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 كلمة السٌد األستاذ الدكتور رئٌس الجامعة

وال شك فً أن , ٌعتمد ازدهار أي مجتمع من المجتمعات على ما ٌحققه من نجاح وتقدم على المستوى االقتصادي والثقافً واالجتماعً 

مستوى التعلٌم العالً وامتبلك المعرفة و صناعتها واالستفادة القصوى من مخرجاتها هو مإشر معٌاري مهم ٌساهم فً تحدٌد موقع المجتمع 

 .فً خارطة التقدم فً العالم 

ولقد حققت سورٌا بفضل قٌادتها الحكٌمة وثبًة نوّعٌة على مستوى الرقً العلمً والفكري والحضاري واإلنسانً ، لذلك استهدفوها بمّقوماتها 

 .البنٌوٌة و التكوٌنٌة على نحٍو عاّم 

إّن التطور المهّم الذي لحق بقطاع التعلٌم العالً منذ السبعٌنات وحتى وقتنا الحاضر جعل من سورٌا دولة رابدة فً هذا المجال وجعلها تحتل 

ًّ والدولً   .مراتب متمٌزة فً كثٌٍر من المجاالت على المستوٌٌن العرب

 برعاٌة كرٌمة من القابد الخالد  1971 / 5 / 20الصادر بتارٌخ / 12/وتعّد جامعة البلذقٌة التً أحدثت بموجب المرسوم التشرٌعً رقم 

حافظ األسد وّسمٌت الحقاً باسم جامعة تشرٌن تٌمناً بانتصارات شعبنا بحرب تشرٌن التحرٌرٌة من أهم الجامعات السورٌة التً تطورت 

تطوراً واسعاً وكبٌراً رؼم قصر مسٌرتها الزمنٌة بفضل عناٌة القابد الخالد حافظ األسد ومن بعده السٌد الربٌس الدكتور بشار األسد حٌث 

 .حققت اختراقات علمٌة إقلٌمٌة وعالمٌة ُتحسب لها

وبفضل الجهود المخلصة ألبنابها وبدعم من القٌادة الحكٌمة للسٌد الربٌس بشار األسد أصبحت اآلن تضم كلٌات ومعاهد علٌا متخصصة ؼٌر 

المعهد العالً للبحوث البحرٌة ، المعهد العالً لبحوث البٌبة ، مركز التدرٌب الستخدام الطاقة : موجودة فً الجامعات السورٌة األخرى مثل 

 .الشمسٌة بكلٌة الهندسة التقنٌة بطرطوس وكلٌة السٌاحة بطرطوس أٌضاً 

وتسعى جامعة تشرٌن للدخول فً المنافسة والمساهمة فً تحقٌق التّمٌز المحلًّ و اإلقلٌمً والعالمً فً مجال البحث العلمً من خبلل تنمٌة 

مبدأ العمل الجماعً واالهتمام بالجودة الشاملة فً كافة كلٌاتها ومراكزها البحثٌة و تعمل الجامعة على رفع وتٌرة التعاون العلمً بٌنها وبٌن 

المإسسات و  الهٌبات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة المحلٌة و العالمٌة ، كما تسعى إلى توطٌد أواصر التواصل األكادٌمً بٌنها وبٌن مثٌبلتها 

 .على الصعٌدٌن المحلً والدولً بما ٌعود بالنفع على المسار التنموي لمجتمعنا فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة والفكرٌة 

هً صرح من الصروح الحضارٌة المتمٌزة التً تقدم العلم - شؤنها شؤن جامعات القطر - بناًء على ما تقدم فإننا نإكد بؤّن جامعة تشرٌن 

والمعرفة لٌس ألبناء وطننا الؽالً فحسب و إنما أٌضا ألبناء األمة جمعاء وستبقى حرٌصة كل الحرص على مواكبة آخر التطورات 

األكادٌمٌة العالمٌة كً تبقى نبراساً متوقداً ٌشّع العلم و الفضٌلة لتسمَو الحٌاة بقٌمها الخالدة  وكل ذلك ٌتّم بالعمل الدإوب المتواصل الذي ٌنتج 

 .بفاعلٌة بناًء حضارٌاً وطنٌاً مإّمبلً 

 

                                                                            األستاذ الدكتور

                                                                هانً محمود شعبان 
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 كلمة السٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة 

 
 

االقتصادٌة و االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة ، فنحن نعٌش فً : ٌتصؾ العالم المعاصر بسٌطرة مناخ العولمة على كافة نواحً الحٌاة فٌه 

 –عالم ٌتسم بطاقة وإرادة التؽٌٌر والتوجه المعرفً وسرعة ودٌنامٌكٌة التطور فً نظم االتصاالت والنقل والتكنولوجٌا فً جوانبها المختلفة 

البٌولوجٌة والمعلوماتٌة وتكنولوجٌا النانو ، مما ٌخلق أمامنا تحدٌات كبٌرة من حٌث ازدٌاد المنافسة على المستوى الذاتً لتؤمٌن الوظٌفة 

 .والمنتج المناسب وعلى المستوى الوطنً وموقعنا بٌن اآلخرٌن 

وإذا كانت مسٌرتنا فً مشوار البحث العلمً قد شهدت الكثٌر من العثرات من حٌث الؽاٌة والهدؾ واإلمكانٌات والتنظٌم ، فإن بواعث األمل 

توجد فً اإلرادة والجهود التً تبذل لرسم سٌاسة وإستراتٌجٌة البحث العلمً ووضع اإلطار التشرٌعً الخاص به وتفعٌل عوامل تحفٌزه 

 .ودعمه باإلمكانٌات وتذلٌل العقبات أمام استكمال دورته وإدخاله فً التطور االقتصادي والمجتمعً 

لقد بدأت جامعة تشرٌن بربط البحث العلمً بمخطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً القطر من خبلل مشاركة القطاعات اإلنتاجٌة فً وضع 

محاور البحث العلمً للعدٌد من الكلٌات و األقسام ذات االهتمام المشترك ومن خبلل التسوٌق ألبحاث الجامعة وإبراز أهمٌتها التطبٌقٌة فً 

وحدة بحث علمً فً مختلؾ أقسامها وكلٌاتها / 125/وفً هذا اإلطار  لقد تم فً جامعة تشرٌن حتى اآلن افتتاح . جمٌع القطاعات االقتصادٌة  

بحثاً / 695/بحثاً لطبلب الدكتوراه و/ 78/بحثاً علمٌاً ألعضاء هٌبة تدرٌسٌة، و/ 21/منها ,  م 2015بحثاً خبلل عام / 794/وتم تسجٌل . 

/ 851/عضو هٌبة تدرٌسٌة  و/1174/شخصا،  توزعوا بٌن/ 2025/  إلى لعلما أن عدد األطر البشرٌة  فً الجامعة وص, لطبلب الماجستٌر 

 .عضو هٌبة فنٌة  

ومن خالل الجهود المبذولة لتعزٌز نقاط القوة فً واقع البحث العلمً لدٌنا  و معالجة نقاط الضعف فٌه نسعى ألن ٌلعب البحث العلمً 

 .دوره فً النهضة العلمٌة و المجتمعٌة   

نتمنى لجمٌع العاملٌن فً مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً من خالل تقدٌرنا لجهدهم المبذول فً إعداد التقرٌر السنوي للبحث 

 .العلمً والدراسات العلٌا مزٌداً من الصحة والخٌر ، ونرجوا ممن ٌرى نقصاً أو عٌباً أن ٌتم االستدالل علٌه لتداركه الحقاً 

 

   نائب رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة                                                               

 د  رضوان صالح دنده   .                                                     أ
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 مقدمة ال

يمكن أن تقوم الجامعة بخدمة المجتمع عن طريق اإلسيام في ربط البحث العممي باحتياجات قطاعات اإلنتاج والخدمات، 
بحيث تعمل عمى دراسة المشكالت التي تواجييا قطاعات اإلنتاج المختمفة وتعوق تطورىا  ومن ثم تعمل عمى تقديم 

بيذا تصل الجامعة بالمجتمع إلى الرقى والتقدم عن طريق ربطيا باحتياجاتو األمر الذي يجعل المجتمع دائم . الحمول ليا 
االزدىار ومواكبا لتطورات العصر ، كما أن الجامعة بما تقدمو من كفاءات مدربة تعتبر عامال من عوامل التنمية  

فقد . انعكست مؤثرات الحرب عمى سورية عمى معظم مناحي الحياة ، وتمثمت بمنعكسات اجتماعية،اقتصادية، و بيئية
، وتضررت مصادر الطاقة، التي (..مصانع،مستشفيات،مدارس، محطات معالجة مياه الشرب، )تضررت البنية التحتية 

يعتبر النفط عمودىا الفقري، ناىيك عن آالف الييكتارات من الغابات التي فقدت، ويضاف إلى ذلك األضرار الجسدية 
ومن أجل معالجة ىذه المنعكسات، تم بناء خطة الجامعة البحثية، في مرحمة إعادة .  والنفسية التي أصابت أبناء المجتمع

 :اإلعمار، والتي شممت

الموجية األبحاث الموجية لمعالجة مشكالت الطاقة؛األبحاث الموجية لمعالجة المنعكسات االجتماعية؛األبحاث 
الموجية إلعادة استخدام األبحاث الموجية لمعالجة مشكالت المياه والنفايات؛األبحاث لمعالجة أضرار المحيط الحيوي؛

. األنقاض في إعادة اإلعمار
 

فً الكلٌات  (مخابر وأجهزة  )إن ما ٌعزز عملٌة البحث العلمً ودوره فً إعادة اإلعمار، هو توفر البنى التحتٌة 

وأعضاء هٌبة  (طبلب ماجستٌر ودكتوراة)والمعاهد والمراكز البحثٌة باإلضافة إلى  كادر بشري  كبٌر من الباحثٌن 

. تدرٌسٌة 

 

                                         مدير البحث العممي والدراسات العميا

 هٌثم حسٌن شاهٌن.د.                                                                               أ
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 رؤٌة المدٌرٌة و رسالتها و أهدافها: مقدمة حول 

إٌماناً بؤهمٌة البحث العلمً باعتباره من أهم أركان تطور المجتمعات،  ومقٌاس تقدمها ورقٌها العلمً واألكادٌمً، وعامبلً هاماً فً تطوٌر 
اإلنتاج الرتباطه المباشر بخطط التنمٌة، حرصت جامعة تشرٌن على إٌبلء هذا الموضوع أهمٌة قصوى من جمٌع النواحً، فعملت 

على تؤمٌن مستلزماته من أدوات وأجهزة وكوادر وتم إحداث العدٌد من المخابر المركزٌة المجهزة بؤحدث األدوات، وشكلت مجموعات 
بحثٌة لمتابعة تنفٌذ وتطوٌر خطط البحث ، حٌث أصبح البحث العلمً فً مقدمة األولوٌات، وتجلى ذلك فً عقد العدٌد من االتفاقٌات مع 
العدٌد من المإسسات والجامعات ذات الطابع العلمً واألكادٌمً والتطبٌقً المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة ، وتنفٌذ العدٌد من البحوث العلمٌة 

المشتركة ورسابل الماجستٌر والدكتوراه بإشراؾ مشترك بٌن أساتذة من جامعة تشرٌن وأساتذة من جامعات أجنبٌة ذات سمعة علمٌة 
 .مرموقة،  وما زال السعً حثٌثاً لبلرتقاء بالبحث العلمً فً جامعة تشرٌن إلى أعلى مستوٌاته

 : الرؤٌة

االرتقاء بالبحث العلمً للمساهمة فً تعزٌز المكانة العلمٌة والتقنٌة المتمٌزة لجامعة تشرٌن 

 :الرسالة

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

 : األهداف

هثٜ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثؤ٘لاف اٌغبِؼخ ٚفطٜ اٌز١ّٕخ ا١ٌٕٛٛخ  -1

 نقل وتوطٌن التقنٌة الحدٌثة والمشاركة فً تطوٌرها وتطوٌعها لتبلبم الظروؾ المحلٌة لخدمة أؼراض التنمٌة -2
تقدٌم دراسات ومشارٌع  إلى رباسة الجامعة بهدؾ تطوٌر وتحسٌن جودة البحث العلمً من خبلل تحسن معاٌٌر التنفٌذ  التً  -3

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

ومراكز األبحاث األخرى 
اقتراح خطة البحوث السنوٌة للجامعة المشاركة فً  -5
دراسة مشروعات البحوث والدراسات،  ومتابعة تنفٌذها وتحكٌمها والصرؾ علٌها وفق القواعد المنظمة لذلك  -6
تنظٌم عملٌة االتصال بالمراكز والمإسسات العلمٌة البحثٌة  خارج الجامعة المحلٌة واألجنبٌة وتنمٌة التعاون معها  -7
تنسٌق العمل بٌن الكلٌات  والمعاهد العلٌا  والمراكز البحثٌة ، وتشجٌع األبحاث المشتركة بٌن األقسام والكلٌات لرفع كفاءة  -8

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

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

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

 

 
 البنٌة التنظٌمٌة الحالٌة للبحث العلمً.  (1)شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

9 

 

 

 

 

 وحدات البحث العلمً العاملة فً جامعة تشرٌن

 

 ( :1)كلٌة كما هو مبٌن بالجدول  (15)موزعة على  (119)بلػ إجمالً وحدات البحث العلمً المفتتحة فً جامعة تشرٌن 

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

  

 وحدات البحث العلمً الكلٌة
 2 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 28 الزراعة

 22 العلوم

 11 الهندسة المدنٌة

 21 الطب البشري

 7 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة

 9 طب األسنان

 7 الهندسة المعمارٌة

 1 االقتصاد

 1 الصٌدلة

 2 المعلوماتٌة

 2 التربٌة

 1 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 3 المعهد العالً للبحوث البٌئٌة

 2 المعهد العالً للغات

 119 المجموع
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 توزع وحدات البحث العلمً العاملة بحسب كلٌات جامعة تشرٌن (2)الشكل 
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  :المعاهد العلٌا

فقد أحدث فً جامعة تشرٌن عدداً من المعاهد العلٌا بهدؾ رفد المجتمع ببعض االختصاصات ذات , إضافة إلى كلٌات جامعة تشرٌن 

 :األولوٌة الخاصة وهً

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

 
 

 

 :مراكز التمٌز التابعة لجامعة تشرٌن 

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

 :عكفت الجامعة على إحداث خمسة  مراكز للتمٌز هً, 

 

 .مركز بوقا لألبحاث و اإلنتاج النباتً  -

 .مركز فدٌو لألبحاث و اإلنتاج الحٌوانً  -

 .مركز ضمان الجودة  -

 . والتوجٌه المهنً تمركز المهارا -

 . مركز التقانة الحٌوٌة  -
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 : برامج الدراسات العلٌا 

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

بلػ عدد برامج . بعضها ٌؽطً درجة الماجستٌر فقط ، والبعض اآلخر ٌؽطً درجة الدكتوراه أٌضاً , االختصاصات الُمفتتحة  (2)الجدول 

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

 

   :برامج الدراسات العلٌا المفتتحة فً أقسام الكلٌات والمعاهد العلٌا التابعة لجامعة تشرٌن . (2)جدول 

 

         دسعخ اٌذوزٛساٖ س         دسعخ اٌّبعغزٟ                   اٌمغُ

                                               ا٢داة ٚ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ
 

 لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 الدراسات األدبٌة الدراسات األدبٌة

 الدراسات اللؽوٌة الدراسات اللؽوٌة

 

 لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 أدبٌات إنكلٌزٌة الدراسات األدبٌة

 علوم لؽة إنكلٌزٌة الدراسات اللؽوٌة

 

 لغُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ

 علوم اللؽة الفرنسٌة الدراسات األدبٌة

 دراسات نقدٌة فرنسٌة ترجمة

الدراسات اللؽوٌة 
 الشعر الفرنسً

 المسرحٌة الفرنسٌة

 الرواٌة واللؽة الفرنسٌة

 الفلسفة الفلسفة لغُ اٌفٍغفخ

 لغُ اٌغغشاف١ب
 الجؽرافٌا الطبٌعٌة  الطبٌعٌةالجؽرافٌا

 الجؽرافٌا البشرٌة واالقتصادٌة الجؽرافٌا البشرٌة واالقتصادٌة

 لغُ اٌزبس٠خ
 - التارٌخ الحدٌث المعاصر

 - تارٌخ قدٌم

 - تارٌخ عرب وإسبلم

 - علم االجتماع ػٍُ االعزّبع

 و١ٍخ اٌضساػخ
 المحاصٌل الحقلٌة المحاصٌل الحقلٌة لغُ اٌّؾبص١ً اٌؾم١ٍخ

 وقاٌة النبات وقاٌة النبات لغُ ٚلب٠خ إٌجبد

 االقتصاد الزراعً االقتصاد الزراعً لغُ االلزصبد اٌضساػٟ

 

  اٌؾ١ٛأٟاإلٔزبطلغُ 

 (مجترات) الحٌوانً اإلنتاج ( ودواجن مجترات) الحٌوانً اإلنتاج

 (األسماك) الحٌوانً اإلنتاج (األسماك) الحٌوانً اإلنتاج

 بساتٌن بساتٌن لغُ اٌجغبر١ٓ

 علوم األؼذٌة علوم األؼذٌة لغُ ػٍَٛ األغز٠خ
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 لغُ اٌزشثخ
ػٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ ػٍَٛ اٌزوثخ ٚا١ٌّبٖ 

 

 لغُ اٌؾشاط ٚاٌج١ئخ

 علوم الؽابات علوم الؽابات

 العلوم البٌبٌة العلوم البٌبٌة

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 

 لغُ اٌش٠بظ١بد

 التحلٌل الرٌاضً التحلٌل الرٌاضً

 الجبر الجبر

 - المعلوماتٌة

 

 

 لغُ اٌف١ض٠بء
 
 

 -الفٌزٌاء النظرٌة 

 الفٌزٌاء اإلشعاعٌة الفٌزٌاء اإلشعاعٌة

 فٌزٌاء الجسم الصلب فٌزٌاء الجسم الصلب

 - فٌزٌاء اللٌزر واألطٌاؾ الذرٌة والجزبٌة

 - (فٌزٌاء)االلكترونٌات

 لغُ اٌى١ّ١بء

 الكٌمٌاء العضوٌة الكٌمٌاء العضوٌة

 الكٌمٌاء البلعضوٌة الكٌمٌاء البلعضوٌة

 الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة الكٌمٌاء التحلٌلٌة

 - الكٌمٌاء التطبٌقٌة  

 

لغُ ػٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١خ 

 

 - علم الحٌاة النباتٌة

 البٌبة والتصنٌؾ النباتً البٌبة والتصنٌؾ النباتً

 البٌبة المابٌة البٌبة المابٌة

اٌؾ١بح اٌؾ١ٛا١ٔخ ػٍُ لغُ 

 

 - علم الحٌاة الحٌوانٌة

 علم البٌبة المابٌة الحٌوانٌة علم البٌبة المابٌة الحٌوانٌة

 علم البٌبة والتصنٌؾ الحٌوانً علم البٌبة والتصنٌؾ الحٌوانً

 لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب
 تطبٌقٌةالالجٌولوجٌا  تطبٌقٌةالالجٌولوجٌا 

 جٌوفٌزٌاء تطبٌقٌة جٌوفٌزٌاء تطبٌقٌة

 هٌدروجٌولوجٌا هٌدروجٌولوجٌا

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ
 - هندسة المواصبلت والنقل لغُ ٕ٘ذعخ اٌّٛاصالد ٚإٌمً

 الهندسة البٌبٌة الهندسة البٌبٌة لغُ إٌٙذعخ اٌج١ئ١خ

 الهندسة اإلنشابٌة الهندسة اإلنشابٌة لغُ إٌٙذعخ اإلٔشبئ١خ

 - الهندسة الجٌوتكنٌكٌة لغُ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ

 اٌز١١ْلاكاهح ٕ٘لٍخ ٚ اٌز١١ْلاكاهح ٕ٘لٍخ ٚ اٌزش١١ذإداسح  ٕ٘ذعخ ٚلغُ

 - الهندسة الطبوؼرافٌة لغُ اٌطجٛغشاف١خ

 الهندسة المابٌة والري  الهندسة المابٌة والري  لغُ إٌٙذعخ اٌّبئ١خ ٚاٌشٞ 

         و١ٍخ اٌطت اٌجششٞ
 

 

 

 

 

 لغُ األِشاض اٌجبغٕخ
 

 
 

 - الباطنة األمراض

 - الهضمً الجهاز أمراض

 - واألوعٌة القلب أمراض

 - التنفسً الجهاز أمراض

 - اإلستقبلب و الصم الؽدد أمراض

 - العصبٌة األمراض

 - الدم أمراض

 - الكلٌة أمراض

 - الحركً الجهاز أمراض
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 -  (الخمجٌة ) المعدٌة األمراض

 - العامة الجراحة

 - العصبٌة الجراحة

 - الحروق و الترمٌمٌة الجراحة

  اٌغشاؽخ اٌؼبِخلغُ 

 - القلب جراحة

 - األوعٌة جراحة

 - صدرٌة جراحة

 - األطفال جراحة

 - البولٌة الجراحة اٌج١ٌٛخ اٌغشاؽخ لغُ

 - العظمٌة الجراحة اٌؼظ١ّخ اٌغشاؽخ لغُ

 - النساء أمراض و التولٌد إٌغبء ٚأِشاض اٌز١ٌٛذ لغُ

 عشاؽزٙب ٚ اٌؼ١ٓ أِشاض لغُ
 جراحتها و العٌن أمراض

 
- 

 ٚ األٔف ٚ األرْ أِشاض لغُ

 اٌؾٕغشح
 - الحنجرة و األنؾ و األذن أمراض

 - طب األطفال لغُ غت األغفبي

 - التخدٌر واإلنعاش لغُ اٌزخذ٠ش ٚاإلٔؼبػ

 لغُ األٚساَ

 

 

 

المعالجة الكٌمٌابٌة  )طب األورام 
 (لؤلورام 

- 

المعالجة الشعاعٌة  )طب األورام 
 (لؤلورام 

- 

 لغُ اٌطت اٌّخجشٞ

 - طب مخبري
 - أحٌاء دقٌقة

 - كٌمٌاء حٌوٌة طبٌة

 - المرضً التشرٌح اٌّشظٟ اٌزشش٠ؼ لغُ

 - الدقٌقة األحٌاء اٌذل١مخ األؽ١بء لغُ

 الحٌوٌة الكٌمٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّ١بء لغُ

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

 - الصدرٌة األمراض اٌصذس٠خ األِشاض لغُ

 اٌزص٠ٛش ٚ اٌشؼبػٟ اٌزشخ١ص لغُ

 اٌطجٟ
 - الطبً التصوٌر و الشعاعً التشخٌص

  ٚ اٌىٙشثبئ١خا١ٌّىب١ٔى١خو١ٍخ إٌٙذعخ 
 

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ

 

 - هندسة الطاقة الشمسٌة

  الحرارٌةاآلالتهندسة   الحرارٌةاآلالتهندسة 

 - طاقة الرٌاح

 لغُ ٕ٘ذعخ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 هندسة نظم القدرة الكهربابٌة هندسة نظم القدرة الكهربابٌة

 - هندسة الطاقة المتجددة والبٌبة 

 ٚ داالرصباللغُ ٕ٘ذعخ 

 االٌىزش١ٔٚبد

االتصاالت هندسة 
 

 االتصاالتهندسة 

  هندسة االلكترونٌات وتطبٌقاتها

  ا٢ٌٟلغُ ٕ٘ذعخ اٌؾبعجبد ٚاٌزؾىُ

 

 هندسة الحاسبات هندسة الحاسبات

 اآللًهندسة التحكم  اآللًهندسة التحكم 

 االتصاالت المعلوماتٌة االتصاالت المعلوماتٌة

 لغُ اٌزص١ُّ ٚاإلٔزبط
علم المواد وهندستها 

 
علم المواد وهندستها 
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 - تصمٌم وإنتاج 

 هندسة المٌكاترونٌك هندسة المٌكاترونٌك نا١ٌّىبرشٟٚٔلغُ ٕ٘ذعخ 

 - الهندسة البحرٌة لغُ إٌٙذعخ اٌجؾش٠خ

 غت األعٕبْ
 - مداواة األسنان مداواة األسنان
 تقوٌم األسنان تقوٌم األسنان تقوٌم األسنان

 - طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال

 تعوٌضات األسنان الثابتة تعوٌضات األسنان الثابتة تعوٌضات األسنان الثابتة

 التعوٌضات المتحركة
التعوٌضات تؤهٌل وتخصص 

 المتحركة
- 

 جراحة الفم والفكٌن جراحة الفم والفكٌن
جراحة الفم والفكٌن 

 

 اللثة
أمراض اللثة والنسج تؤهٌل وتخصص 

 الداعمة

- 

 

 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ
 تصمٌم معماري تصمٌم معماري لغُ اٌزص١ُّ اٌّؼّبسٞ

 - تخطٌط المدن والبٌبة لغُ رخط١ػ اٌّذْ ٚاٌج١ئخ

 و١ٍخ االلزصبد
 المحاسبة المحاسبة لغُ اٌّؾبعجخ

 اإلؽصبء ٚاٌجشِغخلغُ 
 

 السكان والتنمٌة السكان والتنمٌة

 اإلحصاء اإلحصاء

 لغُ إداسح األػّبي
 اإلدارة اإلدارة

 التسوٌق التسوٌق

 - السٌاحٌة واالستضافة

 لغُ االلزصبد ٚاٌزخط١ػ
 االقتصاد والتخطٌط االقتصاد والتخطٌط

 العبلقات الدولٌة العبلقات الدولٌة

          ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٖٚوف١خ           ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٖٚوف١خ         ػٍَٛ ِب١ٌخ ٚ ِٚصشف١خ

 و١ٍخ اٌص١ذٌخ

 اٌص١ذال١ٔبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌص١ذ١ٌخ
 - التصمٌم ومراقبة الدواء

 - تؤهٌل  وتخصص الصٌدلة التجمٌلٌة

 - المناعٌات  الدقٌقة والدموٌات واألحٌاء اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ٚاألؽ١بء اٌذل١مخ

 مراقبة األؼذٌه مراقبة األؼذٌة اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغزائ١خ

 - تؤهٌل  وتخصص التشخٌص المخبري التشخٌص المخبري

 العلوم الصٌدلٌة
 - علم تؤثٌر األدوٌة

 - صٌدلة صناعٌة 

 و١ٍخ اٌزّش٠ط
 تمرٌض البالؽٌن تمرٌض البالؽٌن لغُ رّش٠ط اٌجبٌغ١ٓ

 تمرٌض صحة األطفال تمرٌض صحة األطفال لغُ رّش٠ط األغفبي

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

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

 لغُ رّش٠ط اٌؾبالد اٌؾشعخ
 

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

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

 تمرٌض صحة المجتمع تمرٌض صحة المجتمع لغُ رّش٠ط صؾخ اٌّغزّغ
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  فً التمرٌضاإلدارة  فً التمرٌضاإلدارة لغُ اإلداسح فٟ اٌزّش٠ط

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ
 - التدرٌب الرٌاضً اٌزذس٠ت اٌش٠بظٟلغُ 

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

 و١ٍخ اٌزشث١خ

 
 تربٌة الطفل تربٌة الطفل لغُ رشث١خ اٌطفً

 اإلرشاد النفسً اإلرشاد النفسً لغُ اإلسشبد إٌفغٟ

 المناهج وطرابق التدرٌس المناهج وطرابق التدرٌس لغُ إٌّب٘ظ ٚغشائك اٌزذس٠ظ

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

         دسعخ اٌذوزٛساٖ س         دسعخ اٌّبعغزٟ                  اٌمغُ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 لغُ اٌج١ٌٛٛع١ب اٌجؾش٠خ
 البٌولوجٌا البحرٌة البٌولوجٌا البحرٌة

 زراعة بحرٌة وإدارة الموارد الحٌة زراعة بحرٌة وإدارة الموارد الحٌة

لغُ اٌى١ّ١بء اٌجؾش٠خ ٚاٌزٍٛس 

 اٌجؾشٞ
 الكٌمٌاء البحرٌة والتلوث البحري الكٌمٌاء البحرٌة والتلوث البحري

 - الفٌزٌاء البحرٌة لغُ اٌف١ض٠بء اٌجؾش٠خ

 - الجٌولوجٌا البحرٌة لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ب اٌجؾش٠خ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌج١ئ١خ
 كٌمٌاء البٌبة كٌمٌاء البٌبة  ٌى١ّ١بء اٌج١ئ١خلغُ 

 - وقاٌة بٌبٌة اٌٛلب٠خ اٌج١ئ١خ

 - هندسة النظم البٌبٌة ٕ٘ذعخ إٌظُ اٌج١ئ١خ

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌزؼ١ٍُ اٌٍغبد
 -  تعلٌم اللؽة االنكلٌزٌة تعلم وطرابق لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

تؤهٌل وتخصص فً تعلٌم اللؽة 

 االنكلٌزٌة
- 

  الفرنسٌة تعلٌم اللؽة  تعلم وطرابق لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ
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   :2016واقع األُطر البشرٌة  العاملة فً البحث العلمً بالجامعة خالل العام 

عضو هٌبة تدرٌسٌة  / 1171/ ، منهم /  عامبل 1991  /2016بلػ عدد العاملٌن فً مجال البحث العلمً ضمن الجامعة حتى نهاٌة العام 

 ( .5)عضو هٌبة فنٌة ، موزعٌن على الكلٌات كما هو مبٌن بالجدول /  820  / و,  ( 4)موزعٌن حسب الجدول 

  و حسب الجنسأعضاء الهٌبة التدرٌسٌة حسب الكلٌات . (4  )الجدول 

 

 المعهد العالً/ الكلٌة ت
 اإلجمالً مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 مج إ ذ مج إ ذ مج إ ذ مج إ ذ

1 
كلٌة اآلداب والعلوم 

 اإلنسانٌة
25 7 32 25 8 33 24 55 79 74 70 144 

 110 17 93 19 6 13 23 4 19 68 7 61 كلٌة الزراعة 2

 216 44 172 71 21 50 76 17 59 69 6 63 كلٌة العلوم 3

 90 15 75 30 8 22 32 5 27 28 2 26 كلٌة الهندسة المدنٌة 4

 182 31 151 89 23 66 42 4 38 51 4 47 كلٌة الطب البشري 5

6 

كلٌة الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

35 0 35 35 11 46 37 12 49 107 23 130 

 33 4 29 16 4 12 9 0 9 8 0 8 كلٌة طب األسنان 7

8 
كلٌة الهندسة 

 المعمارٌة
5 0 5 3 1 4 10 10 20 18 11 29 

 76 29 47 41 23 18 22 5 17 13 1 12 كلٌة االقتصاد 9

 27 18 9 20 15 5 3 1 2 4 2 2 كلٌة الصٌدلة 10

 21 14 7 18 13 5 2 0 2 1 1 0 كلٌة التمرٌض 11

12 
كلٌة التربٌة 

 الرٌاضٌة
1 0 1 3 1 4 9 3 12 13 4 17 

 35 27 8 27 24 3 7 3 4 1 0 1 كلٌة التربٌة 13

14 
كلٌة هندسة 
 المعلوماتٌة

2 0 2 1 0 1 6 0 6 9 0 9 

 5 0 5 1 0 1 2 0 2 2 0 2 كلٌة الحقوق 15

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كلٌة الفنون الجمٌلة 16

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الكلٌة التطبٌقٌة 17

18 
المعهد العالً 
 للبحوث البحرٌة

2 0 2 4 4 8 6 3 9 12 7 19 

 17 13 4 13 10 3 4 3 1 0 0 0 المعهد العالً للغات 19

20 
المعهد العالً لبحوث 

 البٌئة
3 0 3 0 1 1 2 5 7 5 6 11 

 1171 333 838 527 235 292 319 68 251 325 30 295 المجموع اإلجمالً
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 أعضاء الهٌبة الفنٌة حسب الكلٌات وحسب الجنس . (5)الجدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلٌة
 اإلجمالً

 موعمجال ناثإ ذكور

 42 24 18 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 95 57 38 كلٌة الزراعة

 62 47 15 كلٌة العلوم

 145 100 45 كلٌة الهندسة المدنٌة

 30 16 14 كلٌة الطب البشري

 269 167 102 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

 10 2 8 طب األسنان

 31 29 2 الهندسة المعمارٌة

 9 4 5 االقتصاد

 1 1 0 الصٌدلة

 22 14 8 التمرٌض

 10 5 5 التربٌة الرٌاضٌة

 11 8 3 التربٌة

 56 28 28 الهندسة المعلوماتٌة

 0 0 0 الحقوق

 0 0 0 الفنون الجمٌلة

 0 0 0 العلوم التطبٌقٌة

 5 2 3 البحوث البحرٌة

 22 17 5 معهد تعلٌم اللغات

 0 0 0 معهد البحوث البٌئٌة

 820 521 299 المجموع العام
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 2016 مخرجات البحث العلمً للعام

 
: من المنتجات المعرفٌة التالٌة   2016 تتكون مخرجات خطة البحث العلمً للجامعة خبلل عام

  المشارٌع البحثٌة المنجزة 

  المنجزةرسابل الماجستٌر 

  المنجزةرسابل الدكتوراه 

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

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

  (بما فً ذلك تلك المشتقة من رسابل الماجستٌر والدكتوراه )النشرات العلمٌة المحكمة 

  (بما فً ذلك تلك المرتبطة بؤبحاث الماجستٌر أو الدكتوراه) فً المإتمرات المشارك بهااألوراق البحثٌة 

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

 
 

 مخرجات البحث العلمً.(6)الجدول رقم 

 
 

 

 مكان اإلنتاج العلمً

 

 داخل سورٌة

  خارج سورٌة

 المجموع
 دولٌا عربٌا

 11   11 الكتب الجامعٌة والمراجع العلمٌة

ندوات ، مؤتمرات ، ورشات عمل ،  )النشاطات العلمٌة

 (معارض ، دورات تدرٌبٌة 
6   6 

 58 12  46 2016البحوث التً قبلت للنشر خالل العام 
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: أبحاث الدراسات العلٌا 
 

 طبلب الماجستٌر والدكتوراه فً بتنفٌذهاالتً ٌقوم   (2016) أبحاث الدراسات العلٌا المسجلة فً العام (أدناه )/  7/ٌوضح الجدول رقم 
: االختصاصات المختلفة  

 
( 7)الجدول رقم 

 
 

  

 المجموع     دكتوراه    ماجستٌر     الكلٌة

 65 6 59 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 51 12 39 الزراعة

 71 15 56 العلوم

 74 14 60 الهندسة المدنٌة

 78 - 78 الطب البشري

 68 8 60 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 25 1 24 طب األسنان

 10 1 9 الهندسة المعمارٌة

 79 17 62 االقتصاد

 26 11 15 التمرٌض

 10 - 10 الصٌدلة

 7 - 7 التربٌة الرٌاضٌة

 21 - 21 التربٌة

 14 5 9 الهندسة المعلوماتٌة

 5 - 5 معهد البحوث البحرٌة

 15 3 12 معهد البحوث البٌبٌة

 11 - 11 معهد اللؽات

 630 93 537 المجموع
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( 8)لطبلب دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً االختصاصات المختلفة مبٌنة بالجدول   (2016)أبحاث الدراسات العلٌا المنجزة فً العام -
:  التالً

 

 (8)الجدول رقم 
 

 المجموع     دكتوراه    ماجستٌر     الكلٌة

 22 3 19 اآلداب و العلوم اإلنسانٌة

 20 2 18 الزراعة

 15 2 13 العلوم

 8 1 7 الهندسة المدنٌة

 26 - 26 الطب البشري

 20 - 20 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة

 18 - 18 طب األسنان

 2 - 2 الهندسة المعمارٌة

 23 4 19 االقتصاد

 11 - 11 التمرٌض

 10 - 10 الصٌدلة

 6 - 6 التربٌة الرٌاضٌة

 10 1 9 التربٌة

 3 1 2 الهندسة المعلوماتٌة

 2 - 2 معهد البحوث البحرٌة

 2 - 2 معهد البحوث البٌبٌة

 2 - 2 معهد اللؽات

 200 14 186 المجموع

 
 
 
 
 
 
 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

23 

 
 
 
 
 
 

 
( 9)لطبلب دراسات الماجستٌر والدكتوراه فً االختصاصات المختلفة مبٌنة بالجدول   (2016) فً العامرقنةبحاث الدراسات العلٌا المأ -

:  التالً

 
  (9 )الجدول 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّغّٛع        كوزٛهاٖ          ِبعَز١و         اٌى١ٍخ

 2  - 2            اٌؼٍَٛ

 6  - 6            إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚ اٌىٙوثبئ١خ

 2  - 2            ا١ٌٖلٌخ

 1 1                     - ِؼٙل اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 11 1          10           اٌّغّٛع
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: أبحاث الماجستٌر
بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو مبٌن  (537) ما ٌساوي  2016خبلل بلػ عدد أبحاث الماجستٌر المسجلة 

بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو مبٌن بالشكل  (186) العام نفسفً حٌن بلػ عدد الرسابل المنجزة فً ، ( 3)بالشكل
 .موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة بحثاً  ( 10 ) ، والمرقنة (4)
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تصدرت قابمة  الهندسة المدنٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة وات الطب البشري واالقتصاد ومن المبلحظ أن االختصاصات التابعة لكلً
على ، المنجزة بٌنما تصدرت كلٌات الطب البشري واالقتصاد واآلداب و الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة األبحاث أبحاث الماجستٌر المسجلة 

 المسجلة بكافة إلى  والمرقنةٌبٌن نسبة رسابل الماجستٌر المنجزة (5)فإن الشكل ، وبشكل عام .عكس ما أظهرته االختصاصات األخرى 
 . االختصاصات بالجامعة 
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 نسبة أبحاث الماجستٌر المنجزة و المرقنة  إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمٌة.  (5)الشكل 
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: أبحاث الدكتوراه 

، ( 6)مبٌن بالشكل  بحثاً موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما هو/93/  ما ٌساوي2016 بلػ عدد أبحاث الدكتوراه المسجلة لعام
موزعة على مختلؾ االختصاصات العلمٌة كما أبحاث  / 1/ و المرقنة  بحثاً /14/ٌساوي فً حٌن بلػ عدد الرسابل المنجزة فً هذا العام ما

 .( 7)هو مبٌن بالشكل 
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 تصدرت قابمة أبحاث الدكتوراه المسجلة والمنجزة على حد  والهندسة المدنٌة العلومو  االقتصاد اتمن المبلحظ أن االختصاصات التابعة لكلً
 المسجلة بكافة إلى نسبة رسابل الدكتوراه المنجزة نٌبً (8)سواء على عكس ما أظهرته االختصاصات األخرى  وبشكل عام فإن الشكل 

: االختصاصات العلمٌة بالجامعة 

 

 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

29 

 
  

 نسبة أبحاث الدكتوراه المنجزة والمرقنة إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمٌة . (8)الشكل 
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 2016خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌغبِؼخ 

: و١ٍخ ا٢داة 

ِٓ رؾل٠ل ا٨رغب٘بد  (2015- 2016)رٕطٍك اٌقطخ ا٦ٍزوار١غ١خ ٌى١ٍخ ا٢كاة ٚاٌؼٍَٛ ا٦َٔب١ٔخ  ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌفزوح اٌٛالؼخ ِبث١ٓ 

ٚاٌزٟ رٕطٍك ِٓ اٌزياَ اٌغبِؼخ ثزٛع١ٗ فؼب١ٌبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌقلِخ اٌز١ّٕخ , اٌَّزمج١ٍخ ٌْٕبٛبد ٚفؼب١ٌبد اٌى١ٍخ ٌٍَٕٛاد اٌقٌّ اٌمبكِخ 

ٚػ١ٍٗ فبْ أُ٘ ا٤٘لاف اٌوئ١َ١خ ٌٍى١ٍخ ٚ٘ٛ ثٕبء ٚرط٠ٛو اٌملهاد . ٚرى٠ٛٓ لبػلح ػ١ٍّخ ه١ٕٕخ ٚكػُ إٌّزظ اٌؼٍّٟ , اٌجْو٠خ اٌْبٍِخ ٌٍّغزّغ

ٚمٌه ِٓ ف٩ي رٛع١ُٙٙ اٌٝ ى٠بكح ٚرؾ١َٓ عٛكح ا٤ثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٔؾٛ اٌزوو١ي , اٌجؾض١خ ٌلٜ أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٩ٛٚة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

 .ػٍٝ اٌّٛا١ٙغ ٚاٌمٚب٠ب اٌزٟ رزؼٍك ثبٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ٚفلِخ اٌّغزّغ

و١ٍخ االلزصبد  

. فٟ لغُ اٌؼٍَٛ اٌّب١ٌخ ٚاٌّصشف١خ (ٚؽذح اٌز٠ًّٛ ٚاٌّصبسف) 

: ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽذح 

: رزؤٌف ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح ِٓ 

 .ارفبل١بد ثبىي ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّٖوف١خ -1

 . ٚأىِخ اٌو٘ٓ اٌؼمبهٞ CDSػمٛك  -2

 .اكاهح اٌّقبٛو فٟ إٌْبٛ اٌّٖوفٟ  -3

 .اكاهح ا١ٌٌَٛخ ٚأٔظّخ ّٙبْ اٌٛكائغ اٌّٖوف١خ -4

 . اٌؾٛوّخ فٟ اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ -5

 .اٌى١بٔبد اٌّب١ٌخ اٌؼ٩ّلخ -6

 .اٌزؤ١ِٓ اٌزم١ٍلٞ ٚا٩ٍ٦ِٟ -7

 .اٌّئٍَبد اٌّب١ٌخ اٌزم١ٍل٠خ ٚا١ِ٩ٍ٦خ -8

 . ثٛهٕخ ا٤ٚهاق اٌّب١ٌخ -9

 .اكاهح ا٨ئزّبْ اٌّٖوفٟ -10

 .ا٤كٚاد اٌّب١ٌخ  -11

 .ا٤ٍٛاق اٌّب١ٌخ -12

. ٔظو٠خ اٌز٠ًّٛ -13

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

: ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽذح : 

 .اٌز٠َٛك اٌزم١ٍلٞ ٚا٨ٌىزوٟٚٔ -1

 .عٛكح اٌقلِبد ٚإٌّزغبد -2

 . رّى١ٓ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ -3

 .إٌظبَ اٌّبٌٟ فٟ إٌّظّبد -4
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 .اكاهح إٌّظّبد اٌّب١ٌخ -5

 .اٌمواهاد ا٨ٍزضّبه٠خ  -6

  .اٌز٠ًّٛ اٌلٌٟٚ -7

 

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

: ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح 

 .ا٤ىِبد اٌّب١ٌخ ٚاٌّٖوف١خ -1

 .رٕبف١َخ اٌمطبػبد ا٨لزٖبك٠خ -2

 . اٌزقط١ٜ ا٦ل١ٍّٟ ٌٍمطبػبد ا٨لزٖبك٠خ -3

 .الزٖبك٠بد اٌطبلخ ٚاٌطبلبد اٌجل٠ٍخ ٚاٌّزغلكح -4

 .الزٖبك٠بد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ -5

 .اٌزىز٩د ا٨لزٖبك٠خ إٌبّئخ ٚاٌؼ٩لبد اٌل١ٌٚخ -6

 .ا٨رفبلبد اٌل١ٌٚخ ٚاٌزغبهح اٌقبهع١خ -7

 .ا٤ىِبد ا٨لزٖبك٠خ اٌؼب١ٌّخ -8

 .اٌّئٍَبد اٌل١ٌٚخ ٚا٤كاء ا٨لزٖبكٞ اٌؼبٌّٟ -9

 .ا١ٌَبٍبد اٌّب١ٌخ ٚإٌمل٠خ -10

 .ا٨ٍزضّبهاد اٌؾى١ِٛخ ٚاٌقبٕخ -11

 .اٌلػُ اٌؾىِٟٛ -12

 

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

: ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح 

 .ا١ٌَبٍبد اٌَىب١ٔخ ٚاٌز١ّٕخ ا٨لزٖبك٠خ ا٨عزّبػ١خ -1

 .اٌز٠ًّٛ اٌل٠ّغوافٟ ٚارغب٘برٗ اٌَّزمج١ٍخ -2

 . اٌلٚه ا٨لزٖبكٞ ٚا٨عزّبػٟ ٌٍّوأح -3

 .ٚالغ اٌقلِبد اٌّغزّؼ١خ -4

 .ِٛصٛل١خ اٌولُ ا٦ؽٖبئٟ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد -5

 .ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٚا٦ؽٖبء -6

 .ّٔنعخ اٌزطٛهاد اٌَىب١ٔخ -7

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

: ِؾبٚه اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍٛؽلح 

 .كٚه اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ فٟ ارقبم اٌمواه -1

 .رط٠ٛو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ -2

 . عٛكح ا٦فٖبػ اٌّؾبٍجٟ -3

 .َِئ١ٌٚبد ِٕٙخ اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ -4

 .رم١ٕبد ِؾبٍجخ اٌَّئ١ٌٚخ -5
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 .اٌولبثخ اٌّؾبٍج١خ ٚا٤كاء اٌّبٌٟ -6

 .رم١ٕبد ٚأٍب١ٌت ٔظُ اٌزىب١ٌف -7

 .رط٠ٛو ٔظُ اٌّؾبٍجخ اٌؾى١ِٛخ -8

 

و١ٍخ اٌضساػخ  

: اٌخطخ اٌجؾض١خ اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍخ

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ  اٌمغُ

 اٌؼٍَٛ

 األعبع١خ

اٌو٠ب١ٙبد اٌزطج١م١خ ٚاٍزقلاِٙب فٟ ِغبي -اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ ٚاٍزقلاِبرٙب. اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ إٌجبرٟ-اٌج١ئخ ٍِٚٛصبرٙب

. اٌز١ّٕخ 

 ؽفع ِٕزغبد رمبٔخ– ث١ٌٛٛع١ب ا٤ٍّبن ا٨لزٖبك٠خ – أزبع١خ عٙل ا١ٌٖل اٌجؾوٞ – اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٌٍفٛٔب اٌَّى١خ 

.  ا٤ٍّبن 

اٌجغبر١ٓ 

  (ا٤ٕٛي اٌٛهاص١خ, اٌوٞ, اٌز١َّل, اٌزوثخ)كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ ثبٔزبط اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ ِٓ ؽ١ش 

.  اٌقٚبه اٌؾم١ٍخ ٚاٌّؾ١ّخأزبط اٌج١ئ١خ فٟ دا٨عزٙبكاكهاٍخ رؤص١و 

 .اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ٌّؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌفبوٙخ

 .روث١خ ٚرؾ١َٓ ِؾب١ًٕ اٌقٚبه ٚاٌؾم١ٍخ ٚاٌّؾ١ّخ

 .رم١ٕبد أزبط اٌقٚبه فٟ اٌج١ٛد اٌّؾ١ّخ

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

 . اٌقٚبهأزبطاٍزقلاَ اٌّقٖجبد اٌؼ٠ٛٚخ فٟ 

. كهاٍخ اٌّْبوً اٌّزؼٍمخ ثٕجبربد اٌي٠ٕخ ٚر١َٕك اٌؾلائك

 اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ٌٍّؾب١ًٕ اٌجَزب١ٔخ- اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌٕجبربد اٌجَبر١ٓ

اٌّؾبص١ً 

اٌؾم١ٍخ 

. ػٍٝ أزبع١خ ٚٔٛػ١خ  اٌّؾب١ًٕ اٌّقزٍفخ (.....هٞ - ر١َّل)رؤص١و ثؼ٘ اٌّؼب٩ِد اٌيهاػ١خ 

. فٟ رم١١ُ إٕٔبف ثؼ٘ اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ ( RAPD-SSR)اٍزقلاَ ثؼ٘ اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ 

إٌٙذعخ 

اٌش٠ف١خ 

اٌغٕٟ ا٢ٌٟ ٌّؾٖٛي اٌي٠زْٛ ٚػ١ٍّبد فلِخ . رؤص١و ٔظُ اٌؾواصخ اٌّقزٍفخ ػٍٝ ّٔٛ ٚأزبع١خ اٌّؾب١ًٕ اٌيهاػ١خ

. رم١١ُ اٍزقلاَ أٔٛاع ِقزٍفخ ِٓ آ٨د اٌّىبفؾخ فٟ ظوٚف اٌيهاػخ اٌّؾ١ّخ. اٌجَزبْ

ػٍَٛ  

األغز٠خ 

ؽفع ٚر١ٕٖغ -١ِىوٚث١ٌٛٛع١ب ا٤غن٠خ ٚاٌٖٕبػبد ا١ٌّىوٚث١خ ؽفع ٚر١ٕٖغ إٌّزغبد إٌجبر١خ-عٛكح ٩ٍِٚخ اٌغناء

إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ 
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 .كهاٍبد ر١ٕٖف١خ ٌجؼ٘ اٌّغّٛػبد اٌؾْو٠خ ا٨لزٖبك٠خ. ا١ٌّٕبرٛكا اٌّّوٙخ ٌٍؾْواد ٚرطج١مبرٙب

 .(ؽٖو ٚث١ٌٛٛع١ب)ِزبثؼخ كهاٍخ اٌؾْواد ا٨لزٖبك٠خ اٌّٛعٛكح فٟ إٌّطمخ

 .(كهاٍخ كٚه اٌّمبِٚخ اٌغٙبى٠خ اٌّىزَجخ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ ا٨ِواٗ اٌفطو٠خ

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

 .كهاٍخ رؤص١و اٌَّزقٍٖبد إٌجبر١خ فٟ ِىبفؾخ أِواٗ ٚآفبد ٔؾً اٌؼًَ

 .(ىهاػخ ِؾ١ّخ, رفبؽ١بد, ؽ١ّٚب د)ا٦عواءاد اٌؾل٠ضخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ ا٨وبهٍٚبد اٌٚبهح ثبٌّيهٚػبد

ِىبفؾخ ا٤ػْبة اٌٚبهح فٟ اٌّؾب١ًٕ اٌؾم١ٍخ - رطج١مبد ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٣ٌفبد ٩ٌٍَِخ اٌج١ئ١خ ٚرقف١ف اٌزٍٛس

 .ٚاٌجَزب١ٔخ

 .(لٛاهٗ,اوبهٍٚبد )كهاٍخ رؤص١و اٌّووجبد اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزلاٌٚخ ػٍٝ اٌٖفبد اٌؾ٠ٛ١خ ٣ٌفبد اٌؾ١ٛا١ٔخ غ١و اٌؾْو٠خ

 .اٍزقلاَ ٛوائك و١ّ١بئ١خ ٚغ١و و١ّ١بئ١خ ٌّىبفؾخ ا٤ػْبة اٌّزطفٍخ فٟ اٌؾمٛي ٚاٌيهاػبد اٌّؾ١ّخ

 .(ا٨ٔزْبه ٚا٨ٍزقلاَ فٟ اٌّىبفؾخ)كهاٍخ اٌجىزو٠ب ٚ اٌفطو٠بربٌّّوٙخ ٌٍؾْواد 

 .(ا٨ٔزْبه ٚا٨ٍزقلاَ فٟ اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ)كهاٍخ اٌفطو٠بد  اٌّّوٙخ ٌٍؾْواد 

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

اإلٔزبط 

اٌؾ١ٛأٟ 

كهاٍخ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ٚاٌٛهاصٟ ٥ٌٍّبن - رؤص١و روو١ت اٌؼ١ٍمخ ػٍٝ و١ّخ ٚٔٛػ١خ إٌّزغبد اٌؾ١ٛا١ٔخ

. رؾ١َٓ اٌىفبءح اٌزٕب١ٍٍخ ٚا٦ٔزبع١خ ٌٍؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ. اٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ ٌٍلعبط ٌٍلعبط اٌجٍلٞ ٌّٚئّوارٗ ا٨ٔزبع١خ

. كهاٍخ ٕؾ١خ ٚٚثبئ١خ ٌٍّوٙبد ا٤ٍب١ٍخ اٌزٟ ر١ٖت اٌلٚاعٓ

 ٖ
١ب

ٌّ
ٚا

خ 
شث

ٌز
 ا
َٛ

ػٍ

كهاٍخ ثؼ٘ ِظب٘و اٌزٍٛس ؽ٠ٛ١ب ٚو١ّ١بئ١ب ٌؼلك ِٓ اٌَّطؾبد اٌّبئ١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ  

ػٍٝ ثؼ٘ اٌقٖبئٔ اٌؾ٠ٛ١خ /ػٖو اٌي٠زْٛ/اوّبي ا٤ثؾبس اٌغبه٠خ ؽب١ٌب ٚاٌّزؼٍمخ ثلهاٍخ أصو ١ِبٖ اٌغفذ 

 /.ثٕلٚهح-ىهاػخ ِؾ١ّخ-ووِخ-ؽ١ّٚبد-مهح ٕفواء/ٚاٌى١ّ١بئ١خ ٚا٨ٔزبع١خ ٤روثخ ِيهٚػخ 

ِزبثؼخ -ِزبثؼخ ػيي ػلك ِٓ ا٨٩ٌَد اٌّؾ١ٍخ اٌمبكهح ػٍٝ رفى١ه ١ِبٖ اٌغفذ ٚاعواء ا٨فزجبهاد ٌّؼوفخ فؼب١ٌزٙب

 .ػيي ػلك ِٓ ا٨٩ٌَد اٌمبكهح ِغ رضج١ذ ا٨ىٚد اٌغٛٞ ٚكهاٍخ فؼب١ٌزٙب

ِٛٙٛع اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚر١ٌٛل اٌغبى اٌؾ١ٛٞ ِٓ اٌّقٍفبد اٌيهاػ١خ ِٚقٍفبد اٌّلْ 

 .رل٠ٚو ِقٍفبد اٌّلْ اٌٍٖجخ فٟ اٌيهاػخ-رل٠ٚو ا١ٌّبٖ غ١و اٌزم١ٍل٠خ فٟ ا٨ٍزقلاِبد اٌيهاػ١خ

-رط٠ٛو اٌّؼبكٌخ اٌَّبك٠خ ٌٍؾ١ّٚبد ٚفك ٔٛػ١خ اٌزوثخ ٚا٦ٙبفبد اٌؼ٠ٛٚخ-اٌيهاػخ اٌؼ٠ٛٚخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ

أصو ٔٛع ا٤ٍّلح ا٨ىٚر١خ ٚٛو٠مخ اٙبفزٙب ػٍٝ ٔجبربد ِيهٚػخ فٟ روثخ و١ٍَخ 
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 ر١ّٕخ ٚرفؼ١ً كٚه اٌّوأح اٌو٠ف١خ -اٌؼّبٌخ اٌيهاػ١خ -اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌو٠ف١خ .اكاهح ٚر١ّٕخ اٌّٛاهك ا٨لزٖبك٠خ 

 .أ١ّ٘خ اٌز٠َٛك فٟ رط٠ٛو ا٦ٔزبط اٌيهاػٟ -أ١ّ٘خ ٚكٚه ا٦هّبك فٟ اٌز١ّٕخ اٌيهاػ١خ 

 .اٌزٕظ١ُ اٌيهاػٟ ٚأ١ّ٘زٗ فٟ إٌٙٛٗ ثمطبع اٌيهاػخ -اٌزقط١ٜ اٌيهاػٟ ٚكٚهٖ فٟ ر١ّٕخ اٌمطبع اٌيهاػٟ 

 .ا١ٌَبٍخ اٌيهاػ١خ فٟ اٌمطو اٌؼوثٟ اٌَٛهٞ ٚأصو٘ب فٟ رط٠ٛو اٌمطبع اٌيهاػٟ 

 .كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ الزٖبك٠خ ٦ٔزبط إٌّزغبد اٌيهاػ١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ 

ط 
شا

ؾ
اٌ

خ 
١ئ

ٌج
ٚا

اكاهح اٌّٛاهك اٌوػ٠ٛخ اٌؾواع١خ ٚاٌوػ٠ٛخ اٌغبفخ -إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌوػ٠ٛخ اٌؾواع١خ ٚاٌوػ٠ٛخ اٌيهاػ١خ

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

ا١ٌّبٖ 

 

:  و١ٍخ اٌؼٍَٛ  

 اٌخطخ اٌجؾض١خ فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ٌٍغٕٛاد اٌضالس  اٌمبدِخ

: لغُ اٌى١ّ١بء 

: اٌى١ّ١ــبء اٌف١ض٠بئ١ــخ : أٚالً 

 .رط٠ٛو ٛوائك اٌىزوٚو١ّ١بئ١خ ٦ٔزبط  اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ -1

 .كهاٍخ رآوً اٌّؼبكْ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ ٚ ٛوق وجؾٗ -2

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

 .كهاٍبد فٟ اٌى١ّ١بء اٌى١ِّٛخ ٚ اٌٚٛئ١خ -4

. اٍزقلاَ اٌي١ٌٛ٠زبد اٌطج١ؼخ فٟ ِؼبٌغخ ا١ٌّبٖ ٚ اٌزجبكي ا٠٤ٟٛٔ -5

:  اٌى١ّ١ــبء اٌؼع٠ٛخ ٚ اٌغض٠ئبد اٌعخّخ 

 .إطٕبع ػٚٛٞ ٌٍّووجبد اٌؼ٠ٛٚخ -1

 .اٍزق٩ٓ ٚ كهاٍخ إٌّزغبد اٌطج١ؼ١خ -2

 .كهاٍخ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ اٌؼٚٛٞ -3

. ر١ٕٖغ ٚ كهاٍخ اٌغي٠ئبد اٌٚقّخ ٚ اػبكح رل٠ٚو٘ب -4

: اٌى١ّــبء اٌالػع٠ٛخ 

 .كهاٍخ فٛآ ثؼ٘ اٌقبِبد اٌّؼل١ٔخ اٌطج١ؼ١خ فٟ اٌمطو -1

 .كهاٍخ ثؼ٘ ِقٍفبد اٌٖٕبػبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌجزو١ٌٚخ فٟ اٌمطو -2

 .رؾ١ٚو ِووجبد ِؼملح ٩ٌٍزفبكح ِٕٙب فٟ اٍزق٩ٓ اٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ -3

 .كهاٍخ ٔظو٠خ ٌّووجبد ٨ػ٠ٛٚخ -4

 .اٍزقلاَ ِٛأغ اٌزآوً اٌطج١ؼ١خ اٌٖل٠مخ ٌٍج١ئخ فٟ كهاٍخ رآوً اٌَطٛػ اٌّؼل١ٔخ -5
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: اٌى١ّ١ــبء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚ اٌج١ئ١خ 

 .اٍزق٩ٓ ٚ رمل٠و ثؼ٘ اٌّووجبد ثبٌطوائك اٌىوِٚبرٛغواف١خ -1

 .كهاٍبد رؾ١ٍ١ٍخ ١ٛف١خ ٌّووجبد ١ٕل١ٔ٨خ ٚ ِٛاك فٍي٠خ ٛج١ؼ١خ ٚ ٍِٛصبد ث١ئ١خ -2

فٟ ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ ، ٚ ١ِبٖ ا٤ِطبه ،  (ِج١لاد ، ػٕبٕو صم١ٍخ ، ِووجبد ١٘لهٚووث١ٔٛخ ػطو٠خ ٚ أ١ٌفبر١خ  )كهاٍبد فٟ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ  -3

 .ٚ اٌٙٛاء ، ٚ اٌزوثخ 

 .كهاٍبد رؾ١ٍ١ٍخ ثبٌطوائك اٌىٙوو١ّ١بئ١خ -4

 :لغّٟ اٌش٠بظ١بد ٚ اإلؽصــبء

: ثؾٛس ٔظو٠خ ٚفك اٌّؾبٚه ا٢ر١ــخ 

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

٠زّٚٓ ٔظو٠خ رمو٠ت اٌزٛاثغ اٌؼمل٠خ ، اٌّزواعؾبد اٌزىب١ٍِخ ٚ اٌزٛاثغ اٌؾلٚك٠خ فٟ فٚبءاد اٌزٛاثغ اٌّّضٍخ : ِؾٛه اٌزؾ١ًٍ اٌؼملٞ  -2

 .رىب١ٍِبًا 

٠زّٚٓ اٌّغّٛػبد إٌغ١ّخ ٚ اٌّغّٛػبد اٌّؾلثخ ِٚفب١ُ٘ اٌزوآ ٚ ِٛٙٛػبد اٌفًٖ ثبٌَٕجخ ٌٍّغّٛػبد : ِؾٛه اٌزجٌٛٛع١ب  -3

 .لجً اٌّفزٛؽخ

 .٠زّٚٓ ٔظو٠خ ثــٛي، ٔظو٠خ اٌج١بْ ، ىِوح ٌــٟ ، ٔظو٠خ ا٤ػلاك: ِؾٛه اٌغجـو  -4

. ٠زّٚٓ اٌّؼبك٨د ِٓ ِوارت ػ١ٍب ٚ ؽٍٙب ثطوق رىب١ٍِخ: ِؾٛه اٌّؼبك٨د اٌزفب١ٍٙخ  -5

: ثؾٛس رطج١م١ــخ ٚفك اٌّؾــبٚس ا٢ر١خ

 .٠زّٚٓ اٌو٠ب١ٙبد اٌزطج١م١خ ٚ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ا٦ؽٖبئ١خ: ِؾٛه ا٦ؽٖبء اٌو٠بٟٙ  -1

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

 .٠زّٚٓ اٌجوِغخ اٌقط١خ ٚ غ١و اٌقط١خ ٚ اٌل٠ٕب١ِى١خ ٚ اٌجوِغخ ِزؼلكح ا٤٘لاف: ِؾٛه ثؾٛس اٌؼ١ٍّبد ٚ رطج١مبرٙب  -3

 

: لــغُ اٌف١ض٠ــبء

 .ِٛا١ٙغ ثؾض١خ فٟ ِغبي ف١ي٠بء اٌّٛاك اٌّؼل١ٔخ ٚ ف١ي٠بء أٖٔبف إٌٛالً ٚ اٌّٛاك اٌؼبىٌخ ٚ فٟ ِغبي اٌطبلبد اٌّزغلكح -1

ِٛا١ٙغ فٟ اٌلهاٍبد اٌط١ف١خ ثبٌزْؼ١غ ٚ ِٛا١ٙغ فٟ اٌّؼبكٌخ اٌؾوو١خ ٚ رطج١مبرٙب فٟ كهاٍخ اٌج٩ىِب ، ٚ اٌَٛائً اٌى١ِّٛخ ،ٚ فٟ  -2

 .كهاٍخ اٌزٕبظو فٟ اٌغًّ اٌى١ِّٛخ

 .كهاٍبد فٟ اٌج١ٕخ ا٠ٌٕٚٛخ ٚ رطج١مبرٙب -3

 .كهاٍبد فٟ ٔظو٠خ إٌَج١خ اٌؼبِخ -4

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

 .اٌلاهاد اٌول١ّخ ٚ ِغب٨د اٍزقلاَ اٌّٚقُ اٌؼ١ٍّبرٟ ٚ اٌزؾىُ ٚ ا٨رٖب٨د ٚ إٌظُ -6

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

 ٚ كهاٍخ رؤص١و أّؼخ ا١ٌٍيه ػٍٝ اٌّٛاك اٌّغٕب١َ١ٛخ اٌطوك٠خ ٚ Excimers أٚ ١ٌيهاد CO2كهاٍٛ ٚ ثٕبء ١ٌيه غبىٞ ، ١ٌيه -8

 .كهاٍخ اٌج٩ىِب اٌٌّٛلح ثب١ٌٍيه

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

 .اٌلفغ اٌج٩ىِٟ ا١ٌٍيهٞ-اٌّفبػ١ً اٌٚٛئ١خ ا٩ٌفط١خ ٚ ا١ٌٍيه ٚ ِْىٍخ اٌطبلخ -10

 .Ablationاٌزطب٠و – رفبػً اٌؾيِخ ا١ٌٍيه٠خ ِغ ٍطٛػ ثؼ٘ اٌّٛاك  -11
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: لغُ ػٍُ اٌؾ١بح إٌجبر١ـخ

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

 .اٍزق٩ٓ ثؼ٘ اٌّووجبد ماد ا١ّ٘٤خ اٌطج١خ ِٓ ثؼ٘ إٌجبربد اٌل١ٔب ٚ اٌوال١خ -2

 .رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ ٚ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ فٟ اٌغطبء إٌجبرٟ -3

 .اٌفٍٛها اٌَٛه٠خ ٚ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ -4

 .ر١ٕٖف إٌجبربد اٌوال١خ ا٤ه١ٙخ ٚ اٌّبئ١خ -5

 .إٌْبٛبد اٌجْو٠خ فٟ اٌج١ئخ ٚ رطج١مبد ػٍُ اٌج١ئخ فٟ اٍزغ٩ي اٌو١ّل ٌٍّٛاهك اٌطج١ؼ١خ -6

 .رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ فٟ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚأصو ٘نٖ ا٤ؽ١بء ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ا٤فوٜ -7

 .ر١ٕٖف ٛؾبٌت ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ ٚ اٌّبٌؾخ ٚ اٌزوثخ اٌوٛجخ -8

 .اٍزيهاع اٌؼٛاٌك إٌجبر١خ ٚ اٍزقلاِٙب فٟ رطج١مبد ِقزٍفخ -9

 .(ىهاػخ ا٤َٔغخ إٌجبر١خ  )اٌزمبٔبد اٌؾ٠ٛ١خ  -10

: لغُ ػٍُ اٌؾ١ــبح اٌؾ١ٛا١ٔــخ

 .كهاٍخ ث١ئ١خ ٚ ر١ٕٖف١خ ٌٍزٕٛع اٌؾ٠ٛ١خ فٟ ع١ّغ اٌج١ئبد -1

 .كهاٍخ رؤص١و اٌزٍٛس ػٍٝ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ ػِّٛبًا  -2

كٚهح ؽ١برٙب، اٍزيهاػٙب، أكٚاه٘ب فٟ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌّقزٍفخ، أكٚاه٘ب وؾ١ٛأبد  )كهاٍبد ػٍٝ ا٤ٔٛاع اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌّّٙخ الزٖبك٠بًا  -3

 .(رغوثخ فٟ ػٍُ اٌََّٛ، اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ، ا٦ٔزبع١خ اٌضب٠ٛٔخ ٚ غ١و٘ــب 

 .(كهاٍخ ر١ٕٖف١خ ٚ ث١ٌٛٛع١خ ، ِٕبػخ فّغ١خ ٚ عي٠ئ١خ )ِؾٛه كهاٍبد ػٍُ إٌّبػخ ٚ اٌطف١ٍ١بد  -4

 .كهاٍبد فٟ ِغبي اٌج١ٌٛٛع١ب اٌق٠ٍٛخ ٚ اٌغي٠ئ١خ -5

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

 .ِؾٛه كهاٍبد اٌف١ي٠ٌٛٛع١ب اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ اٌٍَٛن اٌؾ١ٛأٟ -7

 .كهاٍبد فٟ ِغبي اٌزٕبِٟ اٌغ١ٕٕٟ -8

. كهاٍبد ١َٔغ١خ ٚ رْو٠ؾ١خ ِمبهٔخ -9

: لغُ اٌغ١ٌٛٛع١ــب

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

 .(، اٌوفبَ ٚ غ١و٘ــب 

ٚ أ١ّ٘زٙب فٟ  (اٌغـبة  )، ٚ اٌّورجطخ ثبٌفبٌك اٌّْولٟ  (فبٌك ا٩ٌمل١ــخ  )كهاٍبد ع١ٛف١ي٠بئ١خ ِورجطخ ثبٌّٕبٛك إٌْطخ رىز١ٔٛبًا  -2

 .اٌىْف ٚ اٌزٕم١ت ػٓ اٌقبِبد

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

 
اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ فٟ و١ٍخ إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌىٙوثبئ١خ 

 عٛدح اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ: اٌّؾٛس األٚي :

 .رؤ١ِٓ اٌّٛصٛل١خ -1

 .ا٨ٍزمواه -2

 .اكاهح ا٤ػطبي -3

 .اٌؾل ِٓ ا٤ػطبي -4

 .عٛكح اٌطبلخ -5

 .اٌزٛافم١بد -6

 .ػلَ اٌزٛاىْ -7

 .رؼ٠ٛ٘ ا٨ٍزطبػخ اٌوك٠خ -8

.   أرّزخ اكاهح اٌطبلخ -9

 ٟٔاعزخذاَ اٌطبلبد اٌّزغذدح: اٌّؾٛس اٌضب .

 .كهاٍخ ػٕبٕو ّٚوٚٛ ٔظبَ اٌوثٜ اٌىٙوثبئٟ ِغ رغ١ٙياد ٔظُ ر١ٌٛل اٌطبلخ اٌّؼزّل ػٍٝ اٌطبلبد اٌّزغلكح -1

 .ل١بكح أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح -2

 .اٌلهاٍبد ا٨لزٖبك٠خ فٟ أٔظّخ اٌطبلبد اٌّزغلكح -3

. اٌزطج١مبد اٌؾواه٠خ ٌٍطبلخ ا١ٌَّْخ -4

 .أٔظّخ اٌق٠٩ب اٌىٙو١َّّٚخ -5

 .اٌو٠ؾ١خ أٔظّخ ٛبلخ اٌو٠بػ ٚاٌؼٕفبد -6

 .ؽواه٠خ ٚاٌّٚقبد اٌؾواه٠خ أٔظّخ اٌطبلخ اٌغ١ٛ -7

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

 .(اٌزقي٠ٓ اٌؾواهٞ, ِؼبٌغخ إٌفب٠بد, ٚاٌغيه

 .كهاٍخ ػٕبٕو ػٍجخ اٌَوػخ فٟ ِٕظِٛخ اٌؼٕفخ اٌو٠ؾ١خ -9

 .كهاٍخ ػٍُ اٌّٛاك اٌّزؼٍك ثز١ُّٖ رغ١ٙياد اٌطبلخ اٌّزغلكح -10

 اٌم١بدح ٚ ا٢الد ٚاألرّزخ ٌٕظبَ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ: اٌّؾٛس اٌضبٌش :

 .أٔظّخ اٌزؾىُ اٌْؼبػٟ ٌم١بكح اٌّؾووبد اٌزؾو١ٚ٠خ -1

 .أٔظّخ اٌزؼل٠ً فٟ ل١بكح اٌّؾووبد اٌىٙوثبئ١خ -2

 .كهاٍخ اٌؼ١ٍّبد اٌل٠ٕب١ِى١خ فٟ أٔظّخ اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ -3

 .كهاٍخ رقف١٘ أصو اٌزٛافم١بد فٟ أٔظّخ اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ -4

 .اٌو٠ؾ١خ اٌم١بكح ٚ اٌزؾىُ ٤ٔظّخ اٌؼٕفبد -5

١خ ٌٍّؾووبد اٌىٙوثبئ١خ -6  .اٌم١بكح اٌٍََّّ

  : األٔظّخ اٌجشِغ١خ ٚأٔظّخ لٛاػذ اٌج١بٔبد: اٌشاثغ اٌّؾٛس

 .ر١ُّٖ ٚثٕبء لٛاػل اٌج١بٔبد ٚأ١ّ٘زٙب فٟ ارقبم اٌمواه -1

 .ٌغبد اٌجوِغخ ٚاٍزقلاِبرٙب -2

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

  اٌّؼبٌغبد اٌّٛىػخ  -1

 . إٌظُ إٌّّٚخ -2

 . اٌٍغبد اٌٖٛه٠خ ٚٔظُ اٌزْغ١ً -3

 . اٌّؼبٌغخ ٚاٌجوِغخ اٌزفوػ١خ -4

 اٌشجىبد اٌؾبعٛث١خ ٚأِٓ اٌّؼٍِٛبد  : اٌّؾٛس اٌغبدط

 .ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ ٚ ر١ّّٖٙب -1

 .أِٓ اٌّؼٍِٛبد -2

 اكاهح ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ -3

 أِٓ ّجىبد اٌؾٛا١ٍت اٌٍَى١خ ٚ ا٩ٌٍٍى١خ -4

 ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّٛىػخ -5

 رواًٍ اٌّؼط١بد -6

 رم١ٕخ اٌّقلِبد -7

  كهاٍخ ٚ رؾ١َٓ ثوٚرٛو٨ٛد ّجىبد اٌؾٛا١ٍت -8

 

 اٌزؾىُ اٌصٕبػٟ ٚاٌزوبء اٌصٕؼٟ : اٌّؾٛس اٌغبثغ

 .اٌْجىبد اٌؼٖج١ٔٛخ ٚرطج١مبرٙب -1

 .اٌول١ّخ ِؼبٌغخ ِٚؼبٌغبد ا٦ّبهح -2

 .اٌزؾىُ ا٢ٌٟ ثبٍزقلاَ اٌؾبٍت ٚاٌّزؾىّبد ا١ٌّىو٠ٚخ -3

 .إٌظُ إٌّطم١خ ٚاٌلاهاد اٌمبثٍخ ٌٍجوِغخ -4

 .رطج١مبد ٔظُ اٌنوبء اٌٖٕؼٟ ٚإٌظُ اٌقج١وح -5

 .ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ ٚإٌظُ اٌنو١خ -6

 اٌٖٕبػٟ اٌوٚثٛربد ٚأٔظّخ اٌزؾىُ -7

 .scadaٔظُ  رؾ١ًٖ اٌج١بٔبد  -8

. اٌزؾىُ ثب٨٘زياىاد فٟ ػيي أٔظّخ ا١ٌّىبرو١ٔٚه -9

 

 ِٓا٢الد اٌؾشاس٠خ : اٌّؾٛس اٌضب

 .اكاهح اٌطبلخ فٟ اٌّجبٟٔ ٚا٤ث١ٕخ اٌَّزلاِخ -1

 .أٔظّخ اٌزلفئخ ٚاٌزى١١ف ٚآ٨د اٌزجو٠ل -2

 .أزمبي اٌؾواهح فٟ ا٤ٔظّخ ا١ٌّىب١ٔى١خ -3

. آ٨د اٌغو٠بْ -4

 .أٔظّخ ِؾووبد ا٨ؽزواق اٌلافٍٟ -5

 

 اٌؾذ ِٓ اٌزٍٛس اٌج١ئٟ : اٌّؾٛس اٌزبعغ

 .كهاٍخ اٌزٍٛس اٌجؾوٞ ثبٌي٠ذ ِٚقٍفبد اٌَفٕٛ ػطجٙب -1

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

 .كهاٍخ رقف١٘ أجؼبصبد ػٛاكَ ِؾووبد اٌَفٓ اٌّئصو ثٖٛهح ٍٍج١خ ػٍٝ اٌج١ئخ -3

 .كهاٍخ اٌزجبكي اٌغبىٞ ٚعٛكح ا٤كاء ٌّؾووبد اٌل٠يي اٌجؾو٠خ -4

 .كٚه ػٍُ اٌّٛاك فٟ اػبكح رل٠ٚو إٌفب٠بد ٚ اٌّقٍفبد -5
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 اٌزص١ُّ ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ ٌٍغفٓ : اٌّؾٛس اٌؼبشش

 . كهاٍخ ٍٍٛن اٌوفبٕبد -1

 .كهاٍخ إٌّبٚهح ٚكفبد اٌزٛع١ٗ -2

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

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

 .كهاٍخ اٌؾووبد اٌزؤهعؾ١خ ٌٍَفٓ ٚٛوق رق١ّل٘ب -5

 

 ِؾطبد اٌمذسح اٌجؾش٠خ : اٌّؾٛس اٌؾبدٞ ػشش

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

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

 .ّٔنعخ ِٚؾبوبح اٌّؾووبد اٌجؾو٠خ ٚأٔظّخ فلِزٙب -3

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

 

 

 الزصبد٠بد إٌمً اٌجؾشٞ : اٌّؾٛس اٌضبٟٔ ػشش

 .رط٠ٛو ٍٚبئً إٌمً اٌجؾوٞ -1

. رط٠ٛو ٚرؾل٠ش اٍزضّبه اٌّٛأئ اٌجؾو٠خ ف١ٕب ٚ الزٖبك٠ب -2

 وٙشثبء اٌغفٓ : اٌّؾٛس اٌضبٌش ػشش

 .كهاٍخ اٌزٛافم١بد فٟ اٌْجىبد اٌىٙوثبئ١خ ػٍٝ اٌَفٓ -1

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

 

 

 ِؼبٌغخ ٚرؾ١ًٍ اٌصٛس اٌشل١ّخ : اٌّؾٛس اٌشاثغ ػشش

 .Mochie vision systems أٔظّخ هإ٠خ ا٢ٌخ  -1

 .Biomechanicا١ٌّىب١ٔه اٌؾ١ٛٞ -2

 .إٌٙلٍخ اٌطج١خ ِٚؼبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّخ -3

 .Biometricاٌم١بٍبد اٌؾ٠ٛ١خ  -4

 .اٌزؼوف ػٍٝ إٌّبمط ثبٍزقلاَ ِؼبٌغخ اٌٖٛه اٌول١ّخ -5

 ِؼبٌغخ اٌٖٛه ص٩ص١خ ا٤ثؼبك -6

 

 اٌزٕظ١ُ ٚ اٌزص١ٕغ ٚاألرّزخ اٌصٕبػ١خ: اٌّؾٛس اٌخبِظ ػشش :

 .ا٤ٔظّخ ا١ٌٙله١ٌٚى١خ ٚ اٌٙٛائ١خ -1

 . ر١ُّٖ ػ١ٍّبد إٌمً فٟ فطٛٛ ا٦ٔزبط اٌّئرّزخ -2

 .أٔظّخ اٌز١ٕٖغ اٌّؤخ -3

 

 ٌّؾٛس اٌغبدط ػشش ػٍُ اٌّٛاد ٚ خٛاصٙب ٚرم١ٕبد اٌغجبوخ .

 .ا٨فزجبهاد ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚاٌف١ي٠بئ١خ– أٔظّخ اٌز١ٕٖغ ثب٨٢د – اٌق٩ئٜ–اٌج١ّ١ٌٛواد -1

 . اٌّٛاك اٌّووجخ اٌج١ّ١ٌٛو٠خ -2

 .اٌقْت اٌٖٕبػٟ مٚ ا٤ٍبً اٌو٠ي٠ٕٟ -3

 .اٌزآوً فٟ اٌّؼبكْ -4

 (ٔبٔٛرىٌٕٛٛع١ب)رم١ٕبد إٌبٔٛ  -5

 .(ا٨ؽزىبن ٚا٨٘زواء ٚاٌزي١٠ذ)ػٍُ اٌزوا٠جٌٛٛع١ب  -6

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

 . كهاٍخ ٚر١ُّٖ ا٤ػّلح ٚ اٌّؾبٚه ثَّبػلح اٌؾبٍت اػزّبكا ػٍٝ ثواِظ اٌز١ُّٖ اٌؾبٍٛث١خ -1

 . كهاٍخ ٚر١ُّٖ ا٦ْٔبءاد اٌّؼل١ٔخ ثَّبػلح اٌؾبٍت اػزّبكا ػٍٝ ثواِظ اٌز١ُّٖ اٌؾبٍٛث١خ -2

 .CADكهاٍخ ٚ ر١ُّٖ ٚرط٠ٛو أعٙيح رضج١ذ اٌىَٛه فٟ اٌؼظبَ ثَّبػلح ثؤبِظ  -3

 إٌٙذعخ االٌىزش١ٔٚخ ٚرطج١مبرٙب  : اٌّؾٛس اٌضبِٓ ػشش

 .إٌّنعخ ٚ اٌّؾبوبح فٟ ٔظُ ا٨رٖب٨د -1

 . ٕ٘لٍخ ا٨ٌىزو١ٔٚبد ٚرطج١مبرٙب ّٚٔنعزٙب -2

 .إٌظُ ا٨ٌىزو١ٔٚخ فٟ ٕ٘لٍخ ا٨رٖب٨د ٚاٌؾبٍجبد -3

 .ٔظُ اٌم١بٍبد ا٨ٌىزو١ٔٚخ ٚ رم١ٕبرٙب -4

 دساعخ ٚرؾغ١ٓ شجىبد االرصبالد ٚسفغ عٛدرٙب: اٌّؾٛس اٌزبعغ ػشش .

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

  اٌق٠ٛ١ٍخ -2

 .اٌفٚبئ١خ -3

 ْٚدساعخ ٚ رؾغ١ٓ ٚعبئػ االرصبي :اٌّؾٛس اٌؼشش

 .رؾ١َٓ أكاء اٌٙٛائ١بد .1

 .رؾ١َٓ أكاء اٌزغ١ٙياد ا١ٌّىو٠ٚخ ٚ اٌٚٛئ١خ ٚاٌواكاه٠خ .2

 .اكفبي اٌزمبٔبد إٌب٠ٛٔخ فٟ ٍٚبئٜ ا٨رٖب٨د .3

 .اٌزٛافك اٌىٙو١َٟٛ فٟ ٔظُ ا٨رٖب٨د .4

 

: و١ٍخ اٌطت 

 
 لغــــــــُ اٌغشاؽـــــخ

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

 ِبعل ػٍٟ.ك– ػّبك ك١ِٜٚ .ك– ِؾّل ٔبٕو .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼظ١ّخ ػٕل ا٤ٛفبي 

 ػيد اٌّؾّل.ك– ِؼٓ ٍؼل .ك– اؽّل عٟٛٔ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼظ١ّخ 

 اوضُ لٕغواٚٞ.ك– فئاك ؽبط لبٍُ .ك– ٍغ١غ َِؼٛك .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼبِخ 

 اؽّل ٍؼل.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌزٕظ١و٠خ 

 ػٍٟ ػٍُٛ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخا٤ٚهاَ 

ه١ّل .ك– عّبي اٌلغ٩ٚٞ .ك– ِؾّل ٕبٌؼ ػٍٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌؼٖج١خ 

 َِوح

 ِٚو ػجل اٌٍط١ف.ك– ِٕزغت ٕبٌؼ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ اٌمٍت 

 ِؾّل ٠ٍٛف.ك– ِؾّل وٕؼبْ .ك– ٌئٞ ٔلاف .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌج١ٌٛخ 

 ٍٍّبْ اٌمبٟٙ.ك– كِو ه١ِٚخ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌٖله٠خ 
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 ثَبَ ٠ٍٛف.ك– فبكٞ وِ .ك– صبئو ٩ٍِخ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواؽخ اٌزغ١ٍ١ّخ ٚ اٌزو١ّ١ِخ ٚاٌؾوٚق 

 غبُٔ اؽّل .ك– ػٍٟ وفب .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ ا٤ٚػ١خ

 لغــــــــُ اٌزخذ٠ش ٚاإلٔؼبػ 

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

 ٌّب ػلهح.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزقل٠و ٚا٦ٔؼبُ ػٕل ا٤ٛفبي 

 ػم١ً فلاَ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ اٌمٍت ٚ اٌٖله  

 ٔلٜ اٍّبػ١ً.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزقل٠و ٚا٦ٔؼبُ فٟ عواؽخ  ا٤ٛفبي

 لغــــــــُ األٚساَ

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ١ِقبئ١ً عوعٌ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ أِواٗ اٌلَ  

  ثَبَ ٍؼل.ك– ؽّيح ّج١ت .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌطت إٌٛٚٞ   

  ١٘ضُ لطٛف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌّؼبٌغخ اٌْؼبػ١خ 

  ٔبكه ػجل هللا.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ كاف١ٍخ أٚهاَ 

 لغــــــــُ األغفــــــبي  

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

 ػجل إٌّؼُ غبُٔ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ٚهاَ ػٕل ا٤ٛفبي 

 ِبىْ غب١ٌخ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ِواٗ اٌؼٖج١خ  ػٕل ا٤ٛفبي 

  ٍٍٛٓ ٕمٛه.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغلك اٌُٖ  ػٕل ا٤ٛفبي 

 لغــــــــُ اٌزشش٠ؼ اٌّشظٟ  

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

 ػٍٟ كاإٚك .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ إٌّبػ١بد ٚاٌّٖٛي

  ِؾّل أك٠ت ؽٛه٠خ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٕبػ١بد ١َٔغ١خ  
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 لغــــــــُ اٌطـــــــت اٌششػـــــــٟ   

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ٌئٞ ػبثل٠ٓ.ك–  عبثو ١ٍٍّبْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌطت اٌْوػٟ 

 لغــــــــُ األر١ٔـــــــــــــخ 

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ٠بٍو ػٍٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌَّؼ١بد  

  عٛهط ػ١َٝ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ ع١ٛة رٕظ١و٠خ 

  أه٠ظ اٌؼَبف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  عواؽخ أٚهاَ اٌؼٕك ٚلبػلح اٌغّغ١ّخ  

 لغــــــــُ األِشاض اٌغٍذ٠ــــــخ    

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ِواٗ اٌغٍل٠خ ٚاٌي٘و٠خ   

 

 ِؾّٛك .ك–  ػجل اٌؾ١ٍُ ه١ِٚخ .ك–  ؽ١ّل ١ٍٍّبْ .ك

 كٌٛي

 لغــــــــُ اٌؼ١ٕ١ــــــــخ 

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ؽج١ت ٠ٍٛف .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  عواؽخ اٌؼ١ٓ 

  ر١ُ كه٠ِٚ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ِواٗ اٌمو١ٔخ ٚعواؽزٙب 

  ٍٕلً ػٍٟ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ أِواٗ اٌؼ١ٓ ػٕل ا٤ٛفبي  

 لغــــــــُ االد٠ٚخ     

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ِؾّل ِزٛط.ك–  ٔياه ؽَٓ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا٤ك٠ٚخ     

 لغــــــــُ اٌف١ض٠ٌٛٛع١ب    



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ى٠ٕت ٠ب١ٍٓ.ك–  ػلٔبْ ى٠ٕت .ك–  ػم١ً ؽغٛى .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌف١ي٠ٌٛٛع١ب       

 اٌّخجشٌٞطت لغــــــــُ ا

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

 ف١ًٖ .ك–  ٍبِٟ ٕٛفٟ .ك–  ثَبَ ػبثل٠ٓ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ 

 هٙٛاْ

  ٠ٍٛف ىه٠ك.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌف١وٍٚبد 

  ١٘ضُ ٠بىعٟ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌغواص١ُ ٚ إٌّبػخ 

 ؽَبْ ؽ١َٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ إٌّبػخ 

 لغــــــــُ األشؼــــــــخ   

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ػبِو عووٌ.ك–  ثبًٍ اٌؼجبً .ك–  ف١ًٖ ٔبٕو .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ّؼخ       

 لغــــــــُ  غت األعشح ٚاٌّغزّغ

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  فٛاى ؽ١له .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌٖؾخ اٌؼبِخ      

ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌطت اٌٛلبئٟ      

  

  هافغ ّؼجبْ.ك

 لغــــــــُ األِشاض إٌغبئ١خ 

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ثبًٍ ِؾّل.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أٛفبي ا٤ٔبث١ت  

 فواً ٠ب١ٍٓ لٖبة.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أٚهاَ َٔبئ١خ  

  ٍؾو ؽَٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ   ػمُ ٚعواؽخ رٕظ١و٠خ    
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 لغــــــــُ  األِشاض اٌجبغٕــــــــخ   

أٍّبء أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ ٚؽلح  ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اٌجؾش  

  ِؼ١ٓ ١ٍّخ.ك–  اووَ عؾغبػ .ك–  ؽَبَ ثٍخ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌمٍت     

  ؽ١َٓ ٍٍّبْ.ك–  غ١بس ك٠جبْ .ك–  ٠َو ِؾّل .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ اٌٖله٠خ  

  ػ١َٝ ٠٨مخ.ك–  ِط١غ عٟٛٔ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ اٌؼٖج١خ 

  ػّو هٙب.ك–  غ١بس هث١غ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ إٌف١َخ 

 ٔٚبي .ك–  اٍّبػ١ً ؽّبك .ك– ؽَبْ ى٠يفْٛ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ ا١ٌّٚٙخ 

 اٍى١ف

  أه٠ظ ثٛثٛ .ك–  ١ِٕف ِوػٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌغلك اٌُٖ 

  ؽ١َٓ ٍؼ١ل.ك–  اثوا١ُ٘ ١ٍٍّبْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌى١ٍخ 

  وبٍو اٌلٚ.ك–  اؽّل ثلهاْ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌغٙبى اٌؾووٟ 

  اوضُ ١٘فب.ك–  أٍبِخ ؽَٓ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌّؼبٌغخ اٌف١ي٠بئ١خ 

  فواً ؽ١َٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ك٠ِٛبد ٍٚو٠و٠خ 

  ٔبفغ ػجل اٌوؽّٓ.ك–  ه٠بٗ عبٌك .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  أِواٗ اٌلَ 

  ثبٍُ ِؼوٚف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  اٌؼٕب٠خ اٌّْلكح 

  ِؾّل ػ١َٝ ػٍٟ .ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ   اٌطت اٌو٠بٟٙ 

  غ١بس ِؼوٚف.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ   ػٍُ إٌّبػخ اٌَو٠و٠خ

  ًِٕٙ ؽ١َٓ.ك ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ  ا٤ِواٗ ا٨ٔزب١ٔخ
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و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ  

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

 

: فٟ ِغبي ١ِبٖ اٌششة ٚاٌّصبدس اٌّبئ١خ- أٚالً 

. ّٔنعخ ّجىبد ١ِبٖ اٌْوة - (1

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

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

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

( . اىاٌخ ثؼ٘ اٌْٛاهك ِٓ ا١ٌّبٖ وبٌؾل٠ل ٚاٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ ٚغ١و٘ب – رؾ١ٍخ ا١ٌّبٖ ) رط٠ٛو ٛوائك رؾ١َٓ ِٛإفبد ١ِبٖ اٌْوة - (5

، اٙبفخ اٌٝ رم١١ُ ِقبٛو وٍٛهح ١ِبٖ ( اٍزقلاَ اٌّٛاك اٌّؾ١ٍخ اٌطج١ؼ١خ ٚا٨ٕطٕبػ١خ فٟ اٌّوّؾبد ) َِبئً رو١ّؼ ٚرؼم١ُ ا١ٌّبٖ - (6

. اٌْوة 

. رو١ّل اٍز٩ٙن ا١ٌّبٖ ٚاٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌّْبه٠غ ا١ٌّبٖ - (7

.  ٚاٌنوبء اٌٖٕؼٟ فٟ ؽً ثؼ٘ اٌّْبوً اٌج١ئ١خ GISرطج١مبد ٔظُ اٌـ - (8

 

: فٟ ِغبي ١ِبٖ اٌصشف اٌصؾٟ ٚاٌصٕبػٟ ٚاٌّطشٞ  -صب١ٔب

. ّٔنعخ اٌْجىبد ٌّقزٍف أٔظّخ اٌٖوف اٌٖؾٟ - (1

. رٍٛس اٌّٖبكه اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ ث١ّبٖ اٌٖوف اٌّؼب١ّخ ٚاٌٖٕبػ١خ ٚاٌزٕم١خ اٌنار١خ ف١ٙب - (2

 . رؤص١و اٌزٍٛس اٌؾواهٞ ٚاٌزٍٛس ثبٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ ػٍٝ عٛكح ١ِبٖ اٌّٖبكه اٌّبئ١خ اٌَطؾ١خ ٚاٌغٛف١خ - (3

فيأبد ٙجٜ اٌزلفك اٌّطوٞ – رؾل٠ش ٚرط٠ٛو ِؼب٩ِد ِٕٚؾ١ٕبد اٌز١ُّٖ – رٍٛس اٌغو٠بٔبد اٌّطو٠خ ) َِبئً اٌٖوف اٌّطوٞ - (4

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

. رط٠ٛو ّٔبمط ٚؽلاد اٌّؼبٌغخ اٌّلِغخ ٌّؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ فٟ اٌزغّؼبد اٌَىب١ٔخ اٌٖغ١وح- (5

– اٌٛهق – اٌلثبغخ - ِؼبٕو اٌي٠زْٛ- ا١ٌَٕظ - ا٤ٌجبْ - اٌَىو: ِٖبٔغ ) ٔظُ اٌّؼبٌغخ ا١ٌٚ٤خ ٚاٌّزملِخ ١ٌّبٖ اٌٖوف اٌٖٕبػٟ - (6

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

. ٛوائك اٌّؼبٌغخ اٌّزملِخ ١ٌّبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ - (7

. ّٔنعخ ِؾطبد ِؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ- (8

. اٍزقلاَ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖؾٟ اٌّؼبٌغخ ٥ٌغواٗ اٌيهاػ١خ ٚرغن٠خ ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ - (9

. رط٠ٛو ٛوق ٚأٍب١ٌت ِؼبٌغخ اٌؾّؤح ٚرؾل٠ل اِىب١ٔخ ا٨ٍزقلاَ ٥ٌغواٗ اٌّقزٍفخ - (10

.   رم١١ُ ا٤صو ٚاٌقطو اٌج١ئٟ ٌّْبه٠غ اٌٖوف اٌٖؾٟ ٚاٌٖٕبػٟ - (11

 

: فٟ ِغبي اٌفعالد اٌصٍجخ اٌّذ١ٕ٠خ ٚاٌخطشح- صبٌضبً 

. رط٠ٛو ٔظُ ٔمً إٌفب٠بد اٌٍٖجخ ثبٌؼ٩لخ ِغ اٌْوٚٛ اٌٖؾ١خ ٚا٨لزٖبك٠خ- (1

(. اٌزؾ١ًٍ اٌؾواهٞ - اٌؾوق–اٌطّو اٌٖؾٟ -اٌز١َّل) ِؼبٌغخ اٌمّبِخ ثؤٔٛاػٙب - (2

. اٌّؼبٌغبد اٌقبٕخ ٌٍٕفب٠بد إٌبرغخ ػٓ اٌٖٕبػبد اٌقطوح- (3

. اكاهح إٌفب٠بد اٌطج١خ اٌقطوح- (4

 (.اٌّل١ٕ٠خ ٚاٌقطوح ) اٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌّْبه٠غ اكاهح اٌف٩ٚد اٌٍٖجخ - (5

 

: (اٌغ٠ٛخ) حئٟ فٟ ِغبي اٌج١ئخ اٌٙٛا-ساثؼبً 

اٌّفوىح ..( اٌّؾطبد اٌؾواه٠خ–ا٤ٍّلح اٌى١ّ١بئ١خ – رىو٠و إٌفٜ – ا٦ٍّٕذ ) ّٔبمط رؾل٠ل اٌزٍٛس إٌبرظ ػٓ اٌٖٕبػبد اٌّقزٍفخ -  (1

. ٌٍّٛصبد ٙبهح ٚفطوح ٌٍٍٜٛ اٌٙٛائٟ

. فٟ إٌبٛك اٌؾٚو٠خ(ؽغُ اٌّوٚه ٚاٌَوػخ)رمل٠و اٌزٍٛس إٌبرظ ػٓ ٍٚبئٜ إٌمً - (2

. اٌزٕم١خ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌٍٙٛاء اٌٍّٛس ثبٌّووجبد اٌؼ٠ٛٚخ - (3
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. ّٔبمط رمل٠و اٌٚغ١ظ إٌبّئ ػٓ اٌؾووخ اٌّوٚه٠خ فٟ إٌّبٛك اٌؾٚو٠خ- (4

. رم١١ُ اٌقطو ٚاٌزم١١ُ اٌج١ئٟ ٌٍّْبه٠غ اٌٖٕبػ١خ ثبٌؼ٩لخ ِغ ؽّب٠خ اٌٙٛاء ِٓ اٌزٍٛس- (5

 

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

 رؤص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٝ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ فٟ ٍٛه٠ب؛ .1

 ٚٙغ ػ٩لبد ه٠ب١ٙخ ٌٍزٕجئ ثؼٕبٕو إٌّبؿ فٟ ٍٛه٠ب؛ .2

 اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌٙطً ٚاٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ٚاٌغٛفٟ؛ .3

 اكاهح ِٛاهك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚاٌَطؾ١خ؛ .4

 ؽّب٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ِٓ اٌزٍٛس؛ .5

 ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ ا٤ٍٚبٛ غ١و اٌّْجؼخ؛ .6

 أِبْ اٌَلٚك ا١ٌٙله١ٌٚىٟ؛ .7

 أرّزخ ّجىبد اٌوٞ ٚرط٠ٛو ٛوق اٌوٞ؛ .8

 كهاٍخ اٌزٍّؼ فٟ أهاٟٙ اٌَبؽً اٌَٛهٞ؛ .9

 ؽّب٠خ ثؾ١واد اٌَلٚك ِٓ ا٨ّٛبء ٚٛوق اىاٌزٗ؛ .10

 كهاٍخ ؽووخ ا١ٌّبٖ فٟ ا٤ٔبث١ت اٌّؤخ غ١و اٌٍٖجخ؛ .11

 كهاٍخ اٌٖلِخ اٌّبئ١خ فٟ ا٤ٔبث١ت ؛ .12

 ؛(ا٨فز١به ا٤ِضً ٌّٛالغ ؽٖبك ا١ٌّبٖ فٟ ٍٛه٠ب ٚاٌَلٚك اٌزو١ّؾ١خ)ؽٖبك ا١ٌّبٖ  .13

 اٌلهاٍخ ا٦ٍزوار١غ١خ ٌٍطبلبد ا٦ٔزبع١خ ٌٍّوافئ اٌَٛه٠خ؛ .14

 اٍزضّبه ١ِبٖ اٌجؾو ١ِٚبٖ ثؾ١واد اٌَلٚك فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ ٌز١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ ػٓ ٛو٠ك اٌقيأبد ا٨ٕطٕبػ١خ؛ .15
 .ا٨ٍزفبكح ِٓ اٌْٛاٛئ اٌَٛه٠خ وؤِبوٓ ٌز١ٌٛل اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ اٙبفخ ٤ِبوٓ ا١ٌبثَخ وّٛالغ اٙبف١خ ٌي٠بكح اٌطبلخ اٌىٙوثبئ١خ .16

 هٕل اٌَبؽً اٌَٛهٞ ثٙلف اٌزًٕٛ ٌٍّٛأئ ا٢ِٕخ؛ .17

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

 .رؤص١و ١ِبٖ اٌجؾو ػٍٝ ِىٛٔبد إٌّْآد اٌجؾو٠خ ثٙلف اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌظوٚف اٌّضٍٝ .19

 .١٘لهٚك٠ٕب١ِه إٌّطمخ اٌْبٛئ١خ ٚاٌجؾو٠خ .20

 .ؽووخ اٌوٍٛث١بد اٌجؾو٠خ ٚاٌزغ١واد اٌّٛهفٌٛٛع١خ فٟ اٌْبٛئ اٌَٛهٞ .21

 .ؽّب٠خ اٌْٛاٛئ اٌّزآوٍخ ٚٛوق اٌؾّب٠خ اٌٖل٠مخ ٌٍج١ئخ .22

 . ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٌٍْٛاٛئ اٌجؾو٠خ فٟ اٌَبؽً اٌَٛهٞ .23

 

  :ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّمزشؽخ فٟ لغُ ٕ٘ذعخ اٌّٛاصالد ٚإٌمً- 3

: ِؾٛس اٌطشق ٚاٌّطبساد

  اٌز١ُّٖ إٌٙلٍٟ ٌٍطوق

 ٟرؾ١َٓ ِٛاك ا٤ٍبً ٚاٌوٕف اٌطول 

  (ثبٌزؼبْٚ ِغ لَُ إٌٙلٍخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ )أثؾبس ؽٛي رضج١ذ اٌزوثخ 

 أثؾبس ؽٛي رط٠ٛو ر١ُّٖ  اٌقٍطبد ا٦ٍفٍز١خ 

 اكاهح ١ٕبٔخ اٌطوق 

 اٌزم١١ُ اٌفواغٟ ٌَّبه اٌطو٠ك 

 ْكهاٍخ اِىب١ٔخ ر١ُّٖ ّجىخ ٌطوق اٌلهاعبد ػٍٝ ّٛاهع اٌّل 

 كهاٍبد اٌَوػخ ػٍٝ اٌطوق 

 ر١ُّٖ ٚرقط١ٜ اٌّطبهاد 

 اكاهح ٚاٍزضّبه اٌّطبهاد 

 ر١ُّٖ ٚرم١١ُ ٛجمبد اٌوٕف ٌّٙبثٜ اٌّطبهاد 

 

: ِؾٛس إٌمً ٚاٌّشٚس
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 أثؾبس فٟ ا٩ٌَِخ اٌّوٚه٠خ ػٍٝ اٌطوق 

 ْأثؾبس فٟ إٌمً اٌغّبػٟ ّٙٓ اٌّل 

  (..ا٦ّبهاد اٌٚٛئ١خ، رمبٛؼبد ا٤ف١ٍٚخ،)اٌزؾىُ ثبٌؾووخ اٌّوٚه٠خ ػٍٝ اٌزمبٛؼبد اٌطول١خ 

 ،اٌطٍت ػٍٝ ٚلٛف اٌؼوثبد ّٙٓ اٌّلْ ٚا٠غبك ِؼب١٠و ِؾ١ٍخ فبٕخ ثبٌّلْ اٌَٛه٠خ 

 ًكهاٍبد ؽٛي ؽووخ اٌّْبح ٚاٌؾووخ اٌقبٕخ أِبَ اٌّلاه 

 ا٢صبه اٌج١ئ١خ ٌّْبه٠غ ِْٕٚآد إٌمً ٚاٌّٛا٩ٕد 

 ٟرم١١ُ ِٚؼبٌغخ اٌٚغ١ظ اٌطول 

 ًاكاهح ٚرط٠ٛو ِْبه٠غ إٌم 

  ً(ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌىٙوثبئ١خ ٕٚ٘لٍخ ا٨رٖب٨د )ٔظُ إٌمً اٌنو١خ ٚكه٘ب فٟ رؾ١َٓ أكاء ٔظبَ إٌم 

 

: ِؾٛس اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ

  ا٨ٍزضّبه ا٤ِضً ٌّؾطبد اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ 

 كهاٍخ اٌغَُ اٌزواثٟ ٌٍَىخ اٌؾل٠ل٠خ 

 ٞكهاٍبد ع١ٛرى١ٕى١خ ٌَّبه اٌقٜ اٌؾل٠ل 

 ٞاكاهح أػّبي ١ٕبٔخ اٌقٜ اٌؾل٠ل 

  ٟ(فطٛٛ اٌمطبهاد اٌَو٠ؼخ)اٌزؾىُ ٚاكاهح ؽووخ إٌمً اٌَىى 

 ا٤ٌٍ اٌؼبِخ ٌز١ُّٖ فٜ ؽّب٠خ اٌغٛأت. 

 

  :اٌخطخ اٌّمزشؽخ ٌٍّشبس٠غ اٌجؾض١خ ف١مغُ إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خ -4

 :دساعبد فٟ اٌّغبؽخ اٌزطج١م١خ (1

. كهاٍبد فٟ رط٠ٛو رقط١ٜ ٚرٕف١ن ا٤ػّبي اٌَّبؽ١خ ٚاٌغ١ٛك٠ي٠خ فٟ رٕف١ن اٌّْبه٠غ إٌٙل١ٍخ .1

. رطج١مبد رم١ٕبد اٌوٕل اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ فٟ رٕف١ن اٌّْبه٠غ إٌٙل١ٍخ .2

: اٌّغبؽخ اٌزص٠ٛش٠خ (2

. رط٠ٛو ٔظبَ َِؼ ر٠ٖٛوٞ ػٓ لوة ٌزٛص١ك ا٢صبه .1

. (إٌّنعخ ص٩ص١خ ا٤ثؼبك ٔظُ اٌَّؼ ا١ٌٍيهٞ ص٩صٟ ا٤ثؼبك ٚ)رمبٔبد عل٠لح فٟ اٌَّبؽخ اٌز٠ٖٛو٠خ  .2

 .رطج١مبد فٛاهى١ِبد اٌوإ٠خ ثّؼٛٔخ اٌؾبٍت ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ث١بٔبد ص٩ص١خ ا٤ثؼبك ِٓ اٌٖٛهح .3

  : فٟ إٔزبط اٌخشائػ اٌشل١ّخGPSٚٔظبَ  GISػذ ٚ ــرطج١مبد ػٍَٛ االعزشؼبس ػٓ ةُب  (3

 .أزبط اٌقوائٜ ِٓ اٌّوئ١بد ماد ا١ٌّّي اٌّىبٟٔ اٌؼبٌٟ .1

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

 رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌقوائٜ اٌول١ّخ، .3

 .رؾل٠ش اٌقوائٜ اٌمل٠ّخ ثبٍزقلاَ ث١بٔبد ا٨ٍزْؼبه ػٓ ثؼل ٚرم١ٕبد اٌوٕل اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ .4

:  اٌّغبؽخ اٌجؾش٠خ (4

 .كهاٍخ اٌّل ٚاٌغيه َِٚز٠ٛبد اٌّبء .1

 .كهاٍخ اٌؾذ ٚاٌزو١ٍت فٟ إٌّبٛك اٌَبؽ١ٍخ ٚاٌّبئ١خ .2

 

 

  :ِشالجخ اٌزشٛ٘بد فٟ إٌّشآد إٌٙذع١خ ٚاٌزشٛ٘بد فٟ اٌمششح األسظ١خ (5

(. GPS)ثبٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌَّبؽ١خ اٌؾل٠ضخ ِضً  (اٌغ١ٛك٠ٕب١ِى١خ)ِوالجخ ؽووبد اٌمْوح ا٤ه١ٙخ  .1
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 .ِوالجخ إٌّْآد إٌٙل١ٍخ اٌٚقّخ ثبٌطوق اٌَّبؽ١خ .2

6) ُ :  عبؽخ اٌؼمبس٠خاٌ

اٌؼمبه، رط٠ٛو أزبط اٌّقططبد اٌؼمبه٠خ  رط٠ٛو ِفَٙٛ لطؼخ ا٤هٗ أٚ)  :اٌَّبؽخ اٌؼمبه٠خ ٚأزبط اٌّقططبد اٌؼمبه٠خ اٌول١ّخ .1

  .(ثّب ٠قلَ ػ١ٍّبد ا٦فواى اٌؼمبهٞ  رط٠ٛو ِٕٙغ١بد ٚأٌٍ اٌزٕظ١ُ اٌؼّوأٟ  هل١ّب،

  .أٔظّخ اٌزَغ١ً اٌؼمبهٞ ٚاكاهح اٌّؼٍِٛبد اٌؼمبه٠خ .2

:  دساعبد فٟ اٌذلخ إٌٙذع١خ ٌٍج١بٔبد اٌّغبؽ١خ (7

. كهاٍبد فٟ اٌّؼب١٠و ٚاٌّٛإفبد اٌف١ٕخ فٟ اٌج١بٔبد اٌول١ّخ .1

. رؾ١َٓ كلخ اٌج١بٔبد اٌّولّخ .2

. DTMكهاٍبد فٟ رؾ١ًٍ كلخ إٌّٛمط ا٨هرفبػٟ اٌولّٟ  .3

  :اٌجشِغخ فٟ إٌٙذعخ اٌطجٛغشاف١خ (8

 اٌغ١ٛك١َ٠ب رط٠ٛو ثواِظ فٟ اٌَّبؽخ ٚ .1

. أرّزخ الزطبع اٌَّبد اٌغغواف١خ ِٓ اٌٖٛه اٌغ٠ٛخ .2

. أرّزخ اٌزٛع١ٗ اٌّطٍك ٌٍٖٛه اٌغ٠ٛخ اٌول١ّخ .3

 . رط٠ٛو فٛاهى١ِبد ه٠ب١ٙخ ٌزٛع١ٗ اٌٖٛه اػزّبكاًا ػٍٝ اٌم١ٛك إٌٙل١ٍخ ٌٍّْٙل اٌّٖٛه .4

 

  :اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ فٟ لغُ إٌٙذعخ اإلٔشبئ١خ -5

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

إٌّبمط غ١و اٌقط١خ، إٌّبمط اٌل٠ٕب١ِى١خ، ّٔبمط اٌزْممبد اٌؾل٠ضخ، ّٔبمط اٌز١ُّٖ ا٤ِضً، )إٌّنعخ ٚاٌز١ُّٖ ٌٍؼٕبٕو ٚإٌّْآد  -1

  (. ...اٌلهاٍبد اٌل٠ٕب١ِى١خ ٌٍّْٕآد اٌـّٔبمط ِٛصٛل١خ اٌز١ُّٖ، 

 .كهاٍخ ٍٍٛن اٌغٛائي اٌّقزٍطخ ِغ ٩ٕٚد لٔ ِزٕٛػخ و١ٍخ أٚ عيئ١خ -2

 .رؾ١َٓ أكاء إٌّْآد اٌج١ز١ٔٛخ ثبٍزقلاَ أٔظّخ أْبئ١خ ِقزٍفخ -3

 .رؾ١ًٍ ٚهفغ أكاء اٌؼمل رؾذ رؤص١و اٌؼٛاًِ اٌّقزٍفخ -4

:  رؾغ١ٓ ِٛاد اإلٔشبء ٚرط٠ٛش٘ب، ٚرشًّ : اٌّؾٛس اٌجؾضٟ اٌضبٟٔ

،  ، اٌج١زْٛ اٌقف١ف، اٌج١زْٛ اٌّلػُ ثؤ١ٌبف ، اٌج١زْٛ مارٟ اٌزٛٙغ ، اٌج١زْٛ اٌّمنٚف ث١زْٛ ػبٌٟ اٌّمبِٚخ )اٌج١زْٛ ػبٌٟ ا٤كاء  -1

.  ( .....رؤص١و اٌؾو٠ك ػٍٝ اٌؼٕبٕو اٌج١ز١ٔٛخ اٌٍَّؾخ 

.  رؤص١و اٌؾو٠ك ٚكهعبد اٌؾواهح اٌؼب١ٌخ ػٍٝ إٌّْآد إٌٙل١ٍخ -2

 . ( ا٤ث١ٕخ اٌط١ٕ١خ ٚاٌؾغو٠خ )ِٛاك اٌجٕبء اٌزم١ٍل٠خ  -3

.  إٌّْآد ِٓ اٌف٨ٛم اٌَّؾٛة ػٍٝ اٌجبهك -4

 .   ( ا٤ث١ٕخ اٌْبٛئ١خ )اٌق١بَ ٚا٤فْبة اٌّؾ١ٍخ  -5

 

 

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

. رم١١ُ أكاء إٌّْآد رؾذ رؤص١و ا٤ؽّبي اٌّقزٍفخ  _ 1

 .اٌزو١ُِ، اٌزم٠ٛخ، اٌزلػ١ُ، ٚاٌؾّب٠خ ٌٍّْٕآد إٌٙل١ٍخ _ 2
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لغُ إٌٙذعخ اٌغ١ٛرى١ٕى١خ ِؾبٚس األثؾبس فٟ 

 

: األعبعبد ٚ اٌغذساْ االعزٕبد٠خ  

 كهاٍخ  اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌزوثخ  ٚ ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ -1

 كهاٍخ  اٌزؤص١و اٌّزجبكي ث١ٓ اٌزوثخ  ٚ ا٤ٍبٍبد اٌؼ١ّمخ -2

 اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ اٌزم١ٍل٠خ -3

 .اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ ِٓ روثخ ٍَِؾخ -4

 .كهاٍخ ٍٍٛن ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ لوة إٌّؾلهاد -5

 .كهاٍخ ا٤ٍبٍبد اٌقبٕخ -6

 .رؤص١و اٌؾفو ػٍٝ أٍبٍبد اٌجٕبء اٌّغبٚه -7

 

 

: رؾغ١ٓ ٚرذػ١ُ اٌزشثخ 

رؾ١َٓ اٌزوة ثبٌّٛاك اٌٖٕؼ١خ  -1

رؾ١َٓ اٌزوثخ و١ّ١بئ١بًا  -2

رؾ١َٓ ا١ٌّىب١ٔىٟ ٌٍزوثخ  -3

. كهاٍخ رٛاىْ إٌّؾلهاد ٚ رضج١زٙب -4

. رلػ١ُ ؽفو اٌزؤ١ٌٍ -5

اٌٍَٛن اٌو٠ٌٛٛعٟ ٌٍزوثخ  -6

كهاٍخ ِطبِو إٌفب٠بد  -7

 : أٔفبق

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

 .كهاٍخ اٌزْٛ٘بد فٟ ٍطؼ اٌزوثخ  ٔز١غخ رٕف١ن ا٤ٔفبق -2

: ١ِىب١ٔه اٌصخٛس 

 .رؤص١و اٌزغّل ػٍٝ اٌٖقٛه -1

 .رؤص١و اٌْمٛق ٚ اٌزٖلػبد ػٍٝ ِمبِٚخ اٌٖقٛه -2

 .رؤص١و اٌْمٛق ػٍٝ  رٛىع ا٦عٙبكاد -3

 .رؤص١و اٌْمٛق اٌّغٙو٠خ  ػٍٝ اٌقٛآ اٌف١ي٠بئ١خ ٚ ا١ٌّىب١ٔى١خ -4

: د٠ٕب١ِه اٌزشثخ  ٚ إٌٙذعخ اٌضٌضا١ٌخ 

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ ا٤ٍبٍبد اٌَطؾ١خ ٚ اٌؼ١ّمخ ٚ ّٔنعزٗ -1

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ ا٤ٔفبق  ٚ إٌّْآد اٌّطّٛهح ٚ ّٔنعزٗ -2

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ رٛاىْ إٌّؾلهاد ٚ ّٔنعزٗ -3

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ اٌغلهاْ ا٨ٍزٕبك٠خ ٚ ّٔنعزٗ -4

 .رؤص١و اٌي٨ىي ػٍٝ ٍٍٛن اٌزوة ٚ ّٔنعزٗ -5

 .كهاٍخ ػيي ا٤ِٛاط ا٨٘زياى٠خ  -6

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

 .كهاٍخ اٌٍَٛن اٌل٠ٕب١ِىٟ ٥ٌٍبٍبد اٌَطؾ١خ ٚ اٌؼ١ّمخ -8

 

 

: اٌجؾش اٌزغش٠جٟ 

 .كهاٍخ ؽم١ٍخ ػٍٝ اٌزوة -1



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . كهاٍخ ِقجو٠خ ػٍٝ اٌزوة -2

 .اٌلهاٍبد اٌغ١ٛف١ي٠بئ١خ فٟ ا٤ػّبي إٌٙل١ٍخ  -3

 .رؤص١و ا١ٌّبٖ ػٍٝ ٍٍٛن اٌزوة -4

 

 

لغُ ٕ٘ذعخ ٚ إداسح اٌزش١١ذ -6

 غ٠ٛش ٚرطج١ك ٔظُ دػُ اٌمشاس ٚاٌّؾبوبح ٚاٌزوبء اٌصٕؼٟ ٌّشبس٠غ اٌزش١١ذ . 1           

  ّٔنعخ ِؼٍِٛبد اٌجٕبءBIM 

 اٌزمل٠و ٚاٌزٕجئ 

  ارقبم اٌمواه ِزؼلك اٌّؼب١٠و 

إداسح اٌّشبس٠غ  ٚ ٔظُ رؾغ١ٓ األداء . 2            

  (ٔظُ اكاهح ا٤كاء )اكاهح ا٤ٔظّخ 

  اٌّئّواد ا٤ٍب١ٍخ ٌم١بً ا٤كاءKPI'S 

      اٌىفبءح اٌزم١ٕخ ٚ ا٨لزٖبك٠خ ٌٍؾٍٛي اٌز١ّ١ّٖخ ٚ اٌزٕف١ن٠خ ٌّْبه٠غ اٌز١١ْل 

 ٟا٨ٍزوار١غ١خ ٚا١ٌَبٍخ ٚاٌزم١١ُ اٌّئٍَبر  

  اكاهح اٌؼ١ٍّبد ٚاٌز١ٕٖغ 

 اٌزقط١ٜ اٌّئرّذ ٚثواِظ رؾ١َٓ ا٦ٔزبع١خ 

  اكاهح اٌغٛكح 

  اكاهح ا١ٌٖبٔخ 

 

 رٕظ١ُ اٌّشبس٠غ . 3             

   (عٛكح – وٍفخ – ىِٓ )اكاهح 

  رط٠ٛو اٌؾٍٛي ٌَّبئً رقط١ٜ ٚ ِزبثؼخ ِْبه٠غ اٌز١١ْل

 رٕظ١ُ اٌّٛاهك 

 اكاهح اٌزؼبهٙبد 

 اٌز١َٕك ٚا٨رٖب٨د 

  اكاهح ِغبي ٚرىبًِ اٌّْوٚعPROJECT LIFE CYCLE 

  اكاهح اٌٍٛعَز١بد ٚاٌزي٠ٚل 

 /اٌزم١ٕبد ٚاإلعشاءاد./رط٠ٛش ٚ رٕظ١ُ صٕبػخ اٌزش١١ذ. 4             

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

 اكاهح اٌؼمٛك 

   رط٠ٛو رمبٔبد رٕف١ن ػ١ٍّبد اٌز١١ْل 

  اكاهح ٕٚ٘لٍخ اٌم١ّخ 

  اكاهح اٌزغ١١و 

 وٛكاد ِٚؼب١٠و ِٚٛإفبد 

  اػبكح إٌٙلٍخREENGINEERING 

 LEAN CONSTRUCTION 

 
 .رط٠ٛش ِٛاد اٌجٕبء فٟ لطبع اٌزش١١ذ . 5             

 اٍزقلاَ إٌفب٠بد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌٖٕبػ١خ ٦ٔزبط ث١زْٛ ثقٖبئٔ ث١ئ١خ 

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



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٙجٜ رىٌٕٛٛع١ب اٌج١زْٛ غ١و اٌزم١ٍلٞ ثّٛاك ِؾ١ٍخ 

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

 .(عَُ اٌَل

 ك٠ِّٛخ ث١زْٛ إٌّْآد ٚ ١ٕبٔزٙب ٚ رو١ِّٙب 

 اٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ ك٠ِّٛخ إٌّْآد، أِواٗ إٌّْآد ٚ ١ٕبٔزٙب ٚ رو١ِّٙب)

 ُرط٠ٛو ِٛاك ا٦وَبء ٚ اٌؼيي ٚ اٌزو١ِ 

 (رط٠ٛو اٌّٛاك ٚ هفغ وفبءرٙب، أزبط ِٛاك عل٠لح ٌمطبع اٌز١١ْل،رٖب١ُِ ِٚٛاك ثٕبء ِٕقفٚخ اٌزىب١ٌف)

و١ٍخ اٌص١ذٌخ  

: رّذ ِواعؼخ ّبٍِخ ٌقطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌى١ٍخ ٚرّذ اٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّؾبٚه ؽَت اٌغلٚي ا٢رٟ        

األلغبَ اٌزشبسو١خ  اٌّؾبٚس اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ  

اٌج١ٌٛٛع١ب  ِؾٛه اٌزمبٔخ اٌؾ٠ٛ١خ ا١ٌٖل١ٔ٨خ ٚ

اٌغي٠ئ١خ  

ث١ٛرىٌٕٛٛع١ب اٌز١ٕٖغ اٌؾ١ٛٞ اٌلٚائٟ  - 

اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ  - 

اٌزْق١ٔ ٚاٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ  - 

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء - 

اٌؾ٠ٛ١خ 

لَُ اٌؼمبل١و  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ  - 

١ِىوٚث١ٌٛٛع١ب اٌز١ٕٖغ اٌلٚائٟ  - ِؾٛه اٌلهاٍبد ا١ٌّىوٚث١خ ٚاٌؾ٠ٛ١خ  

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ  - 

اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ اٌَو٠و٠خ  - 

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء - 

اٌؾ٠ٛ١خ 

اٌزىٌٕٛٛع١ب ا١ٌٖل١ٌخ - ِؾٛه ا١ٌٖبغخ اٌلٚائ١خ ِٚوالجزٙب 

ر١ٕٖغ ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  - 

اٌلهاٍبد اٌَو٠و٠خ  - 

ِوالجخ ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد -  

لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  - 

اٌّوالجخ اٌلٚائ١خ  - ِؾٛه اٌّوالجخ اٌلٚائ١خ ٚاٌغنائ١خ اٌّزملِخ 

اٌّوالجخ اٌغنائ١خ  - 

لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  -  

لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

لَُ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ ٚاٌى١ّ١بء - 

اٌؾ٠ٛ١خ  

ِؾٛه اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ ٚاٌؼمبل١و 

ِٚوالجزٙب  

كهاٍخ اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ  - 

اٌؼمبل١و ٚو١ّ١بء اٌؼمبل١و  - 

ا٨ٍزقلاَ اٌزطج١مٟ ٌٍؼمبل١و  - 

لَُ اٌؼمبل١و  - 

لَُ اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٌخ  -  

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

لَُ اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌغنائ١خ 

ػٍَٛ ا٤ك٠ٚخ  - ِؾٛه ػٍَٛ ا٤ك٠ٚخ ٚاٌََّٛ 

كهاٍبد اٌزٛافو اٌؾ١ٛٞ  - 

اٌلهاٍبد ا١ٌَّخ  - 

لَُ ا٤ك٠ٚخ  - 

لَُ ا١ٌٖل١ٔ٨بد - 

 

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

  ٠زُ ؽب١ٌبًا أٙبء ثؼ٘ ا٤ثؾبس اٌَّغٍخ ِٚزبثؼخ اٌجؾش فٟ ِغبي ٍوٛبْ اٌضلٞ ، أِب ػٍٝ َِزٜٛ أثؾبس اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فمل رُ ِٕبلْخ اغٍت 

. اٌوٍبئً اٌَّغٍخ ِٕن ٍٕز١ٓ ٚرُ رَغ١ً ع١ّغ ٩ٛة اٌّبعَز١و ٥ٌثؾبس 

: ثبٌٕغجخ ٌزغغ١ً األثؾبس- 

١ٍزُ رَغ١ً ػلك ِٓ ا٤ثؾبس اٌؼ١ٍّخ ِٓ لجً أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌزٟ رُٚ فوق ػًّ ثؾض١خ ؽَت اٌّؾبٚه اٌوئ١َ١خ اٌزٟ رُٚ فوق ػًّ 

: ثؾض١خ ؽَت اٌّؾبٚه اٌوئ١َ١خ ٚاٌفوػ١خ اٌّمزوؽخ ٚفبٕخ فٟ ِغبي 

ا٤ّىبي ا١ٌٖل١ٔ٨خ  - 

اٌى١ّ١بء اٌزؾ١ٍ١ٍخ ا١ٌٖل١ٔ٨خ ٚاٌغنائ١خ - 

اٌى١ّ١بء ا١ٌٖل١ٔ٨خ ِٚوالجخ اٌلٚاء  - 

ػٍَٛ ا٤ك٠ٚخ  - 

.  اٌّٛاك ا١ٌٚ٤خ اٌلٚائ١خ ٚاٌؼمبل١و - 

: و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ 

 
: لغُ إٌظُ ٚاٌشجىبد اٌؾبعٛث١خ: أٚالً 

 

هئ١ٌ اٌٛؽلح اٌّؾٛه اٌجؾضٟ اٍُ اٌٛؽلح 

ٚؽلح إٌظُ ٚاٌْجىبد اٌؾبٍٛث١خ 

ٕ٘لٍخ اٌّوٚه ٚل١بٍبد اٌْجىخ - 1

هئ١ٌ اٌمَُ 
ر١ُّٖ ثوٚرٛو٨ٛد اٌْجىبد ٚث١ٕزٙب - 2

ٔظُ اٌزْغ١ً ٚاٌيِٓ اٌؾم١مٟ - 3

أِٓ إٌظُ ٚاٌْجىبد - 4

 

: لغُ اٌجشِغ١بد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد: صب١ٔبً 

 

هئ١ٌ اٌٛؽلح اٌّؾٛه اٌجؾضٟ اٍُ اٌٛؽلح 

ٚؽلح اٌجوِغ١بد ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد 

أِٓ اٌّؼٍِٛبد - 1

هئ١ٌ اٌمَُ 
اٌزٕم١ت فٟ اٌج١بٔبد ٚاٍزوعبػٙب - 2

ٔظُ لٛاػل اٌج١بٔبد ٚاٌّؼوفخ اٌنو١خ - 3

رؾ١َٓ اٌقٛاهى١ِبد ٕٚفٛف اٌزؼم١ل - 4
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: و١ٍخ غت األعٕبْ 

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اعُ اٌٛؽذح

 ىهاػخ ا٤ٍٕبْ  -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ عواؽخ اٌفُ ٚاٌفى١ٓ

 عواؽخ ا٨هرفبع إٌَقٟ -2

 وَٛه اٌفى١ٓ ٚاٌّووت اٌٛعٟٙ اٌفىٟ -3

 رٖؾ١ؼ اٌزْٛ٘بد اٌقٍم١خ -4

اٌغواؽخ اٌزم١ّ٠ٛخ  -5

اٌيهع اٌفٛهٞ  -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ىهاػخ ا٤ٍٕبْ

اٌزؾ١ًّ اٌفٛهٞ ٌٍيهاػخ  -2

اٍزقلاَ اٌيهع فٟ اٌزؼ٠ٛ٘ اٌفىٟ  -3

ػ٩لخ ا٨ٔزبْ ِغ اٌيهع  -4

اٌطوق اٌغواؽ١خ اٌزغ١ٍ١ّخ ثبٌيهع  -5

اٌلػُ ٚاٌغوٍبد  -6

ا٨ٌزٙبة ؽٛي اٌيهػبد  -7

 رط٠ٛو اٌّٛاك اٌّوِّخ اٌزغ١ٍ١ّخ -1 ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّلاٚاح

 ٛوق ؽْٟ ا٤ل١ٕخ اٌغنه٠خ -2

ِٛاك ؽْٟ ا٤ل١ٕخ اٌغنه٠خ  -3

اٍزؼّب٨د ا١ٌٍيه فٟ اٌّلاٚاح ٚاٌغواؽخ ٚاٌزْق١ٔ -   ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ا١ٌٍيه

 اٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ اٌغو٠جٟ -1 ٚؽلح إٌَظ ٚاٌزْو٠ؼ اٌّوٟٙ

إٌّبػخ ا١ٌَٕغ١خ  -2

 ٩ٕٚد ا٤ؽىبَ -1 ٚؽلح اٌزؼ٠ٛٚبد اٌّزؾووخ
 اٌزؼ٠ٛ٘ اٌفىٟ اٌٛعٟٙ -2
 ا٨عٙيح اٌّؤخ -3
 رجط١ٓ ا٨عٙيح اٌزؼ١ٚ٠ٛخ -4

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

 (ػظ١ّخ + ٛؼَٛ ١َٔغخ  )اٌّؼبٌغبد اٌزغلك٠خ  -2

 (GTR)ا٤ّؼخ   -3

ٛت اٌفُ اٌٛلبئٟ  -4

رط٠ٛو اٌّٛاك ا١ٌَٕخ ثّب ٠ز٩ئُ ِغ اٌج١ئخ ٚاٌٖؾخ  -1ٚؽلح  اٌّٛاك ا١ٌَٕخ 

 اٌف٠ّٛخ

 اعواء كهاٍبد كٚائ١خ فٟ ِغبي ٛت اٌفُ ٚا٤ٍٕبْ -2

 

 إٌىٌ ٚػ٩لزٗ ثبٌزم١ٕبد اٌؼ٩ع١خ -1ٚؽلح اٌزم٠ُٛ 

 ٨ك٠بًا  اغ٩ق اٌفواؽ ِىبْ ا٤ٍٕبْ اٌّفمٛكح ٚ -2

 (اٌيه٠ؼبد اٌزم١ّ٠ٛخ  )رط٠ٛو اٌلػُ  -3

ا٤عٙيح  اٌٛظ١ف١خ اٌّزؾووخ ٚاٌضبثزخ  -4

 رط٠ٛو رم١ٕبد ؽل٠ضخ فٟ اٌّؼبٌغبد اٌٍج١خ ػٕل ا٤ٛفبي -1ٚؽلح ٛت إٍٔبْ ا٤ٛفبي 

 اٌلهاٍبد اٌَّؾ١خ ٚاٌٛثبئ١خ -2

كهاٍخ اٌؼبكاد اٌٚبغطخ ػٕل ا٤ٛفبي ٚرؤص١و٘ب ػٍٝ  -3

 اٌّووت اٌفىٟ اٌٛعٟٙ

اٌز١ٙئخ اٌلٚائ١خ ػٕل ا٤ٛفبي أصٕبء اٌّؼبٌغبد ا١ٌَٕخ  -4
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اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد  

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ : أٚالً 

 ٚثٕز١غخ اٌّواعؼخ رُ اٌزؤو١ل ػٍٝ فطخ اٌؾش اٌؼٍّٟ ـ رّذ فٟ لَُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد ِواعؼخ فطٜ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -1

: ٌمَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٚاٌزٟ رزّٚٓ 

ـ اٌؼًّ ػٍٝ افززبػ  ِبعَز١و اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزقٖٔ فٟ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ٌغ١و إٌبٛم١ٓ ثٙب ٔظواًا ٌٍؾبعخ اٌّبٍخ ٌٙنا اٌّبعَز١و  -2

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

ـ اٌؼًّ ػٍٝ رْى١ً ٌغبْ ثؾش ػٍّٟ ِٓ اعً رؾل٠ل أُ٘ اٌّواعغ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌّموهاد اٌّمزوؽخ فٟ ِبعَز١و اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزقٖٔ  -3

اٌّمزوػ افززبؽٗ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد ١ٌٖبه اٌٝ ٍٛت ٘نٖ اٌّواعغ ٚري٠ٚل ِىزجخ اٌّؼٙل ثٙب ٔظواًا ٌفبئلرٙب 

. اٌمٖٜٛ ٌٍط٩ة ٚاٌّله١ٍٓ 

ـ اٌؼًّ ػٍٝ كهاٍخ افززبػ ِبعَز١و ثؾضٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ فٟ اٌّؼٙل ٔظواًا ٌفبئلرٗ اٌؼ١ٍّخ ٌٚزٛافو اٌىبكه  -4

اٌزله٠َٟ اٌمبكه ػٍٝ ا٦ّواف ػٍٝ هٍبئً ِبعَز١و ثؾض١خ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل ٕٚ٘ب رغله ا٦ّبهح اٌٝ أٗ ٠زُ اٌؼًّ 

ؽب١ٌبًا فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ػٍٝ رٕف١ن اٌجٕٛك اٌض٩س اٌَبثمخ ؽ١ش رُ اٍزىّبي اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ ف١ّب ٠زؼٍك ثّبعَز١و اٌزؤ١ً٘ 

ٚاٌزقٖٔ ٚرُ هفؼٙب اٌٝ ِغٌٍ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ أعً اٍزىّبي ا٦عواءاد ٨فززبؽٗ فٟ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ، وّب رُ الزواػ لٛائُ 

اٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ  اٌّّٙخ ١ٌٖبه اٌٝ رؤ١ِٕٙب ػٓ ٛو٠ك ٌغٕخ ّواء اٌىزت فٟ اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍغبد ٚلَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ؽب١ٌبًا ثٖلك 

. اػلاك فطخ كه١ٍخ ٚٔظبَ ِزىبًِ ٌٍّبعَز١و اٌجؾضٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ١ٌٖبه اٌٝ الزواػ افززبؽٗ ؽبي اٍزىّبٌّٙب 

: أػذ لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ خطخ إعزشارغ١خ ٌّشبس٠غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ رزّؾٛس ؽٛي اٌّؾبٚس اٌزب١ٌخ 

. ـ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ  اٌؾل٠ضخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -1

. ـ رؾ١ٚو  اٍزم١ٌ٩خ  ِزؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ أعٕج١خ  -2

. ـ رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ فٟ كٚهاد اٌّؾبكصخ اٌؼبِخ ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ِٓ لجً اٌط٩ة فٟ ٘نٖ اٌلٚهاد  -3

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

. ـ ٛوق اٌزؾ١َٓ اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ثطو٠مخ أوبك١ّ٠خ ػ١ٍّخ  -5

. ـ كٚه اٌضمبفخ فٟ رؼٍُ ٌغخ  أعٕج١خ  -6

 

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

ـ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً  -1

. ـ اٌزىٌٕٛٛع١ب  ٚرؼ١ٍُ اٌٍغخ  ا٦ٔى١ٍي٠خ  ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -2

. ـ اٍزوارغ١بد اٌزٛإً  ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  -3

. ـ رله٠ٌ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ  -4

. ـ ٛوق اوزَبة ٌغخ صب١ٔخ ٚأؼىبٍٙب ػٍٝ ٛوق رله٠ٌ ٌغخ صب١ٔخ  -5

 .ـ رط٠ٛو اٌّٙبهاد اٌٍغ٠ٛخ ٌلٜ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ صب١ٔخ  -6

 

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ : صب١ٔبً 

: رُ  رؾل٠ل ِؾبٚه فطخ  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚفك ا٢رٟ 

. ـ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٤٘لاف رق١ٖٖخ ٚعبِؼ١خ  -1

. ـ رط٠ٛو إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ  -2

. ـ رؾ١ًٍ ٙوٚة اٌقطبة اٌّقزٍفخ  -3

. ـ اٌزم٠ُٛ ٚاٌم١بً  -4
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. . ـ رؾ١ًٍ اٌغبٔت اٌضمبفٟ ٚا٨عزّبػٟ فٟ إٌّب٘ظ اٌزوث٠ٛخ ٚاٌغبِؼ١خ -5

ـ اٌز٠ٖٛت اٌٖٛرٟ  -6

. ـ اٌغبٔت إٌؾٛٞ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ  -7

. ـ اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾل٠ضخ فٟ اٌزؼ١ٍُ -8

. ـ اوزَبة اٌّٙبهاد ا٤هثؼخ  -9

 .ـ اٌزوعّخ  -10

 

 

  ٔظواًا ٩ٌ٘زّبَ اٌزٟ ر١ٌٛٗ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌزؾ١َٓ ٚالغ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ ٌٍَٕز١ٓ ا٤ٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ  ثْىً فبٓ رُ الزواػ ٌغبْ ثؾض١خ

: ٌلهاٍخ ٚالغ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رْو٠ٓ ِٚؼب٘ل٘ب 

ٚإٌّبٍت  (ٌٍّٕٙبط  اٌّمزوػ ؽب١ٌبًا  )ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ إٌّب٘ظ اٌؾل٠ضخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ِٓ اعً الزواػ إٌّٙبط اٌجل٠ً .1

. ػٍٟ ؽج١ت ، ك. ٌؾبعبد َِٚزٜٛ ٩ٛثٕب فٟ إٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رْو٠ٓ ِٚؼب٘ل٘ب ِّب ٠ٍجٟ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ رزؤٌف ِٓ ك

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

هثلاء . عِٛبٔب ٘ل٠ٖٛ ، ك.اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٦ػلاك ٍِفبد كه١ٍٗ رغٕٟ ٘نٖ اٌّموهاد ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك

. ٍبِٛ ٕبٌؼ . ٕمو ، ك

ـ ٌغٕخ ٦ػلاك ٍِفبد كها١ٍخ ٚاػزّبك٘ب فٟ اٌى١ٍبد اٌزٟ ٨ ٠زٛافو ف١ٙب ِموه اٌٍغخ فو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٚمٌه ثّب ٠زٛافك ِغ اٌقطخ  .2

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

 وّب رُ رْى١ً ٌغٕخ  ٌلهاٍخ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ِٚلٜ فبػ١ٍخ 

. ِٕبي أٍؼل . ِوٚاْ اٍجو، ك.ػٍٟ ؽج١ت ، ك. ١ٍ١ٌبْ ِوػٟ، ك. ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّؼٙل ، رزؤٌف ِٓ ك

. ـ ٠زُ اٌؼًّ ؽب١ٌبًا ػٍٝ رؼل٠ً اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌّبعَز١و رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ثّب ٠زٕبٍت ِغ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ 3

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ 

: لبَ لَُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ ثزْى١ً ٚؽلاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌزب١ٌخ 

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

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ أعً كهاٍخ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ 

 .ِٚلٜ فبػ١ٍخ ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّؼٙل 

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ أعً رؾف١ي اٍزم١ٌ٩خ ِزؼٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ وٍغخ أعٕج١خ ٚالزواػ ٛوق ػ١ٍّخ ّٙٓ ا١ٌَبق اٌزله٠َٟ فٟ اٌغبِؼخ ِٓ 

 .أعً افبكح اٌّزؼ١ٍّٓ اٌن٠ٓ ٠زجؼْٛ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ فٟ اٌّؼٙل  

ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ  أعً رط٠ٛو ٛوق اٌزم١١ُ اٌنارٟ ٤كاء ِلهٍٟ اٌٍغخ ٌغ١و اٌّقز١ٖٓ ثّب ٠ٕؼىٌ ػٍٝ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ اٌزله١َ٠خ فٟ كٚهاد 

 .اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ اٌّمبِخ فٟ اٌّؼٙل 
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ـ ٚؽلح ثؾش ػٍّٟ ِٓ أعً رط٠ٛو أٍب١ٌت اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌزغن٠خ اٌواعؼخ ِٓ اٌط٩ة ٚرمل٠ُ الزواؽبد ػ١ٍّخ ِٓ أعً ا٨ٍزفبكح ِٓ كٚهاد 

اٌّؾبكصخ اٌؼبِخ ثبٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ  ِٓ لجً اٌط٩ة فٟ ٘نٖ اٌلٚهاد ثٙلف أفن آهاء اٌط٩ة ثؼ١١ٓ ا٨ػزجبه ١ٌٖبه اٌٝ رؾ١َٓ َِزٜٛ ٘نٖ 

 اٌلٚهاد فٟ اٌّؼٙل ، 

: لغُ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ 

: رُ الزواػ  ٌغبْ ثؾض١خ ِئٌفخ ِٓ أػٚبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ 

ٚإٌّبٍت ٌؾبعبد  (ٌٍّٕٙبط  اٌّمزوػ ؽب١ٌبًا  )ـ  ٌغٕخ ٌلهاٍخ إٌّب٘ظ اٌؾل٠ضخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ أعٕج١خ ِٓ اعً الزواػ إٌّٙبط اٌجل٠ً

اػزلاي ؽج١ت . ػٍٟ ؽج١ت ، ك. َِٚزٜٛ ٩ٛثٕب فٟ إٌَخ ا٤ٌٚٝ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رْو٠ٓ ِٚؼب٘ل٘ب ِّب ٠ٍجٟ ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ رزؤٌف ِٓ ك

. ٠ٛ٘لا اٌجوٞ .ِٕبي أٍؼل ، ك.، ك

ـ ٌغٕخ ٌلهاٍخ ِموهاد اٌٍغخ اٌفو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٌٍَٕخ اٌضب١ٔخ ِٓ أعً رٛع١ٗ ٩ٛة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٦ػلاك ٍِفبد كه١ٍٗ رغٕٟ ٘نٖ 

. ٍبِٛ ٕبٌؼ . هثلاء ٕمو ، ك. عِٛبٔب ٘ل٠ٖٛ ، ك.اٌّموهاد ثّب ٠زٕبٍت ِغ اٌقطخ ا٦ٍزوارغ١خ ٌىً و١ٍخ رزؤٌف ِٓ ك

ـ ٌغٕخ ٦ػلاك ٍِفبد كها١ٍخ ٚاػزّبك٘ب فٟ اٌى١ٍبد اٌزٟ ٨ ٠زٛافو ف١ٙب ِموه اٌٍغخ فو١َٔخ وٍغخ رق١ٖٖخ ٚمٌه ثّب ٠زٛافك ِغ اٌقطخ 

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

 وّب رُ رْى١ً ٌغٕخ  ٌلهاٍخ ٛوق رفؼ١ً اٍزقلاَ اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌؾل٠ضخ فٟ كٚهاد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفو١َٔخ اٌزٟ رمبَ فٟ اٌمَُ ِٚلٜ فبػ١ٍخ 

ِٕبي أٍؼل  .ِوٚاْ اٍجو ، ك.ػٍٟ ؽج١ت ، ك. ١ٍ١ٌبْ ِوػٟ، ك. ٘نٖ اٌٍٛبئً فٟ ؽبي رُ رطج١مٙب فٟ اٌّؼٙل ، رزؤٌف ِٓ ك

: و١ٍخ اٌزّش٠ط 

 اٌّؾبٚه اٌجؾض١خ

 عٛكح اٌوػب٠خ اٌزّو١ٚ٠خ  -1

  عٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ ألَبَ اٌلاف١ٍخ ٚاٌغواؽخ. 

  عٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ لَُ اٌؾٛاٙٓ ٚا٤ٛفبي. 

  ًعٛكح اٌّّبهٍبد اٌزّو١ٚ٠خ فٟ ػ١ٍّخ اٌؾًّ ٚا٨ٌٛكح ٚإٌفب. 

  كهاٍخ ٚرط٠ٛو ٔظُ اكاهح ا٤كاء. 

  عٛكح اٌّّبهٍبد ا٦كاهح فٟ اٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ. 

  اٍزقلاَ ٛوائك اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ رط٠ٛو إٌظُ ا٦كاه٠خ. 

  رؾ١َٓ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح ٌٍّوٙٝ ثؤِواٗ ِيِٕخ -2

 ٙجٜ اٌؼلٜٚ  -3

 اٌّواؽً اٌّقزٍفخ ٨ٌٍٛكح ّٓٙ . 

 اٌؼلٜٚ فٟ ٚؽلح اٌؾٛاٙٓ ٚألَبَ ا٤ٛفبي . 

 اٌؼلٜٚ فٟ ٚؽلح اٌؾٛاٙٓ ٚاٌؼٕب٠خ اٌّوويح ٥ٌٛفبي . 

 ٜٚا٨ٌٛكح إٌّي١ٌخ ٚٙجٜ اٌؼل . 

 اٌّوٙٝ ػبٌٟ اٌقطٛهح . 

 َٟأِواٗ اٌغٙبى اٌزٕف . 
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 ِوٙٝ اٌغواؽخ ٚٚؽلح اٌؼ١ٍّبد . 

  اٌّئّواد ٚاٌّمٕٕبد– رم١١ُ ٚرط٠ٛو اٌّؼب١٠و. 

  

 رؤص١و اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ ػٍٝ اٌزّو٠٘  -4

 اٌؼٕف ٙل اٌّوأح ٚاٌطفً -5

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

 الزٖبك٠بد ٕؾ١خ  -7

  إٌظُ ٚا١ٌَبٍبد اٌٖؾ١خ ٚفؼب١ٌزٙب فٟ رؾ١َٓ اٌقلِبد اٌزّو١ٚ٠خ. 

  ِمبهٔخ فؼب١ٌخ رىٍفخ ا٦عواءاد اٌزّو١ٚ٠خ اٌّقزٍفخ. 

 اٌؼ٩ط اٌجل٠ً  -8

 اٌؼ٩ط ثب٤ػْبة 

 . اٌؼ٩ط اٌٚٛئٟ 

 . ا٦ثوح ا١ٕ١ٌٖخ

 . اٌؼ٩ط اٌٍَٛوٟ 

 .اٌؼ٩ط ثب١ٌٍّٛمٝ 

 .رم١١ُ ٚرط٠ٛو اٌج١ئخ اٌٖؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ  -9

  ر١ّٕخ ٚرط٠ٛو اٌىٛاكه ا٦كاه٠خ ٚاٌم١بكح فٟ اٌّئٍَبد اٌٖؾ١خ .

  رط٠ٛو ػ١ٍّبد ا٦ّواف ػٍٝ اٌج١ئخ اٌٖؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ. 

 

: ٚؽذاد اٌجؾش اٌؼ١ٍّخ اٌّشىٍخ

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

: و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ 

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ أللغبَ و١ٍخ إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ 

لغُ اٌزص١ُّ اٌّؼّبسٞ 

ا٦ّىب١ٌبد اٌز١ّ١ّٖخ ٌٍّجبٟٔ اٌؼبِخ اٌّؾٛه ا٤ٚي  

اّىب١ٌخ ر١ُّٖ اٌّجبٟٔ اٌَى١ٕخ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

اٌؼ٩لخ اٌغل١ٌخ ث١ٓ اٌفٓ ٚاٌؼّبهح ٚرطٛهّ٘ب اٌّؾٛه اٌضبٌش  

اٌؼّبهح اٌّؼبٕوح ٚفٍَفزٙب اٌّؾٛه اٌواثغ  

اٌز١ُّٖ اٌّؼّبهٞ ٚاٌجوِغخ اٌؾل٠ضخ اٌّؾٛه اٌقبٌِ  

رؼي٠ي ٚر١ّٕخ اٌؼّبهح اٌّؾ١ٍخ اٌّؾٛه اٌَبكً  

" اٌؼّبهح اٌج١ئ١خ"                             رُ اٙبفخ اٌّؾٛه اٌَبثغ ثؼٕٛاْ 

 لغُ ٔظش٠بد ٚربس٠خ اٌؼّبسح

اٌؼّبهح ا١ِ٩ٍ٦خ اٌّؾٛه ا٤ٚي  

اٌؼّبهح اٌَى١ٕخ فٟ اٌؼٖٛه اٌّقزٍفخ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

كهاٍخ اٌّجبٟٔ ا٤صو٠خ اٌّقزٍفخ اٌّؾٛه اٌضبٌش  
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اٌؼّبهح اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح اٌّؾٛه اٌواثغ  

"  اٌفىو اٌّؼّبهٞ اٌّؼبٕو"  رُ الزواػ اٌّؾٛه اٌقبٌِ ثؼٕٛاْ 

لغُ ػٍَٛ اٌجٕبء ٚاٌزٕف١ز 

رم١ٕبد اٌجٕبء اٌؾل٠ضخ  اٌّؾٛه ا٤ٚي  

الزٖبك٠بد اٌّجبٟٔ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

اكاهح رٕف١ن اٌّٛالغ اٌّؾٛه اٌضبٌش  

١ٕبٔخ اٌّجبٟٔ اٌّؾٛه اٌواثغ  

" اٌغًّ ا٦ْٔبئ١خ اٌؾل٠ضخ "                      رُ الزواػ ِٕٚبلْخ اٌّؾٛه اٌقبٌِ ثؼٕٛاْ 

لغُ اٌزخط١ػ اٌؼّشأٟ  

اٌز١ّٕخ اٌؾٚو٠خ ٚاٌو٠ف١خ اٌّؾٛه ا٤ٚي  

اٌز١ّٕخ ٚاٌزقط١ٜ ا٦ل١ٍّٟ اٌّؾٛه اٌضبٟٔ  

أكٚاد ٍٚٚبئً اٌزقط١ٜ اٌؼّوأٟ ٚاٌج١ئٟ اٌّؾٛه اٌضبٌش  

اٌزقط١ٜ اٌَّزلاَ  اٌّؾٛه اٌواثغ  

اٌز١ُّٖ اٌؼّوأٟ ٚر١َٕك اٌّٛالغ ِؾ١ٍبًا ٚػب١ٌّبًا اٌّؾٛه اٌقبٌِ  

 

و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ  

  (ِٕب٘ظ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ)ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ لَُ إٌّب٘ظ ٚإٔٛي اٌزله٠ٌ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اٌو٠ب١ٙخ ثغبِؼخ رْو٠ٓ ثبٍُ  -1
 

 .ٚؽلح اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثبٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ  -2
 

 اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ ٚاٌخطخ اإلعزشار١غ١خ 

 2015اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ ٌٍؼبَ : أٚالً 

اٌّئرّو اٌؼٍّٟ  -1

 ه٠بٙخ فبٕخ -2

 رله٠ت رؾم١ك ا٦ٔغبى اٌؼبٌٟ -3

 ػٍُ إٌفٌ اٌو٠بٟٙ -4

 اٌو٠بٙخ اٌّله١ٍخ -5

 اٌو٠بٙخ ا١ٍ٘٤خ -6

 اٌطت اٌو٠بٟٙ ٚ اٌزؤ١ً٘ اٌجلٟٔ -7

 ا٦كاهح اٌو٠ب١ٙخ  -8
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 اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ  

 

ثٚٛء اٌّٛعٛك ِٓ اٌىٛاكه اٌزله١َ٠خ ثبفزٖبٕبد اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚ اٌو٠ب١ٙخ  ٚ اٌّٛفل٠ٓ ٚ اٌّزٛلغ ػٛكرُٙ ف٩ي  ٘نٖ إٌَٛاد ٔمزوػ 

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

رٛى٠غ ا٨فزٖبٕبد اٌؼ١ٍّخ ٚفك ٥ٌلَبَ اٌؼ١ٍّخ اٌَّئٌٚخ ػٓ اكاهح اٌّموهاد اٌلهاٍخ ؽ١ش ِٓ اٌّموه أْ ٠وفغ لجٛي اٌط٩ة  -1

 .ٚفك ٨لزواؽبد ا٤لَبَ 

رؼي٠ي ١٘ئخ  اٌجؾش اٌّمزوػ رْى١ٍٙب ٨لزواػ اٌّْبه٠غ اٌجؾض١خ  ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚ ٤ثؾبس اٌزله١َ٠خ ٚ ِزبثؼزٙب ٚفك ا٩ٌئؾخ اٌلاف١ٍخ  -2

 ثٙنا اٌقٖٛٓ 

ا٢فبق اٌَّزمج١ٍخ ٌز١ّٕخ وٛاكه رٍجٟ ؽبعبد ا٨فزٖبٕبد اٌلها١ٍخ اٌغ١و ِٛعٛكح ؽب١ٌبًا وو٠بٙخ اٌّؼبل١ٓ ، اٌزؤ١ً٘ اٌطجٟ اٌجلئٟ ،  -3

 .. اٌو٠بٙخ اٌزو٠ٚؾ١خ ، 

ٚ رٚغ ٘نٖ ا٨ٍزوار١غ١خ ثؼ١ٓ ا٨ػزجبه ِزطٍجبد اٌز١ّٕخ ا٨ٍزوار١غ١خ ٨ؽز١بعبد اٌَٛق ٚ اٌٛالغ فٟ ٍٛه٠ب ٚ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ِٓ 

ف٩ي اٌز١َٕك ٚ ى٠بكح ا٨رٖبي ٚ اٌزؼبْٚ ِغ ٚىاهح اٌزوث١خ ٚ اٌٖؾخ ٚ اٌْئْٚ ا٨عزّبػ١خ ٚ ا٨رؾبك اٌو٠بٟٙ اٌؼبَ ٚ اٌو٠بٙخ 

اٌؼَىو٠خ ٚ اٌغّؼ١بد ا١ٍ٘٤خ  

ِؾبٚه اٌجؾض١خ ا٦ٍزوار١غ١خ اٌّمزوؽخ ٥ٌػٛاَ اٌض٩صخ اٌمبكِخ  

 

 (اٌزوث١خ اٌقبٕخ  )رله٠ت ٚ رؤ١ً٘ اٌّؼبل١ٓ  -1

 ػٍُ إٌفٌ اٌو٠بٟٙ -2

 اٌو٠بٙخ اٌّله١ٍخ  -3

 اٌطت ٚ اٌزؤ١ً٘ اٌجلٟٔ -4

 اٌو٠بٙخ ٌٍغ١ّغ -5

 كهاٍخ ل١بٍبد ا٦ٔزوٚثِٛزو٠خ ٥ٌٛفبي ٚ اٌْجبة  -6

 ف١ي٠ٌٛٛع١ب اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ ٚاٌزغن٠خ  -7

 ػٍُ اٌزله٠ت اٌو٠بٟٙ ٚ اٌزله٠ت اٌّزملَ  -8

  

: و١ٍخ إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ 

: لغُ اٌّؼذاد ٚاال١ٌبد 

: رؾ١َٓ رو١ّل ٚؽفع اٌطبلخ ٚرؾ١َٓ وفبءرٙب ػٍٝ َِزٜٛ لطبع أزبط اٌىٙوثبء - -1

اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌؾواه٠خ  -2

اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌىٙوؽواه٠خ  -3

اٌطبلخ ا١ٌَّْخ اٌىٙوٙٛئ١خ  -4

ٛبلخ اٌو٠بػ   -5

ٛبلخ اٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خ  -6

ٛبلخ اٌؾواهح اٌغٛف١خ  -7

رمبٔبد رقي٠ٓ اٌطبلخ   -8

ا١ٌٙلهٚع١ٓ ٚف٠٩ب اٌٛلٛك   -9

ٛبلخ أِٛاط اٌجؾو   -10

ِؾطبد اٌطبلخ اٌٙغ١ٕخ   -11

اٌّؼبٌغبد اٌؾواه٠خ ٌٍّؼبكْ ٚاٌلائٓ  - -12

اٌَجبئه اٌّؼل١ٔخ   -13

رآوً ٚا٘زواء اٌّؼبكْ ٚاٌلائٓ   -14
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ا٨عٙبكاد فٟ ا٨٢د ٚا٤عياء اٌّؼل١ٔخ   -15

ر١ُّٖ فطٛٛ ا٦ٔزبط ١ٕٚبٔزٙب   -16

ر١ُّٖ ِٖبٔغ أزبع١خ   -17

ػ١ٍّبد ِٖبٔغ أزبع١خ   -18

ػ١ٍّبد اٌز١ُّٖ ٚا٨ٔزٙبط    -19

 

لغُ ٕ٘ذعخ األرّزخ اٌصٕبػ١خ  

. ٔظُ ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ اٌقبٕخ ثزٛف١و ٚرو١ّل اٌطبلخ - -1

ٔظُ اٌم١بكح ٚاٌزؾىُ   -2

ا٨ٌىزو١ٔٚبد اٌٖٕبػ١خ   -3

اٍزقلاَ ٔظُ ا٨رٖب٨د ٚا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ   -4

 فٟ ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ  EMCرطج١مبد  -5

اٍزقلاَ اٌزم١ٕبد اٌؾبٍٛث١خ اٌول١ّخ ٚاٌوثٛر١خ فٟ ا٤رّزخ اٌٖٕبػ١خ   -6
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: و١ٍـــــــخ اٌزـشث١ــــــــخ 

 خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌألػٛاَ اٌضالصخ اٌمبدِخ

   2014 -2013 اٌغٕخ اٌذساع١خ :أٚالً 

اٌٛؽذح  

اٌجؾض١خ  
اٌمغُ اٌزبثغ ٌٗ  

 

اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ 

 

اٌّٛظٛػبد اٌفشػ١خ  

 

 

 

 

 

اٌذساعبد 

اٌزشث٠ٛخ 

 

 

 

إٌّب٘ـظ 

 

 

 

إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ  
  ٍُرْق١ٔ ٚ ػ٩ط ٕؼٛثبد اٌزؼ. 

  ٍُاٍزوار١غ١بد اػلاك ٚ رله٠ت اٌّؼ. 

  ٍُاكاهح ث١ئخ اٌزؼٍُ ٚ كٚه٘ب فٟ رؾ١َٓ اٌزؼ .

ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ  
  اٌمٛا١ٔٓ ٚ اٌزْو٠ؼبد ا٦كاه٠خ اٌزوث٠ٛخ. 

  ُ١ٍبٍبد ٚ ٔظُ اٌزؼ١ٍ. 

  ا٦كاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٦ٌىزو١ٔٚخ .

 .رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌَّؼ١خ اٌجٖو٠خ  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  

  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ا٦ٌىزو١ٔٚخ .

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ  
  اٌزٕظ١ُ ا٨عزّبػٟ ٌٍّؼوفخ اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّغزّغ. 

  ٟأٔظّخ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوث. 

  ا١ٌَبٍبد اٌزوث٠ٛخ اٌّمبهٔخ .

 

اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

 

 

 

اإلسشبد إٌفغٟ 

 

 

 

اإلسشبد إٌفغٟ 

ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ ا٦عزّبػٟ  
 ْاٌزْٕئخ ا٨عزّبػ١خ ٚ كٚه٘ب فٟ ثٕبء ا٨َٔب. 

  ٟاٌزفبػً ٚ ِٙبهاد اٌزٛإً ا٦عزّبػ. 

  (ا٤ّٔبٛ ٚ اٌٖفبد  )١ٍىٌٛٛع١ب اٌم١بكح . 

 .٤ىِبد إٌف١َخ ا ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌفَٟ 

  ٌّٟٕٙا٦هّبك إٌفَٟ اٌّلهٍٟ ٚ ا .

ٚاهّبك مٚٞ ا٨ؽز١بعبد  اٌٖؾخ إٌف١َخ

اٌقبٕخ 

  ٕؼٛثبد اٌزؼٍُ اٌقبٕخ ثؤٛفبي مٚٞ ا٨ؽز١بعبد

 .اٌقبٕخ 

 ٟاٌزى١ف ٚ اٌزٛافك إٌفَٟ ٚ ا٦عزّبػ .
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ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ ٚ  اٌم١بً

اٌزوثٛٞ 
  رط٠ٛو ٚ رم١ٕٓ اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ .

 

 2015  -2014   اٌغٕخ اٌذساع١خ :صب١ٔبً 

اٌٛؽذح  اٌجؾض١خ  
اٌمغُ اٌزبثغ 

  ٌٗ
اٌّٛظٛػبد اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ  

 

اٌذساعبد 

اٌزشث٠ٛخ 

 

 

 

إٌّب٘ـظ 

 

 

 

إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ 
o  رطج١مبد ٔظو٠بد اٌزؼٍُ اٌّقزٍفخ. 

o  ٗرله٠ٌ ٚ ر١ّٕخ اٌزفى١و ثؤٔٛاػ. 

o  اوَبة ٚ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌّقزٍفخ .

ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ 

o  اٌزقط١ٜ ،اٌزٕظ١ُ ، اٌز١َٕك ، اٌّزبثؼخ ٚ اٌولبثخ ،  )ٚظبئف ا٦كاهح

  .(اٌزٛع١ٗ ، اٌزم٠ُٛ 

o ِْى٩د ٚ ٕؼٛثبد ا٦كاهح ٚ الزواػ ؽٍٛي ٌٙب. 

o  ٗاػلاك ٚ رله٠ت اٌّل٠و ٚ اٌّٛع .

  .(رفؼ١ً ٚ رط٠ٛو رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  )ٚالغ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  oرم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ 

o  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ غ١و ا١ٌ٢خ .

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ 

اٌّمبهٔخ 

o  ٟاٌزغ١و ا٨عزّبػٟ ٚ ا٨لزٖبكٞ ٚ ر٠ٕٛغ اٌزؼٍُ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوث. 

o  ُأصو اٌؼٌّٛخ ػٍٝ اٌزوث١خ ٚ اٌزؼ١ٍ. 

o  اػلاك اٌّؼٍُ إٌبعؼ ٚ أف٩ل١بد إٌّٙخ .

اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

 

 

 

 

إلسشبد 

إٌفغٟ 

ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ 

ا٦عزّبػٟ 

o  ِواؽً إٌّٛ اٌؼّو٠خ ٚ كٚه اٌٛهاصخ ٚ اٌج١ئخ. 

o  اٌزفى١و ٚ ؽً اٌّْى٩د. 

o  ٍُاٌناووح ٚ اٌزؼ. 

o  اٌنوبء ٚ اٌْق١ٖخ .

ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌفَٟ 
  َٟٛوائك ٚ ِٙبهاد ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌف. 

o  رْق١ٔ ٚ ػ٩ط ا٨ٙطواثبد إٌف١َخ. 

 

اٌٖؾخ إٌف١َخ 

ٚ اهّبك مٚٞ ا٨ؽز١بعبد 

اٌقبٕخ 

o ٍُٙاٌّزفٛلْٛ ػم١ٍبًا ٚ ٛوائك اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘. 

o ٍُٙاٌّؼبلْٛ ؽ١َبًا ٚ ٛوق اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘. 

o ٍُٙاٌّؼبلْٛ ؽوو١بًا ٚ اهّبكُ٘ ٚرؤ١٘ .

ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ  اٌم١بً

. ثٕبء اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ ٚ ِزبثؼخ رطج١مٙب  oٚاٌزوثٛٞ 
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 2016 - 3015:  اٌغٕخ اٌذساع١خ:صبٌضبً 

اٌٛؽذح  اٌجؾض١خ  
اٌمغُ اٌزبثغ 

  ٌٗ
اٌّٛظٛػبد اٌفشػ١خ  اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غ١خ  

 

 

 

 

 

اٌذساعبد 

اٌزشث٠ٛخ 

 

 

 

إٌّب٘ـظ 

 

 

 

إٔٛي اٌزله٠ٌ ٚ ٛوائمٗ 

  ٍُر١ُّٖ ٚؽلاد ٚ ثواِظ ٚفك أفىبه ٔظو٠بد اٌزؼ. 

  رغو٠ت ٛوائك رله١َ٠خ عل٠لح ػٍٝ ِٛاك ِقزٍفخ. 

  ٚ رؾ١ًٍ ِؾزٜٛ إٌّب٘ظ ٚ كهاٍخ ِلٜ ر١ّٕٚٙب أفىبهاًا

. ِٙبهاد ِؼ١ٕخ 

ا٦كاهح اٌّله١ٍخ ٚ اٌزوث٠ٛخ 
  اٌزطٛهاد ا٦كاه٠خ اٌزوث٠ٛخ. 

  ا٦كاهح اٌٖف١خ. 

  اكاهح ِئٍَبد ِبلجً اٌّلهٍخ .

رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ 

  رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼل. 

  ِواوي ٚ ِٖبكه اٌزؼٍُ اٌزم١ٍل٠خ ٚ ا٦ٌىزو١ٔٚخ. 

 

إٔٛي اٌزوث١خ ٚ اٌزوث١خ اٌّمبهٔخ 
 كٚه ٍٚبئً ا٦ػ٩َ فٟ اٌزوث١خ 

 ٞٛاٌفىو اٌفٍَفٟ ٚ اٌزوث 

  ُاٌزقط١ٜ اٌزوثٛٞ ٚ الزٖبك٠بد اٌزؼ١ٍ

 

اٌذساعبد 

إٌفغ١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلسشبد 

إٌفغٟ 

ػٍُ إٌفٌ اٌزوثٛٞ ٚ ا٦عزّبػٟ 
 ٍٗرْى١ً اٌٍَٛن ٚ رؼل٠. 

 اٌقجواد ٚ اٌلٚافغ. 

 ١ٍىٌٛٛع١ب اٌفوٚق اٌفوك٠خ .

ا٦هّبك ٚ اٌؼ٩ط إٌفَٟ 

 ٞا٦هّبك إٌفَٟ ا٤ٍو. 

  ٟا٦هّبك إٌفَٟ اٌٖؾ. 

 

اٌٖؾخ إٌف١َخٚ اهّبك مٚٞ 

ا٨ؽز١بعبد اٌقبٕخ 

 اٌّْى٩د ٚ ا٨ٙطواثبد إٌف١َخ. 

 ٌٟاٌزٛؽل - ا٨ٙطواة اٌٍَٛوٟ ا٨ٔفؼب. 

  َاٙطواثبد اٌٍغخ ٚ رؤفو اٌى٩ .

ٚاٌزوثٛٞ  ٚاٌزم٠ُٛ إٌفَٟ اٌم١بً

  اٍزقلاَ رطج١مبد ٔظو٠خ ا٨ٍزغبثخ ٌٍّفوكح فٟ رط٠ٛو

 .اٌّمب١٠ٌ اٌزوث٠ٛخ ٚ إٌف١َخ 

  ُرط٠ٛو ٚ رؤ١ً٘ اٌىفبءاد ا١ٌٕٛٛخ فٟ ِغبي اٌم١بً ٚ اٌزم٠ٛ

 .
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: اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾــٛس اٌج١ئــخ 

: اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌجؾٛس اٌج١ئخ ٌٍغٕٛاد اٌضالس اٌمبدِخ 

 :ِؾـبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغُ إٌظُ اٌج١ئ١خ  .1

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ 

٠ّىٓ اٌزؼبْٚ ِؼٙب 

ِؼبٌغخ ِخٍفبد اٌصشف اٌصؾٟ ٚ 

اٌصٕبػٟ ٚ غشائك االعزفبدح ِٕٙب 

اٍزقلاَ اٌطوق اٌطج١ؼ١خ ٚ ّجٗ اٌطج١ؼ١خ فٟ ِؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف  -

. اٌٖؾٟ ٌٍزغّؼبد اٌَىب١ٔخ اٌٖغ١وح 

اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف 

اٌٖٕبػٟ 

رط٠ٛو ِٕظِٛبد ِؾ١ٍخ ٌّؼبٌغخ ١ِبٖ اٌٖوف اٌٖٕبػٟ  -

اٌقفبف اٌجووبٟٔ – اٌوِبي - اٌي٠ٛ ٠٨ذ )ثبٍزقلاَ ِٛاك ِؾ١ٍخ 

 . )....
إٌّْآد اٌٖٕبػ١خ 

. اػبكح اٍزقلاَ ا١ٌّبٖ اٌّؼبٌغخ ٤غواٗ اٌوٞ ٚ اٌَمب٠خ  -

 

ِؼبٌغخ اٌّخٍفبد اٌصٍجخ اٌّؼبش١خ ٚ 

اٌضساػ١خ ٚ االعزفبدح ِٕٙب 

 . رل٠ٚو إٌفب٠بد اٌٛهل١خ فٟ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚ اٌقل١ِخ  -

اٌقلِبد اٌف١ٕخ اٌجٍل٠خ  . ِؼبٌغخ اٌّقٍفبد اٌؼ٠ٛٚخ ثبٌز١َّل اٌطج١ؼٟ  -

 . كهاٍخ ؽووخ اٌوّبؽخ إٌبرغخ ػٓ ِطبِو إٌفب٠بد -

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ   
 ٛبلخ اٌىزً اٌؾ٠ٛ١خ -

 . (اٌّقٍفبد اٌيهاػ١خ ، اٌّقٍفبد اٌّؼب١ّخ  )

رم١١ُ عٛدح ا١ٌّــبٖ ٚ رؾغ١ٕٙب 

ٚٙغ ٚ أْبء ِقططبد عٛكح ٌزم١١ُ اٌّٖبكه اٌّبئ١خ فٟ اٌَبؽً  -

. اٌَٛهٞ

ِل٠و٠خ اٌوٞ اٌؼبِخ ٌؾٛٗ 

اٌَبؽً 

. اٌّووجبد اٌّٖبؽجخ ٌؼ١ٍّخ اٌزؼم١ُ ثبٌىٍٛه  -
ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة 

 

 

 :ِؾبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغـُ اٌى١ّ١ـــبء اٌج١ئ١خ  .2

 

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ 

اٌزؼبْٚ ِؼٙب 

 

 

ثؾٛس ؽٛي رم١١ُ فطو اٌّووجبد اٌضب٠ٛٔخ ٌىٍٛهح ١ِبٖ اٌْوة 

. ٚ رم١١ُ رٍٛصٙب ثبٌّٛاك اٌّقزٍفخ 

ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة 

ِئٍَخ ١ِبٖ اٌْوة  -. اعواء ثؾٛس ؽٛي رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌى١ّ١بئٟ  -

ِل٠و٠خ اٌوٞ اٌؼبِخ ٌؾٛٗ  -
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عالِخ ا١ٌّــبٖ ٚ عٛدرٙب  

اٌَبؽً 

اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف  -

اٌٖٕبػٟ 

ثؾٛس ٌؼ١ٍّخ اٌزٕم١خ اٌنار١خ ٌّٖبكه ا١ٌّبٖ اٌَطؾ١خ ٚرؾل٠ل 

ٚرط٠ٛو ِٕٙغ١خ . رؤص١و ٍِٛصبد ا٦صواء اٌغنائٟ ػٍٝ عٛكرٙب 

رؾ١ٍ١ٍّخ ٌّزبثؼخ كهاٍخ ٍٍٛن اٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ اٌضم١ٍخ فٟ اٌج١ئخ 

. اٌّبئ١خ 

ِل٠و٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ   -

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  -

اعواء ثؾٛس ؽٛي ِؼبٌغخ اٌّقٍفبد اٌَبئٍخ ٚ اػبكح رؤ١ً٘ 

. ا١ٌّبٖ اٌٍّٛصخ و١ّ١بئ١بًا ٚ اّؼبػ١بًا ٚ ؽ٠ٛ١بًا 

اٌّئٍَخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف  -

اٌٖؾٟ 

رٍٛس األغز٠خ ثبٌٍّٛصبد 

اٌج١ئ١خ  

 رٍٛس ا٤غن٠خ ثبٌّؼبكْ اٌضم١ٍخ

رٍٛس ا٤غن٠خ ثبٌٍّٛصبد اٌؼ٠ٛٚخ ِضً اٌّج١لاد اٌج١ئ١خ 

. ا٤فوٜ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ  -

ِل٠و٠خ اٌٖــؾخ  -

 :ّٔنعخ أزمبي اٌٍّٛصبد فٟ إٌّظِٛخ ماد اٌطٛه٠ٓع١ٛو١ّ١بء اٌج١ئــخ 

. ٍبئـً __ٍٕـت

اٍزقلاَ اٌّٛالغ ِزؼلكح اٌؾٛاعي اٌغ١ٌٛٛع١خ ٌقيْ إٌفب٠بد 

 .اٌقطوح ثٖٛهح ِؤِٛٔخ

 (- ..ث١و٠ذ – ث١ٍْٛ – ى١ٌٛ٠ذ )اٍزقلاَ إٌّظِٛبد اٌطج١ؼ١خ

. ٦ؽلاس ِؼبٌغخ ِزملِخ ٌٍٕفب٠بد اٌَبئٍخ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ  -

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  -

اٌّئٍَخ اٌؼبِخ ٌٍٖوف  -

اٌٖؾٟ 

اٍزقلاَ اٌى١ّ١بء اٌقٚواء فٟ إطٕبع اٌّووجبد ا١ٌٖل١ٔ٨خ اٌى١ّ١ــبء اٌخعشاء 

 . (اٍزق٩ٓ اٌي٠ٛد اٌؼطو٠خ اٌّف١لح ِٓ إٌجبربد اٌَبؽ١ٍخ  )

ِل٠و٠ـخ اٌٖؾــخ 

 

 :ِؾبٚس اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌمغـُ اٌٛلب٠خ اٌج١ئ١خ  .3

 

اٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚ اٌزٟ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌفشػ١ـخ اٌّؾبٚس اٌجؾض١خ اٌشئ١غخ 

٠ّىٓ اٌزؼبْٚ ِؼٙب 

ِغؼ رص١ٕفٟ ٌٍىبئٕبد اٌؾ١خ 

: اٌذل١مخ فٟ اٌزشة اٌغٛس٠خ 

 رؾل٠ل ِغّٛػخ اٌغواص١ُ اٌّٛعٛكح فٟ روة ثؼ٘ 

.  إٌّبٛك فٟ ٍٛه٠خ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

إعشاء ثؾٛس ؽٛي ِؼبٌغخ اٌزشة 

اٌٍّٛصخ ثبٌٕفػ ثبعزخذاَ اٌزمبٔخ 

: اٌؾ٠ٛ١خ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ . اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ فٟ رفى١ه اٌجمغ إٌفط١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

اعزخذاَ رم١ٕخ اٌغبص اٌؾ١ٛٞ فٟ 

ِؼبٌغخ اٌّخٍفبد راد اٌؾٌّٛخ 

: اٌؼع٠ٛخ اٌؼب١ٌخ 

اٍزقلاَ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ اٌّزقٖٖخ فٟ اٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ 

ِقٍفبد  )ٌٍّقٍفبد ماد اٌؾٌّٛخ اٌؼ٠ٛٚخ اٌؼب١ٌخ 

. ٚ ر١ٌٛل اٌغبى اٌؾ١ٛٞ  (ىهاػ١خ ٚ ٕٕبػ١خ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

ِل٠و٠خ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ 
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دساعخ ث١ئ١خ شبٍِخ إلِىب١ٔخ 

االعزفبدح ِٓ اٌفٛعفٛعجغَٛ 

: ثبٌّؼبٌغخ اٌؾ٠ٛ١خ 

اٍزؼبكح اٌؼٕبٕو اٌّف١لح اٌّٛعٛكح فٟ اٌفٍٛفٛعجََٛ  -

 .ثبٍزقلاَ ثؼ٘ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ 

اٍزقلاَ ثؼ٘ ا٤ؽ١بء اٌلل١مخ فٟ اٌزؾٛي اٌؾ١ٛٞ  -

. ٌٍفٍٛفٛعجََٛ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ 

 

أثؾبس اعزخذاَ ِخٍفبد اٌصشف 

اٌصؾٟ فٟ اٌؾصٛي ػٍٝ عّبد 

 : (وِٛجٛعذ  )ػعٛٞ 

رؾ١َٓ ٔٛػ١خ اٌؾّؤِخ ثبٍزقلاَ ِٕظِٛبد ٛج١ؼ١خ  -

 .٩ٌٍزقلاَ ا٢ِٓ ث١ئ١بًا 

رمل٠و ؽ٨ّٛد اٌٍّٛصبد اٌى١ّ١بئ١خ ٚ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ  -

 .اٌؾّؤح ٌزؾل٠ل فطٛهح ا٨ٍزقلاَ 

رطج١مبد ىهاػ١خ ػٍٝ رم١١ُ فؼب١ٌخ اٍزقلاَ اٌؾّؤح  -

 .وَّبك فٟ ا٦ٔزبط اٌيهاػٟ

 

– ِل٠و٠خ اٌيهاػخ  -

اٌٖوف اٌٖؾٟ 

إعشاء ثؾٛس ؽٛي رٍٛس ا١ٌّبٖ 

اٌؾشاسٞ ٚ اٌى١ّ١بئٟ ٚ أصشٖ ػٍٝ 

: اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌؾواهٞ ٚ أصوٖ ػٍٝ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ فٟ  -

 .ِٕطمخ اٌلهاٍخ 

اٌزٍٛس ثبٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ اٌضم١ٍخ ٚ أصو٘ب اٌزواوّٟ  -

 ّٙٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

 . (أٍّبن – لبػ١بد – ٛؾبٌت  )

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

ِل٠و٠خ اٌٖؾخ 

دساعخ رؤص١ش اٌزغ١شاد إٌّبخ١خ 

: ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ 

رؤص١و اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٝ ث١ٌٛٛع١ب ا٤ٍّبن اٌّؾ١ٍخ  -

ٚ اٌّٙبعوح 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

رم١١ُ أداء ثؼط ػٕبصش اٌّىبفؾخ 

اٌّزىبٍِخ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد 

: اٌطج١ؼ١خ 

 ( .I.P.M )ا٦كاهح اٌّزىبٍِخ ٣ٌفبد اٌيهاػ١خ  -

رم١١ُ أكاء ثؼ٘ ػٕبٕو اٌّىبفؾخ اٌّزىبٍِخ اىاء  -

 .ا٢فبد اٌيهاػ١خ 

اٌّىبفؾخ اٌؾ٠ٛ١خ ٌطف١ٍ١بد ا٤ٍّبن فٟ اٌّياهع  -

. ا٦ٔزبع١خ 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 

ؽصش اٌّغججبد اٌّشظ١خ فٟ 

اٌؾ١ٛأبد اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ ٚ 

األعّبن  

اٌزمٖٟ ػٓ اٌؼٛاًِ اٌّّوٙخ اٌطف١ٍ١خ ػٕل ا٤ٍّبن  -

  .(ِياهع ا٤ٍّبن)فٟ اٌج١ئبد اٌطج١ؼ١خ ٚ اٌٖٕبػ١خ 

كهاٍخ اٌْوٚٛ اٌج١ئ١خ ٚ اٌٖؾ١خ ٥ٌٍّبن فٟ اٌّياهع  -

. ا٦ٔزبع١خ 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

ِل٠و٠خ اٌج١ئخ  

اٌىشف ػٓ األصش اٌّزجمٟ ٌٍّج١ذاد 

اٌى١ّ١بئ١خ فٟ إٌّزغبد اٌضساػ١خ 

، ٚرص١ٕغ إٌّزغبد اٌزم١ٍذ٠خ 

 )اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚ وشف األصش اٌّزجمٟ

 : (ؽ١ٛا١ٔخ ٚ ٔجبر١خ 

اٌىْف ػٓ ا٤صو اٌّزجمٟ ٌٍّج١لاد ٚ ا٤ٍّلح ٚ  -

. اٌٙوِٛٔبد فٟ ا٤ٍّبن ٚ اٌؾ١ٛأبد اٌيهاػ١خ 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

اٌز٠ّٛٓ 

اٌٖؾخ 

ِل٠و٠خ اٌيهاػخ 
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دساعخ رؾذ٠ذ ِغز٠ٛبد 

اٌٙشِٛٔبد فٟ دَ اٌؾ١ٛأبد 

اٌضساػ١خ اٌّخزٍفخ ٚ ػاللزٗ 

ثبألِشاض اٌطف١ٍ١خ  

رؤص١و ا٦ٕبثخ ثجؼ٘ اٌطف١ٍ١بد ػٍٝ َِزٜٛ -

. اٌٙوِٛٔبد فٟ كَ ا٤ٍّبن 

ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍضوٚح اٌَّى١خ 

 

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍجؾٛس اٌجؾش٠خ

 ِؾبٚس اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؼٙذ

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

 .كهاٍخ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ : (2)اٌّؾٛه 

 ..كهاٍخ اٌٍّٛصبد اٌؼ٠ٛٚخ ٚا٩ٌػ٠ٛٚخ فٟ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ: (3)اٌّؾٛه 

. رط٠ٛو ِٕٙغ١خ رؾ١ٍ١ٍخ ٌّزبثؼخ كهاٍخ ٍٍٛن اٌؼٕبٕو اٌّؼل١ٔخ اٌضم١ٍخ فٟ ا١ٌّبٖ: (4)اٌّؾٛه 

. اٍزيهاع ا٤ؽ١بء اٌجؾو٠خ: (5)اٌّؾٛه 

. اػلاك أٌٍٛ ٚلبػلح ث١بٔبد ؽٛي اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ: (6)اٌّؾٛه 

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

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

.  اٍزقلاَ اٌل٨ئً اٌؾ٠ٛ١خ وّئّواد ػٍٝ رٍٛس اٌٙٛاء ٚاٌج١ئخ اٌّبئ١خ: (9)اٌّؾٛه 

. كهاٍخ  اٌّغن٠بد فٟ اٌج١ئخ اٌجؾو٠خ: (10)اٌّؾٛه 

. اكاهح إٌفب٠بد اٌَبئٍخ: (11)اٌّؾٛه 

.  كهاٍخ اِىب١ٔخ رؾ١ٍخ ِبء اٌجؾو: (12)اٌّؾٛه 

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

 اٌخطخ اٌجؾض١خ اإلعزشار١غ١خ اٌّمزشؽخ ٌألػٛاَ اٌخّغخ اٌمبدِخ

 .ا٨ٔزمبي ثٙب اٌٝ اٌغٛأت اٌزطج١م١خ ٚا٨ٍزضّبه٠خثؾٛس اٌؼٍَٛ اٌجؾو٠خ ٚرلػ١ُ ٚرط٠ٛو  -1

ا٩ٌػٚٛٞ ٚكهاٍخ ٍٍٛن اٌٍّٛصبد فٟ اٌج١ئخ  رؼ١ّك ثؾٛس ٚكهاٍبد اٌى١ّ١بء اٌجؾو٠خ فٟ ِغبي هٕل اٌزٍٛس اٌؼٚٛٞ ٚ -2

 .اٌجؾو٠خ ِٕٚبٛك ِٖجبد ا٤ٔٙبه ٚا٤ٔظّخ اٌج١ئ١خ اٌّزلافٍخ

 . ا٠غبك ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌّىبفؾخ ؽٛاكس اٌزَوة إٌفطٟ -3

 .رط٠ٛو اٌزمبٔبد اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌؾ٠ٛ١خ فٟ ِغب٨د ػٍَٛ اٌجؾبه -4

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

 .ادرؤ١ٌٍ ّجىخ هٕل ١ٕٛٚخ ثؾو٠خ ٚلبػلح ث١بْ -6

 اٌّْبهوخ فٟ ٚٙغ فطخ ١ٕٛٚخ ٌؾّب٠خ اٌزٕٛع اٌؾ١ٛٞ اٌجؾوٞ فٟ ٍٛه٠ب -7

 ...(ٛؾبٌت-ػٛاٌك-هف٠ٛبد-لْو٠بد-أٍّبن)اٍزيهاع ا٤ؽ١بء اٌجؾو٠خ  -8

 اٌّْبهوخ فٟ ٚٙغ فطخ ١ٕٛٚخ ٌٍىْف ػٓ أصو اٌزغ١واد إٌّبف١خ ػٍٝ إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ اٌَبؽ١ٍخ ٚاٌْبٛئ١خ  -9

 .حٕٛه ا٤لّبه اٌٖٕبػٟ ياػلاك أٌٍٛ -10

كهاٍخ ع١ٌٛٛع١خ ٌٍٖقٛه ٚاٌوٍٛث١بد اٌْبٛئ١خ ٚٚٙغ رٖٛه َِزمجٍٟ ػٓ اٌزغ١واد اٌؾبٍٕخ فٟ فٜ اٌْبٛئ ثّب ٠قلَ  -11

 .ر١ّٕخ ٚاكاهح إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ

اٌَّبّ٘خ فٟ رْق١ٔ فطو رٍٛس ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ فٟ إٌّطمخ اٌَبؽ١ٍخ ٚ الزواػ آ١ٌبد ٌٍؾل ِٓ ٘نا اٌقطو ٚ مٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ  -12

 .ِئٍَبد ٚ ١٘ئبد ؽى١ِٛخ ِؾ١ٍخ

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

. .١ٌٍّبٖ ا٦ل١ّ١ٍخ اٌَٛه٠خ (...اٌّغن٠بد، ٔظبَ اٌىوثٛٔبد ٚاٌغبىاد إٌّؾٍخ )رط٠ٛو ثؾٛس و١ّ١بء إٌظُ اٌج١ئ١خ اٌجؾو٠خ  -14
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 وحدات البحث العلمً بحسب قانون التفرغ العلمً / 1/الملحق

مجال الوحدة اسم الوحدة القسم الكلٌة 

 
اآلداب و العلوم اإلنسانٌة 

 

قسم اللؽة اإلنكلٌزٌة - 
 

 موضوعات أدبٌة - وحدة الدراسات األدبٌة

قسم اللؽة اإلنكلٌزٌة - 
 

 وحدة الدراسات اللؽوٌة و الترجمة
موضوعات لؽوٌة - 
 موضوعات ترجمة- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة البحث العلمً لصحة 

 الحٌوان والدواجن

صحة وأمراض الحٌوان والمسببات  .1

المرضٌة المختلفة فً الحٌوانات 

 .الزراعٌة والعمل على حلها

دراسة بعض المشاكل الصحٌة  .2

المهمة والمسببات المرضٌة 

المختلفة فً مزارع دواجن الساحل 

 .السوري والعمل على حلها 

دراسة حول طفٌلٌات الدم عند  .3

 .المجترات فً الساحل السوري 

دراسة طفٌلٌات اإلبل الخارجٌة فً  .4

 .سورٌا

دراسة حول التهابات الضرع  .5

السرٌرٌة وتحت السرٌرٌة  فً الساحل 

السوري 

 اإلنتاج الحٌوانً
وحدة أبحاث الوراثة وتربٌة 

الحٌوان 

دراسة االحتٌاطً الوراثً للدجاج  .1

المحلً إلنتاج البٌض واللحم فً ظروؾ 

 تربٌة الهجن التجارٌة

 (تربٌة األقارب )التربٌة الداخلٌة  .2

–اسود )ضمن ثبلث أنماط مورفولوجٌة 

مستنبطة من  (بنً رصاصً منقط

القطٌع االبتدابً ودراسة المإشرات 

اإلنتاجٌة لكل نمط 

وحدة أبحاث بٌولوجٌة األسماك  اإلنتاج الحٌوانً

دراسة األنواع السمكٌة المهاجرة إلى  -1

 .البحر األبٌض المتوسط

دراسة التنوع الحٌوي  -2

وبٌولوجٌا األحٌاء المابٌة فً المسطحات 

المابٌة العذبة والمالحة والطفٌلٌات التً 

دراسة التنوع الوراثً .تصٌبها

والتوصٌؾ الجزٌبً والتحسٌن الوراثً 

لؤلسماك 

وحدة البحث العلمً لتؽذٌة الحٌوان  اإلنتاج الحٌوانً

تؤثٌر تركٌب العبلبق فً تركٌب  .1
 -Omega6))األحماض الدهنٌة 

Omega3 فً المنتجات الحٌوانٌة
 (حلٌب– لحم - بٌض)
تسمٌن صؽار المجترات باستخدام  .2

. عبلبق ؼٌر تقلٌدٌة
تؤثٌر بعض اإلضافات على األداء  .3

. اإلنتاجً للحٌوانات والدواجن
تلوث األعبلؾ وأثرها فً المنتجات  .4

.                                             الحٌوانٌة
تؤثٌر إضافة النباتات الطبٌة على - 5.

. األداء اإلنتاجً للحٌوانات والدواجن
تحسٌن القٌمة الؽذابٌة لمخلفات  .5

المحاصٌل الزراعٌة ومخلفات تصنٌع 
 .الخضار والفواكه
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الزراعة 
 
 
 
 
 
 

 وحدة  تربٌة الحٌوان اإلنتاج الحٌوانً

تحسٌن إنتاجٌة عروق األبقار فً الظروؾ -1

. البٌبٌة السابدة

تؤثٌر بعض العوامل البٌبٌة و التناسلٌة  -2

. والتؽذٌة على نوعٌة وكمٌة حلٌب الجاموس

تحسٌن قطعان الماعز واألبقار المحلٌة -3

. باتجاه إنتاج الحلٌب فً الساحل السوري

تحسٌن مواصفات اللحوم عند الحٌوانات - 4

الزراعٌة 

 

 

علوم التربة والمٌاه 

 

تصنٌؾ الترب وحصر االراضً 

 

 .تصنٌؾ الترب وحصراالراضً -
 

دراسات تتعلق بالخواص المنشؤٌة  -
والتشخٌصٌة والتصنٌفٌة للترب فً 

 .المنطقة الساحلٌة

 

علوم التربة والمٌاه 

 

كٌمٌاء التربة والتلوث الكٌمٌابً 

 للتربة

ستخدام الصخور الفوسفاتٌة فً ا -
 .الزراعة

 .التلوث الكٌمٌابً للتربة والمٌاه -
 .كٌمٌاء الفوسفور فً التربة -
 .التلوث بالمعادن الثقٌلة -

 

علوم التربة والمٌاه 

وحدة فٌزٌاء وصٌانة واستصبلح 

 األراضً

 

 . واستثمار الترب الكلسٌةإدارة -

صٌانة الترب الزراعٌة - -

دراسة .  األراضًواستصبلح 

حركٌة الماء فً الترب المشبعة 

وؼٌر المشبعة وتؤثٌر ذلك على 

 األرضًتنظٌم مستوى الماء 

. - وتؤمٌن احتٌاجات النبات المابٌة

دراسة االنجراؾ المابً للترب 

 .الزراعٌة فً المنطقة الساحلٌة

 

علوم التربة والمٌاه 

 الدقٌقة والتلوث البٌبً األحٌاء

 

 

 
الملوثات الكٌمٌابٌة للتربة والمٌاه  -

 .(عبلج –إدارة–تقصً )
التلوث البٌبً للتربة والمسطحات  -

 .المابٌة فً المنطقة الساحلٌة
دور األحٌاء الدقٌقة فً معالجة  -

 .المخلفات والملوثات البٌبٌة
 

 

علوم التربة والمٌاه 

خصوبة التربة وتؽذٌة النبات 

 

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

 .وتؽذٌة النبات
 العناصر الؽذابٌة فً الترب إدارة- 

الزراعٌة تحت زراعة المحاصٌل 
  المثمرة األشجاروالخضار و

 .التؽذٌة االزوتٌة فً الزراعة المابٌة
دراسات تحمل النباتات للملوحة فً 

 .زراعات المحالٌل الؽذابٌة
تحسٌن كفاءة استخدام األسمدة تحت 

 .ظروؾ بٌبٌة وزراعٌة مختلفة
تدوٌر المخلفات الزراعٌة والعضوٌة 
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  .( أسمدة الكمبوستإلنتاج)
المخصبات الحٌوٌة ودورها فً تحسٌن 

.  والمحافظة على خصوبة التربةاإلنتاجٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 

 وحدة أبحاث الصناعات الؽذابٌة علوم األؼذٌة
 حفظ وتصنٌع المنتجات النباتٌة -1
 
حفظ وتصنٌع المنتجات الحٌوانٌة  -2

 علوم األؼذٌة
وحدة أبحاث كٌمٌاء األؼذٌة 

 والتؽذٌة

 كٌمٌاء وتحلٌل األؼذٌة -1
 

 اإلنسانتؽذٌة  -2

 وحدة البحث العلمً لؤللبان علوم األؼذٌة
 مٌكروبٌولوجٌا األؼذٌة -1

 
 حفظ وتصنٌع المنتجات الحٌوانً -2
 

التنوع الحٌوي  العلوم األساسٌة

البحري  )التنوع الحٌوي المابً  -
. والعوامل المإثرة علٌه  (والنهري

بٌولوجٌا وتكنولوجٌا األسماك  -
. وتنمٌة الثروة السمكٌة

البٌبة وملوثاتها  -

التنوع الحٌوي النباتً  -

. التقانات الحٌوٌة واستخداماتها -

الرٌاضٌات التطبٌقٌة واستخدامها  -
 .فً مجال التنمٌة

 

 

 البساتٌن

 وحدة أبحاث الخضار

أثر التقانات الحدٌثة فً تطور و إثمار 
. الخضار فً الزراعة الحقلٌة و المحمٌة 

استخدام المخصبات العضوٌة فً زراعة 
الخضار الحقلٌة و المحمٌة و أثر ذلك 

. إنتاجٌة الخضار 

حصر و توصٌؾ و تطوٌر األصول 

. الوراثٌة للخضار فً المناطق السورٌة 

العوامل المناخٌة و أثرها فً نمو و 

 تطوٌر نباتات الخضار

 

 

 البساتٌن

 وحدة أبحاث نباتات الزٌنة

حصر و توصٌؾ الطرز الوراثٌة الملٌة و - 

استخدامها فً برامج التحسٌن الوراثً 

 )إكثار نباتات الزٌنة المحلٌة و المدخلة -

بالطرق التقلٌدٌة و عن طرٌق التقانات الحٌوٌة  

                      استخدام الزراعة العضوٌة

دراسة النباتات التزٌٌنٌة المحلٌة و إمكانٌة - 

 استخدامها فً تنسٌق الحدابق المختلفة

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

 األصولتطوٌر الطرز المحلٌة و حفظ 
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 البساتٌن

–. المهددة باالنقراض األنواعالوراثٌة و 

 .إكثار أشجار الفاكهة 

 الزراعة العضوٌة فً بساتٌن الفاكهة

  البٌبٌة ألشجار الفاكهةتاالجتهادا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 

وحدة أبحاث مبٌدات  الوقاٌة

دراسة تؤثٌر المبٌدات المختلفة فً اآلفات 

 الزراعٌة

استخدام طرابق كٌمٌابٌة وؼٌر كٌمٌابٌة 

لمكافحة األعشاب المتطفلة فً الحقول 

 .والزراعات المحمٌة

مكافحة األعشاب المنافسة فً المحاصٌل 

 .الحقلٌة والبستانٌة المختلفة

االستفادة من بقاٌا المحاصٌل الزراعٌة 

التؤثٌر ؼٌر )والتؤثٌر األلٌلوباثً 

 .فً إدارة األعشاب الضارة(التنافسً

االتجاهات الحدٌثة فً برامج المكافحة 

دراسة -ودورها فً حماٌة البٌبة الزراعٌة

األكاروسات وإدارتها 

وحدة أبحاث الحشرات  الوقاٌة

دراسات بٌولوجٌة وتصنٌفٌة للحشرات 

على المحاصٌل واألشجار المثمرة 

 .والؽابات

دراسات مختلفة على نحل العسل  -

 .وإنتاجٌته فً سورٌا

دراسات مختلفة على دودة القز  -

والعوامل المإثرة على إنتاج الشرانق فً 

. سورٌا

وحدة أبحاث أمراض النبات  الوقاٌة

دراسة األمراض الفٌروسٌة على 

المحاصٌل الحقلٌة والبستانٌة واألعشاب 

المخزنة لها وطرابق مقاومتهادراسة 

الفطور المرافقة للبذار والسموم  التً 

دراسة األمراض .تفرزها األمراض

النباتٌة على المحاصٌل المختلفة وطرابق 

دراسة الدٌدان  - الوقاٌة منها ومكافحتها

على المحاصٌل الحقلٌة (النٌماتودا)الثعبانٌة

 .والبستانٌة وطرابق مكافحتها

النٌماتودا الممرضة للحشرات وتطبٌقاتها 

وحدة أبحاث المكافحة الحٌوٌة  الوقاٌة

دراسة المفترسات واستخدامها فً 

دراسة الطفٌلٌات -المكافحة الحٌوٌة

واستخدامها فً المكافحة الحٌوٌة 
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دراسة ممرضات الحشرات واستخدامها 

فً المكافحة الحٌوٌة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزراعة 
 
 
 

الحراج والبٌبة 
وحدة علوم البٌبة والؽابات 

 والمراعً

تنمٌة السٌاحة - إدارة الحرابق ومكافحتها

البٌبٌة 

تحدٌد المواقع الحراجٌة الصالحة 

لبلستثمار رعوٌاً ألنواع الحٌوانٌة 

المختلفة                                    

 العلفٌة وتقدٌر الحمولة اإلنتاجٌةتحدٌد 

 الرعوٌة للؽطاء النباتً لطبقة تحت الؽابة

الهندسة الرٌفٌة 
وحدة الهندسة الرٌفٌة للبحث 

 العلمً

اختٌار نظام الحراثة األمثل للحد من 

انجراؾ التربة 

الطاقات البدٌلة واستخدامها فً الزراعة 

  الحٌوانًاإلنتاجمكننة اإلنتاج النباتٌمكننة 

محاصٌل حقلٌة 
 وحدة أبحاث بٌبة المحاصٌل و

فٌزٌولوجٌتها 

المعامبلت الزراعٌة المختلفة  تطوٌر

المإثرة على اإلنتاج كماً ونوعاً 

  واإلحٌابٌة تاالجتهادادراسة تؤثٌر 

البلاحٌابٌة على المحاصٌل الحقلٌة 

 .المختلفة

محاصٌل حقلٌة 
وحدة أبحاث انتاج المحاصٌل 

الحقلٌة 

تطوٌر المعامبلت الزراعٌة المإثرة على 

انتاجٌة ونوعٌة المحاصٌل الحقلٌة 

. المختلفة

حصر وانتشار النباتات الطبٌة والعطرٌة 

فً سورٌة وتحسٌن انتاجٌتها 

وحدة أبحاث األعبلؾ والمراعً محاصٌل حقلٌة 

تطوٌر وتحسٌن القاعدة العلفٌة فً سورٌة 

والتً تشمل المحاصٌل العلفٌة والمراعً 

الطبٌعٌة وحفظ وتصنٌع األعبلؾ 

محاصٌل حقلٌة 
وحدة أبحاث وراثة وتربٌة النبات 

وانتاج البذور وتحسٌنها 

تربٌة وتحسٌن امجموعات المحاصٌل 

الحقلٌة الهامة فً سورٌة 

استخدام التقانات الحٌوٌة وتطبٌقات 

الهندسة الوراثٌة وزراعة األنسجة النباتٌة 

للمحاصٌل الحقلٌة 

 وحدة أبحاث الدراسات االقتصادٌةمحاصٌل حقلٌة 

الكفاءة والفعالٌة االقتصادٌة للموارد -1

وعوامل اإلنتاج الزراعٌة 

 إدارة وتنمٌة الموارد االقتصادٌة-2
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 العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ونظرٌة األعداد , زمرة لً, البٌان

التبولوجٌا , التحلٌل العقدي, التحلٌل التابعً الفرق البحثٌة فً التحلٌلالرٌاضٌات 

الرٌاضٌات 
 الفرق البحثٌة فً المعلوماتٌة

والرٌاضٌات التطبٌقٌة 

بحوث العملٌات , البرمجٌات والذكاء الصنعً

وتطبٌقاتها 

الفٌزٌاء 
وحدة فٌزٌاء اللٌزر واألطٌاؾ الذرٌة 

والجزٌبٌة 

دراسة نظرٌة ومخبرٌة لخواص اللٌزرات 

بشكل عام ولٌزرات األجسام الصلبة بشكل 

خاص 

وحدة الفٌزٌاء النظرٌة والببلزما الفٌزٌاء 

حل معادلة  شرودٌنؽر لجسٌم فً ببر - 

كمون ثنابً األبعاد باستخدام التقانة 

النانوٌة 

دراسة متحوالت النوكلٌونات للنوى - 

الموافقة لحالة االستقرار 

وحدة اإللكترونٌات وأنصاؾ النواقل  الفٌزٌاء

بحوث تجرٌبٌة فً مجال االلكترونٌات 

الرقمٌة والتماثلٌة وتصمٌم وتنفٌذ الدارات 

العملٌة لها 

 وحدة فٌزٌاء الجسم الصلب الفٌزٌاء

دراسة خصابص خبلبط الفوالذ منخفضة 
الكربون والخبلبط المعدنٌة بعد خضوعها 

للمعالجة الفٌزٌابٌة الحرارٌة والفٌزٌابٌة 
فً الوسط  (الؽازٌة)الكٌمٌابٌة الحرارٌة 

. المحٌط ووسط تحت الخبلء

 وحدة الفٌزٌاء اإلشعاعٌة الفٌزٌاء

بحوث فً الوقاٌة اإلشعاعٌة  لجهاز - 

الطبقً   المحوري المحوسب 

بحوث فً الطاقة الشمسٌة وقٌاس الثابت - 

الشمسً ودراسة األصل الحراري 

للشمس 

 وحدة الدراسات التحلٌلٌة والبٌبٌةالكٌمٌاء 

مٌاه ورسوبٌات بحرٌة ): التلوث البٌبً

ونهرٌة، مٌاه الشرب، الصرؾ الصحً، 

 (الهواء، تلوث صناعً

تعقٌد واستخبلص شوارد العناصر النادرة  وحدة بحوث  الكٌمٌاء البلعضوٌة الكٌمٌاء

 الكٌمٌاء
وحدة الكٌمٌاء العضوٌة والجزٌبات 

الضخمة 

اصطناع عضوي، استخبلص المواد الفعالة 

من النباتات المحلٌة 

الزٌولٌت واستخداماته  وحدة الكٌمٌاء الفٌزٌابٌة الكٌمٌاء

-  وحدة الكٌمٌاء الحٌوٌة الكٌمٌاء
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 العلوم

 وحدة البٌبة والتصنٌؾ النباتًعلم الحٌاة النباتٌة 

التلوث البٌبً، المجموعات النباتٌة وتصنٌفها 

فً الساحل السوري، 

. االستخدامات الطبٌة لبعض النباتات الراقٌة

 وحدة األحٌاء الدقٌقة علم الحٌاة النباتٌة
الجراثٌم والفطرٌات والفٌروسات من الوجهة 

. التصنٌفٌة وتؤثٌرها على الكابنات الحٌة

 بٌوكٌمٌاء النبات وحدة فٌزٌولوجٌا و علم الحٌاة النباتٌة

تؤثٌر العوامل البٌبٌة المختلفة على 

إنتاجٌة النباتات الدنٌا  فٌزٌولوجٌا و

تخبلص بعض المركبات ذات سوالراقٌة،ا

. األهمٌة الطبٌة من بعض النباتات

علم الحٌاة الحٌوانٌة 
وحدة األبحاث البٌبٌة والتنوع الحٌوي 

فً المٌاه العذبة 

دراسات بٌبٌة وتصنٌفٌة لبعض  -
المجموعات 

 .الحٌوانٌة فً البٌبة البرٌة والمابٌة العذبة

دراسات حول دورة حٌاة بعض -  -
 البلفقارٌات

االقتصادٌة كؽذاء لٌرقات وصؽار  -
 .األسماك

دراسة التنوع الحٌوي الحٌوانً فً المٌاه - 

 .العذبة   السورٌة

دراسات تتعلق بتشخٌص الطفٌلٌات -  -
الداخلٌة  والخارجٌة على بعض األسماك 

االقتصادٌة 

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث البٌبٌة والتنوع الحٌوي 

البحري 

دراسات بٌبٌة وتصنٌفٌة لبعض المجموعات 

الحٌوانٌة فً البٌبة البرٌة والمابٌة المالحة 

التقانات الحٌوٌة وتطبٌقاتها  وحدة الدراسات واألبحاث الوراثٌة علم الحٌاة الحٌوانٌة

دراسة فٌزٌولوجٌة عن الهرمونات والتؽذٌة  وحدة األبحاث الفٌزٌولوجٌة علم الحٌاة الحٌوانٌة

 علم الحٌاة الحٌوانٌة
وحدة األبحاث النسٌجٌة والتشرٌحٌة 

المقارنة 
دراسات تشرٌحٌة ونسٌجٌة 

 وحدة البحث العلمً الجٌولوجًالجٌولوجٌا 

الستراتؽرافٌة )دراسات جٌولوجٌة - 

 (والخامات

 (تكتونٌة وبنٌوٌة)دراسات جٌوفٌزٌابٌة - 

دراسات هٌدروجٌولوجٌة وبٌبٌة - 

 
 
 

 
الهندسة المدنٌة 

الهندسة اإلنشابٌة 
 هندسة وإدارة التشٌٌد

 وحدة الهندسة اإلنشابٌة

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

الهندسة اإلنشابٌة 
لجٌوتكنٌكٌة االهندسة 

تطوٌر طرابق التحلٌل والتصمٌم - 
 .المعتمدة فً الكودات

 تطوٌر خصابص مواد البناء المحلٌة- جمٌع األقسام 

هندسة الحوسبة والعلوم األساسٌة 
وحدة هندسة الحوسبة والعلوم 

 األساسٌة
 هندسة صناعة التشٌٌد

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

 وحدة الهندسة الجٌوتكنٌكٌة الهندسة الجٌوتكنٌكٌة
محور بحث فً مجال الهندسة - 

 .الجٌوتكنٌكٌة

 وحدة هندسة الطرق والمطارات هندسة المواصبلت والنقل

محور بحث فً مجال الطرق و نظم - 
 .النقل والمرور

محور بحث فً مجال تحسٌن المواد - 
 .المستخدمة فً الطرق

-  وحدة هندسة السكك الحدٌدٌة هندسة المواصبلت والنقل

 الهندسة المابٌة والري
النهرٌة )وحدة الهندسة المابٌة 

 (والبحرٌة
محور بحث فً مجال اإلدارة المتكاملة - 

 .للموارد المابٌة

 وحدة الهٌدرولٌك والهٌدرولوجٌا الهندسة المابٌة والري
محور بحث فً مجال اإلدارة المتكاملة - 

 .للمٌاه الجوفٌة

 الهندسة المابٌة والري
وحدة الري والصرؾ واستصبلح 

األراضً 
 

 -

 وحدة الهندسة البٌبٌة الهندسة البٌبٌة

محور فً مجال حماٌة الموارد المابٌة - 
 .واإلمداد بمٌاه الشرب

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

الهندسة الطبوؼرافٌة 
هندسة وإدارة التشٌٌد 
الهندسة المابٌة والري 

 الهندسة البٌبٌة

 وحدة الهندسة الطبوؼرافٌة

 فً الدراسات واألبحاث GISاستخدامات 
 .الهندسٌة المدنٌة

محور بحث فً مجال تطوٌر اإلعمال 
. المساحٌة

 
 
 
 
 
 

الطب البشري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كل األقسام
وحدة بحث علمً حول الجودة و 

 االعتمادٌة  فً كلٌة الطب
 

 معاٌٌر الجودة   فً كلٌات الطب
 معاٌٌر االعتمادٌة  فً كلٌات الطب

 الجراحة
 وحدة  بحث حول سرطان الثدي

 
 طرق تشخٌص و عبلج  سرطان الثدي

 وحدة  بحث حول سرطان الكولون الجراحة
طرق التشخٌص و العبلج  الجراحً 

 سرطان الكولون

 الجراحة
 وحدة  بحث حول الحصٌات البولٌة

 
 أسباب وعبلج   الحصٌات البولٌة

 الجراحة
 وحدة بحث حول  سرطان المثانة

 
 طرق تشخٌص و عبلج  سرطان المثانة

 الداخلٌة
 وحدة  بحث  علمً للداء السكري

 
 تشخٌص و عبلج  الداء السكري

 النسابٌة  و التولٌد
ل الوالدة بوحدة التشخٌص ما ق

 (الطب الجنٌنً   )
 

التشخٌص التشوهات  ما قٌل الوالدة 
 

 النسابٌة  و التولٌد
وحدة  التنظٌر  البطنً  و جوؾ 

 الرحم
 طرق التنظٌر البطنً و جوؾ الرحم

 النسابٌة  و التولٌد
وحدة  تنظٌر عنق الرحم المكبر 

 
 التشخٌص المبكر لسرطان عنق الرحم

 األذنٌة
وحدة أمراض األذن وجراحتها و 

 السمعٌات
 أمراض األذن وجراحتها و السمعٌات

 األذنٌة
وحدة  أمراض األنؾ و الجٌوب 

 وجراحتها
 أمراض األنؾ و الجٌوب وجراحتها

 األذنٌة
 وحدة  أمراض الحنجرة وجراحتها

 
 أمراض الحنجرة وجراحتها

 األذنٌة
وحدة أمراض البلعوم  و جوؾ 

 الفم
 أمراض البلعوم  و جوؾ الفم

 أورام الرأس و العنق وحدة  أورام الرأس و العنقاألذنٌة 

 فشل النمو عند األطفالوحدة بحث علمً  حول فشل النمو األطفال 
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 عند األطفال

األطفال 
وحدة بحث علمً  حول األمراض 

 التحسسٌة و المناعة
 

 األمراض التحسسٌة و المناعة

 العٌنٌة
وحدة بحث علمً حول أمراض 

 العٌن و جراحتها
 

 أمراض العٌن و جراحتها

الجلدٌة 
وحدة بحث علمً  حول تطوٌر 

المعالجة لؤلورام الوعابٌة باللٌزر  
 DYE النبضً

تطوٌر المعالجة لؤلورام الوعابٌة باللٌزر  
 DYEالنبضً 

الجلدٌة 
وحدة بحث علمً  حول عبلج 

البلٌشمانٌا 
 

عبلج البلٌشمانٌا 

التشرٌح المرضً 
وحدة بحث علمً للتنمٌط  المناعً  

لؤلورام 
 

التنمٌط  المناعً  لؤلورام 

 الطب  المخبري

 
 

وحدة بحث علمً لؤلحٌاء الدقٌقة 
 حول دراسة الصادات الحٌوٌة

 
 

 دراسة المقاومة  الصادات الحٌوٌة

 
 

 
 

الهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

هندسة الطاقة الكهربابٌة 

 
 
 

وحدة ترشٌد الطاقة وحماٌة البٌبة 

الطاقة وتؤثٌرها على البٌبة والوسط - 1
. المحٌط 

ترشٌد الطاقة الكهربابٌة باستخدام - 2
 .النظم الخبٌرة

اآلمن الصناعً فً المنشآت - 3
 .الصناعٌة وؼٌرها 

أتمتة نظم القدرة الكهربابٌة وحماٌتها - 4
. والتحكم بها 

التداخل الكهرومؽناطٌسً فً أحمال - 5
 .المنشات الكهربابٌة 

 . فً القٌادة الكهربابٌة PLCنظم - 6

التحكم االلكترونً فً اآلالت - 7
 .الكهربابٌة 

 .وثوقٌة نظم التؽذٌة الكهربابٌة- 8

كل ما ٌستجد من امرر بحث علمً - 9
 .تتعلق باختصاص الوحدة 

 

هندسة الطاقة الكهربابٌة 
وحدة أبحاث جودة الطاقة 

الكهربابٌة 

االضطرابات والحاالت العابرة  -1
وأثارها على التوافق 

الكهرومؽناطٌسً وجودة الطاقة 
 .المقدمة للمستهلك 

الموثوقٌة واالستقرار والضٌاعات  -2
فً نظام القدرة وإثرها على جودة 

 .الطاقة الكهربابٌة 
المبدالت االلكترونٌة وأنظمة القٌادة  -3
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الهندسة المٌكانٌكٌة 
والكهربائٌة 

والتحكم  وأثرها على جودة الطاقة 
 .الكربابٌة 

إدارة األحمال وجودة الطاقة  -4
 .الكهربابٌة 

تنسٌق الحماٌة وجودة الطاقة  -5
 .الكهربابٌة 

الحماٌة من الصواعق وجودة  -6
 الطاقة الكهربابٌة

 EMC" التوافق الكهرومؽناطٌسً  -7
. وحماٌة األجهزة من التشوٌش " 

هندسة التصمٌم واإلنتاج 
وحدة أبحاث هندسة التصمٌم و 

اإلنتاج 

 الطاقات المتجددة -1
 األتمتة الصناعٌة -2
 علم المواد وخواصها -3
 التلوث الصناعً -4
 الهندسة الصناعٌة -5
 تصمٌم اآلالت -6
كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً  -7

تتعلق باختصاص الوحدة 

وحدة أبحاث الهندسة البحرٌة الهندسة البحرٌة 

اآلالت الحرارٌة والهٌدرولٌكٌة  -1
 تصمٌم وبناء السفن -2
 الوقود والزٌوت ومشاكلها -3
 التلوث البحري والصناعً -4
 صٌانة وإصبلح السفن -5
كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً  -6

تتعلق باختصاص الوحدة 

هندسة االتصاالت وااللكترونٌات 
وحدة أبحاث هندسة االتصاالت 

وااللكترونٌات 

التٌار الضعٌؾ  -1
تحسٌن أداء شبكات االتصال ورفع  -2

 جودة خدماتها
دراسة وتصمٌم وتطوٌر وحدات  -3

 نظم االتصال
تطوٌر بروتوكوالت وبرمجٌات  -4

لرفع سرع تراسل المعطٌات وزٌادة 
 أمنها

النمذجة والمحاكاة فً نظم  -5
 االتصاالت

التوافق الكهرطٌسً بٌن أنظمة  -6
 االتصال

وثوقٌة عمل أجهزة االتصاالت  -7
 واألجهزة االلكترونٌة

كل ما ٌستجد من أمور بحث علمً  -8
 تتعلق باختصاص الوحدة

 

هندسة  القوى المٌكانٌكٌة 
وحدة بحوث الطاقة والبٌبة 

وتطوٌر المنظومات الصناعٌة 
ومستلزماتها 

 

 
هندسة القوى المٌكانٌكٌة 

وحدة بحوث وتطوٌر هندسة الطاقة 
وموادها وتجهٌزاتها 

نظم التحوٌل المباشر للطاقة  -1
الشمسٌة 

بحوث وتطوٌر النظم  -2
 الترمودٌنامٌكٌة وتطبٌقاتها

بحوث وتطوٌر النظم  -3
 االٌرودٌنامٌكٌة وتطبٌقاتها

بحوث وتطوٌر نظم تحوٌل الطاقة  -4
 الكٌمٌابٌة وتطبٌقاتها

بحوث وتطوٌر تولٌد وتخزٌن ونقل  -5
وتوزٌع الهٌدروجٌن والخبلٌا 

 الفوتوكٌمٌابٌة
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بحوث وتطوٌر توفٌر وترشٌد  -6
استهبلك الطاقة والمواد وخفض 

 الهدر فً الثروة الوطنٌة
بحوث وتطوٌر البولً كربون  -7

واأللٌاؾ الصناعٌة ومواد العزل 
 المستخدمة فً صناعة أنظمة الطاقة

بحوث وتطوٌر أنظمة اإلنتاج  -8
والجودة والتوصٌؾ القٌاسً 
واالقتصادي للطاقة المتجددة 

 وللمشروعات الصناعٌة
بحوث وتطوٌر المخترعات  -9

 وبراءات االختراع واإلبداع
 

 
طب األسنان 

 
أمراض النسج الداعمة وطب الفم 

 وعلوم الحٌاة
 أمراض النسج الداعمة

 
 

 تقوٌم األسنان
 اإلطباق ومشاكله

 
التعوٌضات المتحركة 

 
 مشاكل الدرد الكامل

 السٌطرة على النخر والحد من انتشاره مداواة األسنان 

 طب أسنان األطفال 
الوقاٌة والسٌطرة على النخر والحد من 

 انتشاره

 تشخٌص نسٌجً ألمراض الفم والفكٌنالنسج والتشرٌح المرضً  

 وحدة اللٌزر  

 
جراحة الفم والفكٌن 

 
اإلنتان والرضوض الوجهٌة الفكٌة 

 
زراعة األسنان 

 
 

 
 

 
الهندسة المعمارٌة 

 
 
 
 
 
 

هندسة 
التصمٌم المعماري 

الوحدة العلمٌة ألبحاث العمارة 
والعمران 

العمارة المدنٌة والدٌنٌة والمنشآت  -1
. العامة

اإلشكالٌات التصمٌمٌة للمبانً  -2
. العامة والسكنٌة

تصمٌم السكن وفق االعتبارات  -3
البٌبٌة والمناخٌة المحلٌة 

هندسة 
التصمٌم المعماري 

وحدة الحضارة والعمارة للبحث 
العلمً 

هندسة تخطٌط المدن والبٌبة 

وحدة البحث العلمً للعمارة 
التنمٌة العمرانٌة الحضرٌة والرٌفٌة  -1وتخطٌط المدن واألقالٌم 

التنمٌة والتخطٌط اإلقلٌمً  -2
أدوات ووسابل التخطٌط العمرانً  -3

وحدة البحث العلمً المتكامل 

وحدة الدراسات التخطٌطٌة 
. العمرانٌة واإلستراتٌجٌة

هندسة 
نظرٌات وتارٌخ العمارة 

 
 
 

وحدة أبحاث نظرٌات وتارٌخ 
العمارة 

المبانً التارٌخٌة  -1
تؤهٌل وتوظٌؾ المواقع والمنشآت  -2

التارٌخٌة والتراثٌة 
التقلٌدٌة : تطور العمارة العربٌة-  -3

والمعاصرة 

هندسة 
علوم البناء والتنفٌذ 

 
وحدة التكنولوجٌا واقتصادٌات 

. المبانً
 

تقنٌات البناء الحدٌثة فً األبنٌة  -1
المختلفة 

 اقتصادٌات المبانً -2
 إدارة التنفٌذ بالمواقع اإلنشابٌة-  -3

 

 وحدة الدراسات المحاسبٌة والمالٌة المحاسبةاالقتصاد 
دراسات محاسبٌة ومالٌة و إدارٌة و  -1

 إحصابٌة

 
الصٌدلة 

+ الكٌمٌاء التحلٌلٌة والؽذابٌة .ق
الكٌمٌاء الصٌدلٌة والمراقبة .ق

الدوابٌة 
الصٌدالنٌات .ق+ 

 وحدة البحث العلمً الصٌدالنً

المراقبة الدوابٌة والؽذابٌة المتقدمة  -2
الصٌاؼة الدوابٌة ومراقبتها  -3
التقانة الحٌوٌة الصٌدالنٌة  -4
الدراسات المٌكروبٌولوجٌة - -5
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قسم الكٌمٌاء الحٌوٌة واألحٌاء الدقٌقة 
قسم العقاقٌر 

قسم تؤثٌر األدوٌة والسموم 
 

والنباتٌة والطبٌة 

 
التربٌة 

قسم المناهج وطرابق التدرٌس 
قسم تربٌة الطفل 

وحدة البحث التربوي واالجتماعً 

المناهج وطرابق التدرٌس اإلدارة  -1
التربوٌة والمدرسٌة 

 بحوث أصول التربٌة -2
 

وحدة البحوث النفسٌة قسم اإلرشاد النفسً 
اإلرشاد النفسً  -1
 علم النفس التربوي -2

 

 
الهندسة المعلوماتٌة 

 وحدة النظم والشبكات الحاسوبٌة قسم النظم والشبكات الحاسوبٌة

التحلٌل – النمذجة )قٌاس الشبكات  -
 (جودة الخدمة– والقٌلس 

أمن النظم والشبكات  -
شبكات الند للند وتطبٌقاتها  -
هندسة المرور خواص المرور  -

 وتصنٌفاتها
 تصمٌم بروتوكوالت الشبكات وبنٌتها -
 الخدمات الموجهة -
 نظم الوسابط المتعددة -
نظم التشؽٌل والزمن الحقٌقً  -

قسم هندسة البرمجٌات ونظم 
 المعلومات

 وحدة البرمجٌات ونظم المعلومات

 السرٌة واألمن فً قواعد البٌانات -
معالجة الحركات والسٌطرة المتزامنة  -

 فً قواعد البٌانات
 ضمان قواعد البٌانات وسبلمتها -
نظم قواعد المعرفة الذكٌة ونظم قواعد  -

 البٌانات الخبٌرة
 أنظمة قواعد البٌانات الموزعة -
نظم قواعد البٌانات ذات الكابنات  -

 الموجهة
 تحسٌن الخوارزمٌات -
 صفوؾ التعقٌد -
 نماذج التصمٌم -
-  

 

 الهندسة التقنٌة

 

 قسم المكننة الزراعٌة

 
 

 وحدة المكننة الزراعٌة

 
 

 مكننة اإلنتاج النباتً و اإلنتاج الحٌوانً- 

 وحدة اآلالت والمعدات المٌكانٌكٌة قسم المعدات واآللٌات
 

تصمٌم اآلالت و المعدات المٌكانٌكٌة - 
 
 

وحدة هندسة األتمتة الصناعٌة  قسم األتمتة الصناعٌة
ترمودٌنامٌك -   
 محطات القوى– 

وحدة تقنٌات الهندسة الحرارٌة  قسم تقانة األؼذٌة
ومكانٌك الموابع 

 االتصاالت و االلكترونٌات -
 التحكم اآللً -
 برمجة -

وحدة التصنٌع الؽذابً والجودة  قسم العلوم األساسٌة
 الؽذابٌة

 الجودة الؽذابٌة -
 التقنٌات الحٌوٌة- تقنٌات التصنٌع  -

كلٌة اآلداب الثانٌة 
بطرطوس 

وحدة اللؽة العربٌة  اللؽة العربٌة
 االرتقاء بواقع اللؽة العربٌة -
توطٌن التقنٌات الحدٌثة فً مجاالت  -

 البحت اللؽوي والتعلٌمً

 
 

 
 

كل األقسام 

وحدة البحث العلمً فً علم البحر 
 والنظم البٌبٌة الساحلٌة

تطوٌر بحوث العلوم البحرٌة -  -1
واالنتقال بها إلى الجوانب التطبٌقٌة    

 واالستثمارٌة
دراسة الخصابص الفٌزٌابٌة  -2
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المعهد العالً للبحوث 
البحرٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد العالً للبحوث 
البحرٌة 

والهٌدروبٌوجٌوكٌمٌابٌة للمٌاه 
 اإلقلٌمٌة السورٌة

تطوٌر مشارٌع االستزراع واالنتقال  -3
بها إلى الجوانب التطبٌقٌة 

واالستثمارٌة، وترسٌخ التعاون مع 
الفعالٌات االقتصادٌة فً سبٌل 

 تموٌل مثل هذه البحوث
تؤسٌس قاعدة بٌانات حول التنوع  -4

 الحٌوي البحري فً سورٌة
دراسة التٌارات البحرٌة وانتشار  -5

التلوث مع حركة الكتل المابٌة فً 
 .المناطق الساحلٌة ومصبات األنهار

تحدٌد خصابص الرصٌؾ القاري  -6
والقاع البحري السحٌق فً منطقة 

المٌاه اإلقلٌمٌة 
تطوٌر بحوث ودراسات بٌولوجٌا  -7

النظم البٌبٌة البحرٌة وبنٌة وتركٌب 
ودٌنامٌكٌة المجتمعات الحٌوانٌة 

والنباتٌة وتطورها المكانً 
. والزمنً

تطوٌر بحوث الكٌمٌاء البحرٌة  -8
ورصد التلوث وآثاره على النظام 
البٌبً البحري ومناطق مصبات 

األنهار والمصادر البرٌة األخرى 
دراسة أثر الكوارث الطبٌعٌة  -9

وحوادث التلوث على البٌبة البحرٌة 
تطوٌر التقانات الحٌوٌة فً مجال  -10

العلوم البحرٌة وتحدٌد الجٌنات 
الوراثٌة للكابنات البحرٌة السورٌة 

 وتؤسٌس قاعدة بٌانات لها
 

 
المعهد العالً للبحوث 

البٌئٌة 
 
 
 

 
 

قسم الكٌمٌاء البٌبٌة 

 
الكٌمٌاء البٌبٌة 

 

دراسة مصادر وتفاعبلت وانتقاالت 
وتؤثٌر الملوثات الكٌمٌابٌة فً البٌبات 

 المختلفة

 
قسم هندسة النظم البٌبٌة 

 
 هندسة النظم البٌبٌة

دراسة آثار األنشطة الصناعٌة  -
والزراعٌة على البٌبة وإٌجاد السبل 

 اإلجرابٌة للحد من هذه اآلثار
التجاهات الحدٌثة فً معالجة  -

 النفاٌات

قسم الوقاٌة البٌبٌة 
 
 

 الوقاٌة البٌبٌة
إٌجاد إجراءات حماٌة البٌبة وضمان 
 االستخدام المستدام للموارد الطبٌعٌة

 
 

المعهد العالً للغات 

المعهد العالً للؽات اللؽة الفرنسٌة 

ـ تعلٌم اللؽة الفرنسٌة ألهداؾ 1

تخصصٌة وجامعٌة 

. ـ تطوٌر المناهج التربوٌة2

. ـ تحلٌل ضروب الخطاب المختلفة 3

. ـ التقوٌم والقٌاس4

ـ تحلٌل الجانب الثقافً  واالجتماعً فً  5

المناهج التربوٌة والجامعٌة وؼٌرها 

ـ التصوٌب الصوتً 6
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ـ الجانب النحوي فً تعلٌم اللؽة 7

. الفرنسٌة 

. ـ استخدام التقنٌات الحدٌثة فً التعلٌم8

. ـ الترجمة 9

المعهد العالً للؽات اللؽة اإلنكلٌزٌة 

ـ اكتساب لؽة ثانٌة 1

ـ طرابق تدرٌس اللؽة اإلنكلٌزٌة 2

ـ تدرٌس المهارات اللؽوٌة 3

ـ اللؽوٌات النفسٌة 4

ـ اللؽوٌات االجتماعٌة 5

ـ اللؽة اإلنكلٌزٌة لؽاٌات خاصة 6

ـ الترجمة 7

ـ تصمٌم مناهج 8

ـ التقوٌم والقٌاس 9

القواعد التواصلٌة - 10

ـ استخدام التقانة فً تدرٌس اللؽة 11

اإلنكلٌزٌة 

ـ تعلٌم المفردات 12

ـ استراتٌجٌات التواصل 13
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 مخابر البحث العلمً فً جامعة تشرٌن ./2/الملحق 

 أجهزة المخبروظٌفة األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
 
 
 

 زراعة

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

 ونواتج هضم العٌنات النباتٌة والمحالٌل السمادي

 جهاز قٌاس الضؽط الؽشابً مخبر كٌمٌاء التربة
ٌستخدم لقٌاس المحتوى الرطوبً فً العٌنات الترابٌة 

 .والتوصٌل الهٌدرولٌكً

 مخبر كٌمٌاء التربة
خزانة فصل مكونات التربة بطرٌقة المناخل متعددة 

 األقطار
صل مكونات التربة بطرٌقة المناخل متعددة األقطارلؾ  

 لتقطٌر السوابل جهاز تقطٌر مخبر كٌمٌاء التربة

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

 الكتل الذرٌة

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

 التحضٌن

 جهاز قٌاس الطٌؾ اللونً مخبر كٌمٌاء التربة
ٌستخدم لقٌاس تراكٌز العناصر المعدنٌة فً معقداتها 

 اللونٌة

  خضاض مٌكانٌكً مخبر كٌمٌاء التربة

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

 الفٌزٌاكٌمٌابٌة للتربة

 ٌستخدم لقٌاس امتصاص الضوء للمحالٌل اللونٌة جهاز سبكتروفوتومتر مخبر كٌمٌاء التربة

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

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

 عالٌة

 Electrophoresعٙبى اٌوؽ٩ْ اٌىٙوثبئٟ ا٤فمٟ  مخبر الوراثة الجزٌبٌة

 ِٓ ف٩ي ٠DNAَزقلَ ٨فزجبه و١ّخ ٚٔٛػ١خ اٌـ 

ؽ١ش , روؽ١ٍٗ ػٍٝ ٩ِ٘خ أعبهٚى ثٛعٛك ر١به وٙوثبئٟ

ٚرزُ , رزٕبٍت ٍوػخ اٌٙغوح ػىَبًا ِغ اٌٛىْ اٌغي٠ئٟ

  ِؼٍَٛ اٌٛىْ اٌغي٠ئDNAٟاٌّمبهٔخ ِغ 

 عٙبى اٌوؽ٩ْ اٌىٙوثبئٟ اٌؼّٛكٞ مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 ماد ا٤ٚىاْ اٌغي٠ئ١خ ٠DNAَزقلَ ٌفًٖ ػ١ٕبد اٌـ 

ِٓ ف٩ي ٩ِ٘خ ا٤وو١ِ٩٠ل اٌزٟ رَّؼ , اٌٖغ١وح

 .ثبٌزفو٠ك ػٍٝ َِزٜٛ ىٚط ١ٔٛوٍٛر١لٞ ٚاؽل

 UVعٙبى اٌز٠ٖٛو ٚاٌزٛص١ك  مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 ثؼل ر٠ٍٕٛٙب ثجوَٚ ٠DNAَزقلَ ٌز٠ٖٛو ػ١ٕبد اٌـ 

  . ٌٗ ّٔٛمع١ٓ.ا٨ر١ل٠َٛ

 Centrifuge (عٙبى اٌطوك اٌّوويٞ)اٌّضفٍخ  مخبر الوراثة الجزٌبٌة
ِٓ , ٠َزقلَ ٌفًٖ ا٤ٍٚبٛ ػٓ ثؼٚٙب رجؼبًا ٌىضبفزٙب

 10.000ف٩ي رؼو٠ٚٙب ٌؼلك ِٓ اٌلٚهاد رًٖ ؽزٝ 

 .كل١مخ أٚ أوضو رجؼبًا ٌٕٛع اٌّضفٍخ/ كٚهح 

 مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 Polymerase chaineعٙبى اٌلٚهاْ اٌؾواهٞ 

reaction(  ايPCR) 

٠َزقلَ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ١٠٩ِٓ إٌَـ اٌّزْبثٙخ ِٓ اٌـ 

DNA ٓ45-35 ِٓ ف٩ي ػلك ِٓ اٌلٚهاد ٠زواٚػ ث١ 

 .كٚهح

 مخبر الوراثة الجزٌبٌة
 Molecularعٙبى اٌزٙغ١ٓ اٌغي٠ئٟ 

hybridization 
 ٠DNAَزقلَ ٦عواء اٌزٙغ١ٕبد ػٍٝ َِزٜٛ عي٠ئخ اٌـ

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ٠َزقلَ ٌٍزؼم١ُ اٌوٛت ٌٍج١ئبد اٌغنائ١خ رؾذ اٌٚغٜ ( أرٛغ٩ف )عٙبى اٌزؼم١ُ 

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ٠َزقلَ ٌزمل٠و ا٢ىٚد عٙبى وٍلاً٘

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

 ِضفٍخ

ِٓ , ٠َزقلَ ٌفًٖ ا٤ٍٚبٛ ػٓ ثؼٚٙب رجؼبًا ٌىضبفزٙب

ف٩ي رؼو٠ٚٙب                                                                                           

كل١مخ أٚ /  كٚهح 10.000ٌؼلك ِٓ اٌلٚهاد رًٖ ؽزٝ 

 .أوضو رجؼبًا ٌٕٛع اٌّضفٍخ

مخبر أبحاث علوم التربة 
 والمٌاه

  ِغٙو ِزطٛه ثىب١ِوا ك٠غزبي

مخبر علوم البحار والبٌبة 
 المابٌة

 تقدٌر عمر األسماك ومعدالت النمو عٙبى لواءح إٌّٛ ػٍٝ ؽواّف ا٤ٍّبن

 دراسة النظام الؽذابً فً األسماك ِغب٘و ِٚىجواد
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وظٌفة أجهزة المخبر األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
العلوم 

 المخبر المركزي

جهاز حراري +جهاز أشعة تحت الحمراء
 GCجهاز + جهاز تحلٌل عنصري + تفاضلً

جهاز قٌاس + كومبٌوتر متطور  + (طبلبً)
 السطح النوعً

 إجراء تحالٌل كٌمٌابٌة مختلفة

 مخبر التحلٌل الكهربابً
جهاز + جهاز انتقاء األٌون + جهاز فولط أمبٌر 

 جهاز ثنابً التقطٌر + pHجهاز + محطة كمونٌة 
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

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

 مخبر الدراسات العضوٌة
مبخر + مضخة تفرٌػ زٌتٌة + مكبس هٌدرولٌكً 

 فرن تجفٌؾ+ دوار 
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 مخبر السطوح والحفز
+ جهاز قرٌنة انكسار  + (طبلبً )GCجهاز 

 مٌزان حساس
 للدراسات العلٌا والبحث العلمً

 مخبر التحلٌل اآللً

+ جهاز قٌاس العكارة  + (.UV/Vis)أجهزة 
جهاز استقطاب + جهاز قٌاس قرٌنة انكسار 

أجهزة + أجهزة طٌؾ اللهب  + 2ضوبً عدد 
pH +   رجاج مناخل+ أجهزة قٌاس ناقلٌة 

 طبلبً

مخبر البٌبة والتصنٌؾ 
 الحٌوانً

  pHجهاز قٌاس درجة   + 4مجهر نمساوي عدد 
Oجهاز قٌاس + 

2
+ جهاز قٌاس الملوحة   + 

pH + Oجهاز قٌاس
2

 .الملوحة+ 
 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /1/مخبر الدراسات العلٌا 
جهاز قٌاس + مجهر صٌنً  + مجهر استرالً  

  pHجهاز قٌاس الحموضة + الملوحة والناقلٌة  
 .جهاز قٌاس األوكسٌجٌن المّنحل+ 

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /2/مخبر الدراسات العلٌا 
حجرة تعداد العوالق  + 2مجهر استرالً عدد 

 2الحٌوانٌة عدد 
 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /4/مخبر الدراسات  العلٌا 

 
حاضنة صؽٌرة + NAPCOحاضنة ذات بابٌن 

MEMMERT+ جهاز اتوؼبلؾ صؽٌر
PORTABEL +  جهاز اتوؼبلؾ كبٌر

TAMER +   ًمجهر ألمانwell +  مجهر–
 .بلجٌكً- مجهر+ هولندي 

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

مخبر البحث 
 العلمً

حاضنة ذات باب + TAMERحاضنة ذات باب 
NATIONA  + سبكترفوتومترCORNING + 

 .5مجهر نمساوي عدد 
 .وظٌفة بحثٌة ألعضاء الهٌبة التعلٌمٌة

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

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

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

مكتب ومخبر الدراسات العلٌا 

/3/ 

 مجهر تصوٌر ضوبً 1

 /1/مجهر عادي عدد 2

 مجهر عكوس 3

 جهاز تقطٌر 4

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 /4/مخبر الدراسات العلٌا 

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

 /1/حاضنة عدد

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

 /1/مجففة عدد/-   3/عدد

 وظٌفة بحثٌة لطبلب الدراسات العلٌا

 مخبر البحث العلمً

/- 2/حاضنة للفطور عدد – حاضنة للجراثٌم 

ؼرفة زرع للجراثٌم - حاضنة  لمحضرات البرافٌن

– حاضنة رطبة – ؼرفة زرع أنسجة– 

 مٌكروتوم/ - 1/مجهر عدد- أوتوؼبلؾ

 أبحاث أعضاء هٌبة التدرٌس

 تحضٌر مزارع جرثومٌة للمقررات العملٌة حاضنةمكتب وؼرفة الزراعة 

GPS تحدٌد الموقع الجؽرافً أثناء الدراسات الحقلٌة 
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 الجرثومٌة

الدراسات العلٌا والبحث 
 العلمً

مجهر / + 2سترٌوسكوب عدد +مجاهر نفوذة 
+  مع كامٌرة تصوٌر دٌجٌتال/ 2عدد /استقطابً 

 مجهر انعكاسً

إجراء بحوث أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة وبحوث 
 طبلب الدراسات العلٌا

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

 

 أجهزة المخبروظٌفة األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
 

 العلوم

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

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

 تدرٌب الطبلب  وإجراء البحوث

 الجٌوفٌزٌاء التطبٌقٌة
جهاز تنقٌب مؽناطٌسً بروتون جهاز تنقٌب 

/ 2عدد /مقاومٌة  قناة تحرٌض استقطابً)كهربابً
جهاز  +12موؼراؾ  ساٌس+  GPS طإسقا جهاز  

 تدرٌب الطبلب وإجراء البحوث

 
الهندسة 
 المدنٌة

 

مخبر الحاسوب للدراسات 

  العلٌا

 و الحدٌثة الحاسوب أجهزة من العدٌد المخبر ٌضم

قبل طبلب الدراسات العلٌا الماجستٌر  من ٌستخدم

المختلفة على  الحاسوب بتطبٌقات والدكتوراه للقٌام

                                                   .العلمً البحث برامج هندسٌة علمٌة و

مخبر  الحاسوب ألعضاء 

  الهٌبة التدرٌسٌة

الحدٌثة  الحاسوب أجهزة من العدٌد المخبر ٌضم

وخط انترنٌت وٌستخدم من قبل أعضاء الهٌبة 

التدرٌسٌة للقٌام بتطبٌقات الحاسوب المختلفة 

 .والبحث العلمً

 1مخبر الحاسوب رقم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 .من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 2مخبر الحاسوب رقم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 . من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 3مخبر الحاسوب رقم 
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 .من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 4مخبر الحاسوب رقم
 للطبلب

 
الحدٌثة وٌستخدم  الحاسوب أجهزة من العدٌد ٌضم

 من قبل الطبلب ألؼراض تدرٌسٌة

 تجرٌب الموادر مخب
 

 الملحقة المبانً تجرٌب المواد ضمن مخبر ٌقع
 التً التجهٌزات من كبٌرة مجموعة وٌضم بالكلٌة

 العملٌة الدروس لتطبٌق قبل الطبلب من تستخدم
 األساتذة قبل من األجهزة هذه تستخدم كما الكلٌة فً

 .المهنً  البحث العلمً والعمل لصالح

 
 التربة مخبرمٌكانٌك
 

 

 تستخدم األجهزة من هذاالمخبرمجموعة ٌضم
 التً.للتربة والفٌزٌابٌة المٌكانٌكٌة الخواص لتعٌٌن

 العملٌة الدروس لتطبٌق قبل الطبلب من تستخدم
 األساتذة قبل من األجهزة هذه كماتستخدم الكلٌة فً

 .المهنً  البحث العلمً والعمل لصالح

 
 
 الصخور مخبرمٌكانٌك

 
 

هذاالمخبر على الخرابط الجٌولوحٌة،  ٌحوي
 الجٌولوجٌة الخرابط الطبوؼرافٌة، والخرابط

إجراء تمارٌن مبسطة  ٌتم التٌمن خبللها الهندسٌة
الجٌولوجٌة  لرسم المقاطع الجٌولوجٌة والمقاطع

 .الهندسٌة
 فلزٌة لعٌناتج نماذ المخبر فً ٌوجد ذلك إضافةإلى

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

األجهزة  من العدٌد على مخبرالمساحة ٌحتوي  مخبرالمساحة
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الساحٌةالحدٌثة واألجهزة التقلٌدٌة ، جهازٌن  
 .تصوٌر مساحً مع الراسم اآللً

على (عام )ٌتدرب طبلب كلٌة الهندسة المدنٌة
استخدام هذه االجهزة خبلل فصلٌن دراسٌٌن حٌث 

ٌقومون فً نهاٌة كل فصل بإنجاز مشروع مساحً 
 .على الطبٌعة

اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

الهندسة 
 المدنٌة

 مخبرالهٌدرولٌك
 

 

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

 تستخدم التً األجهزة من العدٌد على مخبرالهٌدرولٌك
 كم الكلٌة فً العملٌة الدروس لتطبٌق قبل الطبلب من

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

 

 مخبر المواصبلت
 

 

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

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

 .المهنً  البحث العلمً والعمل لصالح األساتذة قبل

 مخبر البٌبة
 

 

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

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

 .والبٌبة

 مخبرالجٌولوجٌا
 

 

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

إجراء تمارٌن مبسطة لرسم المقاطع الجٌولوجٌة  ٌتم خبللها
 .الجٌولوجٌة الهندسٌة والمقاطع

وعٌنات  فلزٌة لعٌنات ج المخبرنماذ فً ٌوجد ذلك إلى إضافة
 . لمختلؾ أنواع الصخور،الرسوبٌة، االندفاعٌة و المتحولة

 
 مخبر مٌكانٌك اإلنشاءات

 
تم تزوٌد المخبر بمجموعة من التجهٌزات الحدٌثة التً 

 .تخدم العملٌة التعلٌمٌة و البحثٌة فً الكلٌة 

الطب 
 البشري

  BTs350جهاز اسبكترو فوتوتر  

 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 

 

رؾ١ًٍ ٚؽّب٠خ ٔظُ اٌملهح 

 اٌىٙوثبئ١خ

 

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

 .قٌاس عازلٌة تجهٌزات التوتر المنخفض .1

-أجهزة قطع)اختبار العدٌد من التجهٌزات الكهربابٌة  .2
وبٌان  (وصل، أجهزة إنارة، أجهزة تؤرٌض، نواقل

 .جاهزٌتها، ومدى مطابقتها للمواصفات القٌاسٌة

 

 

 

 

اٌم١بكح اٌىٙوثبئ١خ 

 ٚاٌىزو١ٔٚبد اٌملهح

 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  -

الفنٌة فً مجال التحكم واألتمتة الصناعٌة، استخدام 

المبدالت بؤنواعها، التحكم بالمحركات الكهربابٌة 

وفق المبدأ السلمً والشعاعً، التحكم باستخدام 

PID ًاستخدام وتطبٌق الدارات المتحكم بها برمجٌا ،

PLCالمصاعد الكهربابٌة، جودة الطاقة الكهربابٌة ، 

 .قٌاس عزوم اإلقبلع للمحركات الكهربابٌة -
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استخدام وبرمجة القالبات المتحكم بها شعاعٌاً  -

روافع، آالت )لقٌادة اآلالت الكهربابٌة بؤنواعها 

 .(...درفلة، آالت نقل،

اختبار المحركات الكهربابٌة ودراسة مشاكلها  -

الفنٌة وبٌان جاهزٌتها، ومدى مطابقتها 

 .للمواصفات القٌاسٌة

اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

  اٌزؾىُ ا١ٌٙله١ٌٚىٟ

 يالمٌكانٌكٌة ؾإمكانٌة تحدٌث أنظمة التحكم  .1

المعامل ومعاٌرتها لضمان عمل التجهٌزات 

بشكل متناسق بما ٌضمن المعاٌرة السلٌمة 

 .لعملها، وبالتالً زٌادة عمر التشؽٌل

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2

 .الكوادر الفنٌة فً عدة مجاالت

  اٌزوِٛك٠ٕب١ِه

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

الختٌار العازل االقتصادي المناسب لخفض 
 .استهبلك الطاقة والحد من تلوث البٌبة

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2
 .الكوادر الفنٌة

  ا٨٘زياىاد ا١ٌّىب١ٔى١خ

دراسة إمكانٌة تخفٌؾ الضجٌج  .1
واالهتزازات فً المنشآت الصناعٌة 

واقتراح الحلول المناسبة لحماٌة أجزاء 
 .اآلالت وزٌادة عمرها الفنً

  ِمبِٚخ اٌّٛاك

دراسة المواد المعدنٌة وتقدٌر تعب المعادن،  .1
 .مما ٌساهم فً تقدٌر عمر الخدمة لها

إجراء األبحاث على المنتجات الوطنٌة  .2
. ومطابقة المستوردات للنورمات العالمٌة

  أعٙيح اٌم١بً ا١ٌّىب١ٔى١خ

إجراء القٌاسات الهندسٌة للعناصر  .1
والمنتجات، والتؤكد من مطابقتها 

 .للموصفات القٌاسٌة ومواصفات الجودة
القٌام بالعدٌد من األبحاث المتعلقة  .2

بالمواصفات الصناعٌة للمنتجات والعمل 
على تحسٌنها من ناحٌة األبعاد الهندسٌة 

وأخطاء الشكل وتوضع العناصر وصوالً 
. إلى ضمان جودة المنتج

. دراسة جودة المسننات من حٌث التعشٌق .3
 

مخبر الورش المٌكانٌكٌة 

 (مٌكاترونٌك)الكهربابٌة 
 

تقدٌم الحلول العملٌة للمشاكل الصناعٌة المتعلقة  .1

 .بالمنشآت والمإسسات الصناعٌة اإلنتاجٌة

تنفٌذ نماذج مصؽرة للعدٌد من االبتكارات  2

الصناعٌة التً تساهم فً تطوٌر األعمال الصناعٌة 

 .والخدمٌة

  الهوابٌات وانتشار األمواج

تقدٌم االستشارات الفنٌة للمنشآت والمإسسات  .1
التخصصٌة فً مجاالت االتصاالت، والقطاعات 

العسكرٌة بما ٌساهم فً تحسٌن أداء منظومات 
 .االتصاالت

إمكانٌة إجراء المحاكة البرمجٌة للمشكبلت  2
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

مخبر القٌاسات وأجهزة 

 القٌاس الكهربابٌة
 

إجراء القٌاسات الهندسٌة للعناصرالكهربابٌة  .1

وااللكترونٌة، والتؤكد من مطابقتها للموصفات 

 .القٌاسٌة ومواصفات الجودة

تقدٌم االستشارات الفنٌة والهندسٌة فً مجاالت  .2

القٌاسات الكهربابٌة واإللكترونٌة للمإسسات 

 .والمنشآت الصناعٌة المختلفة

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة الكوادر  .3

 .الفنٌة فً عدة مجاالت

 
 

طب 
 األسنان

مخبر تقوٌم األسنان والمواد 
السنٌة ورسم ونحت 

(المشترك)األسنان  
 

ٌقوم الطالب فٌه بالتدرب على انجاز األعمال المطلوبة 
منه فً عملً تقوٌم األسنان كما ٌحتوي على كافة 

األجهزة المطلوبة النجاز األعمال المخبرٌة كما ٌتدرب 
على تشكٌل الشكل التشرٌحً لؤلسنان من مادة الصابون 

والشمع وٌتعرؾ على كافة المواد المستخدمة فً طب 
.األسنان بشكل عام  

ِقجو إٌَظ ٚاٌزْو٠ؼ 

 اٌّوٟٙ
 دراسة المقاطع النسٌجٌة والنسٌجٌة المرضٌة 

  ِقجو رؼ٠ٛ٘ ا٤ٍٕبْ

وٌحٌوي , صناعة األجهزة  المتحركة الكاملة والجزبٌة 

المخبر على طاوالت مجهزة باألجهزة والدوات 

 .الضرورٌة

  ِقجو اٌغجٌ
ٌخدم كافة أقسام الكلٌة من أجل انجاز كل األعمال 

 المطلوبة

 أجهزة تصوٌر أشعة ذروٌة ِقجو ا٤ّؼخ
ٌتم فٌه اجراء التصوٌر الذروي واالطباقً للحاالت التً 

 ٌتم عبلجها فً الكلٌة

ِقجو اٌز١غبْ 

 (اٌٙبِبد اٌٖٕبػ١خ)ٚاٌغَٛه
 

ٌتدرب فٌه الطبلب سرٌرٌاً على تحضٌر األسنان على 

الهامات وصناعة التٌجان والجسور المناسبة وفق الخطة 

 العلمٌة الموضوعة

اٌٙبِبد )ِقجو ِلاٚاح ا٤ٍٕبْ

 (ا٨ٕطٕبػ١خ
 أجهزة تصوٌر أشعة ذروٌة

ٌقوم الطالب فٌه بالتدرٌب سرٌرٌاً على مداواة األسنان 

بشكلٌه الترمٌمً واللبً وذلك على األسنان االصطناعٌة 

 للهامات

 ٌتم فٌه صب األعمال الخاصة بقسم التٌجان والجسور  مخبر صب المعادن

 

 

 

الواقعٌة التً ٌمكن أن تواجه أنظمة اإلرسال 

واالستقبال بما فٌها هوابٌات التلفزٌون بما ٌساهم فً 

 .التؽلب على هذه المشكبلت الحقاً 

إنجاز مجموعة من الدورات العلمٌة لتهٌبة  .2

 .الكوادر الفنٌة فً عدة مجاالت
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 

 التمرٌض

 مخبر تمرٌض البالؽٌن- 
مخبر تمرٌض الحاالت - 

 الحرجة
 

تدرٌب عناصر الهٌبة التمرٌضٌة فً مإسسات وزارة 
الصحة على المهارات المتقدمة وتطبٌقاتها فً التمرٌض 

برنامج  )باستخدام أجهزة محاكاة مزودة بكمبٌوتر 
 .(التجسٌر 

تمرٌض األمومة وصحة - 
 المرأة

تمرٌض صحة الطفل - 
 

دورات تدرٌبٌة على طرٌقة إجراء فحص  الثدي الذاتً 

والكشؾ المبكر على سرطانات الثدي والتدرٌب على 

الوالدة الطبٌعٌة لعناصر الهٌبة التمرٌضٌة فً 

المإسسات الصحٌة وكل اإلجراءات المتقدمة فً 

 .تمرٌض األطفال

 مخبر اإلسعافات األولٌة - 

إجراء دورات تدرٌبٌة لجمٌع القطاعات الحكومٌة 

والمجتمعٌة على اإلسعافات األولٌة والتصرؾ حٌال 

 .الكوارث

 
الهندسة 
 المعلوماتٌة

مخبر البرمجة 

 والخوارزمٌات
 

مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة وإمكانٌة إجراء دورات 

تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما ٌخدم التقانات 

 .الحدٌثة والوصول إلى المعلومات 

  مخبر قواعد المعطٌات

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 .المعلومات 

  مخبر هندسة البرمجٌات

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 .المعلومات 

مخبر نظم التشؽٌل والنظم 

 الموزعة
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

مخبر االتصاالت 

LABVolt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

 LAB مخبر بنٌان الحواسٌب

Volt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

 LABمخبر العلوم األساسٌة 

Volt 
 

إمكانٌة إجراء دورات تدرٌبٌة للمإسسات العامة 

والخاصة بما ٌخدم التقانات الحدٌثة والوصول إلى 

 مخبر تخصصً لطبلب الكلٌة.- المعلومات 

مخبر إدارة الشبكات 

 واإلنترنت
 

تمكٌن االتصال باإلنترنت وإمكانٌة إجراء دورات 

تدرٌبٌة للمإسسات العامة والخاصة بما ٌخدم التقانات 

 .الحدٌثة والوصول إلى المعلومات
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 الحقوق

 

 مكتب ممارسة المهنة
 

تقددٌم الخبرة والمشورة الحقوقٌة  .1

والدراسات القانونٌة إلى الوزارات واإلدارات 

العامة والمإسسات والهٌبات والشركات والقطاع 

العام والتعاونً والمشترك والخاص داخل القطر 

وذلك عنطرٌق مجلس العمل المهنً أو , وخارجه 

 بمساعً عضو أو أكثر فً المكتب

تقدٌم الدراسات واألبحاث بخصوص  .2

مشارٌع القوانٌن والمراسٌم واألنظمة المقترحة بناء 

 .على طلب من الجهات المختصة 

صٌاؼة مشارٌع العقود واالتفاقٌات على  .3

اختبلؾ أنواعها ومتابعة إجراءات  تسجٌلها لدى 

 .الجهات المعنٌة 

القٌام بؤعمال التحكٌم الشرعً واإلداري  .4

والتجاري والمدنً والدولبً والعمالً بناء على 

طلب من الجهات المختصة والقٌام بؤعمال الخبرة 

بؤنواعها المختلفة أمام المحاكم وتنظٌم العقود 

 .بؤنواعها المختلفة 

مزاولة مهنة المحاماة والمرافعة أمام  .5

مختلؾ الهٌبات القضابٌة واإلدارٌة وؼٌرها من 

الجهات والتنسٌق والتعاون مع نقابة المحامٌٌن فً 

القطر وفروعها فً المحافظات بما ٌخدم تحقٌق 

 .العدالة وربط الجامعة بالمجتمع

  المكتبة القانونٌة

تحوي على مجموعة من الكتب القانونٌة الحدٌثة 

والشاملة لمختلؾ فروع القانون العام والخاص وٌستطٌع 

االستفادة  (عام أو خاص)أي شخص طبٌعً أو معنوي 

من هذه الكتب فً مجال البحث القانونً والمجاالت 

 .العلمٌة األخرى

 
 
 

الهندسة 
 التقنٌة

مخبر القٌاسات وأجهزة 
 القٌاس المٌكانٌكٌة

 
 

 (EASYFORM)جهاز قٌاس الشكل  -1
( DiGIMARCX2)جهاز قٌاس االرتفاعات -2
 Perthometer)جهاز قٌاس الخشونة - 3

pgk125 )
 Marvision)جهاز قٌاس ثبلثً اإلبعاد -4

Ms222 )
( WMZ)جهاز قٌاس أبعاد مجهري -5
( (XLS150جهاز قٌاس أقطار -6
( (ULM300ألمعاٌره)جهاز قٌاس األطوال  -7
 (ZWP-14)جهاز معاٌرة المسننات -8
( P600)جهاز قٌاس األبعاد العامودي -9
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 أجهزة المخبروظٌفة األجهزة الموجودة فً المخبر اسم المخبر الكلٌة 

 
الهندسة 
 التقنٌة

 .جهاز االمتصاص الذري 

 علم وتحلٌل المٌاه الملوثة -1

 المشروبات االصطناعٌة -2

 الزٌوت والمنتجات النفطٌة -3

 علم الجٌولوجٌا والتربة -4

 علم الفلزات والخامات -5

 العلوم الطبٌة والصٌدالنٌة -6

 علم المواد الببلستٌكٌة -7

 .المواد الزراعٌة  -8

 Elementarجهاز تحلٌل العناصر  

 .علم المواد الؽذابٌة والمعدنٌة -1

 .العلوم الصٌدالنٌة  -2

 .العلوم البٌبة والجٌولوجٌا  -3

 FT/IRجهاز   

 .علم المواد الؽذابٌة -1

 .علوم الصٌدلة والطب -2

 .الجٌولوجٌا  -3

 .البٌولوجٌا -4

 Spectrophotometerجهاز  
 .علم المواد الؽذابٌة -1

 .علوم الصٌدلة والطب -2

 
 جهاز الرفراكتومتر

REFRACTOMETER 
 .علم المواد الؽذابٌة والبترولٌة -1

 جهاز بوخنر اآللً 
 علم المواد الؽذابٌة والجٌولوجٌة والبترولٌة -1

 .العلوم الصٌدالنٌة -2

 علم المواد الؽذابٌة -1 (Lactoscan)جهاز    

مخبر أسس الهندسة 

 الكهربابٌة و االلكترونٌة

-أسس هندسة كهربابٌة)

 (أسس هندسة الكترونٌة

 

 .دراسة العناصر االلكترونٌة وخصابصها -1

 .تطبٌقات العناصر االلكترونٌة فً الصناعة -2

 .تصمٌم الدارات االلكترونٌة -3

  مخبر مقاومة المواد

إجراء االختبارات المٌكانٌكٌة للمواد الهندسٌة  -1
  .(االنفعاالت, االجهادات, مقاومة الشد)

. تحدٌد التركٌب الكٌمٌابً للخبلبط المعدنٌة  -2
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اسم المخبر الكلٌة 
األجهزة الموجودة فً 

المخبر 
 أجهزة المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد 
العالً 
للبحوث 
البحرٌة 

 المخبر المركزي

أجهزة كروما توؼرافٌا الؽازٌة - 1

والسابلة 

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

إجراء القٌاسات التحلٌلٌة لكافة الملوثات العضوٌة 

 ومعاٌٌر التلوث وقٌاسات تحلٌلٌة أخرى

 

  مخبر الكٌمٌاء البحرٌة
تحدٌد تراكٌز العناصر المعدنٌة الثقٌلة فً األوساط 

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

  مخبر الجٌوكٌمٌاء

تحضٌر العٌنات المابٌة والرسوبٌة واألحٌاء تمهٌداً 

لتحلٌل الملوثات العضوٌة بكافة انواعها 

الهٌدروكربونات البترولٌة والمبٌدات ومركبات )

 (.....البٌفٌنٌل متعدد الكلور 

  مخبر الطٌوؾ

لتحدٌد التراكٌز االجمالٌة للملوثات العضوٌة 

وتحدٌد الزمر الوظٌفٌة فً المركبات للتعرؾ على 

هوٌتها وٌحتوي هذا المخبر على جهاز الفلورة 

 IRوجهاز 
 

  مخبر المؽذٌات
لتحدٌد العناصر المؽذٌة للتعرؾ على مدى ؼنى أو 

مٌاه , مٌاه أنهار, مٌاه بحر )فقر األوساط المابٌة 

 بالمؽذٌات(............المزارع السمكٌة 

  مخبر األسماك
تكاثر , تؽذي)إجراء الدراسات البٌولوجٌة لؤلسماك 

 والمخزون السمكً (نمو,

  مخبر استزراع  األسماك
تربٌة واستزراع األسماك وسبل تنمٌتها وتحسٌن 

 جودتها

  مخبر القاعٌات
دراسة المفترسات القاعٌة الحٌوانٌة والنباتٌة 

 واستزراعها بهدؾ تنمٌة الثروات البحرٌة
مخبر العوالق الحٌوانٌة 

  مع وحدة االستزراع
دراسة التنوع الحٌوي لهذه العوالق واستزراعها 

 لصالح المزارع السمكٌة
مخبر العوالق النباتٌة  مع 

  وحدة االستزراع
دراسة التنوع الحٌوي لهذه العوالق واستزراعها 

 لصالح المزارع السمكٌة
 دراسة المإشرات الحٌوٌة والبٌبٌة للتلوث  مخبر الدالبل الحٌوٌة

  مخبر المٌكروبٌولوجٌا
دراسة الجراثٌم ودورها فً تفكٌك المركبات 

 النفطٌة
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 2016أبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المسجلة لعام / 3/الملحق 

 

 كلٌة اآلداب 

 عنوان البحث  القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

 تارٌخ
الصراع على السلطة بٌن ولدي السلطان محمد 
الفاتح و أثره على السٌاسة الخارجٌة فً عهـد 

  م1512 - 1481السلطان باٌزٌد الثانً 
 14/08/2016   الهام ٌوسؾ. د

ستة 
 أشهر

 فلسفة
مقرر الثقافة القومٌة االشتراكٌة فً جامعات القطر 

 بٌن الواقع و الهدؾ
   23/02/2016   فارس النداؾ. د

 لؽة عربٌة
- أثر اللواحق فً بناء الكلمة فً اللؽة العبرٌة 

 دراسة مقارنة مع اللؽة العربٌة
وحٌد أحمد . د

 صفٌة
  27/09/2016 

ستة 
 أشهر

 لؽة عربٌة
البٌانات الداللٌة التركٌبٌة فً المعجم اللؽوي 

ٌّـة- المعاصر   دراسة معجمٌة وصف
 23/02/2016   بانا شبانً. د

ستة 
 أشهر

 لؽة عربٌة
ًّ فً صورة الذات فً شعر بشر  المضمر النص

 بن أبً خازم
   26/01/2016   ؼٌثاء قادرة. د

 كلٌة الزراعة

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

 علوم األؼذٌة
دراسة تؤثٌر إضافة دقٌق الصوٌا على بعض 
الخواص الحسٌة والتؽذوٌة فً منتج جدٌد 

 مصنع من لحم بقري من الدرجة الثانٌة
 علً عٌاش . د

لٌنا شاهٌن  . د
 أحمد محمد

22/11/2016 24 

 كلٌة العلوم

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

 رٌاضٌات
تحدٌد مستقر الدالٌات فً الفضاء كارٌتودوري 

 المعمم
  شهر 12 01/11/2016 هناء سكاؾ. دة حسن بدور. د

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

هندسة 
 طبوؼرافٌة

التكامل بٌن التقنٌات الجٌودٌزٌة التقلٌدٌة فً 
 مراقبة المنشآت الحٌوٌة

إٌاد فحصه  . د محسن أحمد. د
منٌر ٌحٌى  .  د
علً الحسن  . م

 تمام سخٌه

 شهراً 36 30/08/2016

هندسة 
 طبوؼرافٌة

تحدٌث الخرابط و تحسٌن دقتها باستخدام 
الصور الفضابٌة و تقنٌات الرصد المساحٌة 

 الحدٌثة

وابل دٌوب  . د فاٌز دٌب. د
عمرالخلٌل  . د

 أحمد علً.  د 
 شهراً 36 02/08/2016
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 كلٌة الصٌدلة

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

علم تؤثٌر 
األدوٌة و 

 السموم
و الكالسٌوم / د/دراسة تاثٌر المعالجة بفٌتامٌن 

 على مستوٌات سكر و شحوم الدم
رنا ابراهٌم . دة

   ماخوس

 شهراً 24 2016/11/1 

 كلٌة التربٌة

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

مناهج و 
طرابق 
 التدرٌس

أثر استخدام الطرٌقة االستقصابٌة فً تنمٌة 
الفكر المنطقً الرٌاضً فً مادة الهندسة لدى 

 طلبة الصؾ األول الثانويّ 
رؼداء . د

 09/02/2016   نصور

  

 اصول التربٌة

االتجاهات و الممارسات البٌبٌة لدى طلبة 
دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة - التعلٌم الثانوي 

 19/07/2016   احبلم ٌاسٌن. د البلذقٌة
  

 كلٌة التمرٌض

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

  
استجابة األم األولٌة لمبلمسة ولٌدها بعد 

 الوالدة مباشرة 
نسرٌن . د

 01/11/2016 وعد علً مصطفى 

 
 شهر 12

 كلٌة طب األسنان

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

تقوٌم األسنان 
 والفكٌن

 (كوتٌند) C دراسة شعاعٌة عن موثوقٌة النقطة 
فً تشخٌص حاالت سوء اإلطباق فً المستوى 

   06/12/2016   فادي خلٌل . د السهمً

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 عنوان البحث القسم
رئٌس فرٌق 

 البحث
 فرٌق البحث

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

مدة 
البحث 
 باألشهر

 هندسة بحرٌة
دراسة تحلٌلٌة للطاقة الكامنة للسفٌنة فً مرحلة 

 التسارع فً المٌاه المحدودة
نسرٌن جهاد . د

 12/01/2016   محمد
 شهراً 12
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 2016 العام  لأبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المنجزة خال/ 4/الملحق 

 

 االقتصاد كلٌة

 فرٌق رئٌس البحث عنوان القسم 
 البحث

 البحث مدة اإلنجاز تارٌخ البحث فرٌق
 باألشهر

 فً ودوره سورٌة فً للتعلٌم االقتصادي العابد  وبرمجة إحصاء
 . التنمٌة

  شهر24 11/22/2016  الرفاعً الهادي عبد .د

 التربٌة كلٌة

 فرٌق رئٌس البحث عنوان القسم 
 البحث

 البحث مدة اإلنجاز تارٌخ البحث فرٌق
 باألشهر

 
 

 اإلرشاد النفسً

 لئلنجاز بالدافعٌة عبلقتها و النفسٌة بالوحدة الشعور
 فً للمتمٌزٌن الوطنً المركز طلبة من عٌنة لدى

 سورٌة

 بشرى .دة شروؾ أنساب .دة
 شرٌبة

 شهر12 10/18/2016

 مارزانو نموذج وفق معد تعلٌمً برنامج فعالٌة
ًّ  وراء ما التفكٌر تنمٌة فً التعلم ألبعاد  لدى المعرف

 البلذقٌة محافظة فً عقلٌاً  المتفوقٌن الطلبة

  10/18/2016  بدور لٌنا .د

 
 طرابق و مناهجال

 التدرٌس

 التعلٌم لمدارس الداخلً للنظام تقوٌمٌة دراسة
 الشاملة الجودة ادارة مبادىء وفق األساسً

 شهر12 9/27/2016  ؼانم ثناء .دة

 الفكر تنمٌة فً االستقصابٌة الطرٌقة استخدام أثر
 طلبة لدى الهندسة مادة فً الرٌاضً المنطقً

 الثانويّ  األول الصؾ

  30/8/2016   نصور رؼداء .د

 العلوم كلٌة

 فرٌق رئٌس البحث عنوان القسم 
 البحث

 البحث مدة اإلنجاز تارٌخ البحث فرٌق
 باألشهر

 الصحً الصرؾ مٌاه لمحتوى تحلٌلٌة دراسة كٌمٌاء
 العناصر بعض من البلذقٌة رٌؾ فً المعالجة
 البٌبة فً وتؤثٌرها الذوابة والمركبات الثقٌلة

 المحٌطة

 عبلء فاتن .دة ناصر هاجر .دة
 +  الدٌن
 ٌاسٌن سوسن

 شهر24 8/30/2016

      العلوم كلٌة

 فرٌق رئٌس البحث عنوان القسم 
 البحث

 البحث مدة اإلنجاز تارٌخ البحث فرٌق
 باألشهر

 أنواع لبعض الكٌمٌابٌة و الفٌزٌابٌة الخواص دراسة األساسٌة العلوم
 أفبلم بشكل المحضرة و الصناعٌة البولٌمٌرات

 ناقلة نصؾ رقٌقة

 24 10/18/2016  قنجراوي ختام .دة
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 2016أبحاث الماجستٌر المسجلة لعام / 5/ الملحق 

 كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 التارٌخ
ابراهٌم محمد 

 وسوؾ
النقود و المكاٌٌل و الموازٌن و المقاٌٌس فً ببلد الشام 

 ًّ   م1904 -1789بٌن عام
 19/04/2016 فاتن الفندي. د

 دالٌا احمد عبـود التارٌخ
الحمبلت المصرٌة على ببلد النوبة من األسرة الرابعـة 

 / ق م 1069-2613/حتى نهاٌة األسرة العشرٌن 
 23/02/2016 براءة صقور. د

 رامٌا حبٌب جامع التارٌخ
أهل الٌمن و حكم األندلس فً عصري الوالة و االمارة 

  م852 -714( هـ 238 - 95)
 09/02/2016 محسن ٌونس. د

 ربا وفٌق احمد التارٌخ
المشارٌع الهاشمٌة الوحدوٌة و انعكاسهـا على السٌاسة 

 ( م 1956 - 1940)السورٌة الداخلٌة 
ابراهٌم عبلء . د

 الدٌن
26/01/2016 

 التارٌخ
زٌاد عبد الحكٌم عز 

 الدٌن
أبعاد نواجد الكٌان الصهٌونً فً الشرق األوسط 

 دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة واقتصادٌة

ابراهٌم عبلء . د
علً . الدٌن   د

 ابراهٌم
07/06/2016 

 صبا علً  سلٌمان التارٌخ
الحضارة العٌبلمٌة و عبلقتهـا بحضارات وادي 

 (أواسط األلؾ الثانً - أوابل األلؾ الثالث )الرافدٌن 
 م.ق

 09/02/2016 براءة صقور. د

 التارٌخ
عبد الحمٌد حمادة 

 العلٌوي
 - 1808لواء حماه إدارٌاً اقتصادٌاً اجتماعٌاً ثقافٌاً 

  م قراءة جدٌدة1877
ابراهٌم عبلء . د

 الدٌن
07/06/2016 

 30/06/2016 ابراهٌم توكلنا. د تؤلٌه الملوك فً العصر الهلمستً كنانة ضٌؾ التارٌخ

 وابل رجب التارٌخ
المراكز العلمٌة العمرانٌة فً حلب و دورها السٌاسً 

 ًّ  ( م 1250-1183 / 648-579)و العلم
وفاء صارم         . د
 اسامة مهنا. د

15/03/2016 

 والء صقر التارٌخ
أوضاع الجزابر السٌاسٌة و اإلدارٌة و االقتصادٌة فً 

 عهد الباٌلرباٌات
 23/02/2016 الهام ٌوسؾ. د

 ؼفار جنٌدي التارٌخ
لتابكٌة دمشق و سٌاستها الداخلٌة و الخارجٌة زمن 

 م1129-1104/ هـ 522-498ظهٌر الدٌن طؽتكٌن 
 04/05/2016 وفاء جونً. د

 خلود ثمٌر زرٌق الجؽرافٌة
أثر التوسع على مساحات األراضً الزراعٌة فً 

 (سنجوان- أنموذج قرٌتً سقوبٌن  )محٌط البلذقٌة 
 19/04/2016 نجود علوش.د

 الجؽرافٌة
رهام مصطفى حاج 

 معبل
المنظومة السٌاحٌة المكانٌة فً محافظة طرطوس 

 وآفاق تطوٌرها
 19/04/2016 جبلل خضرة. د

 تلوث نهر الؽمقة وتؤثٌراته البٌبٌة صبا فاٌز مصطفى الجؽرافٌة
محمد سلٌمان       . د
 جولٌٌت سلوم. د

04/05/2016 

 طالب حٌدر ابراهٌم الجؽرافٌة
أثر الثروة السمكٌة فً التنمٌة االقتصادٌة بمحافظة 

 البلذقٌة
 19/04/2016 كنده وزان. د

 15/03/2016 جهاد الشاعر. د تحلٌبلت الهـطل فً حوض الساحل السوري علً حسن الجؽرافٌة

 عٌسى سلمان الجؽرافٌة
المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة وأثرها فً التنمٌة 

 الرٌفٌة فً منطقة الحفة
 30/06/2016 جبلل خضرة. د

 محمد كامل الجؽرافٌة
تؤثٌر موجات الصقٌع على زراعة الحمضٌات فً 

 2012-1983منطقة البلذقٌة من 
رٌاض قره . د

 فبلح
30/08/2016 

 ٌزن سعٌد الجؽرافٌة
التكامل الزراعً الصنااعً وأثره فً الحٌاة 

 (2015-1990 )االقتصادٌة بمحافظة البلذقٌة بٌن 
 02/08/2016 صالح وهبً. د
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 علم اإلجتماع
صفاء طالب 

 رنجوس

تجلٌات األزمة السورٌة فً السلوك العدوانً لدى 
دراسة مٌدانٌة اجتماعٌة على عٌنة من - المراهقٌن 

 األاسر المهجرة إلى مدٌنة البلذقٌة

روعة الحاج . د
 درٌعً

14/08/2016 

 لٌال ابراهٌم علم اإلجتماع
اثر القنوات الفضابٌة العربٌة فً تشكٌل القٌم االخبلقٌة 

 ًّ دراسة مٌدانٌة على - و االجتماعٌة للشباب الجامع
 طلبة كلٌة اآلداب بجامعة تشرٌن

 15/03/2016 ٌسرى زرٌقة. د

 نورا البابع علم اإلجتماع
الشابعات عبر وسابل اإلعبلم وأثارها النفسٌة 

واالجتماعٌة على الشباب الجامعً فً ظل االزمة 
 السورٌة

 04/05/2016 ٌسرى زرٌقة. د

 الفلسفة
احمد محمد عزت 

 حسٌن
 18/10/2016 جبلل بدلة. د العقل األداتً و نقده عند مدرسة فرانكفورت

 23/02/2016 هبل علً. د عبلقة الفرد بالسلطة فً لٌبرالٌة جون رولز علً الخطٌب الفلسفة

 19/04/2016 منذر شبانً. د فلسفة الحضارة المعاصرة عند إرٌك فروم علً عاموده الفلسفة

 السٌاسة الحٌوٌة عند مٌشٌل فوكو كندا حواط الفلسفة
ؼسان عبلء . د

 الدٌن
14/08/2016 

 تجلٌات مفهوم الخٌر عند الفارابً هبه درواش الفلسفة
برهان . د

 مهلوبً
26/01/2016 

 إنجً نزار حلوم اللؽة االنكلٌزٌة
انتهت / خزي االرتباك فً سردٌات السفر صدمة/

لمٌرل/ الحكاٌة ، فما رأٌك أٌها القرد  هودج  
 والوافدون إلدوارد كاماو براثوٌت

 19/04/2016 مجدة عطٌة. د

 عامر عدنان ؼنوم اللؽة االنكلٌزٌة
الطب والفٌزٌاء : االستعارة العرفٌة فً اللؽة العلمٌة 

 كحالة دراسة
 19/04/2016 جبلل راعً. د

 اللؽة االنكلٌزٌة
عبلء عبد الحلٌم 

 الهوشً

أثر استخدام الوسابط المتعددة المربٌة على تعلم 
دراسة حالة : الكلٌمات المتجانسة فً اللؽة االنكلٌزٌة 
 طبلب المدارس فً البلذقٌة

 19/04/2016 دٌما دٌوب. د

 ؼٌث ابراهٌم اللؽة االنكلٌزٌة
شخصٌة متعددة الطبقات وشعر : لورد باٌرون 

 بولٌفونً
 19/04/2016 نور العربً. د

 فٌفٌان منجٌان اللؽة االنكلٌزٌة
تؤثٌر زٌادة وقت االنتظار على أسالٌب األاخطاء 

 لطبلب اللؽة اإلنكلٌزٌة
ناصر . د

 عبدالحمٌد
27/09/2016 

 أٌمن محمد اسماعٌل اللؽة العربٌة
- أثر المعنى فً تعدد األوجه اإلعرابٌة للمنصوبات 

 دراسة تطبٌقٌة فً السور المكٌة
صفوان سلوم   . د

 ؼٌاث بابو. د
23/02/2016 

 23/02/2016 محمد حسن. د توظٌؾ األسطورة فً شعر محمد عمران باسل بدر شقوؾ اللؽة العربٌة

 أسلوب التعجب عند المتنبً بٌن النحو و الببلؼة ثابر سعد سلٌمان اللؽة العربٌة
ابراهٌم البب  . د
 مصطفى نمر. د

23/02/2016 

 حسن بسام علً اللؽة العربٌة
طبٌعة اللؽة المسرحٌة و خصوصٌتهـا فً ضوء علم 

مسرحٌة الملك هو الملك لـ سعد هللا - السٌمٌولوجٌا 
 ونوس نموذجاً 

 23/02/2016 محمد بصل. د

 دالل سلٌمان محمود اللؽة العربٌة
فً مختارات من أعمال إٌفان  (القرٌة  )ظبلل الضٌعة 

 بونٌن ، وفارس زرزور ، دراسة مقارنة
 15/03/2016 عٌد محمود. د

 (دراسة أسلوبٌة) (الفحل)شعر علقمة بن عبدة  راما أحمد أحمد اللؽة العربٌة
سهام عزٌز . د

 صقر
27/09/2016 

 رشا أحمد سلوم اللؽة العربٌة
ت )التجربة الصوفٌة النسوٌة بٌن رابعة العدوٌة 

 ( هـ922: ت)وعابشة الباعونٌة  (هـ185
 30/08/2016 وفٌق سلٌطٌن. د

 23/02/2016 فاخر مٌا. د  م1984 - 1964القلق فً شعر محمود دروٌش  رٌتا قٌصر بطرس اللؽة العربٌة

 اللؽة العربٌة
عبد الرحمن مرعً 

 السلٌمان العبدهللا
تهذٌب الصحاح ، : النهذٌب واالختصار فً معجمً 

 ومختار الصحاح
 30/06/2016 ٌوسؾ زردة. د

 محمد الكردي اللؽة العربٌة
المصاحبة اللؽوٌة و أثرها الداللً فً شعر ابن 

 دراسة نظرٌة تطبٌقٌة ( هـ 283ت )الرومً 
 23/02/2016 مالك ٌاسٌن. د

 محمد ٌونس اللؽة العربٌة
قراءة فً - شعرٌة النص عند دٌك الجن الحمصً 

 سٌمٌابٌة اللؽة
تٌسٌر . د

 جرٌكوس
26/01/2016 
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 14/08/2016 فاخر مٌا. د الرٌؾ فً شعر ندٌم محمد مرح نصور اللؽة العربٌة

 األنسنة فً أشعار الصعالٌك الجاهلٌٌن مروى دروٌش اللؽة العربٌة
عبد الكرٌم . د

 ٌعقوب
23/02/2016 

 منى العلً اللؽة العربٌة
رمز المرأة فً الشعر الصوفً فً القرن السابع 

 الهجري
 15/03/2016 علً حٌدر. د

 مٌساء شٌخ خمٌس اللؽة العربٌة
شعرٌة العدول عن أصل التركٌب فً رومٌاتن أبً 

 فراس الحمدانً
 30/08/2016 مصطفى نمر. د

 04/05/2016 حكمت عٌسى. د جدلٌة الحٌاة والفن فً شعر جحظة البرمكً هنادي سلٌمان اللؽة العربٌة

 اللؽة الفرنسٌة
بشرى حسن 

 مخلوؾ
من التحرر إلى االرتهان فً قصة ٌونانٌة معاصرة لـ 

 برٌفـو
 15/03/2016 نسٌب شحادة. د

 حسٌن علً ونوس اللؽة الفرنسٌة
اإلرشادات المسرحٌة ودالالتها فً مسرحٌة أنتٌؽون 

 للكاتب جان أنوي
 30/08/2016 صدٌق ؼرٌب. د

 ساندي محرز عطٌة اللؽة الفرنسٌة
األزمة السورٌة والتضلٌل اإلعبلمً فً الصحافة 

 الفرنسٌة
 30/08/2016 علً أسعد. د

 اللؽة الفرنسٌة
شادٌة سلٌم 

 اسماعٌل
 15/03/2016 إٌمان باٌزٌد. د للكاتب ألفرٌد جاري" إٌبو ملكا"التهكم فً مسرحٌة 

 محمد حرفوش اللؽة الفرنسٌة
ترجمة رواٌة - مشكبلت الترجمة اللؽوٌة االجتماعٌة 

 لـ فرانسواز ساؼان أنموذجاً " أهبل بالحزن"
 15/03/2016 علً أسعد. د

 نعمه حاٌك اللؽة الفرنسٌة
األؼنٌة - إشكالٌة الهوٌة فً أؼانً المهجر الفرنسٌة 

ٌّة أنوذجاً   الفرنسٌة المؽارب
 15/03/2016 علً أسعد. د

 نهلة قصاب اللؽة الفرنسٌة
الؽراببً فً رواٌة مٌكانٌكٌة القلب للكاتب ماتٌاس 

 مالزٌو
اشواق سلٌمان   . د

 ربً حمود. د
15/03/2016 

 نور احمد اللؽة الفرنسٌة
صورة األنا و اآلخر فً رواٌة حفٌدة السٌد لٌن للكاتب 

 دراسة داللٌة: فٌلٌب كلودل 
اشواق سلٌمان    . د

 ربً حمود. د
15/03/2016 

 نورا عمران اللؽة الفرنسٌة
البعد التنداولً للسرد فً خطابات المرشحٌن 

 لبلنتخابات الرباسٌة الفرنسٌة
 30/08/2016 علً أسعد. د

 هبه مسعود اللؽة الفرنسٌة
أنتٌجون الشخصٌات و الحدث من المسرح القدٌم حتى 

 ًّ  المسرح الفرنس
صدٌق ؼرٌب    . د

 إٌمان باٌزٌد. د
15/03/2016 

 هدى بعاج اللؽة الفرنسٌة
تجسٌد األنا ونجسٌد اآلخر فً شعر ملرسولٌن دي 

 فالمور-بورد
ٌوسؾ قره . د

 علً
30/08/2016 

     
 كلٌة الزراعة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 رهام حمود اقتصاد زراعً
دراسة كفاءة االنتفاع من الموارد المابٌة فً مجال 

االنتاج الىزراعً فً منطقة سهل عكار فً محافظة 
 طرطوس

. ابراهٌم صقر  د. د
 علً كنجو

07/06/2016 

 نور فاضل اقتصاد زراعً
دراسة الكفاءة االقتصادٌة إلنتاج الفطر المحاري فً 

 محافظة البلذقٌة
. ابراهٌم صقر د. د

 محسن جحجاح
07/06/2016 

 سمٌره خلٌل إنتاج حٌوانً
دراسة تصنٌفٌة وتوثٌقٌة لؤلنواع التابعة لرتبة 

 فً Pleuronectiformesاألسماك المفلطحة 
 المٌاه البحرٌة السورٌة

 09/02/2016 أدٌب سعد. د

 عبلء عثمان إنتاج حٌوانً
تؤثٌر إضافة مسحوق نبات الفول السودانً إلى 

 علؾ الدجاج البٌاض على إنتاج البٌض ومواصفاته
. توفٌق دلة    د. د

 فهٌم عبد العزٌز
15/03/2016 

 هبه شمه إنتاج حٌوانً
دراسة ظاهرة عدم التماثل الجانبً عند بعض أنواع 
أسماك المٌاه العذبة كمإشر لتلوث المٌاه فً نهر 

 الكبٌر الشمالً
 12/01/2016 محمد حسن. د

 ثراء علً بساتٌن
تؤثٌر مواعٌد الزراعة فً نمو وانتاج الملفوؾ 

 األحمر
 19/04/2016 بدٌع سمرة. د
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 خلود عباس بساتٌن
" دراسة تجرٌبٌة إلنبات بذور الزٌتون صنؾ 

 فً ظروؾ محكمة" خضٌري 
فٌصل دواي    . د
 أحمد استنبولً. د

15/03/2016 

 رٌم علً بساتٌن
 (القٌسً  )دراسة تجرٌبٌة إلكثار صنؾ الزٌتون 

 بالعقل الؽضة ضمن ظروؾ محكمة
 09/02/2016 فٌصل دواي. د

 عصام ببلل بساتٌن
تؤثٌر شدة التقلٌم فً إنتاج وجودة ثمار الحمضٌات 

 صنؾ أبو صرة
 15/03/2016 علً دٌب. د

 لمى كابر بساتٌن
تؤثٌر استخدام بعض األوساط العضوٌة فً انتاج 

 ( Zinnia elegans )شتول نباتً الزٌنٌا 
  (Matthiola incana )والمنثور 

 09/02/2016 مازن نصور. د

 مارلٌن القبٌلً بساتٌن
توصٌؾ وتقٌٌم بعض عشابر الباذنجان 

Solanum melongena المنتشرة فً الزراعة 
 المحلٌة وانتخاب السبلالت المتفوقة منها

. حسان خوجة د. د
 ؼفران ؼانم

07/06/2016 

 هادٌه حسان ابراهٌم بساتٌن
دراسة مقارنة نمو و انتاجٌة أشجار الحمضات 

 المزروعة فً مسافات مختلفة (فالنسٌا)صنؾ 
 30/08/2016 علً دٌب. د

 بشار طوبو حراج  و البٌبة

تقدٌر األنتاجٌة الخشبٌة ألشجار األوكالٌبتوس 
 Eucalyptus camaldulennsisالنقري 

- واستخدام أخشابها فً التفحٌم فً قرٌة مرداش 
 محافظة حماه- منطقة الؽاب 

. حكمت عباس د. د
 أسامة رضوان

12/01/2016 

 حسن سلٌمان حراج  و البٌبة
دراسة الجفاؾ خبلل العقود الماضٌة باستخدام 

 حلقات نمو األشجار الحراجٌة
. مٌشٌل سكاؾ  د. د

 وابل علً
26/01/2016 

 حنان عبدو حراج  و البٌبة
دراسة تؽٌرات التبخر نتح فً مناطق مناخٌة 

 مختلفة فً سورٌة
 15/03/2016 مٌشٌل سكاؾ. د

 رزان سلٌمان حراج  و البٌبة
دراسة تؤثٌرات الجفاؾ على مجموعات األرز 

 اللبنانً باستخدام تقنٌات االستشعار عن بعد
إٌلٌن محفوض    . د
 برهان جبور. د

23/02/2016 

 رشا اسبر حراج  و البٌبة
حصر وتوثٌق األنواع النباتٌة البرٌة المؤكولة فً 

 منطقة جبلة
. بسٌمة الشٌخ   د. د

 زهٌر شاطر
15/03/2016 

 سهى نبٌعة حراج  و البٌبة

تقدٌر بعض البارامترات الحراجٌة ألهم مواقع 
 Pinusالتشجٌر اإلصطناعً للصنوبر الببروتً 

brutia ten فً منطقة جبلة باستخدام االستشعار 
 عن بعد

 15/03/2016 إٌلٌن محفوض. د

 صبا صالح حراج  و البٌبة
دراسة بعض الخصابص الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة 

 Pinusللطبقة العضوٌة لؽابة النوبر البروتً  
brutia البلذقٌة- فً موقع كفر دبٌل 

 30/08/2016 ابراهٌم نٌصافً. د

 عٌسى بركات حراج  و البٌبة

تؤثٌر التلوث بماء الجفت على التنوع الحٌوي لبعض 
فً  (بطنٌات القدم-اسماك)مكونات الفونا المابٌة 

- البلذقٌة )الجزء السفلً من نهر الكبٌر الشمالً 
 (سورٌة

. ادٌـــــب سعد  د. د
+ عبداللطٌؾ علً 

 طاهر شٌخو. د
27/09/2016 

 ؼٌاث عبد الحمٌد حراج  و البٌبة
دراسة الكمٌة الكلٌة والشكل الذابب للرصاص 
والكادمٌوم والنٌكل فً أتربة سد صبلح الدٌن 

 (السفرقٌة  )األٌوبً 
 15/03/2016 ابراهٌم نٌصافً. د

 لمى احسان حراج  و البٌبة
محاكاة حرابق ؼابات محافظة البلذقٌة باستخدام 

 نظم المعلومات الجؽرافٌة

. إٌلٌن محفوض د. د
. د+ وابل علً 

 أحمد سعٌدي
29/03/2016 

 مبلك صالح حراج  و البٌبة
تقٌٌم حساسٌة مإشرات التنوع الحٌوي لمساحة 

العٌنات والبنٌة المكانٌة للؽطاء الحراجً باستخدام 
 االستشعار عن بعد

 23/02/2016 إٌلٌن محفوض. د

 نوار صقر حراج  و البٌبة
حصر األنواع النباتٌة الرعوٌة فً ؼابة مزار الشٌخ 

 (البلذقٌة - صنوبر جبلة  )علً 
 15/03/2016 ٌاسٌن شٌخ محمد. د
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 وسٌم حسن حراج  و البٌبة

دراسة الحالة التنافسٌة وتؤثٌر العناصر المناخٌة 
على النمو القطري ألشجار الصنوبر الحلبً 

Pinus halepensis فً ؼابة تٌشور  -
 طرطوس

. وابل علً   د. د
 علً ثابت

09/02/2016 

 علً عبد هللا علوم األؼذٌة
دراسة تؤثٌر الؽبلؾ المحضر من نشاء البطاطا 
والؽلٌسرول على إطالة العمر التسوٌقً لثمار 

  (Fragaria ananassa )الفرٌز المبرد 

. علً علً   د. د
 شٌم سلٌمان

19/04/2016 

علوم التربة 
 والمٌاه

 جٌنا اسكٌؾ
دراسة الخصابص الفٌذٌابٌة والهٌدرو دٌنامٌكٌة 
للترب ؼٌر المشبعة والتنبإ بكمٌة الماء الصاعدة 

 بالخاصة الشعرٌة من مستوى الماء األرضً
 19/04/2016 جهاد ابراهٌم. د

علوم التربة 
 والمٌاه

 علً جوهره
تقٌٌم خطر االنجراؾ المابً فً منطقة حوض سد 

 الشهٌد باسل األسد فً طرطوس
. منى بركات   د. د

 إٌلٌلن محفوض
15/03/2016 

علوم التربة 
 والمٌاه

 محمد ابراهٌم
تؤثٌر بعض أنواع الراٌزوبكتٌرٌا المحفزة لنمو 

فً نمو وإنتاج الفلٌفلة واإلصابة  (PGPR)النبات 
 (CMV)بفٌروس موزاٌٌك الخٌار 

. ٌاسر حماد د. د
 سلٌم راعً

01/11/2016 

علوم التربة 
 والمٌاه

 محمد حداد
دراسة تقٌٌم تلوث التربة والنبات من الجهة الشمالٌة 

 الشرقٌة لمحطة بانٌاس الحرارٌة

محمود حاج . د
سوسن . عٌسى د

 هٌفا
06/12/2016 

 سومر مؽامس محاصٌل حقلٌة
السلوك الوراثً للتبكٌر فً النضج لمحصول 

 الحبوب ومكوناتها عند الذرة الصفراء
بولص خوري  . د

 صالح قبٌلً. د
19/04/2016 

 عبلء ؼانم محاصٌل حقلٌة
تؤثٌر التسمٌد العضوي على نمو وإنتاجٌة نبات 

 Coriandrum sativumالكزبرة 
محمد عبد . د

 العزٌز
26/01/2016 

 علً دٌوب محاصٌل حقلٌة

تؤثٌر مواعٌد الزراعة والكثافة النباتٌة على بعض 
الصفات المورفولوجٌة وإنتاجٌة بذور الترمس 

 كماً ونوعاً تحت Lupinus albusاألبٌض 
 ظروؾ الساحل السوري

ٌوسؾ محمد   . د
حسام الدٌن . د

 خبلصً
26/01/2016 

 علً صالح محاصٌل حقلٌة
دراسة وراثٌة ألهم الصفات االقتصادٌة لمجموعة 

 Vicia fabaمن هجن الفول العادي 
محمد ٌحٌى معبل   . د

 نزار حربا. د
09/02/2016 

 فدوى كٌلو محاصٌل حقلٌة
تحسٌن بعض الصفات االنتاجٌة والنوعٌة فً 

 السمسم باستخدام مطفرات فٌزٌابٌة
. صالح قبٌلً د. د

 ؼسان ناعسة
09/02/2016 

 لبنى برهوم محاصٌل حقلٌة

 Thymusتؤثٌر مسحوق الزعتر البري 
vulgaris فً اإلنبات والنمو األولً وبعض 

الصفات اإلنتاجٌة لصنفٌن من القمح القاسً 
 والطري

حسام الدٌن . د
محمد . خبلصً د

 عبد العزٌز
26/01/2016 

 مراد وسوؾ محاصٌل حقلٌة
دراسة تؤثٌر الرش باألحماض األمٌنٌة ومواعٌد 

الرش على الصفات اإلنتاجٌة والنوعٌة عند الزعتر 
 Thymus vulgarisالشابع 

محمد عبد . د
 العزٌز

09/02/2016 

 مٌسون رحال محاصٌل حقلٌة
دراسة التنوع الحٌوي لنبات القرص عنـه 

(Eryugium .L)  المنتشر برٌاً فً منطقة
 طرطوس

 14/08/2016 صالح قبٌلً. د

 هبة منصور محاصٌل حقلٌة
تقٌٌم بعض الطرز الوراثٌة من القمح الطري فً 

 ظروؾ الساحل السوري
 26/01/2016 بولص خوري. د

 كلٌة العلوم

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 بانه زرزر جٌولوجٌا
دراسة ترسٌبٌة و بترولوجٌة للتوضعات الؽضارٌة 

 للجزء األدنى من نهـر الكبٌر الشمالً
 27/12/2016 بسام مامٌتة. د

 حسن عبدالحمٌد جٌولوجٌا
مساهمة فً تفسٌر بعض بوفٌبلت المسح السٌزمً 

 (محافظة البلذقٌة )البحري المتوفرة 
 19/04/2016 مظهر الباٌرلً. د

 عفراء ؼدٌر جٌولوجٌا
جٌوكٌمٌاء الٌورانٌوم فً فوسفات السلسلة الساحلٌة 

 وأثرها البٌبً (رقعتً الحفة والقرداحة )
. أحبلم ابراهٌم  د. د

 محمد المصري
24/05/2016 
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 دراسة بنٌوٌة للشقوق فً منطقة بانٌاس موسى شمالً جٌولوجٌا
محمد توفٌق . د

عبد . ٌونس   د
 الكرٌم العبدهللا

15/03/2016 

 أحمد الرزو رٌاضٌات
دراسة العنقدة باستخدام شبكة كوهٌن العصبٌة 

 الصنعٌة المضببة
 15/03/2016 محمد أسعد. د

 دالة ؼرٌن للمإثر ثنابً التوافقً أنس قر رٌاضٌات
عبدالباسط ٌونسو  . د

 حسن بدور. د
02/08/2016 

 23/02/2016 زٌاد قناٌة. د خوارزمٌات شبٌهة نٌوتن األمثلٌة ؼٌر المقٌدة جعفر حمود رٌاضٌات

 جنان حمادي رٌاضٌات
دراسة الدالٌات ومشتقاتها فً بعض أسر التوابع 

 التحلٌلٌة والمتباٌنة
 30/08/2016 حسن بدور. د

 حسن ضاهر رٌاضٌات
معالجة عددٌة للتكامبلت والمعادالت التكاملٌة 

 باستخدام تقنٌات شرابحٌة تجمٌعٌة
سلٌمان محمود   . د
 سمٌر إحسان. د

15/03/2016 

 دٌمة الشاخ رٌاضٌات
تحلٌل االنحدار باستخدام طرق وسٌطٌة وؼٌر 

 وسٌطٌة بدٌلة بطرٌقة المربعات الصؽرى

محمد مزٌد . د
أحمد . درٌباتً    د
 ٌونسو

19/04/2016 

 رانٌه مهروسة رٌاضٌات
تحسٌن بعض تقنٌات التعرؾ على األشخاص من 

 بصمة األذن
 30/08/2016 محمد أسعد. د

 سارة عبد الحً رٌاضٌات
دراسة تقارب المتتالٌات المستقرة قطرٌاً فً حل 

 مسابل األمثلٌات
 19/04/2016 محمد سوٌقات. د

 سندس حوش رٌاضٌات
استخدام التحلٌل اإلحصابً متعدد المتؽٌرات فً 

 تحلٌل وتوصٌؾ البٌانات

محمد مزٌد . د
أحمد . درٌباتً  د

 ٌونسو
14/08/2016 

 عامر صارم رٌاضٌات
 وتطبٌقاتها فً RSAتحسٌن خوارزمٌة التشفٌر 

 معالجة إشارة رقمٌة
 15/03/2016 محمد أسعد. د

 23/02/2016 زٌاد قناٌة. د خوارزمٌات التدرج المترافق لؤلمثلٌة ؼً المقٌدة علً العٌسى رٌاضٌات

 دراسة مإشر وٌنر لبعض البٌانات الخاصة قٌس الحواط رٌاضٌات
رامً شاهٌن   . د
 سهٌل محفوض. د

19/04/2016 

 مجد عٌاش رٌاضٌات
دراسة المسابل القصوى فً صفوؾ التوابع ثنابٌة 

 التباٌن
. حسن بدور   د. د

 محمد علً
27/09/2016 

 محمد معبل رٌاضٌات
دراسة المعادالت التفاضلٌة نصؾ الخطٌة المعممة 

 من المرتبة الثانٌة
سامً أنجرو   . د
 رامز كروم. د

15/03/2016 

 مصطفى زٌتون رٌاضٌات
دراسة مسؤلة ألٌزومورفٌزم بٌن الصٌػ التربٌعٌة و 

 زمرة صفوؾ االٌدٌاالت فً الحقول التربٌعٌة
 30/08/2016 حسن سنكري. د

 نور دهمان رٌاضٌات
تقرٌب دوال فضاء لٌبٌػ المعمم و دوال فضاء 

 سمٌرنوؾ المعمم
. محمد علً  د. د

 حسن بدور
15/03/2016 

 هدٌل دروٌش رٌاضٌات
تقدٌر معامبلت االنحدار الخطً بطرٌقة المربعات 
الصؽرى وتعدٌل المقدرات باالعتماد على تؤثٌر 

 خصابص العٌنٌة اإلحصابٌة

محمد مزٌد . د
منذر . درٌباتً   د
 بوبو

15/03/2016 

 دراسة االستقرار بجملة فٌتزهوؼناؼامو المعممة ٌوسؾ حمد رٌاضٌات
سامً أنجرو   . د
 رامز كروم. د

30/08/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 إنجً حجوز
التاثٌر السمً لبعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة على 

 أنسجة بعض أنواع أسماك الكارب
مسلم مسعود    . د
 نهلة ابراهٌم. د

12/01/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 باسل قاسم
دراسة التراكم الحٌوي لبعض المعادن الثقٌلة عبر 

السلسلة الؽذابٌة عند أسماك الكارب العادي  
(Cypinus carpio)  تشرٌن16فً خزان  

محمد مجاهد . د
زهٌر . بطل  د

 المجٌد
30/08/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 حبل سلمان

التؤثٌر الموقً للمستخلص المابً لنبات الزعتر 
البري السوري على السمٌة الخلوٌة المستحدثة 
بدٌكلوفٌناك الصودٌوم فً الكبد و الكلٌة عند 

 الهامستر

. محمد مرة د. د
 علً داود

01/11/2016 
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علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 دٌما العش

ذباب )دراسة بٌبٌة و تصنٌفٌة ألنواع الذباب الحوام 
فً منطقة  (Diptera: Syrphidae )(السرفٌد

 Episyphus)البلذقٌة و اختبار كفاءة النوع 
balteatus)  فً افتراس من الملفوؾ

Brevicoryne brassiae 

. محمد أحمد   د. د
 علً منصور

01/11/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 دٌما حسن
دراسة بٌبٌة لرخوٌات الماء العذب فً حوض 

 (محافظة البلذقٌة)المضٌق 

محمد ٌاسٌن . د
إقبال . قصاب  د

 فاضل
24/05/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 علٌاء عدره
دراسة التؽٌرات الصبؽٌة لسمك الكارب الشابع 

cprinud carpio من مناطق مختلفة فً الساحل 
 السوري

 02/08/2016 سناء سارة. د

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 محمد أحمد
دراسة تصنٌفٌة وتشرٌحٌة نسٌجٌة لبعض أنواع 
الحٌات السامة فً الساحل السوري والتنمٌط 

 البروتٌنً لسمومها

. نهلة ابراهٌم   د. د
 عروب المصري

19/04/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 وسٌم مٌا
دراسة تصنٌفٌة بٌبٌة للقشرٌات الببلنكتونٌة 

فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة   (مفصلٌات األرجل)
 طرطوس

 24/05/2016 كمال الحنون. د

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 هاجر عفٌصه

دراسة فعالٌة أنزٌمات االسٌارتات أمٌنوتر انسفٌراز 
(AS.A.T)  و األألنٌن أمٌنوتر انسفٌراز

(AL.T/A)  فً دم و مصل دم الهامستر السوري
 فً الحالة الطبٌعٌة و حالة الهبوط الحراري

محمود متوج   . د
 ابراهٌم جبور. د

22/11/2016 

علم الحٌاة 
 النباتٌة

 سبلؾ كاسو
دراسة مورفولوجٌة التكاثرٌة لشجرة القطلب 

العثقولً فً بعض مناطق انتشاره الطبٌعً فً 
 محافظة البلذقٌة

. وفاء ؼندور   د. د
 عماد قبٌلً

24/05/2016 

علم الحٌاة 
 النباتٌة

 عٌد حبٌب

 Everniaدراسة تؤثٌر مستخلصات شٌبٌة 
Prunastri وفطر Trichoderma 
harzianum فً نمو فطر العفن الرمادي 

Botrytas sp 

. نوال علً   د. د
 نسٌم زرٌق

19/04/2016 

علم الحٌاة 
 النباتٌة

 ماؼً القاضً

دراسة مقدرة أوراق بعض النباتات على احتجاز 
ومراكمة بعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة 

واستخدامها كمإشر حٌوي على تلوث الهواء فً 
 مدٌنة طرطوس

. وفاء ؼندور  د. د
 محمد أسعد

15/03/2016 

علم الحٌاة 
 النباتٌة

 محمود تقبل
مساهمة فً دراسة إمكانٌة استثمار بعض الطحالب 

البحرٌة كؤسمدة حٌوٌة فً تنمٌة بعض النباتات 
 االقتصادٌة

. جورج دٌب    د. د
 آصؾ عباس

15/03/2016 

 بشار أحمد فٌزٌاء
مود فً األفبلم الفٌقة للخبلٌا -دراسة إكستون فان

 الشمسٌة
. محمد فاهود   د. د

 مفٌد عباس
04/05/2016 

 حسن علً فٌزٌاء
مدار فً ببلزما فٌرمً الكمٌة -دراسة ترابط سبٌن 

 بتابعٌة بارامترات الندو
. نجاح قببلن  د. د

 محمود أحمد
04/05/2016 

 رفٌؾ قنجراوي فٌزٌاء
دراسة الخصابص الضوبٌة والبنٌوٌة ألفبلم رقٌقة 

من أكسٌد التٌتانٌوم النقٌة والمشابة بعنصري 
 األندٌوم والكروم

. أحمد خضرو  د. د
 طارق زعروري

07/06/2016 

 سمر عمران فٌزٌاء
 β- تاثٌر تٌارات النوع الثانً على خصابص تفكك 

 للنترون الحر
 19/04/2016 تٌسٌر معبل. د

 سوزان بلٌدي فٌزٌاء
استخدام اللٌزر الٌاقوتً عالً الطاقة فً تولٌد 

 ودراسة أطٌافها (الهدؾ)الببلزما لمادة األلمنٌوم 
أنور الدوٌري   . د

 ؼازي حاتم. د
18/10/2016 

 عروة خضر فٌزٌاء
دراسة وقٌاس المقطع العرضً الفعال للتؤثٌر 

المتبادل بٌن الفوتونات والمادة انطبلقاً من معامل 
 التوهٌن الخطً

. جبور جبور  د. د
 جهاد ملحم

24/05/2016 

 علً أسد فٌزٌاء
دراسة أمواج الصدم والسولٌتون فً ببلزما 

 الممؽنطة فابقة الكثافة
. نجاح قببلن  د. د

 محمود أحمد
04/05/2016 
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 علً دروٌش فٌزٌاء
دراسة الخواص الفٌزٌابٌة للمادة الكهروانضؽاطٌة 

A1PO4JFPO4 
منهل سلٌمان   . د
 علً دروٌشو. د

24/05/2016 

 تصمٌم وتنفٌذ جهاز صهر تحرٌضً مإتمت كامل محمد فٌزٌاء
ضٌؾ هللا . د

إٌاد . منصور د
 حاتم

30/08/2016 

 مرام خضور فٌزٌاء
تحدٌد درجة حرارة كوري للمواد قاسٌة التمؽنط 

 ARROTTبواسطة منحنٌات 
فرحان ٌاسٌن    . د

 لإي محمد. د
24/05/2016 

 منال القبٌلً فٌزٌاء
دراسة نظرٌة و تجرٌبٌة لتوزع الجرعة اإلشعاعٌة 
لحزم االلكترونٌات المستخدمة فً معالجة األورام 

 السطحٌة

. هٌثم قبٌلً   د. د
 بسام سعد

24/05/2016 

 إقبال اسماعٌل كٌمٌاء
إزالة الفٌنول من المحالٌل المابٌة باستخدام الزٌولٌت 

 الطبٌعً السوري
ابراهٌم راهب    . د
 سمٌرة سلٌمان. د

07/06/2016 

 أٌهم ؼندور كٌمٌاء
زركونٌا - تحضٌر وتوصٌؾ الحفاز ألمومنٌا

 المسلفن

ابراهٌم راهب  . د
عبدالعزٌز . د

 البٌطار
19/04/2016 

 حسن اروادي كٌمٌاء
نحضٌر حفازات الببلدٌوم النانونٌة الستخدامها فً 

 تفاعبلت األكسدة
شهٌد مصطفى   . د

 براءة سٌو. د
27/12/2016 

 خلٌل العبٌد كٌمٌاء
اختٌار شروط جدٌدة لعمل مسرى الفلورٌد اإلنتقابً 

 وتطبٌقها بٌبٌاً 
 19/04/2016 هاجر ناصر. د

 ربا طالب كٌمٌاء
عزل مركبات لٌبٌدٌة وتانٌنات من الطحالب البحرٌة 

 ودراسة تكوٌنها وفعالٌتها الكٌمٌابٌة
 26/01/2016 نبٌل طعمة. د

 رشا صالح كٌمٌاء
دراسة توازنات األطوال فً الجملة الثنابٌة لثنابً 

 - MnO2أكسٌد المنؽنٌز ومٌتافاندات الصودٌوم 
NaVO3 

 19/04/2016 محمد دٌب. د

 روان زوزو كٌمٌاء
تعدٌل المحموعات الوظٌفٌة للسٌلكا جل باستخدام 

 البولً أتلٌن للفصل على الطبقات الرقٌقة
 19/07/2016 فاتن شومان. د

 لمى ماٌبل كٌمٌاء
دراسة مستخلصات الزٌوت العطرٌة من أزهار 
وأوراق إكلٌل الملك السوري وتؤثٌره فً بعض 

 األحٌاء الدقٌقة المرضٌة

. حسن البودي  د. د
 نزٌه داإد

04/05/2016 

 موسى بٌطار كٌمٌاء
استخدام بعض الكواشؾ العضوٌة لتحدٌد النٌكل فً 

 الزٌوت المهدرجة بطرٌقة الطٌؾ اللونً المربً
 19/04/2016 محمد سواس. د

 نور عباس كٌمٌاء
دراسة التركٌب الكٌمٌابً لمستخلص نبات السلبٌن 

 المنتشر فً الساحل السوري
. حسن البودي  د. د

 محمد ناصر
19/04/2016 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 أوشٌن داإد اتصاالت
تحلٌل أداء تقنٌات اختٌار الهوابٌات فً نظام 

الهوابٌات متعدد المداخل والمخارج المكثؾ بوجود 
 ظاهرة تلوث التؤشٌر

. ؼدٌر ماضً  د. د
 السموءل صالح

24/05/2016 

 تحسٌن تسامحٌة األعطال فً أنظمة الفٌدٌو الرقمٌة عبلء حبٌب اتصاالت
. علً العلً   د. د

 حسن البستانً
26/01/2016 

 فاتن ربٌب اتصاالت
تحسٌن أداء األنظمة متعددة المعالجات المتكاملة 

على الشرٌحة باستخدام الشبكات الضوبٌة المتكاملة 
 على الشرٌحة

 12/01/2016 خولة الحمود. د

 مٌاس نصور اتصاالت
دراسة تحلٌلٌة للهوابٌات ذات الشقوق ضمن دلٌل 
الموجة بؽرض تحسٌن الخصابص اإلشعاعٌة لهذه 

 الهوابٌات
 09/02/2016 معٌن ٌونس. د

 نور عمار اتصاالت
تخفٌض استهبلك الطاقة فً شبكات الحساسات 

البلسلكٌة باستخدام أنظمة الهوابٌات متعددة المداخل 
 والمخارج التعاونٌة

 07/06/2016 ؼدٌر ماضً. د
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 مجدلٌن ؼدٌر تصمٌم وإنتاج
التصمٌم األمثل لرافعة دوارة باستخدام طرٌقة 

 العناصر المنتهٌة
. سمٌر كفا    د. د

 رابد نجار
04/05/2016 

 مهند اسماعٌل تصمٌم وإنتاج
استخدام نظام إدارة الموارد المادٌة لتحسٌن 

 حالة تطبٌقٌة- اإلنتاجٌة 
. أٌمن ٌوسؾ   د. د

 حاتم محمودي
27/12/2016 

 وسٌم محمود تصمٌم وإنتاج
تحلٌل الفشل ألقراص المكابح باستخدام طرٌقة 

 العناصر المنتهٌة
. سمٌر كفا  د. د

 رابد نجار
09/02/2016 

 ٌارا سلوم تصمٌم وإنتاج
استخدام الموار البولٌمٌرٌة فً صناعة طرؾ 

 صناعً سفلً
رامً منصور  . د

 تمام سلوم. د
01/11/2016 

حاسبات وتحكم 
 آلً

 04/05/2016 ألفت جولحة. د تطوٌر تقنٌة تتبع المسار للعربة األرضٌة المستقلة رود األصفر

حاسبات وتحكم 
 آلً

 01/11/2016 ألفت جولحة. د تصمٌم نظام تحكم فً إضاءة شوارع المدن الذكٌة شرٌهان حمٌشو

حاسبات وتحكم 
 آلً

 علً سلٌمان
تحسٌن جودة الخدمة للنظم البرمجٌة الموزعة عن 

 طرٌق إعداة االنتشار
 15/03/2016 محمد حجازٌة. د

حاسبات وتحكم 
 آلً

 محمود صوفً
تضمٌن وتقٌٌم أداء أجهزة األندروٌد فً نظم التحكم 

  (DCS )الموزع الموزع 
 24/05/2016 ببلل شٌحا. د

حاسبات وتحكم 
 آلً

 مضر طربوش
تطوٌر خوارزمٌة االستدالال للتعبٌر المنسوب 

 لبٌانات سلسلة الحمض النووي الرٌبً
 07/06/2016 كندة أبو قاسم. د

حاسبات وتحكم 
 آلً

 مٌس سلطانة
 EEE802 11MAC1تحسٌن أداء بروتوكول  
 Ad hocفً شبكة 

 15/03/2016 محمد حجازٌة. د

 15/03/2016 بدر الدٌن عابدٌن. د دراسة وتصمٌم وتنفٌذ نظام ضخ رٌحً منزلً إٌاس أحمد طاقة كهربابٌة

 بنٌن زوان طاقة كهربابٌة
تحسٌن أداء عنفة سافونٌوس باستخدام صفابح 

 منزلقة
محمد عطا بطل   . د

 شعٌب محمود. د
24/05/2016 

 صالح حاٌك طاقة كهربابٌة
دراسة وتصمٌم وتنفٌذ عنفة رٌحٌة منزلٌة ثبلثٌة 

لتؽذٌة حمل األإشارة فً w500الشفرات باستطاعة 
 منزل رٌفً فً الساحل السوري بالطاقة الكهربابٌة

 15/03/2016 بدر الدٌن عابدٌن. د

 عبلء عٌسى طاقة كهربابٌة
تصمٌم دارة تحكم بالشاحن مع مبلحقة نقطة 
 االستطاعة األعظمٌة لؤلنظمة الكهرو ضوبٌة

ؼسان الحاٌك   . د
 شعٌب محمود. د

02/08/2016 

 عبلء قببلن طاقة كهربابٌة
دراسة تؤثٌر تراكم الؽبار على أداء األلواح 
 الكهروشمسٌة فً مناطق مختلفة جؽرافٌاً 

 15/03/2016 رامً جورج. د

 ؼٌث قنجراوي طاقة كهربابٌة
دراسة طرق فلترة وضؽط الؽاز الحٌوي الناتج عن 
المخمر الموجود فً مبقرة فدٌو بهدؾ الحصول 

 على أفضل الشروط والخصابص للؽاز الناتج

. هٌثم أسمر    د. د
 موسى السمارة

09/02/2016 

 دراسة تجرٌبٌة لفرن شمسً ذي عواكس مقعرة لٌنا جود طاقة كهربابٌة
. جهاد بدور   د. د

 مسعود صبٌح
04/05/2016 

 مجد الوزة طاقة كهربابٌة
تحسٌن أداء خطوط النقل الهوابٌة عن طرٌق 

 الممانعة الموجٌة
فٌصل شعبان   . د
 شعٌب محمود. د

09/02/2016 

 محسن عبدهللا طاقة كهربابٌة
رٌحً باستخدام - تحسٌن أداء نظام هجٌن شمسً 
 خبلٌا الوقود

. فٌصل شعبان  د. د
 شعٌب محمود

09/02/2016 

 مصطفى عنتر طاقة كهربابٌة
تحسٌن استقرار نظام القدرة الكهربابً عن طرٌق 

 التحكم بزاوٌة االستقرار للمولد ثتابً التهٌج
. زٌد بدر  د. د

 محمد مرهج
07/06/2016 

 مٌرفت حٌدر طاقة كهربابٌة
حماٌة البٌت الببلستٌكً من أضرار الصقٌع 

 باستخدام الطاقة الشمسٌة
 مسعود صبٌح. د

 

 نؽم صالح طاقة كهربابٌة
تحسٌن أداء الفرن الشمسً التقلٌدي ذو العاكس 

 المفرد
مسعود صبٌح  . د

 جهاد بدور. د
04/05/2016 

 هبة محمد طاقة كهربابٌة
نمذجة ودراسة تؽذٌة  كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربابٌة بالطاقة الشمسٌة
شعٌب محمود  . د
 مسعود صبٌح. د

19/04/2016 

 اٌاد خضر قوى مٌكانٌكٌة
تحسٌن أداء العنفات الرٌحٌة بالتحكم بسرعة مولد 

 تزامنً لمبلحقة الحمل
 04/05/2016 إٌمان دٌبلنة. د
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 أرٌج أصبلن قوى مٌكانٌكٌة
لتشؽٌل  (Micro Turbo)تصمٌم عنفة رٌحٌة 

 المركبات الهجٌنة
. جابر دٌبة  د. د

 رامً جورج
19/04/2016 

 بشرى كنعان قوى مٌكانٌكٌة
دراسة مبلءمة العنفات الرٌحٌة ذات المحاور 

العمودٌة للتركٌب فً المناطق السكنٌة السورٌة 
 (محافظة البلذقٌة )

 12/01/2016 ٌوسؾ ٌاخور. د

 حسام شمسً قوى مٌكانٌكٌة
تحسٌن أداء المقطر الشمسً باستخدام الموانع 

 النانوٌة
. هٌثم أسمر   د. د

 رامً جورج
22/11/2016 

 روان ٌونس قوى مٌكانٌكٌة
تحسٌن إنتاجٌة المقطر الشمسً الصندوقً بإضافة 

 القط شمسً تجرٌبٌاً 
 19/04/2016 رامً جورج. د

 سلفانا جنببلط قوى مٌكانٌكٌة
دراسة المتؽٌرات المإثرة على األداء الحراري 

 للجدار الخازن للحرارة المزود بؤنابٌب مابٌة
 27/09/2016 رامً جورج. د

 سوار الدهب سلمى قوى مٌكانٌكٌة
نمذجة ومحاكاة تكٌٌؾ السٌارات الشاحنة لبلستفادة 

 من حرارة ؼازات العادم
 15/03/2016 نبٌل ؼدٌر. د

 طارق طراؾ قوى مٌكانٌكٌة
تحسٌن أداء المقطر الشمسً الصندوقً باستخدام 

 (اسطوانٌة الشكل)العواكس المقعرة 
 12/01/2016 سامً قدسٌة. د

 طوراس ضبوط قوى مٌكانٌكٌة
تكثٌؾ بخار الماء من الهواء الرطب فً المنطقة 

 الساحلٌة باستخدام الطاقة الشمسٌة
 30/06/2016 أٌوب حسن. د

 قمر الزمان نجار قوى مٌكانٌكٌة
دراسة تجرٌبٌة لتقٌٌم أداء جدار ترومب المركب 

 فً التدفبة والتكٌٌؾ الشمسً السلبً
 04/05/2016 النا كنجو. د

 محمد مصطفى قوى مٌكانٌكٌة
تصمٌم وتنفٌذ عنفة رٌحٌة مخبرٌة أفقٌة المحور 
 ودراسة أنظمة التحكم فٌها وأثرها على أداء العمل

بدر الدٌن عابدٌن  . د
 علً خضور. د

04/05/2016 

 مرٌانا موسى قوى مٌكانٌكٌة
نظام تحكم ببل حساسات لعنفة رٌحٌة بمولد 

 تحرٌضً مضاعؾ التؽذٌة
. هٌثم أسمر  د. د

 نسمت أبو طبق
19/04/2016 

 اٌمن ابراهٌم قوى مٌكانٌكٌة
تؤمٌن السرعة البلزمة للعمل الدابم للعنفة الرٌحٌة 

 فً المنطقة الساحلٌة
. اٌوب حسن  د. د

 ابراهٌم ابراهٌم
22/11/2016 

 مٌكاترونٌك
ابراهٌم الحاج 

 ؼرٌب
 تصمٌم نظام قٌادة لمجموعة آلٌة الرفع لرافعة مرفؤ

. بسام عطٌة  د. د
 سمٌر كفا

29/03/2016 

 جمال حرفوش مٌكاترونٌك
نمذجة سٌارة كهربابٌة هجٌنة باستخدام طرٌقة 

 التمثٌل الطاقً الماكروسكوبً
 04/05/2016 فادي متوج. د

 علً علوش مٌكاترونٌك
استخدام تقنٌات الذكاء الصنعً لبناء ومحاكاة نظام 

 كبح ومنع انزالق لعربة
 09/02/2016 فادي متوج. د

 صالح حجل هندسة بحرٌة
تحسٌن عملٌة الدفع والتدفق باستخدام التصمٌم 

 األمثل لفوهة رفاص السفٌنة
 01/11/2016 مٌشٌل بربهان. د

 عامر حٌدر هندسة بحرٌة
دراسة التؤثٌر الهٌدرودٌنامٌكً المتبادل بٌن السفن 

 CFDفً المٌاه المحدودة والمرافا باستخدام تقنٌة 
مٌشٌل بربهان  . د
 نسرٌن محمد. د

09/02/2016 

 عبل أحمد هندسة بحرٌة
تحلٌل عمل الصمامات ذاتٌة التؤثٌر باستخدام نظرٌة 

 العناصر المنتهٌة للضواؼط العاملة على السفن
. منى اسبر  د. د

 عواطؾ نصرة
22/11/2016 

 عبلء أحمد هندسة بحرٌة
دراسة تطوٌر المرافا السورٌة لتلبٌة متطلبات النقل 

 متعدد الوسابط
 07/06/2016 سابر صلٌبة. د

 علً طراؾ هندسة بحرٌة
اختٌار التصمٌم األأمثل للرفاصات البحرٌة 

 Wageninngen B-seriesباستخدام السلسة 
propellers 

مٌشٌل بربهان   . د
 رامً حوا. د

01/11/2016 

 كامل معروؾ هندسة بحرٌة
تحسٌن التصمٌم اإلنشابً لسفٌنة الحاوٌات باستخدام 

 النمذجة الرقمٌة
عواطؾ نصرة  . د

 منى اسبر. د
04/05/2016 

 محمود داود هندسة بحرٌة
النمذجة ثبلثٌة األبعاد للترسبات فً المبادالت 
الحرارٌة البحرٌة من أجل تحسٌن كفاءتها و 

 وثوقٌتها

. محمد شلوؾ  د. د
 تمام سلوم

09/02/2016 
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 كلٌة الهندسة المدنٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 أحمد حبقة المابٌة و الري
االحتٌاطات البلزمة لمنع التسرب تحت ببلطات 

: حالة دراسة- المفٌض الجانبً لسد صبلح الدٌن 
 معالجة التسرب فً مفٌض سد صبلح الدٌن

 23/02/2016 أسعد الكنج. د

 دانا البنً المابٌة و الري
: حساب عناصر أمواج الرٌاح ، حالة الدراسة 

 منطقة شاطا البلذقٌة
 07/06/2016 عدنان ابراهٌم. د

 زٌنب حسن المابٌة و الري
دراسة وتقوٌم هبوطات سد الباسل فً طرطوس 

 باستخدام النمذجة العددٌة
. كمٌل بوراس  د. د

 منذر حماد
23/02/2016 

 زٌنه حسن المابٌة و الري
التنبإ ببارامترات أمواج المٌاه العمٌقة باستخدام 

 الطرابق المبسطة
محمد عبلء الدٌن  . د

 آمال حٌدر. دة
01/11/2016 

 عامر الدروٌش المابٌة و الري
التنبإ باألمطار الشهرٌة فً محطة حمص باستخدام 

 التحلٌل الموٌجً والشبكة العصبٌة االصطناعٌة
. ؼطفان عمار  د. د

 بادٌة حٌدر
09/02/2016 

 عروة ؼنم المابٌة و الري
التنبإ بموضوع خط التسرب فً جسم سد الباسل 

 فً طرطوس
. منذر حماد   د. د

 بلسم عٌد
12/01/2016 

 عبلء سلٌمان المابٌة و الري
التنبإ بالتبخر نتح المرجعً الشهري فً محطة 
حمص باستخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة 

 ونظام االستدالل الضبابً

ؼطفان عمار   . د
 بادٌة حٌدر. د

09/02/2016 

 علً احمد المابٌة و الري
دٌنامٌك الحوز -تاثٌرالنشاط البشري فً مورفو

 السفلً لنهر الكبٌر الشمالً

عباس عبد . د
مجد . الرحمن   د
 هٌفا

01/11/2016 

 علً سلٌمان المابٌة و الري
أنموذج شبكة عصبٌة صنعٌة للتنبإ بالتبخر من 

 بحٌرة سد الثورة فً البلذقٌة
. ؼطفان عمار  د. د

 بادٌة حٌدر
12/01/2016 

 علً قصٌبه المابٌة و الري
تقٌٌم تؤثٌر األمواج على عمل السفن ضمن حوض 

 مرفؤ طرطوس باستخدام النمذجة الحاسوبٌة

عدنان ابراهٌم   . د
محمد درٌد عبلء . د

 الدٌن
06/12/2016 

 لمى شٌبان المابٌة و الري
العبلقة بٌن الهطل المطري والجرٌان النهري 

 والعوامل المناخٌة المإثرة فٌها فً حوض الحوٌز
. علً األسعد   د. د

 عباس عبدالرحمن
26/01/2016 

 محار الحسن المابٌة و الري
تحدٌد البارامترات التصمٌمٌة الستقرار المنصات 

فً الساحل السوري  (Jacket)البحرٌة الثابتة 
 باستخدام النمذجة الحاسوبٌة

عدنان ابراهٌم  . د
 أحمد عبود. د

07/06/2016 

 محمد ابراهٌم المابٌة و الري
 تشرٌن باستخدام النمذجة 16تحلٌل التسرب فً سد 

 العددٌة
 09/02/2016 منذر حماد. د

 مهند العفٌؾ المابٌة و الري
المشاكل )واقع نطام المصدات فً مرفؤ البلذقٌة 

 (والحلول
 12/01/2016 محمد عبلء الدٌن. د

 نوار أسعد المابٌة و الري
بناء نموذج رٌاضً ٌربط بٌن سماكة ستارة الحقن 
 الكتمً وكمٌة الماء المتسرب عبرها فً سد الباسل

 26/01/2016 فاطمة فوٌتً. د

 نور دالً المابٌة و الري
اختٌار الموقع األمثل للمآخذ و عناصر التحكم فً 

 شبكات الري المكشوفة
 18/10/2016 عزالدٌن حسن. د

 هٌلٌن نعٌسة المابٌة و الري
دراسة فً إدارة مٌاه الري فً سورٌة باستخدام مبدأ 

 المٌاه االفتراضٌة
عزالدٌن حسن  . د
 ٌوسؾ مرعً. د

29/03/2016 

 الحارث علً إنشابٌة
مقارنة سلوك نماذج من الصوامع البٌتونٌة المسلحة 

 المحلٌة بتؤثٌر أحمال الزالزل
 19/07/2016 علً ترٌكٌة. د

 أجود ٌوسؾ إنشابٌة
مساهمة فً دراسة تؤثٌر بعض البارامترات على 
مقاومة القص فً الببلطات المفرؼة النحٌفة من 

 البٌتون المسلح مسبق اإلجهار والصنع

منٌر األطرش     . د
 نزٌه منصور. د

19/07/2016 
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 سامر نمر إنشابٌة
تحدٌد الطرٌقة العددٌة المثلى فً تحلٌل االستجابة 
الدٌنامٌكٌة البلخطٌة للجمل متعددة درجات الحرٌة 

MDOFالمعرضة للتؤثٌرات الزلزالٌة 
 30/08/2016 عصام ناصر. د

 علً عبود إنشابٌة
مساهمة فً دراسة تاثٌر التطوٌق على سلوك البٌون 

 ذاتً االرتصاص المعرض للضؽط البسٌط
 29/03/2016 بسام حوٌجة. د

 محمد حسن إنشابٌة
تؤثٌر الصبلبة الجزبٌة لعقد اتصال الجٌزان 

 باألعمدة على سلوك اإلطارات البٌتونٌة المسلحة
. نبٌل دبانة   د. د

 نزٌه منصور
29/03/2016 

 هبل نصره إنشابٌة
تقٌٌم واقع وعٌوب نماذج من خزانات المٌاه العالٌة 

 فً الساحل السوري وطرق التدعٌم
 19/04/2016 زكابً طرٌفً. د

 ابراهٌم طرموش جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة ثبلثٌة األبعاد لبلهتزازات المنتشرة 

 فً الترب الناتجة عن قطارات السكك الحدٌدٌة
 15/03/2016 مهند مهنا. د

 أحبلم حسن جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة لبلستجابة الزلزالٌة للجدران 

 االستنادٌة المسلحة بالمواد الجٌوصنعٌة
. رامً أسطه   د. د

 مهند مهنا
29/03/2016 

 بشرى عبدالوهاب جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة لظاهرة التسٌل فً الترب الرملٌة 

 المفككة المشبعة تحت تؤثٌر الزالزل
. رامً العبده   د. د

 إٌاد سلٌطٌن
19/04/2016 

 رهام عثمان جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة لتحسٌن الترب الؽضارٌة بواسطة 

 األعمدة الحجرٌة
توفٌق فٌاض   . د

 مهند مهنا. د
19/04/2016 

 رهؾ احجازي جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة لسلوك األنابٌب المطمورة تحت تؤثٌر 

الحموالت الدٌنامٌكٌة الناتجة عن حركة وسابل 
 النقل الطرقٌة

. رامً أسطه  د. د
 مهند مهنا

19/04/2016 

 روز أحمد جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة ثبلثٌة األبعاد لجبهة حفر نفق سطحً 

 مدعمة باألنابٌب الطولٌة
. توفٌق فٌاض  د. د

 إٌاد سلٌطٌن
15/03/2016 

 محار رجب جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة ثبلثٌة األبعاد لثبات منحدرات الترب 

ؼٌر المتجانسة والمدعمة باألوتاد تحت تؤثٌر 
 الحموالت اإلضافٌة على سطح المنحدر

توفٌق فٌاض   . د
 مهند مهنا. د

15/03/2016 

 مها الخلٌؾ جٌوتكنٌكٌة
دراسة عددٌة ثبلثٌة األبعاد  لسلوك األوتاد المفردة 

 المستخدمة كؤساسات فً محطات الرٌاح
توفٌق فٌاض   . د

 مهند مهنا. د
18/10/2016 

 مٌسم موعً جٌوتكنٌكٌة
مساهمة فً دراسة توازن المنحدرات تحت تؤثٌر 

 األاحمال الزلزالٌة
 29/03/2016 رامً العبده. د

 حامد عرٌس طبوؼرافٌا
دراسة واقع الصحة والسبلمة المهنٌة فً أعماق 

 الهندسة الطبوؼرافٌة
 15/03/2016 معن بوبو. د

 خلود الدبل طبوؼرافٌا
تقٌٌم تصحٌح التشوهات الهندسة فً الصور الجوٌة 

 والمربٌات الفضابٌة بالطرٌقة المباشرة
. عمر الخلٌل   د. د

 أحمد علً
14/08/2016 

 درٌد صقر طبوؼرافٌا
مساهمة بحثٌة فً تؤثٌر تبسٌط الخطوط على بٌانات 

 نظم المعلومات الجؽرافٌة
. وابل دٌوب   د. د

 إٌاد فحصة
29/03/2016 

 ربٌؾ صاٌػ طبوؼرافٌا
التصمٌم الهندسً األأفضل لشبكة مراقبة 

 االنزٌاحات األفقٌة فً السدود المابٌة
. إٌاد فحصة   د. د

 محسن أحمد
23/02/2016 

 سلٌم ابراهٌم طبوؼرافٌا
تحدٌد المسار السٌاحً األفضل ، باستخدام تقنٌة 

تطبٌق على محافظة ) GISتحلٌل الشبكات ضمن 
 (البلذقٌة

. إٌاد عباس   د. د
 فادي  شعبان

15/03/2016 

 ؼدٌر محمود طبوؼرافٌا
دراسة تؤثٌر دقة المخططات المإقتة المستخدمة فً 

 مدٌرٌة المصالح العقارٌة على األمبلك العقارٌة
. إٌاد عباس  د. د

 علً زوباري
30/08/2016 

 كرم الجبٌلً طبوؼرافٌا
تصمٌم أدوات فً بٌبة نظم المعلومات الجؽرافٌة 

حالة تطبٌق على : للمساعدة فً التخطٌط اإلقلٌمً 
 محافظة البلذقٌة

. إٌاد عباس   د. د
 فادي  شعبان

15/03/2016 

 محمد برجٌه طبوؼرافٌا
مساهمة برمجٌة لطرابق معابر آالت التصوٌر 

 الرقمٌة
. عمر الخلٌل  د. د

 محسن أحمد
19/04/2016 

 محمد خوجه طبوؼرافٌا
مساهمة بحثٌة فً تحدٌد الحدود البحرٌة للجمهورٌة 

 العربٌة السورٌة
. معن بوبو   د. د

 محسن أحمد
19/04/2016 
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 محمد دوه جً طبوؼرافٌا
التكامل بٌن تقنٌتً المساحة التصوٌرٌة القرٌبة 

والرإٌة بمعونة الحاسب فً التوثٌق ثبلثً األبعاد 
 للتراث المعماري

. عمر الخلٌل   د. د
 منٌر ٌحٌى

15/03/2016 

 ٌانا حسن طبوؼرافٌا
تصمٌم قاعدة بٌانات لنظام معلومات عقاري ثبلثً 

 البعد
علً زوباري   . د
 فادي  شعبان. د

29/03/2016 

مواصبلت 
 ونقل

 جمٌل خٌر بك
تطوٌر معاٌٌر أفضلٌة المرور لوسابط النقل 

 مدٌنة البلذقٌة-  آذار 8حالة شارع - الجماعً 
 24/05/2016 أكرم رستم. د

مواصبلت 
 ونقل

 حسن صبوح
تقوٌم التقاطعات الدوارة على مداخ مدٌنة جبلة 

 وإمكانٌة تطوٌرها إلى دوارات توربٌنٌة
. فادي كنعان    د. د

 اكرم رستم
18/10/2016 

مواصبلت 
 ونقل

 رازي أبو أسعد
تحدٌد الخلطات اإلسفلتٌة باستخدام مسحوق نفاٌات 

 الزجاج كمادة مالبة
 07/06/2016 بسام سلطان. د

مواصبلت 
 ونقل

 رهام حسن
تحسٌن أداء الخلطات اإلسفلتٌة الحارة بإضافة 

 نفاٌات معامل الرخام
 04/05/2016 بسام سلطان. د

مواصبلت 
 ونقل

 علً صالح
البحث بإمكانٌة تصمٌم الخبلبط اإلسفلتٌة باستخدام 

 االسفلت الرؼوي
. رامً حنا    د. د

 بسام سلطان
04/05/2016 

مواصبلت 
 ونقل

 نؽم طالب
دراسة البنٌة الهٌكٌلٌة للمجبول اإلسفلتً باستخدام 

 معالجة الصور الرقمٌة
 04/05/2016 بسام سلطان. د

مواصبلت 
 ونقل

 29/03/2016 أكرم رستم. د معاٌٌر األداء للنقل العام بٌن مدٌنتً البلذقٌة وجبلة نور زعتر

مواصبلت 
 ونقل

 هبة سلٌمان
تقٌٌم وتطوٌر شبكة النقل الداخلً فً مدٌنة البلذقٌة 

 وضواحٌها
. فادي كنعان   د. د

 أكرم رستم
19/07/2016 

 رٌم القرحٌلً هندسة بٌبٌة

تقٌٌم جودة مٌاه بعض الدود السطحٌة الصؽٌرة فً 
محافظة البلذقٌة باستخدام البرمجٌات المناسبة 

سد خربة - سد كرسانا - حالة الدراسة سد القنجرة "
 "الجوزٌة

. حسام صبوح  د. د
 رابد جعفر

22/11/2016 

 نواره جبور هندسة بٌبٌة
تقٌٌم أداء محطات معالجة مٌاه الصرؾ الصحً 

محطة : حالة الدراسة)باستخدام النمذجة الحاسوبٌة  
 (الجندٌرٌة

حسام صبوح   . د
 رابد جعفر. د

19/04/2016 

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 الحسٌن ٌوسؾ
دراسة استخدام البدٌل األمثل لكشؾ الحصوٌات 

 السطحٌة فً البٌتون المؽسول
 29/03/2016 علً خٌر بك. د

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 دٌانا حمد
اقتراح منهجٌة تطبٌق معاٌٌر التشٌٌد السلس لتنفٌذ 

 مشارٌع التشٌٌد السرٌع
 04/05/2016 رنا مٌا. د

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 دٌما أحمد
تصمٌم نظام لتحسٌن جودة الدراسات الهندسٌة 

دراسة حالة الشركة العامة للدراسات )
 (واالستشارات الفنٌة

 19/04/2016 رنا مٌا. د

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 رفاء حسن
تقٌٌم استدامة المبانً السكنٌة فً سورٌا واقتراح 

 النموذج االقتصادي األمثل لتاحقٌق معاٌٌرها
 14/08/2016 رنا مٌا. د

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 عبٌر ابراهٌم
تطوٌر نموذج حاسوبً لتقدٌر زمن مشارٌع األأبنٌة 

 السكنٌة فً مرحلة ما قبل المناقصة
 30/08/2016 فاٌز جراد. د

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 نعمة عبٌدو
استخدام الخوارزمٌات الجٌنٌة فً تحسٌن جدوى 
استخدام القوالب النفقٌة فً إعادة اإلعمار فً 

 سورٌة
 29/03/2016 جمال عمران. د

هندسة وإدارة 
 تشٌٌد

 ٌوسؾ الخوري
تطوٌر نكموذج متقدم لتحلٌل وتتبع التؤخٌرات فً 

 BIMمشارٌع التشٌٌد باستخدام النمذجة المعلوماتٌة 
جمال عمران   . د

 فاٌز جراد. د
04/05/2016 

 كلٌة الطب البشري

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

األمراض 
 الباطنة

 احمد احمد
دور عبلقة المرآة فً تحدٌد الشرٌان المسإول  عن 

احتشاء العضلة القلبٌة و ارتباطهـا بالوظٌفة 
 االنقباضٌة

 09/02/2016 أكرم جحجاح. د
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األمراض 
 الباطنة

 اٌزابٌل مهنا
أسباب السبات ؼٌر الرضٌة وإنذاره عند المرضى 
 المقبولٌن فً مشفى األسد ومشفى تشرٌن الجامعٌٌن

. عٌسى الٌقة  د. د
 عقٌل خدام

30/06/2016 

األمراض 
 الباطنة

 إٌاد جمال
دراسة شٌوع تضٌق الصمام االبهري عند مرضى 
 القصور الكلوي المزمن المعالجٌن بالتحال الدموي

. أكرم جحجاح  د. د
 عبد الفتاح عباس

09/02/2016 

األمراض 
 الباطنة

 إٌاد الٌقة
العبلقة بٌن تناذر الساقٌن الضجرة و مستوٌات 

 الفٌرتٌن المنخفضة فً الدم
. عٌسى الٌقة   د. د

 هٌثم ٌازجى
15/03/2016 

األمراض 
 الباطنة

 أكرم شماط
القٌمة التنبإٌة النخفاض بروتٌن سابل الحبن 

التشمعً كمشعر خطر لحدوث التهاب الصفاق 
 الجرثومً العفوي

مٌبلد أنطانٌوس . د
 دعد دؼمان. د

30/06/2016 

األمراض 
 الباطنة

  على وظابؾ الربةIIتؤثٌر الداء السكري نمط  آٌه كنٌفاتً
مالك حجازٌة    . د

 ربا سلمان. د
26/01/2016 

األمراض 
 الباطنة

 جعفر سعٌد
انتشار الحإول المعوي المعدنً من خبلل التنظٌر 

الهضمً العلوي والدراسة النسٌجٌة وترافق الملتوٌة 
 البوابٌة معه فً المشافً الجامعٌة بجامعة تشرٌن

اسماعٌل حماد  . د
 دعد دؼمان. د

19/04/2016 

األمراض 
 الباطنة

 حازم بشبلوي
العبلقة بٌن توزٌع عرض كرٌات الدم الحمراء 

 وقصور القلب
 30/06/2016 أكرم جحجاح. د

األمراض 
 الباطنة

 خالد السوٌد
- العبلقة بٌن مدروج ألبومٌن المصل 

و دوالً المري لدى مرضى  (SAAG)الحبن
 ارتفاع توتر ورٌد الباب

حسان زٌزفون  . د
 دعد دؼمان. د

09/02/2016 

األمراض 
 الباطنة

 رونا ضاهر
اضطرابات الشحوم عند مرضى الداء الكلوي 

 النهابً الخاضعٌن للعبلج بالتحال الدموي
. حسٌن سعٌد  د. د

 عنان الٌقه
23/02/2016 

األمراض 
 الباطنة

 عروة بدر
تؤثٌر التحال الدموي على وظابؾ الربة و ؼازات 
 ًّ الدم الشٌرٌانٌة عند مرضى الداء الكلوي و النهاب

ESRD 

. محمد الخٌر   د. د
 حسٌن سعٌد

15/03/2016 

األمراض 
 الباطنة

 عبل مصري

دراسة تحلٌلٌة على نتابج التلوٌنات المناعٌة 
( ER.PR.Her2/neu)للمستقببلت الهرمونٌة 

لدى مرضى سرطان الثدي فً مستشفًٌ األســد و 
تشرٌن الجامعٌٌن فً مدٌنة البلذقٌة خبلل العامٌن 

2016/2015 

. عٌسى احمد  د. د
 علً داود

23/02/2016 

األمراض 
 الباطنة

 ؼزوان محمد
وظٌفة البطٌن األٌمن فً مرضى ارتفاع التوتر 

( Tei index)الربوي ، قٌمة مشعر األاداء القلبً 
 بطرٌقة التصوٌر بالدوبلر النسٌجً

عبدهللا شٌخ . د
 ابراهٌم

15/03/2016 

األمراض 
 الباطنة

 قٌس داود
دراسة الخصابص الدٌموؼرافٌة واالجتماعٌة 

 لمرضى العناهة التنكسٌة فً سورٌة
 30/06/2016 هالة سعٌد. د

األمراض 
 الباطنة

 محمود جابر
أذٌة العضلة القلبٌة الناجمة عن القثطرة القلبٌة 

نسبة الحدوث ، أسبابهـا ، و عوامل : العبلجٌة 
 الخطورة

. حسام بله  د. د
 باسم معروؾ

12/01/2016 

األمراض 
 الباطنة

 مٌس حواط
وبابٌات داء البلٌشمانٌا فً محافظة البلذقٌة خبلل 

 2016- 2006السنوات العشر األخٌرة 
. منهل حسٌن  د. د

 اٌاد المحمود
01/11/2016 

األمراض 
 الباطنة

 هالة الحسن
دراسة اضطراب الوظٌفة الدرقٌة عند مرضى 

 المتبلزمة االستقبلبٌة
منٌؾ مرعً   . د

 ربا سلمان. د
04/05/2016 

األمراض 
 الباطنة

 هبة سوسً
االختبلطات الحادة فً الحوادث الوعابٌة الدماؼٌة 

 ومعدل الوفٌات
. عٌسى الٌقة    د. د

 هالة سعٌد
19/04/2016 

األمراض 
 الباطنة

 هبه عٌد
دراسة إحصابٌة لبلضطرابات المفصلٌة عند 

مرضى التحال الدموي المزمن فً مشفًٌ األســد و 
 تشرٌن الجامعٌٌن

عبد الرزاق . د
عنان . حسن  د

 الٌقه
09/02/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 بشرى قاسم
تقٌٌم فعالٌة االٌزوترٌتٌنوبٌن الفموي بالجرعة 

 االعتٌادٌة و المنخفضة و النبضٌة بعبلج العد الشابع
محمد اسماعٌل    . د

 فاخر السٌد. د
23/02/2016 
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األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 جٌنا هارون
تصنٌؾ الحاصة البقعٌة وتقٌٌم فعالٌة العبلج بالحقن 
الموضعً للترٌامسٌنولون بمشاركة المٌنوكسٌدٌل 

 الموضعً بحسب الموقع

عبدالحلٌم رومٌة   . د
 فوز حسن. د

30/08/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 رهام تجور
العبلقة بٌن الصداؾ و المستوٌات المصلٌة للفٌتامٌن 

D3 
. روال بدور  د. د

 فٌصل رضوان
23/02/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 27/09/2016 جمال خدام. د التظاهرات الجلدٌة عند مرضى البدانة البالؽٌن روان مطره جً

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 فاتن دروٌش
العبلقة بٌن الصفرونات الجفنٌة و مستوى شحوم 

 الدم
. جمال خدام   د. د

 فٌصل رضوان
23/02/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 لٌلى سعود
التآلٌل التناسلٌة مقارنة عبلجٌة بٌن التطبٌق 

% 5الموضعً لكل من محلول ماءات البوتاسٌوم 
 واآلزوت السابل

. فوز حسن  د. د
 حسن صالح

14/08/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 ندى بلبل
نوعٌة الحٌاة عند مرضى البهاق وعبلقتها 

 بالمتؽٌرات المتنوعة
. عبدهللا الخٌر  د. د

 مٌسون دٌوب
27/09/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 نوار حلٌمة

تقٌٌم فعالٌة العبلج الضوبً باألشعة فوق البنفسجٌة 
 منفردا مقابل UVB nbذات الحزمة الضٌقة 

 مع المٌتروكسات فً UVB nbالعبلج الضوبً  
 الصداؾ اللوٌحً

حمٌد سلٌمان   . د
 فاخر السٌد. د

23/02/2016 

األمراض 
الجلدٌة 
 والزهرٌة

 وفاء سلٌمان
ب ضٌقة الحزمة فً - فعالٌة األشعة فوق البنفسجٌة 

 عبلج البهاق
. عبدهللا الخٌر  د. د

 جمال خدام
15/03/2016 

التشخٌص 
الشعاعً 
والتصوٌر 

 الطبً

 بشرى بؽداد
الربط بٌن الموجودات : اآلفات الكٌسٌة فً الثدي 

ٌّة  الصدوٌة و المظاهر التشرٌحٌة المرض
باسل العباس    . د
 عٌسى احمد. د

09/02/2016 

التشخٌص 
الشعاعً 
والتصوٌر 

 الطبً

 حبل ؼانم
القٌمة التشخٌصٌة للطبقً المحوري متعدد الشرابح 

فً تقٌٌم آفات الكبد البإرٌة باالستناد إلى الخزعة  ()
 الموجهة الموجهة باإلٌكـو

فٌصل ناصر   . د
 حسان زٌزفون. د

09/02/2016 

التشخٌص 
الشعاعً 
والتصوٌر 

 الطبً

 رفاه جاموز
دراسة الشرٌان الرحمً باإلٌكو دوبلر للتنبإ 

 باالنسمام الحملً
عامر جركس   . د
 حسن صالح. د

30/06/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 احمد حمشو
تحري دور نسبة األلبومٌن الى الكرٌاتٌن فً عٌنة 

 بول عشوابٌة فً تقٌٌم شدة االنسمام الحملً

احمد عبد . د
عبد . الرحمن  د

 الفتاح عباس
09/02/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 أٌمن نصرة
مقارنة فعالٌة اإلندومٌتاسٌن وسلفات المؽنٌزٌوم فً 

 32تدبٌر المخاض الباكر بعمر حملً أقل من 
 أسبوع

. جهاد أٌوب   د. د
 لٌنا رمضان

07/06/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 دٌانا سٌمان
العبلقة بٌن ثخانة المشٌمة و عمر الحمل فً حمل 

 مفرد طبٌعً
 26/01/2016 محمد النقري. د

التولٌد و 
 أمراض النساء

 دٌمه امهنا
الدراسة السببٌة لتمزقات السبٌل التناسلً عقب 

 الوالدة المهبلٌة
. لإي حسن  د. د

 باسل محمد
01/11/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 علً ابراهٌم
تقٌم التوافق بٌن الموجدات التنظٌرٌة لعنق الرحم 
 مع لطاخة بابانٌكوالو فً تشخٌص آفات عنق الرحم

. صفاء سلمان د. د
 رنا عٌسى

15/03/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 نوار علً
المقارنة بٌن فعالٌة أوندانسٌترون ومٌتوكلوبرامٌد 

 فً العبلج الدوابً لئلقٌاءات الحملٌة
. عصام الدالً  د. د

 سحر حسن
19/04/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 دور طرق عنق الرحم بالتنبإ بالوالدات الباكرة نورا سعٌد
. حسن صالح   د. د

 صفاء سلمان
09/02/2016 
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الجراحة 
 العظمٌة

 حسام محمد
النتابج الوظٌفٌة للعبلج المحافظ لكسور النهاٌة 

 السفلٌة للكعبرة عند البالؽٌن
. معن سعد    د. د

 عزة المحمد
19/04/2016 

 أنا أحمد الطب المخبري
دراسة انتشار المقاومة للفلوروكٌنولونات عند 

 األمعابٌات
. إٌاد المحمود   د. د

 هٌثم ٌازجى
24/05/2016 

 دانٌال دلول الطب المخبري
دراسة معدل انتشار الراكدة فً المشافً ومقاومتها 

 للبٌتا الكتامات
هٌثم ٌازجى     . د
 إٌاد المحمود. د

30/06/2016 

 راما علوش الطب المخبري
عدد الكرٌات البٌض كمتنبا للوفاة عند مرضى 

 التحال الدموي
. تؽرٌد قدار  د. د

 ابراهٌم سلٌمان
15/03/2016 

 شؽؾ عمران الطب المخبري
 لدى مرضى الداء 35هٌدروكسً فٌتامٌن 25

 القلبً اإلقفاري المشخصٌن حدٌثاً 
فٌصل رضوان  . د
 باسم معروؾ. د

07/06/2016 

 لما ضوٌا الطب المخبري

 Realأهمٌة تشخٌص المتقطرات السلٌة بطرٌقة 
Time PcR ( ًتفاعل البولٌمٌراز التسلسلً ف

مقارنة مع الطرق التقلٌدٌة المعتمدة  (الزمن الحقٌقً
 فً المخبر السرٌري

. هٌثم ٌازجى   د. د
 محمد الخٌر

30/06/2016 

 مرٌم أحمد الطب المخبري
عامل خطورة فً األمراض القلبٌة : الهوموسٌستبٌن

 الوعابٌة فً ااساحل السوري
فٌصل رضوان  . د

 عقٌل خدام. د
22/11/2016 

 هاشم جونً الطب المخبري
 عند مرضى Cاالنتان بفٌروس التهاب الكبد 

 لمفوماالهودجكن
. هٌثم ٌازجى   د. د

 فراس حسٌن
30/06/2016 

 ٌوسؾ دوبا الطب المخبري

دراسة انتشار المقاومة الدوبٌة بالذوابؾ الذنجارٌة 
تجاه الصادات الحٌوٌة فً االنتانات المكتسبة 

بمشفى األسد ومشفى تشرٌن الجامعٌٌن فً محافظة 
 البلذقٌة

. هٌثم ٌازجى   د. د
 إٌاد المحمود

19/07/2016 

أمراض األنؾ 
واألأذن 
 والحنجرة

 المقاربة الحدٌثة النثقابات ؼشاء الطبل المركزٌة ابراهٌم حسن
. ٌوسؾ ٌوسؾ د. د

 ٌاسر علً
24/05/2016 

أمراض األنؾ 
واألأذن 
 والحنجرة

 أحمد البودي
استخراج األجسام األجنبٌة من القصبات والرؼامى 

 باستخدام المنظار الصلب واختبلطاته
. فاٌز العلونً   د. د

 مصطفى ابراهٌم
19/04/2016 

أمراض األنؾ 
واألأذن 
 والحنجرة

 أسٌل حسن
دور دعامة مونتؽومري فً تدبٌر تضٌقات الحنجرة 

 الناجمة عن اإلصابات الرضٌة والحربٌة
مصطفى ابراهٌم   . د

 ٌوسؾ ٌوسؾ. د
15/03/2016 

أمراض األنؾ 
واألأذن 
 والحنجرة

 الرا عٌسى
دور السٌروبٌدات الموضعٌة االنفٌة فً الوقاٌة من 
نكس البولٌبات األنفٌة بعد جراحة الجٌوب التنظٌرٌة 

Fess 

. ٌاسر علً   د. د
 فاٌز العلونً

19/04/2016 

أمراض الجهاز 
 الحركً

 COPDنسبة انتشار ترقق العظام عند مرضى الـ  تماراٌوسؾ
عبد الرزاق . د

حسٌن . حسن  د
 سلمان

09/02/2016 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 منار قاسم
دراسة تؤثٌر البلتانوبروست موضعٌاً على ثخانة 

القرنٌة القرنٌة المركزٌة عند مرضى الزرق البدبً 
 مفتوح الزاوٌة

حبٌب ٌوسؾ   . د
 محمود رجب. د

14/08/2016 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 هبه سلٌمان
القٌم الطبٌعٌة لسماكة طبقة ألٌاؾ العصب البصري 

واللطخة الصفراء عند البالؽٌن باستخدام الــــ 
O.C.T 

. تٌم دروٌش    د. د
 قحطان جلول

30/06/2016 

 بهاء العجً تخدٌر وإنعاش
فعالٌة الدكسانٌتازون فً الوقاٌة من الؽثٌان واإلقٌاء 
 فً فترة ما بعد جراحة استبصال المرارة بالتنظٌر

. لمى عدرا     د. د
 تٌسٌر ابراهٌم

04/05/2016 

 رهام محفوض تخدٌر وإنعاش
التسكٌن بعد العمل الجراحً واآلثار الجانبٌة 

لجرعات منخفضة من النٌوستؽمٌن داخل القراب 
 فً عملٌات الجراحة العظمٌة

تٌسٌر ابراهٌم   . د
 مٌساء بركات. د

07/06/2016 

 صالح كرم تخدٌر وإنعاش
دراسة مقارنة بٌن الترامادول والفنتانٌل فً التخدٌر 

 الشوكً فً العملٌة القٌصرٌة
عبدالهادي سبلمة   . د

 تٌسٌر ابراهٌم. د
07/06/2016 
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 أنس الداالتً جراحة
فعالٌة نظام اإلرواء المستمر فً عبلج التهاب 

 المفاصل الخمجً
. احمد جونً  د. د

 معن سعد
14/01/2016 

 أنس رعد جراحة
التدبٌر الجراحً للداء الحرقفً االنسدادي المزمن 

 (تكنٌك و اختبلطات)
. ؼانم احمد   د. د

 علً كفا
01/11/2016 

 عبدالحمٌد جواد جراحة
تقٌٌم ترمٌم الضٌاعات المادٌة لؤلنسجة الرخوة فً 

 (التوأمٌة والنعلٌة)الساق باستخدام السدابل العضلٌة 
 (الربلٌة )والسدابل الجلدٌة السفاقٌة 

. فراس ملحم  د. د
 صفوان ٌوسؾ

27/09/2016 

 مجٌد ذبٌحً جراحة
دراسة إصبلح مختلؾ األشكال الصعبة للمبال 

 التحتانً بتقنٌة شرٌحة جلدٌة موعاة بمرحلة واحدة
. محمد كنعان د. د

 وجٌه علً
30/06/2016 

 محمد حسن جراحة
مقارنة نتابج التفتٌت حصٌات الثلث السفلً للحالب 

بواسطة األمواج الصادمة من خارج الجسم 
(ESWL) ًوتفتٌتها باللٌزر عبر المنظار الحالب 

. محمد ٌوسؾ د. د
 أٌمن حرفوش

27/09/2016 

 محمد رٌحان جراحة
رنة الصناعٌة وعبلقتها بالنزؾ التالً - دارة قلب 

 لعملٌات جراحة القلب لدى البالؽٌن

مضر . د
علً . عبداللطٌؾ  د

 كفا
15/03/2016 

 محمد سلوم جراحة
االختبلطات المباشرة و القرٌبة التالٌة إلجراء 
ٌّة فً سٌاق عبلج  المجازات الفخذٌة المابض

 االنسداد الشرٌانً المزمن

ؼانم . علً كفا د. د
 احمد

26/01/2016 

 تدبٌر أذٌات الطحال الرضحٌة محمود األحمد جراحة
. سجٌع مسعود  د. د

 أحمد أسعد
14/08/2016 

 نبٌلة سلهب جراحة
المعاٌٌر التشخٌصٌة اللتهاب الزابدة الدودٌة عند 

 األطفال
. محمد ناصر  د. د

 سجٌع مسعود
18/10/2016 

 ولٌم دوٌر جراحة
دراسة النتابج السرٌرٌة واالختبلطات الجراحٌة 
 للنزوؾ المزمنة تحت الجافٌة تبعاً لطرٌقة التدبٌر

. بسام صقر  د. د
 محمد صالح علً

19/04/2016 

 ٌامن منصور جراحة
دراسة مقارنة بٌن نتابج العبلج الجراحً باألسٌاخ 
المرنة والعبلج المحافظ فً تدبٌر كسور جسم 

 الفخذ المؽلقة المتبدلة عند األطفال

. أحمد جونً   د. د
 ؼٌاث حلوم

18/10/2016 

 أرٌج القصٌري طب األطفال
تؤثٌر التسرٌب الورٌدي لسلفات المؽنٌزٌوم فً 
تدبٌر اعتبلل الدماغ بنقص األكسجة عند حدٌثً 

 الوالدة

. عدي جونً   د. د
 مازن ؼالٌة

30/06/2016 

 أوس اسماعٌل طب األطفال
التوسٌع بالبالون عبر التنظٌر الهضمً لتضٌقات 
المري عند األاطفال اصؽر من ست سنوات فً 

 المشافً الجامعٌة بالبلذقٌة
 07/06/2016 علً ابراهٌم. د

 رهؾ ساعً طب األطفال
عبلقة اإلنتان بالملوٌة البوابٌة بقصر القامة لدى 

 األطفال
. أحمد شرٌتح   د. د

 علً ابراهٌم
24/05/2016 

 رٌم اسماعٌل طب األطفال
انتشار اإلرضاع الوالدي الحصري والعوامل 
المرافقة عند أمهات الرضع المراجعٌن لمشفى 

 تشرٌن الجامعً

. محمد زاهر   د. د
 محمد متوج

01/11/2016 

 زٌن حوٌجة طب األطفال
دراسة مقارنة لتحرٌض هرمون النمو باألنسولٌن 

بٌن - والجهد الفٌزٌابً عند مرضى قصر القامة 
  سنة فً مشفى تشرٌن الجامع12ً-6عمر 

. أحمد شرٌتح   د. د
 فٌصل رضوان

30/06/2016 

 عاصم حمود طب األطفال

عوامل الخطورة لحدوث ذات الربة عند الولدان 
الموضوعٌن على جهاز التنفس الصناعً فً شعبة 
العناٌة المشددة للولٌد فً مشفى تشرٌن الجامعً فً 

 البلذقٌة

. عدنان دٌوب  د. د
 منٌر عثمان

14/08/2016 

 عفراء جمالة طب األطفال
اختبلطات استنشاق األجسام األجنبٌة عند األطفال 

 المراجعٌٌن لمستشفى تشرٌن الجامعً
. مؤمون حكٌم   د. د

 انتصار ناصر
14/08/2016 
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 كاترٌن طٌوب طب األطفال
تؤثٌر مشاركة سلفات المؽنٌزٌوم اإلنشاقً مع 
السالبوتامول اإلنشاقً فً عبلج النوبة الربوٌة 

 الحادة

. ؼزل دٌب  د. د
 أمل الحكٌم

30/06/2016 

 الفا محمد طب األطفال
اختبار حساسٌة ونوعٌة فحص النترٌت مقابل زرع 
البول لتحري اإلنتانات البولٌة لدى مرضى فقر الدم 

 .المنجلً 

. مها خوري    د. د
 عبد المنعم ؼانم

14/08/2016 

 اختبلجات الولٌد ، األنماط السرٌرٌة والسببٌات ولٌد شحود طب األطفال
. مازن ؼالٌة   د. د

 سمٌر اصبلن
15/03/2016 

 كلٌة طب األسنان

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

التعوٌضات 
 الثابتة

 رإى علو
دراسة مخبرٌة مقارنة لتقٌٌم دقة االنطباق الحفافً 

 CAD/CAMللتٌجان المعدنٌة المنحوتة وفق نظام 
 و طرٌقة الصب التقلٌدٌة

 09/02/2016 ناصر بهرلً. د

التعوٌضات 
 الثابتة

 حٌان حسٌن
 .G.c)دراسة سرٌرٌة لتاثٌر مزٌل الحساسٌة 

Tooth Mousse) على حٌوٌة و حساسٌة
 األسنان المحضرة للتتوٌج

 07/06/2016 ناصر بهرلً. د

التعوٌضات 
 الثابتة

 ناٌؾ ؼانم
دراسة مخبرٌة لتقٌٌم مقاومة الكسر و انماط الفشل 

 فً Hفً تقنٌة األوتاد القصٌرة على شكل 
ٌّـاً   الضواحك المعالجة لب

 07/06/2016 ناصر بهرلً. د

التعوٌضات 
 الثابتة

 حٌدره بدور

دراسة سرٌرٌة مرنانٌة مقارتة لفعالٌة داٌود لٌزر 
الشعة تحت الحمراء فً تدبٌر اضطرابات المفصل 
الفكً الصدؼً مع التعدٌل االطباقً الوظٌفً و 

 بدونه

. نزٌه عٌسى  د. د
 ؼٌاد دروٌش

19/07/2016 

التعوٌضات 
 الثابتة

 سوسن عبد القادر
دراسة سرٌرٌة لتقٌٌم فعالٌة البرمجة الرقمٌة فً 

 تحسٌن النتابج التجمٌلٌة للمعالجات التعوٌضٌة
 01/11/2016 نزٌه عٌسى. د

التعوٌضات 
 الثابتة

 زٌنه معبل

دراسة مخبرٌة مقارنة ألنماط الفشل فً مركب 
( FRCوتد - قلب ؼبلس أٌونومٌر - تاج زركونٌا )

تاج )مع اسمنت ؼبلس أٌونومٌر مع مركب 
مع اسمنت  (FRCرزكونٌا قلب راتنجً وتد 
 راتنجً

 22/11/2016 نزٌه عٌسى. د

التعوٌضات 
 الثابتة

 فراس سلٌمان
دراسة سرٌرٌة مقارنة لتؤثٌر مساحة طاولة اإلطباق 

على فعالٌة المضػ فً الجسور المدعومة 
 بالزرعات السنٌة

. ناصر بهرلً  د. د
 حازم حسن

22/11/2016 

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 حنٌن  عنتباوي
عبلقة االطباق بالصفات الشكلٌة للمفصل الفكً 

الصدؼً بالمستوى المعترض باستخدام التصوٌر 
 الطبقً المحوري

محمد تٌزٌنً   . د
 فابق بدر. د

29/03/2016 

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 انٌس جنوب
تؤثٌر القلع الجراحً للرحً الثالثة السفلٌة على حالة 

النسج حول السنٌة بكلٌة طب األسنان بجامعة 
 تشرٌن

 26/01/2016 عبد الكرٌم خلٌل. د

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 علً أصبلن

دراسة مقارنة سرٌرٌة مابٌن استخدام طرٌقتٌن 
جراحٌتٌن فً تؽطٌة الطعوم العظمٌة الذاتٌة فً 

إطار المعالجة الثانوٌة للشقوق السنخٌة لدى 
 المرضى المصابٌن بشقوق الشفة و قبة الحنك

 23/02/2016 منذر اسعد. د

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 علً عنقا

دراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن استخدام الطعم العظمً 
الذاتً و الطعم العظمً الذاتً الممزوج بالببلزمـا 
الؽنٌة بالصفٌحات فً تدبٌر شقوق السنخ الوالدٌة 

 فً الفك العلوي

عبد الكرٌم خلٌل . د
 ٌزن جحجاح. د

07/06/2016 
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جراحة الفم و 
 الفكٌن

 مها برجس

تقٌٌم فعالٌة خزع عظم المٌكعة على النتابج 
السرٌرٌة و قٌم التخطٌط الوجهً السنً فً تدبٌر 
مرضى شقوق الشفة و قبة الحنك ثنابٌة الجانب 

 المترافقة مع فرط بروز العظم القاطعً

حكمت ٌعقوب   . د
 حازم حسن. د

30/08/2016 

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 علً شقٌره
تقٌٌم إؼبلق الناسور الحنكً األمامً بنقنٌة الشرابح 
المضاعفة فً التدبٌر الثانوي النشقاق الشفه وقبة 

 الحنك ثنابً الجانب
 06/12/2016 حكمت ٌعقوب. د

جراحة الفم و 
 الفكٌن

 عمار سلٌمان
تقٌٌم تؤثٌرات العضبلت الماضؽة و حول الفموٌة 
 على نمو الفك العلوي بعد إصبلح شقوق قبة الحنك

 06/12/2016 منذر أسعد. د

 كمال العبد هللا طب الفم

 مع Nd-YAGدراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن لٌزر 
 مع Nd-YAGالبروبرنولول و لٌزر 

البرٌدنٌزولون فً عبلج الورم العرقً الدموي 
 الفموي

سمٌرة زرٌقً   . د
 عمر حماده. د

09/02/2016 

طب أسنان 
 االطفال

 صبا ابراهٌم
دراسة سرٌرٌة و شعاعٌة مقارنة لفعالٌة ترمٌم 

 القواطع المإقتة المتهدمة باستخدام تقنٌتٌن مختلفتٌن
عبد الوهاب نور . د

 هللا
07/06/2016 

طب أسنان 
 االطفال

 هٌلٌن ابراهٌم
دراسة سرٌرٌة و شعاعٌة مقارنة لتقٌٌم فعالٌة 

mo5فً بتر اللب فً الرحاء المإقتة عند األطفال  
عبد الوهاب نور . د

 شذى قوشجً. هللا د
07/06/2016 

طب أسنان 
 االطفال

 حسن علً
 - 3Mixالتؽطٌة اللبٌة المباشرة فً الرحاء المإقتة 

MPدراسة سرٌرٌة عشوابٌة  
 02/08/2016 نبٌه رسبلن. د

طب أسنان 
 االطفال

 نور أحمد
توقٌت بزوغ األسنان المإقتة األولى و العوامل 

دراسة - المإثرة فٌه عند األطفال فً البلذقٌة 
 وصفٌة مستقبلٌة

 02/08/2016 نبٌه رسبلن. د

 سنا سٌده مداواة األسنان
مقارنة تاثٌر تاخٌر االنهاء و الصقل على الثبات 

اللونً لنوعً كمبوزٌت عند استخدام أنظمة الصقل 
 وحٌدة الخطوة

 15/03/2016 عزٌز عبد هللا. د

 ماجد عمران مداواة األسنان
 على تنشٌط سابل Er; YAGدراسة فعالٌة لٌزر 

 اإلرواء و الختم الذروي فً القناة الجذرٌة
 15/03/2016 باسم سلٌم. د

 منار األشقر مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة لتؤثٌر ثبلثة أنظمة تحضٌر على 
مركزٌة القناة و موقع الثقبة الذروٌة فً األقنٌة 

 CBCTالمنحنٌة باستخدام 
 15/03/2016 عزٌز عبد هللا. د

 ؼصون ابراهٌم مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة للتسرب الحفافً لمادة الـ 

Biodentineعند استخدامها كمادة حشو راجع  
 07/06/2016 عزٌز عبد هللا. د

 مرح ٌسٌر مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة لتقٌٌم تؤثٌر ثٌوكبرٌتات الصودٌوم 

على ارتباط أوتاد األلٌاؾ الزجاجٌة مع العاج 
 الجذري المعالج بهٌبوكلورٌد الصودٌوم

 19/07/2016 علً معروؾ. د

 كلٌة االقتصاد

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

اقتصاد 
 وتخطٌط

 ملهم علً علً
العقوبات االقتصادٌة الدولٌة وأثرها على الواردات 

-1980/السلعٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 
2011/ 

 29/03/2016 لإي صبوح. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 قصً ؼازي العلً
العوامل المإثرة على تطور التجارة االلكترونٌة فً 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة
 29/03/2016 باسم ؼدٌر. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

سقراط حسٌن 
 عثمان

 (البلبحة البٌضاء) IMOإشكالٌات اإلنضمام إلى 
 وأثره على تطوٌر صناعة النقل البحري فً سورٌة

 15/03/2016 محمد معن دٌوب. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 علً فٌصل  ابراهٌم
أثر االتفاقٌات االقتصادٌة الثنابٌة فً تطور 

العبلقات بٌن الجمهورٌة العربٌة السورٌة وروسٌا 
 2015-1995االتحادٌة خبلل الفترة 

محمد معن دٌوب   . د
 سمٌر شرؾ. د

22/11/2016 

اقتصاد 
 وتخطٌط

 مشٌر عٌد قاسم
أثر األزمة السورٌة على العبلقات االقتصادٌة مع 

 أنموذجاً " لبنان- األردن " دول الجوار 
 29/03/2016 عفٌؾ حٌدر. د
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اقتصاد 
 وتخطٌط

 روٌده علً علً
أثر التسهٌبلت المصرفٌة فً تموٌل التجارة الدولٌة 

 دراسة تطبٌقٌة حالة الجمهورٌة العربٌة السورٌة- 
 19/04/2016 لإي صبوح. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 مضر علً منصور
أثر السٌاسة الضرٌبٌة على النمو االقتصادي فً 

 /2010-1980/الجنهورٌة العربٌة السورٌة 
 15/03/2016 عصام اسماعٌل. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 أحمد مالك الدركون
أثر سعر الصرؾ على المٌزان التجاري السوري 

 (2010-1990)خبلل الفترة 
عصام اسماعٌل  . د

 رٌم محمود. د
19/04/2016 

اقتصاد 
 وتخطٌط

سماح عبد الكرٌم 
 عاقل

أثر عجز الموازنة والدٌن الحكومً على النمو 
 االقتصادي فً سورٌة

روال ؼازي . د
 اسماعٌل

06/12/2016 

اقتصاد 
 وتخطٌط

 نجاح فإاد نعنوع
دور الصناعات الزراعٌة الؽذابٌة فً تحقٌق النمو 

االقتصادي فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة 
(1990-2010) 

 29/03/2016 محمد صقر. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 ٌمام محمد حسن
دور العوامل االقتصادٌة فً زٌادة حدة األزمة 

 (2015-2000)السورٌة واستمرارها 
 29/03/2016 محمد محمود. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 حسن ابراهٌم أحمد
محددات االستثمار الخاص فً الجمهورٌة العربٌة 

 (2010-1980)السورٌة خبلل الفترة 
 29/03/2016 عصام اسماعٌل. د

إحصاء 
 وبرمجة

 نور آصؾ البحري
استخدام صفوؾ االنتظار لتحسٌن الخدمات الصحٌة 

دراسة مقارنة بٌن المشافً العامة والخاصة فً - 
 محافظة البلذقٌة

عبد الهادي . د
 الرفاعً

01/11/2016 

إحصاء 
 وبرمجة

بسام فاروق 
 زرطٌط

دراسة تحلٌلٌة لكفاءة استخدام الموارد البشرٌة فً 
فرع المنطقة الساحلٌة / المإسسة العامة للتبػ 

 أنموذجاً 

عبد الهادي . د
 الرفاعً

01/11/2016 

إحصاء 
 وبرمجة

 علً فهد عٌسى
اإلنفاق الحكومً على التعلٌم وأثره فً التنمٌة 

 االجتماعٌة
 29/03/2016 أٌمن العشعوش. د

إحصاء 
 وبرمجة

سهى عبدالرزاق 
 المجذوب

المستوى التعلٌمً للمرأة وأثرها فً التنمٌة 
 االجتماعٌة واالقتصادٌة فً محافظة طرطوس

 09/02/2016 عزالدٌن حٌدر. د

إحصاء 
 وبرمجة

 مروج عدنان زرٌق
- المشروعات الصؽٌرة ودورها فً حل مشكلة الفقر

 دراسة تحلٌلٌة فً محافظة البلذقٌة
 29/03/2016 أٌمن العشعوش. د

إحصاء 
 وبرمجة

 حازم علً أحمد
دور سٌاسة األجور فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة 

دراسة مٌدانٌة فً - واالجتماعٌة فً سورٌة 
 محافظة طرطوس

عبد الهادي . د
 الرفاعً

29/03/2016 

إحصاء 
 وبرمجة

 هبة عباس أحمد
دور وسابل اإلعبلم المختلفة فً التنمٌة االجتماعٌة 

 دراسة مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة- 
 04/05/2016 شكٌب بشمانً. د

إحصاء 
 وبرمجة

 منال جمعة ببو
دراسة - محددات اختٌار شرٌك الحٌاة عند الشباب

 تطبٌقٌة عن اتجاهات الشباب فً مدٌنة البلذقٌة
 29/03/2016 هنادي شمعون. د

إحصاء 
 وبرمجة

 عبلء سام بلدٌة
مإسسات التموٌل الصؽٌر وأثرها فً الوضع 

 المعٌشً لؤلسرة
 29/03/2016 ٌمن منصور. د

إحصاء 
 وبرمجة

 علً ؼسان سلمان
نمذجة العبلقة بٌن محددات الطلب على التؤمٌن 

 ومإشرات التنمٌة االقتصادٌة
 15/03/2016 ٌسٌرة درٌباتً. د

إحصاء 
 وبرمجة

 15/03/2016 ٌسٌرة درٌباتً. د نمذجة إنتاج الزراعات المحمٌة فً الساحل السوري سارة خالد كرٌمو

 نور لإي دنورة إدارة األعمال
أثر مخاطر السوق على مستوى األأمان المصرفً 

دراسة مٌدانٌة على المصارؾ المدرجة فً سوق - 
 دمشق لؤلوراق المالٌة

 23/02/2016 منذر مرهج. د

 اسامه كمال قبٌلً إدارة األعمال
تاثٌر التؽٌر فً القدرة الشرابٌة للمستهلك على 

دراسة مٌدانٌة على مستهلكً - سلوكه الشرابً 
 األلبسة الجاهزة فً الساحل السوري

 30/08/2016 كنده دٌب. دة

 بسام محمد محمد إدارة األعمال

تؤثٌر البٌبة التسوٌقٌة الخارجٌة على التخطٌط 
دراسة - االستراتٌجً التسوٌقً للقطاع المصرفً

مٌدانٌة على المصرؾ التجاري السوري فً 
 الساحل السوري

 23/02/2016 رٌزان نصور. د
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 إدارة األعمال
عبٌر عبدالكرٌم 

 الخٌر

تؤثٌر التوجه بالتسوٌق األخضر فً تحقٌق رضا 
دراسة مٌدانٌة على المنشآت - المستهلكٌن 

 الصناعٌة فً الساحل السوري
 15/03/2016 بسام زاهر. د

 وسٌم رشٌد جبور إدارة األعمال

تؤثٌر حصول المنظمات على شهادة المطابقة 
 على رضا 2008 : 9001للمواصفة الدولٌة إٌزو

دراسة مٌدانٌة على الشركات - المستهلكٌن 
 الصناعٌة العاملة فً الساحل السوري

 09/02/2016 بسام زاهر. د

 إدارة األعمال
صابرٌن جمال 
 الدٌن قنجراوي

تؤثٌر دوافع اإلفراد للمشاركة فً المجتمعات 
دراسة مٌدانٌة - االفتراضٌة على العبلمة التجارٌة 

 MTN & SyriaTellفً شركتً 
 30/08/2016 باسم ؼدٌر. د

 عبل لإي جورٌة إدارة األعمال
 ISO)تقٌٌم إمكانبة تطبٌق المواصفة الدولٌة 

فً مإسسات التعلٌم العالً  (9001:2008
 دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن- السورٌة

 19/04/2016 شٌراز طرابلسٌة. د

 إدارة األعمال
عٌسى عبداللطٌؾ 

 ابراهٌم

تقٌٌم أداء قنوات التوزٌع ودورها فً تحقٌق رضا 
دراسة مٌدانٌة على عمبلء شركة جود - الزبون 

 لؤلدوات المنزاٌة الكهربابٌة
 06/12/2016 سامر قاسم. د

 نٌفٌن عماد زعتر إدارة األعمال
تقٌٌم تبنً الجامعات الحكومٌة السورٌة لرأس المال 

 دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن- االجتماعً 
 15/03/2016 كندة علً دٌب. د

 أحمد محمد سلٌمان إدارة األعمال
تقٌٌم توافر متطلبات اإلدارة االلكترونٌة فً 

 المإسسات التعلٌمٌة اللبنانٌة
 22/11/2016 حنان تركمان. د

 عمار  عمار إدارة األعمال
تقٌٌم مدى توافر مقومات إدارة األزمات فً 

دراسة مٌدانٌة على - المنظمات الصناعٌة السورٌة 
 المنظمات الصناعٌة العامة فً محافظة البلذقٌة

 15/03/2016 سوما سلٌطٌن. د

 عرٌن حربا إدارة األعمال
دور االتصاالت اإلدارٌة فً إدارة أزمات القطاع 

دراسة مٌدانٌة على المصارؾ التجارٌة - المصرفً 
 فً محافظة البلذقٌة

 15/03/2016 سوما سلٌطٌن. د

 جعفر محمد كنعان إدارة األعمال
دور البرمجة الخطٌة فً عملٌة تخطٌط اإلنتاج فً 

دراسة مٌدانٌة - الشركات الصناعٌة فً سورٌة 
 على الشركات الصناعٌة فً محافظة البلذقٌة

 29/03/2016 سعٌد اسبر. د

 لٌبلن شهاب محمد إدارة األعمال
دور التخطٌط االستراتٌجً فً بناء المٌزة التنافسٌة 

دراسة مٌدانٌة فً شركتً االتصاالت الخلوٌة فً - 
 محافظة البلذقٌة

 09/02/2016 سوما سلٌطٌن. د

 صالح علً حصٌنً إدارة األعمال
- دور إدارة المعرفة فً تحسٌن األداء المالً 

دراسة مٌدانٌة على المصارؾ التجارٌة فً الساحل 
 السوري

 09/02/2016 منذر مرهج. د

 إدارة األعمال
ؼالٌه نعسان 

 السراقبً

دور أنماط القٌادة االدارٌة فً تنمٌة االبداع االداري 
دراسة مٌدانٌة على المصارؾ التجارٌة السورٌة - 

 فً محافظة حماه
 14/08/2016 قصً عمار. د

 مضر نبٌل ابراهٌم إدارة األعمال
دور تنشٌط المبٌعات فً التؤثٌر على الحصة 

دراسة حالة سٌتً مول - السوقٌة لمتاجر التجزبة 
 فً محافظة البلذقٌة

 30/06/2016 رٌزان نصور. د

 إدارة األعمال
مظفر عبداللطٌؾ 

 ٌاسٌن

دور ؼدارة العملٌات اللوجستٌة فً تحقٌق رضا 
دراسة حالة شركة آراكاس للخدمات - الزبابن 

 المبلحٌة فً مدٌنة البلذقٌة
 01/11/2016 علً مٌا. د

 علً حٌدر خلوؾ إدارة األعمال
متطلبات تطبٌق اإلدارة االستراتٌجٌة فً مإسسات 

دراسة مٌدانٌة على الجامعات فً - التعلم العالً 
 محافظة الشمال لبنان

 22/11/2016 علً مٌا. د

 عمار علً أحمد إدارة األعمال
متطلبات تطبٌق إدارة الوقت فً المإسسات 

 دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن- التعلٌمٌة 
 14/08/2016 علً مٌا. د
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 زٌنب محً قاضً إدارة األعمال
متطلبات تطبٌق إعادة هندسة العملٌات اإلدارٌة فً 

دراسة مٌدانٌة على جامعة - مإسسات التعلٌم العالً 
 تشرٌن

 15/03/2016 حنان تركمان. د

 إدارة األعمال
رٌم سلٌمان 

 اسماعٌل

فً الشركات " ستة سٌجما"متطلبات تطبٌق منهجٌة 
دراسة - الصناعٌة العامة فً محافظة البلذقٌة  

 مٌدانٌة
 15/03/2016 علً مٌا. د

 إدارة األعمال
لٌنا محمد هٌثم  

 هبرة

مدى االلتزام بالمسإولٌة االجتماعٌة ودوره فً 
دراسة مٌدانٌة فً شركة - تحقٌق المٌزة التنافسٌة 

 جود التجارٌة
 19/07/2016 سامر قاسم. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 فرح عدنان صفتلً
االبتمان المصرفً و اثره على االستثمار الخاص 

 فً سورٌة
 30/08/2016 سمٌر شرؾ. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 09/02/2016 لٌندا اسماعٌل. د الصدمات الخارجٌة وسعر الصرؾ فً سورٌة محمد ؼدٌرؼدٌر

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 مً محمد الدعبول
المنافسة وأثرها على المخاطر المالٌة للبنوك 

 التجارٌة الخاصة العاملة فً سورٌة
 15/03/2016 ابً محمود. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 رزان رفعت كامله
أثر العوامل السوقٌة على صنع القرار 

حالة سوق دمشق - االستثمارٌلدى المستثمر الفرد 
 لؤلوراق المالٌة

 29/03/2016 منى بٌطار. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

زٌنة صادق 
 اسماعٌل

أثر المتؽٌرات االقتصادٌة الكلٌة على مخاطر 
االبتمان فً المصارؾ التجارٌة الخاصة العاملة فً 

 سورٌة
 15/03/2016 رضوان العمار. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 حنا مورٌس ابراهٌم
أثر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت على األداء 
 المالً فً المصارؾ التجارٌة الخاصة فً سورٌة

 15/03/2016 منى بٌطار. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 دٌانا صالح صالح
تؤثٌر المإشرات المالٌة على حجم التداول فً 
المصارؾ التقلٌدٌة المدروجة فً سوق دمشق 

 لآلوراق المالٌة
 18/10/2016 منى بٌطار. دة

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 آالء قصً سلمان
تؤثٌر خصابص الشركات على تذبذبات عوابد 

 (حالة سوق دمشق لؤلوراق المالٌة ): االسهم 
 15/03/2016 زٌنة األحمد. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 ربٌع خلٌل البودي
دراسة تطبٌقٌه على المصارؾ التجارٌة العاملة فً 

 سورٌة
 30/08/2016 رضوان العمار. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 فادي ؼسان صالح
رد فعل السوق المالً على اإلفصاحات ؼٌر المالٌة 

 (حالة سوق دمشق لؤلوراق المالٌة )للشركات 
 29/03/2016 زٌنة األحمد. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 احمد جورٌه
محددات هٌكل راس المال فً الصارؾ التجارٌة 

 التقلٌدٌة الخاصة العاملة فً سورٌة
 14/08/2016 حنان ضاهر. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 محمد حسن جورٌه
: هٌكل رأس المال و أثره على القٌمة السوقٌة 

دراسة تطبٌقٌه على المصارؾ التقلٌدٌة المدروجه 
 فً سوق دمشق لؤلوراق المالٌة

 30/08/2016 سمٌر شرٌؾ. د

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 محمد أحمد حسن
دراسة - واقع وتحدٌات مإسسات التموٌل الصؽٌر 

 تطبٌقٌة على الساحل السوري
 29/03/2016 حنان ضاهر. د

 زٌنب أٌمن عابدٌن محاسبة

أثر اإلفصاح عن االستدامة وفق المبادرة العالمٌة 
دراسة - إلعداد التقارٌر فً أداء الشركات المالً 

تجرٌبٌة على عٌنة من الشركات المدرجة فً 
 األسواق المالٌة العربٌة

 19/07/2016 لٌلى الطوٌل. د

 منال ابراهٌم علً محاسبة
دراسة : تحلٌل التدفقات النقدٌة للتنبإ بالتعثر المالً

شبه تجرٌبٌة على الشركات المسجلة فً هٌبة 
 األوراق المالٌة واألسواق المالٌة السورٌة

 30/06/2016 عبدهللا أوبان. د
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 فداء أٌمن الطوٌل محاسبة

تقٌٌم مستوى استخدام المدققٌن الداخلٌٌن لتقنٌات 
التدقٌق بمساعدة الحاسب و مرب قروق االستخدام 

دراسة مسحسة على : تبعاً للخصابص التنظٌمٌة 
 الشركات المسجلة فً هٌبة األوراق المالٌة السورٌة

 30/06/2016 لٌلى الطوٌل. د

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

التصمٌم 
 المعماري

 عبلء ناصر
نخو منهجٌة موجهة للتنبإ بالمنتج المعماري 

 المستقبلً
. أسعد علً  د. د

 نسٌبة سعٌد
19/04/2016 

التصمٌم 
 المعماري

 علً علً
المفردات المعمارٌة كمدخبلت للوصول إلى منتج 

 معماري أٌقونً
عبالحكٌم . د

 بدر رنا.الحسٌنً  د
19/04/2016 

التصمٌم 
 المعماري

 نؽم شعبان
نحو منهجٌة تصمٌمٌة معاصرة وفق استراتٌجٌات 
التعلٌم الحدٌث فً مدارس التعلٌم الثانوي فً مدٌنة 

 البلذقٌة

. محمد كٌخٌا   د. د
 نسٌبة سعٌد

02/08/2016 

التصمٌم 
 المعماري

 زهً عمران
دور االضافات الذكٌة على الواجهات فً تحقٌق 

المبانً :حالة دراسٌة - متطلبات الراحة البصرٌة 
 االدارٌة فً مدٌنة طرطوس

 01/11/2016 روال نتٌفه. دة

التصمٌم 
 المعماري

 سهى ظرٌؾ
نحو تقٌٌم الفاعلٌة االقتصادٌة للعمارة السكنٌة 

 دراسة التجارب العالمٌة- الخضراء 
رمزي الشٌخ   . د
 محمد منون. د

01/11/2016 

تخطٌط المدن 
 والبٌبة

 نؽم حاتم
نحو آلٌة مرنة لسٌاسات تصنٌؾ مستوٌات اإلسكان 

 ومبلءمتها لتحول احتٌاجات المجتمع المحلً
 27/09/2016 فداء زٌنة. د

تخطٌط المدن 
 والبٌبة

 رافع قسام
تفعٌل دور أشباه األقالٌم لئلنطبلق بإعادة اإلمار 

 إقلٌم دمشق: والتنمٌة دراسة حالة
 18/10/2016 إلهام حسن. د

تخطٌط المدن 
 والبٌبة

 عـبل قصٌر
دور أنظمة النقل فً التحوالت المإثرة فً 

محٌط :حالة دراسٌة)مورفولوجٌة محٌط المدٌنة 
 (مدٌنة البلذقٌة

 18/10/2016 فداء زٌنة. د

تخطٌط المدن 
 والبٌبة

 أنس نصر
أسس صٌاؼة المتصبلت العمرانٌة بٌن المدن 

-دمشق)المتصل العمرانً : حالة دراسٌة - الكبرى 
 (درعـا

 01/11/2016 طارق بركات. د

 كلٌة الصٌدلة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

الكٌمٌاء 
التحلٌلة 
 والؽذابٌة

 سندس ناصر
دراسة بعض العوامل المإثرة على سوٌات 

المركبات الفٌنولٌة وفعالٌتها المضادة لؤلكسدة فً 
 بعض العناصر الوظٌفٌة

 26/01/2016 دٌما الدٌاب. د

الكٌمٌاء 
التحلٌلة 
 والؽذابٌة

 سالً السبط
تحدٌد سوٌات الهٌدروكسً مٌتٌل فورفورال فً 

 القهوة و دراسة بعض العوامل المإثرة على سوٌاته
 26/01/2016 دٌما الدٌاب. د

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 

 الصٌدلٌة
 ٌاسمٌن جرجور

تؤثٌرالمناخ الساحلً على جودة مضؽوطات 
 الرانتٌدٌن التجارٌة

. هبل بركات  د. د
 محمد هارون

09/02/2016 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 

 الصٌدلٌة
 لٌنا شربا

فً الزجاج  (SPF)تقٌٌم معامل الحماٌة الشمسً 
 لخبلصات بعض النباتات المحلٌة

عفراء زرٌقً  . د
 دٌما محمد. د

09/02/2016 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 

 الصٌدلٌة
 رٌم بركات

دراسة كٌمٌابٌة لنباتٌن محلٌٌن من الفصٌلة الشفوٌة 
 وتقٌٌم فعالٌاتهما المضادة للجراثٌم

. دٌما محمد    د. د
 رٌم سبلمة

09/02/2016 

الصٌدالنٌات 
والتكنولوجٌا 

 الصٌدلٌة
 كنانة حمدان

تحسٌن سرعة انحبللٌة اإلٌبوبروفٌن المتحرر من 
 الكبسوالت المحضرة

وهاد ابراهٌم   . د
 فاتن سلٌمان. د

09/02/2016 
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الكٌمٌاء 
الحٌوٌة 

 واألحٌاء الدقٌقة
 براءة سٌد أحمد

دراسة العبلقة بٌن مستوٌات الصمٌم 
 والصٌؽة اللٌبٌدٌة كعامل خطورة apoBالبروتٌنً

 الوعابٌة- لئلصابة باألمراض القلبٌة 

رمال أسعد     . د
 محمد عماد خٌاط. د

09/02/2016 

الكٌمٌاء 
الحٌوٌة 

 واألحٌاء الدقٌقة

فاطمة الزهراء 
 برادعً

دراسة العبلقة بٌن مستوٌات الصمٌم 
 والصٌؽة اللٌبٌدٌة كعامل apoA-1البروتٌنً

 الوعابٌة- خطورة لئلصابة باألمراض القلبٌة 

. رمال أسعد   د. د
 محمد عماد خٌاط

09/02/2016 

الكٌمٌاء 
الحٌوٌة 

 واألحٌاء الدقٌقة
 حسام زٌن العابدٌن

تقٌٌم دور اختبار التحري السرٌع للعقدٌات الحالة 
  فً ترشٌد استخدام الصادات الحٌوٌةAبالدم 

 09/02/2016 عفراء زرٌقً. د

الكٌمٌاء 
الحٌوٌة 

 واألحٌاء الدقٌقة
 رزان ابراهٌم

دراسة مستوٌات فٌتامٌن د عند مرضى السكري من 
 النمط الثانً

عفراء زرٌقً    . د
 محمد عماد خٌاط. د

09/02/2016 

 كلٌة التربٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 زٌنب الشنته االرشاد النفسً
أون -مهارات الذكاء االنفعالً وفق نموذج بار

دراسة مٌدانٌة على - وعبلقتها بالسلوك العدوانً 
 طلبة جامعة تشرٌن

. صفاء صبح   د. د
 لبنى جدٌد

12/01/2016 

 شٌرٌن مرتكوش االرشاد النفسً
أسالٌب التنشبة الوالدٌة كما ٌدركها المراهقون 

دراسة مقارنة بٌن األسر - والشخصٌة المٌكافٌلٌة 
 الكاملة وأسر وحٌد الوالد فً مدٌنة البلذقٌة

 12/01/2016 رٌم كحٌلة. د

 عبل طرٌبوش االرشاد النفسً
معوقات النجاح األكادٌمً وعبلقتها ببعض 

دراسة مٌدانٌة على عٌنة - المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة 
 من الطلبة الراسبٌن فً جامعة تشرٌن

. رٌم كحٌلة   د. د
 لٌنا بدور

12/01/2016 

 ساندي أبو سعٌد االرشاد النفسً
دراسة - الحكم األخبلقً وعبلقته بالسلوك العدوانً

مٌدانٌة على عٌنة من تبلمذة الحلقة األولى فً مدٌنة 
 طرطوس

 23/02/2016 هبل محمد. د

 نور ضوٌا االرشاد النفسً
-الذكاءات المتعددة وعبلقتها بالرضا األكادٌمً 

 دراسة مٌدانٌة على طلبة جامعة تشرٌن
 02/08/2016 صفاء صبح. د

 رانٌة ٌوسؾ االرشاد النفسً
عوامل اإلقبال على عملٌات التجمٌل فً ضوء 

 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذقٌة- بعض المتؽٌرات 
. فإاد صبٌرة   د. د

 هنادي حسون
01/11/2016 

 مً محمد االرشاد النفسً
التوافق الزواجً للوالدٌن و عبلقته بسمات شخصٌة 

- أبنابهم وفق نموذج العوامل الخمسة الكبرى 
 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة طرطوس

 01/11/2016 د رٌم كحٌله

 دٌما عمران تربٌة الطفل

التنظٌم الذاتً للتعلم وعبلقته بالكفاءة المدركة لدى 
دراسة - التبلمذة ذوي صعوبة التعبٌر الكتابً 

مٌدانٌة على تبلمذة الصؾ السادس األساسً فً 
 مدٌنة طرطوس

. رٌم سلٌمون   د. د
 فإاد صبٌرة

12/01/2016 

 دٌانا حمٌد تربٌة الطفل

أثر استخدام مسرح العرابس فً تنمٌة مهارة 
دراسة شبه تجرٌبٌة لدى عٌنة من - المبلحظة 

تبلمذة الصؾ السادس األساسً ذوي صعوبة 
 االنتباه فً محافظة البلذقٌة

 09/02/2016 منال سلطان. د

 هبل سلٌمان تربٌة الطفل
درجة ممارسة أنشطة التربٌة الفنٌة وعبلقتها 

دراسة مٌدانٌة على عٌنة من - بدافعٌة اإلنجاز 
 تبلمذة الصؾ السادس األساسً فً مدٌنة بانٌاس

. رٌم سلٌمون  د. د
 فإاد صبٌرة

30/06/2016 

 نور احسان تربٌة الطفل
أثراستخدام برنامج حاسوبً فً تنمٌة مهارات اللؽة 

دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من - االنكلٌزٌة 
 رٌاض األطفال فً محافظة البلذقٌة

. منذر بوبو   د. د
 دٌمة دٌوب

01/11/2016 
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مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 عابشة كادونه

فاعلٌة برنامج تعلٌمً معد وفق برنامج الكورت فً 
دراسة شبه تجرٌبٌة على )- تنمٌة المهارات الحٌاتٌة 

عٌنة من تبلمذة الصؾ الخامس األساسً فً مادة 
 (العلوم فً مدٌنة البلذقٌة

مٌساء حمدان   . د
 رؼداء نصور. د

12/01/2016 

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 محمد جمل

أثر استخدام استراتٌجٌة العصؾ الذهنً فً إكساب 
مهارات التواصل الشفوي لدى تبلمذة الصؾ الرابع 

دراسة شبه تجرٌبٌة فً  )- األساسً فً مادة العلوم 
 (محافظة البلذقٌة 

 12/01/2016 منال سلطان. د

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 رنٌم أحمد
دور اإلدارة المدرسٌة فً ترسٌخ ثقافة التعرض 

دراسة مٌدانٌة على عٌنة من - لوسابل اإلعبلم 
 مدارس الحلقة الثانٌة فً مدٌنة البلذقٌة

 12/01/2016 رامً أمون. د

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 رباب أسود
نموذج مقترح إلعادة هٌكلة المعلمٌن فً مدارس 

 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذقٌة- الحلقة األولى 
. ثناء ؼانم   د. د

 نسرٌن عبد الرحمن
12/01/2016 

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 ٌوسؾ شاهٌن

أثر برنامج تعلٌمً باستخدام الوسابط المتعددة فً 
تحصٌل تبلمذة الصؾ السادس األساسً فً مادة 

دراسة شبه تجرٌبٌة فً مدارس مدٌنة - العلوم 
 البلذقٌة

مطٌعة أحمد     . د
 منال سلطان. د

09/02/2016 

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 عبل عاقل

أثر استخدام استراتٌجٌات التعلٌم التعاونً فً 
تحصٌل طلبة الصؾ السابع األساسً فً مادة 

دراسة شبه تجرٌبٌة فً مدٌنة - التربٌة الوطنٌة 
 جبلة

 09/02/2016 هٌثم أبو حمود. د

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 زٌنة اسماعٌل
الكفاٌات التدرٌسٌة لمعلمً العلوم فً ضوء مهارات 

دراسة تقوٌمٌة فً مدارس - التفكٌٌر اإلبداعً 
 الحلقة األولى فً مدٌنة البلذقٌة

منال سلطان    . د
 مهند مبٌض. د

29/03/2016 

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 سماح ؼصون

الوٌب )أثر استخدام استراتٌجٌة الرحبلت المعرفٌة 
فً التحصٌل الدراسً فً مادة  (كوٌست 

الرٌاضٌات والتفكٌر المنطقً الرٌاضً لدى طلبة 
 الصؾ الثانً األساسً واتجاهاتهم نحوها

 19/07/2016 رؼداء نصور. د

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 جمال سبلمة

أثر برنامج لؤلنشطة البلصفٌة فً تنمٌة بعض 
دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة - المهارات الصحٌة 

من تبلمذة الصؾ األول األساسً فً مدٌنة 
 طرطوس

 19/07/2016 منال سلطان. د

مناهج وطرابق 
 تدرٌس

 أرٌج مؽرقونة

درجة تطبٌق عملٌات إدارة المعرفة وعبلقتها 
دراسة مٌدانٌة على - باألداء الوظٌفً للمدٌرٌن 

عٌنة من مدرسً ومدٌري مدارس التعلٌم الثانوي 
 فً مدٌنة البلذقٌة

. مطٌعة أحمد  د. د
 ناٌفة علً

12/08/2016 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

هندسة 
البرمجٌات و 
 نظم المعلومات

 عروة عبدالحمٌد
موازنة الحمل فً الحوسبة السحابٌة المحمولة 

 باستخدام الخوارزمٌات الجٌنٌة
. ناصر ناصر  د. د

 طبلل العاتكً
12/01/2016 

هندسة 
البرمجٌات و 
 نظم المعلومات

 اسامة اسماعٌل
تحدٌد مواقع النقاط البارزة لتمٌز الكبلم باستخدام 

 تقنٌات تعلم اآللة
 04/05/2016 بشار محمد. د

هندسة 
البرمجٌات و 
 نظم المعلومات

 لمى ابراهٌم
تطوٌر خوارزمٌه معتمدة على القوام لتمٌٌز الوجه 

 آلٌاً 
 30/06/2016 بشار محمد. د

هندسة النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 اٌهاب احمد
تقٌٌم أداء خوارزمٌات توافر تحدٌد الموقع فً 

 شبكات الحساسات البلسلكٌة
 04/05/2016 طبلل العاتكً. د
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هندسة النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 محسن ابراهٌم
تقٌٌم أداء المسرعات العتادٌة إلدارة المهام فً 

 النظم المضمنة
 07/06/2016 محمد صبٌح. د

هندسة النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 وجد علوش
دراسة تاثٌر االزدحام فً شبكة نقل البٌانات و 

 LTEتحلٌل أثرها على أداء الصوت فً شبكة 
 30/06/2016 قاسم قببلن. د

هندسة النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 رهام صقر
تقٌٌم اداء خوارزمٌات التقطٌع المعتمد على 
 المحتوى فً النسخ االحتٌاطً فً السحابة

 30/06/2016 قاسم قببلن. د

هندسة النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 شروق مٌا
 تحت حركاتك بٌانات وشروط VOIPتقٌٌم أداء 

 ترمٌز مختلفة
رضوان دنده   . د
 محمد صبٌح. د

14/08/2016 

هندسة النظم 
والشبكات 
 الحاسوبٌة

 نها القصراوي
توزٌع المحتوى فً تطبٌقات الند للند ضمن 

MANET 
. محمد صبٌح  د. د

 بشار محمد
14/08/2016 

 
 كلٌة التمرٌض

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

اإلدارة فً 
 التمرٌض

 رهام  أحمد
تقٌٌم سمات الثقافة التنظٌمٌة فً المشافً الحكومٌة 

 فً مدٌنة طرطوس
. رلى علٌو   د. دة

 عدنان بدور
18/10/2016 

التمرٌض 
النفسً و 

 الصحة العقلٌة
 مٌرفت معروؾ

تقٌٌم معدل انتشار االكتباب و عبلقته بجودة الحٌاة 
 لدى مرضى السكري فً مدٌنة البلذقٌة

. لبنه داوود   د. د
 نسٌم صقر

23/02/2016 

التمرٌض 
النفسً و 

 الصحة العقلٌة
 نهى الخطٌب

إدمان االنترنٌت و عبلقته باإلكتباب ، القلق ، و 
الشدة النفسٌة عند طبلب كلٌة التمرٌض فً جامعة 

 تشرٌن
 18/10/2016 لبنه داوود. دة

تمرٌض 
األمومة و 
 صحة المرأة

 عامر صواؾ
تؤثٌر العبلج بالمساج و تقنٌات التنفس على شدة 
األلم عند الخروسات أثناء المرحلة األولى من 

 المخاض
 26/01/2016 عٌسى دونا. د

تمرٌض 
األمومة و 
 صحة المرأة

 هدى الشٌخ احمد
العوامل المإثرة على اتجاه الخروسات حول اختٌار 

 طرٌقة الوالدة
مروان عٌسى  . د
 نسرٌن مصطفً. د

26/01/2016 

تمرٌض 
 البالؽٌن

 أمٌر الحرٌري
تؤثٌر نوع الضماد المطبق على الجروح المفتوحة 

 دراسة مقارنة:  الجرح و االلتبام PHعلى مستوى 
. فاطمة حبلج  د. د

 احمد جونً
23/02/2016 

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 سمر معروؾ
تؤثٌر المعالجة اإلنعكاسٌة على المإشرات القلبٌة 
والتفسٌة لدى المرضى الخاضعٌن لجراحة القلب 

 المفتوح قبل وبعد إجراء الجراحة
 01/11/2016 سوسن ؼزال. د

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 طبلل دٌــك
استراتٌجٌات التكٌؾ لدى مرضى السرطان خبلل 

 فترة العبلج الكٌماويّ 
 19/04/2016 سوسن ؼزال. د

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 علً خلٌل
تؤثٌر تطبٌق مادة السٌلوكس مقابل تطبٌق عاصبة 

إٌقاؾ النزؾ على درجة الصدمة النزفٌة فً 
 إسعاؾ إصابات األطراؾ الحربٌة

 22/11/2016 سوسن ؼزال. د

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 محمد عزٌزي
العبلقة بٌن نوع السٌاسة التمرٌضٌة لسحب 

المفرزات من األنبوب الرؼامى و مستوى األكسجة 
 لدى مرضى التهوٌة اآللٌة

سوسن ؼزال   . د
عبد الهادي . د

 سبلمة
19/04/2016 

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 نجم حمادة
تؤثٌر سٌاسة منع االستنشاق على مدة إقامة مرضى 

 التهوٌة اآللٌة فً وحدات الرعاٌة المركزة
 19/04/2016 سوسن ؼزال. د

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 نهبل دبس
تقٌٌم معلومات و ممارسات الكادر التمرٌضً حول 

 التبلسٌمٌا
نسرٌن مصطفى   . د

 عٌسى دونا. د
19/04/2016 
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تمرٌض صحة 
 الطفل

 صبا المحفوض
التؤثٌر العبلجً لعسل النحل على التهابات الفم 
 المصاحبة الستخدام العبلج الكٌمٌابً لؤلطفال

. عٌسى دونا   د. د
 نسرٌن مصطفً

04/05/2016 

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 رنٌم  ؼرٌب
تقٌٌم إجراءات الصحة و السبلمة المهنٌة فً مصفاة 

 بانٌاس من وجهة نظر العاملٌن
مروان عٌسى   . د

 محمد ؼفر. د
18/10/2016 

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 منال الشواخ
تقٌٌم المعلومات و االلتزلم باإلجراءات الوقابٌة من 

بر لدى طبلب كلٌة المرٌض ‘ؼصابات الوخز بال
 فً جامعة تشرٌن

 14/08/2016 لٌندا صالح. دة

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

التخطٌط و 
اإلدارة 
 الرٌاضٌة

 عبد الناصر حبلق
السمات القٌادٌة لئلدارٌٌن العاملٌن فً المكتب 

التنفٌذي باالتحاد الرٌاضً العام فً ضوء التحصٌل 
 األكادٌمً

وابل معوض   . د
 محمد علً. د

01/11/2016 

التخطٌط و 
اإلدارة 
 الرٌاضٌة

 سبلم الطواشً
تؤثٌر استخدام نوعٌن مختلفٌٌن للعروض الرٌاضٌة 

على بعض عوامل القدرات اإلبداعٌة الحركٌة 
 لتبلمٌذ الحلقة الثانٌة

. قاسم ابراهٌم   د. د
 محمد علً

22/11/2016 

التدرٌب 
 الرٌاضً

 محمد الشٌخ
أثر تدرٌب القدم ؼٌر الممٌزة باالستخدام فً مهارة 

 الجري بالكرة لدى العبً كرة القدم
 23/02/2016 فإاد بجبوج. د

التدرٌب 
 الرٌاضً

 رهام الطواشً
تؤثٌر استخدام تمرٌنات البلومترك المابٌة على 

 م100تحسٌن مستوى اإلنجـاز فً سباق عـدو 
. فإاد بجبوج    د. د

 احمد المسالمة
27/12/2016 

المناهج 
وأصول 
 التدرٌس

 أمٌن حسن
ًّ العصؾ الذهنً و األمري فً  أثر استخدام اسلوب
التحصٌل المعرفً لمادة طرابق تدرٌس التربٌة 

 البدنٌة
 15/03/2016 أنجٌبل ماضً. د

المناهج 
وأصول 
 التدرٌس

 سامح شاش
مستوى الرضا الوظٌفً لدى مدرسً التربٌة 

الرٌاضٌة العاملٌن فً المدارس الحكومٌة والخاصة 
 (دراسة مقارنة)

 22/11/2016 أنجٌبل ماضً. د

المناهج 
وأصول 
 التدرٌس

 جمال شهابً
ًّ كرة القدم فً  مستوى االحتراق النفسً لدى مدرب

 سورٌة
انجٌبل ماضً    . دة
 ببلل محمود. د

27/12/2016 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 احمد محمد كٌمٌاء بحرٌة
أثر الكبرٌت الحر المسترجع من مصفاة بانٌاس 

على تؽٌر تراكٌز بعض أشكال الكبرٌت فً البٌبة 
 البحرٌة

حسام الدٌن الٌقة  . د
 محمد أسعد. د

18/10/2016 

 جمٌل قواص كٌمٌاء بحرٌة
دراسة توزع بعض المبٌدات الفوسفورٌة فً 

 الرسوبٌات البحرٌة لشاطا مدٌنة البلذقٌة
 12/01/2016 احمد قره علً. د

 ربا صافٌا كٌمٌاء بحرٌة
تحدٌد تراكٌز العناصر المؽذٌة و بعض العوامل 
 المإثرة علٌها فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة جبلـــة

حازم كراوي   . د
 فٌروز دروٌش. د

26/01/2016 

 رزان معروؾ بٌولوجٌا بحرٌة
دراسة بعض الخصابص البٌولوجٌة للرخوٌات 
رأسٌات األرجل و توزعهـا فً المٌاه البحرٌة 

 السورٌة
 09/02/2016 ازدهار عمار. د

 عزٌزة جردي بٌولوجٌا بحرٌة
اثر اضافة مصادر مختلفة من الزٌوت الى الخلطة 

 siganusالعلفٌة فً أداءأسماك الؽرٌبة 
rivulatusالرملٌة المستزرعة  

. معٌنة بدران   د. د
 محسن حسن

09/02/2016 
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 المعهد العالً لبحوث البٌبة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 حكمت حمزة كٌمٌاء بٌبٌة
التحلل الحٌوي للبولً إٌثلٌن والبولً بروبلٌن عبر 

 (حمض اللٌمون- النشاء )تطعٌمها بـ 
. تمٌم علٌا   د. د

 حسن وسوؾ
26/01/2016 

هندسة النظم 
 البٌبٌة

 سناء العلً
- إعادة تؤهٌل مكبات النفاٌات الصلبة العشوابٌة 
 حالة دراسة مكب صافٌتا محافظة طرطوس

. هٌثم شاهٌن   د. د
 عابر محمد

29/03/2016 

هندسة النظم 
 البٌبٌة

 سهـا عبد الكرٌم
مساهمة فً إنشاء منظومة حماٌة لبحٌرة السن من 

 المؽذٌات فً منطقة طرطوس
. حسٌن جنٌدي  د. د

 سامٌة شٌبان
04/05/2016 

هندسة النظم 
 البٌبٌة

 ماٌا ٌوسؾ
تحسٌن كفاءة شبكة مٌاه الشرب باستخدام 

 حالة الدراسة المنطقة الواقعة بٌن Epanetنموذج
 آذار و الكورنٌش الؽربً فً البلذقٌة8شارعً 

. سامٌة شٌبان  د. دة
 هناء سلمان

18/10/2016 

هندسة النظم 
 البٌبٌة

 محمد  خضور
مساهمة فً معالجة نفاٌات الزببق الصلبة والسابلة 
الناتجة عن عٌادات كلٌة طب األسنان فً جامعة 

 تشرٌن

. حسٌن جنٌدي  د. د
 عبد الوهاب نورهللا

24/05/2016 

هندسة النظم 
 البٌبٌة

 ٌونس هلول
التحلٌل الضبابً لشجرة الخطؤ لحرابق خزانات 

 النفط
عادل عوض   . د
 سامٌة شٌبان. د

15/03/2016 

 توفٌق عثمان وقاٌة بٌبٌة
عزل أحٌاء دقٌقة من زرق الدجاج إلنتاج الؽاز 

 الحٌوي
. أمٌمة ناصر  د. د

 أٌمن المرٌري
15/03/2016 

 حسٌن دٌوب وقاٌة بٌبٌة

التقصً عن الطفٌلٌات الخارجٌة عند النوعٌن 
 والبوري Lisaurataالسمكٌٌن البوري دهبان 

 فً مٌاه شاطا Mugil cephalusأفطس 
 البلذقٌة

 23/02/2016 امل دٌوب. د

 سهى ابراهٌم وقاٌة بٌبٌة
الكشؾ عن طفٌلً الجٌاردٌا فً المٌاه السطحٌة 

 البلذقٌة-والخضروات فً منطقة الجندٌرٌة 
. امل دٌوب  د. د

 وفاء شومان
15/03/2016 

 عاصم حمد وقاٌة بٌبٌة
استخدام قلؾ األاشجار كمراكم حٌوي لتقٌٌم تلوث 

 الهواء بالعناصر الثقٌلة فً مدٌنة طرطوس
. كامل خلٌل   د. د

 نور الدٌن ٌوسؾ
29/03/2016 

 عبٌر محفوض وقاٌة بٌبٌة
دراسة تؽٌر تراكٌز المركبات الفٌنولٌة الكلٌة فً 
أوراق الزٌتون كمعلم حٌوي لتلوث الهواء فً 

 منطقة بانٌاس

. كامل خلٌل  د. د
 شهٌد مصطفى

15/03/2016 

 كامل ؼدٌر وقاٌة بٌبٌة
دراسة تؤثٌر الحرابق فً التنوع الحٌوي النباتً فً 

 البلذقٌة-ؼابات منطقة المهالبة 

. كامل خلٌل   د. د
علً . د+ وفاء رجب 

 ثابت
23/02/2016 

 المعهد العالً للؽات

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 سماح ابراهٌم اللؽة االنكلٌزٌة
بحث فً آراء ومعتقدات الطلبة حول اللؽة 

اإلنكلٌزٌة ألؼراض التخصص فً كلٌة الهندسة 
 جامعة تشرٌن السورٌة- المعمارٌة 

 09/02/2016 دٌما فرحت. د

 عبل سٌد أحمد اللؽة االنكلٌزٌة

استخدام عٌنة البحث اللؽوي اإللكترونٌة وتطبٌقاتها 
: فً تصمٌم المادة التعلٌمٌة لقواعد اللؽة االنكلٌزٌة 
دراسة على عٌنة من طبلب الصؾ العاشر فً 

 مدٌنة البلذقٌة

 09/02/2016 دٌما دٌوب. د

 ٌاسمٌن سعٌد اللؽة االنكلٌزٌة
اكتساب المبنً للمجهول والتكمٌم للمصطلحات 

الفعلٌة من قبل طبلب األدب اإلنكلٌزي السورٌٌن 
 فً جامعة تشرٌن

 23/02/2016 ؼٌثاء سرخو. د

 فاتن صقور اللؽة االنكلٌزٌة

دراسة اسالٌب التدرٌس المستخدمة من قبل مدرسً 
اللؽة االنكلٌزٌة الذٌن ٌدرسون مهارة الكتابة 

للصفٌن العاشر والحادي عشر فً البلذقٌة من أجل 
 تطوٌر تدرٌس هذه المهارة

 23/02/2016 لبنى شعبان. د
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 عباب  مسلم اللؽة االنكلٌزٌة

تحري أثر المكونات البصرٌة فً الفدٌوهات على 
االستماع واالستٌعاب لمتعلمً اللؽة االنكلٌزٌة فً 
المستوى مافوق المتوسط فً معاهد اللؽة الخاصة 

 فً بانٌاس

 30/08/2016 دٌما دٌوب. د

 روال أبو شاهٌن اللؽة االنكلٌزٌة

 (األزمنة  )استقصاء طرابق تقدٌم وتعلٌم القواعد 
للصؾ الخامس األساسً فً مدارس مدٌنة 

الصعوبات ومقترحات : القدموس الحكومٌة 
 .التطوٌر 

 30/08/2016 لٌلى مقدٌد. د

 علً بشور اللؽة االنكلٌزٌة
دراسة األسالٌب المسنخدمة لتدرٌس مهارة القراءة 

للصؾ الثامن فً مدارس البلذقٌة المشاكل 
 .والمقترحات للتطوٌر المستقبلً 

 30/08/2016 لٌلى مقدٌد. د

 أرٌج ناصر اللؽة االنكلٌزٌة
دراسة دور اللؽة األم فً عملٌة الكتابة األكادٌمٌة 

 لطبلب قسم اللؽة االنكلٌزٌة فً جامعة تشرٌن
 30/08/2016 لبنى شعبان. د

 محمد قلعه جً لؽة فرنسٌة
تحلٌل محتوى مادة دراسة النصوص للسنة األولى 
فً قسم اللؽة الفرنسٌة بكلٌة األداب بجامعة تشرٌن 

 من أجل وضع منهج درسً للمادة

. علً حبٌب  د. د
 فابقة مجبور

09/02/2016 

 رٌم ابراهٌم لؽة فرنسٌة
برامج التدرٌب المستمر لمدرسً اللؽة الفرنسٌة بٌن 

 المحتوى النظري والتطبٌق
 09/02/2016 علً حبٌب. د

 روال حمدان لؽة فرنسٌة
تقوٌم مهارة التعبٌر الكتابً باللؽة الفرنسٌة لدى 

 طبلب الصؾ العاشر فً البلذقٌة
 23/02/2016 جمانة هدٌوه. د
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 2016أبحاث الماجستٌر المنجزة خالل عام / 6/الملحق 

 كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 بشار كامل التارٌخ
نظامه وتشكٌبلته وأسلحته : العثمانً الهماٌونً  (الجٌش)األوردي 

  مع قراءة تارٌخٌة جٌدة1876 - 1453من عام 

ابراهٌم عبلء . د
محمود . الدٌن  د

 علً عامر
03/01/2016 

 علً موسى التارٌخ
سٌاسة العمران فً المؽرب العربً فً القرنٌن الثانً والثالث 

  .(دراسة تارخٌة وتحلٌلٌة  )الثامن والتاسع المٌبلدٌٌن - الهجرٌٌن 
 09/10/2016 وفاء صارم. دة

 مضر كنعان التارٌخ
 - 1101 )لواء البلذقٌة أنموذجاً - الوقؾ فً الدولة العثمانٌة 

  .( م 1899 - 1689/  هـ 1316
 29/11/2016 الهام ٌسؾ. دة

 سمٌع حسن التارٌخ
النظام المالً فً الدولة العثمانٌة من قٌام الدولة حتى عهد 

دور بناء أم  ) م 1839 - 1299اإلصبلحات والتنظٌمات من 
 (عامل ضعؾ وتدهور 

 01/12/2016 الهام ٌوسؾ. د

 1909-1839االدارة العثمانٌة فً مرحلة التنظٌمات بٌن عامً  زٌن الدٌن محفوض التارٌخ
ابراهٌم عبلء . د

محمود . الدٌن  د
 علً عامر

12/12/2016 

 (من العالم المفارق الى العالم األرضً )تصور العالم عند نٌتشه  ؼٌاث كحٌله الفلسفة
ؼسان عبلء . د

 الدٌن
27/09/2016 

 لٌنا حمٌدوش الفلسفة
اشكالٌة االصطفاء االلهً و حرٌة االرادة االنسانٌة فً فكر القدٌس 

 اوؼسطٌن
 23/10/2016 منذر شبانً. د

 حبل علً اللؽة االنكلٌزٌة
دراسة لمختارات من أعمال الروابٌٌن : البحث عن الهوٌة 

 الفلسطٌنٌٌن
 21/11/2016 عبٌر زهرة. د

 28/11/2016 أحمد العٌسى. د االخضاع باالجماع وحد تسد هبة السوسً اللؽة االنكلٌزٌة

 أثال بلٌلو اللؽة االنكلٌزٌة
بطبلت مقٌدات و نصوص مقٌدة فً بعض من رواٌات توماس 

 هاردي
 28/11/2016 عبٌر زهرة. دة

 آالء اسماعٌل اللؽة االنكلٌزٌة
الصرخة المزلزلة و الثقافة : الثقافة االمرٌكٌة المضاّدة فً الستٌنات
 .السابدة

 29/11/2016 احمد العٌسى. د

 حسن المصري اللؽة العربٌة
-1933مرحلة البداٌات - آلٌات التلقً فً مسرح توفٌق الحكٌم 
1939 

 09/08/2016 حورٌة حمو. د

 فرح رابعه اللؽة العربٌة
التشكٌل الفنً للمكان و أبعاده الداللٌه فً رواٌات ولٌد إخبلصً 

1990-2010.  
 09/10/2016 حسان الشامً. د

 نارٌمان ٌوسؾ اللؽة العربٌة
حلقة - واقع األداء الكبلمً للؽة العربٌة الفصحى التعلٌم األساسً 

 أولى أنموذجاً 
مٌساء عبد . دة

 القادر
09/10/2016 

 31/10/2016 حسٌن وقاؾ. د الزمن بٌن الصٌؽة الصرفٌة والتركٌب النحوي دٌما أحمد اللؽة العربٌة

 رنا بقعاوي اللؽة الفرنسٌة
الكانار - صحٌفة- استراتٌجٌات التهكم فً الصحافة الساخرة 

 أنموذجاً - اونشٌنٌه
 05/10/2016 علً أسعد. د

 مجد عاقل علم االجتماع
واقع اإلرشاد االجتماعً وعبلقته بتفعٌل األنشطة البلصفٌة لدى 

 تبلمٌذ المرحلة االبتدابٌة
 12/12/2016 ٌسرى زرٌقة. د

 أمجد دنوره علم االجتماع
دراسة مٌدانٌة - دور القنوات الفضابٌة فً إدارة األزمات السٌاسٌة  

 فً محافظة البلذقٌة
 21/12/2016 ٌسرى زرٌقة. د

 زٌنب عرٌس علم االجتماع
سٌاسات مكافحة الفقر فً سورٌة و دورها فً الحد من أعداد 

 دراسة تحلٌلٌة تارٌخٌة- الفقراء 
 04/12/2016 اسامة محمد. د
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 كلٌة الزراعة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

علوم التربة و 
 المٌاه

 صفوان محمد
طرطوس باستخدام - تقدٌر االنجراؾ المابً فً منطقة الشٌخ بدر 

 (RUSLE. WEPP)النمذجة الرٌاضٌة 
عٌسى كبٌبو   . د
 عمران الشهابً. د

04/01/2016 

علوم التربة و 
 المٌاه

 سمر ؼانم
دراسة الخواص التشخٌصٌة لبعض الترب الواقعةؼرب النهر 

 خطة قابلة للبحث/الكبٌر الشمالً 
 09/10/2016 عادل رقٌة. د

 علً احسٌنه اقتصاد زراعً
دراسة الكفاءة االقتصادٌة الستخدام مٌاه الجفت فً تسمٌد أشجار 

 الزٌتون فً محافظة البلذقٌة
محسن جحجاح    . د

 سوسن هٌفا. د
23/10/2016 

 اسماعٌل عمران اقتصاد زراعً
دراسة سٌاسات الدعم للحمضٌات فً سورٌة باستخدام مصفوفة 

 الحسابات االجتماعٌة
 25/09/2016 علً خدام. د

 جابر جزعه وقاٌة نبات
 Saissetia oleaeدراسة بٌبٌة لحشرة الزٌتون القشرٌة السوداء

و متطفبلتها فً بساتٌن الزٌتون و الحمضٌات المتجاورة فً 
 محافظة البلذقٌة

نبٌل أبو كؾ    . د
اٌاد محمد . د

 محمد
23/10/2016 

 نعمى شٌبان اقتصاد زراعً
دراسة األثار االقتصادٌة الستصبلح االراضً الصخرٌة و 

 محافظة البلذقٌة- المحجرة على السكان المحلٌٌن فً منطقة جبلة 
ابراهٌم صقر     . د

 سوسن هٌفا. دة
27/10/2016 

 علً ابراهٌم محاصٌل حقلٌة
تؤثٌر الكثافة النباتٌة على بعض الصفات المورفٌزٌولوجٌة  

البلدي  ) Vicia fada L. واإلنتاجٌة لصنفٌن من الفول العادي 
 .تحت ظروؾ الساحل السوري  ( super simoniaواالٌطالً 

 01/09/2016 ٌوسؾ محمد. د

علوم التربة 
 والمٌاه

 حاتم مجر
 فً تحسٌن LuPINUS ALBUS SPدور الترمس األبٌض 

 للصخر Citrus auranyium Lاستجابة ؼراس الزفٌر 
 الفوسفاتً كردٌؾ للتؽذٌة الفوسفورٌة فً الزراعة العضوٌة

 09/10/2016 لٌلى حبٌب. د

علوم التربة 
 والمٌاه

 محار حشمة
تقٌٌم بعض مإشرات االنجراؾ المابً فً منطقة حوض سد 

 GISصبلح الدٌن باستخدام تقنٌة نظم المعلومات الجؽرافٌة الـ 
منى بركات    . دة
 علً حٌدر. د

09/10/2016 

علوم التربة 
 والمٌاه

 مها حلٌبٌة
عزل بعض األحٌاء الدقٌقة المذٌبة للفوسفات و المثبتة لآلزوت 
 الجوي التكافلٌاً و اختبار تؤثٌرها على نمو نبات الذرة الصفراء

عٌسى كبٌبو    . د
 امٌمة ناصر. دة

23/10/2016 

علوم التربة 
 والمٌاه

 رزان سودان
تؤثٌر مستوٌات مختلفة من العناصر الكبرى فً زٌادة القٌمه 

 التسمٌدٌة للسماد العضوي الصناعً
 10/11/2016 علً زٌدان. د

علوم التربة 
 والمٌاه

 هبة ابراهٌم
زٌادة القٌمة التسمٌدٌة للسماد العضوي الصناعً بإؼناءه بالعناصر 

 النادرة
علً زٌدان     . د

 هٌثم عٌد. د
21/12/2016 

 بٌان الحامض إنتاج حٌوانً
تقسسم فاعلٌة بعض مضادات األكرٌات المستخدمة فً عبلبق 

فروج اللحم وتؤثٌراتها على اإلنتاجٌة فً مزارع المنطقة الساحلٌة 
 فً سورٌة

علً نٌصافً    . د
 رفٌق جببلوي. د

18/08/2016 

علوب التربة 
 والمٌاه

 دٌما ٌوسؾ
تؤثٌر انضؽاط التربة عند مستوٌات مختلفة من الرطوبة على 

الخواص الفٌزٌابٌة والهٌدرودٌنامٌكٌة للتربة وعلى إنتاجٌة ونوعٌة 
 درنات الشوندر السكري فً منطقة الؽاب

جهاد ابراهٌم     . د
 سمٌر الجداوي. د

29/08/2016 

 نور تركمانً وقاٌة النبات
دراسة تلوث عسل النحل ببعض العناصر الثقٌلة فً المنطقة 

 الساحلٌة
خلٌل مكٌس    . د

 فٌنا حمود. د
04/12/2016 
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 نورا جمل علوم أؼذٌة
دراسة تؤثٌر اضافة مسحوق المخلفات الناتجة عن عصر البرتقال 
 و الجزر و بعض المحسنات األنزٌمٌة فً أهم خصابص البسكوت

رامز محمد    . د
 فإاد سلمان. د

04/12/2016 

 منذر دٌب وقاٌة النبات
اختبار حساسٌة بعض أصناؾ الزٌتون المكاثرة خضرٌا للفطر 

verticillium و د دور الفطر Trichoderma spp فً تثبٌط 
 الممرض

عصام عبلؾ    . د
 محمد مطر. د

12/12/2016 

 هٌفاء حسٌن محاصٌل حقلٌة
تؤثٌر مواعٌد الزراعة و التسمٌد اآلزوتً فً نمو و إنتاجٌة الفول 

السودانً و معدل إصابته باألكاروسات الحمراء العادٌة فً الساحل 
 السوري

ٌوسؾ محمد     .د
 ابراهٌم صقر.د

20/12/2016 

 كلٌة العلوم

 تارٌخ المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 مصطفى طه االلكترونٌات
تصمٌم وتنفٌذ جهاز الكترونً لتنظٌم عملٌة الري باستخدام 

 مضخات ذات تحكم الكترونً وقٌاس ممانعة التربة

كمال عفٌصة . د
أحمد . د+

 عبداللطٌؾ بطٌخ
04/01/2016 

البٌبة و 
التصنٌؾ 

 النباتً
 لمٌس ابراهٌم

 Pinus canariensisدراسة نبات بذور الصنوبر الكناري 
Sweet ek sprengelو تقٌٌم تطور البادرات لتحسٌن جودتها  

مٌرنا عشً  . دة
حسن عبلء . د

 الدٌن
04/12/2016 

بٌبة و تصنٌؾ 
 نباتً

 مٌادة زحلوط
اعتماداً Cucurbitaceaeتصنٌؾ انواع من الفصٌلة القرعٌة 

على الصفات المورفولوجٌة و التشرٌحٌة و الطلعٌة فً بعض 
 مناطق اللذقٌة

 18/08/2016 سرحان الٌقة. د

 تهانً شهٌرة جٌولوجٌا
دراسة بترولوجٌة وبتروؼرافٌة لتشكٌلة الكامشوكا فً حوض 

 الرصافة فً سورٌا
بسام مامٌتة     . د
 محمد القاضً. د

03/08/2016 

 مهران حمدان جٌولوجٌا
دراسة جٌولوجٌة لمنطقة تخوم المعقد األفٌولٌتً مع حوض نهر 

 الكبٌر الشمالً
 19/12/2016 مصطفى حبٌب. د

جٌولوجٌا 
 تطبٌقٌة

 رشا خدام
دراسة بترولوجٌةو جٌوكٌمٌابٌة للعقد البارٌتٌة ضمن الصخور 
الكربوناتٌة العابدة للماسترٌخت فً رقعة القرداحة و تقٌٌمها 

 اقتصادٌاً 

ندى سلمان   . دة
 أحبلم ابراهٌم, د

04/10/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 اٌفا رجب
ٌّة لرخوٌات المجرى السفلً  ٌّة و البٌب مساهمة فً الدراسة التصنٌف

 للنهر الكبٌر الشمالً و بعضاً من روافده
محمد قصاب    . د

 اقبال فاضل. دة
20/11/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 كوكب شحادة
تؤثٌر المستخلص المابً ألوراق اكلٌل الجبل على بعض وظابؾ 

 الكبد المتضرر فً األرانب
محمد درٌوس    . د

 هٌام فاضل. د
05/01/2016 

علم الحٌاة 
 النباتٌة

 لما جدٌد
 Lilialesدراسة تصنٌفٌة ألنواع تابعة لفصابل من رتبة الزنبقات 

 فً منطقة جبلة
. دٌنا حداد   د. د

 عفٌفة عٌسى
10/11/2016 

 دراسة تاثٌر الجسٌمات المسرعة على بعض البنى البلورٌة عبد هللا طالب فٌزٌاء
. مفٌد عباس  د. د

 محً الدٌن نظام
06/09/2016 

 عبدالرحمن سخطه فٌزٌاء
دراسة تؤثٌر اإلشابة على الخواص البنٌوٌة والضوبٌة ألفبلم رقٌقة 

 من أكسٌد القصدٌر
أحمد خضرو   . د
 علً دروٌشو. د

30/11/2016 

 حل كٌر:دوران الثقوب السوداء  علً صالح فٌزٌاء
علً عساؾ   . د
 سلٌمان الخضر. د

10/11/2016 

 لما بلول فٌزٌاء نظرٌة
 L≤3دراسة أنماط الصوت الصفري و طاقة هذه األنماط من أجل 

 فً ببلزما فٌرمً الكمٌة
نجاح قببلن    . د
 محمود أحمد. د

05/12/2016 
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 كلٌة الطب البشري

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

االمراض 
 الباطنة

 أسامة العنان
- االننتشار : هبوط الضؽط الشرٌانً خبلل جلسة التحال الدموي 

 التدبٌر- األسباب 
 09/08/2016 ابراهٌم سلٌمان. د

االمراض 
 الباطنه

 فإاد خاسكه
مقارنة مضاعفات القثطرة القلبٌة عن طرٌق المدخل الكعبري و 

 المدخل الفخذي
 05/01/2016 حسام بله. د

االمراض 
 الباطنه

 عبلء سلٌمان
دراسة حركة حلقة الدسام التاجً بإٌكو القلب و عبلقتها بوظٌفة 
 البطٌن األٌسر عند مرضى قصور القلب و نقص التروٌة القلبٌة

عبدهللا شٌخ . د
 ابراهٌم

17/01/2016 

االمراض 
 الباطنه

 هٌثم البكري
أهمٌة كولٌسترول سابل الجنب فً التفرٌق بٌن انصباب الجنب 

 النتحً و الرشحً
مالك حجازٌة  . د

 محمد خٌاط. د+ 
09/08/2016 

االمراض 
 الباطنه

 االضرابات الربوٌة فً سٌاق المتبلزمات نظٌرة الورمٌة أسعد ابرص
عبد الرزاق . د

كاسر . د+ حسن  
 الدو

27/10/2016 

األمراض 
 الباطنة

 دٌنا ابراهٌم
دراسة سببٌة لنقص عناصر الدم الشامل فً مشفًٌ األسد وتشرٌن 

 الجامعٌٌن فً مدٌنة البلذقٌة

فراس حسٌن  . د
سوزان . د+ 

 الشمالً
12/12/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 رهؾ ابراهٌم
مقارنة اختبلطات التجرٌؾ الحاد و بالممص فً اسقاطات الثلث 

 األول من الحمل
لٌنا رمضان  . دة
 عصام الدالً. د+ 

01/08/2016 

التولٌد و 
 أمراض النساء

 اٌناس سعدالدٌن
العبلقة بٌن مشعر كتلة الجسم و الموجودات التنظٌرٌة و الخلوٌة 

 لعنق الرحم
صفاء سلمان  . دة
 رنا عٌسى. دة+ 

19/09/2016 

التولٌد وأمراض 
 النساء

 طارق خضور
فعالٌة تصنٌع جدار المهبل األمامً فً تحسٌن أعراض سلس البول 

مشفى - لدى المرٌضات المراجعات لقسم التولٌد و أمراض النساء 
 األسـد الجامعً

+ حسن صالح . د
 محمد النقري. د

01/08/2016 

أمراض العٌن 
 وجراحتها

 أسعد األسعد
دراسة تبدالت بطانة القرنٌة عند مرضى متبلزمة الوسوؾ الكاذبة 

 بعد عملٌات الفاكو

قحطان جلول  . د
نجوى . دة+ 

 كردؼلً
18/10/2016 

أمراض الؽدد 
الصم و 
 االستقبلب

 تمام ٌوسؾ
معدل حدوث و انماط اضطرابات الوظٌفة الدرقٌة الناجمة عن 

 العبلج باألمٌودارون
منٌؾ المرعً  . د

 أكرم جحجاح.د+ 
08/11/2016 

أمراض جلدٌة 
 وزهرٌة

 وبابٌة الثآلٌل التناسلٌة وعوامل الخطورة مٌس مهنا
محمد عادل .د

. د+ اسماعٌل  
 روال بدور

25/10/2016 

 ٌعرب سخً تخدٌر وإنعاش
االتخدٌر الناحً لجراحة دوالً الحبل المنوي بالمدخل اإلربً  

 (دراسة مقارنة مع التخدٌر العام)
+ لمى عدره  . د
 تٌسٌٌر ابراهٌم. د

01/09/2016 

 روزا حاتم تخدٌر وإنعاش
دراسة تؤثٌر التحضٌر الدوابً بالؽابابنتٌن على االستقرار 
 الهٌمودٌنامٌكً أثناء عملٌات استبصال المرارة بالتنظٌر

تٌسٌر ابراهٌم . د
ندى . دة+ 

 اسماعٌل
04/09/2016 

 راما ؼرٌب تخدٌر وإنعاش
دراسة تؤثٌر مشاركة الفنتانٌل مع البوبٌفاكابٌن فً التخدٌر القطنً 

 عند األطفال
 04/10/2016 عقٌل خدام. د

 سومر ٌونس جراحة
دراسة أسباب االنسدادات المعوٌة المٌكانٌكٌة وطرق تشخٌصها عند 

 البالؽٌن
سجٌع مسعود  . د

 ماجد علً. د+ 
22/09/2016 
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 حسٌن حمدان جراحة
تقوٌم الطرق الجراحٌة المتبعة فً مشفى األسـد الجامعً لعبلج 

 سرطان المعـدة
محمود دبرها . د

 عماد أٌوب. د+ 
01/12/2016 

 سلٌمان الجاسم جراحة
دور تنظٌر الصدر بمساعدة الفدٌو فً تشخٌص أسباب انصباب 

 الجنب
 29/12/2016 سلمان القاضً. د

 B-HCGدراسة نتابج عبلج الخصٌة المختفٌة ثنابٌة الجانب بـ  عمار صالح جراحة
خضر رسبلن . د

 اسحاق مهنا. د+ 
17/01/2016 

 باسم أحمد جراحة
 بعد تفتٌت حصٌات DJدراسة جدوى تركٌب القثطرة الحالبٌة 
 الحالب تنظٌرٌاً 

محمد ٌوسؾ  . د
 حسان ناصر. د+ 

16/11/2016 

 حسن الحاج حسٌن طب االطفال
شٌوع البٌلة الجرثومٌة البلعرضٌة عند األطفال ماقبل سن دخول 

 المدرسة
مهـا  خوري  . دة
 هٌثم ٌازجً. د+ 

12/12/2016 

 هند محفوض طب األطفال
البدانة وزٌادة الوزن كعامل خطر لحدوث فقر الدم عند األطفال 

  سنة12-6بالفبة العمرٌة 
أحمد شرٌتح  . د
 أحمد حٌدر. د

13/11/2016 

 سندرا شاهٌن طب األطفال
دراسة العبلقة بٌن نوع اإلرضاع وفقر الدم بعوز الحدٌد عند 

الرضع بٌن عمر الستة أشهر والسنتٌن فً مشفًٌ األسد وتشرٌن 
 الجامعٌٌن

سمٌر أصبلن  . د
 فٌصل مروشٌة. د

21/12/2016 

 ربى ؼانم طب أطفال
ٌّة  أهمٌة قٌاس حموضة المري عند األطفال ذوي األمراض التنفس

 الناكسة
امل حكٌم   . دة
 ؼزل دٌب. دة

21/12/2016 

 ؼنوة شدود طب مخبري
 (الروتافٌروس )دراسة نسبة انتشار العدوى بالفٌروس العجلً 

 كمسبب لحاالت اإلسهال الحاد عند األطفال
. ٌوسؾ زرٌق   د

 منهل حسٌن
25/09/2016 

 مٌس ٌوسؾ طب مخبري
عبلقة المعالم الدموٌة مع مكونات المتبلزمة االستقبلبٌة لدى سكان 

 الساحل السوري
تؽرٌد قدار    . دة
 أرٌج بوبو. دة

16/11/2016 

 كلٌة طب األسنان

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 عبلء محرز
عبلقة الصفات الشكلٌة للمركب األنفً الفكً العلوي مع مختلؾ 

 نماذج النمو العمودي
عبد الكرٌم . د

 حسن
25/01/2016 

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 علً علً
العبلقة بٌن الصفات الشكلٌة للجوؾ العنابً و المتؽٌرات الموجودة 

 فً صندوق االنسجام فً تحلٌل هازوند
 25/01/2016 ٌزن جحجاح. د

تقوٌم االسنان و 
 الفكٌن

 محمد مصطفى
مقارنة مقاومة قوى القص للحاصرات المعدنٌة و الخزفٌة المعاد 
إلصاقها بعد تحضٌر قاعدتها بطرق مٌكانٌكٌة و كٌمٌابٌة مختلفة 

 (دراسة مخبرٌة)
 12/12/2016 فادي خلٌل. د

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 رهام عبدهللا
دراسة عبلقة البعد بٌن الوجنً مع العرض السنخً العلوي و 

السفلً لدى البالؽٌن ذوي سوء االطباق من الصنؾ الثانً الهٌكلً 
 باستخدام التصوٌر الطبقً المحوري المخروطً

 22/05/2016 ٌزن جحجاح. د

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 ؼٌثاء مكحل
العبلقة بٌن الصفات الشكلٌة لمنطقة الرحى الثالثة السفلٌة المنطمرة 

وسوء اإلطباق الهٌكلً فً المستوى السسهمً عند البالؽٌن فً 
 (دراسة سٌفالومترٌة)الساحل السوري 

 03/08/2016 فادي خلٌل. د

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 محمد خدٌجة
دراسة المعالم السٌفالومترٌة للحاالت المترافقة بفقد األسنان الوالدي 

 فً الساحل السوري
 07/12/2016 حازم حسن. د

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 ؼزوان سعٌد
دراسة مقارنة للطرق التنفسٌة العلوٌة فً األصناؾ المختلطة لسوء 

اإلطباق فً المستولى السهمً وفق تحلٌل مكنمارا على الصور 
 الشعاعٌة السفلومترٌة

 18/12/2016 فادي خلٌل. د

تقوٌم األسنان و 
 الفكٌن

 علً الخٌر
دراسة شعاعٌة ثبلثٌة األبعاد للنسج الصلبة و الرخوة فً المركب 
القحفً الوجهً لدى مرضى الصنؾ الثانً نموذج أول فً مرحلة 

 اإلطباق الدابم

+ فادي خلٌل . د
 حازم حسن. د

09/08/2016 
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جراحة الفم و 
 الفكٌن

 29/06/2016 عبدالكرٌم خلٌل. د تقٌٌم فعالٌة تقنٌةموهلر فً اصبلح شق الشفة احادي الجانب عبد المولى الحاج حسٌن

جراحة الفم 
 والفكٌن

 اٌاد خوري
 و الجراحة CO2دراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن استخدام اللٌزر 

التقلٌدٌة فً تدبٌر األورام الحمٌدة و اآلفات ماقبل الخبٌثة داخل 
 التجوٌؾ الفموي

عبد الكرٌم . د
. د+ خلٌل 

 مصطفى ابراهٌم
17/10/2016 

 جورج سلوم طب الفم
تؤثٌر تركٌز الهٌموؼلوبٌن و الفٌرتٌن فً المصل على كثافة العظم 
 الفكً المعّد إلجراء الزرع السنً عند مرضى التبلسٌمٌا الكبرى

+ عمار امون . د
 منذر أسعد. د

19/10/2016 

 لٌانا قنجراوي مداواة األسنان

: دراسة مخبرٌة مقارنة بٌن تقنٌات مختلفة إلعادة المعالجة اللبٌة 
 Rotary Universal portaperالتقلٌدٌة اآللٌة

retreatment system بالمشاركة مع األدوات المنشطة فوق 
 صوتٌاً 

 10/02/2016 عزٌز عبدهللا. د

 طارق عثمان مداواة األسنان
دراسة مقارنة مخبرٌة بٌن الراتنج المركب الهجٌن والنانو متري 

 من حٌث التسرب الحفافً والتؽٌر اللونً
 10/10/2016 منذر حداد.د

 تمٌم الخضر مداواة األسنان
دراسة تؤثٌر مدة تطبٌق ضماد ماءات الكالسٌومعلى التسرب 

 / .دراسة مخبرٌة/الحفافً الذروي
 27/10/2016 باسم سلٌم. د

 محمد ونوس مداواة األسنان
ٌّة بٌن الجٌل الخامس و السادس من المواد  دراسة مقارنة مخبر

 الرابطة لكمبوزٌت من حٌث قوة االرتباط و التسرب الحفافً
 12/12/2016 منذر حداد. د

 محمد أبو شنب مداواة األسنان
 Protaper)دراسة مخبرٌة مقارنة لفعالٌة ثبلثة أنظمة آلٌة 

universal , protaper next , f 350)  مع النظام الٌدوي
 فً تحضٌر األقنٌة الجذرٌة المنحنٌة ألسنان مقلوعة

 16/06/2016 باسم سلٌم. د

 محمد احمد مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة مقارنة لـاثٌر تبٌٌض األسنان على التسرب الحفافً 

بٌن الترمٌمات الراتنجٌة المٌتاكرٌبلتٌة والترمٌمات الراتنجٌة 
 المعدلة بالزجاج الشاردي

 25/10/2016 علً معروؾ. د

 مكسٌم حمامة مداواة األسنان
دراسة مخبرٌة لـتؤثٌر تبرٌد الراتنج المٌتاكرٌبلتً و السٌلورانً 

 على حدوث التسرب المجهري فً حفر الصنؾ الثانً
 31/10/2016 علً معروؾ. د

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 بسام شعفل هندسة إنشابٌة
تقٌٌم تؤثٌر األجنحة المضؽوطة على مقاومة القص فً الجوابز 

 Tالبٌتونٌة عالٌة المقاومة ذات المقطع 
. أحمد عبود   د. د

 نزٌه منصور
27/11/2016 

 علً نوح هندسة إنشابٌة
مساهمة فً دراسة األلٌاؾ الفوالذٌة على سلوك البٌتون عالً 

 المقاومة المصنع بالمواد المحلٌة على الضؽط البسٌط
. علً ترٌكٌة  د. د

 نزٌه منصور
31/10/2016 

 زٌنة أبو عسلً هندسة إنشابٌة
مساهمة فً دراسة تؤثٌر انماط االهتزاز على التحلٌل الستاتٌكً 

 البلخطً المبسط فً األبنٌة العالٌة من البٌتون المسلح
. نبٌل دبانة   د. د

 نزٌه منصور
16/10/2016 

 دٌمة محمد هندسة إنشابٌة
تؤثٌر درجات الحرارة العالٌة على سلوك البٌتون ذاتً االرتصاص 

 من مواد محلٌة
 10/11/2016 ؼاندي جحجاح. د

 رٌما حسن هندسة بٌبٌة
دور المعالجة المٌكانٌكٌة البٌولوجٌة فً تخفٌض انبعاث المٌتان من 

معمل وادي الهـدة : حالة الدراسة  )مطامر النفاٌات البلدٌة الصلبة 
 (طرطوس- 

كوكب حربا   . دة
 هٌثم شاهٌن. د

19/09/2016 

 نجبلء جزعه هندسة بٌبٌة
استخدام مإشرات جودة المٌاه لتقٌٌم صبلحٌة بحٌرة سد صبلح 

 ألؼراض الري و الشرب(السفرقٌة)الدٌن األٌوبً 
 28/11/2016 كوكب حربا. دة
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هندسة 
 طبوؼرافٌة

 التصمٌم األفضل للشبكات المساحٌة باستخدام المصفوفة التصمٌمٌة تمام حماد
ندى محفوض . د
 محسن أحمد. د

19/09/2016 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 حنان علً تصمٌم و إنتاج
دراسة الخصابص المٌكانٌكٌة و الطرق التصمٌمٌة ألجهزة تثبٌت 

 كسور و تشوهات العظام و المفاصل الصؽٌرة
خضر خفٌؾ   . د
 عزت المحمد. د

06/09/2016 

 رإٌا نعمان تصمٌم و إنتاج
تؤثٌر استخدام المواد المالبة المعٌقة للهب على المقاومة الحرارٌة 

 لمادة بولٌمٌرٌة مركبة
لطٌفة الحموي   . دة
 سلٌمان علً. د

06/09/2016 

 سبلفا صقور تصمٌم و إنتاج
اعادة تدوٌر الدارات االلكترونٌة الستخدامها كمواد مالبة فً 

 المركبات البولٌمٌرٌة
لطٌفة الحموي . دة

 علً هترة. د
17/10/2016 

حاسبات و تحكم 
 آلً

 خلدون فاقً
تطوٌر خموارزمٌة لتحدٌد قابلٌة جدولة المهام ذات الوصول 

 العشوابً لنظام تشؽٌل الزمن الحقٌقً متعدد المعالجات
 06/12/2016 محمد حجازٌة. د

حاسبات و تحكم 
 آلً

 عادل دٌوب
دراسة تخفٌض الضجٌج عرٌض الحزمة فً أنظمة التسجٌل 

 الصوتً
 06/09/2016 فابق عراج. د

حاسبات وتحكم 
 آلً

 أٌهم طنبري
تحسٌن السٌاسات األمنٌة للشبكات الحاسوبٌة وتطوٌر خوارزمٌة 

 لفلترة هجوم الخدمة
 12/12/2016 محمد حجازٌة. د

حاسبات وتحكم 
 آلً

 سٌؾ الدٌن عبدالكرٌم
بناء نظام أمن معلومات بتطبٌق شبكً باالعتماد على تولٌد مفاتٌح 

 (بصمة اإلصبع)التشفٌر من السمات الفٌزٌولوجٌة 
 12/12/2016 حسن األحمد. د

 ابراهٌم أحمد طاقة كهربابٌة
دراسة التؽذٌة الكهربابٌة لكلٌة اآلداب فً جامعة تشرٌن بالطاقة 

 الشمسٌة
شعٌب محمود  . د

 علً زاهر. د
01/11/2016 

 صفوان نضوه طاقة كهربابٌة
تصمٌم و تنفٌذ دارة تحكم بدارة بحركة لوح كهروضوبً باستخدام 

 (PIC)الماٌكروكنترولر
ؼسان الحاٌك  . د
 نسمت أبوطبق. د

04/10/2016 

 تحسٌن معامل اإلستطاعة للتجهٌزات الكهربابٌة فً مرفؤ البلذقٌة أحد صالح طاقة كهربابٌة
فٌصل شعبان    . د
 شعٌب محمود. د

05/10/2016 

 عبلء الشٌخ طاقة كهربابٌة
تصمٌم و نمذجة محول دوار و استخدامه فً انظمة األمان فً 

 السٌارات الحدٌثة
. عدنان علً  د. د

 ترحٌب اسكندر
01/11/2016 

 شمسً- دراسة التحكم بنظام هجٌن رٌحً  بتول عمار قوى مٌكانٌكٌة
صبلح داود    . د
 عٌسى ابراهٌم. د

04/12/2016 

 رنا الضبعان قوى مٌكانٌكٌة
ٌّة لتحسٌن عامل أداء المضخة الحرارٌة باستخدام  دراسة تجرٌب

 ًّ  البلقط الشمس
. مها أحمد   د. دة

 بسام حمود
21/12/2016 

 ٌازد حسامو قوى مٌكانٌكٌة
دراسة نظرٌة و تجرٌبٌة لتوربٌن رٌحً مصنع بخبرات و قدرات 

 محلٌة
. سمٌر كفا   د. د

 زٌاد هرموش
28/11/2016 

 احمد سلٌمان قوى مٌكانٌكٌة
  SOL-Gelتحضٌر أفبلم رقٌقة من أكاسٌد المعادن بطرٌقة 

 واشابتها ودراسة خواصها البنٌوٌة والضوبٌة
 04/10/2016 ختام قنجراوي.دة

 تحسٌن أداء انظمة المراقبة ؼٌر المباشرة لضؽط اطارات السٌارات نزار محمد مٌكاترونٌك
محسن داود    . د
 فادي متوج. د

28/11/2016 

 محمود احمد حاج بشٌر مٌكاترونٌك
تصمٌم و أتمتة نظام تحكم لمرحلة الخلط فً خط إنتاج الخلطات 

 اإلسمنتٌة
ربٌع حبٌب   . د
 بسام عطٌة. د

03/10/2016 

 عبٌدة الفاخوري مٌكاترونٌك
تصمٌم نظام قٌاس عن بعد لقراءة العدادات الكهربابٌة المستخدمة 

 فً سورٌة
. بسام عطٌة   د. د

 محسن داوود
21/11/2016 

 الهادي صالح هندسة بحرٌة
مساهمة لنمذجة التؤثٌر المتبادل بٌن المحرك و الرفاص و بدن 

 السفٌنة
 28/08/2016 بسام حمود. د
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 كارول شعله هندسة بحرٌة
نمذجة رقمٌة ثبلثٌة البعد لتحلٌل ظاهرة الؽاطس الدٌنامٌكً للسفن 

 فً األقنٌة
نسرٌن محمد  . دة
 مٌشٌل بربهان. د

05/10/2016 

 كلٌة االقتصاد

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 دٌموتٌبل بشور إدارة أعمال
تقٌٌم مدى تبنً نظم دعم القرار المالً فً القطاع المصرفً  

 دراسة مسحٌة على المصارؾ فً الساحل السوري- 
 06/09/2016 نهاد نادر. د

 نجوى منبل إدارة أعمال
دور استراتٌجٌات تدرٌب الموارد البشرٌة فً تعزٌز المٌزة 

دراسة مٌدانٌة فً  )التنافسٌة فً مإسسات التعلٌم العالً 
 (الجامعات السورٌة 

 23/10/2016 بسام زاهر. د

إحصاء 
 وبرمجة

 محمد عاٌد
أثر النمو السكانً على التجارة الخارجٌة فً سورٌة خبلل 

 2010 - 1995الفترة 
عبدالهادي . د

 الرفاعً
12/12/2016 

علوم مالٌة و 
 مصرفٌة

 رزان الرٌم
دراسة " أثر الحدود السعرٌة على تقلبات سوق  األسهم 

 تطبٌقٌة على سوق دمشق لؤلوراق المالٌة
 21/08/2016 ابً محمود. د

 عمار مرتكوش محاسبة
دراسة مقارنة لكشؾ ممارسات تمهٌد الدخل باستخدام 

 ًّ  دراسة تطبٌقٌة على Eckel و Kustonoنموذج
 الشركات المساهمة فً األسواق المالٌة العربٌة

 06/09/2016 نؽم مكٌة. دة

 قمر عثمان محاسبة
دراسة - أثر حوكمة الشركات على جودة التقارٌر المالٌة 

 تجرٌبٌة على الشركات المدرجة فً األسواق المالٌة العربٌة
 10/11/2016 عفراء علً. دة

 عادل حسن عبلقات دولٌة
النقل السككً فً سورٌة و دوره فً تطوٌر العبلقات 

 االقتصادٌة مع دول الجوار
 29/11/2016 حبٌب محمود. د

 علً كنعان ادارة اعمال
- دور التسوٌق بالعبلقات فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة للمنظمة 
دراسة مسحٌة على عمبلء شركات التؤمٌن فً الساحل 

 السوري
 01/12/2016 سامر قاسم. د

 محمد اسماعٌل إدارة أعمال
تقوٌم ادارة مخاطر االبتمان فً مإسسات التموٌل الصؽٌر 

 .دراسة حالة مإسسة اآلؼاخان  ( 2 )لمعاٌٌر بازل 
 11/01/2016 قصً عمار.د

 سمٌع شحرور عبلقات دولٌة
االستثمارات الصناعٌة فً المناطق الحرة فً سورٌة و 

 دورها فً تنمٌة الصادرات
 28/06/2016 سلمان عثمان. د

 كاترٌن صالح إدارة أعمال
أثر استخدام االتصاالت االدارٌة الفعالة على تحسٌن عملٌة 

دراسة مسحٌة على قطاع الصناعات - اتخاذ القرارات 
 النسٌجٌة فً الساحل السوريّ 

 21/08/2016 علً مٌا. د

 لمى ابراهٌم إدارة أعمال
تقٌٌم تبنً أبعاد المسإولٌة االجتماعٌة للمنظمة فً القطاع 

دراسة مسحٌة على المشافً الخاصة فً محافظة - الصحً 
 البلذقٌة

 21/08/2016 فاطر سلٌطٌن. د

اقتصاد و 
 تخطٌط

 بٌٌر خوري
سٌاسات الدعم الحكومً فً سورٌة وأثرها على عدالة توزٌع 

 2013-1990الدخل فً الفترة بٌن 
 21/08/2016 محمد محمود. د

علوم مالٌة 
 ومصرفٌة

 خلٌل الخنٌسة
أثر السٌولة والمخاطرة على ربحٌة المصارؾ العاملة فً 

دراسة مقارنة بٌن المصارؾ اإلسبلمٌة - سورٌة 
 والمصارؾ التجارٌة الخاصة فً سورٌة

 04/12/2016 حنان ضاهر. د

علوم مالٌة 
 ومصرفٌة

 علً حاتم
:  فً المصارؾ العاملة فً سورٌة 2تطبٌق معاٌٌر بازل 

 الدوافع، الصعوبات والتحدٌات
 12/12/2016 لٌندا اسماعٌل. د

 مضر عبدهللا ادارة االعمال

أثر المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة و الوظٌفٌة على ترتٌب الحاجات 
دراسة تجرٌبٌة على عٌنة من _اإلنسانٌة لدى العاملٌن

العاملٌن فً شركات القطاع العام الصناعً فً الساحل 
 السوري

 22/08/2016 قصً عمار.د
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اقتصاد 
 وتخطٌط

 رزان زٌنة
محددات سعر الصرؾ الحقٌقً وأثرها فً صافً المٌزان 

 2011-1990التجاري السوري خبلل 
 27/10/2016 رٌم محمود. د

اقتصاد 
 وتخطٌط

 وابل ٌوسؾ
سٌاسة دعم الصادرات السورٌة فً مواجهة تحدٌات االنفتاح 

 االقتصادي

نور الدٌن . د
. هرمز     دة
 ؼادة عباس

25/10/2016 

احصاء 
 وبرمجة

 مٌشٌل عزوز
استخدام األسالٌب االحصابٌة فً تقٌٌم األداء االنتاجً فً 

 (ٌورٌا- أمونٌا )نموذج معمل  - الشركات العامة لؤلسمدة 

محمد . د
. عكروش   د
 حسٌن علً

03/11/2016 

 كلٌة التمرٌض

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

االدارة فً 
 التمرٌض

 رشا قاضون
تؤثٌر بٌبة عمل التمرٌض على االحتراق الوظٌفً للمرضٌن فً . د

 وحدات الرعاٌة المركزة
نسرٌن داإد    . د
 منال الجردي. د

01/09/2016 

االدارة فً 
 التمرٌض

 ٌسٌرة قبقلة
تقٌٌم العوامل المرتبطة بتكرر قبول المرضً فً مشفى األسد 

 2013 -  2012الجامعً ما بٌن العامٌن 
. رلى علٌو    د. د

 بثٌنة الكردي
04/09/2016 

تمرٌض 
 البالؽٌن

 سوزان ابراهٌم
تؤثٌر تطبٌق سٌاسة تمرٌضٌة على الوظٌفة التنفسٌة عند مرضى 

 جراحة البطن العلوٌة
فاطمة حبلج   . دة
 سجٌع محمود. د

04/09/2016 

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 عبلء رحال
تؤثٌر تدلٌك الظهر و تدلٌك الٌد و القدم على التعب لدى مرضى 

 دراسة مقارنة- السرطان الخاضعٌن للعبلج الكٌمٌابً 
 03/11/2016 سوسن ؼزال. دة

تمرٌض 
الحاالت 
 الحرجة

 دعد الدبس
تؤثٌر برنامج إعادة التؤهٌل القلبً على الحالة الهٌمودٌنامٌكٌة 
 للمرٌض فً المرحلة الحادة بعد جراحة المجازات اإلكلٌلٌة

سوسن ؼزال    . دة
 حسام بله. د

10/11/2016 

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 حسن العلٌان
تؤثٌر سحب المفرزات مع أو بدون تقطٌر محلول ملحً على نسبة 

اشباع الدم باالوكسجٌن و معدل ضربات القلب عند األطفال 
 دراسة مقارنة: الموضوعٌن على جهاز التهوٌة االلٌة 

مروان عٌسى  . د
 عزٌز زاهر. د

09/08/2016 

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 وسٌم شعٌب
القاببلت عن - تقٌٌم معلومات و اتجاهات ممرضات األطفال 

 االرضاع الطبٌعً

نسرٌن . د
. مصطفى    د
 علً محمد

03/11/2016 

تمرٌض صحة 
 األم و الطفل

 مدى دٌوب
تؤثٌر تعلٌمات العناٌة الذاتٌة على ألم خزع الفرج الواقً عند 

 الخروسات بعد الوالدة
مروان عٌسى    . د
 عصام الدالً. د

09/08/2016 

تمرٌض صحة 
 المجتمع

 مروى علً
مدى استخدام الوسابل التثقٌفٌة فً مراكز الرعاٌة الصحٌة األولٌة 

 فً مدٌنة البلذقٌة
عبلء طوٌل   . د
 لٌندا صالح. دة

01/11/2016 

صحة األم 
 والطفل

 رٌم الجمعه
تؤثٌر تطبٌق الطرق ؼٌر الدوابٌة على شدة اآللم المخاض وزمن 

 الوالدة ومشعر أبؽار

مروان عٌسى   . د
أحمد عبد . د

 الرحمن
03/11/2016 

صحة األم 
 والطفل

 رٌم الجمعه
تؤثٌر تطبٌق الطرق ؼٌر الدوابٌة على شدة اآللم المخاض وزمن 

 الوالدة ومشعر أبؽار

مروان عٌسى   . د
أحمد عبد . د

 الرحمن
03/11/2016 

 كلٌة التربٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

 نسرٌن حسن تربٌة طفل
اتجاهات كل من المدٌرٌن والمعلمٌن والتبلمذة نحو الدمج التربوي 

 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذقٌة- لذوي االحتٌاجات الخاصة  
 21/12/2016 أنساب شروؾ. د
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 سهٌر شاهٌن تربٌة الطفل
الخصابص السٌكومترٌة الختبار رسم الرجل لقٌاس الذكاء لدى 

عٌنة من األطفال العادٌٌن و ذوي االحتٌاجات الخاصة فً رٌاض 
 األطفال

. منذر بوبو   دة. د
 هبل محمد

12/12/2016 

مناهج و طرابق 
 التدرٌس

 زٌن العابدٌن عباس
أثر استخدام الفٌلم التعلٌمً فً تنمٌة بعض المفاهٌم العلمٌة لدى 

دراسة شبة تجرٌبٌة على عٌنة من أطفال الرٌاض - طفل الروضة 
  سنـوات فً محافظة البلذقٌة6-5الرسمٌة بعمر 

مطٌعة احمد  . دة
 مهند مبٌض. د

02/11/2016 

مناهج و طرابق 
 التدرٌس

 لبنا نصر
فاعلٌة برنامج دمج التكنولوجٌا بالتعلٌم فً تنمٌة بعض مهارات 
تطبٌقات الحاسوب و االنترنٌت لدى المعلمٌن المتدربٌن و وجهة 

 (دراسة مٌدانٌة فً محافظة البلذقٌة)نظرهم حوله 
 29/08/2016 خضر علً. د

 عناٌة هللا  حاج نجٌب تربٌة الطفل
مدى التزام مدٌري الحلقة األولى من التعلٌم الساسً بؤخبلقٌات 

 مهنة اإلدارة المدرسٌة من وجهة نظر االمعلمٌن
ؼسان بركات   . د
 فإاد صبٌرة. د

14/12/2016 

 مدار عٌسى تربٌة الطفل
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من معلمً مرحلة التعلٌم األساسً فً 

 مدٌنة البلذقٌة
ؼسان بركات  . د

 سام صقور. د
06/11/2016 

 هدٌل رستم تربٌة الطفل

فاعلٌة برنامج تعلٌمً قابم على استراتٌجٌة الجدول الذاتً فً تنمٌة 
بعض مهارات الفهم القرابً واتجاهات التبلمذة نحوها دراسة شبه 
تجرٌبٌة على تبلمذة الصؾ الرابع االساسً فً كتاب العربٌة لؽتً 

 فً مدٌنة البلذقٌة

 06/09/2016 روعة جناد. دة

 عبٌر عراج تربٌة الطفل
دراسة تقوٌمٌة لدور إدارة رٌاض األطفال فً نشر الوعً البٌبً 

دراسة مٌدانٌة فً رٌاض أطفال محافظة )لدى طفل الروضة 
 (البلذقٌة

. ثناء ؼانم    د. د
 بشرى شرٌبه

04/09/2016 

 عبل حبٌب تربٌة الطفل
معلم )مستوى األداء فً التربٌة العلمٌة لدى عٌنة من طالبات التربٌة

 .فً ضوء كل من قلق التدرٌس و مفهوم الذات األكادٌمً(صؾ
ثناء ؼانم    . دة
 رٌم سلٌمون. دة

30/08/2016 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

االدارة 
 الرٌاضٌة

 عصام ماشً
اتخاذ القرار و عبلقته بتقٌٌم بدابل التخطٌط من وجهة نظر العاملٌن 

ٌّة  فً المإسسات الرٌاض
قاسم ابراهٌم . د

 الفت لطفً. دة
03/01/2016 

التدرٌب 
 ًّ  الرٌاض

 مناؾ ٌونس
أثر استخدام الحقٌبة التعلٌمٌة فً سرعة اتقان مهارة السٌطرة على 

 الكرة فً لعبة كرة القدم
قاسم ابراهٌم . د

 الفت لطفً. دة
03/01/2016 

التدرٌب 
 ًّ  الرٌاض

 محمد الفرا
تؤثٌر التدرٌب باستخدام نظرٌتً دقة الحركات االرادٌة و شروط 
التعلم فً تطوٌر دقة االرسال بوجه المضرب الخلفً بالرٌشة 

 الطابرة

. رؼد فاضل د. دة
 لإي سالمة

09/08/2016 

التدرٌب 
 ًّ  الرٌاض

 ؼٌداء نٌوؾ
 على زمن رد الفعل Dual-Taskتؤثٌر معالجة المهام المزدوجة 
 متر عدو100فً سباق 

رؼد فاضل . دة
 انجٌبل ماضً. دة

09/08/2016 

التدرٌب 
 ًّ  الرٌاض

 نسرٌن صقر
تؤثٌر برنامج للتدرٌب العقلً على سرعة تعلم بعض الحركات 

 األرضٌة فً الجمباز
. ببلل محمود د. د

 مٌسم زهرة
04/12/2016 

المناهج و 
 أصول التدرٌس

 فاتن ابراهٌم
تقٌٌم محتوى منهاج كلٌة التربٌة الرٌاضٌه من وجهة نظر 

 الخرٌجٌن
 29/08/2016 الفت وطفً. دة

 كلٌة الصٌدلة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

تصمٌم و 
 مراقبة الدواء

 نعمى حٌدر
تحري وجود السٌبوترامٌن فً المستحضرات النباتٌة المنحفة 

 المنتشرة فً السوق السورٌة

محمد هارون . د
عزٌزة . دة

 ٌوسؾ
08/05/2016 
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تصمٌم و 
 مراقبة الدواء

 مصطفى صبٌرة
مراقبة تجانس محتوى أجزاء المضؽوطات القابلة للكسر و 

 المصنعة محلٌاً 
أٌات عبود   . دة
 وهاد ابراهٌم. دة

07/06/2016 

تصمٌم و 
 مراقبة الدواء

 نداء موسى
مراقبة و تقٌٌم الفعالٌة المطهرة لمحالٌل البوفٌدون الٌودي 

 الشابعة فً السوق المحلٌة
فاتن سلٌمان  . دة
 ٌوسؾ زرٌق. د

07/06/2016 

تصمٌم و 
 مراقبة الدواء

 تحضٌر محافظ صلبة مطولة التؤثٌر للفوروسمٌد زٌن مهنا
تمٌم حماد    . د
 وهاد ابراهٌم. دة

20/07/2016 

كٌمٌاء حٌوٌة 
 و احٌاء دقٌقة

 عبٌر رجب
أهمٌة قٌاس ارٌتروبوٌتٌن المصل قبل البدء بمعالجة فقر الدم 
باالرٌتروبوٌتٌن البشري المإشب عند مرضى األورام فً 

 مدٌنة البلذقٌة

فراس حسٌن   . د
 رمال اسعد. دة

09/05/2016 

 تحدٌد سوٌات بعض الفبلفوبٌدات فً ثمار الؽرٌفون وعد الخطٌب مراقبة األؼذٌة
معروؾ . د

 الخٌر
11/04/2016 

 لٌن عضٌمة مراقبة األؼذٌة
تؤثٌر بعض شروط التحضٌر المنزلً على محتوى الحدٌد و 

 حمض االسكوربٌك فً حلٌب الرضع
آٌات عبود  .دة
 دٌمة الدٌاب. دة

14/02/2016 

 نزار داوود مراقبة األؼذٌة
مراقبة الملونات االصطناعٌة فً المشروبات الؽازٌة 

 المسوقة محلٌاً فً المنطقة الساحلٌة
 08/05/2016 مفٌد ٌاسٌن. د

 سمٌرة حسٌن مراقبة األؼذٌة
فً بعض  (البنزونات و السوربات)مراقبة المواد الحافظة

الشٌبس و المعجنات المتواجدة فً السوق )أؼذٌة األطفال 
 (المحلٌة

 24/05/2016 مفٌد ٌاسٌن. د

 ؼزل زرٌقة مراقبة األؼذٌة
مراقبة جودة حلٌب الرضع المستورد عبر التحري عن بعض 

 مشعرات أكسدة الدسم و البروتٌن
دٌمة الدٌاب    . دة
 آٌات عبود. دة

04/08/2016 

 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

تصمٌم 
 معماري

 احسان مزٌق
نحو سكن طابقً أكثر توافقا مع محٌطه باالعتماد على 

األبنٌة السكنٌة الطابقٌة : حالة الدراسة / LEED/ منظومة 
 فً مدٌنة البلذقٌة

محمد هٌثم . د
رنا . بصٌص   د
 بدر

01/08/2016 

تصمٌم 
 معماري

 مٌرٌام مقدسً
العبلقة تؤثٌر التصمٌم المعماري للمراكز التجارٌة الحدٌثة 

 على الواقع االجتماعً فً سورٌة
نهاد عبدهللا    . د
 احمد العباسً. د

05/10/2016 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 تارٌخ قرار المنح األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 رونً قسام
تقٌٌم أداء نظام التبدٌل االفتراضً فً الشبكات المضمنة على 

 شرٌحة
رضوان دنده   . د
 طبلل العاتكً. د

14/02/2016 

هندسة النظم و 
الشبكات 
 الحاسوبٌة

 21/12/2016 قاسم قببلن. د MANETتحسٌن أداء استراتٌجٌات التوجٌة فً شبكات الـ علً ابو سعٌد

 المعهد العالً لبحوث البٌئة

 عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
األستاذ 
 المشرف

تارٌخ قرار 
 المنح

 رشا  ابراهٌم حسن كٌمٌاء بٌبٌة
تقدٌر تلوث نبع دٌفة فً البلذقٌة بالنترات باستخدام 

DRASTIC 
 07/12/2016 احمد وزان. د

 وقاٌة بٌبٌة
مها عبد الرحمن 

 ابراهٌم

تقدٌر بعض العناصر المعدنٌة الثقٌلة فً حبوب اللقاح 
التً ٌجمعها نحل العسل فً بعض مواقع محافظة 

 البلذقٌة

فٌنا حمود   . دة
 خلٌل مكٌس. د

23/10/2016 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: sci-research@tishreen-edu.sy  041 – 431890:    فاكس  041 – 431890: هاتف – مدٌرٌة الدراسات العلٌا والبحث العلمً – جامعة تشرٌن 
 

136 

 المعهد العالً لتعلٌم اللغات

 عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
األستاذ 
 المشرف

تارٌخ قرار 
 المنح

تعلٌم و تعلم 
اللؽة 

 الفرنسٌة
 لٌندا متوج

تقوٌم التعبٌر الشفهً لطبلب السنه األولى أدب فرنسً 
 فً كلٌة اآلداب بجامعة تشرٌن

جومانا . دة
. هدٌوه    دة
 منال أسعد

28/08/2016 

تعلٌم و تعلم 
اللؽة 

 الفرنسٌة
 لٌلى جمعه

اتقان مهارة التعبٌر الكتابً لدى طبلب السنة األولى و 
 )الثانٌة فً قسم اللؽة الفرنسٌة فً جامعة تشرٌن 

 (المنحى و الصعوبات 
 24/08/2016 ربداء صقر. دة
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 2016رسائل الدكتوراه المسجلة لعام / 7/ الملحق

 كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

 عنوان البحث اسم الطالب القسم
األستاذ 
 المشرؾ

تارٌخ تسجٌل 
 البحث

 فلسفة
عبلء سلمان 

 ناصر
 مفهوم الجمال و دور الفن فً نظرٌة الوجود عند هٌؽل

ابراهٌم . د
 رزوق

09/02/2016 

 فلسفة
حسان محمد 

 علً
 22/11/2016 محمد فرحة. د المٌتافٌزٌقٌا بٌن كانط و هٌدؼر

 لؽة عربٌة
زكوان سلٌمان 

 مزٌق
قراءة - المإثرات البدٌعٌة و جمالٌات النص عند أبً نواس 

 تحلٌلٌة ببلؼٌة
تٌسٌر . د

 جرٌكوس
26/01/2016 

 لؽة عربٌة
أحمد خالد 

 شرٌقً

ظاهرة االعراب مفهومهـا و مكانتهـا و دورهـا فً تكوٌن 
- النظام القواعدي النحوي و الصرفً  للؽتنا العربٌة 

 اختٌارات من كتب التراث حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري

سامً . د
 عوض

15/03/2016 

 لؽة عربٌة
فاطر ٌوسؾ 

 كحٌله
التقدٌر النحوي حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري عند القدماء 

 والمحدثٌن

مالك ٌحٌا  . د
سمٌرة . د

 الراهب
14/08/2016 

 لؽة عربٌة
كنان علً 

 حسٌن
اآلخر األسود فً مختارات من الرواٌة العربٌة و األمرٌكٌة 

 الحدٌثة
 01/11/2016 عٌد محمود. د

 كلٌة الزراعة

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم

 بتول سلمان حماد إنتاج حٌوانً

دراسة تؤثٌر بعض البٌبٌة والبٌولوجٌة والتكنولوجٌة 
على جودة وسبلمة بعض األسماك المحلٌة 

 والمستوردة فً الساحل السوري

. محمد حسن   د. د
 علً سلطانة

12/01/2016 

 رباب علً دٌوب بساتٌن
التوصٌؾ المظهري والجزٌبً لطرز الكرمة ذات 

 الثمار الملونة المنتشرة فً محافظة طرطوس
جرجس مخول  . د
 حافظ محفوض. د

07/06/2016 

 محمد قٌس نظام بساتٌن

التوصٌؾ واإلكثار الخضري لبعض طرز الخوخ 
 المنتشرة Prunus cerasia Blancheالبري 

 فً الساحل السوري

هٌثم اسماعٌل   . د
 حافظ محفوض. د

02/08/2016 

 رٌم محمد عٌسى بساتٌن

اختبار فعالٌة بعض المخصبات العضوٌة و الحٌوٌة 
و . Solanum Tubersum Lفً نمو البطاطا 

 كمٌة االنتاج و نوعٌته

مٌتادي بوراس  . د
 رٌاض زٌدان. د

14/08/2016 

 بسلم ابراهٌم السٌد بساتٌن

دراسة تؤثٌر تطعٌم هجٌنٌن من البطٌخ األصفر 
cucumis melo .L على أصول مختلفة من

 القرعٌات ، فً النمو و كمٌة االنتاج و نوعٌته

نصر شٌخ . د
احمد . سلٌمان  د

 جلول

27/09/2016 
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 حراج وبٌبة
دٌانا حافظ 
 حمٌدوش

دراسة تؤثٌر بعض العوامل البٌبٌة على المركبات 
الفٌونٌلٌة والزٌوت العطرٌة لكل من القطلب 

Arbtus andrachne والبقص Rhus 
cotinus منطقة جبلة  . 

. محمود علً  د. د
 رٌم سبلمة

12/01/2016 

 إٌفلٌن محمد فرحا حراج وبٌبة

تقٌٌم نمو وإنتاجٌة الزٌت لنبات الجاتروفا 
Jatropha curcas. L تحت تؤثٌر بعض 

الظروؾ البٌبٌة  وعملٌة التقلٌم فً محافظة 
 طرطوس

حسن عبلء الدٌن . د
محمد منهل . د

. د+ الزعبً 
 سوزان عبدهللا

26/01/2016 

 ملك عدنان صبوح حراج وبٌبة

انتخاب وإكثار طرز وراثٌة مرؼوبة لبعض أنواع 
 المنتشرة بحراج محافظة Thymus.Spالزعتر 

 البلذقٌة

. طبلل أمٌن   د. د
 حافظ محفوض

02/08/2016 

علوم التربة 
 والمٌاه

 مٌس علً دٌب

تؤثٌر مستوٌات مختلفة من سماد البٌوؼاز وكمبوست 
مخلفات التبػ المدعم برماد فحم الخشب فً نمو 

وإنتاجٌة ونوعٌة درنات محصول البطاطا 
(Solanum tuberosum)  فً ظروؾ الساحل

 السوري

. علً زٌدان  د. د
 محمد منهل الزعبً

01/11/2016 

 سامر خلٌل ؼانم وقاٌة نبات

دراسة تطور مرض عٌن الطاووس على بعض 
أصناؾ الزٌتون وتؤثٌر محفزات كٌمٌابٌة للمقاومة 

 المكتسبة للسٌطرة علٌه

. محمد طوٌل   د. د
 صباح المؽربً

15/03/2016 

 وقاٌة نبات
مٌس ابراهٌم 

 القبٌلً

مقارنة تؤثٌر بعض المبٌدات الفطرٌة فً مكافحة 
مرض الذبول الوعابً على البندورة المتسبب عن 

 .fudarium oxysporum f.spالفطر 
Lacopersici 

. محمد طوٌل   د. د
 صباح المؽربً

01/11/2016 

 مً كاسر علً وقاٌة نبات

دراسة االنتشار الطبٌعً للنٌماتودا الممرضة 
للحشرات فً ترب الساحل السوري وتقٌٌم فاعلٌة 

 Tutaعزالتها فً مكافحة حافزة أنفاق البندورة 
absolutaفً الزراعة المحمٌة  

. ندى ألوؾ   د. د
 محمد أحمد

22/11/2016 

 كلٌة العلوم

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

 ٌمار عبدهللا حموي رٌاضٌات

تقرٌب مسابل األمثلٌات فً فضاءات ؼٌر منتهٌة 
البعد واستخدام خوارزمٌة النقطة المقربة إلٌجاد 

 الحلول المثلى

محمد سوٌقات  . د
 ٌارا محمد. د

12/01/2016 

 عهد رفٌق حسون رٌاضٌات
دراسة مسؤلة األٌزومورفٌزمعلى بٌانات كٌلً 

 الموجهه وؼٌر الموجهه فوق زمر منتهٌة
 23/02/2016 اسكندر علً. د

 رنا علً مبٌض رٌاضٌات
دراسة تمدٌد السبلسل واالستقرار وقابلٌة الحل فً 

  /BCK/ جبور 
 02/08/2016 أحمد الؽصٌن. د

 بشار نبٌل جدٌد رٌاضٌات

معالجة عددٌة لمنظومات من المعادالت التفاضلٌة 
الجبرٌة المتؤخرة باستخدام تقنٌات التقرٌبات 

 الشرابحٌة

سلٌمان محمود   . د
 محمد علً. د

22/11/2016 

علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

سٌرٌن أحمد ماهر 
 زرٌق

دراسة تشرٌحٌة نسٌجٌة وراثٌة مقارنة لتحدٌد المسار 
 التطوري بٌن ثبلثة أنواع من الفقارٌات الدنٌا

نهلة ابراهٌم    . د
 عمار عمران

07/06/2016 
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علم الحٌاة 
 الحٌوانٌة

 علً طه صبحه

استقصاء فاعلٌة مستخلصات بعض أنواع الرخوٌات 
تجاه بعض أنواع الجراثٌم الممرضة ودراسة 

 فً عدة Strombus Persicusخصوبة النوع 
 مواقع من شاطا البلذقٌة

. فابز صقر   د. د
 أمٌمة ناصر

30/06/2016 

 سٌلفا نبٌل الخصً فٌزٌاء

دراسة عددٌة برمجٌة لتطور األزمنة الحقٌقٌة فً 
مٌكانٌك الكم اإلحصابً لنظرٌة المعاٌرة لببلزما 

 باستخدام Su( 2)الكواركات والؽلٌونات مع الزمرة 
 نظرٌة االضطراب

سلمان الشاتوري  . د
 محً الدٌن نظام. د

19/07/2016 

 رواء علً سلٌم فٌزٌاء
تحضٌر مواد مركبة فراٌتٌة ودراسة خواصها 

 لبلستخدامات الصناعٌة والطبٌة

. بدر األعرج  د. د
+ ابراهٌم ابراهٌم 

 اسكندر منٌؾ. د

02/08/2016 

 خولة كامل حسٌن فٌزٌاء
التصحٌحات اإلشعاعٌة فً تفاعل النٌوترٌنو مع 

 االلكترون وتؤثٌر ذلك على النموذج المعٌاري
. جبور جبور   د. د

 جهاد ملحم
27/09/2016 

 علً بشٌر عباس فٌزٌاء
حساب بعض المقادٌر الترمودٌنامٌكٌة لببلزما 

 ؼلٌون- كوارك 
. محمود أحمد  د. د

 نجاح قببلن
22/11/2016 

 مجد محمد فٌاض فٌزٌاء
استخدام الخامات الطبٌعٌة الزٌلٌتٌة السورٌة المعدلة 
 إلزالة أٌونات الزببق والكروم من المحالٌل المابٌة

ابراهٌم الراهب   . د
 عقل رومٌة. د

22/11/2016 

 سارة إبراهٌم الجمال فٌزٌاء

 60- لنواتً النٌكل  )دراسة السوٌات المحرضة 
 انطبلقاً من التفكك اإلشعاعً لنظٌري 22-والنٌون

 الكوبالت والصودٌوم

. جبور جبور  د. د
 هٌثم جبٌلً

22/11/2016 

 نسرٌن الدو كٌمٌاء
اصطناع بولً استرأمٌد انطبلقاً من مركب لٌبٌدي 

 ودراسة خواصه الرٌولوجٌة وتطبٌقاته الصٌدلٌة

. ٌاسر موسى   د. د
. د+ محمد هارون 

 محمد ناصر

12/01/2016 

 ابراهٌم منٌر بسما كٌمٌاء

تطوٌر منظومة تحلٌل فولط أمبٌرومترٌة بتصنٌع 
الكترودات عاملة جدٌدة لتحدٌد نزر بعض المعادن 

 وتطبٌقها بٌبٌاً 
 18/10/2016 هاجر ناصر. د

 كٌمٌاء
ؼفران محمد مطٌع 

 قواس

دراسة الشروط المثلى لتحدٌد جملة ثبلثٌة المكونات 
 من الصادات الحٌوٌة بالطرابق الكروماتوؼرافٌة

محمد معروؾ  . د
أمٌر الحاج . د

أسامة . د+ صكر 
 منصور

06/12/2016 

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربابٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 نؽم بسام عباس اتصاالت
دراسة وتحسٌن تسطح الربح وعرض الحزمة 

 RAMAN-EDFAللمضخات الضوبٌة المختلطة 

. فابق عراج   د. د
. د+ عفٌؾ صقور 

 هدٌل عٌسى
09/02/2016 

 اتصاالت
محمد حسن 

 الصرن
تحلٌل و تطوٌر هوابٌات تشكٌل الشعاع المتكٌؾ 

 لتحسٌن السعة و نسبة االشارة إلى الضجبج
. معٌن ٌونس   د. د

 شحادة موسى
30/06/2016 

حاسبات 
 وتحكم آلً

أسامة محمد 
 اسماعٌل

تحسٌن آلٌة فهرسة واسترجاع ملفات الفٌدٌو 
 باالعتماد علة مٌزات الهدؾ اللون والحواؾ والبنٌة

 12/01/2016 محمد حجازٌة. د
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حاسبات 
 وتحكم آلً

عصام محمود 
 أسعد

تحسٌن نموذج التحكم التنبإي الوظٌفً الصلد لنظم 
 مبلحقة المسار

 30/06/2016 ببلل شٌحا. د

حاسبات 
 وتحكم آلً

نور سمٌع 
 ؼضبان

تحسٌن التعرؾ على الكبلم للمتحدثٌن باللؽة العربٌة 
 باستخدام السمات السمعٌة و البصرٌة

 12/01/2016 جعفر الخٌر. د

قوى 
 مٌكانٌكٌة

 منهل حسن البري
وضع نموذج لحساب الحموالت االٌرودٌنامٌكٌة على 

الجسم الطابر المرن وتقدٌر العمر الفنً والتعب 
 الناجم عن هبات الرٌح والمناورات

. محمد عطا بطل د. د
أدٌهم . د+ أٌهم الشبل 

 السٌد
06/12/2016 

 هبة حلٌوه مٌكاترونٌك
بنا واختبار خوارزمٌة جدٌدة للتخطٌط األمثل لمسار 

 روبوت متنقل فً متاهة متؽٌرة ثنابٌة البعد

. محسن داود  د. د
. د+ نزار عبدالرحمن 
 بسام عطٌة

19/07/2016 

 مٌكاترونٌك
عبدالرزاق سعٌد 

 دبور
تصمٌم نظام تجمٌع صناعً متكٌؾ باستخدام 

 روبوت مقاد بواسطة رإٌة اآللة
. ربٌع حبٌب   د. د

 مرٌم ساعً
01/11/2016 

 كلٌة الهندسة المدنٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب :رمز القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

الهندسة 
المابٌة 
 والري

رٌم حمدان 
 خضور

تحدٌد نفوذٌة الترب فً سهل ٌبرود باستخدام 
 طرٌقتً العنقدة والجار األقرب

عباس عبدالرحمن    . د
 علً األسعد. د

02/08/2016 

الهندسة 
المابٌة 
 والري

 دٌمة محسن محمد
نمذجة تداخل مٌاه البحر ضمن طبقة المٌاه الجوفٌة 

الحرة وإدارة مواردها المابٌة بٌن نهري السن 
 والروس

. شرٌؾ حاٌك     د. د
 علً األسعد

14/08/2016 

 ؼنوة جابر دبول إنشابٌة
تطوٌر منحنٌات التذرر االحتمالً لتققٌم قابلٌة األذى 

 الزلزالً فً المبانً البٌتونٌة المسلحة
نزٌه . نبٌل دبانة  د. د

 منصور
15/03/2016 

 إنشابٌة
ولٌد ؼسان 

 سلٌمان

دراسة التدعٌم المختلط لعقدة جابز عمود بٌتونٌة 
باستخدام عنار معدنٌة وبولٌمٌرات مدعمة بؤلٌاؾ 

 كربونٌة
 15/03/2016 علً ترٌكٌة. د

 إنشابٌة
وعد ابراهٌم 

 الخطٌب
دراسة سلوك الجٌزان من البٌتون ذاتً التوضع على 

 القص
 15/03/2016 ؼاندي جحجاح. د

 إنشابٌة
دارٌن شعبان 

 السبلمة

تطوٌر عبلقة مقاومة الفتل للجوابز البٌتونٌة المسلحة 
ذات الفتحات المحدثة أثناء االستثمار والمقواة 

 CFRPبشرابح 

. ؼاندي جحجاح  د. د
 إحسان الطرشة

15/03/2016 

 علً عزٌز طوالو إنشابٌة
السلوك الزلزالً لجدران القص المعدنٌة الصفابحٌة 
المختلطة الحاوبة على فتحات فً الجمل اإلنشابٌة 

 لؤلبنٌة العالٌة

. عصام ناصر   د. د
 ؼانً لوحو

15/03/2016 

 رامٌا بدٌع ؼالٌة إنشابٌة
مساهمة إلٌجاد عبلقة مقاومة القص فً الجوابز 

 أزو CFالبٌتونٌة المسلحة باستخدام ألٌاؾ الكربون 
  لمقاومة القصCFRPقضبان 

 15/03/2016 طارق أصبلن. د

 إنشابٌة
ؼصون مٌشٌل 

 أندراوس

من - دراسة سلوك العناصر الخاضعة لئلنعطاؾ 
تحت تؤثٌر التحمٌل - البٌتون عالً المقاومة 

 الستاتٌكً المتكرر
 29/03/2016 أحمد علً عبود. د

 حنان ٌاسن حسٌن إنشابٌة
تحسٌن التصمٌم الزلزالً لبعض نماذج الجسور 

 باستخدام تحلٌل الضرر االحتمالً
. ناٌل حسن     د. د

 بسام حوٌجة
30/08/2016 
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 إنشابٌة
مقداد عزٌز 

 زٌزفون

دراسة تحلٌلٌة تجرٌبٌة للسلوك المٌكانٌكً للعناصر 
اإلنشابٌة السندوٌشٌة المصنعة محلٌاً من ألواح الفاٌبر 

 ؼبلس مع حشوة فوم

. درٌد سلوم    د. د
 علً ترٌكٌة

27/09/2016 

 هادٌا حبٌب متوج هندسة بٌبٌة
نمذجة انتقال الملوثات فً المٌاه الجوفٌة باستخدام 

Modflow و MT3D 
. حسام صبوج   د. د

 رابد جعفر
09/02/2016 

هندسة 
 وإدارة تشٌٌد

سوزان محمود 
 تفاحة

تطوٌر تراكٌب إسمنتٌة مسلحة باأللٌاؾ الزجاجٌة 
GRCباستخدام إضافا من مصادر محلٌة  

 30/06/2016 علً خٌر بك. د

هندسة 
 وإدارة تشٌٌد

مادونا سهٌل 
 بشارة

تحسٌن مإشرات طرق تشٌٌد األبنٌة ونمذجة العوامل 
 المإثرة على اختٌار البدٌل األمثل

 30/06/2016 بسام حسن. د

     

 كلٌة طب األسنان

 األستاذ المشرؾ عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تقوٌم 
األسنان 
 والفكٌن

سلٌمان حسان 
 أحمد

مقارنة بٌن تؤثٌر الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات والقطع 
القشري على تسرٌع الحركة السنٌة التقوٌمٌة لدى 

 البالؽٌن
 06/12/2016 حازم حسن. د

 كلٌة التربٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

 ؼزل أحمد ٌونس إرشاد نفسً

االعتقاد بعالم منصؾ وخبرات االنصاؾ المدرسٌة 
الضحٌة ، الفاعل ،  )وعبلقتها بالسلوك العدوانً 

دراسة مٌدانٌة لدى عٌنة من طلبة التعلٌم  (المدافع 
 المهنً فً محافظة البلذقٌة

رٌم . فإاد صبٌرة  د. د
 كحٌلة

12/01/2016 

 هناء صالح شبٌب إرشاد نفسً

خصابص السٌكومترٌة لكل من اختبار كورنٌل 
 ومقٌاس تقدٌر الخصابص Xللتفكٌر الناقد المستوى 

السلوكٌة وفاعلٌتهما فً الكشؾ عن الطلبة الموهوبٌن 
دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة  )والمتفوقٌن تحصٌلٌاً 

 (البلذقٌة 

. منذر بوبو    د. د
 بشره شرٌبة

12/01/2016 

 رشا ابراهٌم حٌدر تربٌة طفل

فاعلٌة برنامج قابم على نظرٌة االعتقاد بعالم منصؾ 
فً تدعٌم الؽفران لتخفٌؾ المٌل نحو ردود األفعال 

دراسة شبه -االنتقامٌة لدى عٌنة من طلبة معلم صؾ
 تجرٌبٌة فً كلٌة التربٌة فً جامعة تشرٌن

رٌم . فإاد صبٌرة   د.د
 كحٌلة

09/02/2016 

 أمجد تركً أسعد تربٌة طفل

فاعلٌة برنامج تدرٌبً قابم على فنٌة التعزٌز 
باالقتصاد الرمزي فً تنمٌة مهارات التواصل لدى 

درسة - األطفال ذوي فرط النشاط ونقص االنتباه 
 شبه تجرٌبٌة فً محافظة البلذقٌة

. صفاء صبح    د. د
 أنساب شروؾ

15/03/2016 

 نورا صالح سلمان تربٌة طفل

بناء اختبار مصمم فوق نموذج راش لقٌاس مهارات 
المعلمٌن فً الكشؾ عن التبلمذة ذوي صعوبات 

 دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة البلذقٌة- التعلم 

. منذر بوبو   د. د
 أنساب شروؾ

15/03/2016 
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مناهج و 
طرابق 
 التدرٌس

 رٌما محمد المودي

أثر برنامج تدرٌبً لمهارات إدارة سلوك التبلمذة فً 
دراسة شبه - معتقدات فاعلٌة الذات وإدارة الصؾ 

شعبة / تجرٌبٌة على عٌنة من طلبة السنة الرابعة 
 .فً كلٌة التربٌة بجامعة طرطوس / ممعلم صؾ

. رٌم سلٌمون    د. د
 ثناء ؼانم

30/06/2016 

مناهج و 
طرابق 
 التدرٌس

رمضان ابراهٌم 
 ابراهٌم

أثر استخدام طرٌقتً الحصة ولعب األدوار فً 
تحصٌل قواعد إمبلء اللؽة العربٌة وتنمٌة دافعٌة 

دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من تبلمذة -  التعلم 
الصؾ السابع األساسً فً مدارس مدٌنة البلذقٌة 

 الحكومٌة

. روعة جناد    د. د
 هند خٌربك

02/08/2016 

 سوسن جابر عباس تربٌة طفل

فاعلٌة برنامج تدرٌبً مصمم وفق مدخلً إعادة 
هندسة العملٌات اإلدارٌة والحوكمة فً تطوٌر األداء 

دراسة - اإلداري لمدٌري مإسسات رٌاض األطفال 
شبه تجرٌبٌة على عٌنة من مدٌري مإسسات رٌاض 

 األطفال فً مدٌنة البلذقٌة

. ناٌفة علً     د. دة
 مطٌعة أحمد

14/08/2016 

 رٌم  حكمات جراد تربٌة طفل

فعالٌة الذات التدرٌسٌة وعبلقتها بكل من الذكاء 
العاطفً والضؽوط المهنٌة لدى معلمً الحلقة األولى 

 فً محافظة البلذقٌة

لبنى . روعة جناد  د. د
 جدٌد

14/08/2016 

مناهج و 
طرابق 
 التدرٌس

 صبا ماجد علً

أثر استخدام طرٌقة المشروعات فً اكساب بعض 
دراة شبه تجرٌبٌة على عٌنة - المهارات الزراعٌة 

من طلبة الصؾ السابع األساسً فً مدارس مدٌنة 
 البلذقٌة الرسمٌة

. فإاد صبٌرة   دة. د
 منال سلطان

18/10/2016 

 إٌمان علً بدر إرشاد نفسً

فاعلٌة برنامج إرشادي معرفً سلوكً لتخفٌؾ 
أعراض اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة لدى 

دراسة شبه تجرٌبٌة على عٌنة من أبناء - المراهقٌن 
 شهداء محافظة البلذقٌة

. فإاد صبٌرة    د. د
 رٌما السعدي

06/12/2016 

 كلٌة االقتصاد

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

اقتصاد و 
 تخطٌط

 رابد رفٌق الرحٌه

البعد التنموي الستثمار النفط فً سورٌة ، دراسة 
تحلٌلٌة لآلثار الترتبة الستثمار النفط السوري على 

دراسة حالة قطاع - قطاعات االقتصاد الوطنً 
 (2011-2001)الصناعة خبلل الفترة 

محمد دٌوب          . د
 روال اسماعٌل. دة

14/08/2016 

اقتصاد و 
 تخطٌط

 حسٌن ٌاسٌن وقاؾ
أثر االبتمان المصرفً و تخصٌصه القطاعً فً 

 االستثمار و النمو االقتصادي فً سورٌة
 14/08/2016 عصام اسماعٌل. د

اقتصاد و 
 تخطٌط

 صفاء هاشم عبود
محددات التجارة الخارجٌة فً الجمهورٌة العربٌة 

 السورٌة باستخدام نموذج الجاذبٌة
 18/10/2016 عصام اسماعٌل. د

اقتصاد و 
 تخطٌط

 علً أسعد حسن
دراسة تحلٌلٌة لتطور بنٌة التجارة الخارجٌة السورٌة 

 وعبلقته بمعدل النمو االقتصادي
 22/11/2016 محمد دٌوب. د

إحصاء 
 وبرمجة

 وسٌم محمد أحمد

بناء نموذج رٌاضً للعبلقة بٌن مإشرات التنمٌة 
دراسة - البشرٌة زمإشرات الخدمات الصحٌة 
 تطبٌقٌة على المنطقة الساحلٌة

. ابراهٌم العلً   د. د
 ٌسٌرة درٌباتً

12/01/2016 
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إحصاء 
 وبرمجة

 تقدٌر حجم قوة العمل فً القطاع الخدمً فً سورٌة عبل علً اسبٌر
عبد الهادي . د

 الرفاعً
12/01/2016 

إحصاء 
 وبرمجة

مازن محمد نذٌر 
 دٌب

أثر تؽٌٌر المإشرات المالٌة فً التنمٌة االقتصادٌة 
 واالجتماعٌة فً سورٌة

 30/06/2016 شكٌب بشمانً. د

إحصاء 
 وبرمجة

لمى محمد 
 عبدالجلٌل منبل

دراسة تنفقات وتموٌل المخاطر الصحٌة ومنعكساتها 
 دراسة تطبٌقٌة فً الساحل السوري- على األسرة 

محمد عكروش    . د
 فواز حٌدر. د

30/06/2016 

إحصاء 
 وبرمجة

براءة أسامة أبو 
 كؾ

دراسة أثر المتؽٌرات االقتصادٌة والدٌموؼرافٌة فً 
قطاع اإلسكان فً سورٌة باستخدام التحلٌل 

 اإلحصابً متعدد المتؽٌرات
 27/12/2016 شكٌب بشمانً. د

 إدارة أعمال
باسل سلٌمان عبلء 

 الدٌن

دور استراتٌجٌات التسوٌق الداخلً فً تحقٌق الرضا 
- الوظٌفً وانعكاسه على جودة الخدمة المصرفٌة 
 دراسة مٌدانٌة فً المصارؾ التجارٌة السورٌة

 29/03/2016 منذر مرهج. د

 إدارة أعمال
مادلٌن محمد 

 جنببلط

نموذج مقترح لتطبٌق االعتماد األكادٌمً فً 
مإسسات التعلٌم العالً من منظور إدارة الجودة 

 دراسة مٌدانٌة على جامعة تشرٌن-الشاملة  
 30/06/2016 بسام زاهر. د

 أٌهم نظٌر أحمد إدارة أعمال
جودة المعلومات التسوٌقٌة وإدارة العبلقة مع العمٌل 

 نموذج مقترح فً المصرؾ التجاري السوري- 
 19/07/2016 سامر قاسم. د

 كنان سهٌل صالح إدارة أعمال

تؤثٌر قٌمة العبلمة التجارٌة على والء العمٌل فً 
دراسة مسحٌة على مستهلكً -األزمات االقتصادٌة 

 العبلمات التجارٌة فً الساحل السوري
 02/08/2016 باسم ؼدٌر. د

 جودت دانٌال دٌوب تسوٌق

نموذج مقترح الستخدام قنوات التسوٌق االلكترونً 
دراسة - فً التؤثٌر على مراحل عملٌة الشراء 

مسحٌة على عمبلء شركات االتصاالت فً 
 الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 30/08/2016 سامر قاسم. د

علوم مالٌة 
 ومصرفٌة

 دالٌا ابراهٌم ؼٌا

قرارات التموٌل واالستثمار وأثرها فً الربحٌة 
دراسة تطبٌقٌة على شركات صناعة - والمخاطرة 

 النسٌج فً سورٌا

. رضوان العمار   د. د
 زٌنة األحمد

12/01/2016 

علوم مالٌة 
 ومصرفٌة

 عبلء زٌاد خزام
انحراؾ سعر الصرؾ الحقٌقً عن مسنواه التوازنً 

 وأثره فً االقتصاد السوري
. رضوان العمار   د. د

 لٌندا اسماعٌل
24/05/2016 

 فاتن علً رٌـا محاسبة

أثر األزمة السورٌة على العبلقة بٌن الضابقة المالٌة 
ًّ للشركات  دراسة تجرٌبٌة على - و التهرب الضرٌب

الشركات المساهمة المسجلة فً هٌبة األوراق و 
 األسواق المالٌة السورٌة

لطٌؾ زٌود         . د
 رٌم عٌسى. دة

27/12/2016 

 كلٌة الهندسة المعلوماتٌة

 األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

هندسة 
النظم 

والشبكات 
 الحاسوبٌة

 علً اسماعٌل
تطوٌر خوارزمٌة عضوٌة المجموعة و اضافة مزاٌا 

جدٌدة الى منصة عمل مجموعة الؽرض الموزع 
jgroup 

. رضوان دنده د. د
 قاسم قببلن

15/03/2016 
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هندسة 
النظم 

والشبكات 
 الحاسوبٌة

 هبة حٌدر
تحسٌن كفاءة استخدام الطاقة فً األنظمة المضمنة 

 من الجٌل الرابع
. رضوان دنده  د. د

 محمد صبٌح
04/05/2016 

هندسة 
النظم 

والشبكات 
 الحاسوبٌة

 رونً قسام
تطوٌر نموذج للتوجٌه فً الشبكات المضمنة على 

 الشرٌحة باستخدام خوارزمٌات التعلم المتقدمة
. رضوان دنده  د. د

 طبلل العاتكً
04/05/2016 

هندسة 
النظم 

والشبكات 
 الحاسوبٌة

 24/05/2016 احمد احمد. د LTEتحسٌن أمن االتصاالت الخلوٌة فً شبكات  امانً ستٌتً

هندسة 
النظم 

والشبكات 
 الحاسوبٌة

 حٌان  رجب
تحسٌن كفاءة إدارة الموارد فً بٌبة الحوسبة 

 السحابٌة
. رضوان دنده   د. د

 قاسم قببلن
01/11/2016 

 
 كلٌة الهندسة المعمارٌة

 األستاذ المشرفعنوان البحث  اسم الطالب :رمز القسم
تارٌخ تسجٌل 

 البحث

تصمٌم 
 معماري

 خدٌجة طنجور
نحو منهجٌة لتقٌٌم االستدامة االقاتصادٌة من منظور 

حالة دراسٌة األبنٌة اإلدارٌة فً )هندسة القٌمة 
 (البلذقٌة

. هانً ودح   د. د
 روال نتٌفة

14/08/2016 

 المعهد العالً للبحوث البحرٌة

 تارٌخ تسجٌل البحث األستاذ المشرف عنوان البحث اسم الطالب القسم

كٌمٌاء 
 بحرٌة

سمر خالد 
 جوالق

دٌنامٌكٌة العناصر المؽذٌة بؤشكالهـا 
و ارتباطها ببعض  (عضوٌة و ال عضوٌة)المختلفة

 العناصر المعدنٌة فً المٌاه الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة
 18/10/2016 حازم كراوي. د

بٌولوجٌا 
 بحرٌة

 أٌهم هانً عٌد
دراسة حقلٌة و مخبرٌة لبٌولوجٌا النمو و التكاثر 

 Scyllarides latusللكركند المتوسطً  
(Letrille , 1803) 

 14/08/2016 ازدهار عمار. دة

بٌولوجٌا 
 بحرٌة

سامر محمد 
 صفا مامٌش

دراسة الدالبل الحٌوٌة فً القنادٌل البحرٌة فً المٌاه 
 الشاطبٌة لمدٌنة البلذقٌة

. هانً ضرؼام   د. د
 سمر اختٌار

02/08/2016 
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 2016رسائل الدكتوراه المنجزة خالل العام  / 8/ الملحق

 

 كلٌة االقتصاد

 المنح قرار تارٌخ المشرف البحث عنوان الطالب اسم القسم

 االقتصاد
 والتخطٌط

 سلمان ؼٌداء
 االستثمارات جذب فً المصرفً التسوٌق استراتٌجٌات دور

 سورٌة فً العاملة المصارؾ بعض على تطبٌقٌة حالة - الدولٌة
 هرمز الدٌن نور .د

 قاسم سامر .د
9/20/2016 

 خضرة محمد 
 فً تطبٌقه ومتطلبات الوسابط متعدد النقل لنظام االقتصادٌة الفعالٌة

 سورٌة
 12/12/2016 هرمز الدٌن نور .د

 زٌتً اٌاد 
 واالقتصادٌة السٌاسٌة الضؽوط مواجهة فً الخارجٌة السٌاسة دور

 م 2012 -2000 الفترة خبلل سورٌا على
   محمود ٌوسؾ .د

 شرٌقً طرفة .د
3/23/2016 

 عاصً عٌسى أحمد المحاسبة
 الخارجً المراجع تقدٌر على الشركات حوكمة قواعد تطبٌق أثر

 األعمال بٌبة فً مٌدانٌة دراسة - المالٌة القوابم فً الؽش الحتمال
 السورٌة

   العربٌد عصام .د
 العثمان نادر محمد .د

1/5/2016 

 اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة

 المنح قرار تارٌخ المشرف البحث عنوان الطالب اسم القسم

 10/9/2016 ٌونس ٌونس .د الببلؼة و النحو بٌن الجر حروؾ لمعانً الداللً التؽٌر حسٌن خدٌجه العربٌة اللؽة

 9/27/2016 البب ابراهٌم .د الكرٌم القرآن فً شاهد لها ٌرد لم التً النحوٌة القواعد بربهان حكمت 

 الفلسفة
 ابراهٌم جمعة

 الطراؾ
 11/16/2016 مهلوبً برهان .د رشد ابن عند الحركة مفهوم

 كلٌة الزراعة 

 المنح قرار تارٌخ المشرف البحث عنوان الطالب اسم القسم

 أحمد طارق حقلٌة المحاصٌل
 العقد تكوٌن فً والزنك البورون بعنصري الورقً التسمٌد تؤثٌر

 تحت Vicia Faba L العادي الفول ؼلة ومكونات اآلزوتٌة
 . السوري الساحل ظروؾ

  سبلمة سلٌمان د.أ
 حٌدر علً .د 

9/25/2016 

 ابراهٌم عبٌر ؼابات علوم
 الساحل فً اللبنانً لؤلرز  الطبٌعً التجدد دراسة فً مساهمة

 السوري
 .د    قبٌلً عماد .د

 ثابت علً
12/4/2016 
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 Oubay علوم مالٌة
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Managerial Judgment Factors and the Real 
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Appraisal Process: Evidence from UK 
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International Journal of 
Business and Social 
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USA 

7 (5), 2016 

 Oubay علوم مالٌة
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Managerial Judgment Versus Financial 
Techniques in Strategic Investment 
Decisions: An Empirical Study on the Syrian 
Coastal Region Firms. 

International Journal of 
Business, Economics and 
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 ,Bushra Ali علوم مالٌة
Oubay 
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Studying the integration of Damascus 
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Markets 

International Journal of 
Business, Economics and 

Management 
Singapore 

3 (7), 2016 

تؤثٌر المشاركة فً إعداد الموازنة على األداء اإلداري فً  إٌاد حاتم.د المحاسبة
 دراسة –ضوء تؽٌر االلتزام التنظٌمً والعدالة التوزٌعٌة 

 مٌدانٌة على المنشآت الزراعٌة

 2016(  3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

تؤثٌر جودة الخدمة التعلٌمٌة على رضا طبلب الجامعات  جمانة عثمان اإلدارة
  دراسة مٌدانٌة بالتطبٌق على طبلب جامعة البعث–

مجلة جامعة البعث للعلوم 
 اإلنسانٌة

 2016لعام  (38)المجلد 

 –تصورات الطبلب حول مهنة المحاسبة وعمل المحاسب  رٌم عٌسى. د المحاسبة
 دلٌل من كلٌة االقتصاد فً جامعة تشرٌن

 2016( 4)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

رولى دٌك، بتول . د المحاسبة
 شٌخ ٌاسٌن

 2016( 3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن تحلٌل القوابم المالٌة باستخدام نافذة تحلٌل مؽلؾ البٌانات

 –نور حسن وحود  اإلدارة
 سامر قاسم.د

 دراسة –واقع تبنً المسإولٌة االجتماعٌة فً التسوٌق 
 مٌدانٌة فً شركة جود للصناعات الؽذابٌة 

 2016( 3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

. د- عفٌؾ حٌدر.د االقتصاد
 –عصام اسماعٌل 

 فرٌد مٌلٌش

 2016( 2)العدد  مجلة جامعة تشرٌن مشروع ربط البحار الخمسة ومتؽٌرات النظام الدولً

. د- محمد صقر.د االقتصاد
 لورا –حٌان سلمان 
 محمد عباس

أثر األزمة السورٌة على األمن السٌاحً فً سورٌة 

 (2013-2007دراسة مقارنة بٌن فترة األزمة وما قبلها )

 2016( 5)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

 –أٌمن العشعوش .د اإلحصاء
 عبادة سمٌع ؼضبان

تحلٌل إدارة المخاطر التشؽٌلٌة فً المصرؾ التجاري 

 2011 حتى 2004السوري خبلل الفترة 

 2016( 2)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

 –حبٌب محمود . د االقتصاد
 كارول الصاٌػ

مجلة جامعة دمشق للعلوم  دراسة تحلٌلٌة القتصادٌات الموارد المابٌة
 االقتصادٌة والقانونٌة

 2016( 3)العدد 

أثر استخدام تكنولوجٌا المعلومات على أداء طلبة جامعة  طالب أحمد. د اإلحصاء
 تشرٌن باستخدام التحلٌل التمٌٌزي

 2016( 3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

عبد الهادي . د اإلحصاء
 نبال –الرفاعً 

 دخول

دراسة أثر العوامل االجتماعٌة فً تصنٌؾ اإلنفاق 

- 2000 )االستهبلكً فً سورٌة خبلل الفترة الممتدة 

2010)  

 2016( 6)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

 2016( 4)العدد مجلة جامعة تشرٌندراسة العوامل االقتصادٌة المإثرة على اإلنفاق عبدالهادي الرفاعً .د اإلحصاء
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 االستهبلكً فً سورٌة باستخدام التحلٌل العاملً نبال دخول

عبد الهادي . د اإلحصاء
 نبال –الرفاعً 

 دخول

استخدام التحلٌل التمٌزي لتصنٌؾ اإلنفاق االستهبلكً 
 لؤلسرة فً سورٌة بناء على بعض العوامل االقتصادٌة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
 اإلنسانٌة

 2016( 38)المجلد 

- رضوان العمار. د علوم مالٌة
 زٌنب مهنا

دور المإشرات المالٌة فً تقوٌم األداء المالً فً 
 المصارؾ اإلسبلمٌة العاملة فً سورٌة

 2016( 6)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

أبً محمود، عبلء . د علوم مالٌة
 محمد

جودة الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة وأثرها فً رضا 
دراسة مقارنة بٌن فروع المصارؾ العامة : العمٌل

 .والخاصة فً مدٌنة حماة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
 اإلنسانٌة

 2016( 38)العدد 

أبً محمود، رزان . د علوم مالٌة
 الرٌم

أثر توسٌع الحدود السعرٌة على تقلبات سوق دمشق 
 لؤلوراق المالٌة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
 اإلنسانٌة

 2016( 38)العدد 

 –رضوان العمار . د علوم مالٌة
 هبه عبٌده

الرسوم والعموالت المصرفٌة وأثرها على اإلٌرادات 
الصافٌة فً المصارؾ التجارٌة التقلٌدٌة العاملة فً 

 سورٌة

 2016( 6)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

أثر السٌاسة المحاسبٌة العدوانٌة على تكلفة رأس المال  فاتن علً رٌا محاسبة
المملوك للشركات السورٌة المساهمة المسجلة فً هٌبة 

 األوراق واألسواق المالٌة السورٌة

 2016( 6)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

سامر أحمد قاسم . د اإلدارة
  رشا نزار جدٌد –

استخدام نموذج األبعاد الستة البتكار الخدمات لتقٌٌم األداء 
 )التسوٌقً فً القطاع المصرفً خبلل األزمة السورٌة 

دراسة مقارنة بٌن المصرؾ التجاري السوري وبنك بٌمو 
 (السعودي الفرنسً

 2016( 4)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

تقوٌم فعالٌة الحمبلت اإلعبلنٌة استناداً إلى االستجابة  فاطر سلٌطٌن. د اإلدارة
 دراسة مسحٌة الستجابات –السلوكٌة للمستهلك 

المستهلكٌن فً مدٌنة البلذقٌة نحو إعبلنات التلفاز 
 .السوري عن اللصاقة الطاقٌة

 2016( 6)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

- حنان ضاهر.  د علوم مالٌة
 أحمد وسوؾ

 دراسة تطبٌقٌة –محددات الربحٌة فً شركات التؤمٌن 
 على شركات التؤمٌن العاملة فً سورٌة

 2016( 3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

- حنان ضاهر.  د علوم مالٌة
 وجد الصابػ

أثر المعرفة المالٌة على مشاركة األفراد فً سوق دمشق 
 لؤلوراق المالٌة

 2016( 3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

بسام حسن زاهر . د اإلدارة
  هشام عدنان الٌقة–

دراسة تحلٌلٌة لواقع القروض الممنوحة من قبل مإسسة 

للمشروعات الصؽٌرة  (AKDN)التموٌل الصؽٌر األولى 

والمتناهٌة الصؽر فً محافظة البلذقٌة خبلل الفترة 

(2012 – 2016) 

مجلة جامعة البعث للعلوم 
 اإلنسانٌة

 2016( 38)المجلد 

. د-محمد عكروش. د إحصاء
 –ٌسٌرة درٌباتً 

 دارٌن محمد جلمودي

كٌفٌة تطبٌق الدوال المالٌة االكتوارٌة لحساب القٌم الحالٌة 
 للمعاشات المستحقة عند التقاعد

 2016( 2)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

. د-محمد عكروش. د إحصاء
 –ٌسٌرة درٌباتً 

 دارٌن محمد جلمودي

تصنٌؾ المحافظات السورٌة حسب إنفاق األسر على 
 السلع الؽذابٌة باستخدام التحلٌل متعدد المتؽٌرات

 2016( 5 )العدد  مجلة جامعة تشرٌن

سلمى تٌشوري، علً  المحاسبة
رولى . ابراهٌم، د

 دٌك

دراسة - إمكانٌة تطبٌق نظام التكالٌؾ على أساس العملٌات
تطبٌقٌة على قسم الجراحة القلبٌة فً مشفى األسد الجامعً 

 بالبلذقٌة

مجلة جامعة البعث للعلوم 
 اإلنسانٌة

 2016( 38)المجلد 

دراسة تحلٌلٌة لواقع إصابات العمل ومعاشات الشٌخوخة  ٌسٌرة درٌباتً. د إحصاء
فً المإسسة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة السورٌة خبلل 

 (2012-2005)الفترة 

 2016( 6 )العدد  مجلة جامعة تشرٌن

عبد الهادي . د إحصاء
 الرفاعً

أثر العابد االقتصادي للتعلٌم فً سورٌة فً التنمٌة 
 االقتصادٌة

 2016( 5 )العدد  مجلة جامعة تشرٌن

مدى استخدام مدقق الحسابات الخارجً لمعٌار التدقٌق  ماهر األمٌن. د المحاسبة

 (دراسة مٌدانٌة فً البٌبة السورٌة)/ 570/الدولً 

 2016( 4)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

تطبٌق مبادئ الحوكمة فً الشركات المساهمة المدرجة فً  قصً عمار. د اإلدارة
دراسة تحلٌلٌة مقارنة بٌن )سوق دمشق لؤلوراق المالٌة 
 (القطاعٌن المصرفً والتؤمٌنً

 2016( 2)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

العوامل المحددة لقرار الهٌكل المالً فً الشركات  قصً عمار. د اإلدارة
دراسة مٌدانٌة على الشركات الخاضعة )المساهمة العامة 

إلشراؾ هٌبة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة للفترة 

 2016( 3)العدد  مجلة جامعة تشرٌن
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2007-2011) 

كندة علً دٌب، . د اإلدارة
 علً البهلول

دور القٌادة الفعالة لفرق العمل فً تعزٌز التعلم التنظٌمً 
  دراسة مٌدانٌة فً جامعة تشرٌن–

 2016( 1)العدد  مجلة جامعة تشرٌن

 كلٌة الصٌـــدلـة

 :القسم 
اسم الباحث أو 

 :الباحثٌن 
 :اسم المجلة و البلـد :عنوان المقالة 

رقم العدد و سنة النشر 
: 

 

 The stability of ceftriaxone sodium in محمد هارون. د
vials using different diluents 

Research Journal of 
Pharmacy and 
Technology 

Vol: 9 no 
:11:november-
:2016 

 

 رنٌم جمال دراج
 محمد هارون .د

A Rapid Method for determination 
of Ethanol in Pediatric Syrups and 
Drops using Capillary Gas 
Chromatography. 

Research Journal of 
Pharmacy and 
Technology 

Vol: 9 no 
:11:november-
:2016 

 

اٌمان محمد 
 شحرور

إٌاد المحمود .د
 عطٌة خمٌس.د

Detection of Legionella spp. In Public 
Hospital Water Supplies in Lattkia -
Syria 

Research Journal of 
Pharmacy and 
Technology 

Vol: 9 no 
:11:november-
:2016 

 

ابراهٌم منذر 
 الشٌخ علً

 مفٌد ٌاسٌن.د

Protein content changes in two 
infant formulas of milk powder 
caused by physicochemical 
variations in relation to storage 
conditions of milk powder 

The PharmaRessarch Volume 15 issue 
1 year 2016 

 

  .2016األثؾبس إٌّشٛسح داخً عبِؼخ رشش٠ٓ خالي ػبَ  -

 

ٌّة  كلٌة الهندسة الزراع

 :القسم 
اسم الباحث 
 :أو الباحثٌن 

 :اسم المجلة و البلـد :عنوان المقالة 
رقم العدد و سنة 

 :النشر 

 نضال دروٌش. د االقتصاد الزراعً
دراسة الجدوى االقتصادٌة النتاج النباتات الطبٌة والعطرٌة 

 فً محافظة الالذقٌة

مجمة جامعة تشرين لمدراسات 
 حوث العمميةبوال

 (38)المجلد رقم 

 2016للعام / 5/العدد 

 الحراج و البٌئة

 وائل علً. د

 سامر الكنج. م

 Ten.  Pinusتقدٌر المخزون الخشبً للصنوبر البروتً

brutia باستخدام مودٌالت (جبلة) موقع تحرٌج كفردبٌل 

 التوزع القطرٌة

مجمة جامعة تشرين لمدراسات 
 حوث العمميةبوال

 (2)العدد   ،(38)المجمد 

2016 

 روز القبٌلً. م

هٌثم شاهٌن . د.أ

 وائل علً. د

 غالب شحادة. د.أ

 سوسن هٌفا. د.أ

The Effect of Applying  Sewage Sludge on 

Biomass Production and Volume Wood of 

Eucalyptus Camaldulensis Plantation in 

Fedio-Latakia-Syria 

مجلة جامعة تشرٌن للدراسات 

 حوث العلمٌةبوال

 (2)العدد   ،(38)المجلد 

2016 

 روز القبٌلً. م

هٌثم شاهٌن . د.أ
 (2)العدد   ،(38)المجلد مجلة جامعة تشرٌن للدراسات أثر تطبٌق حمأة الصرف الصحً على الكتلة الحٌة 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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 وائل علً. د

 غالب شحادة. د.أ

 سوسن هٌفا. د.أ

 Eucalyptus) والمخزون الخشبً لألوكالٌبتوس المنقاري

camaldulensis) 

 2016حوث العلمٌة بوال

 الحراج و البٌئة

 هبه سمهب. م
 ليمى عبود. د
 وائل عمي. د

 لمصنوبر النمو الشعاعي في المناخية الظروف تأثير دراسة
 طرطوس–  في غابة كفرفوPinus brutia.Tenالبروتي 

مجمة جامعة تشرين لمدراسات 
 حوث العمميةبوال

 2016 (38)المجمد 

إيمين . د
 محفوض

 وائل عمي. د
 

لمجموعات  (NDVI)حساب مؤشر االختالف النباتي المعدل 
 .Pinus brutia Tenحرجية من الصنوبر البروتي 

باستخدام الصور الفضائية في منطقة جبمة عمى المستويين 
 المكاني والزمني

مجمة جامعة تشرين لمدراسات 
 حوث العمميةبوال

 2016 ،(38)المجمد 

 زهير شاطر. د
 وائل عمي. د

ابراهيم . د
 نيصافي

 النا صالح. م

الرصد الحيوي لتموث الهواء ببعض المعادن الثقيمة 
المحمولة بغبار المقالع باستخدام أوراق الصنوبر البروتي 

(Pinus brutia Ten.)  ،حالة موقع تحريج كمؤشر حيوي
جبمة - كفردبيل

مجمة جامعة تشرين لمدراسات 
 حوث العمميةبوال

 2016 ،(38)المجمد 

 زهير شاطر. د
 وائل عمي. د

ابراهيم . د
 نيصافي

 النا صالح. م

 أشجار ارتفاع لتقدير الرياضية الموديالت بعض معايرة

 تحريج  موقع  في .Pinus brutia Ten البروتي الصنوبر

 جبمة كفردبيل

مجمة جامعة تشرين لمدراسات 
 حوث العمميةبوال

 2016 ،(38)المجمد 

هيثم شاهين . د.أ
غالب . د.أ

 شحادة
 وائل عمي. د
سوسن . د.أ

 اهيف
 روز القبيمي. م

أثر تطبيق حمأة الصرف الصحي عمى الكتمة الحية 
 Eucalyptus) والمخزون الخشبي لألوكاليبتوس المنقاري

camaldulensis) 
 2016 جامعة البعث

 فادي المحمود. م
 وائل عمي. د

 سميم زهوة. د. أ
زهير . د.أ

 الشاطر

دراسة بعض العوامل المؤثرة في التنوع الحيوي النباتي في 
  .Quercus calliprinos Webbماكي السنديان العادي

 ةعمى السفوح الشرقية لمجبال الساحمية في سوري
 

 2016 جامعة البعث

 علوم التربة و المٌاه

 عٌسى كبٌبو.د
عمران .د

 الشهابً
اٌلٌن .ه.د

 محفوض
 صفوان محمد.م

لتقدٌر كمٌات التربة المنجرفة فً WEPPاستخدام برنامج 

 .سورٌا–المنطقة الساحلٌة 
 2016لعام38مجلد  (سورٌا)مجلة جامعة البعث

 عٌسى كبٌبو.د
 أمٌمة ناصر.ه.د

 مها حلٌبٌة.م

عزل وتصنٌف بعض األحٌاء الدقٌقة المذٌبة للفوسفات من 
 ترب مناطق مختلفة فً محافظة الالذقٌة

 2016لعام119العدد مجلة بحوث جامعة حلب

 عٌسى كبٌبو.د
عمران .د

 الشهابً
اٌلٌن .ه.د

 محفوض
 صفوان محمد.م

سورٌا -تقدٌر االنجراف المائً فً منطقة الشٌخ بدر

وبرنامج RUSLEباستخدام المعادلة العلمٌة لإلنجراف 

WEPP 

 المجلة العالمٌة للبٌئة والمٌاه

ISSN:2052-3408 
VOL(5)ISSUEI,2016 

 عٌسى كبٌبو.د
عمران .د

 الشهابً
اٌلٌن .ه.د

 محفوض
 صفوان محمد.م

Studying rainfall changes and water erosion 
of soil by using WEPP model in Lattaquia-

syria 

Journal of Agricultural 
,Sciences, 

N:11162 
Date,5,2016 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 علوم األغذٌة

محسن . د
 حرفوش

التعرٌف ببعض األغذٌة التقلٌدٌة السورٌة التً ٌدخل فٌها 
الحلٌب أو مشتقاته ودراسة بعض خصائصها الكٌمٌائٌة 

 حالوة الجبن.1والجرثومٌة 

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث 
 والدراسات العلمٌة

 سلسلة العلوم البٌولوجٌة

 لعام 3 العدد 38المجلد 

2016 

 رامز محمد. د
 فؤاد سلمان. د

 نورا جمل. م

دراسة أثر إلضافة مطحون قشور البرتقال الناتجة عن 
تصنٌع عصٌر البرتقال على أهم خصائص البسكوٌت فضال 

 عن تحسٌن المنتج بإضافة أنزٌم اإلكزٌلٌنٌز

مجلة جامعة تشرٌن للبحوث 
 والدراسات العلمٌة

 سلسلة العلوم البٌولوجٌة

 لعام 4 العدد 38المجلد

2016 

 محمد نداف.د
 عدنان نظام. د

الطالب حسام 
 عكو

تأثٌر بعض ظروف النمو فً كربوهٌدرات الكتلة الحٌوٌة 

 Scenedesmusلنوع الطحالب الخضراء الدقٌقة 
obliges  (دراسات علٌا) 

مجلة جامعة دمشق للعلوم 
 الزراعة

2016 

العلوم  األساسٌة 

+ أدٌب سعد . د.أ
+ مالك علً. د

برنارد . د.أ
 (فرنسا )كابابً 

OCCURRENCE OF BASKING SHARK, 
CETORHINUS MAXIMUS 

(ELASMOBRANCHII: LAMNIFORMES: 
CETORHINIDAE), OFF THE SYRIAN COAST 

(EASTERN 
 

MEDITERRANEAN) 

Rapp. Comm. int. 
Mer Médit., 41 

2016 

+ أدٌب سعد . د.أ
ه إٌلٌن أولمان .د

دانٌال . د+  
 (كندا )باولً 

RECONSTRUCTION OF SYRIA 
FISHERIES CATCHES FROM 1950-

2010: SIGNS OF  OVEREXPLOITATION 

Rapp. Comm. int. 
Mer Médit., 41 

2016 

مالك علً . د
أدٌب سعد . د. أ
محمد الخطٌب . م

رفرفً . دة
. نوٌرة

كرٌستٌان . د.أ
 كابٌبً

First record of hollowsnout grenadier 
Coelorinchus caelorhincus (osteichthyes: 

macrouridae) from the Syrian coast 
(eastern Mediterranean). 

Annales · Ser. hist. 
nat. 26 · 2016 · 2: 

203-206. DOI: 
10.19233/ASHN.201

6.19 

2016 

 أدٌب سعد. د. أ
مالك علً . د
كرٌستٌان . د

رٌنولد 
كرٌستٌان . د.أ

. كابٌبً
حسن . م

 القصٌري

Confirmed occurrence of common lionfish, 
Pterois miles 

(Osteichthyes:Scorpaenidae) in the 
eastern Mediterranean, with first record 

off the Syrian coast. 

TishreenUniversity 
JournalforResearch 

and Scientific 
Studies -

BiologicalSciences 
Series. ISSN: 2079 – 

3057. Vol. 38(4) 
2016. 

 

2016 

 

مالك علً . د
دٌانا . د
حسن . م

القصٌري 
أدٌب سعد . د. أ
كرٌستٌان . د. أ

كابٌبً 

First Record of Red Sea Goatfish 
Parupeneusforsskali (Osteichthyes: 

Mullidae) from the Syrian Coast (Eastern 
Mediterranean). 

Journalof 
Ichthyology,2016, 
Vol. 56, No. 4, pp. 

616–619 

2016 

 

 

 

 

 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (م2016 –2008)تغٌرات البحث العلمً خالل السنوات التسع األخٌرة / 10/الملحق 

 (األبحاث المسجلة والمنجزة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وطالب الدراسات العلٌا)

 2016 حتى عام 2008رسائل الماجستٌر  المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  .  (1- 10 )جدول 

            

 

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 526 59 83 92 62 32 50 67 40 41 ا٢داة

 426 56 67 76 55 23 51 34 29 35 اٌؼٍَٛ

 491 78 59 55 41 68 40 54 34 62 اٌطت

 408 39 59 83 37 77 27 17 41 28 اٌضساػخ

 387 60 71 62 40 40 15 29 29 41 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 596 51 103 86 68 89 37 59 41 62 اٌّٙه

 93 9 7 23 10 12 14 7 11 - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 510 62 65 71 46 44 29 46 65 82 االلزصبد

 180 24 51 23 17 16 9 21 13 6 غت األعٕبْ

 79 10 22 4 23 4 8 8 - - اٌص١ذٌخ

 75 12 11 21 9 6 11 2 - 3 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 62 5 7 14 7 11 4 8 3 3 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 32 11 5 11 5 - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 111 21 27 26 23 6 1 7 - - رشث١خ

 67 9 16 12 7 8 5 10 - - ِؼٍِٛبر١خ

 66 7 20 27 8 1 3 - - - رشث١خ س٠بظ١خ

 97 15 22 26 12 19 3 - - - اٌزّش٠ط

 4262 537 695 743 483 461 314 369 306 363 اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016 حتى عام 2008رسائل الماجستٌر المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام . (2- 10 )جدول 

  

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 175 19 25 19 27 37 18 15 9 6 ا٢داة

 172 13 23 27 27 29 14 23 11 5 اٌؼٍَٛ

 402 26 54 46 32 40 44 76 41 43 اٌطت

 259 18 38 30 27 30 39 32 22 23 اٌضساػخ

 139 7 17 22 17 18 19 17 13 9 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 251 20 41 33 30 26 34 36 14 17 اٌّٙه

 290 19 40 31 21 36 46 58 21 18 االلزصبد

 70 18 19 5 7 2 16 3 - - غت األعٕبْ

 17 2 4 6 5 - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 45 10 11 4 9 11 - - - - اٌص١ذٌخ

 20 6 8 3 1 2 - - - - اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 35 9 14 7 4 1 - - - - اٌزشث١خ

 37 11 19 3 4 - - - - - رّش٠ط

 7 2 1 2 2 - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 16 2 4 3 2 5 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 17 2 5 - 3 2 3 2 - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

ِؼٙذ اٌجؾٛس 

 اٌجؾش٠خ
1 - 1 2 4 7 4 6 - 25 

 1987 186 329 251 229 243 235 263 131 122 اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016 حتى عام 2008رسائل الماجستٌر المرقنة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام . (3- 10 )جدول 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 39 - 11 4 13 8 1 1 1 - ا٢داة

 37 2 7 15 3 5 1 - 2 2 اٌؼٍَٛ

 19 - 18 - - 1 - - - - اٌطت

 27 - 13 2 3 3 1 - 3 2 اٌضساػخ

 20 - 6 8 4 1 - - - 1 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 65 6 19 18 3 8 5 3 1 2 اٌّٙه

 41  6 7 13 3 - 1 1 10 االلزصبد

 2 - 1 - - 1 - - - - غت األعٕبْ

 9 - 2 2 2 2 1 - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 5 2 1 1 - 1 - - - - اٌص١ذٌخ

 7 - 5 1 1 - - - - - رّش٠ط

 5 - 3 2 - - - - - - اٌزشث١خ

 8 - - 3 2 3 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 5 - 3 1 - 1 - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 6 - 2 2 - 2 - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 2 - - 2 - - - - - - إٌٙذعخ اٌزم١ٕخ

 1 - - 1 - - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 298 10 97 69 44 39 9 5 8 17 اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( م2016-2008)تغٌر أعداد رسائل الماجستٌر المسجلة والمنجزة و المرقنة   (. . 1- 10 )شكل 

 

 ( م2016-2008)مخطط تراكمً ٌبٌن تغٌر أعداد رسائل الماجستٌر المسجلة والمنجزة و المرقنة . (  2- 10)شكل 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016 ؽزٝ ػبَ 2008سعبئً اٌذوزٛساٖ اٌّغغٍخ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رشش٠ٓ ِٓ ػبَ  .  (4- 10 )عذٚي  -

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 75 6 10 16 10 8 4 11 2 8 ا٢داة

 55 15 4 1 14 5 8 2 2 4 اٌؼٍَٛ

 3 - - 1 1 1 - - - - اٌطت

 113 12 19 17 20 8 14 13 7 3 اٌضساػخ

 33 14 4 4 5 1 1 4 - - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 29 8 8 10 - - - 1 - 2 اٌّٙه

 6 1 2 3 - - - - - - غت األعٕبْ

 12 1 5 4 2 - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 118 17 21 8 5 16 23 11 8 9 االلزصبد

 20 11 1 6 2 - - - - - اٌزشث١خ

 2 - - 1 - 1 - - - - اٌزّش٠ط

 8 3 2 1 - 1 - 1 - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 2 - 2 - - - - - - - ِؼٙذ ثؾٛس اٌج١ئخ

 8 5 - 1 1 - 1 - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 489 93 78 77 61 41 51 43 19 26 اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2016 حتى عام 2008رسائل الدكتوراه المنجزة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام .  (  5- 10 )جدول 

 

 2016 حتى عام 2008رسائل الدكتوراه المرقنة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام . ( 6- 10)جدول 

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 41 3 5 6 7 4 4 5 4 3 ا٢داة

 27 2 2 3 1 3 4 5 3 4 اٌؼٍَٛ

 1 - - - - - - 1 - - اٌطت

 48 2 4 11 5 8 6 5 4 3 اٌضساػخ

 7 1 - 3 1 - 1 - 1 - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 2 - - 1 - - 1 - - - اٌّٙه

 77 4 16 15 9 4 6 11 9 3 االلزصبد

 3 1 1 1 - - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 1 1 - - - - - - - - اٌزشث١خ

 1 - - 1 - - - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 208 14 28 41 23 19 22 27 21 13 اٌّغّٛع

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 5 - - 4 1 - - - - - اٌضساػخ

 1 - 1 - - - - - - - اٌؼٍَٛ

 1 - 1 - - - - - - - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

إٌٙذعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ 

 ٚاٌىٙشثبئ١خ
- - - - - - 1 - - 1 

 7 - 1 2 3 1 - - - - االلزصبد

 1 - 1 - - - - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 - - - - - - - - - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 1 1 - - - - - - - - ِؼٙذ ثؾٛس اٌج١ئخ

 17 1 4 7 4 1 - - - - اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( م2016-2008)تغٌر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة و المرقنة . (3- 10 )شكل 

 

 

 ( م2016-2008)مخطط تراكمً ٌبٌن تغٌر أعداد رسائل الدكتوراه المسجلة والمنجزة و المرقنة  . (4- 10  )شكل 

 

 



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  
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 2016 ؽزٝ ػبَ 2008 اٌؼ١ٍّخ اٌّغغٍخ فٟ و١ٍبد عبِؼخ رشش٠ٓ ِٓ ػبَ ساألثؾب - ( 8 – 10 )عذٚي  -

 

 

 

 

 

 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 اٌى١ٍخ

 36 5 5 8 4 1 1 5 4 3 ا٢داة

 40 1 2 7 4 2 5 5 5 9 اٌؼٍَٛ

 23 - 2 6 2 - 1 5 7 - اٌطت

 32 1 - 5 4 4 3 3 7 5 اٌضساػخ

 12 2 - 3 1 - 1 3 - 2 إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 28 - 1 3 2 1 6 10 4 1 اٌّٙه

 7 - - 2 1 - - 1 2 1 إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 5 - 1 1 1 - 1 - - 1 االلزصبد

 28 1 - 6 2 3 1 9 3 3 غت األعٕبْ

 7 1 1 - - - 3 1 - 1 اٌص١ذٌخ

 8 - - 1 1 - 2 2 - 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 7 - - 1 - - 1 1 2 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 12 - 3 5 2 - 1 - - 1 اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 16 2 6 4 4 - - - - - اٌزشث١خ

 7 1 - 5 1 - - - - - اٌزّش٠ط

 1 - - - - 1 - - - - إٌٙذعخ اٌّؼٍِٛبر١خ

 2 - - 1 1 - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 1 - - - 1 - - - - - اٌؾمٛق

 275 14 21 59 31 12 26 45 34 33 اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .2016 ؽزٝ ػبَ 2008 اٌؼ١ٍّخ إٌّغضح فٟ و١ٍبد عبِؼخ رشش٠ٓ ِٓ ػبَ ساألثؾب - ( 9 – 10 )عذٚي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌى١ٍخ
 اٌّغّٛع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 14 - 6 2 - - 1 2 1 2 ا٢داة

 26 1 4 6 - 3 5 2 1 4 اٌؼٍَٛ

 11 - - 3 2 3 - 1 - 2 اٌطت

 46 - 4 8 5 6 5 8 4 6 اٌضساػخ

 2 - 1 - - - 1 - - - إٌٙذعخ اٌّذ١ٔخ

 10 1 2 3 1 1 2 - - - اٌّٙه

 4 - 2 - - - - 2 - - إٌٙذعخ اٌّؼّبس٠خ

 2 1 - - - - 1 - - - االلزصبد

 22 - 5 2 - 2 5 4 4 - غت األعٕبْ

 4 - - - 2 1 - - - 1 اٌص١ذٌخ

 2 - 2 - - - - - - - اٌزّش٠ط

 7 - - - 1 - 2 2 - 2 ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌج١ئ١خ

 4 - 1 1 - - 1 1 - - ِؼٙذ اٌجؾٛس اٌجؾش٠خ

 1 - - 1 - - - - - - اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد

 2 - - 1 - 1 - - - - و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بظ١خ

 7 4 2 1 - - - - - - و١ٍخ اٌزشث١خ

 165 7 29 29 11 17 23 22 10 17 اٌّغّٛع



 2016التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا للعام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( م2016-2008)تغٌرات  أعداد أبحاث أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المسجلة والمنجزة  ( 5 – 10 )الشكل               
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