعیة الـ 
حیث , ئيترحیلھ على ھالمة أجاروز بوجود تیار كھربا

ً مع الوزن الجزیئي وتتم , تتناسب سرعة الھجرة عكسا
 معلوم الوزن الجزیئي DNAالمقارنة مع 

 جھاز الرحالن الكھربائي العمودي مخبر الوراثة الجزیئیة
ذات األوزان الجزیئیة  DNAیستخدم لفصل عینات الـ 

من خالل ھالمة األكریالمید التي تسمح , الصغیرة
 .ى زوج نیوكلوتیدي واحدبالتفریق على مستو

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

 Centrifuge) جھاز الطرد المركزي(المثفلة  مخبر الوراثة الجزیئیة
ً لكثافتھا من , یستخدم لفصل األوساط عن بعضھا تبعا

 10.000ل تعریضھا لعدد من الدورات تصل حتى خال
ً لنوع المثفلة/ دورة   .دقیقة أو أكثر تبعا

 Polymerase chaineجھاز الدوران الحراري  مخبر الوراثة الجزیئیة
reaction ) الPCR( 

یستخدم للحصول على مالیین النسخ المتشابھة من الـ 
DNA  45-35من خالل عدد من الدورات یتراوح بین 

 .دورة

 Molecularجھاز التھجین الجزیئي  مخبر الوراثة الجزیئیة
hybridization یستخدم إلجراء التھجینات على مستوى جزیئة الـDNA 

مخبر أبحاث علوم التربة 
 یستخدم للتعقیم الرطب للبیئات الغذائیة تحت الضغط ) أتوغالف (جھاز التعقیم  والمیاه

مخبر أبحاث علوم التربة 
 یستخدم لتقدیر اآلزوت جھاز كلداھل میاهوال

مخبر أبحاث علوم التربة 
 مثفلة والمیاه

ً لكثافتھا من , یستخدم لفصل األوساط عن بعضھا تبعا
خالل تعریضھا                                                                                           

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

مخبر أبحاث علوم التربة 
  مجھر متطور بكامیرا دیجتال والمیاه
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  وظیفة أجھزة المخبر  األجھزة الموجودة في المخبر  اسم المخبر  الكلیة

  
  العلوم

 المخبر المركزي

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

جھاز قیاس + كومبیوتر متطور ) + طالبي(
 عيالسطح النو

 إجراء تحالیل كیمیائیة مختلفة

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

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

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

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

 مخبر التحلیل اآللي

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

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

 طالبي

مخبر البیئة والتصنیف 
 الحیواني

  pHجھاز قیاس درجة +   4مجھر نمساوي عدد 
Oجھاز قیاس + 

2
+ جھاز قیاس الملوحة +   

pH + Oجھاز قیاس
2

 .الملوحة+ 
 ظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیاو

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

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

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

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

 /4/مخبر الدراسات  العلیا 

  
حاضنة صغیرة + NAPCOحاضنة ذات بابین 

MEMMERT+ جھاز اتوغالف صغیر
PORTABEL  + جھاز اتوغالف كبیر

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

 لطالب الدراسات العلیا وظیفة بحثیة

مخبر البحث 
 العلمي

حاضنة ذات باب + TAMERحاضنة ذات باب 
NATIONA  + سبكترفوتومترCORNING  +

 .5مجھر نمساوي عدد 
 .وظیفة بحثیة ألعضاء الھیئة التعلیمیة

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

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

مكتب ومخبر الدراسات العلیا 
/3/ 

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

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

 /4/مخبر الدراسات العلیا 

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

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

 وظیفة بحثیة لطالب الدراسات العلیا

 مخبر البحث العلمي
 -/2/حاضنة للفطور عدد  –حاضنة للجراثیم 

غرفة زرع للجراثیم  -حاضنة  لمحضرات البرافین
 –حاضنة رطبة  –أنسجة غرفة زرع –

 أبحاث أعضاء ھیئة التدریس

مخبر علوم البحار والبیئة 
  المائیة

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

GPS تحدید الموقع الجغرافي أثناء الدراسات الحقلیة 
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 میكروتوم -/ 1/مجھر عدد - أوتوغالف
مكتب وغرفة الزراعة 

 الجرثومیة
 تحضیر مزارع جرثومیة للمقررات العملیة حاضنة

الدراسات العلیا والبحث 
 العلمي

مجھر / + 2ستریوسكوب عدد +مجاھر نفوذة 
+  یجیتالمع كامیرة تصویر د/ 2عدد /استقطابي 

 مجھر انعكاسي

إجراء بحوث أعضاء الھیئة التدریسیة وبحوث 
 طالب الدراسات العلیا

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

  

  أجھزة المخبروظیفة   األجھزة الموجودة في المخبر  اسم المخبر  الكلیة
  
  
  ومالعل

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

مكبرة ثالثیة العینیة / + 1/ستریومكروسكوب مع كامیرا
مجموعة مستحاثیة نموذجیة/ + 1/مع كامیرا عادیة  

 تدریب الطالب  وإجراء البحوث

 الجیوفیزیاء التطبیقیة
ي بروتون جھاز تنقیب جھاز تنقیب مغناطیس

/ 2عدد /قناة تحریض استقطابي مقاومیة (ربائيكھ
جھاز  +12موغراف  سایس+  GPS طإسقا جھاز  

 تدریب الطالب وإجراء البحوث

  
الھندسة 
  المدنیة
  

مخبر الحاسوب للدراسات 
  العلیا

 و الحدیثة الحاسوب أجھزة من العدید المخبر یضم
قبل طالب الدراسات العلیا الماجستیر  من یستخدم

المختلفة على  الحاسوب بتطبیقات للقیاموالدكتوراه 
                                                  .العلمي البحث سیة علمیة وبرامج ھند

مخبر  الحاسوب ألعضاء 
  الھیئة التدریسیة

الحدیثة  الحاسوب أجھزة من العدید المخبر یضم
وخط انترنیت ویستخدم من قبل أعضاء الھیئة 

للقیام بتطبیقات الحاسوب المختلفة التدریسیة 
 .والبحث العلمي

 1مخبر الحاسوب رقم 
الحدیثة ویستخدم  الحاسوب أجھزة من العدید یضم  للطالب

 .من قبل الطالب ألغراض تدریسیة
 2مخبر الحاسوب رقم 

الحدیثة ویستخدم  الحاسوب أجھزة من العدید یضم  للطالب
 . من قبل الطالب ألغراض تدریسیة

 3مخبر الحاسوب رقم 
الحدیثة ویستخدم  الحاسوب أجھزة من العدید یضم  للطالب

 .من قبل الطالب ألغراض تدریسیة
 4مخبر الحاسوب رقم

الحدیثة ویستخدم  الحاسوب أجھزة من العدید یضم  للطالب
 من قبل الطالب ألغراض تدریسیة

  تجریب الموادر مخب

 الملحقة يالمبان تجریب المواد ضمن مخبر یقع
 التي التجھیزات من كبیرة مجموعة ویضم بالكلیة

 العملیة الدروس لتطبیق قبل الطالب من تستخدم
 األساتذة قبل من األجھزة ھذه تستخدم كما الكلیة في

 .المھني  البحث العلمي والعمل لصالح

  
 التربة مخبرمیكانیك
  

 تستخدم األجھزة من ھذاالمخبرمجموعة یضم
 التي.للتربة والفیزیائیة المیكانیكیة الخواص لتعیین

 العملیة الدروس لتطبیق قبل الطالب من تستخدم
 األساتذة قبل من األجھزة ھذه كماتستخدم الكلیة في

 .المھني  البحث العلمي والعمل لصالح

  
  
 الصخور مخبرمیكانیك
 

 

ھذاالمخبر على الخرائط الجیولوحیة،  یحوي
 الجیولوجیة الخرائط الطبوغرافیة، والخرائط

تمارین مبسطة إجراء  یتم التیمن خاللھا الھندسیة
الجیولوجیة  لرسم المقاطع الجیولوجیة والمقاطع

 .الھندسیة
 فلزیة لعیناتج نماذ المخبر في یوجد ذلك إضافةإلى

عینات لمختلف أنواع الصخور،الرسوبیة،  و
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 .االندفاعیة و المتحولة

 مخبرالمساحة
  

األجھزة  من العدید ىعل مخبرالمساحة یحتوي
الساحیةالحدیثة واألجھزة التقلیدیة ، جھازین 

 .تصویر مساحي مع الراسم اآللي
على )عام( یتدرب طالب كلیة الھندسة المدنیة

استخدام ھذه االجھزة خالل فصلین دراسیین حیث 
یقومون في نھایة كل فصل بإنجاز مشروع مساحي 

 .على الطبیعة

ة الموجودة في األجھز  اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

الھندسة 
  المدنیة

 مخبرالھیدرولیك
  

  –مخبرمیكانیك السوائل: ھذا المخبر على یضم
 ھذاویحتوي. والصرف المائیة مخبرالري مخبراآلالت

 تستخدم التي األجھزة من العدید على مخبرالھیدرولیك
 كم الكلیة في العملیة الدروس لتطبیق قبل الطالب من

البحث  لصالح األساتذة قبل من األجھزة ھذه اتستخدم
  .المھني  العلمي والعمل

 

  مخبر المواصالت
  

تخدم  التي والمعدات یحوي على العدید من التجھیزات
 األولى الجامعیة المرحلتین في التدریسیة العملیة

التجارب  من المخبرالعدید في یجري. العلیا والدراسات
 لتطبیق قبل الطالب من تستخدم یة التيالمخبر والتحالیل
 من األجھزة ھذه تستخدم كما الكلیة في العملیة الدروس

 .المھني  البحث العلمي والعمل لصالح األساتذة قبل

  مخبر البیئة
  

 العملیة تخدم التي والمعدات بأحدث األجھزة مجھز
 األولى الجامعیة المرحلتین التعلیمیة والتطبیقیة في

 الالزمة الختبارات فیھا ھذاوتتم. العلیا والدراسات
 المیاه تلوث مشكالت تعالج التي لالبحاث العلمیة

 .والبیئة

 مخبرالجیولوجیا
  

،  المخبر على الخرائط الجیولوحیة ھذا یحوي
من  التي الھندسیة الجیولوجیة الخرائط الطبوغرافیة، والخرائط

الجیولوجیة تمارین مبسطة لرسم المقاطع إجراء  یتم خاللھا
 .الجیولوجیة الھندسیة والمقاطع

وعینات  فلزیة لعیناتج  المخبرنماذ في یوجد ذلك إلى إضافة
 . لمختلف أنواع الصخور،الرسوبیة، االندفاعیة و المتحولة

  
تم تزوید المخبر بمجموعة من التجھیزات الحدیثة التي   مخبر میكانیك اإلنشاءات

  .ثیة في الكلیة تخدم العملیة التعلیمیة و البح

الطب 
  البشري

    BTs350جھاز اسبكترو فوتوتر   

  
  

الھندسة 
المیكانیكیة 
  والكھربائیة

  
  

تحلیل وحمایة نظم القدرة 
 الكھربائیة

 

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

  .قیاس عازلیة تجھیزات التوتر المنخفض 
-أجھزة قطع(جھیزات الكھربائیة اختبار العدید من الت 

وبیان ) وصل، أجھزة إنارة، أجھزة تأریض، نواقل
 .جاھزیتھا، ومدى مطابقتھا للمواصفات القیاسیة

  
  
  
  

القیادة الكھربائیة 
 والكترونیات القدرة

 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة الكوادر  -
م الفنیة في مجال التحكم واألتمتة الصناعیة، استخدا
المبدالت بأنواعھا، التحكم بالمحركات الكھربائیة 
وفق المبدأ السلمي والشعاعي، التحكم باستخدام 

PID ً ، استخدام وتطبیق الدارات المتحكم بھا برمجیا
PLCالمصاعد الكھربائیة، جودة الطاقة الكھربائیة ،  

  .قیاس عزوم اإلقالع للمحركات الكھربائیة -
ً استخدام وبرمجة القالبات المت - حكم بھا شعاعیا
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روافع، آالت (لقیادة اآلالت الكھربائیة بأنواعھا 
  ...).درفلة، آالت نقل،

اختبار المحركات الكھربائیة ودراسة مشاكلھا  -
الفنیة وبیان جاھزیتھا، ومدى مطابقتھا 

 .للمواصفات القیاسیة

األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الھندسة 
المیكانیكیة 
  والكھربائیة

  التحكم الھیدرولیكي

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

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

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة  .2
 .كوادر الفنیة في عدة مجاالتال

  الترمودینامیك

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

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

إنجاز مجموعة من الدورات العلمیة لتھیئة  .2
 .فنیةالكوادر ال

  االھتزازات المیكانیكیة

دراسة إمكانیة تخفیف الضجیج  .1
واالھتزازات في المنشآت الصناعیة 

واقتراح الحلول المناسبة لحمایة أجزاء 
 .اآلالت وزیادة عمرھا الفني

  مقاومة المواد

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

ألبحاث على المنتجات الوطنیة إجراء ا .2
  .ومطابقة المستوردات للنورمات العالمیة

  أجھزة القیاس المیكانیكیة

إجراء القیاسات الھندسیة للعناصر  .1
والمنتجات، والتأكد من مطابقتھا 

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

والعمل بالمواصفات الصناعیة للمنتجات 
على تحسینھا من ناحیة األبعاد الھندسیة 

 ً وأخطاء الشكل وتوضع العناصر وصوال
  .إلى ضمان جودة المنتج

  .دراسة جودة المسننات من حیث التعشیق .3
  

مخبر الورش المیكانیكیة 
  )میكاترونیك(الكھربائیة 

تقدیم الحلول العملیة للمشاكل الصناعیة المتعلقة  .1
 .صناعیة اإلنتاجیةبالمنشآت والمؤسسات ال

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

 .والخدمیة

  الھوائیات وانتشار األمواج

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

اء منظومات العسكریة بما یساھم في تحسین أد
  .االتصاالت

إمكانیة إجراء المحاكة البرمجیة للمشكالت  2
الواقعیة التي یمكن أن تواجھ أنظمة اإلرسال 
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األجھزة الموجودة في   اسم المخبر  الكلیة
  أجھزة المخبروظیفة   المخبر

الھندسة 
المیكانیكیة 
  والكھربائیة

مخبر القیاسات وأجھزة 
  القیاس الكھربائیة

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

  .القیاسیة ومواصفات الجودة
یم االستشارات الفنیة والھندسیة في مجاالت تقد .2

القیاسات الكھربائیة واإللكترونیة للمؤسسات 
  .والمنشآت الصناعیة المختلفة

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

  
  

طب 
  األسنان

مخبر تقویم األسنان والمواد 
السنیة ورسم ونحت 

)المشترك(األسنان  
 

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

األجھزة المطلوبة النجاز األعمال المخبریة كما یتدرب 
على تشكیل الشكل التشریحي لألسنان من مادة الصابون 

والشمع ویتعرف على كافة المواد المستخدمة في طب 
.اماألسنان بشكل ع  

مخبر النسج والتشریح 
 دراسة المقاطع النسیجیة والنسیجیة المرضیة  المرضي

  مخبر تعویض األسنان
ویحیوي , صناعة األجھزة  المتحركة الكاملة والجزئیة 

المخبر على طاوالت مجھزة باألجھزة والدوات 
 .الضروریة

  مخبر الجبس
ال یخدم كافة أقسام الكلیة من أجل انجاز كل األعم

 المطلوبة

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

 یتم عالجھا في الكلیة

مخبر التیجان 
  )الھامات الصناعیة(والجسور

ً على تحضیر األسنان على  یتدرب فیھ الطالب سریریا
لخطة الھامات وصناعة التیجان والجسور المناسبة وفق ا

 العلمیة الموضوعة

الھامات (مخبر مداواة األسنان
 أجھزة تصویر أشعة ذرویة )االصطناعیة

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

 للھامات
والجسوریتم فیھ صب األعمال الخاصة بقسم التیجان   مخبر صب المعادن  

  

  

  

  

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

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

  
  

  التمریض

  مخبر تمریض البالغین -
مخبر تمریض الحاالت  -

 الحرجة
 

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

برنامج ( مزودة بكمبیوتر  باستخدام أجھزة محاكاة
 ).التجسیر 

تمریض األمومة وصحة  -
  المرأة

  تمریض صحة الطفل -
 

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

الوالدة الطبیعیة لعناصر الھیئة التمریضیة في 
قدمة في المؤسسات الصحیة وكل اإلجراءات المت

  .تمریض األطفال

   مخبر اإلسعافات األولیة -
إجراء دورات تدریبیة لجمیع القطاعات الحكومیة 

والمجتمعیة على اإلسعافات األولیة والتصرف حیال 
  .الكوارث

  
الھندسة 
  المعلوماتیة

مخبر البرمجة 
  والخوارزمیات

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

  .الحدیثة والوصول إلى المعلومات 

  مخبر قواعد المعطیات
إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات العامة 

والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 
  .المعلومات 

  مخبر ھندسة البرمجیات
العامة إمكانیة إجراء دورات تدریبیة للمؤسسات 

والخاصة بما یخدم التقانات الحدیثة والوصول إلى 
  .المعلومات 

مخبر نظم التشغیل والنظم 
  الموزعة

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

 مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 

مخبر االتصاالت 
LABVolt  

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

  مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 

 LAB مخبر بنیان الحواسیب
Volt  

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

 مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 

 LABمخبر العلوم األساسیة 
Volt  

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

 مخبر تخصصي لطالب الكلیة - .المعلومات 

مخبر إدارة الشبكات 
  واإلنترنت

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

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

  الحقوق

  
  مكتب ممارسة المھنة

تقددیم الخبرة والمشورة الحقوقیة والدراسات  .1
ارات العامة القانونیة إلى الوزارات واإلد

والمؤسسات والھیئات والشركات والقطاع العام 
والتعاوني والمشترك والخاص داخل القطر 

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

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

  .ات المختصة طلب من الجھ
صیاغة مشاریع العقود واالتفاقیات على اختالف  .3

أنواعھا ومتابعة إجراءات  تسجیلھا لدى الجھات 
  .المعنیة 

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

الجھات المختصة والقیام بأعمال الخبرة بأنواعھا 
ام المحاكم وتنظیم العقود بأنواعھا المختلفة أم

  .المختلفة 
مزاولة مھنة المحاماة والمرافعة أمام مختلف  .5

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

 .وربط الجامعة بالمجتمع

  قانونیةالمكتبة ال

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

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

 .العلمیة األخرى

  
  
  

الھندسة 
  التقنیة

مخبر القیاسات وأجھزة 
المیكانیكیة القیاس  

 
 

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

pgk125(  
 Marvision(جھاز قیاس ثالثي اإلبعاد - 4

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

  
الھندسة 
  التقنیة

 .جھاز االمتصاص الذري 

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

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

 FT/IRجھاز   

  .علم المواد الغذائیة - 1
  .وم الصیدلة والطبعل - 2
  .الجیولوجیا  - 3
 .البیولوجیا - 4

 Spectrophotometerجھاز  
  .علم المواد الغذائیة - 1
 .علوم الصیدلة والطب - 2

  جھاز الرفراكتومتر 
REFRACTOMETER 1 - علم المواد الغذائیة والبترولیة. 

  علم المواد الغذائیة والجیولوجیة والبترولیة - 1 جھاز بوخنر اآللي 
 .ةالعلوم الصیدالنی - 2

 علم المواد الغذائیة - Lactoscan( 1(جھاز    
مخبر أسس الھندسة 

  الكھربائیة و االلكترونیة
-أسس ھندسة كھربائیة(

 )أسس ھندسة الكترونیة

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

  مخبر مقاومة المواد

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

المعھد 
العالي 
للبحوث 
  البحریة

 المخبر المركزي
كروما توغرافیا الغازیة  أجھزة - 1

  والسائلة
  .جھاز التحلیل العنصري  - 2
  .جھاز تحدید الكبریت  - 3
 .مولد اآلزوت  - 4

إجراء القیاسات التحلیلیة لكافة الملوثات العضویة 
  ومعاییر التلوث وقیاسات تحلیلیة أخرى

 

اط تحدید تراكیز العناصر المعدنیة الثقیلة في األوس  مخبر الكیمیاء البحریة
  ......)دم+أحیاء +رسوبیات +میاه(مختلفة 

  مخبر الجیوكیمیاء
 ً تحضیر العینات المائیة والرسوبیة واألحیاء تمھیدا

لتحلیل الملوثات العضویة بكافة انواعھا 
الھیدروكربونات البترولیة والمبیدات ومركبات (

 .....)البیفینیل متعدد الكلور 

  مخبر الطیوف

جمالیة للملوثات العضویة لتحدید التراكیز اال
وتحدید الزمر الوظیفیة في المركبات للتعرف على 

ھویتھا ویحتوي ھذا المخبر على جھاز الفلورة 
  IRوجھاز 

 

  مخبر المغذیات
لتحدید العناصر المغذیة للتعرف على مدى غنى أو 

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

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

تربیة واستزراع األسماك وسبل تنمیتھا وتحسین   مخبر استزراع  األسماك
 جودتھا

دراسة المفترسات القاعیة الحیوانیة والنباتیة   مخبر القاعیات
 یة الثروات البحریةواستزراعھا بھدف تنم

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

 لصالح المزارع السمكیة
مخبر العوالق النباتیة  مع 

دراسة التنوع الحیوي لھذه العوالق واستزراعھا   وحدة االستزراع
 لصالح المزارع السمكیة

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

 النفطیة
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  2015أبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة المسجلة لعام / 3/الملحق                                   

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

رئیس فریق  نوان البحثع القسم 
تاریخ تسجیل  فریق البحث البحث

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

العالقات الخارجیة للدولة العثمانیة في عھد السلطان سلیمان القانونّي  التاریخ
-04-14   إلھام یوسف. دة دراسة تحلیلیة -1520-1566

 شھر12 2015

ً ناص"الرحالة المسلمون في العصور الوسطى  التاریخ -10-13   سامي مرعي. د "ر خسرو أنموذجا
 أشھر 6 2015

دراسة ( الجذر الثنائي في المعجم العربي في ضوء اللغات السامیة  اللغة العربیة 
 )مقارنة

سمیرة . دة
-07-14   الراھب

 أشھر 6 2015

-07-28   وحید صفیة. د مجموعة مختارة -الصور البیانیة في األمثال العبریة  اللغة العربیة 
 أشھر 6 2015

باتت (القاعدة النحویة وأثرھا في توجیھ المعنى في شرح القصیدة  اللغة العربیة 
-12-01   غیاث بابو. د البن ھشام األنصاري ) سعاد

 شھر1 2015

 كلیة االقتصاد

 عنوان البحث القسم 
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

 محاسبة
اس الفجوة بین متطلبات تأھیل المحاسبین في سوریة ومتطلبات قی

   لیلى الطویل. د ) IESs(التأھیل الدولي باستخدام معاییر التعلیم الدولیة 
23-06-

 شھر18 2015
  

 كلیة العلوم

 عنوان البحث القسم
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

 سامي أنجرو. د رامز كروم. د المعممة  Fitzhugh - Nagumoل تامة جدیدة لمعادلة حلو الریاضیات 
13-01-

 شھر  2015

علم الحیاة 
 النباتیة 

مقارنة بعض الصفات المورفولوجیة لعشرة أنواع تابعة لجنس 
Euphorbia دینا حداد. د كمساھمة في تحدید درجة قرابتھا   

13-01-
 شھر  2015

  
  یكانیكیة والكھربائیةكلیة الھندسة الم

  
 

 عنوان البحث القسم
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

 ھندسة بحریة

دراسة إمكانیات تحسین األداء و مكافحة االھتزازات  و الضجیج في 
  السفن التجاریة البحریة

  
 

محمد أحمد . د
   شلوف

14-07-
2015 

  شھر18
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 بشريكلیة الطب ال

 عنوان البحث القسم
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

أمراض 
العین و 
 جراحتھا

كثافة خالیا البطانة القرنیة و شكلھا عند األصحاء في سوریة و 
   تیم درویش. د أھمیتھا السریرّیة

14-04-
 شھر12 2015

 الجراحة
سفلیة المتفتتة المفصلیة لعظمي الساق نتائج معالجة كسور النھایة ال

   عزة المحمد. د باستخدام نظام التثبیت الخارجي المبعد و الضاغط المتمفصل 
18-08-

 شھر24 2015

 كلیة الصیدلة 

 عنوان البحث القسم 
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

الكیمیاء 
والصیدلة 
والمراقبة 

 ائیةالدو
استخدام طریقة تحلیل طیفیة جدیدة لتحدید سفتریاكسون الصودیوم 
   محمد ھارون. د في مستحضراتھ الصیدلیة بتشكیل معقد مع شاردة النحاس الثنائي 

11-11-
 شھر2 2015

 كلیة التربیة 

 عنوان البحث القسم
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

ناھج الم
وطرائق 
 التدریس

للتفكیر الھندسي عند   Van Hieleتوزیع مستویات فان ھیلي
 -الطلبة و عالقتھ بالبرھان الھندسي والتفكیر المنطقي الریاضي 

 دراسة میدانیة في مدینة الالذقیة
رغداء . دة

   نصور
03-02-

2015 12 ً  شھرا
المناھج 

وطرائق 
 التدریس

ریة في برامج التنمیة الریفیة في معوقات النھوض بواقع المرأة السو
دراسة میدانیة في محافظتي الالذقیة  - ضوء مفھوم التنمیة المستدامة 

   أحالم یاسین. دة و طرطوس
10-06-

 أشھر 6 2015
المناھج 

وطرائق 
 التدریس

مدى استخدام البرامج الحاسوبیة التعلیمیة وعالقتھا بالتفكیر 
 خضر علي. د الوطني للمتمیزین بالالذقیةدراسة میدانیة في المركز  -اإلبدائي

فؤاد صبیرة              . د
اسكندر . د

 منیف
23-06-

2015 18 ً  شھرا
المناھج 

وطرائق 
 التدریس

العالقة بین استراتیجیات التدریس و كل من من المعتقدات المعرفیة 
   روعة جناد. دة دراسة میدانیة في جامعة تشرین - و الدافعیة  العقلیة 

08-09-
2015 18 ً  شھرا

االرشاد 
 النفسي

قلق المستقبل و عالقتھ بالضغوط النفسیة لدى عینة من طلبة جامعة 
 ریما سعدي. دة تشرین

شرى . دة
 شریبة

08-09-
2015 12 ً  شھرا

االرشاد 
 النفسي

فعالیة برنامج تعلیمي ُمـعد وفق نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في 
ً في تنمیة التفكیر ما وراء المعرفّي  لدى الطلبھ  المتفوقین عقلیا

   لینا بدور. دة محافظة الالذقیة
13-10-

2015 12 ً  شھرا

 كلیة التربیة الریاضیة

 عنوان البحث القسم
رئیس فریق 

 فریق البحث البحث
تاریخ تسجیل 

 البحث

مدة 
البحث 
 باألشھر

التخطیط و 
   لؤي سالمة. د رمیة الحرةأثر خفض أو حذف المعلومات البصریة على دقة تصویب ال االدارة

13-01-
2015 

  أشھر7
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المناھج 
وأصول 
 لؤي سالمة. د أنجیال ماضي. د باللغة العربیة GENDERلقیاس النوع  BSRTتقنین مقیاس  التدریس

13-01-
 أشھر6 2015

المناھج 
وأصول 
 التدریس

االصابات الرضیة المفصلیة في ریاضة الجمباز ، أسبابھا و طرق 
 بالل محمود.د ناظم علي. د االوقایة منھ

28-04-
 أشھر6 2015

 

  2015العام   لأبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة المنجزة خال/ 4/الملحق                

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

 1970ة لمناخ محافظة الالذقیة خالل الفترة دراسة تحلیلی الجغرافیا
- 2010 

ریاض قره . د
  شھر  12   فالح 

2015/4/28 

-01-13 أشھر7   فارس النداف. د اللوبي الصھیوني و اللوبي العربي في امریكا  الفلسفة
2015 

-02-17 شھر12   یونس یونس. د كتاب سیبویھ في دائرة ضوء علم اللغة الحدیث اللغة العربیة
2015 

-04-28 شھر12   غیاث بابو. د النقد النحوي عند ابن فورجة البروجردي اللغة العربیة
2015 

قراءة في أنساق الصراع الوجودّي في شعر المثقب  اللغة العربیة
  شھر12   غیثاء قادرة. دة العبديّ 

28/7/2015 

تقییم  سیاسة العمران في األندلس في عصري اإلمارة  التاریخ
  شھر12   وفاء صارم . دة .دراسة تاریخیة  -فة والخال

2015/5/20 

 كلیة الزراعة

رئیس فریق  عنوان البحث القسم 
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

 علوم االغذیة
دراسة أھم التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة والمیكروبیة في 

درجات  حلیب الرضع أثناء االستھالك والتخزین على
 حرارة مختلفة

 أحمد منصور. د
محسن . د

أحمد + حرفوش 
 محمد

-07-14 شھر 12
2015 

مدة  - درجة الحرارة/تأثیر ظروف التخزین التجاري  علوم االغذیة
+ علي علي . د علي عیاش. د على أھم خصائص البسطرمة/ التخزین

-08-18 شھر 24 أحمد محمد. م
2015 

المحاصیل  
 الحقلیة 

یة ھجن بعض أصناف القطن من حیث الصفا تقییم سلوك
 الفینولوجیة واإلنتاجیة والتكنولوجیة

محمد نائل . د
 خطاب

محمد عبد . د
. د -العزیز 

  یوسف محمد
 

-09-08 شھر 24
2015 

 وقایة نبات

دراسة العالقة بین شدة اإلضاءة والمواد المحفزة للمقاومة 
 resistance SAR systemic(المناعیة 
aquared ( النسبة الجنسیة لألزھار وإنتاجیة نبات في

  الخیار تحت ظروف الزراعة المحمیة 
  
  

 بدیع سمرة. د
عماد اسماعیل . د

السیدة مھا + 
 حویجة 

-12-01 شھر 24
2015 
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 كلیة العلوم

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

 a.B( خطیة في فضاء التوابع التحلیلیة دراسة الدالیات ال الریاضیات
) / C    . 03-10 شھر18   حسن بدور . د-

2015 

الحلول العددیة لمسائل القیم الحدیة من مراتب عالیة  الریاضیات
 باستخدام دوال شرائحیة 

سلیمان . د
-07-28 شھر24   محمود

2015 

-09-22 شھر18   محمد علي. د تعمیم صفوف توابع لبیغ و تقریبھا الریاضیات
2015 

 الفیزیاء
دراسة ظاھرة اختالف الصفات الكھربائیة باختالف 
االتجاھات في الطبقات الرقیقة وتأثیر الكمون الذاتي 

 مونت  -لإللكترون والثقب على طیف طاقة اكستون فان 
-08-18 شھر24   محمد الفاھود . د

2015 

 الھندسة المدنیة 

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث بحثال

 تاریخ المنح باألشھر

الھندسة 
 المائیة

نظام تنبؤ إحصائي بكمیات الھطل المطري الشھري في 
-05-20 شھر12 غطفان عمار. د شریف حایك. د الساحل السوري في ظل التغیرات المناخیة

2015 

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

یق رئیس فر عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

الھندسة 
 البحریة 

دراسة تحسین مؤشرات الفعالیة االستثماریة لآلالت 
واآللیات الحراریة في سفن األسطول التجاري البحري 

 السوري
-04-28 شھر24   محمد شلوف. د

2015 

ھندسة 
الحاسبات 
والتحكم 

 اآللي

تعرف على األشخاص تصمیم وبناء نظام موزع لل
 .باستخدم القیاسات الحیویة 

مریم ساعي  . دة
محمد . د

 حجازي 
-10-27 شھر24  

2015 

 كلیة طب األسنان

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

دراسة بواسطة ( أبعاد الفھقة و عالقتھا بدوران الفكین  تقویم األسنان
-07-28 شھر12 حازم حسن. د یزن جحجاح. د )بقي المحوري و المخروطيالط

2015 

 تقویم األسنان
دراسة بواسطة التصویر الطبقي المحوري المحوسب 
لطول و عمق قبة الحنك الصلبة و عالقتھما مع نموذج 

 النمو الوجھي لدى البالغین
-08-18 شھر12   حازم حسن. د

2015 

 تقویم األسنان
ت الشكلیة لمنخري األنفىمع نموذج النمو عالقة الصفا

دراسة بواسطة التصویر الطبقي ( الوجھي لدى البالغین 
 )المحوري المخروطي 

-08-18 شھر12   یزن جحجاح. د
2015 

جراحة الفم و 
 الفكین

 - تقییم فعالیة المعالجة  الوظیفیة لكسور لقم الفك السفلي 
 دراسة متابعة طویلة األمد

عبدالكریم . د
-07-14 أشھر6 علي خلیل. د یلخل

2015 
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مداواة 
 األسنان

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

 الجذریة المنحنیة في األسنان المقلوعة
-06-23 أشھر6   باسم سلیم. د

2015 

 كلیة التمریض

فریق رئیس  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

تمریض 
 البالغین

تقییم الحالة الغذائیة لنزالء دور المسنین في محافظة 
-11-11 أشھر6   فاطمة حالج. دة الالذقیة

2015 

اإلدارة في 
 التمریض

تقییم كفاءة رئیسات الشعب التمریضیة بتطبیق معاییر 
األسد الجامعي و المشفى الكفاءة العالمیة في مشفى 

 الوطني في الالذقیة
-12-20 أشھر6   والء اصبیرة. دة

2015 

 كلیة التربیة 

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

المناھج 
وطرائق 
 التدریس

اعتقادات طلبة دبلوم التأھیل التربوي في جامعة تشرین 
-10-13 شھر12 سعدة ساري . د میساء حمدان . د .ي ضوء بعض المتغیرات األكادیمیة حول التدریس ف

2015 

المناھج 
وطرائق 
 التدریس

للتفكیر الھندسي   Van Hieleتوزیع مستویات فان ھیلي
عند الطلبة و عالقتھ بالبرھان الھندسي والتفكیر المنطقي 

 دراسة میدانیة في مدینة الالذقیة -الریاضي 

اء رغد. دة
ً 12   نصور -12-01 شھرا

2015 

 كلیة الھندسة المعماریة 

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

نظریات و 
تاریخ 
 العمارة

األنماط و _ تجلیات االقلیمیة الحدیثة في البلدان النامیة 
  أشھر6 نسیبة سعید. دة میرنا نصرة. دة األسالیب

2015/2/17 

التصمیم 
 المعماري

 - انفصال العمارة عن الطبیعھ خالل القرن العشرین 
 ً   أشھر6 رنا غرة. د فؤاد خضرة. د مدینة الالذقیة مثاال

2015/2/17 

 المعھد العالي للبحوث البحریة 

رئیس فریق  عنوان البحث القسم
مدة البحث  فریق البحث البحث

 تاریخ المنح باألشھر

ا البیولوجی
 البحریة

استخدام أوراق األشجار كمؤشر على تلوث الھواء بالعناصر 
المعدنیة الثقیلة و دورھا في احتجاز الرذاذ البحري على 

 الساحل السوري
 2015/5/20  شھر12 غیاث عباس. د محمد أسعد. د
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  2015أبحاث الماجستیر المسجلة لعام / 5/ الملحق 

 كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

 أحمد علي تاریخ
دراسة في األحوال السیاسیة و الحضاریة ألنطاكیة و الثغور الشامیة من أواخر 

-899/ ھـ 359-286القرن الثالث الھجري حتى أواسط القرن الرابع الھجري 
 ھـ969

 2015-05-20 سامي مرعي. د

-872دراسة األوضاع الداخلیة والخارجیة في عھد السلطان األشرف قاتیباي  عجیب أوس تاریخ
 2015-05-20 غادة حسن. د م  1496 - 1476/ ه  901

-1839/ األوضاع اإلداریة واالقتصادیة والجتماعیة والثقافیة في لواء بیروت  رامي عیزوقي تاریخ
 2015-05-20 ابراھیم عالء الدین. د قراءة جدیدة/ م  1887

-1800/الحیاة التجاریة لمملكتي یمحاض وإیمار وتأثیرھا في العالقات الدولیة  ریم صقر تاریخ
 2015-05-20 احمد شحود. د /م.ق 1200

تطورات بنیة المجتمع المصري منذ بدایة عصر األسرات حتى نھایة عصر  كاتیا جري تاریخ
 2015-06-10 براءة صقور. دة م.ق1100-3100المملكة الحدیثة 

 ھبھ عبود تاریخ
علالقات الحرب و السلم بین دولة الممالیك البحریة و مملكة أرمینیا الصغرى 

في كلیكیا منتصف القرن الثالث عشر نھایة القرن الرابع عشر المیالدي 
 م1250-1382

 2015-05-20 غادة حسن. دة

عكاساتھا على الوضع في لیبیا االحتجاجات والثورات خالل العھد العثماني وان نازك مصطفى  تاریخ
 2015-11-11 ابراھیم عالء الدین. د )م 1858- 1711( -) ھـ 1216 - 1069(

الصراع المصري مع شعوب البحر خالل عصر األسرتین التاسعة عشرة  علي حسین تاریخ
 2015-11-11 براءة صقور. د )م.ق 1069 - 1295(والعشرین 

دراسة " (م 1099 - 969/ ھـ  492 - 358الفاطمي  القدس في العصر عیسى ابراھیم تاریخ
 2015-12-01 سامي مرعي. د )فكریة -اجتماعیة -اقتصایة -سیاسیة 

م .ق 492 - 583( اإلدارة والقضاء والجیش في مملكة بیت المقدس الصلیبیة  عامر ونوس تاریخ
 2015-12-20 وفاء جوني . دة  ) .م  1187 - 1099) ( 

 2015-03-10 جالل خضرة. د االستثمار السیاحي للموارد الطبیعیة في منطقة صافیتا ويألیز بشال جغرافیة 

 2015-10-13 صالح وھبي. د  2015 -1990تغیر استخدامات األراضي في ناحیة عین البیضا بین عامي  بوسینا نصور جغرافیة 

 2015-03-10 جولییت سلوم. د  تدھور السھل الفیضي في الحوض األدنى لنھر الغمقة حازم عبدو  جغرافیة 

 2015-08-18 جالل خضرة . د واقع المحاصیل الزراعیة في منطقة مصیاف وآفاق تطویرھا دیمھ سرحان جغرافیة 

 2015-03-10 ریاض قره فالح. د تأثیر التباینات المناخیة على راحة اإلنسان في محافظة طرطوس ریم سلمان جغرافیة 

عبد الرحمن  جغرافیة 
 لھال

تأثیرات التغیرات المناخیة على انتشار بعض أمراض الزیتون في سوریة 
 )الالذقیة -ادلب  -حلب (أنموذج 

ریاض قره فالح     . د
 2015-02-17 عبد الرحمن خفتھ. د
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 2015-02-17 م حلیمھعبد الكری. د تدفقات نھر السن و انعكاساتھا على الحیاة االقتصادیة في إقلیم الساحل السوري عال ابراھیم جغرافیة 

 2015-03-24 جالل خضره. د توطن الصناعات الزراعیة في منطقة سھل الغاب و آفاتھا المستقبلّیة عـال ادریس جغرافیة 

ً لتغیرات المناخ باستخدام  قمر بربر جغرافیة  تقسیم مناخات الجمھوریة العربیة السوریة تبعا
 2015-02-17 ریاض قره فالح. د مؤشرات فاعلیة الھطل

مشكالت زراعة الحمضیات و أثرھا في الفعالیة االقتصادیة في محافظة الالذقیة  مھند مصطفى جغرافیة 
 2015-05-20 صالح وھبي. د 2030-1995خالل الفترة 

جولییت سلوم      . دة تغیرات خط الشاطئ في سوریة باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة میرنا شباط جغرافیة 
 2015-04-14 حمدیھجت م. د

مقارنة المظاھر الجیومورفولوجیة الكارستیة بین منطقتي القرداحة والشیخ بدر  ولیم سعید جغرافیة 
 2015-03-10 عبد الكریم حلیمھ. د في إقلیم الساحل السوري

ة دراسة میدانیة في محافظ -دور القنوات الفضائیة في إدارة األزمات السیاسیة   أمجد دنوره علم اجتماع
 2015-03-24 یسرى زریقة. د الالذقیة

دراسة میدانیة في  -بنیة األسرة و بعض مظاھر التغییر االجتماعي في سوریة  إیاس العمر علم اجتماع
 2015-04-14 عادل العلي. د مدینة الالذقیة

 -ري واقع المشاریع الخدمیة الصغیرة و دورھا في الحد من بطالة الشباب السو راما علي علم اجتماع
 2015-06-10 مدى شریقي. دة دراسة میدانیة في مدینة الالذقیـة

ریما أبو  علم اجتماع
 العروس

 -أثر االعالم االلكتروني في تشكیل الوعي  االجتماعي لدى الشباب الجامعي 
 2015-05-20 یسرى زریقة. دة دراسة میدانیة على عینة من الكلیات النظریة

ت النظام االجتماعي العربي و دورھا في تكریس الثقافة السائدة عائقا مؤسسا سامر أسعد علم اجتماع
 2015-05-20 عادل العلي. د أمام الحداثة

 2015-04-14 أسامة محمد. د المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات االقتصادیة و دورھا في تنمیة الموارد البشریة  شادي حسن علم اجتماع

لسكاني و أثره في قطاعي الخدمات الصحیة و التعلیمیة و انعكاساتھ التزاید ا عمار سعیده علم اجتماع
ً  -دراسة وصفیة إحصائیة (على التنمیة   )محافظة الالذقیة أنموذجا

أسامة محمد         . د
 2015-03-24 شكیب بشماني. د

التماسك اتجاھات الشباب الجامعي نحو دروب األحزاب السیاسیة في تعزیز قیم  غیث خیر بك علم اجتماع
 2015-03-24 عادل العلي. د )دراسة میدانیة في محافظة الالذقیة في ظل األزمة الراھنة(االجتماعي 

الخصائص األساسیة و المھنیة لألفراد و أثرھا في تنمكیة الوعي االستھالكي و  ماھر راعي علم اجتماع
 2015-07-14 یسرى زریقة. دة دراسة میدانیة -حمایة المستھلك 

واقع اإلرشاد االجتماعي وعالقتھ بتفعیل األنشطة الالصفیة لدى تالمیذ المرحلة  مجد عاقل جتماععلم ا
 2015-06-10 یسرى زریقة. د االبتدائیة

 2015-05-20 عادل العلي. د وجودھا ، ماھیتھا ، وظائفھا: األصل االجتماعي لمفھوم الدولة  مقداد عمران علم اجتماع

اتجاھات طلبة جامعة تشرین نحو بعض قضایا تنظیم الحیاة األسریة في ظل  منال شاھین علم اجتماع
 2015-04-14 مدى شریقي. دة دراسة میدانیة -األزمة السوریة 

دراسة میدانیة في ریف محافظة  -تداعیات األزمة السوریة على األسر الریفیة  نوار دیوب علم اجتماع
 2015-03-24 أسامة محمد. د الالذقیة

 2015-02-17 برھان مھلوبي. د التراث في فكر حسین مروه رؤى محمود فلسفة
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 2015-04-28 منذر شباني. د دور الالشعورفي بناء الحضارة عند فروید رھف خضور فلسفة

 2015-03-24 ھال علي. د دور االستشراق في قضیة المرأة عند قاسم أمین  زوسیا عبدهللا فلسفة

 2015-09-22 ابراھیم رزوق. د یا التكونیة عند جان بیاجیھاالبستمولوج سوزان حسون فلسفة

 2015-09-22 إبراھیم رزوق. د عند توماس كون أثرھا المعرفي" النموذج العلمي"نظریة البارادیغم  قمر دیب فلسفة

 2015-03-24 ة جالل بدل. د مشكلة الوعي عند ماركس وأنغلز بین الفھم المادي للتاریخ واألیدیولوجیا محسن المحمد فلسفة

 2015-09-22 ابراھیم رزوق. د "كارل بوبر أنموذجا" إشكالیة المعرفھ بین الذاتیة و الموضوعیة   محمود حسن فلسفة

 2015-03-24 ابراھیم رزوق. د فلسفة كارل بوبر النقدیة وأبعادھا المعرفیة واالجتماعیة والسیاسیة نغم محمود فلسفة

 2015-09-22 ھال علي. دة 1968 - 1879ومیة في فكر ساطع الحصرّي المسألة الق ھناء بشور فلسفة

 2015-12-20 محمد فرحة. د التصور الحدیث للدین عند رورتي ھبة مالح فلسفة

 2015-04-14 نور العربي. دة مفھوم المقدس في شعر سوینبرن رشا غنام لغة انكلیزیة

 2015-04-14 سوزي غریب. دة اذا یغرد طائر الحبیسأعرف لم: أجنحة أدبیة في  سوزانا صقر لغة انكلیزیة

مفھوم الجذمور في ملحمة رحمة للكاتبة : الھروب األخضر عبر سكك األنفاق  عال أحمد  لغة انكلیزیة
 2015-05-20 مجدة عطیة. دة "توني موریسون"

محمد ابو  لغة انكلیزیة
 شاھین

ت في تعلم المفردات عند استراتیجیات تعلم المفردات و القدرة على تنظیم الذا
جامعة تشرین  - طالب اللغة االنكلیزیة كلغـة أجنبیة في المعھد العالي للغـات 

 دراسة حالة
 2015-10-13 أوراس  عثمان. د

لـ أناییس  بیت غشاء المحارمكتابة الجسد األنثوي في روایة : سیاسات الجسد  نور علي لغة انكلیزیة
 2015-04-14 مالك سلمان. د لـ جین ساسون أمیرة لـ أریكا یونغ و روایة الخوف من الطیراننین و روایة 

 2015-11-11 نور العربي. د "تزاوج الجنة والجحیم"الصوفیة األناركیة في مؤلف ولیام بلیك الشعري  میسون قاسم لغة انكلیزیة

تور الضواحي تصویر الشعر كنص مرئي لتوصیف الواقع األسود في كاركا خولة معال لغة انكلیزیة
 2015-11-11 مجدة عطیة. د ألرون مكرودر

العالقة بین النحو والمورفولوجیا في اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة عند المتحدثین  ریم مھنا لغة انكلیزیة
 2015-12-01 بثینة شاھین. د بلھجة الالذقیة 

 2015-09-22 سمیرة الراھب. دة سة داللّیةدرا -الفروق اللغویة عند أبي ھالل العسكرّي  آیة بدران  لغة عربیة 

 2015-04-14 وفیق سلیطین. د كافوریات المتنبي في ضوء النقد الثقافي أروى نصره لغة عربیة 

حكمت عیسى       . د مفھوم الشعر لدى البحتري بشرى الریاحي لغة عربیة 
 2015-03-24 ناصیف ناصیف. د
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 2015-05-20 بشیر ناصر. د )قراءة في خمریات أبي نواس( جمالیات اإلنزیاح حسن صالح لغة عربیة 

ً "الواقع والفن في القصة السوریة القصیرة  ربا برھوم لغة عربیة   2015-03-10 فاخر میا. د "أدیب النحوى أنموذجا

سولین  لغة عربیة 
ناصیف ناصیف    . د مفھوم الشعر لدى ابن سنان الخفاجي  مرتكوش

 2015-07-14 سھام صقر. د

ً  صبا عبد الحق لغة عربیة  ً سیمیولوجیا  2015-09-22 محمد بصل. د المرأة في االعالن التجاري بوصفھا ھدفا

عبد الھادي  لغة عربیة 
 2015-08-18 غیثاء قادرة. دة أحادیث الُصحـب في نصوص من الشعر الجاھلي الحمید

عبد الواحد  لغة عربیة 
 2015-04-14 وضحى یونس. دة ات الجاحظمالمح النقد األسلوبي في مؤلف الحسین

ناصیف ناصیف     . د مفھوم الشعر لدى أبي تمام عال یوسف لغة عربیة 
 2015-03-24 سھام صقر. دة

محمد بي            . د وظیفة الفعل في العمل النحوي بین القدماء والمحدثین مثنى اسماعیل لغة عربیة 
 2015-03-24 غیاث بابو. د

 2015-10-13 ابراھیم البب. د التقدیر المحمول على المعنى بین الخصائصو المغني محمد الحنش لغة عربیة 

محمد  لغة عربیة 
 عبدالرحمن

تجلیات الشخصیة في مختارات من أعمال حیدر حیدر ، مارك توین ، مكسیم 
 2015-05-20 عید محمود. د دراسة نقدیة مقارنة -غوركي 

محمد بي            . د دراسة في األنواع - النیابة في النحو العربي  مفھوم معاذ محمد لغة عربیة 
 2015-08-18 غیاث بابو. د

 2015-04-14 حكمت عیسى . د جمالیة النص في حجازیات الشریف الرضي مھاب خضور لغة عربیة 

 2015-10-13 ابراھیم البب. د موقف الدراسات الحدیثة من االحتجاج النحوي مھران سمعول لغة عربیة 

 2015-09-22 بانا شباني. دة دراسة معجمیة وصفّیة - المصاحبات اللغویة في المعجم الوسیط  ندى محرز لغة عربیة 

 2015-10-13 إبراھیم البب. د حروف المعاني في اللغة العربیة قراءة في ضوء نظریة األفعال الكالمیة نغم عبید لغة عربیة 

) العین(دراسة صرفیة داللیة معجم  -المعجمیة و التولید االشتقاقي  الثنائیة ھبة ونوس لغة عربیة 
 ً  2015-04-14 سمیرة الراھب. دة أنموذجا

 2015-04-14 مصطفى حداد. د الذات الشاعرة في شعر عنترة بن شداد ھبھ حسن لغة عربیة 

 2015-03-24 سامي عوض. د أثر القرآن الكریم في تأصیل مبدأ مراعاة مقتضى الحال  یاسر منون لغة عربیة 

مناف عباس        . د اجتماعیة لإلعالن الثابت -دراسة سیمیائیة  أمل عیسى لغة فرنسیة
 2015-05-20 اعتدال حبیب. د

خطاب فرانسوا ھوالند في االنتخابات  -دراسة تداولیة للخطاب السیاسي  إیھاب شریقي لغة فرنسیة
ً  2012الرئاسیة لعام   2015-05-20 عدعلي أس. د أنموذجا
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الصراع االسرائیلي  -دراسة سیمائیة للكاریكاتیر السیاسي في العالم العربي  بسمة شاھین لغة فرنسیة
 ً  الفلسطیني أنموذجا

مناف عباس        . د
 2015-05-20 ربى حمود. دة

ً  -لماریفو " لعبة الحب والمصادفة"مضمرات الخطاب المسرحي  ریما نجار لغة فرنسیة  2015-05-20 علي أسعد. د أنموذجا

دراسة نقدیة  -الشخصیات و الحیز في روایة حفیدة السید لین لغلیب كلودل  شیرین محمد لغة فرنسیة
 اجتماعیة

اشواق سلیمان     . دة
 2015-05-20 ربى حمود. دة

و    سیدلو : العنف و استراتیجیات االقناع لدى شخصیات كورنیھ في مسرحیتّي  شیماء العبید لغة فرنسیة
 2015-09-22 ربى حمود. دة ھوراس

ً . العنف اللغوي في المدارس السوریة  ھند تركاوي لغة فرنسیة  2015-05-20 ربى حمود. د المدارس الثانویة في مدینة حماه أنموذجا

أزمة الھویة عند الشخصیو وانبثاقھا عن طؤیق العنف الخطابي في روایة  وسیم أسعد لغة فرنسیة
ً المتاھة للك  2015-03-24 نسیب شحادة. د اتب آالن روب غرییھ أموذجا

یوسف قره علي      . د جمالیة صورة المرأة في شعر بول ایلوار ھدى محمد لغة فرنسیة
 2015-12-20 نجد رستم . دة

 كلیة االقتصاد 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
 البحث

دور االستثمار في المشروعات الصغیرة في تحقیق الناتج الممكن في سوریة  ي خنیسھتھام اقتصاد و تخطیط
 2015-03-24 عدنان العربید. د 2014-1990خالل الفترة 

حالة ( على معدل النمو االقتصادي ) الخام و غیر الخام ( أثر الصادات النفطیة  جعفر صقر اقتصاد و تخطیط
 2015-05-20 اھیم اسبرابر. د 2010 - 1980الفترة ) سوریة

أثر العقوبات االقتصادیة المفروضة على قطاع التجارة الخارجیة في سوریة  حسام رضوان اقتصاد و تخطیط
 2015-03-24 یوسف محمود. د )  2014- 2000(

-1980(أثر التجارة الدولیة في الخدمات على النمو االقتصادي في سوریة  خلیل حسیكھ اقتصاد و تخطیط
 2015-03-24 طرفھ شریقي .د )2010

 2015-03-24 لؤي صیوح. د )سوریة(الملف النووي اإلیراني وانعكاساتھ على المنطقة  سامر سكیف اقتصاد و تخطیط

 2015-09-22 یوسف محمود. د اآلثار االقتصادیة لالستثمار الحكومي في قطاع االسكان في سوریة شادي منزلجي اقتصاد و تخطیط

-1970(أثر اإلنفاق العام على االستثمار الخاص في سوریة خالل الفترة  با السوسيص اقتصاد و تخطیط
 2015-04-14 روال اسماعیل. د ) 2010

أثر تحسین بیئة األعمال السوریة على تنافسیة االقتصاد الوطني خالل الفترة  طالل درویش اقتصاد و تخطیط
 2015-03-24 اسماعیلعصام . د مقارنة مع التجربة الجزائرّیة) 2012- 2006(

عبد الناصر  اقتصاد و تخطیط
 صالح

 - اسبانیا (الدیون الخارجیة و تأثیرھا على النمو االقتصادي في منطقة الیورو 
 2015-03-24 محمد دیوب. د 2015-1991خالل الفترة ) الیونان

و النسیج العامة في أثر عوامل تعزیز التنافسیة على األداء في شركات الغزل  مضر شیحا اقتصاد و تخطیط
 2015-02-17 محمد صقر. د سوریة

اآلثار االقتصادیة و االستثمار بالنقل البري في الجمھوریة العربیة السوریة  نورس سلیمان اقتصاد و تخطیط
 2015-03-24 روال اسماعیل. دة )2010- 1985(
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ابراھیم  إحصاء وبرمجة
 السلیمان

قع الصحي في محافظة الالذقیة خالل استخدام السالسل الزمنیة في تحلیل الوا
 2015-03-10 ھنادي شمعون. د 2015 -2000الفترة  

على مستوى معیشة ) الھاتف المحمول -الھاتف الثابت (أثر وسائل االتصال  أنس سلمان إحصاء وبرمجة
 2015-03-10 یمن منصور. د دراسة میدانیة في محافظة طرطوس -األسرة السوریة  

استخدام التحلیل متعدد المتغیرات في دراسة مستوى المعیشة في محافظة  یما كركوتيد إحصاء وبرمجة
 2015-10-13 ھنادي شمعون. د الالذقیة

 2015-03-10 أیمن العشعوش. د جراسة میدانیة في محافظة الالذقیة -أثر عمل المرأة على معیشة األسرة  علیاء جروج إحصاء وبرمجة

العالقة التناسبیة بین التوزع الجغرافي للسكان وتوزع المؤسسات الخدمیة في  غیثاء محمود إحصاء وبرمجة
 2015-09-22 ابراھیم العلي . د محافظة طرطوس

 2015-10-13 فتاة صبوح. دة أثر أسعار المشتقات النفطیة على المستوى المعیشي لألسرة السوریة كھالن مرعي إحصاء وبرمجة

 - 1995مو السكاني على التجارة الخارجیة في سوریة خالل الفترة أثر الن محمد عاید إحصاء وبرمجة
2010 

عبدالھادي . د
 2015-02-17 الرفاعي

دراسة تحلیلیة  -دور القطاع السیاحي في تحقیق التنمیة االقتصادیة في سوریة  نور حیدر إحصاء وبرمجة
 2015-10-13 محمود طیوب. د 2010 - 2000للفترة 

تأثیر تنشیط المبیعات على سلوك المستھلك الشرائي في شركات االتصاالت  لعوادالیاس ا إدارة أعمال
 2015-08-18 فاطر سلیطین. د دراسة مسحیة على عمال شركة االتصاالت سیریاتل -السوریة 

دراسة  -تأثیر االبتكار في تسویق خدمات النقل الجوي على رضاء العمالء  بشرى أسعد إدارة أعمال
 2015-08-18 بسام زاھر. د سسة الطیران العربیة السوریة میدانیة على مؤ

دور الثقافة التنظیمیة فیي تحسین جودة الخدمة في مؤسسات التعلیم العالي  حسام محمود إدارة أعمال
 2015-07-14 بسام زاھر. د دراسة میدانیة في جامعة تشرین -السوریة 

دراسة مسحیة  - عم القرار المالي في القطاع المصرفي  تقییم مدى تبني نظم د دیموتیال بشور إدارة أعمال
 2015-03-10 نھاد نادر. د على المصارف في الساحل السوري

 2015-10-13 باسم غدیر. د تأثیر العالقات العامة على الصورة الذھنیة لمنظمات القطاع الصحي رنا قریعوش إدارة أعمال

دراسة میدانیة في  -القرار اإلئتماني في األداء المصرفي  دور العوامل المحددة روال نعنوع إدارة أعمال
 2015-03-24 نھاد نادر. د المصاؤف التجاریة السوریة

أثر استخدام تكنولوجي المعلومات على األداء التسویقي في المصارف التجاریة  ریھام معال إدارة أعمال
 2015-02-17 منذر مرھج. د دراسة میدانیة للمصارف التجاریة العامة والخاصة -السوریة 

دراسة میدانیة على مستھلكي  -تأثیر خدمة ما بعد البیع في رضا المستھلك  زین البھلول إدارة أعمال
 2015-10-13 كندة علي دیب. د األجھزة الكھربائیة في الساحل السوري

ً لمتطابات سوق  سارة عیسى إدارة أعمال العمل من منظور تقییم كفاءة خریجي الجامعات السوریة وفقا
 2015-02-03 شھرزاد طرابلسیة. د الخطة الوطنیة لتطویر التعلیم العالي في سوریة

دراسة میدانیة على  -تأثیر تطبیق مبادئ الحوكمة على األداء المالي للمصارف سمیر مقدیسیان إدارة أعمال
 2015-09-08 نھاد نادر. د المصارف الخاصة في الساحل السوري

دراسة حالة  -تأثیر تبني المسؤولیة االجتماعیة للشركات على رضا العمیل  شاروكینا موشھ إدارة أعمال
 2015-03-10 حنان تركمان. د شركة سیریاتیل

دراسة میدانیة  -دور التخطیط االستراتیجي في تحسین األداء المالي للمصارف  طارق حموي إدارة أعمال
 2015-10-13 منذر مرھج. د على المصارف الخاصة في الساحل السوري
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 عادل قبالن إدارة أعمال
دور الموازنات التخطیطیة في تقویم األداء المالي للشركات الصناعیة في 

دراسة میدانیة على الشركات الصناعیة في المنطقة الصناعیة في  -سوریة 
 حسیاء

 2015-03-10 عتاب حسون. د

دراسة  -االلكترونیة السوریة في الترویج السیاحي  تقییم دور مواقع السیاحة عبیر األزكي إدارة أعمال
 2015-02-17 باسم غدیر. د مسحیة على مواقع السیاحة االلكترونیة السوریة

ً على اتخاذ القرار الشرائي للمستھلك السوري  عال مرعي إدارة أعمال  -تأثیر الكلمة المنقولة إلكترونیا
 2015-09-22 باسم غدیر. د ة في الساحل السوريدراسة میدانیة على مستھلكي العالمات التجاری

معوقات تطبیق اإلدارة االلكترونیة للموارد البشریة في المؤسسات التعلیمیة  عالء خلیل إدارة أعمال
 2015-02-03 حنان تركمان. د )دراسة میدانیة في جامعة تشرین(

دراسة  -المستھلك للعالمة التجاریة  تأثیر استراتیجیات تطویر المنتج على والء علي سلوم  إدارة أعمال
 2015-04-14 ریزان نصور. د میدانیة على مستھلكي منتجات األجھزة الخلویة في الساحل السوري

العوامل المؤثرة في قرار االستثمار في شركات التأمین العاملة في الساحل  علي سلیطین  إدارة أعمال
 2015-08-18 قصي عمار. د السوري

علي منیر  إدارة أعمال
 2015-02-03 كندة علي دیب. د دراسة میدانیة في جامعة تشرین - دور فرق العمل في تعزیز التعلم التنظیمي   البھلول

تأثي سیاسة توزیع األرباح على األدا المالي للشركات المدرجة في سوق دمشق  فارس قالب إدارة أعمال
 2015-08-18 منذر مرھج. د لألوراق المالیة 

دراسة  - تأثیر رأس المال الفكري على أداء االبتكار في الجامعات السوریة   ماھر مرھج أعمال إدارة
 2015-02-03 كندة علي دیب. د میدانیة في جامعة تشرین

دراسة  -تقییم مدى تطبیق التخحطیط االستراتیجي في المنظمات الریاضیة   محمد جرعا إدارة أعمال
 2015-03-10 سوما سلیطین. د عام في سوریةمیدانیة في االتحاد الریاضي ال

تقویم متطلبات استراتیجیة تمكین العاملین في الشركات الصناعیة العامة في  نبال احمد إدارة أعمال
 2015-08-18 علي یونس میا. د دراسة میدانیة -محافظة الالذقیة 

تعزیز المیزة التنافسیة في  دراسة استراتیجیات تدریب الموارد البشریة في نجوى منال إدارة أعمال
 2015-03-10 بسام زاھر. د )دراسة میدانیة في الجامعات السوریة ( مؤسسات التعلیم العالي 

نموذج مقترح لتحسین األداء التصدیري باستخدام استراتیجیات المزیج التسویقي  نور وحود إدارة أعمال
 2015-03-10 سامر قاسم. د المصدرة في سوریةدراسة میدانیة على شركات الصناعات الغذائیة  -الدولي 

تأثیر اإلعالن عبر مواقع التواصل االجتماعي على والء المستھلك للعالمة  محمد حماد إدارة أعمال
 2015-02-01 ریزان نصور. د دراسة مسحیة على عمالء شركة سیریتل في الساحل السوري  -التجاریة 

علوم مالیة 
كامل سوق دمشق لألوراق المالیة مع مجموعة مختارة من األسواق دراسة ت بشرى علي ومصرفیة

 المالیة العربیة والعالمیة
یوسف محمود            . د

 2015-02-17 أبي محمود. د

علوم مالیة 
 ومصرفیة

تالین  ھانس 
 كھیان

دراسة تطبیقیة على (دور مؤشرات قئمة التدفقات في في تفسیر أسعار األسھم 
 2015-08-28 رضوان العمار. د المدرجة قي سوق دمشق لألوراق المالیةالشركات المالیة 

علوم مالیة 
دراسة االستقاللیة الفعلیة لمصرف سوریة المركزي في ظل قانون النقد  حیان أبو رحال ومصرفیة

 2002لعام / 23/األساسي رقم 
حنان ضاھر             . د
 2015-03-10 طالل سلیمان. د

علوم مالیة 
أثر الرافعة المالیة على األداء المالي  لشركات التامین المدرجة في سوق دمشق  رشید دیب یةومصرف

 2015-09-22 أبي محمود. د لألوراق المالیة

علوم مالیة 
دراسة مقارنة بین شركات  -تقییم األداء المالي لشركات التأمین في سوریة  سالم سلوم ومصرفیة

 2015-10-13 منى بیطار. د التكافلي التأمین التقلیدي وشركات التأمین

علوم مالیة 
دراسة مقارنة (جودة الخدمات المصرفیة االلكترونیة وأثرھا في رضا العمیل  عالء محمد ومصرفیة

 2015-02-17 أبي محمود. د )بین فروع المصارف العامة والخاصة في مدینة حماه



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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علوم مالیة 
القتصادیة الكلیة و مؤشرات سوق دمشق لألوراق العالقة بین المتغیرات ا علي اسعد ومصرفیة

 2015-02-17 رضوان العمار. د المالیة 

علوم مالیة 
أثر المخاطر المالیة والتشغیلیة على ربحیة المصارف التجاریة التقلیدیة الخاصة  فاطمة قره فالح ومصرفیة

 2015-03-10 حنان ضاھر. د العاملة في سوریة

علوم مالیة 
 2015-02-17 لیندا اسماعیل. د قیاس درجة انتقال أثر سعر الصرف إلى أسعار المستھلك فقي سوریة ریقيمحمد ش ومصرفیة

علوم مالیة 
تسعیر الخدمات المصرفیة وأثره على اإلیرادات الصافیة في المصارف  ھبھ عبیده ومصرفیة

 2015-03-10 رضوان العمار. د التجاریة التقلیدیة العاملة في سوریة 

دراسة مسحیة  - أثر تبني معاییر التقریر المالي الدولیة على جودة المحاسبة   آسیھ استانبولي محاسبة
 2015-03-10 ریم عیسى. د على الشركات المدرجة في األسواق المالیة العربیة 

دراسة مسحیة  -العوامل المؤثرة في تسعیر أتعاب خدمات المراجعة الخارجیة   أحمد فاضل محاسبة
 2015-03-10 إیمان انجرو. د المرجعة في سوریة  على مكاتب

 بالل مھنا محاسبة
لتفسیر خلق القیمة  EVAاستخدام مقاییس القیمة االقتصادیة المضافة 

دراسة تجریبیة على عینة من (للمساھمین مقارنًة بالمقاییس المالیة التقلیدیة 
 )الشركات المالیة المدرجة في األسواق المالیة العربیة

 2015-06-23 لى الطویللی. د

یحیى عبد الرحمن        . د أثر خصائص الشركات المدرجة في سوق اإلمارات لألوراق المالیة  سارة شما محاسبة
 2015-03-10 روال دیك. د

تقییم مؤشر األرباح ومقاییس التدفقات النقدیة في التنبؤ بالتدفقات النقدیة  سامر معروف محاسبة
 2015-08-18 عفراء علي. د )جریبیةدراسة ت(المستقبلیة 

 شذى أبو دست محاسبة
دراسة العالقة بین اإلفصاح عن المسؤولیة االجتماعیة واألداء المالي للشركات 

دراسة مسحیة على الشركات المسجلة في ھیئة األوراق واألسواق المالیة (
 السوریة

 2015-03-10 لیلى الطویل. د

 2015-10-13 عبد هللا أوبان. د لى المصارف السوریة العامة و الخاصةدراسة مسحیة ع صبا الشیخ محاسبة

 فاتن ریا محاسبة
دراسة األثر التفاعلي بین اإلفصاح الطوعي والسیاسات المحاسبیة للشركات 

دراسة مسحیة على الشركات المساھمة المسجلة في ھیئة (على تكلفة رأسمالھا 
 )األوراق واألسواق المالیة السوریة 

 2015-03-10 ریم عیسى. د

 كنده جنبالط محاسبة
اختبار تفوق إجمالي الدخل الشامل على صافي الدخل من ناحیة مالئمة القیمة و 

دراسة تجریبیة على الشركات المالیة المدرجة في سوق دمشق  -القوة التنبوئیة 
 لألوراق المالیة

 2015-08-18 عفراء علي. دة

دراسة مسحیة على الشركات  -وكمة الشركات على األداء المالي تأثیر آلیات ح طارق حیدر محاسبة
 2015-10-27 ماھر األمین. د الخاضعة إلشراف ھیئة األوراق واألسواق المالیة  السوریة 

 كلیة الھندسة الزراعیة 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

 2015-02-03 علي خدام. د األھمیة االقتصادیة إلنتاج نباتات الزینة في محافظة الالذقیةدراسة  زیاد سرحیل اقتصاد زراعي

 2015-01-13 غسان یعقوب. د دراسة في التكلفة والعائد لمحصول الباذنجان في محافظة الالذقیة عروة سلیمان اقتصاد زراعي

 -االعتباریة في محافظة الالذقیة  دراسة امكانیة التسویق المركزي للمؤسسات عالوي علي اقتصاد زراعي
 ً  2015-02-03 منذر خدام. د المطاعم نموذجا



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دراسة الكفاءة االقتصادیة الستخدام میاه الجفت في تسمید أشجار الزیتون في  علي احسینھ اقتصاد زراعي
 محافظة الالذقیة

محسن جحجاح    . د
 2015-08-18 سوسن ھیفا. د

دور الشركات الخاصة في تسویق الخضار و الفاكھة في محافظة دراسة  غسان بدور اقتصاد زراعي
 2015-10-27 غسان یعقوب. د الالذقیة

غسان یعقوب    . د تأثیر األزمة الراھنة على الصادرات الزراعیة السوریة  مجد مھنا اقتصاد زراعي
 2015-12-01 ابراھیم صقر. د

واع الطفیلیات الخارجیة عند بعض األنواع التقصي عن االصابة ببعض أن منار فاضل إنتاج حیواني
 السمكیة في الساحل السوري

. محمد حسن    د. د
 2015-02-17 تغرید الیقة

دراسة بیولوجیا التكاثر و التغذي للنوع السمكي المھاجر من البحر األحمر في  عیسى عیسى إنتاج حیواني
 المیاه الساحلیھ السوریة

. وعد صابور     د. د
 2015-10-27 أدیب سعد

تأثیر إضافة السكروز لماء الشرب مع برنامج تصویم غذائي على المؤشرات  إیھاب أحمد إنتاج حیواني
 2015-04-14 عادل جمول. د اإلنتاجیة عند فروج اللحم

 سمر محمد إنتاج حیواني
والعرج   Dominance HIERARCHYدراسة تأثیر السیادة  

)Lamenses ( على إنتاج الحلیب وعالقتھا بتركیز في قطیع أبقار الفریزیان
 في بالزما الدم Acute - phase proteinsبروتینات الطور الحاد 

زھیر جبور      . د
 2015-04-14 محمد سلھب. د

دراسة تأثیر المعامالت المختلفة لخلیط من درنات الشوندر السكري والتبن على  سونھ خضیرة إنتاج حیواني
  insaccoومعامل التھدم في الكرش الحفظ والتركیب الكیمیائي 

. ولید رحمون    د. د
 2015-09-22 توفیق دال

دراسة بیولوجیا التكاثر والطیف الغذائي عند نوع السمك الغضروفي  محمد الخطیب إنتاج حیواني
Pteroplatytrygon violacea 2015-04-14 وعد صابور. د في المیاه البحریة السوریة 

 Oblama melanuraدراسة بیولوجیا التكاثر والتغذي عند أسماك المنوري  ي باشانور عل إنتاج حیواني
 في المیاه الشاطئیة لمحافظة طرطوس

. وعد صابور     د. د
 2015-04-14 مرھف لحلح

دراسة تصنیفیة للطفیلیات الخارجیة عند بعض األأنواع السمكیة في المیاه  رشا سلطانھ إنتاج حیواني
 البحریة السوریة

. محمد حسن      د. د
 2015-10-13 تغرید الیقة

تقدیر معامل ھضم كل من المخلفات الخضراء للفول البلدي والبازالء بطریقة  عمار علي إنتاج حیواني
 أكیاس النایلون

. توفیق دال        د. د
 2015-10-13 ولید الرحمون

الدواجن على بعض المؤشرات االنتاجیة و  تأثیر استخدام الكیتوزان في عالئق ابراھیم طربیھ إنتاج حیواني
 الدمویة عند دجاج اللحم

. توفیق دال       د. د
 2015-10-13 میشیل نقوال

تأثیر إضافة الیانسون إلى الخلطات العلفیة على بعض المؤشرات الدمویة  عامر العسس إنتاج حیواني
 واإلنتاجیة لفروج اللحم

. زھیر جبور     د. د
 2015-10-12 شریف شاھین 

تأثیر إضافة الیانسون و إكلیل الجبل و الثوم في عالئق الفروج على المؤشرات  حبیب عباس إنتاج حیواني
 2015-10-27 عادل جمول. د االنتاجیة عند فروج  اللحم

تأثیر استخدام حمض الھیومیك في نمو وإزھار ومعامل التكاثر لنبات سیف  حسام ھدیوه بساتین
 2015-02-03 مازن نصور. د Gladiolous hybridالغراب 

حیدره بو  بساتین
 عیسى 

في نمو  BAPوالبنزیل أمینوبورین  GA3تأثیر المعاملة بحمض الجبریلین 
 2015-02-17 مازن نصور. د  Matthiola incanaوازدھار نبات المنثور 

 Solanum/تأثیر الرش بحمض السالسیلیك في نمو وإنتاجیة البطاطا  دیما خرماشو بساتین
tuberosum /في ظروف الساحل السوري 

سوسن سلیمان    . د
 2015-02-17 ریاض زیدان. د

في نمو و انتاج البطاطا و نوعیة  E M .1دراسة تأثیر المخصب الحیوي  راما منصور بساتین
 الدرنات

ریاض زیدان    . د
 2015-02-17 یاسر حماد. د

مینیة في نمو وإنتاج ونوعیة الملفوف العادي أثر المركبات الھیومیة واأل ریم علي بساتین
)Brassica oleracea var . Capitata / (خطة قابلة للبحث 

ریاض زیدان    . د
 2015-02-17 میتیادي بوراس. د
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 2015-02-17 علي دیب. د تأثیر التقلیم الصیفي في إنتاج وجودة ثمار الدراق عالء دنده بساتین

العناصر الغذائیة وحمض الجبریلیك ألشجار بعض أصول أثر الرش ب فینوس حسن بساتین
 الحمضیات في إنبات بذورھا و زیادة فترة حیویتھا

فیصل دواي     . د
 2015-02-17 علي الخطیب

في األطوار الفنولوجیة ونوعیة ثمار ) االرتفاع عن سطح البحر(تأثیر الوقع  مروة قبالن بساتین
 2015-02-17 جرجس مخول. د "كنغ دیلیشزستار"و " غولدن دیلیشز"صنفي التفاح 

كمخصب حیوي )  Pirirformospora indica(تأثیر استخدام فطر البیري  منال صالح بساتین
  Gladiolus hybridفي نمو وإنتاج نبات سیف الغراب 

مازن نصور    . د
 2015-08-18 غفران غانم.د

م و األصل لبعض أنواع اللوزیات دراسة درجة التوافق األولي بین الطع یحیى یوسف بساتین
 2015-09-08 ھیثم اسماعیل. د المنتشرة في طرطوس

. عماد قبیلي   د. د دراسة الصفات الشكلیة واإلكثار والنمو األولي للقیقب السوري  حسن علي حراج و بیئة
 2015-04-14 أسامة رضوان 

بعض المناطق السوریة و تأثیراتُھ  دراسة تغیر خصائص الجفاف الزراعي في راما بركات حراج و بیئة
 2015-09-08 میشیل سكاف. د الكامنھ في الغطاء النباتي

دراسة تأثیر حواف الغابات في التنوع الحیوي النباتي في بعض المواقع في  عبیر موسى حراج و بیئة
 2015-09-22 زھیر الشاطر. د محافظة طرطوس

مل المؤثرة في التجدد الطبیعي للصنوبر البروتّي في بعض دراسة لبعض العوا منار ابراھیم حراج و بیئة
 منطقة القرداحة -المواقع المحروقة في محافظة الالذقیة 

حكمت عباس     . د
 2015-01-13 علي ثابت. د

دراسة بعض الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة والمورفولوجیة للطبقة العضویة  نور زیدان حراج و بیئة
 2015-04-14 إبراھیم نیصافي. د تحت أشجار السندیان والشوح في ناحیة صلنفةوالتربة المعدنیة 

 Pinusدراسة بعض العوامل المؤثرة في التجدد الطبیعي للصنوبر الثمري  أمل صقور حراج و بیئة
Pinea L .في بعض مواقع التشجیر في محافظة الالذقیة 

حكمت عباس    . د
 2015-10-13 اسامة رضوان. د

الصفات المورفولوجیة، ( دراسة أولیة ألنواع الدردار في محافظة الالذقیة  دیما عبد هللا بیئةحراج و 
 )االنبات و النمو األولي 

. عماد قبیلي     د. د
 2015-10-27 اسامة رضوان

ً  ربا صالح علوم األغذیة  2015-07-14 مقصي الحكی. د دراسة تأثیر اضافة بعض المواد في تحسین جودة النبیذ المحضر محلیا

التركیب الكیمیائي وبعض الخواص النوعیة للصمغ المستخلص من ثمار العناب  عفراء مصري علوم األغذیة
Zizyphus وإمكانیة استخدامھ في تصنیع األغذیة 

. رامز محمد     د. د
 2015-07-28 فاضل القیم

لسیوم والسكر للمساعدة في مساھمة في دراسة استخدام بعض مركبات الكا منھل شامیة علوم األغذیة
 2015-04-14 أمین موسى . د تصنیع منتجات خضار قابلة للحفظ

في قابلیة ثمار الحمضیات  mcp-1میتیل سایكلوبروبن  - 1تأثیر المعاملة بمادة  یارا حاتم علوم األغذیة
 صنف فالنسیا للتخزین

. علي علي        د. د
 2015-05-20 علي الخطیب

علوم التربة و 
دراسة طبیعة الصخر األم وتأثیرھا على بعض خواص الترب في المنطقة  إیمان سبقجي میاهال

 الساحلیة 
. سوسن ھیفا   د. د

 2015-09-22 غادة كامل محمد

علوم التربة و 
دراسة إمكانیة استخدام الزیولیت السوري في ربط الرصاص والكادمیوم في  بتول سالمة المیاه

 2015-08-18 لیلى حبیب. د التربة

علوم التربة و 
مع التغذیة البوتاسیة وتحمل اإلجھاد  Bread Wheatتجاوب القمح الطري  بثینة عمران المیاه

 2015-09-22 غیاث علوش. د المائي

علوم التربة و 
تأثیر عامل التضاریس على منشأ و تطور ترب غابة الصنوبر في محافظة  رائد دیوب المیاه

 2015-02-17 عادل رقیة. د طرطوس
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علوم التربة و 
أثر إضافة الزیولیت الطبیعي المشبع بكاتیونات أحادیة التكافؤ على نمو نبات  سلیمان یونس المیاه

 2015-02-03 لیلى حبیب. دة و تحسین استجابتھ للصخر الفوسفاتيّ  Ray - grassعشب نجیل الـ

علوم التربة و 
ترب الواقعةغرب النھر الكبیر الشمالي دراسة الخواص التشخیصیة لبعض ال سمر غانم المیاه

 2015-02-17 عادل رقیة. د خطة قابلة للبحث/

علوم التربة و 
طرطوس باستخدام النمذجة  -تقدیر االنجراف المائي في منطقة الشیخ بدر  صفوان محمد المیاه

 )RUSLE .WEPP(الریاضیة 
عیسى كبیبو      . د
 2015-03-10 عمران الشھابي. د

بة و علوم التر
 المیاه

علي 
 2015-02-17 عیسى كبیبو. د مقارنة ألثر إضافة ساللتین محلیتین من الرایزوبیوم على نمو نبات الفول البلدي عصیفوري

علوم التربة و 
 نیفین حسون المیاه

صنف (أثر تقنیات الري و دوریتھ في تأمین االحتیاجات المائیة للحمضیات 
نامیكیة و الكیمیائیة و االنتاجیة للتربة في و بعض الخواص الھیدرودی) فالنسیا 

 محطة ستخیرس

. علي كنجو       د. د
 2015-06-10 جھاد ابراھیم

علوم التربة و 
 رنده محرز المیاه

شاي (دراسة الكفاءة التسمیدیة لمستخلصات أنواع مختلفة من الكمبوست 
لى كسماد ورقي لتصحیح أعراض نقص بعض العناصر الغذائیة ع) الكمبوست

 نباتي الخس والفول
 2015-12-01 علي زیدان. د

صالح قبیلي      . د قوة الھجین و القدرة على االئتالف للغلة الحبّیة عند بعض أصناف القمح القاسي آدم قاسم محاصیل حقلیة
 2015-01-13 بولص خوري. د

مفردة من حیث االنتاجیة و دراسة مقارنة بین الخالئط العلفیة  و الزراعة ال براءة أسود محاصیل حقلیة
 النوعیة تحت  ظروف الساحل السوري

. نزار حربا    د. د
 2015-07-14 ولید الرحمون

دراسة بعض الصفات الموفولوجیة و االنتاجیة لنبات الفول السوداني تحت تأثیر  سوار یوسف محاصیل حقلیة
 التسمید الفوسفاتي و مواعید الزراعة في المنطقة الساحلیة

سف محمد     یو. د
 2015-05-20 وسیم عدلة. د

تأثیر أنواع ومعدالت مختلفة من السماد العضوي على الخصائص  محمد زلیخة محاصیل حقلیة
 2015-01-13 فؤاد سعد المورفولوجیة واإلنتاجیة للقمح القاسي في الساحل السوري

في  Melia azaderach , Lantana camaraتأثیر مستخلصات نباتي  احمد حمید وقایة نبات
 2015-02-03 سمیر طباش. د الھالوك المتفرع على البندورة

 اسامة شیبان وقایة نبات
تقییم كفاءة بعض المستخلصات النباتیة في مكافحة األكاروس 

Teteanychus urticae Koch  على الباذنجان تحت ظروف الزراعة
 المحمیة

 2015-10-27 ابراھیم صقر. د

تأثیر الزیت المعدني الصیفي على فاعلیة بعض المبیدات  الفطریة المستخدمة  غمار صبح وقایة نبات
 2015-10-27 محمد طویل. د في مكافحة مرض جرب التفاح

عبد القادر عبد  وقایة نبات
 2015-10-27 سمیر طباش. د التأثیر األلیلوباثي لمخلفات محصول البندورة  في نمو بعض األعشاب الضارة الرزاق

على الحمضیات في منطقة  Ceratitis capitataدراسة بیئیة لذبابة الفاكھة جبران  شریبھ باتوقایة ن
 ً  الالذقیة و إمكانیة تربیتھا مخبریّا

نبیل أبو كف      . د
 2015-10-27 ماجدة مفلح. دة

والمتطفل  Bemisia tabaciدراسة بیولوجیة لذبابة القطن البیضاء  یاسر حبیب وقایة نبات
Eretmocerus mundus  2015-12-20 نبیل أبو كف. د على نباتات البندورة في الزراعة المحمیة 

 كلیة العلوم 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

استخدام التصفیة القطبیة لتحسین السجالت الزلزالیة الناتجة عن محطة الرصد  حنا منصور  جیولوجیا
 2015-09-22 مظھر بایرلي. د علوم بجامعة تشرینفي كلیة ال
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 2015-04-28 علي شحود. د )القلعة بلوران(دراسة جیولوجیة أولیة إلنشائ سد  دیما ولیو جیولوجیا

 2015-04-14 مظھر بایرلي. د )رقعة الالذقیة(تفسیر المعطیات السایزمیة بطریقة الفاصل الزمني  علي سلھب جیولوجیا

 2015-04-14 مصطفى حبیب. د دراسة جیولوجیة لمنطقة تخوم المعقد األفیولیتي مع حوض نھر الكبیر الشمالي  حمدان مھران جیولوجیا

 2015-04-14 عبدالكریم العبدهللا. د دراسة الھبوط التكتوني في حوض نھر الكبیر الشمالي ھناء المعلم جیولوجیا

لة ثنائیة التوافقیة إلى قرص الواحدة من خالل نقل المسألة الحدیة للمعاد ابراھیم حنونة ریاضیات
 2015-09-22 عبدالباسط یونسو. د التحویالت المحافظة

رامي شاھین      . د السیطرة الكاملة في البان ومجموعاتھا المنفصلة أصیل معمار ریاضیات
 2015-03-24 سھیل محفوض. د

یة المتفرغة عن فضاءات لیبیغ دراسة التداخل بین بعض الصفوف التابع بشرى دراج ریاضیات
 واورلیتش

. محمد علي     د. د
 2015-06-10 حسن بدور

 2015-04-14 عدنان ظریف. د  Bمفتوحة ونصف التراص من النوع  Bالمجموعات نصف  حیقال قصیر  ریاضیات

 2015-09-22 أحمد بكداش. د االستمرار التام لمؤثر اوریسون في فضاء اورلیتش خالد عبدالعال ریاضیات

محمد حسن . د إیجاد الشروط الالزمة للقیمة القصوى في فضاء منظم زكاء سجیع ریاضیات
 2015-04-14 دریباتي 

رامي شاھین      . د لبعض البیانات dالتلوین من البعد  سمر جخلب ریاضیات
 2015-09-22 زیاد قنایة. د

 2015-09-22 سامي أنجرو. د شروط حدیة  ناغومو المعممة مع - دراسة معادلة ھوغ  سوسن معال ریاضیات

سلیمان محمود     . د معالجة عددیة لحل معادالت تفاضلیة عشوائیة باستخدام تقریسبات شرائحیة علي إحسان ریاضیات
 2015-09-22 أحمد الوسوف. د

 تھجین الشبكات العصبونیة الصنعیة و المنطق الضبابي و استخدامھا في مجال كامل باشا ریاضیات
 2015-03-24 محمد أسعد. د التصنیف

دراسة محدودیة تكامل كوشي الشاذ قي فضاءات ھولدر ولیبیغ و أورلیتش  لمى رجب ریاضیات
 وبعض الصفوف المتفرعة عنھا

محمد علي    . د
 2015-04-14 حسن خلیفة

 2015-03-24 محمد سویقات. د ت المحدبةطریقة الغرانج المتزایدة في إیجاد الحلول القصوى لمسائل األمثلیا لیال علي ریاضیات

 2015-09-22 محمد أسعد. د تھجین المنطق الضبابّي و الشبكات العصبونّیة الصنعیة في العنقدة ماویھ عثمان ریاضیات

 2015-09-22 حسن سنكري. د أولیة األعداد الصحیحة الموجبة وتطبیقاتھا في أمن المعلومات  محمد نوح ریاضیات

فى مصط ریاضیات
 2015-11-11 حسن سنكري. د استخدام الھندسة الجبریة في حل بعض المعادالت الدیوفانتیة بوجقلي

 2015-03-24 محمد أسعد. د تحسین الشبكات العصبونیة التكراریة و استخدامھا في التنیؤ مھند ماردین ریاضیات
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زیاد قنایة         . د صور و الرموزاستخدام طوریات ماركوف المخفیة في التعرف على ال نور أزھري ریاضیات
 2015-03-24 احمد یونسو. د

 2015-09-22 مبارك دیب. د ) مرض السرطان(النمذجة الریاضیة وتطبیقھا في مجال الطب  یارا احمد ریاضیات

  مبارك دیب     . د النمذجة الریاضیة و دورھا في المكافحة الحیویة  یارا القاضي ریاضیات
 2015-09-22 إیاد محمد. د 

علم الحیاة 
تأثیر دیكلوفیناك الصودیوم والفیرابامیل على نفایة الماء من المثانة البولیة  محمد جرجور الحیوانیة

 2015-02-03مروان دباغ       . د للضفدع المحرضة بواسطة الھرمون المضاد لإلبالة

علم الحیاة 
على السمیة الكبدیة المستحثة بالمضاد الحیوي تأثیر خالصة نبات اكلیل الجبل  ضحى محمد  الحیوانیة

Amoxicillin   في خنزیر غینیا 
  محمد مرة     . د

 2015-12-01 علي كامل داود. د 

 بشرى كبیبو علم الحیاة النباتیة
في  Ampelomyces quisqualis cesتأثیر عزالت مختلفة من الفطر 

الدقیقي على  المسبب للبیاض Sphaerothica macularisتثبیط الفطر 
 نبات الفریز

نوال علي       . د
 2015-04-28 غیداء یونس. د 

 Cupressusتأثیر بعض األوساط في إنبات ونمو السرو الفضي  رنیم عثمان علم الحیاة النباتیة
arizonica L)cupressaceae ( 

میرنا عشي       . د
 2015-03-24 عفیفة عیسى. د

 Imperata cylindricaلعشبة الحلفا) التضاد البیوكیمیائي (التأثیر األلیوباني يسماح زین علم الحیاة النباتیة
 على نمو غراس الزیتون

سمیر طباش       . د
 2015-09-08 میرنا عشي. دة

في  Scrophulariaceaeدراسة تصنیفیة لبعض أجناس الفصیلة الخنازیریة  عالء العلي علم الحیاة النباتیة
 2015-03-24 عفیفة عیسى. د )لسوريالساحل ا(منطقة جبلة 

تأثیر بعض الملوثات الغازیة الناجمة عن مصفاة بانیاس في أشجار الزیتون  لبانة سلمان علم الحیاة النباتیة
 2015-03-24 نجاة جنود. د الخضیري

ابراھیم  فیزیاء
 عرموطلي

تحقیق دارة الكترونیة للتحكم باإلشارات الضوئیة وضبط حركة المرور 
 خدام عدد من الدارات الرقمیةباست

أحمد بطیخ       . د
 2015-05-20 كمال عفیصھ. د

 2015-09-22 محي الدین نظام. د  Batio3مساھمة في دراسة الكھرباء الحدیدیة في مركب تیتانات الباریوم  أحمد قریجو فیزیاء

ناصر اسماعیل     . د )ماء -زیت (ستحلب تأثیر عدم التجانس في سماحیة العازل الكھربائیة للم أیمن األسعد فیزیاء
 2015-05-20 بدر األعرج. د

 2015-11-11 محمد الفاھود. د دراسة البوالرون في طبقة بلوریة مستقطبة باسم ناصر فیزیاء

ھیثم جبیلي         . د دراسة امتصاص األشعة الضوئیة بوساطة بعض خالیا التوتیاء تغرید ضاھر فیزیاء
 2015-03-24 جھاد ملحم. د

علي عساف      . د دراسة مبدأ الفعل األصغري وتطبیقاتھ في النظریة النسبیة  حسام ھرموش فیزیاء
 2015-05-20 سلیمان الخضر. د

ناصر اسماعیل   . د دراسة انتشار األمواج المكرویة خالل طبقات األنسجة الحیة  رئیف حیدر فیزیاء
 2015-05-20 بدر األعرج. د

دراسة الطیف البالزمي الناتج عن تأثیر شعاع اللیزر على عینات معدنیة  ان حمیشورشو فیزیاء
 وتحلیل مواصفاتھا

عاطف الجندي   . د
 2015-08-18 فواز سیوف. د

 ریحانھ حمود فیزیاء
دراسة تحلیلیة لتطور األزمنة الحقیقیة في میكانیك الكم اإلحصائي النظریة 

ومنشور الكمون حتى  SU2ونات مع الزمرة المعایرة لبالزما الكواركات والغلی
 الدرجة السادسة باالعتماد على مؤثري البناء والھدم

 2015-07-28 سلمان الشاتوري. د
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و  H : a siللسیلكون الالبلوري المھدرج  p-I-nدراسة الخلیة الشمسیة  سمیر الفران فیزیاء
 استخدامھا كجھاز قیاس شدة االشعاع الشمسي

     برھان داالتي . د
 2015-10-13 علي درویشو. د

عبدالرحمن  فیزیاء
ً بالتجاوب التحریضي الھاشم ضیف هللا منصور  . د مساھمة في دراسة انتقال الكھرباء السلكیا

 2015-08-18 علي درویشو. د

عبدالرحمن  فیزیاء
 سخطھ

دراسة تأثیر اإلشابة على الخواص البنیویة والضوئیة ألفالم رقیقة من أكسید 
 دیرالقص

أحمد خضرو      . د
 2015-04-14 علي درویشو. د

نظیر دیوب       . د / SMF/دراسة وتصمیم لیف بصري أحادي النمط  علي حسن فیزیاء
 2015-04-14 عفیف صقور. د

 2015-10-27 محمود احمد. د اینشتاین للغازات -تكاثف بوز علي ملحم فیزیاء

 2015-10-27 محمد موسى. د )الشیخ بدر(عینات من التفاح في منطقة دراسة النشاط االشعاعي ل لیث علي فیزیاء

تحقیق دارة الكترونیة لكشف الظالم بدرجات مختلفة باستخدام المضخ   نور عمران فیزیاء
 العملیاتي و دارة انذار حریق

كمال عفیصھ      . د
 2015-10-27 احمد بطیخ. د

أسعد عباس        . د لتخثر الضوئي الشبكياألماان اللیزري في عملیة ا ھال فارس فیزیاء
 2015-12-20 محمود رجب. د

دراسى تأثیر الحجم الحبیبي على نسبة المحتوى الزیولي للزیولیت الطبیعي  ابراھیم سعید كیمیاء
 السوري وتحسین مواصفاتھ الفیزیوكیمیائیة

  عقل رومیة     . د
 2015-05-20 حسام قواص. د

صطناع مركبات فوسفوریة عضویة واستخدامھا في استخالص شوارد النحاس ا ابراھیم محمد كیمیاء
 2015-04-14 معین نعمان. د الثنائیة من أوساطھ المتعددة

دراسة الشروط المثلى لتحدید النحاس بالطریقة الكمونیة على الكترود البالتین  االوراس دنیا كیمیاء
 ً  وتطبیقھا بیئیا

ھاجر ناصر       . د
 2015-05-20 ء الدینفاتن عال. د

الدر بین الدیینات الحلقیة غیر المتجانسة -الدراسات النظریة لتفاعالت دینز إیمان سلیمان كیمیاء
C4H4X(X=O, NH ,S   (وبال ماء حمض المالینیك 

محمد عبدالحكیم . د
 2015-05-20 بدوي

تحضیر معقداتھما مع یل حمض الفوسفور و-8-اصطناع فینیل و ایتیل كینولین  حاتم بلقیس كیمیاء
 ) II(الكوبالت 

معین نعمان       . د
 2015-05-20 عبد الكریم الحمد. د

لبعض المواقع في مدینة الالذقیة  NO2استقصاء واقع تلوث الھواء بغاز  حسن دایھ كیمیاء
 2015-06-10 محمد السواس. د vis -sperctroohotometryباستخدام تقانھ الطیف المرئي اللوني 

الثمار (دراسة التركیب الكیمیائي للزیت العطري المستخلص من نبات البطم  ساندي داغر یاءكیم
 المنتشرة في الساحل السوري) واألزھار

عماد حویجة       . د
 2015-05-20 حسن البودي. د

) cd .pb(استقصاء واقع تلوث الحلیب ومشتقاتھ بنزر بعض المعادن الثقیلة  سلیمان علي  كیمیاء
 خدام طریقة الفولط أمبیرومتریة باست

  ھاجر ناصر   . د
 2015-05-20 فاتن عالء الدین. د

ً  سومر سودان كیمیاء یوسف الخطیب    . د تجمیع و تخزین الطاقة الحراریة باستخدام بركة شمسیة مصنعة محلیا
 2015-09-08 فؤاد صالح. د

لكلوریدّي األلمنیوم و المنغنزیوم تحضیر المركبات المعقدة ثنائیة النوى  صفاء خیاط كیمیاء
 2015-03-10 نزار غنام. د ثنائي میتیل فورم أمید N , N-باستخدام المرتبطة 

دراسة محتوى دقائق غبار الطرق من نزر بعض العناصر المعدنیة الثقیلة في  عمار اسماعیل  كیمیاء
 2015-05-20 عصام محمد. د مدینة الالذقیة

الص الزیت العطري من نبات القنطریون النامي في محافظة الالذقیة استخ لجین قسوما كیمیاء
 وتحدید محتواه من المركبات الكیمیائیة 

نجوى حداد       . د
 2015-11-11 محمد ناصر. د
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 2015-02-03 شھید مصطفى. د اصطناع مشتقات حلقیة غیر متجانسة جدیدة للكربازول محمد عجلة كیمیاء

تدویر النفایات الباستیكیةواإلطارات المستعملة الستخدامھا في تحضیر  إعادة مرام عباس كیمیاء
 2015-05-20 شعبان عباس. د مواد عازلة

تحضیر و تحسین طالء حراري ذو أساس العضوي الستخدامِھ في عملیة  مروه حمزه كیمیاء
 السباكة

معین نعمان      . د
 2015-03-10 ھادي معال. د

نفایة مناشر الرخام والرمال السوریة  في تحضیر ودراسة أطوار  استخدام نغم كحیلة كیمیاء
 2015-02-17 محمد ھشام أبظلي . د زجاجیة جدیدة

دراسة كیمیائیة لتحدید عنصري الكبریت والفوسفور بمطیافیة اللھب بالطریقة  نورا عبود كیمیاء
 2015-05-20 محمد الشحنة. د غیر المباشرة وتطبیقھا على عینات بیئیة مائیة

استرجاع معدن النحاس بطریقة التعدین الرطب ومعدن القصدیر بالتعدین  ھال بركات كیمیاء
 2015-04-14 نزار غنام. د الحراري من النفایات االلكترونیة

حسن البودي      . د استخالص الزیت العطري من نبات حشیشة القلب السوري وتحدید مكوناتھ یاسمین لبناني كیمیاء
 2015-12-01 اصرمحمد ن. د

 الھندسة المدنیة 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

الھندسة المائیة 
دز عز الدین حسن    تشرین 16مساھمة في دراسة استقرار جوانب و منحدرات بحیرة  أیھم أحمد والري

 2015-05-20 مفیدة احمد. دة

الھندسة المائیة 
 2015-05-20 كمیل بوراس. د إیجاد عالقة ریاضیة تجریبیة لتحدید أبعاد حوض الترسیب خاسكھخلیل  والري

الھندسة المائیة 
 2015-03-24 علي األسعد. د العالقة بین الھطل المطري والجریان السطحي في حوض نھر الشراشیر شعبان كوسھ والري

الھندسة المائیة 
  فلایر ایغو    . دة لھدارات باستخدام نموذج مفاتیح البیانوتحسین معامل استثمار ا علي یونس والري

 2015-07-14 منذر حماد. د  

الھندسة المائیة 
اختیار مواقع حصاد المیاه بغرض التغذیة الجوفیة في حوض مرقیة باستخدام  لبنى عباس والري

 2015-07-28 كمیل بوراس. د ) GIS(نظام المعلومات الجغرافیة 

ة الھندسة المائی
تقویم موارد المیاه الجوفیة المضغوطة في المنطقة السھلیة بین نھري الغمقة  لمیس عبدهللا والري

 طرطوس - واألبرش 
شریف حایك      . د
 2015-12-01 غطفان عمار . د

الھندسة المائیة 
شریف حایك       . د نمذجة میاه الموارد الجوفیة المضغوطة في المنطقة السھلیة لحوض نھر بانیاس نور غانم  والري

 2015-12-20 غطفان عمار . د

ھندسة المواصالت 
تأثیر دراسة الحصویات المعاد تدویرھا على البیتون المستخدم في الرصف  األغر غدا والنقل

 الصلب
عماد فاضل       . د
 2015-05-20 صبا خیر بك. دة

ھندسة المواصالت 
قطاع من طریق ( المروریة للطرق الریفیة  تطویر منھجیة لفحص السالمة دارین یوسف والنقل

 2015-05-20 رناء احمد. دة )صافیتا  - طرطوس 

ھندسة المواصالت 
تعدیل البیتومین والخالئط البیتومینیة المحلیة لزیادة ممانعتھا للعوامل المناخیة  زینھ سلطان والنقل

 في المنطقة الساحلیة
رناء درویش أحمد . د

 2015-11-11 رامي حنا. د

ھندسة المواصالت 
 RCAدراسة امكانیة استخدام الحصویات المعاد تدویرھا من نواتج ھدم البیتون  سمیرة عباس والنقل

 HMAفي تصمیم الخلطات االسفلتیة الحارة 
رامي حنا        . د
 2015-05-20 رناء احمد. دة
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ھندسة المواصالت 
جبلة و ( طرطوس عقدتي  -راد الالذقیة تقییم مستوى أداء الرمبات على أوتست عبیر لولو والنقل

 ) القرداحة 
  فادي كنعان     . د
 2015-12-20 أكرم الرستم. د 

ھندسة المواصالت 
البحث في إمكانیة تدویر المكشوط اإلسفلتي وإعادة استخدامھ في طبقات التغطیة  عال جندي والنقل

 2015-07-28 بسام سلطان. د البیتومینیة  

ھندسة المواصالت 
دراسة تأثیر عامل مقاومة االنزالق على سالمة حركة العربات على الطرق  عالء محفوض والنقل

 2015-04-28 شذى أسعد. د المركزیة في محافظة الالذقیة

ھندسة المواصالت 
دراسة استخدام نواتج الھدم المعاد تدویرھا في صناعة البیتون المرصوص  علي ابراھیم والنقل

 بالمداحي
    ا     رامي حن. د
 2015-12-01 علي خیر بك. د

ھندسة المواصالت 
 2015-12-01 شذى أسعد. د تحدید مستویات الخدمة على الطرق الشریانیة المحیطة بمركز مدینة الالذقیة غدیر منصور والنقل

ھندسة المواصالت 
 أكرم رستم      . د ن باتجاھین تقییم متعدد المعاییر لألداء المروري للطرق الریفیة بحارتی محمد ابراھیم والنقل

 2015-03-10 فادي كنعان. د

ھندسة المواصالت 
 2015-04-28 رامي حنا. د تصمیم الخلطات اإلسفلتیة في المنطقة الساحلیة باستخدام تقنیة السوبر بیف موفق شمسین  والنقل

ھندسة المواصالت 
لبیتومینیة باستخدام نفایات أكیاس البحث في امكانیة تحسین أداء الخلطات ا میسم كوسى والنقل

 2015-05-20 رناء احمد. دة النایلون

ھندسة المواصالت 
 2015-12-20 شذى أسعد. دة اقتراح نموذج نظام نقل ذكي في مدینة الالذقیة نغم الخطیب والنقل

العناصر المنتھیة  التحلیل الالخطي الھندسي للبالطات الرقیقة باستخدام طریقة ابراھیم حسن الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-28 سلیمان أبو دیاب. د المعدلة

استعمال أنظمة جدران قص ھجینة مقترنة لتحسین االستجابة الزلزالیة لألبنیة  الیاس سلوم الھندسة اإلنشائیة
 2015-03-24 بادیة حیدر. د العالیة

المسلحة الصناعیة المحلیة بتأثیر  مقارنة سلوك نماذج من المداخن البیتونیة أیمن حسن الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-28 زكائي طریفي. د أحمال الریاح والزالزل

مقارنة أشكال التربیط األفضل المدروسة لتحسین األداء الزلزالي للجمل  بشار حلوم الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-28 زكائي طریفي. د اإلطاریة الفراغیة مع أداء الجمل المختلطة لنماذج أبنیة محلیة 

دراسة مساھمة البالطات المفرغة مع الجمل الحاملة لألبنیة العالیة في تحسین  تیماء مصطفى  الھندسة اإلنشائیة
 استجابتھا تحت تأثیر قوى الزالزل

نعمان عیسى     . د
 2015-04-28 درید سلوم. د

األداء الزلزالي لبعض نماذج  دراسة تأثیر مخمدات االحتكاك الزلزالي على جوزیف الدكر الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-14 نائل حسن. د األبنیة المسبقة الصنع في سوریة

تصمیم المقاطع المعدنیة األكثر كفاءة للتحنیب الفتلي باستخدام الشبكات العصبیة  رنیم الوفائي  الھندسة اإلنشائیة
 االصطناعیة 

نعمان عیسى     . د
 2015-12-20 سماح مكیة . دة

التحلیل الالخطي الھندسي للشرائح المستویة باستخدام طریقة العناصر المنتھیة  صفوان دیب  اإلنشائیةالھندسة 
 2015-04-28 سلیمان أبو دیاب. د المعدلة 

عبدالرزاق  الھندسة اإلنشائیة
 حمزه

فاعلیة مخمدات الكتلة المنسجمة في تخفیض قیم االستجابة الزلزالیة لألبنیة 
 2015-04-28 صرعصام نا. د العالیة

 علي أنطكلي الھندسة اإلنشائیة
تقییم األداء الزلزالي لبعض نماذج الجسور البیتونیة المسلحة في الساحل 

منشأ باستخدام التحلیل -السوري مع األخذ باالعتبار التفاعل المتبادل تربة
 الستاتیكي الالخطي

 2015-04-28 نائل حسن. د

لجدران القص ذات األلواح ) R(ة في دراسة معامل السلوك الزلزالي مساھم عھد صباغ الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-28 بادیة حیدر. دالمصنعة من الفوالذ منخفض إجھاد الخضوع إلطارات ) spsw(الفوالذیة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 معدنیة منخفضة أو متوسطة االرتفاع

رمل مع استخدام مسحوق تأثیر إضافات مخلفات الحجر الكلسي كبدیل جزئي لل محمد دیب الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-28 قصي نداف. د الرخام كمادة مضافة على خصائص البیتون

دراسة العوامل المؤثرة على األثر الحراري في جدران المداخن البیتونیة  یارا رستم الھندسة اإلنشائیة
 2015-04-28 زكائي طریفي. د المسلحة الصناعیة 

في ظروف الساحل ( تجفیف الشمسي للحماة باستخدام الساحات المغطاهتطویر ال أسامھ ریا الھندسة البیئیة
 )السوري

ھیثم جناد          . د
 2015-04-14 حسام صبوح. د

دراسة إمكانیة استخدام تقنیة الغاز الحیوي كطریقة لالستفادة من المخلفات  خولھ حسون الھندسة البیئیة
 االعضویة في المنطقة الساحلیة السوریة

جناد           ھیثم. د
 2015-07-14 أیوب حسن. د

عمار دبالیز       . د تطویر نموذج لحساب معامل انتقال األوكسجین في أحواض الحمأة المنشطة راما خضور الھندسة البیئیة
 2015-07-14 ھیثم جناد. د

الحمضیة والقلویة تدویر میاه الغسیل الناتجة عن تنشیط المبادالت األیونیة  رند عثمان الھندسة البیئیة
 2015-04-28 أحمد وزان. د مصفاة بانیاس(

لتقییم نوعیة میاه بحیرة سد  CCME WQIاستخدام مؤشر جودة المیاه  ریتا عطا هللا الھندسة البیئیة
 الصوراني

حسام صبوح      . د
 2015-07-28 رائد جعفر. د

لتحدید نوعیة میاه ) NSFWQI, NEWWQI(استخدام مؤشري الجودة  ریتا كباس الھندسة البیئیة
 بحیرة سد الباسل في طرطوس

ھناء سلمان       . د
 2015-08-18 ھیثم جناد. د

نمذجة عكارة المیاه في محطة تنقیة میاه الشرب في السن باستخدام الشبكات  عزیز عسیكریھ الھندسة البیئیة
 العصبونیة الصنعیة

عادل عواض     . د
 2015-04-14 رائد جعفر 

 عال الخمیر سة البیئیةالھند
في بحیرة الباسل باستخدام الشبكات ) DO(نمذجة األوكسجین المنحل 

ونظم االستدالل الضبابي العصبي التكیفي ) ANN(العصبونیة الصنعیة 
)ANFIS ( 

. رائد جعفر   د. د
 2015-10-27 عادل عوض

ھویة السطحیة باستخدام دینامیك دراسة توزع األكسجین المنحل في أحواض الت علي میا الھندسة البیئیة
 الموائع المحوسب

رائد جعفر         . د
 2015-03-24 حسام صبوح. د

 2015-05-20 احمد وزان. د االستثمار المستدام للغازات المنبعثة من المطامر الصحیة فادي حلیبیھ الھندسة البیئیة

ف الصناعي لمصفاة بانیاس باستخدام تقییم أداء محطة معالجة میاه الصر كنده علي الھندسة البیئیة
 النمذجة الحاسوبیة

رائد جعفر        . د
 2015-04-14 عادل عوض. د

رصد تدابیر تخفیف األثر البیئي في بعض المنشآت النفطیة في منطقة الساحل  مایا نوح الھندسة البیئیة
 السوري

. ھیثم جناد        د. د
 2015-05-20 عادل عوض

عادل عواض     . د استخدام مؤشر المنطق الضبابي لتحدید جودة میاه بحیرة السن محمود عبود الھندسة البیئیة
 2015-07-14 احمد وزان. د

مساھمة في إزالة بعض العناصر الثقیلة من میاه الصرف الصناعي بطریقة  مھند غصن الھندسة البیئیة
 التعویم

حسام صبوح     . د
 2015-03-24 ابراھیم راھب. د

دسة الھن
. رامي أسطة     د. د دراسة تجریبیة وعددیة لألساس مستمر بالقرب من منحدر ابراھیم محمد الجیوتكنیكیة

 2015-03-24 مالك حسن

الھندسة 
دراسة عددیة لمشكلة التداخل بین أساسین شرطیین متجاورین یستندان على  آمنھ سلمان الجیوتكنیكیة

 تربة رملیة
صفوان عبد هللا   . د

 2015-04-14 یق فیاضتوف. د

الھندسة 
 2015-05-20 رامي العبده. د لألوتاد المعروضة إلجھادات شادة) 3D(دراسة عددیة ثالثیة األبعاد  رشا أحمد الجیوتكنیكیة



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الھندسة 
العبده      رامي . د )شدادات(دراسة عددیة بطریقة العناصر المنتھیة للجدران الوتدیة بمرابط خلفیة  رولى مورللي  الجیوتكنیكیة

 2015-05-20 توفیق فیاض. د

الھندسة 
دراسة عددیة لمعامالت المرونة في تجارب صفائح التحمیل على الترب  زینھ زغیبي الجیوتكنیكیة

 2015-03-24 منذر الزاوي. د المتماسكة

الھندسة 
والت الستاتیكیة دراسة عددیة لقدرة تحمل التربة ألساس مستمر تحت تأثیر الحم صبا الخیر الجیوتكنیكیة

 2015-10-27 مالك حسن. د والزلزالیة 

الھندسة 
مساھمة في التنبؤ بفعالیة الرص الدینامیكي للترب الرملیة بطریقة األوزان  عفراء جبیلي الجیوتكنیكیة

 2015-04-14 رامي العبده. د الساقطة

الھندسة 
منذر الزاوي      . د لى السلوكیة االنضغاطیة للترب الرملیةدراسة تاثیر نسسبة المواد الناعمة ع عمار النمر الجیوتكنیكیة

 2015-05-20 صفوان عبد هللا. د

الھندسة 
دراسة عددیة لقدرة تحمل التربة ألساس سطحي متوضع على تربة متعددة  والء حلوم الجیوتكنیكیة

 2015-04-14 مالك حسن. د الطبقات

الھندسة 
ندى محفوض     . د في حساب التشوھات األفقیة والشاقولیة لمنشأة ھندسیة  مساھمة برمجیة أحمد خلیل الطبوغرافیة

 2015-03-10 محسن أحمد. د

الھندسة 
 2015-03-24 علي زوباري. د تطویر الخریطة العقاریة ثنائیة البعد نحو نظام الخریطة الرقمیة ثالثیة األبعاد حسن عساف الطبوغرافیة

الھندسة 
 2015-03-24 أحمد علي. د مساھمة برمجیة الستخراج المعالم الخطیة من المرئیات الفضائیة رنیم درویشو الطبوغرافیة

الھندسة 
مساھمة في دراسة تأثیر االنكسار الجانبي والشاقولي الناتج عن بعض العوامل  زیاد شدود الطبوغرافیة

  EDMالطبیعیة على قیاسات 
منیر یحیى         . د
 2015-07-28 وائل دیوب. د

الھندسة 
 GPSمساھمة في دراسة واختبار  تحویل اإلحداثیات العالمیة المغطاة بنظام  سنان التزه الطبوغرافیة

 إلى االحداثیات المحلیة
  فایز دیب     . د
 2015-03-10 وائل دیوب. د   

الھندسة 
 2015-03-10 حیىمنیر ی. د مراقبة انزالق التربة باستخدام التقنیات المساحیة یامن بلیدي الطبوغرافیة

ھندسة و إدارة 
دراسة تأثیر االضافات البولیمیریة على خصائص البیتون البولیمیري في  أسامة أبو كف التشیید

 2015-01-13 علي خیر بك. د الحالتین  الطریة و الصلبة

ھندسة و إدارة 
ودراسة عوامل مسألة تخصیص الموارد الالزمة للمجابل البیتونیة المركزیة  حازم جدید  التشیید

 تحسین إنتاجیتھا في محافظة الالذقیة
بسام حسن        . د
 2015-03-10 علي خیر بك. د

ھندسة و إدارة 
 التشیید

عبد الرحمن 
 2015-02-03 محمد عرجة. د استخدام منھجیة ھندسة القیمة في مشروع سكن اإلیواء بھدف أمثلة الكلفة رفاعیة

ھندسة و إدارة 
نموذج إلدارة لوجستیات أعمال اإلغاثة بعد الكوارث تحت ظروف عدم التأكد  علي علوش التشیید

 2015-04-14 جمال عمران. د باستخدام المنطق الضبابي

ھندسة و إدارة 
دراسة مسألة اختیار الروافع لمشاریع تشیید األبنیة وعالقتھا بنظام البناء في  ماھر حسن التشیید

 2015-11-11 بسام حسن. د سوریة

سة و إدارة ھند
  علي جنود  . د إدارة النفایات الطبیة للمشافي العامة في محافظة طرطوس محمد عبدو التشیید

 2015-06-10 احمد وزان. د  

ھندسة و إدارة 
جمال عمران      . د التصمیم االقتصادي لألعمدة الخرسانیة المسلحة باستخدام الخوارزمیة الجینیة مروة أقجة التشیید

 2015-05-20 صورنزیھ من. د

ھندسة و إدارة 
  علي جنود    . د تقدیر التكالیف العامة للمشاریع اإلنشائیة باستخدام الشبكات العصبونیة  ناجي فرنجیھ التشیید

 2015-03-24 محمد عرجة. د  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھندسة و إدارة 
علي خیر بك     . د دراسة إمكانیة استخدام نواتج قص وصقل الغرانیت كفیلر في البیتون نغم مفتي التشیید

 2015-03-10 عماد فاضل. د

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

اكتشاف وتصنیف عیوب وصالت اللحام في الصور الشعاعیة باستخدام معالجة  أنس علي المیكاترونیك
 2015-10-27 تمإیاد حا. د الصورة الرقمیة 

عبد الرزاق  المیكاترونیك
 2015-02-03 ربیع حبیب. د )قوة(نمذجة عملیات التجمیع الصناعیة باستخدام ذراع آلي مزود بحساس عزم  دبور

عبد القادر  المیكاترونیك
 مصري

تصمیم متتبع ذكي لنقطة الطاقة األعظمیة لنظام كھروشمسي باستخدام تقنیات 
 2015-03-24 دي متوجفا. د الذكاء الصنعيّ 

 2015-03-24 ربیع حبیب. د دراسة و تصمیم نظام تحكم بصوامع الحبوب في جبلة نوار حسون المیكاترونیك

تصمیم نظام قراءة الشفاه للتعرف على كلمات باللغة العربیة باستخدام معالجة  نور سالمة المیكاترونیك
 2015-10-27 إیاد حاتم. د الصورة الرقمیة 

محمولة على  RGB-Dتصمیم نظام بیة افتراضیة ثالثیة البعد بواسطة كامیرا  یحیى ابراھیم ترونیكالمیكا
 2015-10-27 إیاد حاتم. د عربة

من آلة (تطویر أتمتة خط إنتاج دخول شرائح الشوندر في معمل سكر سحلب  یعرب عباس المیكاترونیك
 2015-10-27 محمد خنیسي. د )التشریح إلى جھاز االستخالص

منى إسبر                 . د دراسة ونمذجة الـاثیر المتبادل بین الشاحن التوربیني ومحرك الدیزل البحري  أحمد  الیوسف الھندسة البحریة
 2015-02-17 نسرین محمد. د

 2015-03-10 سائر صلیبیة . د دراسة أداء وكفاءة عملیات التشغیل في محطة الحاویات الخاصة بمرفأ الالذقیة  علي دیبو الھندسة البحریة

ً لمؤشر  Co2تخفیض انبعاثات  فراس صقر الھندسة البحریة لسفن الحاویات العابرة باألقنیة  EEOIوفقا
 2015-03-10 رامي حوا. د البحریة من خالل اختیار األبعاد المثلى لھا

وفق ) panamax(بضائع الصب االختیار األمثل لسعة سفن ناقالت وناقالت ال فینوس حیدر الھندسة البحریة
 2015-03-10 رامي حوا. د المؤشر التصمیمي لمعدل استھالك الطاقة

ھندسة الحاسبات 
تحسین التصنیف اآللي ألمراض القلب الصمامیة باستخدام إشارات تخطیط  إباء جلعود والتحكم اآللي

 2015-03-10 جعفر الخیر. د أصوات القلب

ھندسة الحاسبات 
تحسین أداء تراسل بیانات الوسائط المتعددة باستخدام الجدولة الفعالة  بولس الخوري والتحكم اآللي

 2015-01-13 محمد حجازیة. د لبوتوكوالت الزمن الحقیقي

ھندسة الحاسبات 
 2015-02-17 حسن األحمد. د تحسین أداء خوارزمیة الزاحف في محركات البحث حسان صالح والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
 2015-03-10 بالل شیحا. د  Scadaالتحكم والمراقبة عن بعد لمعامل صناعة التبغ باستخدام نظام حیدر حسن لتحكم اآلليوا

ھندسة الحاسبات 
تحلیل و تصمیم نظام كشف تسلل في الشبكات الالسلكیة باستخدام الشبكات  ربا ابراھیم  والتحكم اآللي

 2015-02-17 حسن األحمد. د العصبونیة

سة الحاسبات ھند
تحسین أداء متحكم ضبابي لمالحظة مسار نقطة االستطاعة األعظمّیة في  ربیع صبیرة والتحكم اآللي

 2015-02-03 إلفة حولجة. دة الخالیا الشمسّیة باستخدام الخوارزمّیة الجینّیة
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ھندسة الحاسبات 
 2015-02-03 جعفر الخیر. د لتولید وتحلیل مضلعاتھاإنشاء قاعدة بیانات أولیة للصوتیات السوریة  رنیم كناج والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
 2015-04-28 ألفت جولحة. د التشخیص اآللي لخلل حركة مشي اإلنسان باستخدام التحلیل الفیدیوي  شذى ابراھیم والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
تخدمة في بناء محررات تحسین أداء خوارزمیات تمییز األصوات المس طارق علي والتحكم اآللي

 2015-03-24 حسن األحمد. د النصوص الصوتیة

ھندسة الحاسبات 
المستخدمة في الشبكات الخاصة االفتراضیة عن  DESتحسین أداء خوارزمیة  عالء غـدا والتحكم اآللي

 2015-02-03 لبنى علي. دة طریق تعدیل مخططات التشفیر

ھندسة الحاسبات 
بناء نظام موزع للتعرف على األشخاص باالعتماد على القیاسات الحیویة  علي برھوم والتحكم اآللي

 2015-02-03 مریم ساعي. د المختلطة

ھندسة الحاسبات 
ّب على االعاقات البشریة علي كردیة والتحكم اآللي  2015-02-03 بالل شیحا. د استخدام اشارات الدماغ البشري المستخلصة في التغل

ھندسة الحاسبات 
 2015-03-10 حسن األحمد. د تحسین نسبة التعرف على كائن متحرك في مقاطع الفیدیو كنانة الونوس م اآلليوالتحك

ھندسة الحاسبات 
 2015-03-24 ریاض ضاھر. د ) IPTelephony(تحسین جودة الخدمة في نظام الھاتف الشبكي  مجد البندیك والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
 2015-02-03 ھیثم الرضوان. د تحسین أداء خوارزمیة التسلیمن في نظام بعید المدى المتطور محمد سعید والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
 2015-04-28 بلسم عید. د كشف وتصنیف سرطان الجلد باستخدام تقنیات معالجة الصورة مھا شاویش والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
ء المتحكم الضبابي لنظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواء وتحقیق تحسین أدا ناتالي كابیرلیان والتحكم اآللي

 2015-02-03 ألفت جولحة. د األمثلیة باستخدام الخوارزمیات التطوریة 

ھندسة الحاسبات 
 2015-12-01 ألفت جولحة. د تصمیم نظام طیار آلي باستخدام التحكم العكسي المتكیف نسرین مخلوف والتحكم اآللي

سبات ھندسة الحا
 ,AODVباستخدام بروتوكوالت التوجیھ  MANETتحسین أداء شبكات  نور محمد والتحكم اآللي

OLSR , ZRP 2015-02-17 جبر حنا. د 

ھندسة الحاسبات 
تحسین أداء خوارزمیات اختیار رأس العنقود في شبكات الحساسات الالسلكیة  ھاشم عزام والتحكم اآللي

 2015-02-17 ر الخیر جعف. د باستخدام المنطق الضبابي

ھندسة الحاسبات 
 2015-02-03 بالل شیحا. د تصمیم متحكم ضبابي أمثلي لتتبع مسار ذراع روبوت ھزار غانم والتحكم اآللي

ھندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللي

یوري األحمد 
 2015-02-03 سم عیدبل. د تطبیق تقنیات شبكات الحساسات الالسلكیة والتحكم الموزع على المنازل الذكیة الحسني

ھندسة الطاقة 
شعیب محمود            . د دراسة التغذیة الكھربائیة لكلیة اآلداب في جامعة تشرین بالطاقة الشمسیة ابراھیم أحمد الكھربائیة

 2015-03-10 علي زاھر. د

ھندسة الطاقة 
ة الكھربائیة السوریة مراقبة توتر و تردد قبضان تجمیع شبكة نقل الطاق الحسین الخیر الكھربائیة

 باستخدام خرائط كوھونین ذاتیة التنظیم
تمام حیدر                 . د
 2015-11-11 فیصل شعبان. د

ھندسة الطاقة 
تطبیق أسلوب إدارة الطاقة باستخدام المنطق الضبابي لتغذیة حمولة كھربائیة  أحمد میني الكھربائیة

 ئیةمن طاقة الھیدروجین مع الخالیا الكھروضو
مسعود صبیح            . د
 2015-03-24 فیصل شعبان. د

ھندسة الطاقة 
إعداد خوارزمیة لزاجل حمایة تفاضلي رقمّي لمحوالت القدرة باالعتماد على  أكرم سلیمان الكھربائیة

 تحویل المویجة 
عمار حجار             . د
 2015-02-03 طارق خیر بك. د
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ھندسة الطاقة 
استخدام الخوارزمیة الجینیة في دراسة موثوقیة التغذیة الذاتیة لمحطة تولید  نصرأمین  الكھربائیة

 محردة
زیاد ھرموش            . د
 2015-09-22 جورج اسبر. د

ھندسة الطاقة 
ھیثم دغرور            . د تطویر طریقة لتقییم أمان القدرة الكھربائیة بوجود مصادر طاقة ریحیة بشرى صالح الكھربائیة

 2015-09-22 نسمت أبو طبق. د

ھندسة الطاقة 
استخدام نظریة اللعبة في توزیع كلفة الضیاعات بین المستثمرین في نظم طاقة  راما سلوم الكھربائیة

 كھربائیة
تمام حیدر            . د

 2015-11-11 مسعود صبیح. د

ھندسة الطاقة 
شعیب محمود          . د مخبري نمذجة وبناء نظام كھروشمسي ریان عبدو الكھربائیة

 2015-03-10 غسان حایك. د

ھندسة الطاقة 
دراسة تأثیر استخدام متحكم ضبابي عصبوني على التحم األوتاماتیكي بالتولید  شاكر حمود الكھربائیة

 في نظم القدرة المترابطة
ھیثم دغرور                . د

 2015-12-01 تمام حیدر. د

ھندسة الطاقة 
شعیب محمود              . د المستقب االسطواني / حراري/التحكم بنظام تولید طاقة كھربائیة سمسي  عصام سلوم بائیةالكھر

 2015-12-01 علي زاھر. د

ھندسة الطاقة 
ً على المنطق الضبابي علي أوغلي الكھربائیة نسمت أبو طبق      . د تتبع نقطة االستطاعة األعظمیة لخلیة شمسیة اعتمادا

 2015-02-03 مسعود صبیح. د

ھندسة الطاقة 
 الكھربائیة

عماد الدین 
 الصاري

تحسین استقرار الجھد في شبكات نقل القدرة باستخدام المعوض الساكن اعتمادا 
 على المنطق الضبابيّ 

فیصل شعبان                . د
 2015-02-03 زیاد ھرموش. د

ھندسة الطاقة 
سة فنیة واقتصادیة الستبدال الكواسر البیتونیة في مبنى توسع الھندسات درا لین حسن الكھربائیة

 بألواح شمسیة 

عالء الدین حسام . د
مسعود . الدین     د

 صبیح
14-04-2015 

ھندسة الطاقة 
من أجل تقلیل ضیاعات النقل باستخدام تقنیة  UPFCتحدید الموقع األمثل ل ماجده محمد  الكھربائیة

 2015-04-28 مار حجارع. د الحل األمثل 

ھندسة الطاقة 
تحدید المیزات الكھرومیكانیكیة لمحرك تحریضي ثالثي الطور بملفات ثابت  محمد ربیع الكھربائیة

 غیر متماثلة
عزت حسن              . د
 2015-11-11 غسان حایك. د

ھندسة الطاقة 
تمام حیدر           . د ت القدرة الكھربائیةمراقبة نقطة الحرارة األعظمیة في محوال معال ابراھیم الكھربائیة

 2015-03-24 محمد زھیره . د

ھندسة الطاقة 
ھیثم دغرور           . د دراسة إمكانیة تحسین زمن استقرار التردد في نظم القدرة الكھربائیة  نادین اسماعیل الكھربائیة

 2015-03-10 شعیب محمود. د

ھندسة الطاقة 
  غسان الحایك   . د تصمیم و تنفیذ منظم خطي للتحكم بمحرك تیار مستمر ينور مقدس الكھربائیة

 2015-03-24 عزت حسن. د

ھندسة الطاقة 
عزت حسن            . د رفع وثوقیة عملیة التحكم في رافعة تاكراف العاملة في مرفأ الالذقیة نورس سلیمان الكھربائیة

 2015-02-17 غسان حایك. د

ھندسة الطاقة 
تطویر استراتیجیة تحكم لتقلیل تأثیرات المزارع الریحیة على التحكم اآللي  ھبة ابراھیم بائیةالكھر

 بالتولید في نظم القدرة الكھربائیة 
ھیثم دغرور         . د
 2015-11-11 نسمت أبو طبق. د

ھندسة الطاقة 
 ي الثالثّي الطور الدراسة الحراریة و األیرودینامیكیة للمحرك التحریض ھمام زیتي الكھربائیة

عزت حسن        . د
عالء الدین حسام . د

 الدین
22-09-2015 

ھندسة الطاقة 
 الكھربائیة

یاسمین 
 محجازي

حمایة نظام القدرة الكھربائي من انخفاض التردد باالعتماد على الفصل المالئم 
 لألحمال

عمار حجار            . د
 2015-02-17 محمد ساعاتي. د

ھندسة الطاقة 
التمییز بین تأرجح االستطاعة واألعطال في الحمایة المسافیة باستخدام تحویل  یامن السیوفي الكھربائیة

 المویجة
عمار حجار         . د
 2015-11-11 عمار ساعاتي. د
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ھندسة الطاقة 
ً باستخدام االقتران بالرنین المغناطیسي یسرى بوز الكھربائیة           زیاد ھرموش . د نقل الطاقة السلكیا

 2015-03-10 جورج إسبر. د

ھندسة الطاقة 
  تمام حیدر      . د تصمیم نظام خبیر إلدارة حركة القطارات واألتمتة في نظام الطاقة الكھربائیة سھیر صبح الكھربائیة

 2015-04-14 غادي محمودي. د 

 2015-11-11 غادي محمودي. د ي شبكات الرقاقة الواحدةتطویر منھجیة شاملة لتوضع التطبیق وللتوجیھ ف أكرم نجار ھندسة االتصاالت

تتبع الحیاة الحیوانیة في المحمیات الطبیعیة باستخدام شبكات الحساسات  بشرى حسن ھندسة االتصاالت
 2015-03-10 جمال خلیفة. د الالسلكیة الھجینة

الخلویة باستخدام تقنیات  في الشبكات) D2D(تطویر أداء اتصال بین األجھزة  حسین طھ ھندسة االتصاالت
 2015-11-11 غدیر ماضي. د MIMOالنظام 

في شبكات  MQQدراسة تحلیلیة لتطبیق خوارزمیة التشفیر الغیر متناظر  خدیجة اسكندر ھندسة االتصاالت
 2015-02-17 بشرى معال. د الحساسات الالسلكیة الداعمة للوسائط المتعددة

استھالك الطاقة في شبكات الحساسات الالسلكیة الداعمة للوسائط  تخفیض دعاء محمود ھندسة االتصاالت
ً على التحسس المضغوط في تقنیات دمج الصور  المتعددة اعتمادا

مثنى القبیلي            . د
 2015-04-28 غادي محمودي. د

المخارج  في نظام الھوائیات متعددة المداخل و X  &Yتحلیل أداء التقنیة  رزان حبیب ھندسة االتصاالت
MIMO 2015-02-03 غدیر ماضي. د بإضافة قناة راجعة محدودة 

 2015-02-17 السموءل صالح. د تحسین نسبة ضغط الصور المجسمة باستخدام التحویل المویجي المتقطع رنیم اسماعیل  ھندسة االتصاالت

 عبیر صالح ھندسة االتصاالت
المنخفضة والمستخدمة  تحسین أداء شبكات نقل المعطیات ذات معدالت النقل

بالتحكم بالمنشأة العاملة في الزمن شبھ الحقیقي باالعتماد عللى البنى الھجینة 
ZigBee/can 

 2015-03-24 جمال خلیفة. د

 2015-03-10 بشرى معال. د VANETفي شبكات   DDOSتحسین تقنیات الحمایة ضد ھجوم  عالء محفوض ھندسة االتصاالت

 2015-12-01 غدیر ماضي. د  MU-MIMOتطویر أداء خوارزمیات جدولة المستخدمین لنظام  زریقةعمار  ھندسة االتصاالت

السلكیة المستخدمة في مراقبة / تحسین أداء شبكات الحساسات المتكاملة سلكیة لؤي محمد ھندسة االتصاالت
 2015-03-24 مثنى القبیلي . د خطوط األنابیب تحت الماء

 2015-12-01 خولة حموي. د تحسین أداء خوارزمیات التوجیھ في شبكات الرقاقة الواحدة نديمجد الج ھندسة االتصاالت

 ھال ابراھیم ھندسة االتصاالت
تحسین أداء منظومات المراقبة و التحكم بالبیوت البالستیكیة باستخدام شبكات 

الحساسات و المشغالت الالسلكیة باالعتماد على البنیة 
 ZigBee/Ethernetالھجینة

 2015-05-20 جمال خلیفة. د

تحسین أداء الشبكات الالسلكیة في الكشف عن العقد غیر المرئیة باستخدام  ھیفاء دیب ھندسة االتصاالت
 2015-02-17 معین یونس. د المعتمد على خوارزمیات تقدیر اتجاه الورود ESPARھوائي 

 2015-02-03 معین یونس. د الظروف الجویة السیئة تحسین أداء الھوائي الرقعي في یاسمین زیدان ھندسة االتصاالت

 Gتحسین أداء الھوائي الرقعي متعدد المجاالت باقتراح تصمیم لھوائي شكل  یحیى طحان ھندسة االتصاالت
 2015-04-14 السموءل صالح. د باستخدام الھندسة التجزیئیة 

ھندسة التصمیم 
ي على استثمار أجزاء اآلالت المصنعة وفق نظام تخفیض األثر الترایبولوج خلود القبیلي واالنتاج

 الشرائح
أحمد سالمة            . د

 2015-03-10 تمام سلوم. د



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

121  

ھندسة التصمیم 
رامي منصور        . د تعدیل بعض خواص مركبات البولي استر غیر المشبع بإضافة مواد مطاطیة زبیده طھ واالنتاج

 2015-03-10 نبیل مقدسي. د

یم ھندسة التصم
التحدید الدقیق ألماكن التآكل في أنبوب نقل النفط الواصل بین مصبي بانیاس  طارق عیاشي  واالنتاج

 2015-02-17 أحمد سالمة. د وطرطوس النفطیین باستخدام تقنیات الستشعار عن بعد

ھندسة التصمیم 
التحلیل بالعناصر المنتھیةالنحناء سھم الرافعة التلیسكوبي ذي المقطع المستطیل  فادي طحان واالنتاج

 األجوف بمساعدة الحاسوب
سمیر كفا              . د
 2015-02-03 رائد نجار. د

ھندسة التصمیم 
ھادي معال             . د تأثیر النموذج وبارامترات السباكة على جودة سبوكات األلمنیوم بالقالب الممتلئ زویا غانم واالنتاج

 2015-03-24 سلیمان علي. د

ھندسة التصمیم 
رامي منصور       . د تأثیر مواد اإلضافة البولیمیریة على بعض خواص الجبس في مجال البناء عاصم رھیجة واالنتاج

 2015-04-28 سمیر كفا. د

ھندسة التصمیم 
خضر خفیف                  . د نیع زرعات عظمیة بدیلة نمذجة ومحاكاة رقمیة لتصمیم وتص غدیر علي واالنتاج

 2015-04-28 تمام سلوم. د

ھندسة التصمیم 
خضر خفیف           . د دراسة التقادم المسرع للبولیمیرات ذات األساس بولي أوریثان لبنى خلیل واالنتاج

 2015-11-11 رامي منصور. د

ھندسة التصمیم 
 واالنتاج

مھند فائز 
 نصره

یر السماكة على خواص تعب الوصالت اللحامیة في الجسور المنفذة من قبل تأث
 2015-09-08 نیرودا بركات. د مجلس مدینة الالذقیة باستخدام طریقة البقعة الحمراء

ھندسة التصمیم 
دراسة ونمذجة أخطاء نقل الحركة في المسننات المستقیمة وطرق التصحیح  نور بایرلي واالنتاج

 لتحسین األداء
محمد زھرة           . د

 2015-04-28 تمام سلوم. د

ھندسة القوى 
تحسین األداء الحراري للواقط الشمسیة المسطحة بإضافة عواكش خارجیة  تمام دواي المیكانیكیة

 2015-03-10 رامي جورج. د مسطحة

ھندسة القوى 
 2015-02-03 بدر الدین عابدین. د ح في المنطقة النائیةاستخالص الماء من الھواء باستخدام طاقة الریا جمیل فرحات المیكانیكیة

ھندسة القوى 
 2015-03-24 نبیل غدیر. د تحسین مواصفات األنابیب في المراجل البخاریة في محطة بانیاس الحراریة رامي كحیلھ المیكانیكیة

ھندسة القوى 
لمشحنة لتوفیر الطاقة وتخفیض نمذجة ومحاكاة أداء محركات الدیزل البحریة ا ریم شاھین المیكانیكیة

 التلوث
عارف علي              . د
 2015-04-14 نبیل غدیر. د

ھندسة القوى 
التصمیم الطاقي األمثل لتكییف مبنى في تدمر باستخدام التخزین الحراري  سعید جیدة المیكانیكیة

 2015-04-14 محمد علي. د الكامن في الجلید

ھندسة القوى 
تخفیض استطاعة منشأة تكییف الھواء المركزي باالعتماد على ماء التكاثف  حیدرعقبة  المیكانیكیة

 2015-04-28 جابر دیبة. د الناتج عن المنشأة

ھندسة القوى 
تأثیبر شكل مدخل ماء التغذیة على التدرج الحراري ضمن خزان حراري  علي حمودي المیكانیكیة

 2015-03-10 النا كنجو. د شمسي

ھندسة القوى 
یوسف یاخور            . د تصمیم منزل بیئي كامل احمالھ بالطاقة الشمسیة فیروز سعود یكانیكیةالم

 2015-04-14 جوني تقال. د

ھندسة القوى 
 المیكانیكیة

كارولین 
 الشریقي

من أجل تدفئة أرضیة لصالة ) مدفأة حطب حائطیة+ ریحي(تطویر نظام ھجین 
 2015-04-28 ھیثم أسمر. د مركز رعایة مسنین

ھندسة القوى 
العاملة بوسائط التبرید البدیلة ) ھواء - ھواء (دراسة ونمذجة المضخة الحراریة  كمیت سلكان المیكانیكیة

 2015-03-24 عیسى الیوسف. د باستخدام خوارزمیة للتبادل الحراري 

ھندسة القوى 
 2015-09-22 رامي جورج. د القط الشمسي الھوائيتأثیر شكل الصفیحة الماصة المتموجة على أداء ال ماھر زوزو المیكانیكیة



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

122  

ھندسة القوى 
ھیثم أسمر        . د تصمیم مزرعة ریحیة في محطة جندر حمص مایا غصن المیكانیكیة

 2015-02-03 یاسر حسن. د

ھندسة القوى 
 2015-01-13 جھاد بدور. د دراسة ونمذجة أنظمة النكییف العاملة بالطاقة الشمسیة في وسائط النقل محمد دویر المیكانیكیة

ھندسة القوى 
االستفادة من الطاقة الحراریة الضائعة مع میاه التبرید في محطة محردة  مھند األحمد المیكانیكیة

 2015-12-20 محمد عطا بطل. د الحراریة لتدفئة البیوت البالستیكیة 

ھندسة القوى 
 2015-05-20 جابر دیبة. د )تحلیل البارامترات( تخدام مدخنة  حراریة شمسیةتولید الطاقة الكھربائیة باس میرنا محمود المیكانیكیة

ھندسة القوى 
دراسة األداء الحراري لثالثة أنواع من المقطرات الشمسیة ومقارنتھا و اختیار  نور خضور المیكانیكیة

 األفضل بینھا
یوسف یاخور           . د

 2015-03-24 جوني تقال. د

ھندسة القوى 
جھاد بدور        . د اختبار أداء عنفة ریحیة صغیرة متغیرة عدد الریش داخل نفق ھوائي یوحنا سعدو انیكیةالمیك

 2015-01-13 جورج إسبر. د

 كلیة الطب البشري

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

 أسامة العنان األمراض الباطنة
 -األسباب  -االننتشار : ل جلسة التحال الدموي ھبوط الضغط الشریاني خال

 2015-02-03 ابراھیم سلیمان. د التدبیر

 دینا ابراھیم األمراض الباطنة
دراسة سببیة لنقص عناصر الدم الشامل في مشفیي األسد وتشرین الجامعیین في 

 مدینة الالذقیة
فراس حسین      . د
 2015-02-17 سوزان الشمالي . د

 حسن العلیوي باطنةاألمراض ال
دراسة انتشار وحدوث التھاب الكولون المجھري لدى مرضى اإلسھاالت المائیة 

 المزمنة
حسان زیزفون          . د
 2015//17/2 علي داوود. د

 رفیق عوض األمراض الباطنة
دراسة العالقة بین درجة الضمور الزغابي ، وكل من شدة التظاھرات السریریة 

 عند مرضى الداء الزالقي البالغین Anti-TTG IgAة ومستوى ارتفاع قیم
میالد أنطانیوس          . د
 2015-03-10 ھیثم یازجي. د

 دراسة انتشار الطفیلیات المعویة عند مراجعي مشافي جامعة تشرین ساطع عرابي األمراض الباطنة
. منھل حسین     د. د

 2015-03-10 إیاد المحمود

 طلفراس الب األمراض الباطنة
االستجابة العالجیة الستئصال الطحال عند المرضى البالغین المصابین بفرفریة 

 ITPنقص الصفیحات المناعیة الذاتیة 
فراس حسین      . د
 2015-03-10 علي علوش. د

 لؤي السقا األمراض الباطنة
تاموجودات التنظیریة و انتشار االصابة بالملتویة البوابیة لدى مرضى القصور 

 المزمن المصابین بعسر الھضمالكلوي 
میالد أنطانیوس           . د
 2015-04-14 حسین  سعید. د

 سلیمان الخلیل األمراض الباطنة
في دراسة تضیقات الشجرة  Cytologyالقیمة التشخیصیة للدراسة الخلویة 

 الصفراویة
حسان زیزفون               . د

 2015-05-20 رنا عیسى. دة

 یوسف رحال األمراض الباطنة
في مشفى  IIانتشار اضطراب الوظیفة الدرقیة عند مرضى الداء السكري نمط 

 تشرین الجامعي في مدینة الالذقیة
ربا سلمان            . د
 2015-06-23 أریج بوبو. د

 غیدق خضرة األمراض الباطنة
دراسة خصائص صداع الشقیقة للمرضى المراجعین لعیادات المشافي الجامعیة 

 افظة الالذقیةفي مح
عیسى الیقة           . د
 2015-08-18 ھالة سعید. د

 نسة انتشار الداء السكري و ماقبل السكري عند مرض التھاب محفظة الكتف راما الخوري األمراض الباطنة
عبد الرزاق حسن         . د
 2015-10-13 كاسر الدو. د

 دراسة احصائیة -سبب بالستاتینات االعتالل العضلي الم سربو استیفان األمراض الباطنة
كاسر الدو              . د
 2015-10-13 عبد الرزاق حسن. د
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 األمراض الباطنة
مصطفى 
 البرغوث 

مع فعالیى ) ابراتروبیوم بروماید -السالبوتامول (مقارنة فعالیة تأثیر مركب 
 2015-11-11 ك حجازیةمال. د السالبوتامول لوحده في معالجة الداء الرئوي االنسدادي المزمن

 نور حاج محمد األمراض الباطنة
السلیة /دور خزعة ةویزل النقي في تشخیص األمراض الدمویة وغي الدمویة 

 /والخبیثة
فراس حسین            . د
 2015-11-11 عیسى أحمد. د

 كبدفي تشخیص تشمع ال) اإلیكو غراافي (دور الطرق غیر الغازیة  عال رسالن األمراض الباطنة
حسان زیزفون            . د
 2015-12-01 باسل عباس. د

األمراض الجلدیة 
 2015-02-17 جمال خدام. د عوامل الخطورة لحدوث الجدرات عبیر شاھین والزھریة

األمراض الجلدیة 
 إیاد بحرو والزھریة

في عالج % 10والكبریت % 25مقارنة فعالیة وتحمل كل من بنزوات البنزیل 
 2015-03-24 روال بدور. د لبالغینالجرب لدى ا

األمراض الجلدیة 
 معدل انتشار المتالزمة االستقالبیة لدى مرضى الصداف فاطمة فاضل والزھریة

فوز حسن                . د
 2015-03-24 ربا سلمان. د

 یعرب سخي التخدیر واالنعاش
اسة مقارنة در(التخدیر الناحي لجراحة دوالي الحبل المنوي بالمدخل اإلربي  

 )مع التخدیر العام
لمى عدره         . د
 2015-03-24 تیسییر ابراھیم. د

 2015-03-24 عقیل خدام. د دراسة تأثیر مشاركة الفنتانیل مع البوبیفاكائین في التخدیر القطني عند األطفال راما غریب التخدیر واالنعاش

 روزا حاتم التخدیر واالنعاش
دوائي بالغابابنتین على االستقرار الھیمودینامیكي أثناء دراسة تأثیر التحضیر ال

 عملیات استئصال المرارة بالتنظیر
تیسیر ابراھیم           . د

 2015-05-20 ندى اسماعیل. دة

 ھنادي سلوم التخدیر واالنعاش
فعالیة استخدام جرعات منخفضة من البوبیفاكائین للتخدیر الشوكي الجراء 

 حلیلتجریف الموثة عبر اال
میساء بركات           . دة
 2015-05-20 تیسییر ابراھیم. د

التولید وأمراض 
 رحاب مرسل النساء

اختالطات العملیة القیصریة بقسم التولید وأمراض النساء بمشفى األسد الجامعي  
 بالالذقیة

ثورة نعیسة             . د
 2015-02-17 أحمد عبدالرحمن. د

التولید وأمراض 
 تأثیر السمنة والسكري على خطر اإلصابة بإنتان الجرح التالي للقیصریة  سام شامیةح النساء

أحمد حسن یوسف      . د
 2015-03-24 میسون دیوب. د

التولید وأمراض 
 أمنیة الحاجي النساء

واالختالطات الناشئة أثناء الحمل  BMIالعالقة بین ارتفاع مشعر كتلة الجسم 
 والوالدة عند األم والجنین

جھاد أیوب            . د
 2015-03-24 محمد النقري. د

التولید وأمراض 
 طارق خضور النساء

فعالیة تصنیع جدار المھبل األمامي في تحسین أعراض سلس البول لدى 
 مشفى األسـد الجامعي -المریضات المراجعات لقسم التولید و أمراض النساء 

حسن صالح           . د
 2015-05-20 محمد النقري. د

التولید وأمراض 
 النساء

ماویھ 
 بالمراضة الحملیة التولیدیة / د/عالقة نقص الفیتامین  قصیراوي

أحمد یوسف            . د
 2015-12-20 ھیثم یازجي. د

 حسام كالس الجراحة 
على أرضیة ) جراحي -محافظ  (تقییم طرق تدبیر الخثار الشریاني الحاد 

 السفلیینالتصلب العصیدي في الطرفین 
غانم أحمد              . د
 2015-03-24 منتجب صالح. د

 أحمد شامیة  الجراحة 
تقییم المضاعفات المباشرة والباكرة للناسور الشریاني الوریدي عند مرضلى 

 الدیال
علي كفا          . د
 2015-03-24 ابراھیم سلیمان. د

 ة المیكانیكیة وطرق تشخیصھا عند البالغین دراسة أسباب االنسدادات المعوی سومر یونس الجراحة 
سجیع مسعود            . د
 2015-03-24 ماجد علي. د

 الطرق الجراحیة المّتبعھ في مستشفى األسـد الجامعي بالالذقیة مضر سعید الجراحة 
أكثم قنجراوي              . د
 2015-03-24 علي علوش. د

 ال  عبر الشرج في العالج الجراحي لداء ھیرشبرونغتقویم طریقة االنز باسم حاتم الجراحة 
محمد ناصر           . د
 2015-05-20 وجیھ علي. د



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

124  

 دراسة ومقارنة بین الخزع الجانبي الخالرجي والداخلي في تجمیل األنف حازم علي الجراحة 
فادي كش               . د
 2015-06-23 مصطفى ابراھیم. د

 الطرق الجراحیة المتبعة في مشفى األسـد الجامعي لعالج سرطان المعـدة  تقویم حسین حمدان الجراحة 
محمود دبرھا               . د
 2015-07-14 عماد أیوب. د

 ذرا محمد الجراحة 
تقویم ثني غمد عضالت جدار البطن األمامي بالریقة المائلة في عملیات رأب 

 Pitanguyالبطن ، مقارنة بالطریقة العمودیة 
ي عابدین              عل. د
 2015-07-28 أكثم قنجراوي. د

 2015-09-08 سلمان القاضي. د دور تنظیر الصدر بمساعدة الفدیو في تشخیص أسباب انصباب الجنب سلیمان الجاسم الجراحة 

 معد رومیھ الجراحة 
دراسة نتائج العالج المحافظ المتبع في تدبیر عسرة تصنع الورك التطویریة 

)DDH (اشھر إلى سنتین 9ل سن المشي من حو 
صفوان یوسف           . د
 2015-11-11 أحمد جوني. د

 دراسة سببیة  -التھاب المثانة الحاد عند النساء في سن النشاط التناسلي  فادي یوسف الجراحة 
لؤي نداف            . د
 2015-12-20 اسحاق مھنا . د

 بدانة على معدالت الشحوم الثالثیة والكولیسترول عند األطفالدراسة تأثیر ال بنان خضور  الطب المخبري
محمد عماد خیاط         . د
 2015-02-17 أحمد شریتح. د

 میس یوسف الطب المخبري
عالقة المعالم الدمویة مع مكونات المتالزمة االستقالبیة لدى سكان الساحل 

 السوري
تغرید قدار          . دة
 2015-03-24 أریج بوبو. دة

 أریج محمد الطب المخبري
عند مرضى اللمفاویات  EBVدراسة معدل اإلصابة بفیروس إبشتاین بار 

 وعالقتھ بالنمط النسیجي في مركز معالجة األورام في مشفى تشرین الجامعي 
ھیثم یازجي         . د
 2015-10-13 میخائیل جرجس. د

 ھالة شاكر الطب المخبري
 ESBLلیلة المقاومة للسیفالوسبورینات من النمط دراسة انتشار ذراري الكلیبس

 في مشفى األسد الجامعي وفي مشفى تشرین الجامعي
إیاد المحمود             . د
 2015-10-27 ھیثم یازجي. د

أمراض األذن 
 بوریا بوري  واألنف والحنجرة

في األرقاء  Tranexamic acidدور الحقن الوریدي لترانكس أمیك أسید 
 د عملیات جراحة الجیوب التنظیریة أثناء وبع

مصطفى ابراھیم        . د
 2015-03-24 یوسف یوسف. د

أمراض األذن 
 میزات الجراحة التنظیریة عبر األنف في مفاغرة مجرى الدمع جیانا ابراھیم واألنف والحنجرة

فایز العلوني          . د
 2015-03-24 عزیز محمود. د

أمراض األذن 
 معالجة آفات الجیب الوتدي باستخدام جراحة األنف التنظیریة  الرا خضور  ةواألنف والحنجر

یوسف یوسف            . د
 2015-08-18 مصطفى ابراھیم. د

أمراض العین 
ً في عالج الغمش عند األطفال ریتا رومیة وجراحتھا  فعالیة التغطیة لمدة ساعتین یومیا

. تیم درویش    د. د
 2015-02-17 محمود رجب

أمراض العین 
 دراسة القرص البصري وضغط العین عند مرضى متالزمة التقشر الكاذب سنان بالل وجراحتھا

حبیب یوسف          . د
 2015-03-10 یوسف سلیمان. د

أمراض العین 
 سام محمود وجراحتھا

دراسةو العالقة مابین الضغط داخل المقلة و سماكة القرنیة  عند البالغین 
 الطبیعیین

مود رجب             مح. د
 2015-04-14 تیم درویش. د

أمراض العین 
 أسعد األسعد وجراحتھا

دراسة تبدالت بطانة القرنیة عند مرضى متالزمة الوسوف الكاذبة بعد عملیات 
 2015-05-20 قحطان جلول       . د الفاكو

 دراسة نتائج العالج الجراحي لرتق المري كرم صبوح طب االطفال
صر                محمد نا. د
 2015-05-20 دمر رومیة. د

 ھند محفوض طب االطفال
البدانة وزیادة الوزن كعامل خطر لحدوث فقر الدم عند األطفال بالفئة العمریة 

 سنة  6-12
أحمد شریتح          . د
 2015-06-23 أحمد حیدر. د

 سندرا شاھین طب االطفال
م بعوز الحدید عند الرضع بین عمر دراسة العالقة بین نوع اإلرضاع وفقر الد

 الستة أشھر والسنتین في مشفیي األسد وتشرین الجامعیین
سمیر أصالن               . د
 2015-06-23 فیصل مروشیة. د
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 طب االطفال
حسن الحاج 

 شیوع البیلة الجرثومیة الالعرضیة عند األطفال ماقبل سن دخول المدرسة حسین
مھـا  خوري           . دة
 2015-07-14 ھیثم یازجي. د

 لین خضور طب االطفال
العالقة بین االنتان بالملویة البوابیة و فقر الدم بعوز الحدید عند األطفال بین 

 سنـة14-2عمر
یوسف زعبالوي          . د
 2015-10-13 علي ابراھیم. د

 براءة یوسف طب االطفال
ج و الولید في مشفى تشرین دراسة أسباب وفیات حدیثي الوالدة في شعبة الخدی

 2016/8/1و  2015/8/1الجامعي في الفترة الممتدة بین 
عزیز زاھر            . د
 2015-10-13 عدي جوني. د

 عالیة سلوم  طب األطفال
أستیل سیستنین قبل التنظیر الھضمي  Nالمقارنة بین إعطاء السمیتیكون و 
 العلوي في تحسین األداء التنظیري

ھیم              علي ابرا. د
 2015-07-28 یوسف زغبالوي . د

 میساء علي طب األطفال
سنوات  5أشھر و  6عوامل الخطورة للحدوث بین أعمار : االختالج الحروري

 2016 - 2015في مشفى تشرین الجامعي بین عامي 
مازن غالیة               . د
 2015-09-22 عدي جوني. د

 التشوھات المرافقة واالنذار  -نسبة االنتشار (مري رتق ال عبیر نفیلھ طب األطفال
. عدنان دیوب    د. د

 2015-09-22 رومیا حسون

 ماري یوسف طب األطفال
عوامل الخطورة في حدوث ومدة الزلة التنفسیة العابرة عند الولید في شعبة 

 الخدیج والولید في مشفى تشرین الجامعي في الالذقیة
عدي جوني              . د
 2015-10-13 منیر عثمان. د

 كلیة طب األسنان 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

 حیدر سلیمان التعویضات الثابتة
دراسة مخبریة مقارنة لتأثیر امتداد المالصق للوجوه الخزفیة الفلدسباریة 

 2015-05-20 ریمة صقر. د الملصقة بنظام إلصاق راتنجي على مقاومة انكسارھا

 طرفھ عثمان التعویضات الثابتة

للسطح ) التشریح والمسطح(دراسة مخبریة مقارنة لتأثیر شكلي التحضیر 
الطاحن لألسنان الخلفیة على مقاومة االنكسار للتیجان الخزفیة المعدنیة 

 2015-05-20 ریمة صقر. د والزیركونیة 

تقویم األسنان و 
 احمد كنا الفكین

وھیبوكلورید الصودیوم على قوى القص عند  EDTAتطبیق مادتي  تأثیر
 2015-08-18 عبدالكریم حسن. د إلصاق الحاصرات باالسمنت الزجاجي الشاردي المعدل

تقویم األسنان و 
 2015-06-10 عبدالكریم حسن. د دراسة سیفالومتریة جانبیة -العالقة بین نموذج النمو و موضع العظم االمي  انس نبع الفكین

تقویم األسنان و 
 ایمن قوجھ الفكین

في نزع الحاصرات التقویمیة الخزفیة ) Er: YAG(دراسة تأثیر استخدام لیزر
 2015-04-28 فادي خلیل. د على قوى القص و میناء السن

تقویم األسنان و 
 الفكین

رامي رفائیل 
 سعد

یة اإلنزالقیة عالقة عرض القوس السنیة مع سرعة إرجاع األنیاب العلویة بالتقن
 عند مرضى الصنف الثاني النموذج األول

حازم حسن            . د
 2015-05-20 فادي خلیل. د

تقویم األسنان و 
 رھام عبدهللا الفكین

دراسة عالقة البعد بین الوجني مع العرض السنخي العلوي و السفلي لدى 
التصویر  البالغین ذوي سوء االطباق من الصنف الثاني الھیكلي باستخدام

 2015-02-03 یزن جحجاح. د الطبقي المحوري المخروطي

تقویم األسنان و 
 سمر نداف الفكین

العالقة بین وضعیة الرأس واألنماط الھیكلیة لسوء اإلطباق في المستوى 
 2015-04-14 عبدالكریم حسن. د )دراسة سیفالومتریة جانبیة(السھمي 

تقویم األسنان و 
 الفكین

سوسن 
 جماھیري

 -لعالقة بین طول و عرض القواعد الفكیة مع مختلف نماذج النمو الوجھي ا
 2015-04-28 یزن جحجاح. د دراسة باستخدام التصویر الطبقي المحوري المخروطي

تقویم األسنان و 
 الفكین

عالء زین 
 العابدین

دراسة عالقة وضعیة الرأس الحر مع مستوى فرانكفورت األفقي لدى بالغین 
 2015-08-18 یزن جحجاح. د دراسة صور ضوئیة ( اذج سوء اإلطباق حسب أنجل من مختلف نم
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تقویم األسنان و 
 غزوان سعید  الفكین

دراسة مقارنة للطرق التنفسیة العلویة في األصناف المختلطة لسوء اإلطباق في 
 2015-03-24 فادي خلیل. د المستولى السھمي وفق تحلیل مكنمارا على الصور الشعاعیة السفلومتریة

تقویم األسنان و 
 غیثاء مكحل الفكین

العالقة بین الصفات الشكلیة لمنطقة الرحى الثالثة السفلیة المنطمرة وسوء 
اإلطباق الھیكلي في المستوى السسھمي عند البالغین في الساحل السوري 

 2015-04-14 فادي خلیل. د )دراسة سیفالومتریة(

تقویم األسنان و 
 وماریا شعب الفكین

تقییم تطبیق جداول مویرز التوقعیة على عینة معاصرة من سكان الساحل 
 2015-07-14 حازم حسن. د السوري

تقویم األسنان و 
 محمد خدیجة  الفكین

دراسة المعال السیفالومتریة للحاالت المترافقة بفقد األسنان الوالدي في الساحل 
 2015-04-14 حازم حسن. د السوري 

جراحة الفم 
 ابراھیم حداد ینوالفك

خصائص و تدبر أذیات الطبق الناري الخاصة بمنطقة الوجھ والفكین في سیاق 
 2015-09-22 عبدالكریم خلیل. د األزمة السوریة 

جراحة الفم 
 ایاد خوري والفكین

و الجراحة التقلیدیة في تدبیر  CO2دراسة سریریة مقارنة بین استخدام اللیزر 
 ماقبل الخبیثة داخل التجویف الفموياألورام الحمیدة و اآلفات 

عبد الكریم خلیل       . د
 2015-07-14 مصطفى ابراھیم. د

جراحة الفم 
 جورج حنا والفكین

دراسة تأثیر خزع العظم على فعالیة الطریقة المغلقة في رفع الجیب الفكي 
 2015-09-22 حكمت یعقوب. د والزرع السني

جراحة الفم 
 علي حربا والفكین

مشاركة حمض العیالورونیك مرتفع الوزن الجزیئي مع البالزما الغنیة  تقییم
بالصفیحات لمعالجة التھاب المفصل الفكي الصدغي التنكسي وانزیاحات 

 2015-09-22 حكمت یعقوب. د القرص األمامیة 

جراحة الفم 
 مجد البني والفكین

العظمى في  على الشفاه) الفبرین الغني بالصفیحات( PRFتقییم فعالیة الــ 
دراسة  -عملیات رفع الجیب الفكي الجانبیة بالتزامن مع وضع الزرعات السنیة 

 2015-06-23 علي خلیل . د سریریة شعاعیة

جراحة الفم 
 2015-09-22 عبد الكریم خلیل. د تقییم فعالیة كل من البوتكس و إعادة تموضع الشفھ في تصحیح االبتسامة اللثویة محمد مكیھ والفكین

 براءه الدایري ب اسنان األطفالط
على االنثقابات المیكانیكیة  MTAتقییم سریري و شعاعي للشفاه بعد تطبیق الـ

 لمفترق الجذور في االرحاء المؤقتة
عبدالوھاب نورهللا       . د
 2015-07-14 فائق بدر. د

 ریم مصري طب اسنان األطفال
أللم أثناء حقن التخدیر على ا dentalvibeتأثیر جھاز الـ: دراسة سریریة 

 2015-04-28 نبیھ رسالن. د الموضعي عند األطفال

 طارق حمامة طب اسنان األطفال
دراسة عالقة بعض المتغیرات اللعابیة بالنخر السني عند أطفال ما قبل المدرسة 

 2015-04-14 بسام سلمان . د في مدینة الالذقیة

 نوار عثمان طب اسنان األطفال
عادات الفمویة و عالقتھا بسوء االطباق وفق تصنیف إنجل عند انتشار بعض ال

 أطفال المدارس في مدینة الالذقیة
بسام سلمان            . د
 2015-07-14 فائق بدر. د

 ھاشم ابراھیم طب اسنان األطفال
التركین باستخدام المیدازوالم و الھیدروكسیزین الفموي مع و بدون أكسید 

 لمدارسالنایتروس عند أطفال ا
نبیھ رسالن            . د
 2015-04-28 تیسیر ابراھیم. د

 عماد الشاتوري  طب اسنان األطفال
سنة في مركز اإلیواء بالمقارنة مع  12انتشار النخور عند األطفال بعمر ال 

 2015-11-11 نبیھ رسالن. د أطفال المدارس في الالذقیة

 احمد خضور طب الفم

اة كطریقة للكشف المبكر عن اآلفات الخبیثة الفمویة تقییم فعالیة خزعة الفرش
لدى المرضى المراجعین للمشفى الجامعي و كلیة طب األسنان  في جامعة 

 2015-04-28 عمار امون. د تشرین

 أیھم بیطار طب الفم
مقارنة بین فیلم األشعة التقلیدي و التصویر الشعاعي الرقمي المباشر في كشف 

 2015-04-28 خالد حمود. د ) .دراسة مخبریة(ة باستخدام قیمتین للفولتاج النخور الناكسة المحدث

 إیلین حنا طب الفم
دراسة مقارنة لتقییم وضوح اآلفات الذرویة باستخدام الصور الذرویة خارج 

 2015-04-14 خالد حمود. د الفمویة و داخل الفمویة
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 جواد حیدر طب الفم
على التدفق اللعابي ) رجیلة و السجائرالن( مقارنة تأثیر نوعین من التدخین 

 2015-04-28 علي حیدر. د الفموي و الصحة الفمویة عند البالغین

 جورج سلوم طب الفم
تأثیر تركیز الھیموغلوبین و الفیرتین في المصل على كثافة العظم الفكي المعّد 

 إلجراء الزرع السني عند مرضى التالسیمیا الكبرى
  عمار امون          . د
 2015-04-28 منذر أسعد. د

 تحري التظاھرات الفمویة لمرضى السرطان الخاضعین للعالج الكمیائي رشا خضر طب الفم
سمیرة زریقي         . د
 2015-04-14 رشاد مراد. د

 ریم مشقوق  طب الفم
دراسة توزع وانتشاال بعض آفات اللسان عند المرضى المراجعین لقسم طب 

 2015-04-14 سمیرة زریقي. د دراسة سریریة -سنان بجامعة تشرین الفم في كلیة طب األ

 ضیاء الترك طب الفم
دراسة سریریة مقارنة بین تأثیر التترافلوران و النتروجین السائل في ازالة 

 2015-02-03 سمیرة زریقي. دة التصبغات اللثویة المیالنینیة

 علي جبور طب الفم
سم و النخور السنیة عند البالغین المراجعین دراسة االرتباط بین مشعر كتلة الج

 لكلیة طب األسنان في جامعة تشرین
عمار امون            . د

 2015-04-28 سمیرة زریقي. دة

 عمار مصطفى طب الفم
دراسة و تدبیر جفاف الفم التالي للمعالجة الشعاعیة لسرطان الرأس و العنق في 

 2015-04-28 خالد حمود. د مدینة الالذقیة

 عمار نعمان طب الفم
ً في عظام الفكین باستخدام الصور  دراسة انتشار و توزع اآلفات الشافة شعاعیا

 2015-04-14 سمیرة زریقي. دة البانورامیة الرقمیة في منطقة الساحل السوري

 2015-09-08 ة زریقيسمیر. د دراسة شعاعیة : تقییم القنوات السنخیة المغذیة لدى مرضى داء السكري  غیث سلیمان طب الفم

 فدوى كسیح طب الفم
دراسة انتشار وتوزع األسنان المنطمرة والتغیرات المرضیة المرافقة باستخدام 

 2015-04-14 خالد حمود. د الصور البانورامیة الرقمیة في الساحل السوري

 نعمات حمیش طب الفم
وھشاشة العظام  العالقة بین التغیرات الشعاعیة في الصورة البانورامیة الرقمیة

 2015-07-28 وسیم ناصر. د عند النساء فوق سن الیأس

 وضاح شاش طب الفم
دراسة انتشار وتوزع الطالوة الفمویة عند المرضى المراجعین لقسم طب الفم 

 2015-09-08 عمار امون. د في كلیة طب األسنان بجامعة تشرین

 رؤى معال مداواة األسنان 
فة في ازالة ضماد ماءات الكالسیوم من األقنیة الجذریة دراسة فعالیة تقنیات مختل

 2015-04-28 باسم سلیم. د بعد تطبیقھ لفترات زمنیة مختلفة

 فراس الطنیفر مداواة األسنان 
دراسة سریریة مقارنة لتأثیر تقنیات التبییض المنزلي والتبییض في العیادة على 

 2015-08-18 ذر حداد من. د التغیر اللوني والحساسیة السنیة مع الزمن

 فراس ونوس مداواة األسنان 
مقارنة فعالیة طرق حشو مختلفة و تأثیر إزالة طبقة اللطاخة على اندخال المادة 

 2015-04-28 باسم سلیم. د "دراسة مخبریة"الحاشیة ضمن األقنیة الجانبیة الصنعیة 

 محمد احمد مداواة األسنان 

األسنان على التسرب الحفافي بین  دراسة مخبریة مقارنة لـاثیر تبییض
الترمیمات الراتنجیة المیتاكریالتیة والترمیمات الراتنجیة المعدلة بالزجاج 

 2015-08-18 علي معروف. د الشاردي

 محمد أبو شنب مداواة األسنان 

  Protaper universal(دراسة مخبریة مقارنة لفعالیة ثالثة أنظمة آلیة 
protaper next , f 350 (ع النظام الیدوي في تحضیر األقنیة الجذریة م

 2015-01-13 باسم سلیم. د المنحنیة ألسنان مقلوعة

 مداواة األسنان 
معد حسن 

 بوعیسى
دراسة مخبریة لمقارنة تأثیر أنواع مختلفة من سوائل اإلرواء على مقاومة العاج 

 2015-08-18 منذر حداد . د لإلنحناء

 مكسیم حمامة مداواة األسنان 
دراسة مخبریة لـتأثیر تبرید الراتنج المیتاكریالتي و السیلوراني على حدوث 

 2015-04-28 علي معروف. د التسرب المجھري في حفر الصنف الثاني



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

128  

 نعمت عبود مداواة األسنان 
مقارنة تأثیر نوع ھالمي تبییض على تحریر األیونات المعدنیة مكن سطح 

 2015-04-14 منذر حداد . د "سة مخبریةدرا"المیناء بفواصل زمنیة متتالیة 

 یعقوب دقاق مداواة األسنان 
دراسة مخبریة للترسب الحفافي بین ترمیمات الراتنج المركب المباشرة وغیر 

 2015-09-08 منذر حداد . د المباشرة في حفر الصنف الثاني

 مجد حمیدوش مداواة األسنان 
د المطھرة علة قوة ارتباط الراتنج دراسة مقارنة تأثیر  أنواع مختلفة من الموا

 2015-11-11 عزیز عبدهللا. د المركب بالعاج

 كلیة الھندسة المعماریة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 
 البحث

 2015-07-14 محمد كیخیا .د أسالیب لتحقیق التوافق البیئي في النتاج المعماري لألبنیة السیاحّیة علي زاھر التصمیم المعماري

 2015-09-22 ھاني ودح. د عالقة تفاعلیة بین إرث معماري و تحوالت وظیفیة: البیت التقلیدي الدمشقي یوسف معلم  التصمیم المعماري

تخطیط المدن و 
 كنان الطویل البیئة

: الحالة الدراسیة  -نحو رؤیة منھجیة لتخطیط و تصمیم المداخل البریة للمـدن 
 2015-08-18 مروان جبور. د خل البریة لمدینة الالذقیةالمدا

تخیطیط المدن 
 دیمة عضیمة والبیئة

الحالة الدراسیة  -دور المزایا التنافسیة في تحقیق تنمیة محوریة قطاعیة متكاملة 
 2015-08-18 طارق بركات. د "القرداحة- جبلة  -بانیاس "محور تنموي یربط بین قالع الساحل السوري : 

یطیط المدن تخ
 رضاب حسن والبیئة

دراسة التحوالت والتغیرات في فراغ القریة من منظور التكامل بین التخطیط 
دراسة الفراغ في قرى ریف : الحالة الدراسیة -المرن واالحتیاجات المتغیرة  

 2015-08-18 مروان جبور.د الالذقیة

تخیطیط المدن 
 شیرین زیات والبیئة

ة سیاحیة حضریة مستدامة في المدن الساحلیة ذات نحو منھجیة لتفعیل تنمی
 2015-08-18 ماھر لفاح. د مدینة جبلة: الحالة الدراسیة  -المناطق التاریخیة 

تخیطیط المدن 
 فراس تامر  والبیئة

تحلیل أسس ومعاییر تخطیط المدن الصناعیة في سوریة بما یحقق مفھوم المدن 
 2015-08-18 مروان جبور. د الصناعیة المعرفیة 

 كلیة التمریض

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

اإلدارة افي 
 دیمھ طاھر التمریض

العالقة بین استراتیجیات إدارة الصراع واألداء التمریضي في المستشفى 
 الوطني بحماه

منال الجردي         . د
 2015-12-01 بثینة الكردي. د

 اإلدارة في
 إدارة األزمات في المشافي الحكومیة في مدینة الالذقیة براءة طعمان التمریض

والء اصبیرة         . د
 2015-12-01 نسرین داؤد. د

اإلدارة في 
 غنى أخرس التمریض

تقییم سلوكیات القیادة التحویلیة لدى مدراء التمریض في مستشفیات التعلیم 
 2015-12-20 یورلى عل. دة العالي في مدینة الالذقیة 

التمریض النفسي 
 2015-11-11 لبنى داوود. د العالقة بین مركز الضبط واالكتئاب لدى مریضات سرطان الثدي في الالذقیة  فارس بركات والصحة العقلیة 

التمریض النفسي 
 ناھد سمرا  والصحة العقلیة 

الكادر الضغوط النفسیة المرتبطة ببیئة العمل وعالقتھا بتقدیر الذات لدى 
 التمریضي في مشفى التولید واألطفال في مدینة الالذقیة 

لبنى داوود           . د
 2015-12-01 سالف حمود. د

التمریض النفسي 
 زینھ جمعھ والصحة العقلیة 

تقییم الكرب التالي للصدمة بین أفراد الجیش العربي السوري في المشفى 
 2015-12-20 لبنة داوود . د العسكري بالالذقیة



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

129  

التمریض النفسي 
 تقییم توكید الذات لدى طالب كلیة التمریض بجامعة تشرین  عال قرحیلي والصحة العقلیة 

سالف حمود        . دة
 2015-12-20 لبنة داوود . دة

تمریض األمومة و 
 اسراء العبود صحة المرأة

ة تأثیر تقنیات التنفس و الوضعیة الرأسیة عند الخروسات على مدة  المرحل
 الثانیة من المخاض

عیسى دونا          . د
 2015-05-20 عصام الدالي. د

تمریض األمومة و 
 لمیس الحسن صحة المرأة

دراسة : تأثیر الضغط النقطي و التدلیك االنعكاسي على شدة آالم المخاض 
 مقارنة

نسرین مصطفى     . دة
 2015-07-14 احمد عبد الرحمن. د

تمریض األمومة و 
 تأثیر التمارین الریاضیة على مستوى التعب لدى النفساء بعد الوالدة القیصیریة جمیلة عصفورا أةصحة المر

عیسى دونا           . د
 2015-12-01 نسرین مصطفى. د

 ربا تامر تمریض البالغین
تأثیر تطبیق تقنیة المضغ ومحاكاة المضغ على المضاعفات العضمیة بعد 

 العملیات الجراحیة الحشویة
فاطمة قریط           .د
 2015-06-10 تیسیر ابراھیم. د

 عبدهللا المصري تمریض البالغین
تأثیر تطبیق سیاسة تمریضیة على المضاعفات المرتبطھ بوجود القثطرة البولیة 

 عند مرضى الجراحة العظمیة
نسیم صقر            . د
 2015-08-18 محمد یوسف. د

 سلمان محمود تمریض البالغین
التحفیز الحسي المتعدد على الوظیفة اإلدراكیة عند المسنین المقیمین في  تأثیر

 دور المسنین
فاطمة حالج          . د
 2015-11-11 نسیم صقر. د

 ھالة عباس تمریض البالغین
تأثیر تطبیق برنامج رعایة تمریضیة على الوظیفة الحركیة عند مرضى السكتة 

 الدماغیة 
نسیم صقر            . د
 2015-12-01 عبدالرزاق حسن. د

 نادیا خزعل  تمریض البالغین
تأثیر تطبیق تداخالت تمریضیة على حدوث المضاعفات عند مرضى التنظیر 

 ) .دراسة مقارنة ( الھضمي السفلي 
فاطمة حالج         . دة
 2015-12-20 حسان زیزفون . د

تمریض الحاالت 
الحرجة و 

 كامل الحریري الطوارئ
سة الرعایة التمریضیة على عسرة البلع عند مرضى الجھاز العصبي تأثیر سیا

 في وحدات الرعایة المركزة
سوسن غزال        . دة
 2015-05-20 عبد الھادي سالمة. د

تمریض الحاالت 
الحرجة و 

 الطوارئ
مصطفى العبد 

 هللا
تأثیر نمط التغذیة على معدل حدوث اآلثار الجانبیة للعالج الكیماوي لدى 

 2015-05-20 سوسن غزال. دة دراسة مقارنة/ ى السرطانمرض
تمریض الحاالت 

الحرجة و 
 عبد هللا الحسین الطوارئ

تأثیر برنامج تدریبي على مستوى معلومات ومھارات ممرضي الطوارئ في 
 عملیة فرز المرضى

سوسن غزال       . دة
 2015-12-20 أحمد سعد . د

تمریض صحة األم 
 القابالت عن االرضاع الطبیعي -قییم معلومات و اتجاھات ممرضات األطفال ت وسیم شعیب و الطفل

نسرین مصطفى       . د
 2015-05-20 علي محمد. د

تمریض صحة األم 
 حسن العلیان و الطفل

تأثیر سحب المفرزات مع أو بدون تقطیر محلول ملحي على نسبة اشباع الدم 
الموضوعین على جھاز  باالوكسجین و معدل ضربات القلب عند األطفال

 دراسة مقارنة: التھویة االلیة 
مروان عیسى        . د
 2015-05-20 عزیز زاھر. د

تمریض صحة األم 
 و الطفل

فاطمة علي 
 أدیب

تأثیر فعالیة المحلول السكري الفموي مقابل اإلرضاع الطبیعي على تخفیف األلم 
 ة مقارنةدراس -المحرض بالحقن العضلي للقاحات حدیثي الوالدة 

نسرین مصطفى     . د
 2015-11-11 عیسى دونا. د

تمریض صحة األم 
 رضا حبیب و الطفل

تأثیر التدلیك البطني مقابل التدلیك بزیت الخزامى على المغص البطني عند 
 )دراسة مقارنة0أشھر 6الرضع دون سن 

عیسى دونا          . د
 2015-12-01 میساء محمود. د

 كلیة الصیدلة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب مالقس
تاریخ تسجیل 

 البحث
الصیدالنیات و 

التكنولوجیا 
 رال ندور الصیدلّیة

دراسة مقاربة للتكافؤ الحیوي في الزجاج لمستحضرات الوارفارین المسوقة في 
 سوریة

نسرین قدار     . دة
 2015-03-10 باسم معروف. د
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الصیدالنیات و 
التكنولوجیا 

 رنیم دراج لّیةالصید
تحدید المحتوى الكحولي في بعض شرابات وقطورات األطفال في السوق 

 2015-02-17 محمد ھارون. د المحلیة
الصیدالنیات و 

التكنولوجیا 
 نور معماري الصیدلّیة

دراسة مقارنة للتحرر المطول في الزجاج لمضغوطات المیتورمین المصنعة 
 ً  2015-02-17 محمد ھارون. د محلیا

لكیمیاء الحیویة و ا
 التحري عن الفیلقیة في میاه المشافي واألماكن العامة في محافظة الالذقیة ایمان شحرور األحیاء الدقیقة

عطیة خمیس       . د
 2015-03-24 إیاد محمود. د

الكیمیاء الحیویة و 
 زین بعیتي  األحیاء الدقیقة

جراثیم األشرشیا القولونیة  دراسة انتشار أنظیم بیتا الكتاماز الواسع الطیف عند
 في مشفى األسد الجامعي

. عطیة خمیس د. د
 2015-03-10 إیاد محمود

الكیمیاء الحیویة و 
 سوریة -دراسة معدل انتشار المتدثرة الحثریة بین النساء المقیمات في الالذقیة  سارة الخیر األحیاء الدقیقة

عطیة خمیس       . د
 2015-03-24 ھیثم یازجي. د

كیمیاء الحیویة و ال
 بین طریقتین مباشرة وترسیبیة  HDLدراسة مقارنة لمعایرة كولیسترول  سنان ابراھیم األحیاء الدقیقة

محمد أیمن عوامھ  . د
 2015-03-10 محمد عماد خیاط. د

الكیمیاء الحیویة و 
 شام جدید األحیاء الدقیقة

لثدي و العقد في سرطان ا CCL21, CCL19دراسة التعبیر عن الكیموكینات 
 اللمفیة المنطقیة

. عال عمار       د. د
 2015-02-17 زھیر الشھابي

الكیمیاء الحیویة و 
 علي الشحاده األحیاء الدقیقة

میكروغلوبولین عند مرضى  B - 2األھمیة اإلنذاریة للمستولى المصلي ل 
 لمفوما ھودجكن

محمد أیمن عوامھ . د
 2015-03-10 فراس حسین. د

لحیویة و الكیمیاء ا
 علي سلیمان األحیاء الدقیقة

المصل والمسحات الداخلیة الخارجیة للوزات في  ASLOمقارنة بین عیار 
 قرار اسئصال اللوزات

عطیة خمیس       . د
 2015-03-10 إیاد محمود. د

الكیمیاء الحیویة و 
 سكري من النمط الثانيدراسة مستویات المغنیزیوم عند مرضى الداء ال كارولین بركات األحیاء الدقیقة

رمال أسعد         . د
 2015-03-24 محمد عماد خیاط. د

الكیمیاء الحیویة و 
 في سرطان الثدي المنتقل إلى العقد اللمفیّة CCR7دراسة التعبیر عن المستقبل  كنان العص األحیاء الدقیقة

عال عمار         . د
 2015-02-17 زھیر الشھابي. د

 الكیمیاء الحیویة و
 لما احمد األحیاء الدقیقة

عند النساء بعد سن األمل و عالقتھ مع الكثافة العظمیة  Dتحدید مستوى فیتامین 
 في سوریة

محمد عوامة     . د
 2015-03-10 محمد عماد خیاط. د

الكیمیاء الحیویة و 
 اإلكلیلیةالقیمة التنبوئیة لمشعرات الصفیحات في أمراض الشرایین  مایا الخطیب األحیاء الدقیقة

عـال عمار       . دة
 2015-03-10 تغرید قدار. دة

الكیمیاء الحیویة و 
 ھبة حسن األحیاء الدقیقة

و مناسب الكریات الحمر في  R D Wقیمة عرض توزع الكریات الحمر 
 تشخیص فقر الدم بعوز الحدید عند الشابات السوریات

عـال عمار      . دة
 2015-03-10 تغرید قدار. دة

یمیاء الحیویة و الك
 ھبة دیوب األحیاء الدقیقة

القیمة االنذاریة لمستویات فیریتین المصل ماقبل المعالجة عند مرضى اللمفوما 
 2015-03-10 رمال أسعد. دة الالھودجكینیة

الكیمیاء الحیویة و 
 2015-03-10 ھیثم یازجي. د االنتانات البولیة المكتسبة في المشافي العامة ھدى وكیل األحیاء الدقیقة

الكیمیاء الحیویة و 
 یحیى معال األحیاء الدقیقة

عند النساء الیافعات  2دراسة معدل انتشار فیروس الحأل البسیط من النمط 
 المقیمات في محافظة الالذقیة

عطیة خمیس      . د
 2015-03-10 ھیثم یازجي. د

 دیما حنا مراقبة األغذیة
ً في محافظتي الالذقیة و مطابقة بعض مواصفات زیت الزیتون الم نتج محلیا

 حمص مع المواصفات القیاسیة العالمیة
مفید یاسین         . د
 2015-02-03 معروف الخیر. د

 2015-02-03 مفید یاسین. د تأثیر طریقة استخالص زیت الزیتون في محافظة الالذقیة على بعض مواصفاتھ  ریم محمد مراقبة األغذیة
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ً  زیود فاطمھ مراقبة األغذیة  2015-02-03 دیمة الدیاب. دة الكشف عن غش بعض منتجات الحلیب المحلیة بالیوریا

 نعمى أسعد مراقبة األغذیة
مراقبة مستحضرات حلیب الرضع المدعمة بسالالت 

 في السوق المحلیة Bifidobacteriumالشقاء
معروف الخیر     . د
 2015-02-03 إیاد محمود. د

 كلیة التربیة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
تاریخ تسجیل 

 البحث

 التفكیر اإلیجابي وعالقتھ بجودة الحیاة لدى طلبة جامعة تشرین غالب البرغوث اإلرشاد النفسي
ریم كحیلة                   . د
 2015-02-17 ھنادي حسون. د

 لینا غانم اإلرشاد النفسي
یاة لدى عینة من مریضات سرطان الثدي في صورة الجسد وعالقتھا بجودة الح

 2015-03-24 ھال محمد. د محافظة الالذقیة

 إیمان بدر اإلرشاد النفسي
دراسة میدانیة  -اضطراب الضغوط ما بعد الصدمة وعالقتھ ببعض المتغیرات  
 2015-03-24 ریما سعدي. د لدى عینة من أبناء شھداء محافظة طرطوس في مرحلة المراھقة

 رنیم بكداش اد النفسياإلرش
دراسة میدانیة على عینة من  -عالقة أسالیب مواجھة الضغوط بالوحدة النفسیة 

 2015-03-24 ریما سعدي. د المسنین في مدینتي الالذقیة وطرطوس

 أسیمة شالیش اإلرشاد النفسي
صورة الجسد واضطراب ما بعد الصدمة لدى مبتوري األطراف نتیجة األزمة 

 سة میدانیة على عینة من الجرحى في مشفى زاھي أزرقدرا -السوریة 
ریما سعدي                  . د
 2015-04-14 بشرى شریبة. د

 والء حلوم اإلرشاد النفسي
الصالبة النفسیة وعالقتھا باستراتیجیات مواجھة الضغوط لدى عینة من 

 2015-04-14 أنساب شروف. د األمھات السوریات النازحات إلى محافظة الالذقیة

 جھینة دیب اإلرشاد النفسي

دراسة میدانیة  -االجتماعي -االعتقاد بعالم منصف وعالقتھ بالتوافق النفسي 
على عینة من مراھقي األسر المتصدعة بسبب الطالق في مدینتي الالذقیة 

 2015-08-18 ریم كحیلة. د وجبلة

 عبیر زیزفون اإلرشاد النفسي

 -عیة اإلنجاز األكادیمي في المرحلة الثانویة مھارات ما وراء الذاكرة و داف
دراسة مقارنة بین طلبة المركز الوطني للمتمیزین وطلبة المدارس الحكومیة في 

 2015-08-18 صفاء صبح. د مدینة الالذقیة

 نغم كیخیا  اإلرشاد النفسي

ً وانعكاساتھا على الضغوط  مھارات السلوك التكیفي لدى األطفال المعوقین ذھنیا
دراسة مقارنة ین الخاضعین لبرنامج بورتیج وغیر  -نفسیة ألمھاتھم ال

 2015-08-18 أنساب شروف. د الخاضعین لھ في مدینتي الالذقیة وطرطوس

 سمر عبود اإلرشاد النفسي
فاعلیة برنامج إرشادي جمعي قائم على البرمجة اللغویة العصبیة في خفض 

 2015-09-08 عبیر حاتم. د جریبیة على أبناء الشھداءدراسة شبھ ت -أعراض اضطراب ما بعد الصدمة 

 عبیر قدار اإلرشاد النفسي
دراسة مقارنھ بین البدن و غیر البدن في  -تحدید وجھة الضبط لدى الراشدین 

 مدینة الالذقیة
بشرى شریبھ                . د
 2015-10-13 أمیرة زمرد. د

المناھج وطرائق 
 أمة هللا غانم التدریس

توافر كفایات التعلیم االلكتروني لدى أعضاء الھیئة التعلیمیة وعالقتھا  درجة
 2015-03-24 خضر علي. د دراسة میدانیة في جامعة تشرین -باتجاھاتھم نحوه 

المناھج وطرائق 
 إیمان اصبیرة  التدریس

أثر استخدام استراتیجیة الخرائط الذھنیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى تالمذة 
 2015-04-14 میساء حمدان . د دراسة شبھ تجریبیة في مدینة الالذقیة  -السادس األساسي في مادة العلوم  الصف

المناھج وطرائق 
 میس عزیزة  التدریس

دور عضو ھیئة التدریس الجامعي في اتخاذ القرار وعالقتھ بالوالء التنظیمي 
 2015-04-14 نایفة علي .د دراسة میدانیة في جامعة تشرین -في ظل األزمة الحالیة 

المناھج وطرائق 
 مادلین سلیمان التدریس

لدى / االستماع والتحدث/طفایات مربیة الروضة وعالقتھا بالمھارات اللغویة  
 2015-04-14 میساء حمدان . د دراسة میدانیة في مدینة بانیاس -أطفال الروضة 
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المناھج وطرائق 
 فادیة الحسین التدریس

ربوي في ضوء النظام الداخلي لوزارة التربیة السوریة من واقع التوجیھ الت
دراسة میدانیة في  -وجھة نظر المدیرین والمعلمین والموجھین التربوین 

 2015-05-20 أمیرة زمرد. د الحلقة األولى في مدینة الالذقیة/ مدارس التعلیم األساسي  

المناھج وطرائق 
 أنعام سلوم  التدریس

في تنمیة مھارات  CORTي معد وفق برنامج الكورت فاعلیة برنامج تعلیم
دراسة شبھ  - العلم األساسیة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة العلوم 

 تجریبیة في مدینة الالذقیة
میساء حمدان                . د
 2015-08-18 رغداء نصور. د

المناھج وطرائق 
 نجلة عیریق التدریس

اسات العلیا لمصادر التعلم و دوره في خدمة البحث واقع استخدام طلبة الدر
 2015-08-18 خضر علي. د دراسة میدانیة في جامعة تشرین -العلمي

 صبا محمد تربیة طفل

أثر استخدام سیاسة استراتیجیة بناء المعنى في تنمیة مھارات التفكیر التاقد 
دراسة تجریبیة  -والمثابرة في مادة العلوم لدى تالمذة الصف الرابع األساسي 

 في مدارس مدینة طرطوس
میساء حمدان                . د
 2015-02-17 سعدة ساري. د

 ختام ابراھیم تربیة طفل
أثر التحفیز باأللعاب التعلیمیة في تنمیة المستوى النحوي لدى تالمذة الصف 

 2015-03-10 عبیر حاتم. د )دراسة شبھ تجریبیة في ریف جبلـة (الرابع األساسي 

 نسرین حسن تربیة طفل
اتجاھات كل من المدیرین والمعلمین والتالمذة نحو الدمج التربوي لذوي 

 2015-03-24 أنساب شروف. د دراسة میدانیة في مدینة الالذقیة  -االحتیاجات الخاصة  

 راما كنجو تربیة طفل

وطنیة أثر برنامج قائم على االحتیاجات التدریبیة للمعلمین في ضوء المعاییر ال
دراسة شبھ  -لمناھج التعلیم العام ما قبل الجامعي في إكسابھم مھارات التواصل 

 تجریبیة في مدرارس مدینة الالذقیة
یوسف سعد                 . د
 2015-03-24 میساء حمدان. د

 تربیة طفل
مصطفى أبو 

 شاھین
( اءة والكتابة في القر(أثر الدراما التعلیمیة في تمكین استخدام عالمات الترقیم 

 2015-04-14 عبیر حاتم. د )دراسة شبھ تجریبیة في مدینة القدموس(لدى تالمذة الصف الثالث األساسي 

 بیان مصطفى  تربیة طفل
أثر استخدام طریقة لعب األدوار في تنمیة مھارات التواصل االجتماعي لدى 

 2015-05-20 مدمطیعة أح. د دراسة شبھ تجریبیة في مدینة بانیاس -طفل الروضة 

 مروة ابراھیم تربیة طفل
أثر استخدام نموذج التعلم التولیدي في تنمیة مھارات التواصل الریاضي لدى 

 دراسة شبھ تجریبیة في مدینة طرطوس -تالمذة الصف الرابع األساسي 
میساء حمدان                . د
 2015-08-18 رغداء نصور. د

 مھا عیزوقي تربیة طفل

یقة دورة التعلم الخماسیة في تنمیة مھارات التفكیر البصري في مادة فاعلیة طر
دراسة شبھ تجریبیة في مدینة  - العلوم لدى تالمذة الصف الرابع األساسّي 

 2015-09-08 أنور حمیدوش. د طرطوس

 كلیة التربیة الریاضیة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

یط و االدارة التخط
 واقع كرة الید في الجمھوریة العربیة السوریة و اسالیب النھوض بھـا محمد حالق الریاضیة

مضر الیوسف         . د
 2015-07-14 بشار دریباتي. د

التخطیط واإلدارة 
 واقع ریاضة كرة السلة في الجمھوریة العربیة السوریة وسبل تطویرھا ھشام خلیل الریاضیة

ض           وائل معو. د
 2015-05-20 ناظم علي. د

التخطیط واإلدارة 
 واقع ریاضة المعاقین في الجمھوریة العربیة السوریة و سبل تطویره قمر دیب الریاضیة

مضر الیوسف         . د
 2015-05-20 لؤي سالمة. د

التخطیط واإلدارة 
 ایمان مناع الریاضیة

 2000العربیة السوریة من عام  دراسة مستویات انجاز السباحة في الجمھوریة
 و مقترحات تطویرھا 2010و لغایة 

وائل معوض          . د
 2015-06-10 محمد علي. د

التخطیط واإلدارة 
 ندى سلمان الریاضیة

تنمیة الموارد البشریة  للعاملین في االتحاد الریاضي العام في الجمھوریة 
 العربیة السوریة 

وائل معوض           . د
 2015-06-10 اظم علين. د

التخطیط واإلدارة 
 مھا الدیب الریاضیة

عالقة أنماط القیادة باسالیب االتصال الفاعل عند االداریین في المؤسسات 
 الریاضیة

لؤي سالمة              . د
 2015-06-10 محمد علي. د
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التخطیط واإلدارة 
 عماد المحیسني الریاضیة

واإلداریین العاملین في مجال كرة القدم  السمات القیادیة للحكام والمدربین
 /دراسة مقارنة/السوریة 

قاسم ابراھیم            . د
 2015-06-23 بشار دریباتي. د

 فراس عیسى التدریب الریاضيّ 
دراسة بعض المتغیرات البدنیة لدى العبي كرة القدم خالل المرحلة التحضیریة 

 2014-02-18 ادي زیزفونف. د )دراسة مقارنة(ألندیة الساحل السوریة 

 أثر تنمیة إدراك المسافة على دقة االرسال في الكرة الطائرة محمد العبد هللا  التدریب الریاضيّ 
رغد فاضل             . دة
 2015-03-24 لؤي سالمة. د

 لبنى محمود التدریب الریاضيّ 
نجاز في تأثیر استخدام التحفیز الكھربائي على تدریب القوة العضلیة و على اال

 الوثب الطویل
سامح قاسم              . د
 2015-04-28 بشار دریباتي. د

 غیداء نیوف التدریب الریاضيّ 
على زمن رد الفعل في سباق  Dual-Taskتأثیر معالجة المھام المزدوجة 

 متر عدو100
رغد فاضل            . دة
 2015-04-28 انجیال ماضي. دة

 2015-05-20 فؤاد بجبوج. د تحلیل التفكیر الخططي لدى مدربي كرة القدم النخبة في سوریة میسم خدوج التدریب الریاضيّ 

 محمد الحلبي التدریب الریاضيّ 
أثر استخدام تمرینات موجھة لإلدراك الحس حركي على تحسین مھارة استقبال 

 االرسال في الكرة الطائرة
میسم زھرة           . دة
 2015-06-10 لؤي سالمة. د

 رھف كروم لتدریب الریاضيّ ا
أثر تمارین التحمل الھوائي مرتفع الشدة على الكثافة العظمیة لدى العبات كرة 

 سیدات -القدم 
میسم زھرة             . د
 2015-06-10 ناظم علي. د

 رضا حاتم التدریب الریاضيّ 
سّیة تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتركیز االنتباه على سرعة تعلم الضربات األسا

 بالتنـس للمبتدئین
قاسم ابراھیم            . د
 2015-09-08 فؤاد بجبوج . د

المناھج وأصول 
 دراسة مقارنة لمناھج التربیة البدنیة المدرسیة في دول مختارة محمد برھوم التدریس

ألفت وطفي             . د
 2015-03-10 وائل معوض. د

المناھج وأصول 
 میادة حیدر التدریس

استخدام األلعاب الذھنیة على تنمیة قدرات االدراك الحس حركي لتالمیذ اثر 
 2015-03-24 الفت وطفي. دة سنوات/ 9-6/بعمر

المناھج وأصول 
 منارس یونس التدریس

تأثیر كل  من الطریقتین الكلیة و الجزئیة في تعلیم مھارتي الدحرجة األمامیة و 
 ة التربیة الریاضیة بجامعة تشرینالخلفیة على عارضة التوازن لدى طالبات كلی

بالل محمود            . د
 2015-04-28 الفت وطفي. دة

المناھج وأصول 
 ندى سعود التدریس

أثر اسلوب االكتشاف الموجھ على تعلم بعض المھارات األساسیة في السباحة 
 لدى األطفال المبتدئین

بالل محمود           . د
 2015-06-10 سامح قاسم. د

ناھج وأصول الم
 بالل العبدهللا التدریس

تحلیل نظم تأھیل واختیار الموجھین االختصاصیین للتربیة الریاضیة في دول 
 2015-09-22 بالل محمود. د مختارة

 كلیة الھندسة التقنیة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

ھندسة األتمتھ 
 رامي حوا الصناعیة

ویر نظام األتمتة في قسم التعبئة في شركة اسمنت طرطوس یھدف زیادة تط
 2015-01-13 یعرب بدر. د اإلنتاجیة والموثوقیة

ھندسة األتمتھ 
 2015-01-13 یعرب بدر. د في المؤسسة العامة للتبغ) معسل(دراسة و تنفیذ أتمتة خط انتاج  عالء حمیدان الصناعیة

ھندسة األتمتھ 
 ستمعبیر ر الصناعیة

تطویر نظام تحكم لشاحن مدخرات سریع بھدف تحقیق عمر أطول و كفاءة 
 2015-01-13 علي محمود. د أعلى للمدخرات

ھندسة األتمتھ 
 2015-03-10 علي محمود. د دراسة أثر نظم التحكم الحدیثة على استھالك الطاقة في األبنیة  وسام نصر الصناعیة



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھندسة األتمتھ 
ً عن االعطال الطارئة في مراكز التوزیع اإل حسن طویل الصناعیة  2015-05-20 قیس عبود. د )شبكات التوتر المنخفض(عالم آلیا

ھندسة المعدات و 
 2015-02-17 نوفل األحمد. د استخدام الخزان الحجري لتخزین الطاقة الشمسیة لمزرعة ریفیة بطرطوس مي الشلوف اآللیات

ھندسة المعدات و 
 بشار زیدان اآللیات

صمیم وتنفیذ جھاز اختبار لتشخیص أعطال أنظمة الفرامل الحدیثة في ورش ت
 الصیانة واإلصالح

موسى المحمد       . د
 2015-03-10 عدنان علي أحمد. د

ھندسة المعدات و 
 دراسة و تنفیذ محرك ستیرلینغ یعمل بالغاز الحیوي مناف عدیره اآللیات

نوفل األحمد          . د
 2015-05-20 ھیثم حسن. د

ھندسة المعدات و 
 دراسة استخدام أغشیة بولیمیریة ھجینة لمعالجة الزیوت المعدنیة المستھلكة كنان حسین اآللیات

علي علي         . د
 2015-05-20 میساء شاش. دة

ھندسة المعدات و 
 ھیفاء منصور اآللیات

ة دراسة و تحلیل أداء و ضجیج عنفة ریحیة منزلیة ذات محور أفقي ثالثی
 2015-06-10 علي خضور. د الشفرات

ھندسة المعدات و 
 اآللیات

أسامة كامل 
 تخزینیة  - تحسین أداء المدخنة الشمسیة باستخدام البازلت كطبقة ماصة  الوقاف

عدنان عمران      . د
 2015-07-18 محمد باكیر. د

ھندسة المعدات و 
 2015-07-18 محمد غانم. د باالعتماد على رطوبة التربةتحسین كفاءة نظام الري بالتنقیط  محسن ابراھیم اآللیات

 كلیة الھندسة المعلوماتیة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

ھندسة البرمجیات 
 حسان علي و نظم المعلومات

دراسة وتقویم أدوات تحلیل الكود المصدري على جودة البرمجیات في تطبیقات 
 2015-12-20 ناصر ناصر. د بالوی

ھندسة البرمجیات 
 رغد مطر و نظم المعلومات

تقویم أداء خوارمیات تقدیر الحركة المعتمدة على مطابقة الكتلة المستخدمة في 
 2015-12-20 ناصر ناصر. د ضغط الفیدیو

ھندسة البرمجیات 
 2015-12-20 یوسف دال. د ختبار المعتمد على النماذج تقویم جودة تطبیقات الویب باستخدام اال سالي جركس و نظم المعلومات

ھندسة البرمجیات 
 2015-04-28 یوسف دال. د تحلیل التقنیات الحبیبّیة الناعمة في أمن قواعد البیانات أالء اكر و نظم المعلومات

ھندسة البرمجیات 
 2015-05-20 یوسف دال. د الداللیة  تجمیع خدمات الویب باالعتماد على األنتلوجیا ثراء أصالن و نظم المعلومات

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-05-20 رضوان دنده. د تقییم أداء التخدیم في نظم التشغیل الشبكیة ابراھیم حلوم الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-03-24 قاسم قبالن. د ضد الھجمات الخبیثة MANETتقییم أداء بروتوكوالت التوجیھ في شبكات  حذیفة ھارون الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-03-24 میرنا درغام. د تقییم أداء خوارزمیات توافر المعطیات في شبكات الوسائط المتعددة الالسلكیة حسین خطیب الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-03-24 قاسم قبالن. د للحوسبة عالیة األداء تقییم أداء البیئات االفتراضیة في البنیة التحتیة حیدر خلیل الحاسوبیة 



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-05-20 میرنا درغام. د تحلیل وتقویم توافریة البیانات في أنظمة التخزین الند للند راما الخیر الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-05-20 رضوان دنده. د حابیةتقییم أداء انترنت األشیاء في الحوسبة الس رشا غدیر الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 عفراء محمد الحاسوبیة 

 IEEE 802.11دراسة و تقییم تأثیر تعدد البیئات على أداء الشبكات الالسلكیة 
 2015-05-20 احمد احمد. د من حیث االنتاجیة و التأخیر

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-05-20 أحمد أحمد. د ZigBeeھجمات الحرمان من الخدمة على شبكات  دراسة وتحلیل أثر لجین صقر الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-06-10 محمد صبیح. د تقییم أداء و موثوقیة مصفوفة األقراص الصلبة في أنظمة التخزین الشبكیة مجد عثمان الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-05-20 قاسم قبالن. د خوارزمیات الجدولة بناًء على الثقة في البیئات السحابیةتقییم أداء  محمد نعیسھ الحاسوبیة 

ھندسة النظم 
والشبكات 
 2015-05-20 محمد صبیح. د تقییم خوارزمیات تحسین استھالك طاقة األجھزة الذكیة عبر الشبكات الالسلكیة میس زحلوط الحاسوبیة 

 المعھد العالي للبحوث البحریة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

الكیمیاء البحریة 
 دراسة توزع الفحوم الھیدروجینیة في الرسوبیات الشاطئیة لمدینة بانیاس والء ابراھیم و التلوث

حازم كراوي    . د
 2015-02-17 سامر غدیر. د

 سالم علیا البیولوجیا البحریة 
لبحریة في بعض أنواع الرخویات و القشریات في تراكم البیوتوكسینات ا

 شاطئ الالذقیة
ازدھار عمار    . دة
 2015-03-24 عماد حویجة. د

 نور البحري البیولوجیا البحریة 
تأثیر عوامل التداول والنقل على حیویة بعض األنواع السمكیة القابلة 

 لالستزراع البحري
أمیر ابراھیم      . د
 2015-09-22 معینة بدران. د

 2015-04-14 سامر غدیر. د دراسة توزع الرسوبیات الشاطئیة في مواقع محددة من شاطئ الالذقیة نسرین صقللي الجیولوجیا البحریة 

 2015-04-14 سامر غدیر. د دراسة توزع الرسوبیات الشاطئیة البحریة المقابلة لمدینة طرطوس حیان وسوف الجیولوجیا البحریة 

 فراس الشاوي ریة الجیولوجیا البح

 Pagrusدراسة تحلیلیة لواقع المخزون السمكي ألسماك 
coeruleostictus  الالذقیة باستخدام النماذج  - في محمیة ابن ھانئ

 الریاضیة
مرھف لحلح     . د
 2015-05-20 شیرین حسین. د

 خزامى عربیھ الجیولوجیا البحریة 
ت الجاذبیة و شبھ التنبؤ بعمق سطح موھو المحیطّي باستخدام معطیا

 2015-09-22 محمد بعلة. د الجاذبیة البحریة

 المعھد العالي لبحوث البیئة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
تاریخ تسجیل 

 البحث

 محد نصور الوقایة البیئة
حالة دراسیة مبقرة (إنتاج الغاز الحیوي من مخلفات األبقار واألغنام 

 2015-03-24 ناصرأمیمة . د )فدیو
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 عالء میا الوقایة البیئة
تطویر نموذج الغرانج لسحابة العكارة الناتجة عن عملیات التجریف 

 البحریة
فینا حمود         . دة
 2015-06-10 عادل عوض. د

 ربیع یوسف الوقایة البیئة
مساھمة في دراسة بعض العناصر الثقیلة في المیاه الجوفیة الناتجة عن 

 وسفاتیة في منطقة عین لیلونالصخور الف
كامل خلیل        . د

 2015-06-10 سوزان عبدهللا. دة

 مرفت مظلوم  الوقایة البیئة

مساھمة في دراسة انتشار االصابة بالدیدان الطفیلیة في بعض العینات 
في مناطق محددة من محافظة  - تربة  -خضراوات  -میاه  -البیئیة 

 طرطوس
امل دیوب           . دة
 2015-06-10 كنعان التمیمي. د

 عمار الحسین الكیمیاء البیئیة

تخفیض انبعاثات أكاسید الكربون و الكبریت من خالل التحكم 
مصفاة (بالمتغیرات التكنولوجّیة ألفران االحتراق في مجمعات  التكریر 

 2015-04-28 محمد أسعد. د )حمص

 زینب غصون الكیمیاء البیئیة
بشكل  Cd, Pbة من نزر بعض العناصر الثقیلة تنقیة المیاه العادم

 متزامن باستخدام قشور الحمضیات كسطح ماز
ھاجر ناصر        . دة
 2015-06-23 فاتن عالءالدین. دة

 2015-07-28 أمیمة ناصر. د إنتاج الغاز الحیوي من مصل الجبن باستخدام األحیاء الدقیقة  آصف الطویل  الكیمیاء البیئیة

 استخدام نبات البالن الشوكي لتنقیة التربة الملوثة بالرصاص والنحاس میس فطوم بیئیةالكیمیاء ال
محمد غفر        . د
 2015-09-22 عصام أشقر. د

ھندسة النظم 
 سماح عباس البیئیة

تطویر عملیة إدارة النفایات الصلبة البلدیة في مدینة الالذقیة باستخدام 
 2015-03-24 نھیثم شاھی. د system dynamicsنظام 

 سحر زیتي ھندسة النظم البیئیة
نمذجة محطات المعالجة البیولوجیة باستخدام النظام الدینامیكي بھدف التحكم و 

 إمكانیة التوسع
. ھیثم شاھین     د. د

 2015-04-28 احمد وزان

ھندسة النظم 
 البیئیة

حسان 
 عزالدین

استخدام نظم االدارة المتكاملة لمیاه الجفت في حوض نھر األبرش ب
 المعلومات الجغرافیة 

. ھیثم شاھین     د. د
 2015-07-14 غیاصث ضعون

 المعھد العالي للغات 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
تاریخ تسجیل 

 البحث

تعلیم وتعلم اللغة 
 وسیم صالح الفرنسیة

غة الفرنسیة جانب الھویة في بعض المناھج القدیمة والحدیثة في تعلیم الل
 2015-03-10 مروان اسبر. د كلغة أجنبیة

تعلیم وتعلم اللغة 
 آالء الحرك الفرنسیة

تحلیل احتیاجات طالب األدب الفرنسي في جامعة حماه بھدف إعداد 
 خطة درسیة لمقرر منھجیة بحث

جومانھ ھدیوه             . د
 2015-03-10 ریداء صقر. د

تعلیم وتعلم اللغة 
 سام العشأن الفرنسیة

أثر برامج التدریب المستمر على مھارات المعلمین في السیاق التربوي 
ً (السوري   2015-03-10 علي حبیب. د )المرحلة الثانویة أنموذجا

تعلیم وتعلم اللغة 
 2015-03-10 لیلیان نرعي. د إعداد منھاج في مھارة االستیعاب الشفھي طالب الصف الثامن نارمین حبیب الفرنسیة

یم وتعلم اللغة تعل
 2015-05-20 ھویدا البري. دة التدرج و األھداف: مكانة القواعد في كتاب اللغة الفرنسیة للصف السابع  سمر فیاض الفرنسیة
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  2015أبحاث الماجستیر المنجزة خالل عام / 6/الملحق 

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

االستمطار و انتاجیة األراضي من المحاصیل الرئیسیة في المناطق شبة  ریم فیاض  الجغرافیا
 2015-10-19 جھاد الشاعر. د الجافة و شبة الرطبة السوریة

عال محمود  الجغرافیا
 ضوا

التخطیط الزراعي ودوره في تشكیل المنظومھ الجغرافیة الزراعیة لمنطقة 
 2015-11-11 نجود علوش. دة / .2010_1994/ل الفترة جبلة خال

ایمان الزاید     . دة التصحر وأثره على التنمیة البشریة واالقتصادیة في إقلیم الجزیرة والفرات أحمد نصر هللا الجغرافیا
 2015-09-17 فواز الموسى. د

 2015-04-29 محمد فرحة.د الوجود في فلسفة بول تیلیتش حسان علي الفلسفة

 2015-06-18 منذر شباني. د مفھوم القیمة بین المعرفة واإلیدیولوجیة  علي طوبال الفلسفة

انعام حاج  الفلسفة
عبد هللا سیف . د الشورى والدیمقراطیة عند الجابري بكري 

 2015-11-17 الدین

اللغة 
غوي في مواضیع دور التصور في الربط بین التمثیل الذھني و التمثیل الل أحمد شمو  االنكلیزیة

 2015-09-06 جالل الراعي. د ساكنھ

اللغة 
 2015-06-28 أحمد طھ . د )جولیا كریستیفیا ولوس اریغاري ( الكتابة النسویة وایدیولوجیا اآلخر  عال الموعي  االنكلیزیة 

ي دراسة تطبیقیة في حماسة أب -نزع الخافض بین النظریة واالستعمال  عبیدة الشبلي اللغة العربیة
 2015-01-29 سمیرة موسى. د تمام

عبد الكریم . د مفھوم الشعر لدى الشعراء األمویین سمر اسكندر اللغة العربیة
 2015-01-29 یعقوب

اإلعالم المقاوم من /قراءة تداولیة في الخطاب اإلعرالمي العربي المكتوب  فراس سعید اللغة العربیة
ً  2011م حتى عام   2006ذ عام   م أنموذجا

اسماعیل  محمد .
 2015-02-12 بصل

 2015-03-17 وفاء جمعة . دة تجلیات الزمن في شعر ابن دراج القسطلي  غصن كبابة  اللغة العربیة

 2015-05-11 محمد مروشّیة. د تحوالت القضایا الوطنیة و القومیة في قصص محسن یوسف دیما اسماعیل اللغة العربیة

 2015-05-27 عیسى فارس . د دراسة تحلیلیة  -عصر الطوائف بین المعارضة والموالة شعراء  یاسر صیرفي  اللغة العربیة

 Le substntif dans le langageاالسم في لغة المسرح الفرنسي اكرم االسعد اللغة العربیة
du theatre Francais 

مالك یحیى      . د
 2015-08-19 ھند خیر بك. دة

ع االنساني بین االبداع والتلقي قراءة جمالیة في اشعار محمد النزو نجات الشواف اللغة العربیة 
 2015-02-08 بشیر ناصر. د الماغوط
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 2015-02-12 عدنان أحمد . د قصص الغزل العذري بین ابداع الشاعر وخیال الراوي  حنین بدور  اللغة العربیة 

كریم عبد ال.د تجلیات الزمن في شعر الھذلیین ثناء السالم اللغة العربیة 
 2015-08-27 یعقوب

الشعر الحدیث وثقافة المقاومة ، قراءة جمالیة في التجربة الشعریة الحدیثة  یاسر فاضل  اللغة العربیة 
ً " محمود درویش "   انموذجا

بشیر ناصر      .د
 2015-09-03 محمد مروشیة . د

تیسیر . د للغةقراءة في شعریة ا/ بالغة النص عند الجاحظ  زكوان مزیق اللغة العربیة 
 2015-11-11 جریكوس

علي عبد  اللغة العربیة 
 2015-11-11 وفیق سلیطین. د مفھوم الرحلة في الشعر الصوفي الحمید دیوب

 2015-01-27 وھران حبیب . دة صورة االنسان في مرآة نھج البالغة  منتجب عمران اللغة العربیة 

دراسة تطبیقیة  -ألسلوب االستفھام وأسرارھا البالغیة  األنماط التركیبیة فاطر كحیلة اللغة العربیة 
 في شعر محمود درویش

مالك یحیا       . د
 2015-06-10 ھند خیر بك. د

علي أسعد    . د  مقاربة سیمیائیة: البعد السینمائي في روایة العطر لباتریكزوسكیند  ولیم عبدهللا  اللغة الفرنسیة 
 2015-02-05 فادیا خضر. د

أحمد شیخ  الجتماععلم ا
 ابراھیم

 -أثر االسالیب االجتماعیة في االدارة على أداء العاملین و تطور االنتاج 
 2015-10-22 یسرى زریقة. دة دراسة میدانیة لبعض شركات القطاع العام و الخاص في مدینة الالذقیة

 كلیة االقتصاد 

 المنح تاریخ قرار األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

دراسة حالة  -تقییم إدارة العالقات العامة و دورھا في المنشآت الفندقیة  نور ابراھیم ادارة األعمال
 2015-08-12 ریزان نصور. دة فندق أفامیا روتانا

 -آلیة استثمارالموارد المالیة في المصارف اإلسالمیة وأثرھا على األداء  مایا سلیمان  ادارة األعمال
 یة على المصارف االسالمیة في سوریة دراسة میدان

نھاد الیاس . دة
 2015-02-22 نادر

دراسة مسحیة  -دور نظم أتمتة المكتب في تحسین جودة الخدمات االداریة  جمیل عیسى ادارة األعمال
 2015-04-16 باسم غدیر. د في جامعة تشرین

دراسة مسحیة  -ئتمان الصغیر دراسة العوامل المؤثرة في قرار منح اإل مضر علي ادارة األعمال
 2015-06-18 قصي عمار. د على المؤسسات المالیة في الساحل السوري

دور عناصر المزیج الترویجي في التخفیف من اآلثار السلبیة لألزمات  حسن عبود ادارة األعمال
 2015-11-23 ریزان نصور. د على المنتج السیاحي ف محافظة الالذقیة

دور عناصر المزیج الترویجي في التخفیف من اآلثار السلبیة لألزمات  عبودحسن  ادارة األعمال
 2015-11-23 ریزان نصور. د على المنتج السیاحي ف محافظة الالذقیة

دور اإلعالن عبر االنترنیت في عملیة الشراء لدى مستھلكي سلع التسویق  ھبة اسماعیل ادارة األعمال
 2015-08-12 باسم غدیر .د دراسة مسحیة في الساحل السوري/ 

دراسة  - دور التسویق المصرفي في زیادة القدرة التنافسیة للمصارف  یار عیسى ادارة األعمال
 میدانیة على المصارف التجاریة في الساحل السوري 

سامر قاسم           . د
 2015-02-26 ریزان نصور . دة

دراسة  -االسالمیة في المصارف االسالمیة  تقییم ادارة مخاطر الصكوك یاسمین حالج ادارة األعمال
 جدة -حالة المصرف االسالمي للتنمیة

عبد الواحد . د
. حمودة          دة

 منى بیطار 
12-08-2015 
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 ربا زیود ادارة األعمال
دراسة / دور المزیج الترویجي في بناء الصورة الذھنیة لشركات التأمین 

  لسوريتجریبیة على شركات التأمین في الساحل ا
 

 2015-08-30 أدیب برھوم. د

 وجد غدیر ادارة األعمال
دراسة  - دور الدلیل المادي في خلق المیزة التنافسیة للمنشآت السیاحیة 
  میدانیة على المنشآت السیاحیة في محافظة الالذقیة

 

سامر قاسم                  . د
نسرین عبد . دة

 الرحمن 
10-09-2015 

 صور والء ن ادارة األعمال
دراسة  -أثر تنمیة رأس المال البشري على أداء العاملین في الفنادق 

میدانیة على العاملین في فنادق األربعة والخمسة نجوم العاملة في الساحل 
 .السوري 

كندة علي . دة
 2015-11-24 دیب 

محمد عھد  ادارة األعمال
 الدالي

دراسة میدانیة على  - دور تنمیة الموارد البشریة في تحقیق والء العمالء 
 .المنشآت السیاحیة في الساحل السوري 

محمد عباس . د
 2015-08-12 دیوب

االحصاء و 
 2015-08-18 طالب أحمد. د .أثر انتاج التبغ على التنمیة االقتصادیة في الساحل السوري  وسیم أحمد  البرمجھ

االحصاء 
دراسة میدانیة على الفنادق  -لعامة دراسة احصائیة لمحدودات السیاحة ا جانیت علي والبرمجة

 السیاحیة في المنطقة الساحلیة
محمود طیوب         . د

 2015-05-20 حسین علي . د

االحصاء 
استخدام التوزیعات االحتمالیة لدراسة التأمین االلزامي على السیارات في  غیدق ناصر والبرمجة

 سوریا 
شكیب بشماني         . د 

 2015-06-10 یسیرة دریباتي. دة

االحصاء 
التحلیل االحصائي لتأثیر سعر الفائدة في النشاط المصرفّي  و منعكساتھ  احمد عثمان والبرمجة

 على التنمیة االقتصادیة
محمد الصطوف           . د

 2015-08-30 طالل سلیمان. د

االحصاء 
 - ال وأثرھا على تنشئتھم جودة البیئة الداخلیة والخارجیة لریاض األطف نور عبد الحمید  والبرمجة

 دراسة میدانیة على محافظة الالذقیة 

أیمن . د
العشعوش         

 ریم سلیمون. د
20-12-2015 

االحصاء 
دراسة میدانیة في  -الوعي المعلوماتي وأثره على أداء قطاع التعلم العالي  یوسف وقاف والبرمجة

 2015-05-14 عزالدین حیدر. د جامعة تشرین

االحصاء 
 لبرمجةوا

مازن محمد 
 نذیر دیب

واقع الخدمات الفنیة و أثرھا على التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة في 
 2015-11-01 طالب أحمد. د محافظة الالذقیة

االحصاء 
دراسة  -العوامل االقتصادیة واالجتماعیة للجریمة وأثرھا على التنمیة  ایمن حلیوة والبرمجة

 میدانیة في محافظة الالذقیة
ایمن . د

 2015-08-30 العشعوش

االقتصاد 
 والتخطیط

أماني أسعد 
عدنان العربید           . د على القطاع المالي في سوریة)  GATS( أثر اتفاقیة تحریر  داود

 2015-02-12 حیان سلمان. د

االقتصاد 
راسة د(تحدید ونمذجة المتغیرات الرئیسیة لالدخار الكلي في سوریة  ربا كنیفاتي  والتخطیط

 2015-02-12 عدنان العربید. د ) 2012- 1980قیاسیة 

االقتصاد 
رضوان . د 2012 - 2000أثر االصالح الضریبي على النمو االقتصادي في سوریة  ھنادي درویش والتخطیط

 2015-03-04 العمار

االقتصاد 
 في سوریة األدوات الرئیسیة للتدخل الحكومي في تحفیز االستثمار الكلي حسین وقاف والتخطیط

  عدنان العربید. د
  
 

31-05-2015 

االقتصاد 
 حیدر طریز والتخطیط

أثر سیاسات التحریر االقتصادي على تنافسیة الصادرات الزراعیة 
  م 2010-1990السوریة للفترة 

 
 2015-04-20 محمد محمود. د

االقتصاد 
 مي غانم  والتخطیط

د من الفقر مع دراسة دور االنفاق الحكومي على الخدمات األساسیة في الح
  حالة الجمھوریة العربیة السوریة 

 

طرفة شریقي            . د
  عفیف صدق. د

 
14-05-2015 
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االقتصاد 
استخدام أسلوب استھداف التضخم في الدول النامیة وإمكانیة تطبیقھ في  میس مسلم والتخطیط

 سوریة
رضوان العمار  . د

 2015-07-13 فادي خلیل . د

االقتصاد 
 تخطیطوال

زینا  ناصر 
 2015-12-20 منى بیطار . د .واقع التنافسیة في المصارف السوریة دراسة تحلیلیة  الدین 

االقتصاد 
خطوط نقل الغاز و أثرھا على العالقات االقتصادیة الدولیة في الشرق  عال صادق والتخطیط

 األوسط
روال . دة

 2015-06-18 اسماعیل

االقتصاد 
 2015-09-10 سلمان عثمان. د الروسیة- طویر االتفاقیات الثنائیة في إطار العالقات التجاریة السوریةت زینة محمد والتخطیط

العلوم المالیة 
دراسة / سیاسة توزیع األرباح، محدداتھا وأثرھا على القرار االستثماري  حسین جعفر والمصرفیة 

 2015-10-19 أبي محمود. د السوریة تطبیقیة على الشركات المسجلة في ھیة األوراق واألسواق المالیة

العلوم المالیة 
 2015-11-23 لیندا اسماعیل. دة 2010-1990تقییم انظمة سعر الصرف في سوریة خالل الفترة  عالء خزام والمصرفیة 

العلوم المالیة 
 2015-11-23 عیللیندا اسما. دة 2010-1990تقییم انظمة سعر الصرف في سوریة خالل الفترة  عالء خزام والمصرفیة 

دراسة  -دور المعلومات المحاسبیة البیئیة في اتخاذ القرارات االداریة  ماھر بقعاوي المحاسبة 
 میدانیة على المنشآت الصناعیة في سوریة

یحیى عبد . د
. الرحمن       د
 ابراھیم العلیص

29-01-2015 

صات خسائر القروض لتقییم استخدام نموذج جونز المعدل ونموذج مخص طارق الھندي المحاسبة 
 2015-07-08 ریم عیسى. دة ممارسات إدارة األرباح

 2015-08-12 سلیمان الدالي. د دراسة میدانّیة - تقییم دور الرقابة الضریبیة في مكافحة التھرب الضریبّي  رواد داؤد المحاسبة 

و ) ERP(المشروع تقییم عوامل النجاح الحرجة لتنفیذ نظم تخطیط موارد حسن بلھ المحاسبة 
 2015-12-20 لیلى الطویل. دة دراسة حالة-مدى تأثیره على الممارسات المحاسبیة 

 -إجراءات المراجعة الخارجیة المستخدمة في تقییم استمراریة المشروع  ھال یوزباشي المحاسبة 
 2015-12-20 ماھر األمین. د دراسة حالة على شركات االمراجعة الوطنیة والدولیة

مخاطر امن نظم المعلومات المحاسبیة االلكترونیة وإستراتیجیات مواجھتھا  ماھر زھیري  حاسبة الم
 2015-11-29 عماد سلیمان . د دراسة وصفیة في المصارف السوریة -

 كلیة الزراعة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

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

 2015-08-30 غسان یعقوب. د

االنتاج 
تأثیر االصابة بداء األكریات على إنتاجیة الفروج في الظروف المناخیة  أحمد فضة  الحیواني

 لمحافظة الالذقیة 
علي نیصافي   . د
 2015-10-05 فھیم عبد العزیز . د

االنتاج 
دراسة إنتاجیة جھد الصید الحرفي والمردود االقتصادي في المیاه البحریة  أحمد سلیمان یوانيالح

 لمحافظة طرطوس 
أدیب سعد      . د
 2015-12-14 وعد صابور . دة

االنتاج 
مساھمة في دراسة التركیب النوعي و الكمي للفاونا السمكیة في بحیرة  بتول حماد الحیواني

 ) .الشمالينھر الكبیر (تشرین 16
محمد حسن      . د
 2015-07-12 ادیب سعد. د

االنتاج 
أثر استخدام المیثیونین خالل فترة الفطام في المعاییر اإلنتاجیة لعجول  نضال عیسى الحیواني

 2015-05-07 ولید رحمون. د التسمین
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 الزراعة الكثیفتأثیر شدة التقلیم في نمو و انتاج اشجار التفاح في نظام  ریھام نبیعة البساتین
رشید . د

. خربوتلي   د
 سلیمان سلیمان

21-01-2015 

غیر  Cucumis melo -Lتقییم بعض أصناف البطیخ األصفر  بسام السید البساتین
 2015-02-01 أحمد جلول. د المزروعة محلیا بھدف إدخالھا إلى القطر العربي السوري

 2015-02-10 علي الخطیب. د واإلثمار لبعض سالالت صنف الكلمنتین تأثیر األصل في مواصفات النمو حنان جناد البساتین

 ثروت رضوان البساتین
التوصیف المظھري و الجزیئي لبعض الطرز البریة لجنس الالفندر 

Lavandula spp  المنتشرة في محافظة الالذقیة و تقییمھا مقارنة بالنوع
 L.ffiالمدخل 

مازن نصور     . د
 2015-03-22 حافظ محفوض. د

أثر مواعید وطرق إضافة حمض الھیومیك في نمو وإنتاج الفاصولیاء  غانیھ معال البساتین
  Phaseolus vulgaris Lالخضراء 

بدیع سمرة     . د
 2015-04-20 صفاء نجال. د

. د   بدیع سمرة . د أثر التلقیح ببكتیریا الرازوبیوم في نمو و انتاجیة نباتات الفاصولیاء ضحى شرمك البساتین
 2015-05-28 یاسر حماد

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

فیصل داوي       . د
 2105-06-28 فاضل القیم. د

ج البندورة في البیوت تأثیر استخدام النحل الطنان في تحسین عقد وإنتا ریم داوود البساتین
 البالستیكیة 

نصر شیخ . د
 2015-07-08 سلیمان

باستخدام تقنیة  Tolipa spاإلكثار الخضري لنبات التولیب المحلي  براء صقر البساتین
 2015-10-19 مازن نصور. د زراعة األنسجة 

علي دیب      . د لالذقیةتوصیف و تقییم الطرز المحلیة للتفاح المنتشرة في منطقة ا كلود البر البساتین
 2015-11-05 رشید خربوتلي. د

أثر طرائق الري في بعض خواص التربة و على انتاجیة و نوعیة جذور  روال فاتي التربة
 الشوندر السكري في منطقة الغاب

سوسن ھیفا     . دة
 2015-03-29 سمیر الجداوي . د

سیمون فائز  التربة
 ونوس

( والطبیعیة ) الھیدروجیل ( ناعیة دراسة أثر أحد المحسنات الص
على االحتفاظ بالماء في التربة الرملیة ونمو وإنتاج نبات ) الكمبوست 

 .البندورة 

منى بركات      . دة
 2015-04-09 سوسن سلیمان. دة

انتاج وتقییم سماد الكمبوست من مخلفات زراعة البندورة المحمیة في  حاتم سلیمان التربة
 قتھ بنشاط بعض المجامیع المیكروبیة أثناء التخمیر الساحل السوري وعال

عبد العزیز بو . د
یاسر . عیسى     د
 حماد 

17-06-2015 

دراسة بیدولوجیة ومیكروبیولوجیة لقطاعات ترب غابیة في المنطفة  عفراء میھوب التربة
 الساحلیة 

عادل رقیة      . د
 2015-04-09 یاسر حماد. د

الحراج 
تغیر الظروف المناخیة في المنطقة الساحلیة من سوریا وأثاره الكامنة على  ر رنا صق والبیئة 

 2015-10-07 میشیل سكاف . د .حرائق الغابات 

الحراج 
تقدیر مؤشر السطح لمجموعات الصنوبر البروتي في جبلة باستخدام  ریم محمد والبیئة 

 الصور الفضائیة
غالب شحادة    . د
 2015-05-28 ایلین محفوض. د

الحراج 
 2015-06-28 بسیمة الشیخ. د محافظة الالذقیة -دراسة تنوع الطیور في محمیة الفرنلق  ماھر دیوب والبیئة 

الحراج 
تقدیر مؤشر السطح لمجموعات الصنوبر البروتي في جبلة باستخدام  ریم محمد والبیئة 

 الصور الفضائیة
غالب شحادة   . د
 2015-05-28 ایلین محفوض. د

 الحراج
على ) الحور -القصب  -الخروع (دراسة مقدرة بعض األنواع النباتیة  زینب علي والبیئة 

 مراكمة بعض العناصر الثقیلة على جانبي نھر الرمیلة
ابراھیم نیصافي  . د
 2015-07-08 أسامة الرضوان. د
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الحراج 
لبعض العناصر القدرة التراكمیة لألوكالیبتوس المنقاري والعفص الشرقي  سارة دیب والبیئة 

 مدینة الالذقیة - الثقیلة في شارع الشاطئ األزرق 
إبراھیم نیصافي   . د
 2015-08-26 أسامة الرضوان. د

الحراج 
في  pinus brutia Tenتقدیر المخزون الخشبي للصنوبر البروتي حسان علي والبیئة 

 محافظة طرطوس باستخدام الصور الفضائیة -منطقة القدموس 
وض   ایلین محف. دة
 2015-01-11 زھیر الشاطر. د

الحراج 
في موقع Pinus Pinea Lدراسة نمو و انتاجیة غابة الصنوبر الثمري  ربیعة زینة والبیئة 

 2015-12-02 حكمت عباس. د .محافظة الالذقیة   -صنوبر جبلة  -تحریج ضھر الخریبات 

الحراج 
طاء الحراجي وانجراف الترب دراسة تأثیر الحرائق على تدھور الغ رشا خضر  والبیئة 

 وبعض العناصر الغذائیة 
زھیر الشاطر     .د
 2015-04-20 یوسف العلي . د

الحراج 
تقدیر كمیة وأشكال بعض العناصر الثقیلة في أتربة منطقة الرمیلة في  سبأ طراف والبیئة 

 محافظة الالذقیة -مدینة جبلة 
ابراھیم نیصافي  . د

 2015-08-24 سوسن ھیفا. د

الحراج 
دراسة تأثیر التغیرات المناخیة على مجموعات السندیان شبھ العزري في  فاطمة اسماعیل  والبیئة 

 محافظة الالذقیة 
. أدھم جلب     د. د

 2015-03-04 ایلین محفوض 

المحاصیل 
تأثیر مواعید الحش و طرائق التجفیف على انتاجیة و نوعیة الزعتر الشائع  عاصم ابراھیم الحقلیة

Thymus vulgaris L 
محمد عبدالعزیز  . د

 2015-11-05 یاسر موسى. د

المحاصیل 
محمد عبد . د تأثیر مواعید الزراعة في نمو و انتاجیة القرطم ایمان شحیبر الحقلیة

 2015-10-07 العزیز

دراسة تأثیر بعض عوامل التصنیع على المردود و معامل اإلنضاج للجبن  كامیلیا حلبي علوم األغذیة
 .المخزن في محلول ملحي) العكاوي(األبیض 

محسن حرفوش   . د
 2015-09-14 احمد منصور. د

 2015-06-18 محمد طویل. د .دراسة تأثیر بعض العوامل اإلحیائیة في ظاھرة جفاف أشجار التفاح  عفراء حیدر وقایة النبات

ینات في إنتاجیة طوائف نحل دراسة تأثیر التغذیة اإلضافیة مع الفیتام مینوس أسعد وقایة النبات
 العسل المحلیة من الغذاء الملكي في المنطقة الساحلیة

خلیل مكیس     . د
 2015-07-08 مالك عمران. د

دراسة انتشار مرض عین الطاووس في محافظة الالذقیة و اختبار تأثیر  سامر غانم وقایة النبات
 بعض المبیدات الفطریة لمكافحتھ

محمد طویل     . د
 2015-11-18 جمال األحمد. د

 لیلى علوش وقایة النبات
في تطور مرض  Trichodermaتأثیر السماد العضوي البقري الفطري 

 Fusarium oxysporumالذبول على الحمص المتسبب عن الفطر 
f.sp.Ciceri . 

صباح . دة
 2015-12-02 المغربي 

 كلیة العلوم

 تاریخ المنح رفاألستاذ المش عنوان البحث اسم الطالب القسم

تقریبات بعض الصفوف التابعیة المتفرغة عن صفوف ھولدر و صفوف  عایده حبیب الریاضیات
 لیبیغ

محمد علي         . د
 2015-09-20 سلیمان محمود. د

 دراسة التجانس بین جبور بول والفضاءات البولیانیة  مؤید عبیدو  الریاضیات

عدنان ظریف      .د
سلیمان محمود   . د

تعدیل اسم 
المشرف بالقرار 

تاریخ / 2241/ 
4/6/2013 

09-04-2015 

محمد علي       . د دراسة تقریب الدوال العقدیة على أسر منحنیات كارلسون وریس احمد كنج الریاضیات
 2015-05-28 محمد سویقات. د
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مل تطبیق بعض طرائق التحلیل التابعي في دراسة حركات الج خضر سلیمان الریاضیات
 الھیدرودینامیكیة

ودیع علي        . د
 2015-11-15 محمد سویقات. د

بسام غزولین      . د نمذجة و محاكاة الدارات اإللكترونیة لجھاز االكزایمرلیزر مارسیل كرمو الفیزیاء
 2015-12-28 زیاد ھرموش. د

ریف جبلة  تحدید مناطق األمل للحوامل المائیة في بعض القرى من زیاد احمد الفیزیاء
 باستخدام التنقیب الجیوكھربائي و بمساعدة معطیات االستشعار عن بعد 

فواز االزكي      . د
 2015-10-18 اسامھ عمار. د

جبور جبور       . د دراسة تحلیلیة وتجریبیة ألثر الضجیج الخلفي على قیاس النشاط اإلشعاعي  سعادة دیوب الفیزیاء
 2015-07-13 جھاد ملحم. د

مفید عباس        . د المعادلة الحركیة للنیكلیونات كسائل فیرمي داخل النواة ایمن الصایل یزیاءالف
 2015-08-18 محمود احمد. د

دراسة تحلیلیة لتطور االزمنة الحقیقیة في میكانیك الكم االحصائي لنظریة  سیلفا الخصي الفیزیاء
 المعایرة مع منشور الكمون حتى الدرجة السادسة

مان سل. د
 2015-08-19 الشاتوري

حساب ثابت المرونة لسائل فیرمي بتابعیة بارامترات النداو من المرتبة  علي عباس الفیزیاء
L≤3 

محمود أحمد       . د
 2015-12-28 نجاح قبالن. د

تبرید الجمل اللیزریة للحصول على حزمة لیزریة ذات مواصفات ضوئیة  وسیم الدوه جي الفیزیاء
 ط فعالة غازیة صلبة ونصف ناقلة جیدة في أوسا

ابراھیم بالل       . د
 2015-03-04 وسام بشیر. د

موللر على الظاھرة الفیزیائیة  -دراسة تاثیر الزمن المیت في عداد غایغر  أماني زریق الفیزیاء
 المدروسة

جبور جبور      . د
 2015-09-28 جھاد ملحم . د

ابراھیم بالل     . د متناھیة القصر و البالغة الّشدة في األوساط الالخطّیةدراسة النبضات ال علي الشندي الفیزیاء
 2015-10-25 عاطف الجندي. د

طیف طاقة حاملة الشحنة في التراكیب المتعددة الطبقات و الطبقات الفائقة  سوزان قاسم الفیزیاء
 في حقل الكمون الذاتي

محمد فاھود       . د
 2015-04-09 مفید عباس. د

ثنائي میتیل امینو الكیل  N,N( - 4-ثنائي اریل - 6,2اصطناع مركب  زینب بنشي كیمیاءال
 البیریمیدین ) اوكسي

یاسر موسى       .د
 2015-11-15 نجوى حداد.د

 التبرید الشمسي باستخدام منظومة ترمودینامیكیة میرنا محمد الكیمیاء
فؤاد صالح      . د
عبد الكریم . د

 محمد
12-02-2015 

التحدید المتزامن للرصاص والنحاس بطریقة الفولط امبیرومتریة في نواتج  ظاھر الحمد كیمیاءال
 صناعة السكر

ھاجر ناصر       . د
فاتن عالء . د

 الدین
13-07-2015 

استخدام الطریقة الفولط أمبیرومتریة في دراسة القدرة التنافسیة لعنصري  أبراھیم بسما الكیمیاء
 )طین-تفل قھوة(على سطح دامص الرصاص و الكادمیوم 

ھاجر ناصر     . دة
فاتن . دة

 عالءالدین
27-12-2015 

إزالة أیونات النیكل من المحالیل المائیة و دراسة تأثیر العوامل المختلفة  مجد فیاض الكیمیاء
 على ذلك باستخدام الخامات الزیولیتیة الطبیعیة السوریة

ابراھیم . د
. الراھب  دة

 سمیرة سلمان
01-02-2015 

دراسة تصنیفیة للقشریات العلیا في حوض العاصي و تحدید خصوبة  سوالنج شقرة الكیمیاء
 Potamon Potamiosسرطان الماء العذب 

أدیب زیني        . د
 2015-11-23 حسان حسن. د

حمد عیسى      م. د دراسة جیولوجیة وجیوھندسیة  لتوضعات المیسنیان في منطقة الزوبار  بشرى صقور الجیولوجیا
 2015-11-15 مصطفى حبیب .د

دراسة التوضعات البركانیة الرسوبیة و تقییم حاملیتھا للزیولیت في منطقة  نسرین سفلو الجیولوجیا
 بانیاس

مصطفى . د
ندى . حبیب    دة
 سلمان

24-08-2015 
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علم الحیاة 
طوس و استخدامھا دراسة توزع العوالق النباتیة في شاطئ مدینة طر امامة سلوم النباتیة

 كمؤشرات بیئیة
ندیم حمود        . د
 2015-05-31 جورج دیب. د

 كلیة الھندسة المدنیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

محسن أحمد . د دراسة واختبار واقع المثلثات العقاریة في بعض مناطق الالذقیة سومر الجوني الطبوغرافیا
 2015-01-06 منیر یحیى. د

تحسین أداء شبكات المراقبة الجیودیزیة بإدخال خوارزمیة مرشح كالمان  تمام سخیة  الطبوغرافیا
 ومفھوم الموثوقیة 

. إیاد فحصة د. د
 2015-06-17 محسن أحمد 

في بلدیة  اقتراح منھجیة ألتمتة البیانات الجغرافیة واإلجراءات المتعلقة بھا سلیمان صالح الطبوغرافیا
 GISالالذقیة ضمن نظم المعلومات الجغرافیة 

علي زوباري  . د
 2015-06-30 احمد علي. د

ً على  عمار كحیلة  الطبوغرافیا تطویر خوارزمیة لضبط الشبكات الجیودیزیة الھجینة اعتمادا
 خوارزمیة مرشح كالمن الموسع 

أدیب القاموع    . د 
محمد علي . د

 سمونة 
14-12-2015 

ندسة الھ
دراسة تأثیر إضافة ألیاف البولي بروبلین إلى البیتون ذاتي التوضع بمواد  تمام زینة  االنشائیة

 محلیة 

غاندي . د
. جحجاح       د
 علي خیربك

11-11-2015 

الھندسة 
تقوییم تجربة تشیید المباني في سوریة بالمقاربة مع مفاھیم نظم صناعة   مادونا بشارة االنشائیة

 2015-11-25 بسام حسن. د حدید مناحي و عوامل تطویرھاالبناء و ت

 ریم منصور  الھندسة البیئیة
وطریقة التدرج التحلیلي /  GIS/ استخدام نظام المعلومات الجغرافیة 

من أجل اختیار المواقع المناسبة إلقامة /  Fuzzy AHP/ الضبابیة 
 .محطات معالجة میاه الصرف الصحي في مدینة طرطوس 

ل عوض عاد. د
 2015-05-10 أحمد وزان . د

 ریم منصور  الھندسة البیئیة
وطریقة التدرج التحلیلي /  GIS/ استخدام نظام المعلومات الجغرافیة 

من أجل اختیار المواقع المناسبة إلقامة /  Fuzzy AHP/ الضبابیة 
 .محطات معالجة میاه الصرف الصحي في مدینة طرطوس 

عادل عوض . د
 2015-05-10 أحمد وزان . د

تطویر البنى التحتیة الھندیة للمحمیات الطبیعیة لتوظیفھا في السیاحة البیئیة  زھیر میھوب  الھندسة البیئیة
 .محمیة الشوح واألرز بالالذقیة : حالة دراسة  -

. أحمد وزان د. د
 2015-06-16 ھیثم شاھین 

و تكثیف الحمأة المنشطھ في محطات  مساھمة في دراسة عوامل ترسیب فاطمة سلمان الھندسة البیئیة
 معالجة میاه الصرف الصحي المحلیة

. ھیثم جناد  دة. د
 2015-09-02 ھناء سلمان

مساھمة في تقییم استھالك الطاقة في محطات معالجة میاه الصرف  ھبھ محمد  الھندسة البیئیة
 الصحي في الالذقیة 

. ھیثم جناد  د. د
+ حسام صبوح 

 عادل عوض.د
22-10-2015 

الھندسة 
 دراسة مخبریة لتحسین ترب التأسیس اإلنتفاخیة بإضافة المثبتات الكیمیائیة ھال أخضر الجیوتكنیكیة

رامي أسطة         . د
صفوان . د

 عبدهللا
20-12-2015 

الھندسة 
المائیة و 

 الري
 2015-07-14 علي األسعد. د .العالقة بین الھطل المطري و الجریان في نھر الصنوبر  رؤى حویجھ

ھندسة 
المواصالت 

 والنقل 
تطویر نموذج قبول السائق للثغرات الزمنیة على التقاطعات الطرقیة  عبیر اسماعیل

 )تقاطعات األفضلیة( المنظمة بإشارات السیر 
. أكرم رستم    د

 2015-04-29 شذا أسعد

ھندسة 
المواصالت 

 والنقل 
بسام سلطان . د تون المرصوص بالدحي تأثیر إضافة الفیلر على خصائص البی نعمى دیوب 

 2015-07-22 علي خیربك . د
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ھندسة إدارة 
. بسام حسن د. د   مریم دباغ وتشیید

 2015-10-19 رنا میا

ھندسة وإدارة 
تحسین تطبیق مبدأ اإلدارة الداخلیة التبادلیة المتكاملة للمشاریع باستخدام  بنان سخطة التشیید

 BIMنمذجة معلومات البناء 
على خیربك  .د

 2015-08-27 رنا میا . د

 كلیة الطب البشري

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

في عالج التھاب القصیبات % 3ارذاذ السیروم الملحي مفرط التركیز  تمام أحمد طب االطفال 
 الشعریة الحاد عند الرضع 

مأمون حكیم    . د
 2015-10-25 عزیز زاھر. د

االمراض 
نسبة الحدوث عوامل الخطورة، : ذوات الرئة المرافقة للتھویة اإللیة  فاتن الغش الباطنھ

 والنتائج
فاطمة قصاب    . د
 2015-02-10 باسم معروف. د

االمراض 
تصویر (ERCPدراسة تواتر و عوامل خطورة المضاعفات التالیة  قتیبة شیخ احمد الباطنھ

 )لبنكریاسیة بالطریق الراجعالطرق الصفراویة و ا
حسان زیزفون   . د

 2015-02-08 دعد دغمان. دة

االمراض 
مالك حجازیة    . د في تقویم استجابة ذوات الرئة للعالج Cأھمیة البروتین االرتكاسي  خالد صدیق الباطنھ

 2015-04-08 محمد خیاط. د

االمراض 
منیف المرعي    . د درقي عند مرضى الرجفان األذینيدراسة معدل انتشار االنسمام ال یوسف یوسف الباطنھ

 2015-05-11 اكرم جحجاح. د

االمراض 
منیف المرعي    . د دراسة نسبة انتشار قصور الدرق عند األطفال قصار القامة فاتن سعود الباطنھ

 2015-07-26 فیصل شعبان. د

االمراض 
االختالطات الناتجة عنھا في مشفى دراسة استطبابات الخزعة الكبدیة و  حسام سعید الباطنھ

 األسد الجامعيّ 

میالد . د
. انطانیوس  دة
 دعد دغمان

11-11-2015 

األذن واألنف 
 والحنجرة

شھرام 
فایز العلوني    . د دور جھاز المالحة األذني في جراحة الجیب الوتدي بالتنظیر خراساني

 2015-04-08 یوسف یوسف. د

األذن واألنف 
فعالیة جرعة من الدیكسامیتازون قبل عملیة استئصال اللوزتین و دورھا  موعيحازم ال والحنجرة

 في تخفیف األلم و الغثیان و اإلقیاء و حدوث النزف بعد العمل الجراحي
أریج العساف    . دة
 2015-08-04 عزیز محمود. د

األذن واألنف 
 دور الشیفر و المنظار في جراحة الجیب الفكيّ  مضر زھرة والحنجرة

یاسر علي      . د
مصطفى . د

 ابراھیم
25-10-2015 

األذن واألنف 
مقارنة نتائج العالج بالستیروئیدات والعالج باالسكلوفیر مع الستیروئیدات  زین صافي  والحنجرة

 في شلل بل
عزیز محمود    . د
 2015-04-28 أریج العساف. د

األذن واألنف 
و الجراحة  Co2صال اللوزتین باستخدام اللیزر المقارنة بین نتائج استئ عامر زوان والحنجرة

 التقلیدیة

مصطفى . د
یاسر . ابراھیم  د
 علي

02-12-2015 

مقارنة بین اإلیكو عبر المھبل و اإلیكو عبر البطن في تشخیص الحمل  یونس ناصر األشعة
 الھاجر

عامر جركس    . د
 2015-10-01 عصام الدالي. د

التستوستیرون المصلي بعد تطبیق المعالجة المثبطة دراسة مستوى  تغرید مرھج األورام
 عند مرضى سرطان البروستات ADHلألندروجین 

سامر عاقل     . د
میخائیل . د

 جرجس
29-03-2015 

 عند مرضى سرطان الثدي Dدراسة القیمة االنذارّیة لنقص فیتامین نادین یونس األورام
نادر عبدهللا     . د

میخائیل . د
 جرجس

03-05-2015 
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التشریح 
 یارا درویش المرضي

دراسة سریریة وتشریحیة مرضیة للرحى العداریة في مشفى األسد 
  2011-2005الجامعي بین األعوام 
 

 2015-04-26 علي سلیمان. د

التولید و 
أمراض 
 النساء

بشار طارق 
 دراسة اختالطات الطرائق المختلفة إلستئصال الرحم أبوكف

احمد . د
. عبدالبرحمن دة

 سن سحر ح
08-10-2015 

التولید و 
أمراض 
 النساء

لؤي حسن     . د )عن طریق تسلیخ األغشیة(تحریض المخاض بطرق غیر دوائّیة  رمزه أحمد
 2015-10-21 جھاد أیوب. د

التولید 
وأمراض 

 النساء
في التمییز بین أورام المبیض السلیمة  CA125دور المشعر الورمي  رانیة علي

 والخبیثة

ب    میسون دیو. د
محمد توفیق . د

 النقري
19-02-2015 

التولید 
وأمراض 

 النساء
ثورة نعیسة    . دة دراسة العالقة بین ھبوط الرحم و طریقة الوالدة ماجد داود

 2015-03-29 عصام الدالي. د

التولید 
وأمراض 

 النساء
 لیالس شحادة

 الحمل بعد عملیة تثقیب المبایض بالتنظیر عند مریضات المبیض متعدد
  الكیسات

 

حسن صالح     . د
 2015-05-31 عدنان محمد. د

التولید 
وأمراض 

 النساء
 رشا سلمان

دراسة سببّیة لنزوف أشھر الحمل األولى عند المریضات المراجعات 
  2014-2013لمشفى األســد الجامعـي خالل عامّي 

 

محمد النقري    . د
 2015-10-19 باسل محمد. د

التولید 
وأمراض 

 النساء
أحمد یوسف    . د ھرمیة الداء السكري أثناء الحمل فین مھناإی

 2015-11-25 ریا سلمان. دة

سلمان القاضي   . د الجراحة المحافظة لسرطان الثدي في المراحل المبكرة ایاد غدیر الجراحة
 2015-02-08 محمود دبرھا. د

 2014-01-06 محمود دبرھا. د الشرجي المزمنمقارنة نتائج الطرق الجراحیة المتبعة للشق  رامي اسماعیل الجراحة

 منھل المعمار الجراحة
تقویم طرق التدبیر الجراحي النسداد القولون األیسر الورمي المنشأ في 

  م 2011-2008مشفى األسد الجامعي بالالذقیھ بین عامّي 
 

محمود دبرھا    . د
 2015-02-10 ماجد علي. د

 عالء سلوم الجراحة
بیر الجراحي للفتوق الفرجویة عند البالغین في مشفى االسد تقویم نتائج التد

  الجامعي بالالذقیة
 

سجیع مسعود    . د
 2015-02-10 احمد سعد. د

أكثم قنجراوي    . د تقویم التدبیر الجراحي لسرطان المستقیم في مشفى األسد الجامعي بالالذقیة رامي غریب الجراحة
 2015-02-10 محمود دبرھا. د

ماجد علي     . د دراسة المضاعفات القریبة لجراحة الغدة الدرقیة توماس مانجیان الجراحة
 2015-02-22 أكثم قنجراوي. د

 عمار كشكش الجراحة
تقییم النتائج الوظیفیة لطرق العالج  -كسور الكعبین المغلقة عند البالغین

  المستخدمة في مشفى السد الجامعي
 

معن سعد      . د
 2015-06-10 صفوان یوسف. د

 عدي العبدهللا الجراحة
المضاعفات الباكرة للعالج الجراحي لكسور فوق اللقمتین العضدیتین عند 

  األطفال و طرق تدبیرھا
 

عزة المحمد   . د
 2015-08-18 احمد جوني. د

ش   علي علو. د .و الخباثة ) العمر  - الجنس  -الحجم ( العالقة بین : العقدة الدرقیة  فادي نوح الجراحة
 2015-06-16 عیسى أحمد. د
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باألمواج / الكلیة و الحالب/دراسة مضاعفات تفتیت الحصیات البولیة عالء العنید الجراحة
 الصادمة من خارج الجسم

لؤي نداف      . د
 2015-03-18 ایمن حرفوش. د

 2015-04-22 ماجد علي. د لحاالتدراسة سلسلة من ا: تدبیر التھاب المرارة الحاد الحصوي بالتنظیر  أسامة محمد الجراحة

 2015-04-26 أكثم قنجراوي. د دراسة األھمیة التشخیصیة لتنظیر البطن االستقصائي ایھاب میھوب الجراحة

الطب 
دراسة شیوع حملة العنقودیات المذھبة المقاومة للمیتسلین لدى الكادر  لین حسن المخبري

 الطبي و التمریضّي في مشفى األسد الجامعي
ھیثم یازجي     . د
 2015-04-09 منھل حسین. د

الطب 
لدى مرضى سرطان الثدي  3ھیدروكسي فیتامین د 25دراسة مستویات  مضر شیبان  المخبري

 ً  المشخصین حدیثا

فیصل . د
سامر .رضوان  د

 عاقل 
10-05-2015 

الطب 
عند ) IgA(یة دراسة القیم التشخیصیة ألضدادالترانس غلوتامیناز النسیج لینا العلي المخبري

 المرضى المشتبھ باصابتھم بالداء الزالقي
حسان حسین   .د
 2015-06-11 علي ابراھیم.د

الطب 
تأثیر المعالجة الكیمیائیة لمرضى سرطانات الدم على عیار أضداد العامل  روال مرعوش المخبري

 عند األطفال الملقحین Bاالسترالي لفیروس التھاب الكبد 
یوسف زریق    . د
 2015-10-04 راس حسینف. د

الطب 
تأثیر المعالجة الكیمیائیة لمرضى سرطانات الدم على عیار أضداد العامل  روال مرعوش المخبري

 عند األطفال الملقحین Bاالسترالي لفیروس التھاب الكبد 
یوسف زریق   . د
 2015-10-04 فراس حسین. د

امراض 
الجھاز 
 التنفسي

مالك حجازیة    . د دى مرض أورام الرئةدراسة عوامل الخطورة ل سوسن علي
 2015-02-22 فاطمة قصاب. دة

امراض العین 
یوسف سلیمان    . د تقویم معالجة الغمش یتفاوت أسواء االنكسار بالنظارات تیماء ضعون و جراحتھا

 2015-04-26 سندس علي. دة

امراض العین 
و األلوباتادین %) 0,025(میراتالمقارنة بین فعالیة الكیتوتیفین فو یارا علي و جراحتھا

 في عالج التھاب الملتحمة التحسسي%) 0,1(ھیدروكلوراید 
سندس علي    . دة
 2015-04-26 قحطان جلول. د

امراض العین 
 دراسة تبدالت ضغط العین عند مرضى الزرقیین بعد استخراج الساد محمد زید و جراحتھا

نجوى . دة
. كردغلي  د

 حبیب یوسف
01-11-2015 

 سكر البالزما الصیامي عند األطفال الذین لدیھم قصة عائلیة للداء السكري  علي عروس ب األطفالط
سوسن . دة

محمد . صقور   د
 زاھر

24-02-2015 

نور الھدى  طب األطفال
 مصطفى

حساسیة و نوعیة األعراض و العالمات السریریة لذات الرئة المكتسبة في 
 المجتمع عند األطفال

     مأمون حكیم. د
 2015-09-28 قصي محمد. د

ً وبین اإلصابة اإلنتانیة  حیان حسن طب األطفال العالقة بین التھاب الغاز العقیدي المشاھد تنظیریا
 2015-10-25 علي إبراھیم. د بجرثومة الملویة البوابیة عند األطفال

 ین بفقر الدم المنجليّ فعالیة الھیدروكسي یوریا في عالج األطفال المصاب رنا محمد علي طب األطفال
محمد میھوب    . د

فیصل . د
 مروشیة

11-11-2015 

مھا خوري      . دة دور تشوھات الجھاز البولي بحدوث االنتانات البولیة لدى األطفال أریج طعمھ طب األطفال
 2015-12-10 احمد حیدر. د

ھاب الحویضة والكلیة عند اقلیمة التشخیصیة لنقص صودیوم الدم في الت خیریة حجازیة  طب األطفال
 .األطفال 

محمد زاھر    . د
 2015-02-05 مھا خوري . ة

ھال یني        . د .وبائیات انتان الدم المكتسب عند حدیثي الوالدة  عال محرز  طب األطفال
 2015-03-05 عدي جوني . د
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 عالجّیة الالیشمانیا الحشویة دراسة تشخیّصیة ، وبائّیة ، نورما تیشوري طب األطفال
احمد حیدر      . د

یوسف . د
 زعبالوي

28-04-2015 

وبائیات الریح الصدریة عند المقبولین في شعبة الخدیج و الولید في مشفى  غنوة محمد طب األطفال
 2013- 2012األسد الجامعي بالالذقیة عامي 

منیر عثمان     . د
 2015-07-22 عدنان دیوب. د

وبائیة سببیة لفرط بیلیروبین الدم عند الوالدان المقبولین في مشفى دراسة  سیمون أحمد  طب األطفال
 األسد الجامعي بالالذقیة 

سمیر أصالن    . د
 2015-08-30 ھال یني. د

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

مصطفى دلیلة       . د خدام مبدأ التحطم الشعاعي في قیادة المحرك التحریضي ثالثي الطوراست حنان مھجة المیكاترونیك
 2015-01-29 محسن داؤود. د

تحسین أداء أنظمة التعلیق نصف الفعالة في السیارات باستخدام المتحكم  محمود منى المیكاترونیك
 الضبابي ذاتي  التنظیم

محمد خنیسي    . د
 2015-07-12 محسن داؤود. د

الھندسة 
دراسة حول تطویر النقل بالحاویات في الموانئ السوریة لدعم التجارة  نادین بوراس البحریة

 ً  الخارجیة مستقبال
سائر صلیبة        . د
 2015-10-29 میشیل بربھان. د

الھندسة 
ً عللى األمواج  رامي علي البحریة دراسة السلوك الدینامیكي للسفینة المتأرجحة عرضیا

 2015-11-05 میشیل بربھان. د قیقیةالح

الھندسة 
 2015-12-27 محمد شلوف. د دراسة و تحلیل انتشار تسرب نفطي من السفن على سطح البحر وھاد حاتم البحریة

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

تصمیم و اختبار نماذج ریاضیة لشبكات النفاذ الحقیقیة المستخدمة في  نور غضبان
 لحدیثةا XDSIتقنیات 

جعفر الخیر       . د
 2015-05-03 مریم ساعي. دة

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

تحسین أداء الشبكات االفتراضیة الخاصة باستخدام تقنیة التبدیل متعدد  بشار عباس
 الوسوم للبرتوكول

محمد حجازیة      . د
 2015-05-26 معین یونس. د

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

تطویر تقنیات الحمایة في بروتكول التوجیھ الجغرافي الضمني اآلمن في  حبیبوائل 
 2015-12-14 مثنى القبیلي. د شبكات الحساسات الالسلكیة

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

تطویر نظم المراقبة البیئیة باستخدام شبكات الحساسات المعتمدة على  میالد أیوب 
 2015-01-29 خلیفة جمال . د بروتوكول االنترنت 

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

 2015-05-20 محمد حجازیة.د تحسین أداء عملیة التسلیم في شبكات الالسلكیة الالمتجانسة الحسن دمیاطي

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

دراسة تأثیر شروط التھییج والكشف على بارامترات نظام التجمیع  أمل یوسف
MGDM  في الشبكات المحلیة الضوئیة متكاملة الخدماتالمستخدم 

عفیف صقور        . د
 2015-05-24 نداء سلمان. د

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

تحسین أداء خوارزمیة معالجة الفیدیو المعتمدة على خاصیة الحواف في  ثناء جبیلي
 .شبكات الحساسات الالسلكیة الداعمة للوسائط المتعددة 

قبیلي        مثنى ال. د
 2015-05-12 ایاد حاتم . د

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

دراسة تأثیر بارمترات اللیف البلوري الفوتوني في عرض الحزمة  رالدا جعفر 
 2015-12-14 احسان شریتح . د .البصریة 



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

 2015-05-18 مریم ساعي .دة  MIMO_OFDMتحلیل و تحسین أداء نظام  ھمام جرجور

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

تصمیم نظام مراقبة آلیة لحركة المرور باستخدام تقنیات اإلبصار  بشرى دنورة 
 2015-07-13 مریم ساعي. دة الحاسوبي

ھندسة 
االتصاالت 
 وااللكترونیات

في الشبكات التطبیقیة / MDA-ALM/تفادي الغش في البروتوكول  رشا شاویش
 2015-05-27 مثنى القبیلي. د متعددة البث

ھندسة 
التصمیم 
 واالنتاج

ایمان شیخ 
 مصطفى

دراسة الخواص الفیزیائیة والمیكانیكیة أللواح الخشب الصناعي المحضر 
 من نفایات البالستیك الحراري

رامي منصور      . د
عبد المنعم . د

 جسري
14-05-2015 

ھندسة 
التصمیم 
 واإلنتاج 

مجدولین 
 تحسین أداء لقمة المكبح المستخدمة في نظام الفرملة للقطار یفيطر

نزار عبد . د
. الرحمن    دة
 میساء شاش

20-04-2015 

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي

عبد القادر 
 2015-02-12 حسن األحمد . د تصمیم وتنفیذ بیئة تعلم نقال ذكي ضمن حرم جامعي  شمعون 

ھندسة 
الحاسبات 
 يوالتحكم اآلل

التشخیص اآللي الضطرابات القلب باالعتماد على تحلیل المركبات الزمنیة  غیث سلطانھ
 2015-08-26 مریم ساعي. دة الشارة تخطیط القلب الكھربائیة

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي
تحسین فعالیة الحوسبة متعددة األطراف اآلمنة باستخدام نظام حوسبة  عدنان عكو

 2015-10-25 لجةالفت حو. دة سحابیة

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي
 2015-06-10 بلسم عید. د تصمیم تقنیة للبحث في قواعد بیاناتوسائط المتعددة باالعتماد على المحتوى  بشار أسعد

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي
تحسین نتائج التعرف على الصوت باالعتماد على نتائج تكامل أنظمة  راما حسن

 2015-08-12 جعفر الخیر. د مختلفة

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي
تصمیم وتنفیذ نظام تعرف على اإلشارات الكھربائیة الدماغیة لغرض  عصام أسعد

 2015-11-30 بالل شیحا. د التحكم باألطراف االصطناعیة 

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي
علي سلیمان  .د ي التطبیقات المتحركةنمذجة وتحقیق النوى الذكیة المضمنة ف عالم اسماعیل

 2015-03-22 حسن البستاني.د

ھندسة 
الحاسبات 

 والتحكم اآللي
 2015-06-24 حسن األحمد. د بناء محاكي للمعالجات المتوازیة شیرین حبیب

ھندسة القوى 
امھ في الدراسة التحلیلیة لالقط الشمسي ذو القطع المكافئ العاكس واستخد رامي  دوارا المیكانیكیة

 محطات تولید الطاقة الكھربائیة
. جھا بدور     د. د

 2015-06-28 جابر دیبة

ھندسة القوى 
التخطیط األمثل للصیانة في أنظمة الطاقة الریحیة باستخدام تقنیة مراقبة  یاره علي المیكانیكیة

 2015-01-21 یوسف یاخور. د CMSحاالت العناصر 

ھندسة القوى 
 2015-05-27 جوني تقال. د تشرین في الالذقیة 16دراسة وتصمیم محطة كھرومائیة على سد  وجد عجیب المیكانیكیة

ھندسة القوى 
ً  نوار ابراھیم المیكانیكیة لشفرات ) الصالبة والمرونة( تحسین الخصائص المیكانیكیة تجریبیا

 العنفات الریحیة التي یدخل في تركیبھا األلیاف الزجاجیة
حبیب محمود      . د

 2015-10-22 علي علي .د



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

150  

ھندسة القوى 
ً  نوار ابراھیم المیكانیكیة لشفرات ) الصالبة والمرونة( تحسین الخصائص المیكانیكیة تجریبیا

 العنفات الریحیة التي یدخل في تركیبھا األلیاف الزجاجیة
حبیب محمود      . د

 2015-10-22 علي علي. د

ھندسة القوى 
عنفة بخاریة صغیرة تعمل على بخار سوائل درجة تبخرھا تصمیم  رزان بكور المیكانیكیة

 2015-06-28 جابر دیبة. د منخفضة مولد بالطاقة الشمسیة

ھندسة القوى 
ایوب حسن        . د تصمیم و نمذجة دارة تبرید اد مصاصیة عاملة باستخدام الطاقة الشمسیة معد عثمان المیكانیكیة

 2015-08-12 علي كرنو. د

 ھندسة القوى
محمد عطا بطل     . د تحسین أداء محطة بانیاس الحراریة باستخدام الطاقة الشمسیة حسام داود المیكانیكیة

 2015-10-22 عھد سلیمان. د

ھندسة القوى 
دراسة تأثیر المعالجات الحراریة على الخواص المیكانیكیة للوصالت  عتاب غنوم  المیكانیكیة

 /  st37 - st 52/ اللحامیة للفوالذ 
یوسف سرحیل      . د

 2015-05-07 رائد نجار . د

ھندسة القوى 
رامي جورج      . د استخدام المواد متغیرة الطور على أداء المقطر الصندوقي الشمسي أنس ندور المیكانیكیة

 2015-11-17 مھا أحمد. د

ھندسة القوى 
صالح داؤود      . د kw  50. ة   تصمیم و نمذجة شفرة عنفة ریحیة ذات استطاع یاسر  كاكو المیكانیكیة

 2015-03-05 فاروق العبود. د

ھندسة القوى 
منیف حسون      . د دراسة وتطویر خلیة فوتوالكتروكیمیائیة رشا شغري المیكانیكیة 

 2015-08-24 فؤاد صالح. د

ھندسة القوى 
بسام عبده         .د ةدراسة ونمذجة محرك ستیرلینغ یعمل بالطاقة الشمسی خلدون یونس المیكانیكیة 

 2015-11-08 موسى المحمد.د

ھندسة الطاقة 
غسان حایك        . د /ریحي-شمسي/  الدراسة الفنیة لنظام تولید طاقة كھربائیة ثنائي المصدر  عمار میھوب الكھربائیة

 11/2015//30 عزت حسن. د

ھندسة الطاقة 
 الكھربائیة

أمواج ھیثم 
تمام حیدر       . د لریحیة على عمل أنظمة الحمایة في شبكات التوزیع تأثیر ربط المحطات ا مخلوف 

 2015-01-29 شعیب محمود .د

 كلیة طب األسنان

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

التعویضات 
ى كلیة دراسة لمعدل االنحسار اللثوي حول األسنان المتوجة لدى مرض بتول سلیمان الثابتة

 دراسة سریریة وإحصائیة وعالجیة -األسنان بجامعة تشرین 
نزیھ عیسى    . د
 2015-02-05 تھامة یوسف. د

التعویضات 
دراسة سریریة مقارنة لخصائص لون الوجوه الرقیقة المصنعة بواسطة  أنس كیالي الثابتة

 تقنیتین مختلفتین 
نزیھ عیسى    . د
 2015-01-26 ناصر باھرلي . د

یم االسنان تقو
 محمد خونده و الفكین

دراسة عالقة الصفات الشكلیة لقاعدة القحف مع دورانات الفكین و اتجاه 
النمو الوجھي لدى البالغین باستخدام التصویر الطبقي المحوري 

 المخروطي
 2015-10-25 یزن جحجاح. د

تقویم االسنان 
 محمد محفوض و الفكین

میالن مستوى ااطباق الوظیفي عند  العالقة بین شكل االرتفاق الذقني و
دراسة بواسطة التصویر الطبقي المحوري  - نماذج وجھیة عمودیة مختلفة 

 المخروطي المحوسب
 2015-12-14 حازم حسن. د

تقویم االسنان 
 2015-12-20 حازم حسن. د العالقة بین سماكة النسج الرخوة للذقن عند البالغین و دوران الفك السفلي أیھم محمود و الفكین

تقویم األسنان 
دراسة المعالم السیفالومتریة لحاالت سوء االطباق من الصنف األول  أحمد اسماعیل و الفكین

 المترافقة بسوء ارتصاف األنیاب وذلك لدى عینة من سكان الساحل 
حازم حسن       . د
 2015-06-18 محمد تیزیني. د
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تقویم األسنان 
-السنخیة  -الھیكلیة /الدرجة السھمیة الشفویة و الدرجة السھمیة العالقة بین میس رسالن و الفكین

 /دراسة شعاعیة / لمرضى الصنف الثاني نموذج اول / القاطعة 
عبدالكریم . د

 2015-11-05 حسن

جراحة الفم و 
تقییم فعالیة غسل السنخ بالتیتراسیكیلین في السیطرة على العقابیل التالیة  احمد صوفي الفكین

 2015-05-24 علي خلیل. د ى الثالثة السفلیةلقلع الرح

جراحة الفم 
العالقة بین ثخانة الغشاء المخاطي و اإلمتصاص العظمي حول عنق  نور الھدى بلة والفكین

 .الزرعات السنیة
عبدالكریم خلیل    . د

 2015-01-11 منذر اسعد. د

جراحة الفم 
العظمي حول الغرسات السنیة الفوریة  دراسة العالقة مابین االمتصاص فاطمة یاسین  والفكین

 المفردة وقوة عزم اإلدخال 
عبد الكریم خلیل    . د

 2015-02-18 علي خلیل . د

جراحة الفم 
ً بالمشاركة مع الفیبرین الغني  فاطمة قرطة والفكین تقییم فعالیة حبیبات الزجاج النشط حیویا

 2015-06-15 علي خلیل. د بالصفیحات في معالجة األكیاس الفكیة

جراحة الفم 
عبدالكریم خلیل    . د تقییم فعالیة شبكة التیتانیوم في تدبیر كسور قاع الحجاج عبدالسالم آغا والفكین

 2015-08-18 یوسف سلیمان. د

جراحة الفم 
 والفكین

عروة محمد 
 موسى 

تقییم كفایة الرد واستقرار التثبیت لكسور زاویة الفك السفلي بالصفائح 
 الصغیرة 

عبد الكریم خلیل   . د
 2015-11-23 حكمت یعقوب . د

طب اسنان 
التأثیرات المخدرة الموضعیة و المسكنة للترامادول في قلع األسنان المؤقتة  یاسمین طایع األطفال

 2015-05-24 فائق بدر. د دراسة مقارنة مع اللیدوكایین: العلویة

طب اسنان 
ح العضة في تدبیر التھاب األذن الوسطى المصلي تقییم فعالیة تقنیة فت لمى عثمان األطفال

 المزمن عند األطفال
عبدالوھاب . د

. نورهللا   د
 مصطفى ابراھیم

19-10-2015 

مداواة 
ً بین نوعین مختلفین من الراتنجات  فؤاد نصار األسنان دراسة التسرب المجھري مخبریا

 2015-08-12 علي معروف. د المركبة مع إسمنت الزجاج الشاردي

مداواة 
 عماد الواع األسنان

دراسة مخبریة مقارنة لكمیة نواتج تحضیر النظام القنیوي الجذري 
 Universalالمندفعة خارج الذروة باستخدام نظامي التحضیر اآللي 

Protaper  &Protaper Next  و الیدویینProtaper و القیاسي 
 2015-09-10 باسم سلیم. د

مداواة 
 طارق العقباني األسنان

اآللي و نظام التحضیر  Protaperدراسة مخبریة مقارنة بین انظمة الـ 
( الیدوي التقلیدي في تحضیر األقنیة الجذریة ذات الشكل البیضوي الطویل 

 )الشریطي
 2015-09-28 علي معروف. د

مداواة 
 مقارنة قدرة الختم التاجي لعدة مواد مرممة مختلفة مستخدمھ في ختم فوھة نور حسن األسنان

 ً  2015-10-18 باسم سلیم. د دخول األقنیة الجذریة المالجة لبیا

 كلیة الصیدلة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

األحیاء الدقیقة 
والدمویات 
 والمناعیات 

دراسة معدل فقر الدم بعوز الحدید عند طالب المدارس بالمرحلیة الثانویة  دیما خوري 
 ي محافظة الالذقیة ف

میخائیل جرجس      . د
 2015-05-28 رمال أسعد . دة

األحیاء الدقیقة 
والدمویات 
 والمناعیات 

عبدالرحمن 
 زریق

عند مرضى سرطان الكولون / د/دراسة محلیة لمستویات فیتامین 
 والمستقیم في المرحلتین الثالثة والرابعة

. سامر عاقل   د. د
 2015-06-28 محمد أیمن عوامة 

تصمیم و 
 2015-02-04 تمیم حماد. د تحضیر مضغوطات طافیة مطولة التأثیر للمیترونیدازول ھدیل الجمعة مراقبة الدواء

تصمیم و 
دراسة تأثیر التخزین على تحرر الدوكسیسكلین من الكبسوالت الجالتینیة  ھبة فاضل مراقبة الدواء

 الصلبة
وھاد ابراھیم  . دة

 2015-06-28 آیات عبود. دة
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تصمیم و 
دراسة جودة األشكال الحقنیة  لمادة سفتریاكسون الصودیوم و المصنعة  ایمان شریقي مراقبة الدواء

 ً  2015-06-28 محمد ھارون. د محلیا

تصمیم و 
صیاغة مضغوطات قالبیة مدیدة التحرر من المیتل دوبا باستخدام  ربا اسماعیل مراقبة الدواء

 متماثرات محبة للماء
. تن مدني   دفا. دة

 2015-07-08 تمیم حماد

تصمیم و 
تحضیر اشكال صیدالنیة لخالصة اوراق نبات القریص الكبیر المستخدمة  فرح یوسف مراقبة الدواء

 في آالم المفاصل
. ریم سالمة  د. دة

 2015-07-26 تمیم حماد

تصمیم و 
. ریم سالمة   د. دة للوف و بخور مریمتحري الفعالیة المضادة للجراثیم لنباتي ا لبنى عباس مراقبة الدواء

 2015-10-19 أسامة منصور

تصمیم و 
تحضیر مضغوطات قالبّیة مطولة التأثیر للفیرابامیل و مقارنتھا بالمحضرة  لمیس ابراھیم مراقبة الدواء

 2015-12-06 تمیم حماد. د بطریقة التلبیس

مراقبة 
ولیة و فعالیتھا المضادة لألكسدة في بعض تحدید سویات المركبات الفین نورا األسعد األغذیة

 2015-07-26 دیمة الدیاب. دة العصائر الوظیفیة المحلیة

مراقبة 
مراقبة جودة العسل المتوفر في السوق المحلیة بقیاس سویات ھیدروكسي  بشرى جركس األغذیة

 2015-08-27 دیمة الدیاب. دة میتل فورفورال

 كلیة التمریض

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف وان البحثعن اسم الطالب القسم

تمریض 
 لیال عساف البالغین

تأثیرتغییر مكان القثطرة الوریدیة المحیطیة كل ثاللثة أیام مقابل تغییر 
مكانھا حسب الممارسة التمریضیة الروتینیة على ظھور المضاعفات 

 الموضعیة

مازن حیدر     . د
عبد الفتاح . د

 عباس
12-02-2015 

یض تمر
تأثیر تطبیق سیاسھ الرعایة التمریضیة على النتائج السریریة للوصلة  نورا أحمد  البالغین

 . الشریانیة الوریدیة بعد العمل الجراحي لدى مرضى الداء الكلوي النھائي 
مازن حیدر       . د
عبد الفتاح . د

 عباس 
12-02-2015 

تمریض 
ریضیة على الوقایة من اختالطات الدیال تأثیر نوع السیاسة التم مجد سلیمان البالغین

 /دراسة مقارنة/الدموي
سوسن غزال    . دة
 2015-03-29 ابراھیم سلیمان. د

تمریض 
 البالغین

عبد الرحمن 
 ھیثم الزین

دراسة مقارنة بین العینات الدمویة المسحوبة من القثطرة الوریدیة 
ل تعداد الدم المحیطیة و العینات المسحوبة من الورید مباشرة على معد

 العام و سكر الدم

مازن حیدر       . د
 2015-11-05 سامي الصوفي. د

تمریض 
والء صبیرة        . د تقییم إجراءات السالمة في مدارس التعلیم األساسي الحكومیة في الالذقیة كمیت كنعان البالغین

 2015-11-29 فواز حیدر. د

تمریض 
ممارسات الكادر التمریضي حول استخدام میكانیكیة  تقییم معلومات و محمد مصري البالغین

 الجسم في تطبیق الرعایة التمریضّیة
مازن حیدر        . د
 2015-11-29 عقیل حجوز. د

تمریض 
الحاالت 
 الحرجة

تقییم جودة األداء التمریضي في تدبیر العالج الكیماوي في مستشفى  عالء عیسى
 تشرین الجامعي

سوسن غزال     . دة
 2015-05-13 خائیل جرجسمی. د

تمریض 
الحاالت 
 الحرجة

تقییم العالقة بین معلومات مرضى األورام و معدل حدوث اآلثار الجانبّیة  یاسر كفري
 2015-07-13 سوسن غزال. دة للعالج الكیماوي

تمریض 
الحاالت 
 الحرجة

 تأثیر نوع سیاسة العنایة بالعین على معدل حدوث اعتالل القرنیة وعد المحمود
 التعرضي عند مرضى التھویة اآللیة

سوسن غزال    . دة
 2015-04-16 محمود رجب. د

تمریض 
تأثیر برنامج اعادة التأھیل على األكسجة و وظائف الرئة لدى مرضى  كوكو تبرجیان الحاالت 

 جراحة المجازات اإلكلیلّیة
سوسن غزال     . دة

مضر . د
 عبداللطیف

29-06-2015 
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تمریض 
الحاالت 

 جةالحر
 ھدیل شحود

تأثیر التخلص من الحجم المتبقي في المعدة مقابل اعادتھ الیھا على معدل 
دراسة (شوارد الدم و حدوث المضاعفات لدى مرضى الحاالت الحرجھ

 )مقارنة

سوسن غزال      . دة
 2015-07-13 حسان زیزفون. د

تمریض 
ل إلى حدیث الوالدة بالحاضنة على تأثیر استخدام تقنیة المرافقین للوصو لؤي البربور صحة الطفل

 العدوى المكتسبة في وحدة الرعایة الحرجة بحدیث الوالدة
نسرین . دة

. مصطفى    دة
 میساء محمود

19-10-2015 

تمریض 
دراسة تأثیر المساج الرحمي على حدوث النزف ما بعد الوالدة مباشرة  فوزیة عثمان  صحة الطفل

 عند الخروسات
عیسى دونا     . د
 2015-02-05 أحمد یوسف .د

تمریض 
تأثیر تطبیق برنامج تدریبي على جودة أداء الممرضات في قیاس مشعر  دیمة  البكور صحة الطفل

 أبغار
مروان عیسى       . د

 2015-02-22 عدي جوني. د

تمریض 
 صحة الطفل

عبد القھار 
 صیادي

الوالدة تأثیر تغییر الوضعیة على مستوى البیلروبین عند األطفال حدیثي 
 الخاضعین للعالج الضوئي 

مروان عیسى      . د
 2015-05-14 سمیر أصالن. د

تمریض 
 صحة الطفل

عبد اللطیف 
 شرف الدین

تأثیر العالج الفیزیائي الصدري على الحالة التنفسیة عند األطفال المصابین 
 بذات الرئة 

مروان عیسى       . د
 2015-07-13 مأمون حكیم. د

تمریض 
تأثیر خفض مستوى شدة الضوء والضجة على معدل النبض واألكسجة  وعد علي فلصحة الط

 لدى األطفال الخدج في فسم الحواضن
عیسى دونا      . د
 2015-11-11 منیر عثمان. د

تمریض 
صحة 
 المجتمع

نسرین داؤد     . د تقیي المخاطر المھنیة لعمال الغزل في الالذقیة نیرمین محمود
 2015-03-29 رافع شعبان. د

تمریض 
صحة 
 المجتمع

تقییم مدى تطبیق برنامج الصحة المدرسیة في مدارس التعلیم األساسي في  یوسف الغزالي
 مدینة الالذقیة

لیندا صالح         . دة
 2015-12-14 سمیر مرعي. د

 كلیة التربیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

االرشاد 
 غزل یونس نفسيال

أثر أسالیب التنشئة الوالدیة من وجھة نظر طالب الدراسات العلیا على 
دراسة میدانیة لدى عینة من طلبة الدراسات العلیا في  - مستوى طموحھم 

 جامعة تشرین

ریم كحیلة      . دة
 /24/5/2015 فؤاد صبیرة. د

االرشاد 
دراسة  - تسویف األكادیمي و أسبابھالخصائص السیكومتریة لمقیاسي ال ھناء شبیب النفسي

 میدانیة لدى عینة من طلبة جامعة تشرین
منذر بوبو       . د
 2015-05-28 بشرى شریبة. دة

االرشاد 
 ھنادي سعادات النفسي

رصد الضغوط النفسیة لدى طلبة الجامعة  وعالقتھا بمستوى الطموح 
ینة من طلبة دراسة میدانیة لدى ع -األكادیمي في ضوء األزمة الحالیة 

 كلیات جامعة تشرین
 2015-12-02 فؤاد صبیرة. د

االرشاد 
أثر التوكیدیة و االتزان االنفعالي على اصدار األحكام االخالقیة لدى عینة  مي تركماني النفسي

 2015-12-06 فؤاد صبیرة. د دراسة میدانیة -من ةطلبة جامعة تشرین في محافظة الالذقیة 

 رشا حیدر تربیة الطفل

أثر كل من االعتقاد الشخصي بالعالم المنصف وخبرات االنصاف 
الشخصیة في بیئة العمل على بعد أبعاد الصحة النفسیة لدى عینة من  

دراسة میدانیة في  -معلمي الحلقة األولى في مرحلة التعلیم األساسي 
 مدارس محافظة الالذقیة

 2015-05-11 ریم كحیلة. د

زینب حسین  تربیة الطفل
 غصون

اثر استخدام نموذج بوسنر في احداث التغییر المفاھیمي و االحتفاظ بھ لدى 
 2015-05-13 روعة جناد. دة في الدراسات االجتماعیة) السطحي و الفعال( التالمیذ ذوي التعلم

 رشا ناصر تربیة الطفل
مدى تطبیق أسالیب اإلبداع اإلداري في إدارة االزمات التربوّیة لدى 

دراسة میدانیة في  - حلقة األولى من التعلیم األساسيمدیري مدارس ال
 محافظة الالذقیة

نایفة علي      . دة
 2015-05-12 ثناء غانم. دة
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 سوسن عباس تربیة الطفل

  
مدى امكانیة تطبیق اعادة ھندسة العملیات االداریة في مؤسسات ریاض 

نتي دراسة میدانیة في ریاض أطفال مدی(األطفال من جھة نظر المدیرین 
  )الالذقیة و جبلة

 

ثناء غانم        . دة
 2015-09-09 مطیعھ احمد. دة

 نورا سلمان تربیة الطفل

  
أثر الضغوط النفسیة على مفھوم الذات لدى تالمذة من أخوة األفراد ذوي 

دراسة میدانیة في مدارس الحلقة الثانیة في محافظة (االحتیاجات الخاصة 
  ).الالذقیة
 

   ریم كحیلھ    . دة
 2015-10-25 انساب شروف . دة

 رشا األزھر تربیة الطفل

  
فاعلیة برنامج تدریبي في إكساب مھارات التدریس بطریقة التعلم التعاوني 

  في جامعة تشرین/ معلم صف / لطالب السنة الرابعة 
 

 2015-11-12 میساء حمدان. د

یاضیات على تحصیل طلبة في تعلیم الر Moodleأثر استخدام نظام  رجاء أسعد تربیة الطفل
 2015-11-17 منذر بوبو. د دراسة شبھ تجریبیة في محافظة الالذقیة  -الصف الخامس األساسي 

مریم محمد  تربیة الطفل
 عبدهللا

للذكاء غیر اللفظي على تالمیذ الحلقة األولى في  Tone_4تقنین اختبار 
 2015-11-22 منذر بوبو. د مدارس محافظة الالذقیة

 عصام تفاحة الطفل تربیة 
مدى مشاركة المدراء و المعلمین في عملیة اتخاذ القرار المدرسي 

دراسة میدانیة على عینة من مدراء و (وعالقتھا بدافعّیتھم نحو العمل 
 معلمّي مرحلة التعلیم األساسي الحلقة األولى

غسان بركات      . د
 2015-11-08 فؤاد صبیرة. د

المناھج 
وطرائق 
 التدریس

 ما الموديری
/ دور ممارسة القواعد الصفیة في تحقیق االنضباط الذاتي لدى المتعلمین
دراسة میدانیة على عینة من مدرسي و تالمذة الحلقة الثانیة من التعلیم 

 األساسي في مدینة طرطوس

ریم سلیمون     . دة
 2015-05-12 ثناء غانم. دة

 كلیة التربیة الریاضیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف ن البحثعنوا اسم الطالب القسم

االدارة 
 2015-11-03 وائل معوض. د دراسة تحلیلیة لواقع كرة القدم في سوریة من الناحیة اإلداریة أنس السباعي الریاضیة

التدریب 
العالقة بین بعض القیاسات االنثروبومتریة و بعض عناصر اللیاقة البدنیة  غیفار الخطیب الریاضيّ 

 2015-09-10 فادي زیزفون. د العبي خط الوسط في الدوري السوري الممتاز لكرة القدملدى 

التدریب 
 الریاضيّ 

توفیق زین 
 2015-11-03 لؤي سالمة. د حركیة على دقة الرمیة الحرة في كرة السلة -أثر تغییر المعلومات الحسیة العابدین

التدریب 
قترح لتنمیة دقة التھدیف بالقدم لدى العبي كرة فاعلیة برنامج تدریبي م جعفر یونس الریاضيّ 

 القدم الناشئین
الفت وطفي     . دة
 2015-11-03 بالل محمود. د

التدریب 
ً لتحلیل بعض المتغیرات الكینماتیكیة  غفران الشمق الریاضيّ  تحدید األسلوب التكنیكي األمثل وفقا

 المؤثرة في انجاز رمي الرمح
قاسم ابراھیم      . د
 2015-11-11 مح قاسمسا. د

التدریب 
تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتطویر سرعة رد الفعل لدى العبي حائط  غانا سعد الریاضيّ 

 في الكرة الطائرة/ 3/الصد مركز 
رغد فاضل    . د
 2015-11-26 میسم زھرة. د

التدریب 
ططي لالعب المعد أثر برنامج تدریبي مقترح لتطویر األداء المھاري والخ رشاف قاسم الریاضيّ 

 في كرة الطائرة
ألفت وطفي    . دة
 2015-02-12 مروان دویعر. د

التدریب 
فاعلیة منھج  تعلیمي بمساعدة الحاسوب لتعلم بعض المھارات الھجومیة  كرم عبدالحمید الریاضيّ 

 في المالكمة
نوري بركات  . د

 2015-05-03 الفت وطفي. دة
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 كلیة الھندسة المعماریة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث م الطالباس القسم

التصمیم 
تأثیر المعطیات المحلیة على الطابع المعماري ألبنیة الجامعات الخاصة في  دالل طریفي المعماري

 سوریا
روال نتیفة        . دة
 2015-12-02 محمد منون. د

تخطیط المدن 
حالة  -ى تشكیل النسیج العمراني في مراكز المدن تأثیر نظم البناء عل جورج دبانة  والبیئة 

 مدینة الالذقیة

جورج قنصلیة      .د
سامي شیخ .د

 دیب
21-01-2015 

تخطیط المدن 
دور التشریعات العمرانیة في حمایة المناطق ذات القیمة التاریخیة ونطاقھا  ایالث رضوان والبیئة 

 یةمدخل لالرتقاء بالتراث العمراني في مدینة الالذق
ماھر لفاح        .د
 2015-03-18 مروان جبور.د

تخطیط المدن 
تحدید وتفعیل المحیط الطبیعي لبلدات االصطیاف بالتكامل مع مخططاتھا  جنان حسین  والبیئة 

 الكفرون  -دراسة حالة بلدتي مشتى الحلو  - التنظیمیة 
ماھر لفاح         . د

 2015-09-06 جورج قنصلیة. د

 المعلوماتیة كلیة الھندسة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

ھندسة النظم 
و الشبكات 
 الحاسوبیة

 2015-09-21 رضوان دنده. د UMTSفي شبكات TCPتقییم أداء بروتوكول الـ رنیم سینو

ھندسة النظم 
و الشبكات 
 الحاسوبیة

رضوان دنده . د طاقة في األنظمة المضمنة الالسلكیةتقییم أداء تقنیات إدارة ال ھبة امین حیدر
 2015-10-28 محمد صبیح. د

ھندسة النظم 
و الشبكات 
 الحاسوبیة

تحسین أمن االتصاالت الخلویة باستخدام بروتوكوالت على مستوى  أماني ستیتي
 2015-11-01 احمد احمد. د المشترك و الشبكة الرئیسیة

ھندسة النظم 
و الشبكات 

 ةالحاسوبی
 2015-11-05 قاسم قبالن. د تقییم وتحسین أداء الموازنة الدینامیكیة للحمل في نظام الحوسبة الشبكیة حیان رجب

 كلیة الھندسة التقنیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

األتمتة 
 نھال بیطار الصناعیة 

  
في مالحقة نقطة DC-Dcونیة دراسة استثمار تموج المبدالت االلكتر

  االستطاعة العظمى في النظم الكھروضوئیة الشمسیة المستقلة
 

ثائر ابراھیم      . د
 2015-08-23 علي خضور. د

ھندسة الطاقة 
 أسامة عبدو  الشمسیة 

  
دراسة العوامل المؤثرة على مردود مفاعل النتاج الغاز الحیوي من 

  ة مخلفات منزل ریفي في محافظة الالذقی
 

نوفل األحمد       . د
 2015-01-21 علي علي . د

ھندسة 
المعدات 
 واآللیات 

 غیث برباره
 ,Trombe - WaLL(دراسة تأثیر بارامترات الجدار الخازن للحرارة 

TW  (  في تخفیض أحمال التدفئة في األبنیة السكنیة  
 

رامي جورج       . د
حسن علي . د

 وسوف
11-01-2015 



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لبحوث البحریة المعھد العالي ل

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

البیولوجیا 
تأثیر درجات الملوحة على بعض النواحي البیولوجیة ألمات ویرقات  دالین غانم  البحریة 

 اسماك المشط األزرق 
أمیر ابراھیم          . د
 2015-03-11 كاترین منصور . دة

البیولوجیا 
دراسة كمیة و نوعیة لمیكروبات التلوث البرازي وعالقتھا مع الخواص  رشا ھلول البحریة 

 الكیمیائیة للمیاه الشاطئیة مقابل مدینة الالذقیة
سمر اختیار             . د

 2015-07-16 بدر العلي. د

البیولوجیا 
 البحریة 

والء عبد 
 الرحمن

الون من فصیلة دراسة تراكیز المادة السامة لدى اسماك الب
Teraodontidaeفي المیاه البحریة لمحافظة الالذقیة 

محمد غالیة            . د
 2015-11-18 احمد قرة علي. د

الكیمیاء 
دراسة تأثیر بعض الخواص الھیدرو كیمیائیة للمیاه الشاطئیة على األصبغة  ھناء رسالن  البحریة 

 الیخضوریة في میناء الالذقیة 

فیروز . دة
حسام . ش ددروی

 الدین الیقة 
08-02-2015 

الكیمیاء 
مساھمة میاه األمطار في نقل بعض العانصر المعدنیة الثقیلة إلى البیئة  میالن اسماعیل البحریة 

 )شاطئ مدینة طرطوس (البحریة
محمد اسعد           . د
 2015-03-15 غیاث عباس. د

الكیمیاء 
عناصر المعدنیة في العمود الرسوبي والمیاه المسامیة دراسة توزع بعض ال منال الخطیب البحریة 

 لمصب نھر الكبیر الشمالي
غیاث عباس        . د
 2015-03-22 محمد اسعد. د

 المعھد العالي لبحوث البیئة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

تغیر تراكیز بعض مؤشرات تلوث المیاه الجوفیة مساھمة في دراسة  عال الدركون الكیمیاء البیئیة 
 الناتجة عن النشاطات المختلفة في منطقة حریصون

حسین جنیدي         . د
ابراھیم عزیز . د

 صقر
29-03-2015 

عبد الرزاق  الكیمیاء البیئیة 
 عبد هللا

أكسدة شوارد السولفید بالكلور في وحدة المیروكس في مصافي تكریر 
 ه الناتجة عن معامل دباغة الجلود النفط وفي المیا

محمد غفر           . د
 2015-07-27 ھشام ابظلي . د

مساھمة في المعالجة الحیویة للمنتجات الثانویة لمعاصر الزیتون  كرم موسى  الكیمیاء البیئیة 
 . غلوكان   -والحصول على بیتا 

أمیمة ناصر          . د
 2015-07-28 حسین جنیدي . د

تحدید تراكیز نزر بعض العناصر المعدنیة الثقیلة في عینات سمكیة ومائیة  منتجب صارم  اء البیئیة الكیمی
 .في الجزء الجنوبي من الساحل السوري و تأثیر النشاطات البشریة فیھا 

فینا حمود          . دة
نور الدین . د

 یوسف 
02-09-2015 

 شادي سلیمان  الوقایة البیئیة 

  
على انتشار جادوب ) المعقد الحیوي (وامل البیئیة والحیویة تأثیر بعض الع

  أعشاش الصنوبر في المنطقة الوسطى في سوریا 
 

موسى السمارة      . د
 2015-02-12 وجیھ قسیس. د

 المعھد العالي للغات 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

محمد أبو  اللغة الفرنسیة 
 عروسال

دراسة  - الصعوبات اإلمالئیة في الكتابة باللغھ الفرنسیة و سبل معالجتھا 
 2015-06-10 سامو صالح. دة .على عینھ من طالب قسم اللغھ الفرنسیة في جامعة تشرین
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  ) 2015أبحاث الماجستیر المرقنة خالل عام  (تابع ماجستیر  -

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

اللغة  
 2015-05-13 ھیثم فرحات. د السواكن في اللغتین االنكلیزبة والعربیة أنموذجا) االدغام سیاقا   ریمان شكوحي االنكلیزیة

الفكر الدیني السومري في األلف الثالثة قبل المیالد و تأثیراتھ على الناحیة  مي ماشطة التاریخ
 2015-03-18 احمد شحود. د تصادیة و االجتماعیة و الفكریةاالق

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

 محمد یونس     . د
 2015-04-01 علي أحمد. د

مدینة القرداحة  -التخطیط العمراني التنمیة المستدامة و دورھا في  وئام درویش الجغرافیا 
 ً  2015-10-07 نجود علوش. د أنموذجا

الخدمات التعلیمیة في مدینة الالذقیة للتعلیم ماقبل الجامعي وآفاق  بدور غریب  الجغرافیا 
 2015-06-10 إیمان الزاید . د )دراسة في جغرافیة الخدمات ( تطویره 

 2015-04-22 غستن عالء الدین. د فلسفة برغسون مشكلة الحالكة في رندة بھلولي الفلسفة 

 2015-05-13 ھیثم فرحت.د تاثیر تعلیم الوعي الفونیمي في تعزیز تطویر القدرة على القراءة تمام علي محمد اللغة االنكلیزیة

 لورانس. ھـ.الكلمة و اللون في فن د: تجلي لورانس على القماش  راما سلیمان اللغة االنكلیزیة
ي غریب   سوز. دة
عبد الحكیم . د

 الحسیني
24-06-2015 

 2015-08-19 جالل الراعي. د الطب و الفیزیاء كدراسة حالة: االستعارة المعرفیة في اللغة العلمیة رشا ناصر  اللغة االنكلیزیة

 2015-08-19 وفیق سلیطین. د .دراسة في الفن والموضوع   -مقدمات قصیدة التصوف  رنا الخولي  اللغة العربیة

) الشراع والعاصفة ( ظالل البحر والوجود االنساني بین حنا مینا في  حسین أحمد اللغة العربیة
 2015-03-18 عید محمود. د ) .الشیخ والبحر ( وارنست ھمنغواي في ) الیاطر (و

    عید محمود  . د .المكون الشرقي الصوفي في أثر باولوكویللو الروائي  یامن خضور اللغة العربیة
 2015-03-18 وفیق سلیطین. د

 كلیة الزراعة 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

االقتصاد 
 2015-06-24 محسن جحجاح. د الكفاءة االقتصادیة النتاج الفول السوداني في الساحل السوري حال ابراھیم الزراعي 

االقتصاد 
القتصادي القیاسي لدوال تكالیف انتاج الزیتون في المنطقة التحلیل ا نعمى عیسى الزراعي 

 الساحلیة
محمود علیو        . د
 2015-03-18 وائل حبیب. د

 Sphyraenaدراسة النمو والتكاثر عند النوع السمكي سفرنة ملك  جالل غنوم االنتاج الحیواني 
Sphyraena في المیاه البحریة لمحافظة طرطوس 

     زھیر المجید    . د
 2015-06-24 محمد حسن, .د

تأثیر بعض مؤشرات الدم في إنتاجیة الحلیب لدى إناث الماعز  كنان ابراھیم  االنتاج الحیواني 
 ) في سوریا ( الشامي 

زھیر جبور            . د
 2015-03-18 المتصم با الدقر . د
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 قحطان دیوب االنتاج الحیواني 

  
السمكي منفاخ خمو مساھمة في دراسة تكاثر النوع 

Setphanolepis diaspros  لمھاجر من البحر األحمر في المیاه
  البحریة السوریة

 

زھیر المجید         . د
 2015-05-27 محمد حسن. د

 میرنا فرح  البساتین

  
 Earlyتأثیر شدة التقلیم في نمو وإثمار أشجار الدراق صنفي 

Alberta - Dex red حدیثة التشكیل  
 

حفوض        محمد م. د
 2015-06-24 جرجس مخول. د

 ریم علي البساتین

  
أثر المركبات الھیومیة واألمینیة في نمو وإنتاج ونوعیة الملفوف 

خطة قابلة ) / Brassica oleracea var . Capitata(العادي 
 للبحث

ریاض زیدان          . د
 2015-11-04 میتیادي بوراس. د

سدیف دینا         . د .قع حدیقة الباسل في مدینة طرطوس و مقترحات تحسینھ دراسة وا رامیة دیاب البساتین
 2015-12-16 جورج قنصلیة. د

تقییم تغیریة الحرارة واألمطار وتأثیرھا على الجفاف في مناطق  ھبة محمد الحراج والبیئة 
 متباینة مناخیا من سوریة

أدھم جلب        . د
 2015-02-04 طاھر شیخو. د

یل المحاص
تأثیر التطفیر بأشعة غاما على بعض الصفات االقتصادیة في الفول  وسیم حمجو الحقلیة 

 vicia faba Lالعادي 

صالح قبیلي           . د
محمد نائل . د

 الخطیب
05-08-2015 

مساھمة في دراسة استخدام بعض أنواع األنزیمات في تحسین بعض  منتجب عیسى علوم األغذیة
 2015-06-24 أمین موسى. د لبذور البقولیات) القیمة الغذائیة -الطھي(ة الصفات التكنولوجی

علوم التربة 
 سامر سلیمان والمیاه

أثر اضافة السماد العضوي المركز عند مستویات مختلفة من الشد 
الرطوبي في التربة على الخواص الفیزیائیة و الھیدرودینامیكیة و 

 على نمو الذرة الصفراء

         جھاد ابراھیم. د
 2015-11-04 ھیثم عید. د

نبیل بو كف          . د مساھمة في دراسة بیولوجیا حافرة أنفاق البندورة  ثراء حماد وقایة النبات 
 2015-07-08 محمد أحمد. د

 كلیة االقتصاد 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

االقتصاد 
 2015-06-24 حبیب محمود. د .فعالیة البحوث و التطویر في تدعیم التكامل الزراعي الصناعي في سوریة حمدمھران علي أ والتخطیط

االقتصاد 
 2015-07-08 روال اسماعیل. د السیاسات الزراعیة وانعكاسھا على التجارة الخارجیة في سوریة حسن الحكیم والتخطیط

العلوم المالیة 
دى تعّرض المستثمرین في سوق دمشق لألوراق المالّیة للتحیزات تقییم م كارول رستم والمصرفیة 

 2015-06-24 زینة األحمد. دة السلوكیة

تقویم فعالیة نظم الرقابة الداخلیة ضمن بیئة نظم المعلومات المحاسبیة  ھبة خنسھ المحاسبة 
 2015-05-13 لیلى الطویل. د دراسة مسحیة على الشركات السوریة الخدمیة الخاصة - المؤتمتة 

 2015-06-26 فاطر سلیطین. د دراسة العالقة بین مؤھالت وصفات الدلیل السیاحي و رضا السائح لیلى محمد إدارة األعمال

دراسة میدانیة  -دارة الجودة الشاملة وإمكانیة تطبیقھا في قطاع السیاحة ’إ دیما سلمان إدارة األعمال
 بسام زاھر. د .طة البحث قابلة للتعدیل خ/ على المواقع األثریة في الساحل السوري 

 
29-04-2015 
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 كلیة التربیة 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

 بشرى حسن تربیة الطفل
أثر استخدام طریقة حل المشكالت في تنمیة الذكاءات المتعددة و 

سة شبة درا -التحصیل الدراسي في مادة الدراسات االجتماعیة 
 تجریبیة على تالمذة الصف الثالث األساسي في مدینة جبلة

غسان بركات     . د
 2015-02-18 روعھ جناد. دة

على تالمیذ الحلقة ) x(تقنین اختبار كورنیل للتفكیر الناقد المستوى  ریم دیب یونس تربیة الطفل
 2015-05-13 منذر بوبو. د األولى في مدارس محافظة الالذقیة

 كامیلیا دعبول الطفل تربیة
اثر طریقة االكتشاف الموجھ في تحصیل تالمیذ الصف الرابع 

دراسة شبة تجریبیة في (األساسي في الریاضیات و اتجاھاتھم نحوھا
 )محافظة الالذقیة

 2015-05-27 رغداء نصور. دة

المناھج وطرائق 
المتزامن و غیر اتجاھات طلبة التعلیم االفتراضي نحو التواصل  سمار حمود التدریس 

 2015-12-16 خضر علي. د المتزامن و عالقتھا بالدافعیة للتعلم

 كلیة التمریض

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

تمریض 
الحاالت 
 الحرجة

تأثیر تطبیق سیاسة منع االستنشاق على معدل حدوث ذات الرئة لدى  نمیر فاضل
 لمفتوحمرضى جراحة القلب ا

سوسن غزال   . دة
 2015-05-13 محمد الخیر. د

تمریض 
الحاالت 
 الحرجة

 نور الدین قطیني
دراسة مقارنة بین فعالیة تطبیق ضغطین مختلفین داخل بلون انبوب 
التثبیت الرغامّي مع سیاسة الضغط المطبق في المشفى في تقلیل 

 حدوث االستنشاق عند مرضى الحاالت الحرجة

ط        فاطمة قری. دة
 2015-07-08 تیسیر ابراھیم. د

تمریض 
الحاالت 
 الحرجة

تأثیر تطبیق برنامج ریاضي على تحسین الشھیة لدى مرضى  مصطفى األیوب
 السرطان الخاضعین للعالج الكیماوي

مازن حیدر          . د
 2015-09-02 سامر عاقل. د

تمریض صحة 
ة على الصحة لدى طالب جامعة تشرین في تقییم السلوكیات الخطر عامر أبو سمرة المجتمع

 مدینة الالذقیة
لیندا صالح          . د

 2015-11-04 والء اصبیرة. دة

تمریض صحة 
 المجتمع

عبدهللا السید 
 مصطفى

تقییم جودة أداء المثقف الصحي في المراكز الصحیة في مدینة 
 الالذقیة

عالء طویل         . د
 2015-08-06 لیندا الصالح. د

 یة الھندسة المدنیة كل

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

ھندسة 
من ) GIS(تطویر تطبیقات ضمن بیئة نظم المعلومات الجغرافیة  آالء معتوق الطبوغرافیة

 2015-08-19 ایاد عباس. د أجل تحدید معوقات التطور السیاحي في محافظة الالذقیة

ھندسة 
برمجة نموذج تطبیقي مالئم إلدارة الكوارث باستخدام نظم المعلومات  مھند عبد الھادي یةالطبوغراف

 2015-08-19 ایاد عباس. د .حالة دراسیة زلزال مفترض في مدینة الالذقیةGISالجغرافیة 

ھندسة 
تطویر نماذج حلول لمعالجة بیانات التخطیط االقلیمي باستخدام  زیاد عیسى الطبوغرافیة

GIS- 2015-08-19 ایاد عباس. د بیق على اقلیم شمال شرق الالذقیةتط 

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
) البقع السوداء ( تحلیل الحوادث المروریة وتحدید المواقع الخطرة  میرال أبو دیب 

 2015-04-29 فادي كنعان . د على طریق صافیتا الدریكیش 
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ھندسة 
المواصالت و 

 النقل
 نیال قنجراوي

عاییر األداء الخاصة بالمحاور الشریانیة ذات الغزارات تطویر م
دوار  - محور دوار الجامعة " - المروریة العالیة في مدینة الالذقیة
 "عدن

 2015-11-18 أكرم رستم. د

ھندسة 
المواصالت و 

 النقل

عبد المعین 
 السیروان

دراسة وتحلیل معاییر إضافة حارة مخصصة لصعود الشاحنات 
ً )طرطوس  -أتوستراد حمص (  2015-11-18 فادي كنعان. د أنموذجا

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

استخدام تقنیات الذكاء الصنعي لتشخیص أمراض قرنیة العین اعتمادا  رشا حیدر المیكاترونیك
 نیة على بارامترات صور طبوغرافیا القر

تمام حیدر          . د
 2015-04-01 سندس علي. د

تصمیم محطة شمسیة لتبخیر المیاه بتقنیة البرج المركزي لخدمة  محمد بكري المیكاترونیك
 2015-05-13 محمد دیوب. د محطات الطاقة في الجغرافیا السوریة

ق مبدأ اتلحكم الشعاعي تحسین أداء المحركات التحریضیة المقادة وف نزار القیم  المیكاترونیك
 باستخدام تقنیات الذكاء الصنعي 

محسن داود      . د
 2015-02-04 بسام عطیة . د

تحسین أداء المحركات التحریضیة المقادة وفق مبدأ اتلحكم الشعاعي  نزار القیم  المیكاترونیك
 باستخدام تقنیات الذكاء الصنعي 

محسن داود      . د
 2015-02-04 بسام عطیة . د

 2015-12-16 رامي حوا. د التصمیم االقتصادي لسفینة بضائع سائبة وفق خط إبحار معین علي خوجة الھندسة البحریة 

دراسة تأثیر البارامترات الممیزة للبدن على المقاومة والتأرجح  فارس صالح الھندسة البحریة 
 2015-12-16 میشیل بربھان. د حاویة وما فوق 1000العرضي لسفن الحاویات فئة 

ھندسة 
االتصاالت 
 والمعلوماتیة 

المعدل لتغطیة كامل المجال الترددي  Hتطویر الھوائي ذو الشكل  رفیق بشور
 2015-04-01 معین یونس. د المخصص لالستقبال التلفزیوني األرضّي الرقمي المتنقل

ھندسة 
االتصاالت 
 والمعلوماتیة 

 2015-02-18 مثنى القبیلي. د تطبیقیة متعددة البثسماحیة األعطال في الشبكات ال بشار الخطیب

ھندسة 
االتصاالت 
 والمعلوماتیة 

تطویر و محاكاة خوارزمیة تجمیع بیانات معتمدة على العنقدة ذات  ھدیل عبده
 2015-07-08 لبنى علي. دة دقة و فعالیة طاقة عالیة في شبكات الحساسات الالسلكیة

ھندسة 
االتصاالت 
 والمعلوماتیة 

وار محمد ن
حسن البستاني      . د  Kahn process networkباستخدام  MPEGنمذجة معیار  ضوبي 

 2015-04-29 حسن األحمد . د

ھندسة 
التصمیم 
 واإلنتاج 

دراسة وتحسین خواص حبیبات البولي اتیلین المعاد تصنیعھا رقائق  بسام المغرقوني
 البیوت البالستیكیة

رامي منصور      . د
سمیر محمد . د

 البرزاوي
24-06-2015 

ھندسة الحاسبات 
تحسین آلیة المصادقة للشبكات الحاسوبیة الالسلكیة باستخدام مسارات  عزیز لقطینة  والتحكم اآللي

 2015-05-13 جبر حنا . د .مسادقة متعددة 

ھندسة الحاسبات 
 - NPا من مرتبة تطبیق الخوارزمیات الجینیة في حل مسائل تعقیدھ عدنان ضوبي والتحكم اآللي

Complete 2015-06-24 ناصر ناصر. د 

ھندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللي

سیف الدین 
 عبدالكریم

بناء نظام أمن معلومات بتطبیق شبكي باالعتماد على تولید مفاتیح 
 2015-09-02 حسن األحمد . د )  بصمة اإلصبع(التشفیر من السمات الفیزیولوجیة 

ھندسة القوى 
االستفادة من الطاقة الحراریة الضائعة من محطة زیزون الحراریة  علي الیذكر مرشد ة المیكانیكی

 2015-12-02 محمد عطا بطل. د في تدفئة البیوت البالستیكیة
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ھندسة القوى 
 المیكانیكیة 

جورج عصام 
 ترك

دراسة حراریة لنظام تكییف بیت ریفي یعمل بطاقة حرارة باطن 
 2015-12-16 یوسف یاخور . د السوري  األرض في شروط القطر العربي

ھندسة القوى 
دراسة إضافة موفر لنظام التبرید في مشروع معمل غزل جبلة الجدید  غیث رستم  المیكانیكیة 

 2015-05-13 ھیثم اسمر . د .ومقارنتھ مع نظام التبرید البسیط 

ھندسة القوى 
قة الكھربائیة بواسطة محطات الضخ الجدوى االقتصادیة لتخزین الطا علي نبیعة المیكانیكیة 

 تشرین والمقارنة مع عنفة ریحیة16على سد 
محمد زھیرة       . د
 2015-08-19 یاسر حسن . د

ھندسة القوى 
تطبیق الذكاء الصنعي في التحكم بالمولدات الریحیة ذات التغذیة  علي یوسف  المیكانیكیة 

 المضاعفة العاملة عند سرعات ریحیة متغیرة
ال جوني         كم. د
 2015-02-18 حسام شاھین. د

 كلیة العلوم

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

 2015-04-29 أحمد الغصین. د دراسة لبعض خواص جبورلي الضبابیة  علي الطعاني الریاضیات

محمود حاج  الریاضیات
 حمدو

تكاملیة باستخدام طرائق معالجة عددیة للمعادالت التفاضلیة ال
 شرائحیة

سلیمان محمود            . د
 2015-09-19 عدنان ظریف. د

 مستقبل -مفعول دوبلر و استخدامھ في تصمیم مرسل  مي فالزي الفیزیاء
ضیف هللا . د

. نصور         د
 علي درویشو

29-04-2015 

نظیر دیوب             . د امل مستحث باللیزرنمذجة عددیة لدراسة االنھیار في غاز خ فؤاد الحسین الفیزیاء
 2015-07-08 بسام غزولین. د

 2015-09-02 تیسیر معال. د تاثیر تیارات النوع الثاني في تفكك بیتا النووي للنترون الحر وسام احمد الفیزیاء

ابراھیم  الفیزیاء
 عرموطلي

تحقیق دارة الكترونیة للتحكم باإلشارات الضوئیة وضبط حركة 
 لمرور باستخدام عدد من الدارات الرقمیةا

أحمد بطیخ           . د
 2015-11-04 كمال عفیصھ. د

 ھزار محمد الكیمیاء
دراسة شروط تحدید النیكل و الكروم في المیاه العادمة الصناعیة 

الناتجة عن معمل اسمنت طرطوس باستخدام طریقة التحلیل الطبقي 
 الضوئي اللوني

 2015-12-02 محمد الشحنة. د

 كلیة الطب البشري

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

األمراض 
دراسة اختالطات الماخذ الوعائیة عند مرضى التحال الدموي في  عالء الشایب  الباطنة

 مشفى األسد الجامعي 
عبد الفتاح عباس          . د
 2015-05-13 حسین سعید . د

األمراض 
جلدیة ال

 والزھریة 
حمید سلیمان             . د دراسة جرثومیة  -العد الشائع  سارا بالدي 

 2015-05-13 فوز حسن . د

التشریح 
دراسة سریریة وتشریحیة مرضیة ألورام المبیض في مشفى األسد  شروین اندیش المرضي

 2010-2006الجامعي بین األعوام 
زھیر الشھابي         . د
 2015-05-13 دعیسى أحم. د

العالج الجراحي إلبھام القدم االروح في مشفى األسد الجامعي  أنس الیعقوب  الجراحة
 بالالذقیة 

عزة المحمد               . د
 2015-05-13 أحمد جوني . د

نتائج استخدام الطعم العظمي الذاتي في حاالت تأخر وعدم اندمال  وحید دھقان  الجراحة
 الكسور 

ي           أحمد جون. د
 2015-05-13 صفوان یوسف. د
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معن سعد         . د كسور الكعبین المغلقة عند البالغین و طرق معالجتھا بھنام نصیري الجراحة
 2015-05-13 عزة المحمد . د

 محمد رنجبر الجراحة
دراسة مقارنة لدقة االختبارات السریریة في تشخیص اذیات 

المعطیات التنظیریة و التصویر الغضاریف الھاللیة للركبة مقابل 
 )MRI(بالرنین المغناطیسي 

أحمد جوني            . د
 2015-05-13 صفوان یوسف. د

علي رضا  الجراحة
 2015-05-13 بسام عباس . د تقییم استطبابات و مضاعفات القثاطر الحالبیة موسوي فاطمي

محمد كنعان               . د مل الخطورة دراسة إحصائیة تحلیلیة لوبائیات وعوا محمد عیروط  الجراحة
 2015-05-13 خضر رسالن. د

مھند حاج  الجراحة
معن سعد           . د )نتائج وظیفیة ( العالج الجراحي لكسور فوق اللقمتین عند األطفال  اسماعیل

 2015-05-13 عزة المحمد. د

حوم الدجاج ومن حاالت المصابین معدل انتشار الكامبیلو باكتر في ل محمود نداف الطب المخبري
 باالسھال وحساسیتھا للصادات الحیویة في مدینة الالذقیة

مازن كراوي           . د
 2015-05-13 محمد عماد خیاط. د

أمراض األذن 
واألنف 

 والحنجرة 
یاسر علي             . د /األعراض - األسباب /انحراف الوتیرة األنفیة  ندا جاسمي

 2015-05-13 عزیز محمود. د

أمراض األذن 
واألنف 

 والحنجرة 
مصطفى ابراھیم             . د في معالجة الرعاف Nasoporدور ال  مازیار بیك بور

 2015-05-13 فایز العلوني. د

أمراض األذن 
واألنف 

 والحنجرة 
دراسة تأثیر الكورتیكوستیروئید الموضعي في األنف على النوم في  سارا رودكري

 نف التحسسيالتھاب األ
یوسف یوسف           . د
 2015-05-13 مصطفى ابراھیم. د

أمراض العین 
 وجراحتھا

ساناز رحمت 
 خواه

  
مقارنة التأثیر السریري لفعالیة البولي فینیل الكحول والبولي ایتیلین 
  غلیكول وھیدروكسي بروبیل میتیل سیللوز لمعالجة العین الجافة 

 

محمود رجب             . د
 2015-05-13 قحطان جلول  .د

أمراض العین 
 وجراحتھا

علي مرتضى 
نجوى كردغلي           . دة العین الجافة والداء السكري موحد دانش 

 2015-05-13 یوسف سلیمان. د

أمراض العین 
دراسة التأثیر قصیر األمد لقطرة دیكلوفیناك الصودیوم على الدمع  مجید أبو رقي وجراحتھا 

 اب فوق الصلبة عند مرضى التھ
یوسف سلیمان             . د
 2015-05-13 قحطان جلول . د

أمراض العین 
 وجراحتھا 

فرزاد كسائي 
 كوبائي 

دراسة مقدار الخطأ في قیاس قوة العدسة داخل العین في تخطیط 
 الصدى 

حبیب یوسف            . د
 2015-05-13 عبد القادر تعتاع. د

 كلیة طب األسنان

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث م الطالباس القسم

طب أسنان 
سنة في /  15 - 10/ انتشار تلوث األسنان الدائمة عند األطفال بعمر  راما كفروني  االطفال 

 الساحل السوري 

. فائق بدر  د. د
عبد الوھاب نور 

 هللا 
04-02-2015 

 كلیة الصیدلة 

 تاریخ الترقین ستاذ المشرفاأل عنوان البحث اسم الطالب القسم

ً  فاطمھ زیود مراقبة األغذیة  2015-11-04 دیمة الدیاب. دة الكشف عن غش بعض منتجات الحلیب المحلیة بالیوریا
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 المعھد العالي للبحوث البحریة 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

البیولوجیا 
ع الدواریات و دراسة بعض خصائصھا البیولوجیة و استزرا ھبة شمسي البحریة 

 البیوكیمیائیة
ھاني ضرغام      . د

 2015-05-27 سمر اختیار. دة

البیولوجیا 
دراسة التغیرات األفقیة و العمودیة للعوالق النباتیة و تراكیز  رنیم ماخوس البحریة 

 2015-06-24 فیروز درویش. دة السیلیكات المرافقة لھا في المیاه الشاطئیة لمدینة الالذقیة

 المعھد العالي لبحوث البیئة 

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

النظم البیئیة 
استخدام القطفات النفطیة كمذیبات استخالص في استرجاع المركبات  مھند معروف وحمایة البیئة 

 2015-03-18 تیم علیا. د الھیدروكربونیة من رواسب خزانات النفط الخام

النظم البیئیة 
تقدیر الحموالت العضویة في میاه نبع دیفة وأثرھا على تشكل  اوشانا حسن  وحمایة البیئة 

 ھالیدات حمض الخل نتیجة الكلورة 
ھیثم شاھین       . د
 2015-07-22 أحمد قره علي . د

ابراھیم صقر      . د ة للمخالفات السائلة لصناعة التبغالتأثیرات البیئیة و السمیّ  سامر محمد الوقایة البیئیة 
 2015-12-16 محد غفر. د
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  2015رسائل الدكتوراه المسجلة لعام / 7/ الملحق

 كلیة اآلداب والعلوم االنسانیة 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم 
 البحث

 2015-03-10 یوسف حامد جابر. د ء الدرامي في شعر فایز خضورالبنا رداح األسد لغة عربیة

سیمیائیة العالمة اللغویة وقابلیتھا للتحول في ضوء نظریة التواصل سعید عقل  الدا فتینھ لغة عربیة
 ً  أنموذجا

مالك یاسین       . د
 2015-03-10 سمیرة الراھب. د

ریان عبدالمجید  لغة عربیة
 جلول

دیوان الحقائق ومجموع الرقائق لعبد الغني  -عقیدة والفن الشعر الصوفي بین ال
 ً  2015-06-23 وفیق سلیطین. د النابلسي أنموذجا

میساء محمد  لغة عربیة
.    حكمت عیسى. د شعریة االستبدال الداللي في شعر الشكوى في دیوان المتنبي ماضي

 2015-09-08 مصطفى نمر. د

عماد الدین  لغة عربیة
 2015-09-08 علي حیدر. د سالیب التعبیریة في شعر مدرسة اإلحیاءاأل محمد محسن 

رونیا نبیل  لغة عربیة
 رستم

قراءة سیمیائیة في  -شعریة المسرود بین التصور النظري واإلنجاز النصي  
 المقاالت السیاسیة لمحمد الماغوط

محمد اسماعیل . د
 2015-09-22 بصل 

ھناء علي  لغة عربیة
محمد مروشیة     . د لسوریة المعاصرة دراسة نصوص مختارة في ضوء أفق التوقعالقصة ا  اسماعیل

 2015-09-22 عبیر بركات. د

منتجب منیر  لغة عربیة
 2015-11-11 عدنان احمد. د الصورة الفنیة في نھج البالغة عمران

بشرى علي  لغة عربیة
ك یحیا        مال. د التفكیر النحوي عند ابن السراج في كتابھ األصول  قاسم

 2015-12-20 سمیره موسى. دة

حسام عبد  فلسفة
 2015-12-20 ابراھیم رزوق . د المنھج العلمي بین كارل بوبر وتوماس كون  الوھاب

 كلیة االقتصاد 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

 2015-02-03 حبیب محمود. د ة على التنمیة االقتصادیة في سوریةأثر السیاسة المائی كارول الصایغ اقتصاد وتخطیط

علي عبدالحمید  اقتصاد وتخطیط
 یوسف

المحددات االقتصادیة ألداء شركات قطاع التأمین السوري و دوره في 
 االفتصاد الوطني

یوسف محمود    . د
 2015-05-20 یسیرة دریباتي. د

بھاء الدین جابر  اقتصاد وتخطیط
 یوسف

االستثمار الصناعي على حجم وھیكل التجارة الخارجیة في سوریة أثر 
 2015-09-08 یوسف محمود. د الصادرات والواردات والمستوردات الصناعیة (

ھنادي سلیمان  اقتصاد وتخطیط
 درویش

اآلثار المتبادلة  بین صدمات السیاسة المالیة و العوامل االقتصادیة في سوریة  
 2015 -1990خالل الفترة  

محمد صقر       . د
 2015-09-22 حسین علي. د
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فرید محمد  اقتصاد وتخطیط
ً )  والعراق - سوریة (أثر استخدام القوة خارج الشرعیة الدولیة  شریف میلیش  عفیف حیدر       . د أنموذجا

 2015-10-27 عصام اسماعیل . د

واإلنتاجیة الكلیة في سوریة خالل الفترة أثر التجارة الخارجیة على العمالة  عال محمد معال اقتصاد وتخطیط
 2015-12-01 ولید عامر. د  2010 - 1980

عمار سھیل  إحصاء وبرمجة
 ابراھیم

نمذجة العالقات بین المتغیرات الدیموغرافیة و رأس المال  البشري في 
 2015-09-22 عز الدین حیدر. د الجمھوریة العربیة السوریة

ابراھیم العلي     . د جداول الحیاة واستخدامھا في االسقاطات السكانیة في سوریة  بناء میلیا صقور إحصاء وبرمجة
 2015-03-10 عدنان غانم. د

نبال محمد  إحصاء وبرمجة
 دخول

دراسة العوامل المؤثرة على تصنیف اإلنفاق االستھالكي في سوریة باستخدام 
 التحلیل التمییزي واإلنحدار اللوجستي

عبدالھادي . د
 2015-10-13 يالرفاع

لبنى سیجر  إدارة أعمال
 دغمان

تطویر نموذج لدراسة التوجھ بالسوق و اختباره على األداء التسویقي 
 2015-05-20 باسم غدیر. د للمصارف السوریة

دراسة  - دور استراتیجیات ریادة األعمال في كسب میزة تنافسیة مستدامة  ھشام الیقة  إدارة أعمال
 2015-01-13 بسام زاھر. د ت الصغیرة والمتوسطة في الساحل السوري میدانیة على المشروعا

 -نموذج مقرح لتحسین األداء التصدیري استراتیجیات المزیج التسویقي الدولي  نور وحود إدارة أعمال
 2015-03-10 سامر قاسم. د دراسة میدانیة على شركات الصناعات الغذائیة المصدرة في سوریة 

عزت ربى  إدارة أعمال
 الكنج

 -نموذج مقتح لقیاس الثقافة التنظیمیة واختبار تأثیرھا على األداء الوظیفي 
 2015-06-23 علي میا. د دراسة میدانیة على مؤسسات القطاع الصناعي في سوریة

دور استراتیجیات االصالح و التطویر االداري في تحقیق األداء العالي  رامي مزیق إدارة أعمال
 2015-09-22 علي میا. د دراسة میدانیة -العام في سوریة لمؤسسات القطاع 

جمیل صالح  إدارة أعمال
 عیسى

نموذج مقترح لنظم معلومات موارد بشریة لتحسین أداء إدارة الموارد البشریة 
 2015-09-22 باسم غدیر. د دراسة مسحیة في جامعة تشرین -في مؤسسات التعلیم العالي في سوریة 

نموذج مقترح لدراسة العالقة بین االبتكار التسویقي و األداء التسویقي في  جدیدرشا  إدارة أعمال
 2015-10-13 سامر قاسم. د دراسة مسحیة على المصارف السوریة -القطاع المصرفي 

لورا محمد  عالقات دولیة
 عباس

منعكسات األزمة السوریة على اقتصاد السیاحة في الساحل السوري خالل 
 2015-2005األعوام 

محد صقر         . د
 2015-10-13 حیان سلمان. د

-1990(الروسي في والدة نظام عالمي جدید الفترة  - أثر التنافس األمریكي  نور ھاشم قتابي عالقات دولیة
 2015-09-22 نزار قنوع. د )2015

علوم مالیة 
 الرا زھیر طھ ومصرفیة

المؤثرة فیھا باعتماد قیاس الكفاءة الفنیة في المصارف التجاریة والعوامل 
دراسة مقارنة بین المصارف  -) DEA(نموذج التحلیل التطویقي للبیانات 

 التجاریة التقلیدیة واإلسالمیة في الوطن العربي
 2015-04-14 رضوان العمار. د

علوم مالیة 
 ومصرفیة

رشا یحیى 
 ابراھیم

حلیل المالي نموذج مقرح للتنبؤ بالتعثر المالي في المصارف باستخدام نسب الت
 2015-12-01 رضوان العمار. د دراسة تطبیقیة على المصارف العاملة في سوریة -

سوسن حسن  محاسبة
 شاھین

دراسة (تقییم ممارسات التحفظ المحاسبي و اختبار تأثیرھا في منفعة القرار 
 2015-06-10 الطویل لیلى. د )تجریبیة على عینة من الشركات الخدمیة المدرجة في األسواق المالیة العربیة

 كلیة الزراعة 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

صفاء مالك  اقتصاد زراعي
 نعامة

دراسة أثر واقع االقتصـاد الزراعي و االجتماعي في التنمیة المستدامة لمنطقة 
 القرداحة

ابراھیم صقر     . د
 2015-06-10 محمد العبدهللا. د
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دراسة العوامل المؤثرة على إنتاجیة مشاریع الصناعات الغذائیة الزراعیة  رنا علي مھنا اقتصاد زراعي
 المتوسطة والكبیرة في محافظة الالذقیة والتقییم االقتصادي لتلك المشاریع

نضال درویش    . د
 2015-08-18 علي علي. د

النا یوسف  الحراج و البیئة
 صالح

تنوعھا الحیوي النباتي تحت تأثیر غبار المقالع ، حالة  دراسة نمو الغابات و
 ریف جبلة -موقع تحریج كفردبیل

زھیر الشاطر     . د
     وائل علي   . د
 ابراھیم  نیصافي. د

14-03-2015 

شفق محمد  الحراج و البیئة
 حرفوش

دراسة خصائص كومبوست القمامة الناتج عن مركز وادي الھدة وأثره في 
 راعیة إلنتاج بعض أنواع الغراس الحراجیةاألوساط الز

حسن عالء الدین  . د
 2015-12-20 ابراھیم نیصافي . د

حسن محمود  إنتاج حیواني 
 التعمري

تقصي اإلصابة باآلجھاض الساري وأثره في الحالة الصحیة واإلنتاج لألبقار 
 في سوریة

رفیق جبالوي     . د
 2015-04-14 عبدالناصر العمر. د

تمارا احمد  یواني إنتاج ح
 الجالد

) IBV(دراسة مصلیة وجزیئیة لبعض عنزات فیروس التھاب الشعب الھوائیة 
 المعزولة من قطعان الدجاج في سوریة

فھیم عبدالعزیز   . د
  وائل الیوسف  . د
أنور محمد دیب . د

 العمر

01-12-2015 

یامن محمد  بساتین
 محفوض

 Oleaرز  و أصناف الزیتون دراسة توصیفیة مورفولوجیة و جزیئیة لط
europaea L الموجودة في مركز بوقا للبحوث و اإلنتاج النباتي 

فیصل دواي         . د
 2015-03-10 وفاء شومان. د

دعد معین  بساتین
 ابراھیم

تأثیر األسمدة العضویة السائلة الناتجة عن التخمر الالھوائي في نمو و انتاج 
 Lycopersicon esculentumالبندورة 

أحمد جلول       . د
   ھیثم عید      . د
 عیسى كبیبو. د

10-03-2015 

نسرین ضاحي  بساتین
 محمد

تأثیر مستویات ومواعید مختلفة من الرش الورقي ببعض العناصر الصغرى 
في بعض المواصفات البیولوجیة والمورفولوجیة ) بورون ، زنك، حدید(

 )یرالما(واإلنتاجیة ألشجار اللیمون الحامض 

جرجس مخول      . د
عبدالعزیز بو . د

 عیسى
10-03-2015 

التوصیف الشكلي ألشجار الشوارع و عالقتھا مع العناصر الھندسّیة لبعض  بالل السیّد علوم  بیئیة
 الشوارع الرئیسیة في مدینة الالذقیة

أسامة الرضوان     . د
 2015-02-17 خالد بایزید. د

علوم التربة و 
 المیاه

علي  ابراھیم
 قادوس

تقییم أثر التلوث ببعض العناصر الثقیلة و المغذیات الناتجة عن نشاطات 
 المنطقة الصناعیة في الالذقیة على المناطق الزراعیة المجاورة

علي زیدان          . د
 2015-02-17 أكرم البلخي. د

علوم التربة و 
 المیاه

سقراط سلیمان 
 أحمد

البقري على إنتاج الغاز الحیوي و على  تأثیر اضافة ماء الجفت إلى الزبل
 نوعّیة السماد العضوي الناتج و دوره في نمو الذرة الصفراء

عیسى كبیبو         . د
 2015-03-10 محمد الزعبي. د

علوم التربة و 
 المیاه

سامر محمد 
 كیوان

على معدل ) B, Zn , K(تأثیر المادة لعضویة و بعض المخصبات المعدنیة
اج في أشجار التفاح صنف ستاركنج دیلیش و على بعض العقد و اإلنت

 خصائص التربة

ندیم خلیل            . د
 2015-03-10 بیان مزھر. د

علوم التربة و 
 المیاه

محمد سلیمان 
 سلوم

تأثیر إضافة خلیط روث األبقار مع ماء الجفت عند درجات مختلفة من التخمیر 
والكیمیائیة  للتربة وعلى إنتاجیة في الھاضم الحیوي على الخواص الفیزیائیة 
 البطاطا 

جھاد ابراھیم      . د
 2015-10-27 ھیثم عید. د

تقدیر المعاییر الوراثیة اإلحصائیة والقدرة على اإلئتالف في ھجن من الذرة  ریم سلیم علي محاصیل حقلیة 
 .Zea mays Lالصفراء 

بولص خوري    . د
 2015-12-01 سمیر األحمد. د

رامز محمد  اتوقایة نب
 الشامي

في الحد من اإلصابة بفیروس ) PGPR(تأثیر بعض األأنواع البكتیریة 
 موزاییك الخیار على نبات البندورة

عماد اسماعیل   . د
 2015-06-23 یاسر حماد. د

حنان نادر  وقایة نبات
 قواس

 PGPRدراسة تاثیر بعض السالالت من بكتیریا الجذور المحسنة لنمو النبات
فیز المقاومة الجھازیة ضد فیروس موزاییك الخیار على نبات البندورة في تح

 في الزراعة المحمّیـة

عماد اسماعیل    . د
 2015-08-18 عمر جمودي. د

خیام علي  وقایة نبات
 محرز

استخدام بعض عنار المكافحة المتكاملة في الحد من انتشار مرض ذبول 
 Verticllium dahliaeالزیتون المتسبب عن الفطر 

محمد طویل      . د
 2015-08-18 باسمة برھوم. دة

غاده حسن  وقایة نبات
 زیني

فاعلیة العزالت المحلیة من النیماتودا الممرضة للحشرات في مكافحة ذبابة 
في بساتین ) Cer atitis capitata (Wiedفاكھة البحر المتوسط 

 الحمضیات في محافظة الالذقیة 

نبیل أبو كف     . د
 2015-12-01 زن البودي ما. د
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 كلیة العلوم 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

احمد محمد  تحلیل ریاضي
 كنـج

دراسة تقریب دوال بعض الفضاءات العقدیة المعممة إلى كثیرات  حدود و 
 دوال كسریة

محمد علي       . د
 2015-11-11 سلیمان محمود. د

أسعد شاكر  یاضيتحلیل ر
 حمید الخفاجي

أنماط جدیدة من التراص و موضوعات الفصـل و الدوال المستمرة في الفضاء 
 2015-12-01 عدنان ظریف. د التبولوجي المزود بمثالیة

خدیجة حامد  جیولوجیا
 عثمان

البحث عن حلول لمسألة عجز الحجز المائي في ســد السخابة بوساطة 
 و التكتونیة و مساعدة معطیات االستشعار عن ُبــعدالدراسات الجیوكھربائیة 

فواز األزكي      . د
عبد الكریم العبد . د

 هللا
13-10-2015 

وسیم حبیب  معلوماتیة
محمد حسن       . د مساھمة في حل مسألة توجیھ المركبة مع نوافذ زمنیة  بالل

 2015-09-22 لینا مقدیسیان. د

 كلیة الھنسة المدنیة 

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث م الطالباس القسم
 البحث

الھندسة 
دراسة تأثیر التحمیل طویل األمد والحراري على الخواص المیكانیكیة ومقاومة  جالل عمران  االنشائیة

ً بحشوة من البولیؤریتان  /PUR/ألواح العناصر السندویشیة المنتجة محلیا
أكرم صقور      . د
 2015-08-18 رامي اسطھ. د

نسرین نزیھ  الھندسة البیئیة 
 خلوف

إزالة بعض العناصر المعدنیة الثقیلة من المیاه المصرفة من وحدة إزالة 
 الملوحة في مصفاة بانیاس باستخدام الزیولیت الطبیعي

ھناء سلمان       . د
. ھیثم شاھین    د. د

 غیاث عباس
24-03-2015 

الھندسة 
 الجیوتكنیكیة 

دیمھ نبھان 
 المةس

دراسة فعالیة تكتیم القواعد الرملیة للمطامر الصحیة بإضافة مواد خاصة 
 2015-10-12 وائل حرفوش. د )حالة رمل البصة(كالشمع والبنتونایت 

ھندسة وإدارة 
مساھمة في تطویر نظام متكامل خاص بمرحلة التعاقد في مشروعات األشغال  كنز سمیر علي تشیید

 العامة في سوریة 
ام أحمد      ابتس. د
 2015-12-01 ماھر مصطفى. د

 كلیة الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة

تاریخ تسجیل  األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
 البحث

ھندسة 
 االتصاالت

غزوان علي 
صادق علي       . د  Ad-Hocتحسین التوجیھ الداعم لجودة الخدمة في شبكة  ریا

 2015-03-10 مثنى القبیلي. د

ھندسة 
 االتصاالت

محمد مالك 
 أسعد

تصمیم وتحلیل البنى التجزیئیة ثنائة وثالثیة األبعاد المكونة من مادة سالبة 
والمتوضعة ) Metamaterial(السماحیة الكھربائیة والنفاذیة المغناطیسیة 

 ضمن المواد الطبیعیة من أجل التطبیقات المیكروبیة والضوئیة

السموءل صالح   . د
 2015-07-28 علي زید. د

ھندسة 
ً للمعیار  میالد محم أیوب االتصاالت تحسین التوجیھ العلوي لتطبیقات األشیاء في اإلنذادر والمراقبة وفقا

)6LOWPAN ( 
جمال خلیفة       . د
 2015-07-28 ھیثم الرضوان. د

ھندسة 
 االتصاالت

ثناء ریاض 
 الجبیلي

ً تحسین كفاءة شبكات الحساسات الالسلكی ة الداعمة للوسائط المتعددة اعتمادا
 على معالجة الفیدیووالصورة الرقمیة

إیاد حاتم          . د
   مثنى القبیلي  . د
 یاسین شعالل. د

18-08-2015 

ھندسة 
 االتصاالت

بشار رجب 
 عباس

  Ad - hocتطویر بروتوكوالت التوجیھ و تحسین جودة الخدمة في شبكات 
 2015-11-11 محمد حجازیة. د الموزعـة
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ھندسة 
مریم ساعي       . د تطویر تقنیة لضغط الصور المجسمة باالعتماد على الضغط التجزیئي للصور ھبة محمد حاتم االتصاالت

 2015-12-20 السموءل صالح. د

ھندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللي

إیھاب جمال 
 الدیباجة

تخدام الویب بتحسین سیاسة االستبدال باس" ویب كاش"تطویر خوارزمیة 
 2015-04-14 علي سلیمان. د الداللي

ھندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللي

قصي سلیم 
جبر حنا           . د تصمیم نظام تحكم ذكي لسفینة إنقاذ مستقلة بنشي

 2015-08-18 إلفت حولجة. دة

ھندسة الحاسبات 
 والتحكم اآللي

فاتن فجر 
 الكردي

) العددیة والفئویة(بیانات المختلطة تطویر أداء خوارزمیات التنقیب عن ال
 2015-12-20 جبر حنا. د لتحسین اكتشاف المعرفة

ھندسة التصمیم 
 واإلنتاج

أیمن محرز 
 جابر

التطویر النوعي لخط إنتاج حدید التسلیح باستخدام تقنیة المعالجة الحراریة 
 مع الحفاظ على الطاقة اإلنتاجیة الیومیة لخط اإلنتاج) تیرمكس(

ھترة           علي . د
 2015-03-24 أحمد سالمة. د

 كلیة طب األسنان

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

التعویضاات 
 رانیا حسنة الثابتة

دراسة سریریة لنجاح التعویضات المدعومة بالزرعات المصنوعة من 
ً  U-TZPالزركونیا   2015-03-24 نزیھ عیسى .د وتقییم المصنوعة منھا محلیا

جراحة الفم و 
 الفكین

احمد عامر 
 النشار

تأثیر تبعید السمحاق في زیادة عرض العظم السنخي و تقییم الغرس السني في 
 2015-05-20 حكمت یعقوب. د دراسة تجریبیة و سریریة: منطقة العظم المتشكل 

 كلیة الھندسة المعماریة 

 ستاذ المشرفاأل عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

التصمیم 
 المعماري

میسون خالد 
 الجندي

أثر التكوین الفراغي في وضوح الحركة الداخلیة في الكلیات الطبیة نحو 
 معاییر تصمیمیة داعمة حالة دراسیة كلیات طب األسنان

    ھاني ودح    . د
 2015-06-23 روال نتیفة. د

التصمیم 
 المعماري

منال سلیم 
 قواعد الشكل كمدخل إلنتاج تصامیم سكنیة مستقبلیة في مدینة الالذقیة لھبس

  رمزي الشیخ  . د
 2015-07-28 نسیبة سعید. د

التصمیم 
 المعماري

صباح موفق 
 الحلبیة

المنج المعماري بین اإلدراك االرتجالي الساكن والتفاعلي المتغیر نحو بوصلة 
 رقمیة توجھ السلوك لتحقیق االنتماء

أحمد سعید . د
 2015-07-28 قصاب

التصمیم 
 رزان محمد المعماري

استخدام األلوان غي تنظیم الواجھات السكنیة نحو منھجیة رافدة لتحقیق 
 االستدامة

  أسعد علي     . د
 2015-08-18 ریم المعلم. د

التصمیم 
 المعماري

زینة سمیح 
 2015-12-20 رمزي الشیخ. د نمذجة متكاملة المتغیرات المؤثرة على تصمیم أبھیة الفنادق نحو  ارمنازي 

 كلیة التربیة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

 تربیة طفل
نورا فواز 

 زھرة

  
فاعلیة برنامج تدریبي قائم على مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تطویر العمل 

دراسة شبھ  -اتجاھاتھم نحوه  االداري لدى مدیري مؤسسات ریاض األطفال و
 تجریبیة على عینة من مدیرات ریاض األطفال في محافظة الالذقیة

آصف یوسف          . د
 2015-05-20 فؤاد صبیرة. د
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 الھندسة التقنیة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

األتمتة 
 سھیل اسبر الصناعیة 

روشمسي عائم متحكم بھ لیعمل كنظام مربوط مع الشبكة العامة تصمیم نظام كھ
 )دراسة حالة جزیرة أرواد(أو معزول عنھا 

علي أحمد محمود             . د
 2015-01-13 جورج اسبر. د

 المعھد العالي للبحوث البحریة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

البیولوجیا 
 بحریة ال

ربیع رمضان 
 ریا 

من مخلفات األحیاء البحریة ) SCP(إنتاج البروتین وحید الخلیة 
 ً  واختباره حیویا

ازدھار عمار            . د
 2015-07-28 مفید یاسین. د

البیولوجیا 
 البحریة 

نزار عاطف 
 دیب

تقییم المیتالوثیونین كمؤشر حیوي على تلوث العوالق الحیوانیة الدقیقة 
 لمیاه الشاطئیة لمدینة الالذقیةفي ا

ھاني ضرغام         . د
   سمر اختیار .د
 2015-12-20 فیروز درویش. د

 المعھد العالي لبحوث البیئة 

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تاریخ تسجیل 

 البحث

 الكیمیاء البیئیة 
لینا یاسین 

 الوعري
تحضیر الریزینات وتوصیفھا  استخدام التكنولوجیا اإلشعاعیة في
 وتطبیقھا في تحسین جودة المیاه 

د علي محمد .أ
  علي    

 2015-05-20 د عادل عوض.أ

 الكیمیاء البیئیة 
رماز محمد 

 ناصر
تقییم الخطر البیئي للمبیدات والعناصر الثقیلة الناتجة عن األنشطة 

 الحضریة والزراعیة على جودة مصادر المیاه الجوفیة

م علیا        تمی. د.أ
د عادل عوض  .أ
 2015-09-22 شریف حایك. د
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  2015خالل العام  والمرقنة رسائل الدكتوراه المنجزة/  8/ الملحق

  

 كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

عبد الكریم . د ر ألعرجي موضوعاتھا وأسالیبھاالصورة في شع لجین بیطار اللغة العربیة 
 2015-05-24 یعقوب

دراسة تطبیقیة في القصص  -نظریة السیاق عند العرب والغربیین  فاطمة بلة اللغة العربیة 
 2015-08-12 محمد بصل. د القرآني

ابتسام . دة داللیة دراسة الغیة اسلوبیة -اسلوب القصر في دیوان كثیر عّزة ابراھیم سبیعي اللغة العربیة 
 2015-09-01 حمدان

 البنیة االحالیة في نصوص البخالء للجاحظ سائر دندش اللغة العربیة 
مالك یحیى       . د

سمیرة . دة
 الراھب

03-09-2015 

مفھوم الضرورة الشعریة عند علماء النحو والصرف والبالغة حتى القرن  كسرى زھیري اللغة العربیة 
 السابع الھجري

سامي . د. أ
  عوض   

 مالك یحیى. د
27-12-2015 

 كلیة االقتصاد 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

االحصاء 
التحلیل اإلحصائي لتأثیر سعر الفائدة في النشاط المصرفي ومنعكساتھ  أحمد عثمان والبرمجة

 على التنمیة االقتصادیة
محمد الحسین . د

    الصطوف  
 طالل سلیمان. د

30-08-2015 

االحصاء 
معاییر اختبار التكنولوجیا في القطاعات االقتصادیة من منظور التخطیط  زینة محمد والبرمجة

 اإلقلیمي وأثر ذلك على التنمیة في سوریة 
محمد الحسین .د

     الصطوف 
 محمد محمود . د

06-12-2015 

االقتصاد 
صادیة والقانونیة للھجرة غیر الشرعیة على بعض دول اإلثار االقت سمر طیبا والتخطیط

 حوض المتوسط
د نزار قنوع           .أ
 2015-04-23 مجد خروط. د

االقتصاد 
دراسة تحلیلیة للتضخم واثره على المیزان التجاري في سوریة للفترة  عفراء خضور والتخطیط

 م 1990-2012
سلمان عثمان          . د

 2015-10-05 غادة عباس. دة

االقتصاد 
 والتخطیط

ماجد محمد 
 محفوض

تأثیر المعاییر البیئیة على القدرة التنافسیة للقطاعات االقتصادیة في 
 سوریة

محمد معن . د
 2015-08-26 دیوب

االستثمار األمثل للموارد المائیة في إطار التخطیط اإلقلیمي في المنطقة  خلدون الحداد السكان والتنمیة 
 الساحلیة 

مود مح. د
طیوب         

 بسام زكار. د
19-04-2015 

التوافق بین استراتیجیات التجارة الخارجیة واألثر المحتمل على النمو  عالء علي العالقات الدولیة
 االقتصادي في سوریة

سلمان عثمان            . د
 2015-11-23 محمد صقر. د

نور الدین ھرمز           التحدیات وآفاق التطویر -لسوریة تنافسیة المرافئ البحریة ا سامر احمد العالقات الدولیة 
 2015-05-11 بسام أحمد
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  edu.sy-research@tishreen-scimail: -E  041 – 431890: فاكس     041 – 431890: ھاتف  –مدیریة الدراسات العلیا والبحث العلمي  –جامعة تشرین 
 

171  

أثر المغریات العقالنیة والعاطفیة المستخدمة في اإلعالن على ذاكرة  عبیر زیداني إدارة أعمال
 المستھلك ونوایاه السلوكیة

صالح شیخ . د
 2015//5/11 دیب 

 2015-11-17 نھاد نادر. دة لعالقة بین سیاسة توزیع األرباح و القیمة السوقیة للشركاتدراسة ا وئام محمد حیدر  إدارة أعمال

دور الترویج االلكتروني في تحسین الصورة الذھنیة للمطبوعات الثقافیة  عال محمود حسن إدارة أعمال
 في سوریة

ادیب برھوم             . د
 2015-11-23 نبیلة سلیمان. دة

 نوسباسل و إدارة أعمال
 -أثر البنیة التحتیة والتنظیمیة على كفاءة موانئ و محطات الحاویات 

دراسة تطبیقیة على موانئ ومحطات حاویات حوض البحر األبیض 
 المتوسط 

 2015-05-11 نھاد نادر. د

نظام التكالیف المعیاریة ودوره في القابة وتقویم األداء في شركات  غیث جدید محاسبة
 ة دراسة تطبیقیة على شركة مصفاة بانیاسصناعة النفط في سوری

نواف فخر              .د
حسین شیخ .د

 محمد
23-04-2015 

نموذج مقترح لدراسة دور الثقافة التنظیمیة في نجاح نظم المعلومات  ھمسھ حمدان  محاسبة
 .دراسة تجریبیة على عینة من المنشآت الخدمیة السوریة / المحاسبیة 

لیلى . دة
 2015-01-29 الطویل 

دراسة  -أثر حوكمة تكنولوجیا المعلومات على جودة التقاریر المالیة  ریم نصور محاسبة
 میدانیة

لطیف زیود            . د
 2015-04-19 حسین علي. د

الممارسات الحالیة للمحاسبة االداریة البیئیة و العوامل المؤثرة على  سامیا احمد داود محاسبة
 2015-06-10 ماھر األمین. د دراسة حالة: اعیة سوریة تبنیھا من قبل شركات صن

 كلیة الزراعة

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

دراسة تحلیلیة لسلوك المستھلك في محافظة الالذقیة و اثره على تسویق  غیث أمین علي االقتصد الزراعي
 األغذیة المحفوظھ

غسان .د
یعقوب   

 لي سلطانھع.د
28-05-2015 

دراسة اقتصادیة لدور االستثمارات الزراعیة في تحقیق التنمیة في  ریم اسماعیل  االقتصد الزراعي
 الساحل السوري 

محسن . د
 2015-12-28 جحجاح

تأثیر بعض المعامالت الزراعیة في إنتاجیة ونوعیة مجموعة من  أوال قاجو  المحاصیل الحقلیة
ً األصناف المزروعة ل  لفول السوداني المختلفة وراثیا

نزیھ رقیة     . د
 2015-03-11 نزار معال . د

محمد عماد  وقایة نبات
 خریبة

تأثیر فطور المیكورایزا الداخلیة في مكافحة مرض سقوط بادرات 
 البندورة من خالل تنشیط افراز بعض الھرمونات و االنزیمات الدفاعیة

 ابتسام.دة
       غزال  

 عظمةفواز ال.د
26-08-2015 

 كلیة العلوم 

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

 كنان راعي الجیولوجیا

  
نموذج ریاضي لمحاكاة الظروف الھیدروجیولوجیة للحوامل المائیة في 
المنطقة الواقعة بین نھري الكبیر الشمالي والصنوبر وتقییم مواردھا 

 المتاحة

محمد           أحمد. د
 2015-07-08 شریف حایك.د

تطویر الشروط التحلیلیة  لتحدید الزرنیخ الكلي في األوساط المائیة و  رزان خیر بك الكیمیاء
 ً  الالمائیة بطریقة المعایرة الكمونیة و تطبیقھا بیئیا

ھاجر .دة
  ناصر       

 بیتر النغر. د
19-08-1903 
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 كلیة الھندسة المعلوماتیة

 تاریخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

ھندسة النطم 
والشبكات 
 الحاسوبیة

 استخدام المصادر المفتوحة لتحسن أداء نظم استعادة المعلومات عبدالحمید قریعة
أحمد صقر . د

قاسم . أحمد د
 قبالن 

11-01-2015 

  

 

  2015خالل العام  رقنةرسائل الدكتوراه الم  -

 قتصادكلیة اال

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

األقتصاد  
 والتخطیط

ایھاب 
 اسمندر

على ) الجافتا(آثار  منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى 
 سوریة

  ثناء أبازید  . د
 2015-06-24 أسامة نجوم. د 

 كلیة الزراعة 

 تاریخ الترقین لمشرفاألستاذ ا عنوان البحث اسم الطالب القسم

النحاصیل 
تأثیر التسویة باللیزر في نظم الحراثة والمقننات المائیة  مھند السالم  الحقلیة 

 90وإنتاجیة صنف القطن حلب 
محمد عبدالعزیز     . د

 2015-02-04 سمیر جراد. د

 كلیة الھندسة المدنیة 

 رقینتاریخ الت األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

الھندسة 
 االنشائیة

سامر 
 ساحللي

دراسة تأثیر الحرارة على طاقة تحمل وصالت التقویة 
 الملصوقة في الجیزان المعدنیة

درید سلوم         . د
 2015-08-05 غسان شیخ علي. د

 كلیة العلوم

 تاریخ الترقین األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

ناع أغشیة جدیدة للدیلزة االلكتروكیمیائیة و دراسة خواصھا و اصط مجدي راعي الفیزیاء
 2015-10-07 عبد الكریم محمد. د كفاءاتھا في تحلیة میاه البحر
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  2015جامعة تشرین ألعضاء الھیئة التدریسیة خالل العام  وداخل األبحاث العلمیة المنشورة خارج/  9/ الملحق 

  

 . 2015خالل عام  األبحاث المنشورة خارج جامعة تشرین -

  المعھد العالي للبحوث البحریة

اسم الباحث أو   :القسم 
رقم العدد و سنة النشر   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 

:  

الكیمیاء 
  البحریة

  سرحان الیقة. د
احمد قره . د

  علي
  صفاء سكیف

) مورفولوجیة و كیمیائیة(دراسة تصنیفیة 
التابعة   .Aithaea L میة لنوعین من جنس الخط

في محافظة )  Malvaceae( لفصیلة الخبازیة 
  .الالذقیة  

مجلة جامعة البعث للعلوم 
الطبیة و الھندسیة و 
  األساسیة و التطبیقیة

  /37/مجلد رقم 
2015  

دور أوراق بعض األشجار في احتجاز الرذاذ   محمد أسعد. د
  البحري على الساحل السوري

للعلوم  مجلة جامعة البعث
الطبیة و الھندسیة و 
  األساسیة و التطبیقیة

  /37/مجلد رقم 
2015  

البیولوجیا 
  البحریة

  سامر مامیش. د
  ھاني درغام. د

Radioactivity in three species of 
eastern Mediterranean jellyfish . 

Journal of 
Environmental 
Radioactivity 

2015  

  سمر اختیار. د
  بدر العلي. د

  رشا ھلول

Temporal and Spatial Changes of 
Turbidilty and Fecal Coliform in Syria 

. 

International Journal 
of Oceans and 
Oceanography 

  /9/المجلد 
  /1/العدد 

2015  

  كلیة الھندسة الزراعّیة

اسم الباحث أو   :القسم 
العدد و سنة النشر  رقم  :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 

:  

العلوم 
  األساسیة

  أدیب سعد. د
  مالك علي. د

  كریستیان كابابي. د
 -جامعة مونبیلیة (

  )فرنسا

First Record Of Wedge Sole, 
DicologlossaCuneataActinopterygii:  

Pleuronectiformes: Soleidae), From The 
Levant Basin(Eastern Mediterranean(  

ActaIchthyologica et 
Piscatoria (2015) 

45 (4): 
417–421 

  )دولة تشیك(

  
2015  
  
  
  

  أدیب سعد. د
  عليعبد اللطیف .د

  لیث جواد. د
جامعة أوكالند ( 

  )نیوزیالندا

Confirmation of the presence of the Indian 
stinging catfish, Heteropneustesfossilis 

(Bloch, 1794) 2015. 1–3  

J. Appl. Ichthyol. (2015), 
1–3t 4,  

doi: 10.1111/jai.12926. 
 

 )بریطانیا(

2015  

  أدیب سعد. د
  مالك علي. د
  أحمد سلیمان. م

Expansion confirmation of the Indo-Pacific 
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  )ماستر
  
  

  العـــلومكلیة 

اسم الباحث أو   :القسم 
رقم العدد و سنة النشر   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 

:  

علم الحیاة 
  النباتّیـة

  میساء یازجي. د
  دانیال جریكوس. د

Screening of the antifungal activity of plant  
MenthaLongifolia crude extracts against 

two fungi Althernariacitri and 
Fusariummoniliforme . 

Journal of Entomology 
and Zoology Studies 

India 

3 )2(  
2015  

  ندیم حمود. د
  حامد میھوب. د

  طارق عالن

The influence f illumination and soil extract 
concentration on growth rate and protein 

content of Cosmariumsubtumidum 
microalgae .  

Journal of Entomology 
and Zoology Studies 

India  

3)2(  
2015  

  نوال علي. د
  محمد احمد. د
  غیداء یونس. د

Morphological , Biological and Ecological 
Studies of the  Mycophagous Ladybird 

Psylloboravigintiduopunctata L. ( 
Coleoptera : Coccinellidea )on Powdery 

Mildew Fungi in the Coastal Region of Syria . 

Jordan  Journal of 
Agricultural Sciences . 

11 )2(  
2015  

  ندیم حمود. د
  حامد میھوب. د

  طارق عالن

تأثیر بعض ظروف االستزراع على معدل نمو الطحلب 
ً مخ  Chlorella Vulgarisاألخضر    /37/المجلد   مجلة جامعة البعث  .بریا

2015  

  میساء یازجي. د
  دانیال العوض. د

  بلسم جریكوس

ثیر مستخلصات نبات القره  ُ دراسة تأ
Apiumnodiflorum   في نمو الفطر Alternariacitri 

.  
  /37/المجلد   مجلة جامعة البعث

2015  

  سرحان الیقھ. د
  احمد قره علي. د

  صفاء سكیف

لنوعین من ) مورفولوجیة و كیمیائیة(فیة دراسة تصنی
التابعة للفصیلة الخبازیة  Althaeaجنس الخطمیة 

)Malvaceae ( في محافظة الالذقیة.  
  /37/المجلد   مجلة جامعة البعث

2015  

 الریاضیات

  2015  حلبمجلة جامعة   .المحافظة   Cدراسة بعض أسر المجموعات   احمد الغصین. د

 Qمن أجل   P  ≈  Qالتقضي أن   C (P) ≈ C(Q)رة العبا  احمد الغصین. د
  2015  البعثمجلة جامعة   .كیفیتین  dcpoمجموعتین  Pو 

 Journal of mathematic  .المفتوحة  Ho – Zahoحل مسالة   احمد الغصین. د
researh 2015  

  2015  البعثمجلة جامعة   .بعض خصائص زمر لـي و زمر لـي الضبابیة  احمد الغصین. د

  الكیمیاء

  ابراھیم راھب. د
Adsorption and kinetic study of Ni (II) ions 
from equeous solution using natural Syrian 

zeolite .  

Global Journal of Science 
Frontier 

V. 15 
Issue 6 
2015 

  مالك عقدة. د
  أمیر الحاج. د

  صكر بنانة الفارس
  

ر غوكربتین میسیالت التحلیل الطیفي الضوئي لدیھیدروای
  2015  البعثمجلة جامعة   .باستخدام برومو ثیمو األزرق 

  عصام محمد. د
  دارم طباع. د
  تمیم علیـا. د

  لبینة الرحیة

الشروط المثلى لتحدید مركبي التایلوزین  و السبیرامیسین 
في لحم الدجاج باستخدام تقانة الكروماتوغرافیا السائلة 

  شف المصفوفة الدیودیةعالیة األداء المزودة بكا
HPLC-DAD  

  2015  مجلة جامعة دمشق

  ھاجر ناصر. د
A comparative analytical detection of heavy 
metals variations in Syrian tobacoo due to 

manufacturing process . 

Journal of Entomology 
and zoology studies 

V.3 
Issue 1 
2015 

ام مسرى الكلوراید االنتقائي لتحدید الزرنیخ كمونیا استخد ھاجر ناصر. د
 ً   2015  البعثمجلة جامعة   .و تطبیقھ بیئیا

  ھاجر ناصر. د
 ابراھیم بسمة

Adsorption removal of cadmium and lead 
ions from aqueous solutions using 

Journal of Entomology 
and Zoology studies 2015  
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untreated Syrian coffee dregs . 

  ھاجر ناصر. د
  ظاھر الحمد

Simultaneous determination of trace metals 
of Pb and Cu in Syrian manufactured sugar 

and its byproducts by voltamperometry 
(differential plus mod) using hanging 

mercury drop electrode HMDE . 

Journal of Entomology 
and Zoology studies 2015  

  الكیمیاء

  شھید مصطفى. د
  فاروق قندیل. د

  ثورة احمد

Synthesis of  fiuorine heterocyclic   
derivatives via (2-acetyl fluorine / furan 

carbaldehyde -2) chalcone . 
  2015  حلبمجلة جامعة 

  شھید مصطفى. د
  فاروق قندیل. د

  ثورة احمد

Synthesis of fluorine heterocyclic 
derivatives via ( 2-acetyl  fluorine / 

benzaldehyde ) chalcone . 
  2015  مجلة جامعة دمشق

  شھید مصطفى. د
  فاروق قندیل. د

  ثورة احمد

Synthesis characterization , biological 
evaluation and antibacterial activity of some 
heterocyclic compounds  fluorine  derivative 

from Schiff base . 

International journal of 
Chem. Tech research 

USA 

  /8/المجلد 
  /2/العدد 

2015  

  شھید مصطفى. د
  فاروق قندیل. د

  ثورة احمد

Preparationand characterization of some 
new azo dyes , azomethine dyes and 

heterocyclic-schiff bases  derivatives  . 

Aascit journal of 
chemistry 

USA 

  /2/المجلد 
  /2/العدد

2015  
  شھید مصطفى. د

  فاروق قندیل. د
  ثورة احمد

Synthesis of some new Schiff bases and 2,3 
– disubstituted – 1,3 – thiazolidin -4-one  
derivatives  containing  fiuorine moiety . 

Aascit journal of 
chemistry 

USA  

  /2/المجلد 
  /4/العدد 

2015  

ّـــةة ــــكلی   اآلداب و العلوم اإلنسانی

 اللغة العربیة

  /8/العدد   البحرین الثقافیة  .المعنى و ظالل المعنى : أوصال أورفیوس   لطیفة برھم. د
2015  

  مجمع اللغة العربیة  .المنظور الثقافي في نقد العقاد   وفیق سلیطین. د
  دمشق

  /88/م 
  /3/ع 

2015  

  كلیة الھندسة المعلوماتیة

النظم والشبكات 
  الحاسوبیة

  أحمد صقر أحمد. د
  إناس لیلى. م

لتخفیض  VC-LEACHاقتراح بروتوكول توجیھ جدید 
  22/10/2015  مجلة جامعة حلب  الطاقة المستھلكة في شبكات الحساسات الالسلكیة

  أحمد صقر أحمد. د
  إناس لیلى. م

ركة في المؤتمر الدولي السابع عشر لتقنیات المشا
 Mobility: بعنوان (ICACT)االتصاالت المتقدمة 

Adaptive Clustering Algorithm for wireless 
sensor networks with mobile nodes  ونشر

 المشاركة على الرابط

http://icact.org/upload/
-2015/0257/20150257

finalpaper.pdf 
http://ieeexplore.ieee/x
pl/artivleDetails.jsp?arnu

mber=7224770  
في  Pyeongchangالمدینة 

  كوریا الجنوبیة

 July 3 – 1تاریخ المؤتمر 
2015 

  رضوان دنده. د
  طالل العاتكي.د
  روني قسام. م

Enhancing virtual switching system of on-
chip networks 

International Journal of 
Scientific and 

Engineering Research 
(IJSER)  

، سبتمبر 9، العدد  6المجلد 
2015  

  أحمد صقر أحمد. د
  طالل العاتكي. د

  جعفرمنھل . م

Performance Analysis DiffServ based Quality 
of Service in MPLS Network's  

International Journal of 
Scientific and 

Engineering Research  

عام  9العدد  6المجلد 
2015  

  الطب البشري

التشریح 
  زھیر الشھابي. د  المرضي

A molecular expression analysis of different 
inflammatory mediatos and their role 

dreast cancer progression and metastasis. 
Autors: Aola Ammar & Zuheir Al-shehabi, 

International Journal of 
Biomedical and Life scife 

sciences 
2015  
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Issa Ibrahim 
 

 

  . 2015األبحاث المنشورة داخل جامعة تشرین خالل عام  -

  ھندسة الزراعّیةكلیة ال

اسم الباحث أو   :القسم 
رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 

  :النشر 

  العلوم األساسیة
  أدیب سعد. د
  وعد صابور. د

 أحالم علي

وآلیة انقالب الجنس في  دراسة النضج الجنسي
   Lithognathusmormyrus سمك المرمور

 .ة لمحافظة الالذقیةفي المیاه الشاطئی

ُبل للنشر في مجلة جامعة  ق
تشرین للبحوث و الدراسات 

  العلمیة
 

2015  

المحاصیل 
  الحقلیة

  محمد عبد العزیز.د
  ندیم خلیل.د
  حال محمد.م

 

تأثیر التسمید الفوسفاتي والكثافة النباتیة 
على بعض الصفات اإلنتاجیة والنوعیة 

 Coriandrumsativium  لنبات الكزبرة
L .. 

  مجلة جامعة تشرین
 سلسلة العلوم البیولوجیة

 
ISSN:2079-3065 

العدد ) 37(المجلد
)4(  
 .2015لعام 

  

  محمد عبد العزیز.د
  إیمان شحیبر. م

ي بعض مؤشرات تأثیر موعد الزراعة ف
  الغلة لنبات القرطم

Carthamustinctorius L . 

مجلة جامعة تشرین سلسلة 
العلوم البیولوجیة 

ISSN:2079-3065  
  

العدد ) 37(المجلد
  2015.لعام ) 4(

محمد عبد . د
  العزیز

  عاصم ابراھیم. م

دراسة تباین بعض الخصائص اإلنتاجیة 
ً الختالف زمن  ومحتوا الزیت العطري یبعا

 Thymusvulgaresالحش للزعتر الشائع 
  . المزروع في بانیاس من الساحل السوري

 –مجلة جامعة تشرین 
  یةسلسلة العلوم البیولوج

العدد ) 37(لمجلدا
  2015 لعام) 3(

  البساتین

  جرجس مخول.د
  وفاء عطاف. م

دراسة خصوبة العیون الشتویة البیولوجیة 
واالقتصادیة لصنفي العنب المحلیین شامي أبیض 

  والتفاحیالمرباة على عرائش) بلدي(
  2015  مجلة جامعة تشرین

  متیادي بوراس.د
  بدیعة العیان. م

مختلفة من أوساط النمو في دراسة تأثیر خلطات 
  2015  سوریا/مجلة جامعة تشرین  .نمو شتول الفلیفلة وتحملھا صدمة التشتیل 

  الحراج و البیئـة

  میشیل سكاف.د
 رنا صقر. م

تغیر خصائص الھطل الفصلي والسنوي في 
  المنطقة الساحلیة من سوریة خالل الفترة

1960-2010 . 
  2015  مجلة جامعة تشرین

 حمودفادي الم. م
 وائل علي. د
 سلیم زھوة. د

 زھیر الشاطر. د

في ماكي ) االرتفاع-القطر(معایرة بعض معادالت 
  .Quercus calliprinos Webbالسندیان العادي

 على السفوح الشرقیة للجبال الساحلیة في سوریة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
 والدراسات العلمیة

  6عدد  37مجلد 
2015 

  وائل علي. د
 ي المحمودفاد. م

كي السندیان ماللنمذجة معامل الشكل 
النامي   .Quercus calliprinos Webbالعادي

 . سوریة  -على السفوح الشرقیة للجبال الساحلیة 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
 2015 والدراسات العلمیة

 فادي المحمود. م
 وائل علي. د
 سلیم زھوة. د

  زھیر الشاطر. د

السندیان  ودة الموقع لماكيمعایرة معادالت مؤشر ج
على   .Quercus calliprinos Webbالعادي

  . سوریة  -السفوح الشرقیة للجبال الساحلیة 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  والدراسات العلمیة

  3عدد  37مجلد 
2015  

  عماد قبیلي. د
  علي ثابت. د
  عبیر ابراھیم. م

  
مراقبة استجابة مجموعات األرز اللبناني 

Cedruslibani A. Richard  للتغیرات المناخیة
 MODIS NDVIباستخدام الصور الفضائیة 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
 والدراسات العلمیة

  6عدد  37مجلد 
2015 

  4عدد  37مجلد امعة تشرین للبحوث مجلة جدراسة نسبة التجذیر والعالقة بین قطر العقلة وطول   عماد قبیلي. د
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 2015 والدراسات العلمیة  الغرسة الناتجة عنھا لثالثة أصناف من الحور  ربا زیدان. م

  یاسین شیخ محمد. د
  نور طیبة. م

حصر األنواع ذات األھمیة الرعویة في غابة ضھر 
 ).الالذقیة-جبلة(الخریبات 

  

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015  والدراسات العلمیة

  علوم األغذیة

  محسن حرفوش.د
  أحمد منصور.د
  دأحمد محم. م

دراسة اھم التغیرات الفیزیائیة والكیمیائیة 
والمیكروبیة في حلیب الرضع أثناء االستھالك 

  والتخزین على درجة حرارة  الغرفة والبراد

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  والدراسات العلمیة

  2العدد  37المجلد 
2015  

مقارنة تراكیز بعض الملوثات في میاه الشرب   فؤاد سلمان.د
  من نبع السن والمیاه المعبأةالمستجرة 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  والدراسات العلمیة

 

  2العدد  37المجلد 
2015  

  االنتاج الحیواني

  زھیر المجید
  محمد حسن
  مھا شلفة

  نھلة إبراھیم

 المستخدمة العظمیة البنیات لبعض مقارنة دراسة
 أسماك عمر  لتقدیر

  ,Chondrostomaregium Heckelالعروس
الفرات نھر تشرین بحیرة في   (1843)  

 سوریا -مجلة جامعة تشرین
العدد , )37(المجلد 

)2( 
2015 

  محسن حمیشة. د
 عفراء محمد.م

دراسة تأثیر التھجین بین النمط األسود من الدجاج 
البلدي السوري وساللة الفیومي المصري على 

 بعض مؤشرات البیض
العدد , )37(المجلد  مجلة جامعة تشرین

)4( ,2015 

  زھیر جبور.د
  میسون شعبان. م

تأثیر استخدام التلقیح االصطناعي على نسبة 
اإلخصاب في بیض التفریخ عند الدجاج السوري 

  المحلي
العدد , )37(المجلد  مجلة جامعة تشرین

)3( ,2015 

  زھیرجبور.د
  محمد سلھب.د

 ريالمختب  لیة الجزیئیة لالنضاجدراسة بحثیة لآل
الظواھر الفیزیولوجیة المرافقة  و االبقار لبیییضات

  .لھا
العدد , )37(المجلد   مجلة جامعة تشرین

)1( ,2015  
  نیصافيعلي .د.أ

  فھیم عبد العزیز. د.أ
  أحمد فضة.م

نسبة االصابة االعوریة  تحدید شدة و
)Eimeriatenella ( عند الفروج تحت الظروف

  )سوریة(المناخیة لمحافظة الالذقیة 
  مجلة جامعة تشرین

العدد , )37(المجلد 
)1(,  

2015  
  

  كلیة الھندسة المدنیة
  

اسم الباحث أو   :القسم 
رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 

  :النشر 

  
  الھندسة الجیوتكنیكیة

  بادیة حیدر.د
  غاندي لوحو.د
  خضر الحج. م

تأثیر القوة المحوریة على سلوك الوصالت 
انب عمود أحادیة الج-الفوالذیة جائز

المقاومة لعزوم والمنفذة ببراغي وصفیحة 
  جبهیة غیر بارزة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
العدد  -الهندسیة

  2015لعام  6

  
منیر األطرش .د.أ

أكرم صقور . د.أ+ 
محمد فادي . م+ 

  نقرش

 –مقارنة بین الصفائح المصمتة والمفرغة 
خدمة في المخمدات المست Xبشكل حرف 

& نسبة التخامد(من حیث  ADASالمعدنیة 
  )نسبة تبدید الطاقة& نسبة المطاوعة 

للبحوث  في مجلة جامعة تشرین
والدراسات العلمیة،  قبول للنشر 

ص م ج تاریخ /804برقم
  م، سوریة27/5/2015

  

منیر األطرش .د.أ
زكائي . د.أ+ 

مطیع . م+ طریفي 
 عبشي

ون عالي المقاومة انخفاض مقاومة البیت
باستخدام احضارات محلیة ورماد السیلیكا 
على الضغط عند تعرضه لدرجات حرارة 

  عالیة

في مجلة جامعة تشرین 
للبحوث والدراسات 

، العدد /37/العلمیة، مجلد 
  ، سوریةم2015لعام / 4/
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  وائل حرفوش.د.أ
  مالك حسن.د
  أشرف شبلي. م

یقة العناصر المنتهیة نمذجة عددیة بطر 
لتشوهات سطح األرض الناتجة عن تنفیذ 

  األنفاق السطحیة في الترب الطریة
  
  

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )4(العدد 
2015  

 الھندسة الجیوتكنیكیة

  رامي اسطه.د
  صفوان عبداهللا.د

  هال أخضر.م

ن الترب االنتفاخیة دراسة مخبریة لتحسی
  بإضافة المثبتات الكیمیائیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )3(العدد 
2015 
  

  توفیق فیاض. د
على الخصائص  ختأثیر ضغطاالنتفا

حالة (الفیزیائیة والمیكانیكیة للترب الغضاریة
  )ستنادیهالجدران اال

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )1(العدد 
2015  

  توفیق فیاض. د
تأثیر المواد النفطیة على خصائص التربة 

مثال تربة موقع سادكوب في (الغضاریة 
  )مدینة الالذقیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- ت العلمیةوالدراسا

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )2(العدد 
2015  

  مالك حسن.د
التنبؤ بهبوطات سطح األرض الناتجة عن 
تنفیذ االنفاق السطحیة بالطرق الحدیثة 

  المغلقة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

 2015لعام 
  

  الھندسة الطبوغرافیة

  لي زوباريع.د
  عمر الخلیل. د

النمذجة ثالثیة األبعاد للمواقع األثریة 
  باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

  عمر الخلیل. د
تأثیر نقاط الضبط على الطریقة المباشرة 
لتصحیح التشوهات الهندسیة في الصور 

  القریبة

معة تشرین للبحوث مجلة جا
  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

  عمر الخلیل. د
  احمد علي. د

النمذجة ثالثیة األبعاد للمناطق الحضریة 
باستخدام برامج المساحة التصویریة القریبة 

  ونظم المعلومات الجغرافیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

  عمر الخلیل. د
  أحمد علي. د

خارطة دمشق :رقمنة الخرائط التاریخیة 
  القدیمة نموذجاً 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة
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  عمر الخلیل.د
  إیاد فحصة. د

اقتراح منهجیة إلنتاج صور مصححة 
عامودیا من صور المتصفح المجاني 

Googl Earth 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- العلمیة والدراسات

  2015سنة 

  محسن أحمد. د
  إیاد فحصة.د

  
التصمیم الجیودیزي لشبكات المراقبة 

  االرتفاعیة في السدود

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 1:عدد 37مجلد 
  2015سنة 

  الھندسة الطبوغرافیة

  محسن أحمد. د
  منیر یحیى.د

دراسة مقارنة لمختلف أعمال المسح 
  شاطئيالطبوغرافي البحري ال

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 4:عدد 37مجلد 
 2015سنة 

  
  محسن أحمد. د

  إیاد فحصة.د
دراسة مقارنة تحلیلیة لشبكات المراقبة 

  االرتفاعیة في بعض السدود
مجلة جامعة تشرین للبحوث 

  سوریة- والدراسات العلمیة
 4:عدد 37مجلد 

  2015سنة 
  محسن أحمد. د

  عن بوبوم.د
كفاءة الطرق الجیودیزیة من أجل تصمیم 
  صحة عملیات التدعیم باأللیاف الكربونیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 3:عدد 37مجلد 
  2015سنة 

  محسن أحمد. د
  إیاد فحصة.د
  تمام سخیة. م

استخدام مرشح كالمان في رصد الحالة 
  الحركیة للمنشآت الهندسیة

جامعة تشرین للبحوث  مجلة
  سوریة- والدراسات العلمیة

 1:عدد 37مجلد 
  2015سنة 

  محسن أحمد. د
  إیاد فحصة.د

صیغة مطورة لمعادلة خطأ قیاس االتجاه 
  األفقي

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 3:عدد 37مجلد 
  2015سنة 

  محسن أحمد. د
  إیاد فحصة.د

عادة إعمار  طریقة جیودیزیة لتركیب وإ
  الروافع الجسریة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 3:عدد 37مجلد 
  2015سنة 

  أدیب القاموع.د.أ
محمد علي .د.أ

  سمونة
  عمار كحیلة. م

تطویر خوارزمیة تقدیر الموقع باستخدام 
تقنیة التموضع النقطي الدقیق للقیاسات 

الصناعیة  نظم المالحة العالمیة باألقمار
  اعتمادا على مرشح كالمان الموسع

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 
  2015سنة 

  منیر یحیى. د
واقع العمل المساحي عند تنفیذ األبنیة في 

  سوریا
مجلة جامعة تشرین للبحوث 

  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

  منیر یحیى.د
األفقیة لبعض دراسة الشبكات الجیودیزیة 

  المنشآت الخاصة
مجلة جامعة تشرین للبحوث 

  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

التكامل بین نظام االستشعار عن بعد   أحمد علي.د
 GISونظام المعلومات الجغرافیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

 6:عدد 37مجلد 
  2015سنة 

الھندسة المائیة 
  والري

  علي األسعد. د.أ
  رؤى حویجة. م

تطویر سیناریو إدارة المیاه في حوض نهر 
 WEAPالصنویر باستخدام

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

2العدد.37المجلد
  2015سنة .
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  علي األسعد. د.أ
  شریف الحایك. م.د

نظام موارد المیاه الجوفیة الحرة في القطاع 
  سوریة- ت األدنىالخامس من حوض الفرا

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

3العدد.37المجلد
  2015سنة .

  أمال حیدر.د
  مي درغام.م

استخدام الشبكة العصبونیة في استقرار 
  مكاسر المواج

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

  فاطمة فویتي.د
  جعفر صقر.م

یر نفاذیة التربة المكونة لوجه تحلیلي تأث
السداألمامي على استقراره في ظروف 

  )حالة سد یرادون(التفریغ السریع لبحیرته

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015سنة   سوریة- والدراسات العلمیة

الھندسة المائیة 
  والري

  غطفان عمار.د.أ
  بادیه حیدر. د

أنموذج شبكة عصبیة صنعیة للتنبؤ 
ن بالتبخر الشهري في المنطقة السهلیة م

الساحل السوري اعتمادا على درجة الحرارة 
  الشهریة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )1(العدد 
2015  

  شریف حایك.م.د
  غطفان عمار.د.أ

التنبؤ بالهطل المطري في محطة طرطوس 
الواقعة في القسم الجنوبي من الساحل 

  السوري

تشرین للبحوث  مجلة جامعة
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )2(العدد 
2015  

  غطفان عمار.د.أ
  بادیه حیدر.د
  میس علیان. م

تقییم البارامترات الفعالة للجریان السطحي 
في حوض نهر الكبیر الجنوبي باستخدام 

  الصنعیة Elmanشبكات 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- میةوالدراسات العل

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )2(العدد 
2015  

  شریف حایك.د
  غطفان عمار.د.أ
  شادي عیسى. م

العالقة بین الهطل المطري والجریان في 
 Minitab نهر مرقیة باستخدام برنامج

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )6(العدد 
2015  

  شریف حایك.د
  غطفان عمار.د.أ

التنبؤ بالهطل المطري في محطة طرطوس 
الواقعة في القسم الجنوبي من اساحل 

  السوري

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )2(العدد 
2015  

  علي األسعد. د.أ
  شریف حایك.د

القطاع نظام موارد المیاه الجوفیة الحرة في 
  سوریة- الخامس من حوض الفرات األدنى

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  سوریة- والدراسات العلمیة

سلسلة العلوم 
 الهندسیة

لعام )3(العدد 
2015  

سلسلة العلوم ین للبحوث مجلة جامعة تشر العالقة بین الهطل المطري والجریان في   شریف حایك.د
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  غطفان عمار. د.أ
  شادي عیسى.م

 الهندسیة  سوریة- والدراسات العلمیة Minitabنهر مرقیة باستخدام برنامج
لعام )6(العدد 

2015  

  أحمد وزان. د
المسار األمثل لجمع وترحیل النفایات في 

  الالذقیة
  

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  2015  سوریة- والدراسات العلمیة

  االقتصـــادكلیة 
اسم الباحث أو   :القسم 

رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 
  :النشر 

  اإلحصاء
  و

  البرمجـة
تصنیف المحافظات السوریة حسب االنفاق   طالب أحمد. د

  .االستھالكي لألسرة باستخدام التحلیل العنقودي

سلسلة العلوم االقتصادیة و 
  القانونیة

جامعة تشرین للبحوث و 
  الدراسات العلمیة

  /37/المجلد 
  
  /2/العدد 
  

2015  

 المحاسبة

طالب (عھد سعید 
دكتوراه بإشراف 

  )لطیف زیود . د.أ

دور مراجع الحسابات في تقییم مقدرة الشركة على 
االستمراریة في ضوء معیار المراجعة الدولي 

  .دراسة میدانیة  – 570

مجلة  جامعة تشرین 
  2015  للبحوث و الدراسات العلمیة

یوسف قرطالي 
ه طالب دكتورا(

عصام  د.بإشراف أ
  )العربید

العوامل المؤثرة في مستوى اإلفصاح المحاسبي 
دراسة اختباریھ في الشركات  –اإللكتروني 

  .المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة 

مجلة  جامعة تشرین 
  2015  للبحوث و الدراسات العلمیة

  إدارة األعمال

  كندة دیب. د
للمسار دور استراتیجیة التدریب في التخطیط 

دراسة میدانیة على العاملین في شركة  –الوظیفي 
  نسیج الالذقیة

  2015  -جامعة تشرین 

  كندة دیب. د
  حیان بركات. د

التسویق الداخلي ودوره في تحسین جودة الخدمات 
دراسة میدانیة عل المصارف الخاصة  –المصرفیة 

  في الالذقیة
  2015  جامعة تشرین

  كندة دیب. د
  والء نصور

تنمیة رأس المال البشري على أداء العاملین في  أثر
فنادق األربعة والخمسة نجوم العاملة في الساحل 

  السوري
  2015  جامعة تشرین

  كندة دیب. د
  ماھر مرھج

تأثیر رأس المال البشري على أداء االبتكار في 
دراسة میدانیة في جامعة  –الجامعات السوریة 

  تشرین
  2015  جامعة تشرین

  شیخ دیب صالح. د
  دیمة منصور

دراسة  –معوقات تطبیق االدارة االلكترونیة 
  2015  جامعة تشرین  مسحیة على شركات االتصاالت في الالذقیة

  نھاد نادر. د
  وئام حیدر

أثر توزیعات األرباح على القیمة السوقیة للشركات 
دراسة  –المدرجة في سو دمشق لألوراق المالیة 

  اختباریة
  2015  جامعة تشرین

  نھاد نادر. د
  وئام حیدر

تقییم نظام الموازنة المطبق في المشافي الحكومیة 
  2015  جامعة تشرین  دراسة حالة میدانیة في محافظة الالذقیة –

  سامر قاسم. د
( سلیمان علي . د

  )جامعة حلب 

دراسة العالقة بین جودة الخدمة ورضا العمالء 
ظة دراسة میدانیة على المشافي الخاصة في محاف

  الالذقیة
  2015  جامعة تشرین

دور تنمیة رأس المال االجتماعي في الترویج   سامر قاسم. د
  2015  جامعة تشرین  دراسة میدانیة –لخدمات المكتبات العامة 

  2015  جامعة تشرینتحلیل وجھات نظر طالب الجامعات لبیئة الخدمة   سامر قاسم. د.  د
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( سلیمان علي . د
  )جامعة حلب 

دراسة  –كلیات التطبیقیة المادیة واألكادیمیة في ال
  میدانیة على طالب كلیة االقتصاد

  باسم غدیر. د
دراسة العالقة بین تطور التجارة االلكترونیة وكل 
من الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات والواردات 

  في سوریة
  2015  جامعة تشرین

  باسم غدیر. د
  عمران عمران

المسار الوظیفي وااللتزام  دراسة العالقة بین إدارة
دراسة میدانیة على الشركات الصناعیة  –التنظیمي 

  في الساحل السوري
  2015  جامعة تشرین

  باسم غدیر. د
  ھبة اسماعیل

العوامل الثقافیة وتأثیرھا على سلوك المستھلك تجاه 
دراسة مسحیة في الساحل  –اإلعالن عبر االنترنت 

  السوري
  2015  جامعة تشرین

  إدارة األعمال

  شیراز طرابلسیة. د

ضمان جودة التعلیم العالي في سوریة مع احتیاجات 
مجتمع المستفیدین في ضوء المعاییر المرجعیة 

دراسة حالة برنامج  – NARSاألكادیمیة الوطنیة 
المصارف والتمویل في كلیة االقتصاد في جامعة 

  تشرین

  2015  جامعة تشرین

في تلبیة احتیاجات التنمیة تقییم دور البحث العلمي   شیراز طرابلسیة. د
  2015  جامعة تشرین  المستدامة دراسة حالة مؤسسات التعلیم العالي 

  سوما سلیطین. د
تقییم مدى فاعلیة اإلدارة اإلستراتیجیة في إدارة 

دراسة حالة مدیریة  –أزمات القطاع المائي 
  الموارد المائیة في محافظة الالذقیة

  2015  جامعة تشرین

م المالیة العلو
  والمصرفیة

  رضوان العمار. د
  دینا صوفان

واقع المصارف االسالمیة العاملة في سوریة في 
  2015  جامعة تشرین  2014 - 2011ظل األزمة الراھنة من 

  رضوان العمار. د
  زینب مھنا

ھیئات الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة 
  2015  جامعة تشرین  والقوانین الناظمة لھا

  وان العماررض. د
  2015  جامعة تشرین  دراسة مقارنة لنماذج التنبوء بالفشل المالي  حسین قصیري

  رضوان العمار. د
  2015  جامعة تشرین  دراسة مقارنة لنماذج الجدارة االئتمانیة  حسین قصیري

  حنان ضاھر. د
 –أثر االندماج واالستحواذ على األداء المصرفي 

للخدمات دراسة حالة مجموعة عودة سرادار 
  الخاصة

  2015  جامعة تشرین

  حنان ضاھر. د
  خلیل خنیسة

 –أثر السیولة ومخاطرھا على ربحیة المصارف 
دراسة تطبیقیة على المصارف التجاریة الخاصة 

  العاملة في سوریة
  2015  جامعة تشرین

  حنان ضاھر. د
  رونزا أحمد

دور االئتمان المصرفي الخاص في تمویل القطاع 
  2015  جامعة تشرین  وریةالصناعي في س

  أبي محمود. د
  أحمد عبد الھادي

دور معاییر الجدارة االئتمانیة للعمیل في عملیة 
دراسة مقارنة بین  –اتخاذ القرار االئتماني 

  المصارف التجاریة العامة والخاصة في سوریة
  2015  جامعة تشرین

  منى بیطار. د
  یاسمین حالج

دراسة ( اطرھا أھدافھا ومخ: الصكوك اإلسالمیة 
  )حالة البنك اإلسالمي للتنمیة بجدة 

  
  2015  جامعة تشرین

  المعھد العالي للغــــات
اسم الباحث أو   :القسم 

رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 
  :النشر 

  اللغة الفرنسیة

دور االشتقاق و التركیب في البالغیة   اعتدال حبیب. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  نالمیةاال

. سامو صالح د. د
  ربداء صقـر

التعلیم المستمر لمدرسي اللغة الفرنسیة في 
  التعلیم الثانوي خیار أم ضرورة ؟

  مجلة جامعة تشرین
  

  /37/المجلد 
  4العدد 

2015  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  سامو صالح. د

تقوي المھارات اإلمالئیة عند طالب 
لمھـا ماجستیر تعلیم اللغة الفرنسیة و تع

كلغـة أجنبیة في المعھد العالي للغـات في 
  .جامعة تشرین

  مجلة جامعة تشرین
  

  /37/المجلد 
  4العدد 

2015  
  

التعلیمات في صفوف اللغة الفرنسیة لغیر   منال اسعــد. د
  ماذا یرید المدرس من المتعلـم : المختصین 

  مجلة جامعة تشرین
  

  /37/المجلد 
  4العدد 

2015  

دور األغنیة في تعلم اللغة في منھاج   ـالكنـدا مح. د  
  2015  مجلة جامعة تشرین  .التعلیم األساسي 

  اللغة االنكلیزیة

نماذج القراءة الفعالة التي تعمل بشكل   مرفت بلیلو. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .انفعالي 

  سھى درویش .د
التاریخ السیاسي لسوریا و النوایا الحقیقیة 

ألجنبیة و باألخص وراء تدریس اللغات ا
  .اللغة االنكلیزیة 

  2015  مجلة جامعة تشرین

  كلیة الصیـــدلـة
اسم الباحث أو   :القسم 

رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 
  :النشر 

الكیمیاء التحلیلیة و 
  الغذائیـة

  بشرى جرس
  دیمة الدیاب. د

مراقبة سویات ھیدروكسي میتیل 
ورفورال في العسل المتوفر في محافظة ف

  .الالذقیة 
  )37(2  مجلة جامعة تشرین

2015  

الصیدالنیات و 
 التكنولوجیا الصیدلیة

  مصطفى صبیرة
  وھاد ابراھیم. د

  آیات عبود. د

مراقبة تجانس الوزن و المحتوى ألنصاف 
  )37( 2  مجلة جامعة تشرین  .مضغوطات الفورسیمید 

2015  

  زین مھنـا
  تمیم حماد. د
  وھاد ابراھیم. د

دراسة تأثیر نوع و تركیز البولیمیر على 
تحرر  الفورسیمید من محافظ صلبة 

  .مطولة التأثیر 
  )37( 6  مجلة جامعة تشرین

2015  

  ھبة فاضل
  وھاد ابراھیم. د

  آیات عبود. د

ظروف التخزین على تحرر دراسة تأثیر 
الدوكسیسلین من الكبسوالت الجیالتینیة 

  .الصلبة 
  )37( 2  مجلة جامعة تشرین

2015  

  نداء موسى
  فاتن سلیمان. د

مراقبة و تقییم الفعالیة المضادة لجراثیم 
لمحالیل البوفیدون الیودي الشائعة في 

  .السوق المحلیة 
  

  )37( 6  جامعة تشرینمجلة 
2015  

  المعھد العالي لبحـــوث البیئـة
اسم الباحث أو   :القسم 

رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 
  :النشر 

  الوقایة البیئیـة

  أمیمة ناصر. د
  حسین جنیدي. د

  كرم موسى

عزل واختیار أفضل العزالت الفطریة من ماء 
  زج واستخدامھا في المعالجة  الحیویةالجفت الطا

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  والدراسات العلمیة

  /1413/ رقم 
  

2015  

  أمیمة ناصر. د
  عال الشاخ

تعریف بعض العزالت الفطریة من عینات تربة 
  .ملوثة بمیاه الجفت 

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  والدراسات العلمیة

  / 1413/ رقم 
  

2015  

  رأمیمة ناص. د

بحث عزل وتصنیف النوعین الجرثومیین 
pseudomonas micrococcus-

pachastrellae brunensis   من تربة ملوثة
  . بمركبات نفطیة

مجلة جامعة تشرین للبحوث 
  والدراسات العلمیة

/ 1353/  
  

2015  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فینا حمود. د
  خلیل مكیس. د

  نور تركماني

دراسة تلوث عسل النحل ببعض العناصر الثقیلة في 
المنطقة الساحلیة السوریة خالل فصل الخریف لعام 

  . م2012

مجلة جامعة تشرین للدراسات 
 العلمیة

  سلسلة العلوم البیولوجیة

  /37المجلد 
  /3/ العدد

2015  
  فینا حمود. د

  كاترین منصور. د
  زویا بالوش

 sparus)دراسة بیولوجیا التكاثر عند سمك القجاج 
aurata L) . 

لدراسات مجلة جامعة تشرین ل
  العلمیة

  سلسلة العلوم البیولوجیة

العدد / 37/المجلد 
/6/  

2015  

  الكیمیاء البیئیة

  تمیم علیا. د
  محمد أسعد. د
  الیقظان عاقل. م

دراسة تأثیر انبعاثات المنشآت الصناعیة في منطقة 
بانیاس على بعض الخصائص الكیمیائیة لمیاه 

  . األمطار
  2015  مجلة جامعة تشرین

  أحمد علیاتمیم . د
  محمد بنشي. د
  عالء مطر. د

تقییم البرامج التدریبیة في المؤسسات اإلنتاجیة على 
ضوء متطلبات المواصفة دراسة حالة المؤسسة 

  . العامة للتبغ
  2015  مجلة جامعة تشرین

  الھام بدور. د  ھندسة النظم البیئیة
  

النواتج الثانویة لعملیة تعقیم میاه الشرب 
  منهابالكلور و التخلص 

للبحوث  تشرین جامعةمجلة 
سلسلة  –والدراسات العلمیة 

  البیولوجیة العلوم
  
  

العدد )37( المجلد
)1(  

2015  

  
  العـــلومكلیة 

  
اسم الباحث أو   :القسم 

رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 
  :النشر 

  علم الحیاة النباتّیـة

  میساء یازجي.د
  ال العوضدانی. د

  بلسم جریكوس

دراسة الفعالیة التثبیطیة لمستخلصات نبات النعنع 
Menthalongifolia  تجاه عزلة من الفطر

Drechsleradematioidea 
  /1/ العدد   مجلة جامعة تشرین

2015  

  آصف عباس. د
تسجیل ثالثة أنواع جدیدة من الطحالب البحریة 

 , Bryopsidales) الخضراء 
Chlorophyta)الشاطئ السوري  على.  

  /1/ العدد   مجلة جامعة تشرین
2015  

  سرحان الیقھ. د
  میادة زحلوط

دراسة مورفولوجیة و تشریحیة لنوعین من 
 .Bryoniacretica Lالفصیلة القرعیة 

,elaterium , L.A.RICH (Cucurbitaceaae) 
Echallium 

  /2/ العدد   مجلة جامعة تشرین
2015  

  حسن عالء الدین. د
  یرنا عشيم. د

  لمیس ابراھیم

تأثیر بعض المعامالت في تحسین نسبة إنبات بذور 
 Pinuscanariensis Sweetالصنوبر الكناري 

eksprengel.  
  /2/ العدد   مجلة جامعة تشرین

2015  

  نوال علي. د
  سناء سارة. د

قدرة بعض العزالت الفطریة المحلیة على إنتاج 
  /2/ العدد   مجلة جامعة تشرین  .ألنزیمیة أنزیم السیللوالز و دراسة الفعالیة ا

2015  
  ندیم حمود. د
  جورج دیب. د

  أمامة سلوم

تأثیر بعض العوامل البیئیة على توزع العوالق 
  /2/ العدد   مجلة جامعة تشرین  .النباتیة في شاطئ مدینة طرطوس 

2015  

  وفاء غندور. د
  حسام الدین الیقة. د

  عامر دبرھا

األوكالیبتوس ( ثة أنواع نباتیة القدرة التراكمیة لثال
Eucalyptus camaldulensis   و األكاسیا

Acacia cyanophylta   و الخروع
Ricinusccommunis   ( لعنصر الكادمیوم.  

  /3/ العدد   مجلة جامعة تشرین
2015  

  أسمھان زینب. د
  عفیفة عیسى. د

  سلمى علي

فعالیة مستخلصات نبات الزعیتورة 
Ziziphoratenuior L.  تجاه بعض الجراثیم

  .الممرضة 
  /4/ العدد   مجلة جامعة تشرین

2015  

  /4/ العدد   مجلة جامعة تشرینالقدرة التراكمیة لنبات الفاغر   عبیر سلطان



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Lamiummoschatum Mill  تجاه بعض
  .العناصر المعدنیة الثقیلة كالحدید و النحاس 

2015  

  ندیم حمود. د
  حامد میھوب. د

  طارق عالن

اسة تاثیر بعض العوامل على نمو الطحلب در
ً  Scendesmusacutusاألخضر    /4/ العدد   مجلة جامعة تشرین  .مخبریا

2015  

  ندیم حمود. د
  حامد میھوب. د

  طارق عالن

تأثیر الحرارة و مستخلص التربة على النمو و 
 Chlorellaالتركیب الكیمیائي للطحلب األخضر 

vulgaris   .  
  /5/ العدد   مجلة جامعة تشرین

2015  

  وفاء غندور. د
  حسام الدین الیقة. د

تحدید نزر بعض العناصر المعدنیة الثقیلة في 
 .Avundodonax Lأوراق و ساق نبات القصب 

المنتشرة في مدینة الالذقیة باستخدام مطیافیة 
  .االمتصاص الذري 

  

  /5/ العدد   مجلة جامعة تشرین
2015  

  الجیولوجیـا

  مصطفى حبیب. د
  ندى سلمان. د

  نسرین سفلو

 –أطوار زیولیتیة ضمن التوضعات البركانیة 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .الرسوبیة في منطقة بانیاس 

  محمد یونس. د
  مصطفى حبیب. د

  سحر حبیب

الشقوق و أثرھا على الوضع الھیدروجیولوجي في 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .منطقة سـد السخابة 

تقییم التوضعات البازلتیة في الجبال الساحلیة  إعادة  مصطفى حبیب. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .السوریة 

المؤشر التكتوني لتوجھ الدایكات البازلتیة في   عبدالكریم العبدهللا. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .جنوب السلسلة الساحلیة السوریة 

  محمد اسماعیل. د
سي في دراسة بیوستراتیغرافیة لتشكیالت الكریتا

سوریا و أھمیتھا في التعرف على  –منخفض الدو 
  .بیئات الترسیب القدیمة 

  2015  مجلة جامعة تشرین

  بسام مامیتة. د
األھمیة االقتصادیة للمواد الناتجةعن تجویة 

الرسوبیة في الجزء األوسط  –الصخور البركانیة 
  .من الساحل السوري 

  2015  مجلة جامعة تشرین

دراسة بترولوجیة لصخور الكریتاسي األعلى   بسام مامیتة. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .لتركیب كراتشوك شمال شرق سوریا 

  غادة محمد. د
  كاید معلولة. د

النطاقات البیوستراتیغرافیة لتوضعات البلیوسین في 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .حوض نھر الكبیر الشمالي 

  غادة محمد. د
لبالنكتونیة في توضعات دراسة غزارة المنخربات ا

المیوبین األدنى في حوض نھر الكبیر الشمالي و 
  .أھمیتھا الجیولوجیة 

  2015  مجلة جامعة تشرین

 كاید معلولة. د
دراسة البنیات الداخلیة لبعض منخربات الجوراسي 

الكریتاسي األدنى في السلسلة الساحلیة و  –األعلى 
  .أھمیتھا السیراتیغرافیة 

  2015  شرینمجلة جامعة ت

النیوجین البحري على الطرف الشمالي الغربي من   غادة محمد. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  ) .حوض نھر الكبیر الشمالي(سوریا 

  الریاضیات

دراسة متراجحة ماركوف بیرتشتن التكاملیة من   محمد علي. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .الموزنة لكثیرات الحدود الحقیقیة  Lpالفضاء 

 Lpتقریب الدوال العقدیة من فضاء لیبیغ الموزن   محمد علي. د
(г, v )   2015  مجلة جامعة تشرین  .على منحنیات كارلسون  

  سلمان محمود. د
  رامز كروم. د

طرائق شرائحیة بثالثة وسطاء لحل مسائل في 
المعادالت المعممة من المرتبة التاسعة خاضعة 

  .لشروط حدیة 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  سامي أنجرو. د
  رامز كروم. د

حلول تامة صریحة ذات موجة جوالة لمعادلة 
Fitzhugh – Nagumo   المعممة ذات األمثال

الثابتة باستخدام طریقة تعویض معادلة برنولي 
  .التفاضلیة العادیة 

  2015  مجلة جامعة تشرین

  سامي أنجرو. د
  رامز كروم. د

 – Fitzhugh حلول تامة جدیدة لمعادلة 
Nagumo  المعممة باستخدام طریقة موازنة

  .التجانس 
  2015  مجلة جامعة تشرین



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قابلیة التحكم و الرصد في النظم الخطیة المستمرة   محمود عثمان. د
 ً   2015  مجلة جامعة تشرین  .زمنّیـا

  احمد الغصین. د
  زیاد قنایة. د

الزمر التبولوجیة و زمر لـي و استخدام بعض 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .ة المسائل الریاضّیـة خواصھـا لمعالج

  ھشام أبظلي. د  معھد بحوث البیئة
  نورا غفر

مساھمة في إزالة الرصاص و النحاس من المیاه 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .الصناعیة باستخدام الفوسفات الخام السوریة 

  الكیمیاء

  محمد معروف. د
  حمزة حالق

زر عنصر النحاس مساھمة تحلیلیة طیفیة لتحدید ن
في بعض الصخور السوریة باستخدام األلیزارین 

  . Sاألحمر 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  ابراھیم راھب. د
  سمیرة سلیمان. د

  سامح منال

امتزاز أزرق المیتلین من المحالیل المائیة على 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .الماغنیتیت الطبیعي السوري 

  ابراھیم راھب. د
  ادحسام الرك

تعیین بعض العوامل الحركیة لعملیة التكسیر 
الحراري و الحفزي لمزیج بولي ایتلین و بولي 

  .بروبلین 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  الكیمیاء

دراسة حمایة الحدید من التآكل في البیئة البحریة   احمد كلزیة. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .باستخدام الطیون كمانع تآكل نباتي 

 ھاجر ناصر. د
یع إلكترود جدید بغشاء منتقي ألیون الالنثانیوم تصن
)III ( یعتمد على معقد باراالدھید ھیدرازون مع

  .كمادة فعالة الكتروكیمیائیا ) III(الالنثانیوم 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  ھاجر ناصر. د
  فاتن عالء الدین. د

 سوسن یاسین

دراسة تغیرات تراكیز بعض الكاتیونات في میاه 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .حي المعالجة في ریف الالذقیة الصرف الص

  ھاجر ناصر. د
  یسري مصطفى. د

 مصعب خلیل. د

جدید انتقائي الیون  PVCتحضیر  إلكترود بغشاء 
 5-ثنائي فنیل – 3,1یعتمد على معقد ) II(النحاس 

)p-فورمازان كمادة فعالة كھركیمیائیا مع ) نتروفیل
  ) .II(أیون النحاس 

  2015  جامعة تشرینمجلة 

  یاسر موسى. د
  احمد قره علي. د

  نسرین الدو

دراسة التفكك الحیویة لمركبات سلفونات الكیالت 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .   LASالبنزن الخطیة 

  شھید مصطفى. د
  فاروق قندیل. د

  ثورة احمد

Synthesis of new fiuorine derivative via 
manich eraction. 2015  ة تشرینمجلة جامع  

  الفیزیاء

  ھیثم جبیلي. د
  بسام سعد. د

  علي حسن

قیاس توزع الجرعة اإلشعاعیة تجریبیا و مقارنتھا 
  2015  مجلة جامعة تشرین  . TPSمع حسابات نظام تخطیط الجرعة 

  عدنان میني. د
  عفیف برھوم. د

  بتول محمد

تأثیر المعالجة الحراریة الغازیة بغاز األمونیا 
NH3 خصائص طبقة االنتشار  على بعض

  . 20السطحیة في الفوالذ 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  عفیف برھوم. د
  بدر األعرج. د

دراسة توزع انتشار النتروجین في الطبقة السطحیة 
  مجلة جامعة تشرین  .Fe  - α   لعینة من 

2015  
  
  

  جبور جبور. د
  جھاد ملحم. د

  ھبة األطرش

ف أشعة بیتا السالبة تحدید كتلة النترینو بدراسة طی
B-  2015  مجلة جامعة تشرین  / .90/لنظیر السترنسیوم  

  محمود احمد. د
  نجاح قبالن. د

دراسة اھتزاز موجة الكثافة لسائل كوانتي بتابعیة 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .  ℓ≤2بارامترات النداو من المرتبة 

في بالزما  )الصوت األول(انتشار األمواج البنیویة   نجاح قبالن. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .فیرمي الكمیة 

  نجاح قبالن. د
  محمود احمد. د

  لما بلول

إیجاد أنماط الصوت الصفري و طاقة ھذه األنماط 
  2015  مجلة جامعة تشرین  .في بالزما فیرمي الكمیة ) ℓ≤1 : (من أجل 

  محمود احمد. د
  نجاح قبالن. د

رمي بتابعیة حساب أنماط القص الطولیة لسائل فی
  2015  مجلة جامعة تشرین  ) .ℓ≤3 (بارامترات النداو حتى المرتبة 

سلسلة العلوم   مجلة جامعة تشرینتأثیر المستخلص المائي ألزھار الكركدیة في   مروان دباغ .د  علم الحیاة الحیوانیة
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في مصل دم  Astو  Altمستوى أنزیمتي الكبد   اكتمال علي. د
  .األرانب 

/  4/ د األساسیة العد
  2015لعام 

  محمد مره. د
  حسن سلمان. د

  ندى دیب

تأثیر الخمج بطفیلي اللیشمانیا في بعض معاییر الدم 
عند األشخاص المصابین بداء اللیشمانیا الجلدیة في 

  .سوریا 
  مجلة جامعة تشرین

سلسلة العلوم 
 5/ البیولوجیة العدد 

  2015لعام / 
  مروان دباغ. د
  اكتمال علي. د
  ء جونيوفا.د

  

دراسة تأثیر كبریتات الكادمیوم في بعض معاییر 
  مجلة جامعة تشرین  .الدم في ذكور األرانب البیض المحلیة 

سلسلة العلوم 
 6/ البیولوجیة العدد 

  2015لعام / 

  مروان دباغ. د
  اكتمال علي. د

  أحمد راعي

تأثیر المستخلص المائي ألزھار الكركدیة على 
والشحوم الثالثیة وسكر  مستوى الكولسترول الكلي

  . 27/8/2015الدم في األرانب المعرضة للتسمین 
  مجلة جامعة تشرین

سلسلة العلوم 
/  4/البیولوجیة العدد 

  2015لعام 

  نوال علي. د
  سناء سارة. د

قدرة بعض العزالت الفطریة المحلیة على انتاج 
  رینمجلة جامعة تش  .أنزیم السیلوالز ودراسة الفعالیة األنزیمیة 

سلسلة العلوم  
 4/ البیولوجیة العدد 

  2015لعام / 

  سناء سارة. د 
مقارنة بین المثلى إلنتاج أنزیم السیلوالز في 

و   A.oclternatالعزلتین الفطریتین المحلیتین 
T.harzanum . 

  مجلة جامعة تشرین
سلسلة العلوم 
 4/ البیولوجیة العدد 

  2015لعام / 

  ة الحــقــــوقــــكلی

رقم العدد وسنة   اسم المجلة والبلد  عنوان المقال  اسم الباحث  قسمال
  النشر

  2016  مجلة جامعة تشرین  .الشرط االتفاقي  بااللتزام بعدم المنافسة   حمود غزال. د  القانون الخاص

  القانون الدولي

التنظیم القانوني الستخدام األنھـار الدولیة لألغراض   شادي جامع. د
  2015  لة جامعة تشرینمج  .الغیر مالحیة 

التدابیر التنفیذیة التي یحق للدولة الساحلیة اتخاذھا   بسام األحمد. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .في البحر اإلقلیمي 

ً ألحكام اتفاقیة منظمة   شادي جامع. د جریمة االرھاب الدولي وفقا
  2015  مجلة جامعة تشرین  . 1999المؤتمر اإلسالمي لعام 

  ألحمدبسام ا. د
التدابیر التنفیذیة التي تتخذھا الدول في البحار التي 
یحق للدولة الساحلیة اتخاذھا في میاھھا الداخلیة في 

  .مواجھة السفن األجنبیة 
  2014  مجلة جامعة تشرین

  التربیــــةة ــــكلی

رقم العدد وسنة   اسم المجلة والبلد  عنوان المقال  اسم الباحث  القسم
  النشر

  لنفسياإلرشاد ا

  ریم كحیلة. د
االعتقاد الشخصي بعالم منصف و المعاملة 

المنصفة لألم و عالقتھمـا بالنجاح المدرسي في 
  .مدینة الالذقیة  

  2015  مجلة جامعة تشرین

  فؤاد صبیرة. د
  رزان اسماعیل

مصادر الضغوط النفسیة المھنیة لدى عینة من 
دراسة میدانیة في "الممرضین و الممرضات 

"  -"األســـد الجامعي في محافظة الالذقیة مستشفى 
  "  .دراسة میدانیة في مدارس مدینة الالذقیة

  2015  مجلة جامعة تشرین

 وطرائق المناھج
  التدریس

  غسان بركات. د
  فؤاد صبیرة. د

  عصام تفاحة

مدى مشاركة المعلمین في عملیة اتخاذ القرار 
دراسة  –المدرسي و عالقتھما ببعض المتغیرات 

) 1ح(نیة على معلمّي مرحلة التعلیم األساسي میدا
  .في محافظة الالذقیة 

  2015  مجلة جامعة تشرین

  خضر علي. د
  فؤاد صبیرة. د

  مریم كرمبة

صعوبات استخدام معلمّي التعلیم األساسي لتقنیات 
دراسة میدانیة في  –التعلیم الحدیثة و ُسـبل تذلیلھـا 

ً مدینة صافیتـا أنموذج –محافظة طرطوس    .ا
  2015  مجلة جامعة تشرین

  ثناء غانم. د
  مطیعة أحمد. د

  سوسن عباس

درجة ممارسة مدیري ریاض األطفـال الخاصة 
دراسة  –للوظائف اإلداریة من وجھة نظرھم 

میدانیة في ریاض األطفال الخاصة في مدینة 
  الالذقیة

  2015  مجلة جامعة تشرین

للتفكیر ) Van Hiele(توزیع مستویات فان ھیلي   رغداء نصور. د
  2015  مجلة جامعة تشرینالھندسي عند الطلبة و عالقتھ بالبرھان الھندسي و 
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  .التفكیر المنطقي الریاضي 

  معلم صــفّ 

  لبنى جدید. د
  مریانا مصطو

واقع استخدام طلبة الصف العاشر لمواقع التواصل 
و عالقتھ ببعض ) الفیس بوك(االجتماعي 

  " .في مدینة الالذقیة دراسة میدانیة "المتغیرات 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  ریم كحیلة. د
  أنساب شروف. د

  نورا سلمان

ً لمتغیر  تحدید مركز الضبط لدى التالمذة وفقا
دراسة مقارنة على تالمذة  –التحصیل الدراسّي 

  . جبـلةالصف السادس في مدینة 
  2015  مجلة جامعة تشرین

  
  ـــةاآلداب و العلوم اإلنسانیّ ة ــــكلی

رقم العدد وسنة   اسم المجلة والبلد  عنوان المقال  اسم الباحث  القسم
  النشر

  اللغة العربیة
  2015  مجلة جامعة تشرین  .الظاھرة العذریة بین جواب اإلبداع و سؤال التلقي   عدنان أحمد. د

شعر المسلمین حتى نھایة العصر األموي بین   عدنان أحمد. د
  2015  مجلة جامعة تشرین  .وض إسالمیة مفترضة و واقع مفر

  كلیة الھندسة المعلوماتیة

النظم والشبكات 
  الحاسوبیة

  أحمد صقر أحمد. د
  إناس لیلى. م

تقییم أداء بروتوكوالت التوجیھ الھرمیة في شبكات 
  14/1/2015  مجلة جامعة تشرین  الحساسات الالسلكیة المتجانسة والمتباینة

  صقر أحمد أحمد. د
  إناس لیلى. م

تخفیض الطاقة المستھلكة في العنقدة الدینامیكیة 
  13/7/2015  مجلة جامعة تشرین  لشبكات الحساسات الالسلكیة

  أحمد صقر أحمد. د
  طالل العاتكي. د

  منھل جعفر. م
 3العدد  37 المجلد  مجلة جامعة تشرین MPLS-Diffservتقییم جودة الخدمة لشبكات 

  2015عام 

  الطب البشري

رقم العدد وسنة   اسم المجلة والبلد  عنوان المقال  اسم الباحث  القسم
  النشر

أمراض األذن واألنف 
دراسة وظیفة العصب الوجھي بعد عملیات   أریج العساف. د  والحنجرة

  2015  مجلة جامعة تشرین  استئصال الغدة النكفیة

كثافة خالیا البطانة القرنیة وشكلھا عند األصحاء   درویش تیم. د  أمراض العین وجراحتھا
  2015  مجلة جامعة تشرین  في سوریة وأھمیتھا السریریة

   كلیة التمریض

رقم العدد وسنة   اسم المجلة والبلد  عنوان المقال  اسم الباحث  القسم
  النشر

  اإلدارة في التمریض 

  والء ھاشم اصبیرة. د
تمریضیة بتطبیق تقییم كفاءة رئیسات الشعب ال

معاییر الكفاءة العالمیة في مشفى األسد الجامعي 
  والمشفى الوطني في الالذقیة 

العدد )  37( المجلد   مجلة جامعة تشرین 
  2015لعام ) 5(

  عالء محمود طویل . د
صعوبات تطبیق معاییر االعتماد االكادیمي في 

یئة جامعة تشرین من وجھة نظر اعضاء الھ
  )دراسة حالة ( التعلیمیة 

  مجلة جامعة تشرین
العدد )  37( المجلد 

  2015لعام ) 5(
  

  
  المعھد العالي للبحوث البحریة

اسم الباحث أو   :القسم 
رقم العدد و سنة   :اسم المجلة و البلـد  :عنوان المقالة   :الباحثین 

  :النشر 

  الكیمیاء البحریة

  حسام الدین الیقة. د
  یشفیروز درو. د

  ھناء رسـالن

( دراسة تأثیر الفحوم الھیدروجینیة 
على األصبغة ) العطریة و األلیفاتیة 

  .الیخضوریة في منطقة الالذقیة 

  سلسلة العلوم األساسیة
  مجلة جامعة تشرین

  /36/مجلد رقم 
2015  

  حسام الدین الیقة. د
  وفاء غندور. د

  عامر دبرھا

 القدرة التراكمیة لثالثة انواع نباتیة 
 Eucaleptusاألوكالیبتوس (

camaldulensis   و األكاسیاAcacia 

  سلسلة العلوم األساسیة
  مجلة جامعة تشرین

  /36/مجلد رقم 
2015  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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cyanaophylla  و الخروعRicinus 
communis   ( لعنصر الكادمیوم.  

  حسام الدین الیقة. د
  حازم كراوي. د

  رشا الحایك

تحدید تركیز الفوسفور العضوي و 
العضوي في رسوبیات مصبّي نھر ال

  .الكبیر الشمالي و نھر الحصین 

  سلسلة العلوم األساسیة
  مجلة جامعة تشرین

  /36/مجلد رقم 
2015  

  حسام الدین الیقة. د
  وفاء غندور. د

تحدید نزر بعض العناصر المعدنیة الثقیلة 
في أوراق و ساق نبات القصب 

Avundodonax L.  المنتشرة في مدینة
یة باستخدام مطیافیة االمتصاص الالذق

  .الذري 

  سلسلة العلوم األساسیة
  مجلة جامعة تشرین

  /36/مجلد رقم 
2015  

  حازم كراوي. د
  آصف عباس. د

قدرة بعض الطحالب الكبیرة على تراكم 
الفحوم الھیدروجینیة العطریة المتعددة 

  .في الشاطئ السوري  PAHsالحلقات 

  سلسلة العلوم األساسیة
  معة تشرینمجلة جا

  /37/مجلد رقم 
2015  

  البیولوجیا البحریة

  إ. غانم 
  إ. عمار 

  م.العرفي 

تقصي متبقیات المبیدات الكلوریة العضویة 
في الرسوبیات و بعض الرخویات في 

 .ساحل طرطوس 

مجلة جامعة تشرین 
  2015 للدراسات و البحوث العلمیة

  ھاني درغام. د
  سمر اختیار. د

  ریم ابراھیم

( ب النوعي للقراصیات البنكتونیة التركی
و غزاراتھا في میناء الالذقیة ) اإلنبوبیات 

  .التجاري 

مجلة جامعة تشرین 
  للدراسات و البحوث العلمیة

  سلسلة العلوم البیولوجیة

  /37/المجلد 
  /5/العدد 

2015  

  سمر اختیار. د
  ھاني درغام. د

  بدر العلي. د

التوزع األفقي و العمودي لألصبغة 
خضوریة و السمراویة و البكتیریا في الی

منظومة برج إسالم البیئیة خالل فترتي 
  .الربیع و الصیف

مجلة جامعة تشرین 
  للدراسات و البحوث 
  سلسلة العلوم البیولوجیة

  /37/المجلد 
  /3/العدد 

2015  

  سمر اختیار. د
  بدر العلي. د

  رشا ھلول

المكورات ( دراسة العالقة مابین الجراثیم 
و المغذیات )   Streptococcusیة السبح

اآلزوتیة لتحدید نوعیة المیاه في منطقة 
  .المیناء التجاري لمدینة الالذقیة 

مجلة جامعة تشرین 
  للدراسات و البحوث العلمیة

  سلسلة العلوم البیولوجیة

  /37/المجلد 
  /2/العدد 

2015  

  احمد قره علي. د
  بدر العلي. د

  میس زوان

الجرثومیة إلنتاج  استخدام بعض األنواع
  .المیتانول و االیتانول من میاه الجفت 

  سلسلة العلوم البیولوجیة
  مجلة جامعة تشرین

  /37/لمجلد 
  /4/العدد 

2015  

  نجوى حمد. د  الفیزیاء البحریة
في الكشف عن  SSTدور الصور الفضائیة 

  Upwellingالتیارات الرأسیة التصاعدیة 
  .في الحوض الشرقي للمتوسط 

  ة العلوم األساسیةسلسل
  2015  مجلة جامعة تشرین

  

  

  

  

  

  

  



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )م2015 –2008(األخیرة  سبعتغیرات البحث العلمي خالل السنوات ال/ 10/ قالملح

  )ة وطالب الدراسات العلیاوالمنجزة ألعضاء الھیئة التدریسیاألبحاث المسجلة (

  2015حتى عام  2008یات جامعة تشرین من عام رسائل الماجستیر  المسجلة في كل.   )1 - 10( جدول 

             

  

  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

 467  83  92  62  32  50 67 40 41 اآلداب
 370  67  76  55  23  51 34 29 35 العلوم
 413  59  55  41  68  40 54 34 62 الطب

 369  59  83  37  77  27 17 41 28 الزراعة
 327  71  62  40  40  15 29 29 41 دسة المدنیةالھن

 545  103  86  68  89  37 59 41 62 الھمك

 84  7  23  10  12  14 7 11 - الھندسة المعماریة
 448  65  71  46  44  29 46 65 82 االقتصاد

 156  51  23  17  16  9 21 13 6 طب األسنان
 69  22  4  23  4  8 8 - - الصیدلة

 63  11  21  9  6  11 2 - 3  معھد البحوث البیئیة

 57  7  14  7  11  4 8 3 3 معھد البحوث البحریة

 21  5  11  5  -  -  -  -  -  المعھد العالي للغات
 90  27  26  23  6  1  7  -  -  تربیة

 58  16  12  7  8  5  10  -  -  معلوماتیة
 40  -  22  6  5  7  -  -  -  ھندسة تقنیة
 59  20  27  8  1  3  -  -  -  تربیة ریاضیة

 82  22  26  12  19  3  -  -  -  التمریض
 3718  695  743  483  461  314 369 306 363 المجموع



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2014حتى عام  2008رسائل الماجستیر المنجزة في كلیات جامعة تشرین من عام ). 2 - 10( جدول 

 

  

  

  

  

  

  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

 156  25  19  27  37  18 15 9 6 اآلداب
 159  23  27  27  29  14 23 11 5 العلوم
 376  54  46  32  40  44 76 41 43 الطب

 241  38  30  27  30  39 32 22 23 الزراعة
 132  17  22  17  18  19 17 13 9 الھندسة المدنیة

 231  41  33  30  26  34 36 14 17 الھمك
 271  40  31  21  36  46 58 21 18 االقتصاد

 52  19  5  7  2  16 3 - - طب األسنان

 15  4  6  5  -  -  -  -  -  الھندسة المعماریة
 35  11  4  9  11  - - - - الصیدلة

 14  8  3  1  2  -  -  -  -  التربیة الریاضیة
 26  14  7  4  1  -  -  -  -  التربیة
 26  19  3  4  - -  - -  -  تمریض

 5  1  2  2  - -  - -  -  المعھد العالي للغات
 14  4  3  2  5  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة

 10  3  6  4  -  -  -  -  -  الھندسة التقنیة

 15  5  -  3  2  3 2 - -  ث البیئیةمعھد البحو

 25  6  4  7  4  2 1 - 1 معھد البحوث البحریة
 1803  329  251  229  243  235 263 131 122 المجموع



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2015حتى عام  2008رسائل الماجستیر المرقنة في كلیات جامعة تشرین من عام ). 3 - 10( جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

 39  11  4  13  8  1 1 1 - اآلداب

 35  7  15  3  5  1 - 2 2 العلوم

 19  18  -  -  1  - - - - الطب

 27  13  2  3  3  1 - 3 2 الزراعة

 20  6  8  4  1  - - - 1 الھندسة المدنیة

 59  19  18  3  8  5 3 1 2 الھمك

 41  6  7  13  3  - 1 1 10 االقتصاد

 2  1  -  -  1  - - - - طب األسنان

 9  2  2  2  2  1  -  -  -  لمعماریةالھندسة ا

 3  1  1  -  1  - - - - الصیدلة

 7  5  1  1  - -  - -  -  تمریض

 5  3  2  -  -  -  -  -  -  التربیة

 8  -  3  2  3  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة

 5  3  1  -  1  - - - -  معھد البحوث البیئیة

 6  2  2  -  2  - - - - معھد البحوث البحریة

 2  -  2  -  -  -  -  -  -  الھندسة التقنیة 

 1  -  1     -  -  -  -  -  -  المعھد العالي للغات 

 288  97  69  44  39  9 5 8 17 المجموع
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  )م2015- 2008(تغیر أعداد رسائل الماجستیر المسجلة والمنجزة و المرقنة  ). .  1 -10( شكل 

  

  

  )م2015-2008(و المرقنة مخطط تراكمي یبین تغیر أعداد رسائل الماجستیر المسجلة والمنجزة ).   2 -10(شكل 
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 2015حتى عام  2008 رسائل الدكتوراه المسجلة في كلیات جامعة تشرین من عام ).  4 - 10( جدول  -
  

    

  
  

  

  

  

  

  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

 69  10  16  10  8  4 11 2 8 اآلداب
 40  4  1  14  5  8 2 2 4 العلوم
 3  -  1  1  1  - - - - الطب

 101  19  17  20  8  14 13 7 3 زراعةال
 19  4  4  5  1  1 4 - - الھندسة المدنیة

 21  8  10  -  -  - 1 - 2 الھمك
 5  2  3  -  -  -  -  -  -  طب األسنان

 11  5  4  2  -  - - - - الھندسة المعماریة
 101  21  8  5  16  23 11 8 9 االقتصاد

 9  1  6  2  -  - - - - التربیة
 2  -  1  -  1  - - - - التمریض

 5  2  1  -  1  - 1 - -  البحریةالبحوث معھد 

 2  2  -  -  -  -  -  -  -  بحوث البیئةمعھد 

 3  -  1  1  -  1 - - - الھندسة المعلوماتیة

 5  -  4  1  -  -  -  -  -  الھندسة التقنیة
 397  78  77  61  41  51 43 19 26 المجموع
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  2015حتى عام  2008 رسائل الدكتوراه المنجزة في كلیات جامعة تشرین من عام).    5 - 10( جدول 

  

  2015حتى عام  2008رسائل الدكتوراه المرقنة في كلیات جامعة تشرین من عام ).  6 - 10(جدول 

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  5  6  7  4  4 5  4 3 اآلداب
38 

  2  3  1  3  4 5 3 4 العلوم
25 

  -  -  -  -  - 1 - - الطب
1 

  4  11  5  8  6 5 4 3 الزراعة
46 

  -  3  1  -  1 - 1 - الھندسة المدنیة
6 

  -  1  -  -  1 - - - الھمك
2 

 -  -  -  -  - - - - ریةالھندسة المعما
 - 

  16  15  9  4  6 11 9 3 االقتصاد
73 

 -  -  -  -  - - - - طب األسنان
 - 

  1  1  -  -  -  -  -  -  كلیة الھندسة المعلوماتیة
2 

  -  -  -  -  - - - - الصیدلة
 - 

  -  -  -  -  - - - -  معھد البحوث البیئیة
 - 

  -  1  -  -  - - - - معھد البحوث البحریة
1 

  28  41  23  19  22 27 21 13 المجموع
194 

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  5  -  4  1  -  - - - - الزراعة

  1  1  -  -  -  -  -  -  -  العلوم 

  1  1  -  -  -  -  -  -  -  الھندسة المدنیة 

سة المیكانیكیة الھند
  والكھربائیة

-  -  -  -  -  -  1  -  1  

  7  1  2  3  1  - - - - االقتصاد

  1  1  -  -  -  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة 

  16  4  7  4  1  - - - - المجموع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2015حتى عام  2008العلمیة المسجلة في كلیات جامعة تشرین من عام  ثاألبحا - )  8 – 10( جدول  -

  

  

  

  

  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  5  8  4  1  1 5 4 3 اآلداب
31 

  2  7  4  2  5 5 5 9 العلوم
39 

  2  6  2  -  1 5 7 - الطب
23 

  -  5  4  4  3 3 7 5 الزراعة
31 

 10  -  3  1  -  1 3 - 2 الھندسة المدنیة
  1  3  2  1  6 10 4 1 الھمك

28 

  -  2  1  -  - 1 2 1 الھندسة المعماریة
7 

  1  1  1  -  1 - - 1 االقتصاد
5 

  -  6  2  3  1 9 3 3 طب األسنان
27 

  1  -  -  -  3 1 - 1 الصیدلة
6 

  -  1  1  -  2 2 - 2  معھد البحوث البیئیة
8 

  -  1  -  -  1 1 2 2 معھد البحوث البحریة
7 

  3  5  2  -  1 - - 1  كلیة التربیة الریاضیة
12 

  6  4  4 - - - - -  كلیة التربیة
14 

  -  5  1 - - - - -  كلیة التمریض
6 

  -  -  -  -  - - - 2  كلیة الھندسة التقنیة
2 

  -  -  -  1  -  -  -  -  الھندسة المعلوماتیة
1 

  -  1  1  -  -  -  -  -  المعھد العالي للغات
2 

  -  -  1  -  -  -  -  -  الحقوق
1 

  -  1  -  -  -  -  -  -  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
1 

  21  59  31  12  26 45 34 33 المجموع
261 



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . 2015حتى عام  2008العلمیة المنجزة في كلیات جامعة تشرین من عام  ثاألبحا - )  9 – 10( جدول  -

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  المجموع  2015  2014  2013  2012  2011  2010 2009 2008 الكلیة

  6  2  -  -  1 2 1 2 اآلداب
14 

  4  6  -  3  5 2 1 4 العلوم
25 

  -  3  2  3  - 1 - 2 الطب
11 

  4  8  5  6  5 8 4 6 الزراعة
46 

 2  1  -  -  -  1 - - - الھندسة المدنیة
  2  3  1  1  2 - - - الھمك

9 

  2  -  -  -  - 2 - - الھندسة المعماریة
4 

  -  -  -  -  1 - - - االقتصاد
1 

  5  2  -  2  5 4 4 - طب األسنان
22 

  -  -  2  1  - - - 1 الصیدلة
4 

  2  -  -  -  -  -  -  -  التمریض
2 

  -  -  1  -  2 2 - 2  معھد البحوث البیئیة
7 

  1  1  -  -  1 1 - - معھد البحوث البحریة
4 

  -  1  -  -  -  -  -  -  المعھد العالي للغات
1 

  -  1  -  1  - - - -  یةكلیة التربیة الریاض
2 

  2  1  -  -  - - - -  التربیةكلیة 
3 

  29  29  11  17  23 22 10 17 المجموع
158 



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )م2015-2008(تغیرات  أعداد أبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة المسجلة والمنجزة )  5 – 10( الشكل               

 

  

  )م2015-2008(رات  أعداد أبحاث أعضاء الھیئة التدریسیة المسجلة والمنجزة مخطط تراكمي یبین تغی) 6 – 10( الشكل           
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  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  في كلیات ومعاھد جامعة تشرین التي أقیمتألنشطة العلمیة ا/ 11/  الملحق

  م 2015جدول  بالندوات التي تمت اقامتھا في جامعة تشرین خالل العام  -

  تاریخ االنعقاد  عنوان النشاط  نوع النشاط  الكلیة
  13/1/2015-12  البحوث العلمیة الزراعیة والتنمیة المستدامة  ندوة علمیة  لیة الزراعةك

  26/3/2015-25  المؤتمر العلمي التخصصي الثاني عشر  مؤتمر  كلیة طب األسنان

  :المؤتمر العلمي السنوي الرابع تحت شعار   مؤتمر  كلیة التربیة الریاضیة
  نحو غٍد أفضل للریاضة السوریة

  

3-5/5/2015  

  2/3/2015  علوم اإلدارة الریاضیة والطبیة  ورشة عمل  كلیة التربیة الریاضیة

  8/4/2015  مراقبة وتصمیم األدویة ومراقبة األغذیة  ورشة عمل  كلیة الصیدلة

كلیة الصیدلة بالتعاون مع نقابة 
الصیادلة وجامعة األندلس وجامعة 

  الحواش

  رالجدید في التشخیص المخبري تحت شعا  ورشة عمل
  دور المختبر السریري في دعم القرار التشخیصي والعالجي

21/10/2015  

  MEE 2015 19-21/4/2015المعرض الثاني للمشاریع التطبیقیة   معرض  كلیة الهندسة المیكانیكیة والكهربائیة
  

كلیة التمریض بالتعاون مع مشفى 
  تشرین الجامعي

  10/5/2015  قوة للتغیر: التمریض في األزمة   محاضرة

  الواقع المالي والمصرفي وأثره على األداء االقتصادي في سوریة  ورشة عمل  كلیة االقتصاد
  

29/11/2015  

  13/5/2015  أبحاث طالب الدراسات العلیا إلى أین  ورشة عمل  كلیة الهندسة المعماریة

  26/5/2015-24  المعرض الفیزیائي الثاني  معرض  كلیة العلوم

  13/5/2015-12  البیولوجي األول للبحوث والدراسات العلیاالمؤتمر   مؤتمر  كلیة العلوم

  26/5/2015  فعالیة لذوي االحتیاجات الخاصة  محاضرة  كلیة التربیة

  30/4/2015-23  المؤتمر السنوي لكلیة الطب البشري  مؤتمر  كلیة الطب البشري

  19/11/2015-18 لعلیا في جامعة تشریناألبحاث البیئیة لطالب الدراسات ا  ندوة علمیة  المعهد العالي لبحوث البیئة

قسم  –كلیة الهندسة المدنیة 
الهندسة الطبوغرافیة بالتعاون مع 

  مدیریة المصالح العقاریة

دور وأهمیة األعمال المساحیة في مشاریع إعادة اإلعمار في   ورشة عمل
  سوریة

10-11/6/2015  

  21/7/2015  في جامعة تشرین إطالق مشاریع التطویر اإلداري  ندوة علمیة  رئاسة الجامعة

جامعة تشرین بالتعاون مع وزارة 
  الدولة لشؤون البیئة

  17/12/2015-16  مؤتمر التنوع الحیوي البحري  مؤتمر



  2015التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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رئاسة الجامعة بالتعاون مع الجمعیة 
  السوریة للمعلوماتیة

  المسابقة البرمجیة للكلیات الجامعیة  ورشة عمل
  النهائي الوطني الخامس

30/9/2015  

رئاسة الجامعة بالتعاون مع وزارة 
  التنمیة اإلداریة

عرض خطة التنمیة اإلداریة في جامعة تشرین وتوقیع خطة   ورشة عمل
 التنمیة اإلداریة

12/8/2015  

مدیریة التعلیم (رئاسة الجامعة 
  )المستمر

  21/9/2015  تألیف الكتاب الجامعي  ورشة عمل

جامعة تشرین بالتعاون مع جمعیة 
  حمایة البیئة الساحلیةالروابي ل

  29/5/2015-26  بوسترات علمیة ولوحات بیئیة وتراثیة من ساحل األبجدیة  ورشة عمل

 


