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 الدكتور رئٌس الجامعة  األستاذ كلمة السٌد  -

حرعتٌمذ ررٌممذ ممل ةلدتامد ةل تلمد حمت    12/5/2792رٌخ / ةلصمتدر حتمت 12أحدثر جتمعذ ةلٕذقٌذ حتلمرسوم ةلتشرٌعً رقمم / 

ةِسد وقد سمٌر حجتمعذ تشرٌل تٌمنمت  حتلحررمذ ةلتصمحٌحٌذ ةلمحتررمذ وةنتصمترةر شمعحنت ححمرث تشمرٌل ةلتحرٌرٌمذ حتلمرسموم 

 / . 2795/ للعتم /  15ةلتشرٌعً رقم / 

جتمعمذ شمتملذ مترتملمذ   ورمي رإٌتلمت ةلسمٌد ةلمراٌ   تعد جتمعذ تشرٌل مإسسذ أرتدٌمٌمذ رةامدد  مً ةلتعلمٌم ةلجمتمعً   و مً 

ةل تلد حت   ةِسد   ممت أ للت ِل تدطي أشوةطت  متددمذ  ً سحٌل تحدٌق رستلتلت ةلحرترٌذ عحمر حرةمجلمت ةِرتدٌمٌمذ ةلمتعمددد 

ٌ  ةلمدرتور حشمتر حمت   وةلححث ةلعلمً و دمتلت ةلملنٌذ ةلمترتملذ للمجتمي مل  ٕل منلجٌذ  ةلتطموٌر وةلتحمدٌث لسمٌتدد ةلمرا

 ةِسد راٌ  ةلجملورٌذ ةلعرحٌذ ةلسورٌذ.

إل معٌتر ةلتددم  ً أي مجتمي ٌعتمد على مدى مت حدده مل نجتح وتددم على ةلمستوى ةٔقتصتدي وةلثدت ً وةٔجتممتعً   ؤ  

ر معٌمتري ملمم ٌحمدد موقمي شك أل مستوى ةلتعلٌم ةلعتلً   وةمتٕك صنتعذ ةلمعر ذ وةٔستفتدد ةلدصموى ممل م رجتتلمت مإشم

ةلمجتمي  ً  ترطذ ةلتدمدم  مً ةلعمتلم . وإذة أمعنمت ةلن مر  مً أسمحتث تدمدم حعمي ةلمدول  مً ةلعمتلم لوجمدنت ت تمولً عنتٌمذ  تادمذ 

حتلححث ةلعلمً ةلذي مرنلت مل مستٌرد ةلعصر وةمتٕك ةلمعر ذ حل وصنتعتلت وتن ٌملت حشرل أتمتح لموةرد مت ةلحشمرٌذ ةْحمدة  

وقمد قتممر و ةرد ةلتعلمٌم  . ومل  ذة ةلمنطلمق أولمر ةلدولمذ ة تمتممت   تصمت  حمتلتعلٌم ةلعمتلً وتمو ٌر رت مذ مسمتل متته . تروةٔحتر

ترمم رلٌمتر . وتتمٌم  جتمعمذ تشمرٌل حؤنلمت ةلعتلً حإعدةد ةل طط ةللتد ذ إلى حنتء ةلددرةر ةلحشرٌذ  ةلمتمٌم د للنلموي حمتلتعلٌم 

وةلمعلمد ةلعمتلً لححموث   ةلمعلمد ةلعمتلً للححموث ةلححرٌمذدد  ً ةلجتمعتر ةِ مرى  مثمل ؼٌر موجو  ومعت د علٌت  مت صصذ

ورلٌمذ  ندسمذ ترنولوجٌمت ةلمعلوممتر   مررم  ةلتمدرٌث ٔسمت دةم ةلطتقمذ ةلشمسمٌذ  – حطرطمو  ةللندسمذ ةلتدنٌمذرلٌذ  و   ةلحٌاذ

 .حطرطو  ةلسٌتحذ  ورلٌذ حطرو  وةٔتصتٔر

شممرٌل رممتل للممت ةلنصممٌث ةِرحممر حممٌل ةلجتمعممتر  ةلسممورٌذ  ممً ةلفممو  حمشممترٌي ةلححممث ةلعلمممً ومممل ةلجممدٌر ذرممرا أل جتمعممذ ت

 مل قحل ةللٌاذ ةلعلٌت للححث ةلعلمً  ومل حرنتمج ةلتعتول ةلعلمً ةلسوري ةللحنتنً.  1222ةلتشتررٌذ  ةلمعومذ متلٌت  ٕل عتم 

 

ر ةلتً تسلم  ً  دمذ ةلمجتممي علمى جمٌمي ةلصمعد   ولمذلك إل جتمعذ تشرٌل تإمل  حؤل صنتعذ ةلمعر ذ أولوٌذ مل ةِولوٌت 

 لً تسعى للد ول  ً ةلمنت سذ وةلمست مذ  ً تحدٌق ةلتمٌ  ةلمحلً وةْقلٌمً  ً مجمتل ةلححمث ةلعلممً ممل  مٕل تنمٌمذ محمدأ 

عمتول ةلعلممً حٌنلمت وحمٌل ةلعمل ةلجمتعً وةٔ تمتم حتلجودد ةلشتملذ  ً رت ذ رلٌتتلمت ومرةر  مت ةلححثٌمذ   وةلر مي ممل وتٌمرد ةلت

ةلتوةصمل ةِرمتدٌمً حمٌل ةلجتمعمذ ومثٌٕتلمت علمى ةلصمعٌدٌل  أوةصمرةلمإسستر وةللٌاتر ةلحرومٌذ وؼٌر ةلحرومٌذ   وتوطٌد 

 ةلمحلً وةلدولً   حمت ٌعود حتلنفي على ةلمستر ةلتنموي  ً ةلمجتٔر ةٔقتصتدٌذ وةٔجتمتعٌذ وةلفررٌذ .

                                                                                                                  

 األستاذ الدكتور                                                                

 محمد ٌحٌى معال                                                               
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 لسٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة لشؤون البحث العلمً .كلمة ا -

 
ٌتصؾ ةلعتلم ةلمعتصر حسٌطرد منمت  ةلعولممذ علمى رت مذ نموةحً ةلحٌمتد  ٌمه ا ةٔقتصمتدٌذ و ةٔجتمتعٌمذ وةلثدت ٌمذ وةلسٌتسمٌذ   

ور  ممً ن ممم ةٔتصممتٔر وةلندممل ةلتؽٌٌممر وةلتوجممه ةلمعر ممً وسممرعذ ودٌنتمٌرٌمذ ةلتطمم وإرةدد منحل نعممٌي  ممً عممتلم ٌتسممم حطتقمذ 

ةلحٌولوجٌمذ وةلمعلومتتٌمذ وترنولوجٌمت ةلنمتنو   مممت ٌ لمق أمتمنمت تحمدٌتر رحٌمرد ممل حٌمث  –وةلترنولوجٌت  مً جوةنحلمت ةلم تلفمذ 

 ة دٌتد ةلمنت سذ على ةلمستوى ةلذةتً لتؤمٌل ةلو ٌفذ وةلمنتج ةلمنتسث وعلى ةلمستوى ةلوطنً وموقعنت حٌل ةَ رٌل .

 –لذ  ذا ةلتحدٌتر ٔحد لنت مل أل نست دم رت ذ ةلموةرد وةلطتقتر ةلممرنمذ للنلموي حمجتمعنمت   وٌعتحمر ةلححمث ةلعلممً ولموةج

مل ةِدوةر ةِرثر أ مٌذ ةلتً تستطٌي تفعٌل ةْمرتنٌتر وةستنحتط ةلحلول للمشترل وتولٌد ةلفرر ةْحمدةعً  –رمل  ذة ةلسٌتق 

 .  ةلذي ٌست م  ً تددم وتطور ةلمجتمي

إل وةللدؾ وةْمرتنٌتر وةلتن ٌم     وإذة رتنر مسٌرتنت  ً مشوةر ةلححث ةلعلمً قد شلدر ةلرثٌر مل ةلعثرةر مل حٌث ةلؽتٌذ

حوةعث ةِمل توجد  ً ةْرةدد وةلجلود ةلتً تحذل لرسم سٌتسذ وإسترةتٌجٌذ ةلححث ةلعلمً وورمي ةْطمتر ةلتشمرٌعً ةل مت  

 حتْمرتنٌتر وتذلٌل ةلعدحتر أمتم ةسترمتل دورته وإد تله  ً ةلتطور ةٔقتصتدي وةلمجتمعً .حه وتفعٌل عوةمل تحفٌ ا ودعمه 

نروج ش صٌذ ةلحتحث  ً ن رته للححث ةلعلمً مل رونه ؼتٌذ مإقته ٌحتتجلت  دط رمتطلمث و ٌفمً  –و ً مددمذ  ذة ةِمل 

 ةلعملٌمذ د منعرتسمتلت علمى حمرةمج ةلتنمٌمذ و مً تطموٌر إلى مفلوم ةٔستدةمذ ةلٕ مذ لش صٌذ عرمو ةللٌامذ ةلتعلٌمٌمذ وةلتمً تجم

 . ةلتدرٌسٌذ

لدممد حممدأر جتمعممذ تشممرٌل حممرحط ةلححممث ةلعلمممً حم طممط ةلتنمٌممذ ةٔقتصممتدٌذ وةٔجتمتعٌممذ  ممً ةلدطممر مممل  ممٕل مشممتررذ 

مممل  ممٕل ةلدطتعممتر ةْنتتجٌممذ  ممً ورممي محممتور ةلححممث ةلعلمممً للعدٌممد مممل ةلرلٌممتر و ةِقسممتم ذةر ةٔ تمممتم ةلمشممترك و

. و ً  ذة ةْطمتر  لدمد تمم  مً جتمعمذ  ةلتسوٌق ِححتث ةلجتمعذ وإحرة  أ مٌتلت ةلتطحٌدٌذ  ً جمٌي ةلدطتعتر ةٔقتصتدٌذ 

ححثمت لعمتم / 182/وتمم تسمجٌل حموةلً . وحدد ححث علممً  مً م تلمؾ أقسمتملت ورلٌتتلمت  /211  / تشرٌل حتى ةَل ة تتتح

عرمو  ٌامذ تدرٌسمٌذ      /2197 /تو عموة حمٌل /1211/ إلمى  ل ً ةلجتمعذ وص  ةِطر ةلحشرٌذعلمت أل عدد  م  1222

حتحث  / 52  /حتحث  ً رستلذ ةلمتجستٌر و/ 122عرو  ٌاذ  نٌذ   وحلػ عدد ةلحتحثٌل  ً جتمعذ تشرٌل  /  /  858  /و

   ً رستلذ ةلدرتورةا.

ألن  لنحزاولمزً لزدٌنا و معالجزة نقزاا الفزع  فٌز  تعزٌزز نقزاا القزوي فزً والزح البحزث العل ومن خالل الجهود المبذولة 

 . ٌلعب البحث العلمً دوره فً النهفة العلمٌة واالجتماعٌة فً القار 

                                                                                 

 نائب رئٌس الجامعة                                                                      

 للبحث العلمً والدراسات العلٌا

 بسام عبد الكرٌم حسنأ.د                                                                             
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 مقدمة حول: رؤٌة المدٌرٌة ورسالتها وأهدافها

ً وةِرتدٌمً  وعتمٕ  إٌمتنت  حؤ مٌذ ةلححث ةلعلمً حتعتحترا مل أ م أررتل تطور ةلمجتمعتر   ومدٌت  تددملت ورقٌلت ةلعلم
إٌٕء  ذة ةلمورو  أ مٌذ قصوى مل   تمت   ً تطوٌر ةْنتتج ٔرتحتطه ةلمحتشر ح طط ةلتنمٌذ  حرصر جتمعذ تشرٌل على

تؤمٌل مستل متته مل أدوةر وأجل د وروةدر وتم إحدةث ةلعدٌد مل ةلم تحر ةلمرر ٌذ ةلمجل د  جمٌي ةلنوةحً   عملر على
ر مجموعتر ححثٌذ لمتتحعذ تنفٌذ وتطوٌر  طط ةلححث   حٌث أصحح ةلححث ةلعلمً  ً مددمذ حؤحدث ةِدوةر  وشرل

ةِولوٌتر  وتجلى ذلك  ً عدد ةلعدٌد مل ةٔتفتقٌتر مي ةلعدٌد مل ةلمإسستر وةلجتمعتر ذةر ةلطتحي ةلعلمً وةِرتدٌمً 
لمٌذ ةلمشتررذ ورستال ةلمتجستٌر وةلدرتورةا حإشرةؾ وةلتطحٌدً ةلمحلٌذ وةلعرحٌذ وةِجنحٌذ   وتنفٌذ ةلعدٌد مل ةلححوث ةلع

مشترك حٌل أستتذد مل جتمعذ تشرٌل وأستتذد مل جتمعتر أجنحٌذ ذةر سمعذ علمٌذ مرموقذ   ومت  ةل ةلسعً حثٌثت  لٕرتدتء 
 .حتلححث ةلعلمً  ً جتمعذ تشرٌل إلى أعلى مستوٌتته

 الرؤٌة:

 ةلمرتنذ ةلعلمٌذ وةلتدنٌذ ةلمتمٌ د لجتمعذ تشرٌل ةٔرتدتء حتلححث ةلعلمً للمست مذ  ً تع ٌ 

 الرسالة:

تطوٌر ةلش صٌذ ةلححثٌذ عحر تو ٌر حٌاذ ححثٌذ محف د للحتحثٌل  ً جتمعذ تشرٌل و  لق  روؾ مٕامذ لٕستفتدد ةلمثلى مل 
 م رجتر ةلححث  ً  دمذ ةلتنمٌذ

 األهدا :

 ٌذرحط ةلححث ةلعلمً حؤ دةؾ ةلجتمعذ و طط ةلتنمٌذ ةلوطن .2
 ندل وتوطٌل ةلتدنٌذ ةلحدٌثذ وةلمشتررذ  ً تطوٌر ت وتطوٌعلت لتٕام ةل روؾ ةلمحلٌذ ل دمذ أؼرةي ةلتنمٌذ .1
تددٌم درةستر ومشترٌي  إلى راتسذ ةلجتمعذ حلدؾ تطوٌر وتحسٌل جودد ةلححث ةلعلمً مل  ٕل تحسل معتٌٌر  .1

 ومرةر  ححوث دولٌذ أرثر تطورة.ةلتنفٌذ  ةلتً ٌطحدلت ةلحتحثول ومل  ٕل وةلتعتول مي جتمعتر 
إنشتء قتعدد معلومتر لّححتث ةلجتري تنفٌذ ت وةِححتث ةلتً تم تنفٌذ ت  ً ةلجتمعذ وتحتدل ةلمعلومتر ةلححثٌذ مي  .8

 ةلجتمعتر ومرةر  ةِححتث ةِ رى
 ةقترةح  طذ ةلححوث ةلسنوٌذ للجتمعذ .5
 ملت وةلصرؾ علٌلت و ق ةلدوةعد ةلمن مذ لذلكدرةسذ مشروعتر ةلححوث وةلدرةستر   ومتتحعذ تنفٌذ ت وتحرٌ .6
 تن ٌم عملٌذ ةٔتصتل حتلمرةر  وةلمإسستر ةلعلمٌذ ةلححثٌذ   ترج ةلجتمعذ ةلمحلٌذ وةِجنحٌذ وتنمٌذ ةلتعتول معلت .9
ر ي تنسٌق ةلعمل حٌل ةلرلٌتر  وةلمعت د ةلعلٌت  وةلمرةر  ةلححثٌذ   وتشجٌي ةِححتث ةلمشتررذ حٌل ةِقستم وةلرلٌتر ل .8

 رفتءد ةِححتث ةلعلمٌذ حتلجتمعذ
تشجٌي أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ على إجرةء ةِححتث ةلعلمٌذ ةلمحتررد وتلٌاذ ةلوستال وةْمرتنٌتر ةلححثٌذ للم  .7

 وتمرٌنلم مل إنلتء أححتثلم  ً جو علمً مٕام
 ةلشحتث وتدرٌحلم على إجرةء ةلححوث وإثرةالت  تنمٌذ جٌل مل ةلحتحثٌل .22
 ةلعلمً وتلٌاذ رت ذ ةلوستال وةْمرتنٌتر ةلححثٌذ للحتحثٌلدعم ةلححث  .22
 تع ٌ  ةلتعتول  ً مجتل ةِححتث حٌل ةلجتمعذ ومإسستر ةلدطتعٌل ةلعتم وةل ت  .21
تنفٌذ ةِححتث مستعدد ةلدطتعتر ةلم تلفذ  ً ةلدطر ةلعرحً ةلسوري  ً عٕج مشترللت وتطوٌر أدةالت عل طرٌق  .21

 ةلعلمٌذ ةلتطحٌدٌذ
 ةلححوث  ً ةلمجٕر ةلعلمٌذ ةلدولٌذ ةلمتمٌ د تشجٌي نشر  .28

 

 مدٌر البحث العلمً والدراسات العلٌا

  أ.د. أدٌب علً سعد                                                                                 
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 معةالجا وألسام كلٌات فً العلٌا والدراسات العلمً للبحث الحالٌة التنظٌمٌة البنٌة
 ةل طط إطتر رمل إنجت  ت ٌتم وةلتً ةلتدرٌسٌذ ةللٌاذ أعرتء أححتث مل أستسً حشرل (1) - شرل-  ةلتن ٌمٌذ ةلحنٌذ تتؤلؾ
 ٌتم ةلتً ةلعلٌت ةلدرةستر طٕث وأححتث    للجتمعذ ةلتتحعذ وةلمعت د ةلرلٌتر  ً ةلمحدثذ ةلعلمً ةلححث لوحدةر ةلححثٌذ
 ةلعلٌت .  وةلمعت د ةلرلٌتر  ً ةلعلٌتر ترةلدرةس حرةمج إطتر رمل إنجت  ت

مي حتحثٌل مل جتمعتر   تث ةلتً ٌدوم حتنفٌذ ت حتحثول مل م تلؾ رلٌتر  جتمعذ تشرٌل حتلتعتولإرت ذ إلى ةِحح.ةلعلٌت

أو حنتء على طلث من متر علمٌذ دولٌذ أو     ومإسستر ححثٌذ أ رى محلٌذ أو أجنحٌذ رمل إطتر ةتفتقٌتر تعتول علمً

 قلٌمٌذ.إ

 

 

 

 البنية التنظيمية الحالية للبحث العلمي(.  1شكل   )
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 وحدات البحث العلمً العاملة فً جامعة تشرٌن 

 ا (2( رلٌذ رمت  و محٌل حتلجدول)29( مو عذ على )211وحدةر ةلححث ةلعلمً ةلمفتتحذ  ً جتمعذ تشرٌل ) إجمتلًحلػ 

 ةلعتملذ  ً جتمعذ تشرٌل( ا أعدةد وحدةر ةلححث ةلعلمً 2ةلجدول )

 وحدات البحث العلمً الكلٌة
 1 ةلعلوم ةْنستنٌذ  ةَدةث و

 18 ةل رةعذ

 11 ةلعلوم

 22 ةللندسذ ةلمدنٌذ

 12 ةلطث ةلحشري

 9 ةللندسذ ةلمٌرتنٌرٌذ و ةلرلرحتاٌذ

 7 طث ةِسنتل

 9 ةللندسذ ةلمعمترٌذ

 2 ةٔقتصتد

 2 ةلصٌدلذ

 1 ةلمعلومتتٌذ

 5 ندسذ ةلتدنٌذرلٌذ ةلل

 2 رلٌذ ةَدةث ةلثتنٌذ

 2 ةلمعلد ةلعتلً للححوث ةلححرٌذ

 1 ةلمعلد ةلعتلً للححوث ةلحٌاٌذ

 1 ةلمعلد ةلعتلً للؽتر

  234  المجموع
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ةَدةث وةلعلوم ةْنستنٌذ 
2 

ةٔقتصتد
2 

ةل رةعذ
12 

ةلصٌدلذ
2 

ةلطث ةلحشري
طث ةِسنتل 25

9 

ةلعلوم
26 

ةلمعلومتتٌذ
2 

ةللندسذ ةلمدنٌذ
8 

ةللندسذ 
ةلمعمترٌذ

5 

ةللندسذ 
ةلمٌرتنٌرٌذ 
وةلرلرحتاٌذ

5 

ةلمعلد ةلعتًل للححوث 
ةلححرٌذ

2 

ةلمعلد ةلعتًل للححوث 
ةلحٌاٌذ

1 

ةلمعلد ةلعتًل للؽتر
21 

رلٌذ ةللندسذ ةلتدنٌذ
8 

رلٌذ ةَدةث ةلثتنٌذ
2 

وحدات البحث العلمً

ةَدةث وةلعلوم ةْنستنٌذ 

ةٔقتصتد

ةل رةعذ

ةلصٌدلذ

ةلطث ةلحشري

طث ةِسنتل

ةلعلوم

ةلمعلومتتٌذ

ةللندسذ ةلمدنٌذ

ةللندسذ ةلمعمترٌذ

ةللندسذ ةلمٌرتنٌرٌذ وةلرلرحتاٌذ

ةلمعلد ةلعتًل للححوث ةلححرٌذ

ةلمعلد ةلعتًل للححوث ةلحٌاٌذ

ةلمعلد ةلعتًل للؽتر

رلٌذ ةللندسذ ةلتدنٌذ

رلٌذ ةَدةث ةلثتنٌذ

 

2

1

2

28

1

21

9

22

2

11

7

7

1

3

2

5

1
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ةَدةث وةلعلوم ةْنستنٌذ

ةٔقتصتد

ةلترحٌذ

ةل رةعذ

ةلصٌدلذ

ةلطث ةلحشري

طث ةِسنتل

ةلعلوم

ةلمعلومتتٌذ

ةللندسذ ةلمدنٌذ

ةللندسذ ةلمعمترٌذ

ةللندسذ ةلمٌرتنٌرٌذ وةلرلرحتاٌذ

ةلمعلد ةلعتلً للححوث ةلححرٌذ

ةلمعلد ةلعتلً للححوث ةلحٌاٌذ

ةلمعلد ةلعتلً للؽتر

رلٌذ ةللندسذ ةلتدنٌذ

رلٌذ ةَدةث ةلثتنٌذ

 

  تمعذ تشرٌل( تو   وحدةر ةلححث ةلعلمً ةلعتملذ ححسث رلٌتر ج1ةلشرل )
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 : اهد العلٌاالمع  

جتمعذ تشرٌل عددة  مل ةلمعت د ةلعلٌت حلدؾ ر د ةلمجتمي ححعي  لى رلٌتر جتمعذ تشرٌل    دد أحدث  ًإرت ذ إ

 ةٔ تصتصتر ذةر ةِولوٌذ ةل تصذ و ًا

 ةلمعلد ةلعتلً للححوث ةلححرٌذ   .2
 ةلمعلد ةلعتلً للححوث ةلحٌاٌذ .1
 ةلمعلد ةلعتلً للؽتر .1

  

 التابعة لجامعة تشرٌن : التمٌزمراكز 

دقٌق أو عتم   أو ة تصت  ل حٌاذ ححثٌذ منتسحذ رمل  ةلمعت د ةلعلٌت ححترنتر  تصذ للححث ةلعلمً   تإم لر د ةلرلٌتر و

 ا ًللتمٌ مرةر    مسذ قطت  ة تصتصً   عرفر ةلجتمعذ على إحدةث 

 مرر  حوقت لّححتث و ةْنتتج ةلنحتتً . .2

 و ةْنتتج ةلحٌوةنً .مرر   دٌو لّححتث  .1

 مرر  رمتل ةلجودد . .1

 وةلتوجٌه ةلملنً . رمرر  ةلملترة .8

 مرر  ةلتدتنذ ةلحٌوٌذ .  .5
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 برامج الدراسات العلٌا : 

منلت لتؽطٌذ مع م  مي متطلحتر ةلتنمٌذ ٌتم حتستمرةر تطوٌر حرةمج  ةلدرةستر ةلعلٌت  ً جتمعذ تشرٌل سعٌت   تمتشٌت  

ةلحعي ةَ ر  و   حعرلت ٌؽطً درجذ ةلمتجستٌر  دط   ةٔ تصتصتر ةلمفتتحذ  (1ٌحٌل ةلجدول ) حٌث   ةٔ تصتصتر

 ( . 55( وحرةمج ةلدرتورةا )288حلؽر عدد حرةمج ةلمتجستٌر) ٌؽطً درجذ ةلدرتورةا أٌرت  .

 ا  معة تشرٌنالمعاهد العلٌا التابعة لجا برامج الدراسات العلٌا المفتتحة فً ألسام الكلٌات و. ( 3جدول )

 دسخخ انذكتىساِ         شدسخخ انًبخستي         انقسى                

 

 اآلداة و انؼهىو اإلَسبَيخ                                          
 

 قسى انهغخ انؼشثيخ

 ةلدرةستر ةِدحٌذ ةلدرةستر ةِدحٌذ

 ةلدرةستر ةللؽوٌذ ةلدرةستر ةللؽوٌذ

 

 َكهيزيخقسى انهغخ اال

 أدحٌتر إنرلٌ ٌذ ةلدرةستر ةِدحٌذ

 علوم لؽذ إنرلٌ ٌذ  ةلدرةستر ةللؽوٌذ

 

 قسى انهغخ انفشَسيخ

 علوم ةللؽذ ةلفرنسٌذ  ةلدرةستر ةِدحٌذ

 درةستر نددٌذ  رنسٌذ  ترجمذ 

 ةلشعر ةلفرنسً ةلدرةستر ةللؽوٌذ

 ةلمسرحٌذ ةلفرنسٌذ

 ٌذةلروةٌذ وةللؽذ ةلفرنس          

 ةلفلسفذ ةلفلسفذ قسى انفهسفخ

 ةلجؽرة ٌت ةلطحٌعٌذ  ةلطحٌعٌذ  ةلجؽرة ٌت قسى اندغشافيب

 ةلجؽرة ٌت ةلحشرٌذ وةٔقتصتدٌذ ةلجؽرة ٌت ةلحشرٌذ وةٔقتصتدٌذ 

 - تترٌخ تحدٌث معتصر قسى انتبسيخ 

 - تترٌخ قدٌم 

 - تترٌخ عرث وإسٕم 

 - علم ةٔجتمت  ػهى االختًبع

 انزساػخ كهيخ
 ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ قسى انًحبصيم انحقهيخ

 وقتٌذ ةلنحتر وقتٌذ ةلنحتر قسى وقبيخ انُجبد

 ةٔقتصتد ةل رةعً ةٔقتصتد ةل رةعً قسى االقتصبد انزساػي

 

 انحيىاَي اإلَتبجقسى 

 ةلحٌوةنً )ةلمجترةر( ةْنتتج (ودوةجل  ةلحٌوةنً )ةلمجترةر ةْنتتج

 ةلحٌوةنً )ةِسمتك( ةْنتتج ةلحٌوةنً )ةِسمتك( نتتجةْ

 حستتٌل حستتٌل  قسى انجسبتيٍ

 علوم ةِؼذٌذ علوم ةِؼذٌذ قسى ػهىو األغزيخ

 ػهٕو انخشبت ٔانًٛبِ ػهٕو انخشبت ٔانًٛبِ قسى انتشثخ 

 

 انجيئخ قسى انحشاج و

 علوم ةلؽتحتر علوم ةلؽتحتر

 ذةلعلوم ةلحٌاٌ ةلعلوم ةلحٌاٌذ

 كهيخ انؼهىو                                         
 

 قسى انشيبظيبد

 ةلتحلٌل ةلرٌترً ةلتحلٌل ةلرٌترً

 ةلجحر ةلجحر

 - ةلمعلومتتٌذ

 

 

 قسى انفيزيبء
 
 

 - ةلفٌ ٌتء ةلن رٌذ

 ةلفٌ ٌتء ةْشعتعٌذ ةلفٌ ٌتء ةْشعتعٌذ

  ٌ ٌتء ةلجسم ةلصلث  ٌ ٌتء ةلجسم ةلصلث

 - ةلج اٌذ ةِطٌتؾ ةلذرٌذ و ٌتء ةللٌ ر و ٌ 

 - ) ٌ ٌتء(ةٔلرترونٌتر
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 دسخخ انذكتىساِ         شدسخخ انًبخستي         انقسى                

 كهيخ انؼهىو                                       
 

 

 قسى انكيًيبء

 ةلرٌمٌتء ةلعروٌذ ةلرٌمٌتء ةلعروٌذ

 ةلرٌمٌتء ةلٕعروٌذ ةلرٌمٌتء ةلٕعروٌذ

 ةلرٌمٌتء ةلفٌ ٌتاٌذ ةلرٌمٌتء ةلفٌ ٌتاٌذ

 ةلرٌمٌتء ةلتحلٌلٌذ ةلرٌمٌتء ةلتحلٌلٌذ

 

 قسى ػهى انحيبح انُجبتيخ

 

 - علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ

 ةلتصنٌؾ ةلنحتتً ةلحٌاذ و ةلتصنٌؾ ةلنحتتً ةلحٌاذ و

 ةلحٌاذ ةلمتاٌذ ةلحٌاذ ةلمتاٌذ

 اَيخانحيبح انحيىػهى قسى 

 

 - علم ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذ

 علم ةلحٌاذ ةلمتاٌذ ةلحٌوةنٌذ علم ةلحٌاذ ةلمتاٌذ ةلحٌوةنٌذ

 ةلتصنٌؾ ةلحٌوةنً علم ةلحٌاذ و ةلتصنٌؾ ةلحٌوةنً علم ةلحٌاذ و

 تطحٌدٌذ ةلةلجٌولوجٌت  تطحٌدٌذ ةلةلجٌولوجٌت  قسى انديىنىخيب

 جٌو ٌ ٌتء تطحٌدٌذ جٌو ٌ ٌتء تطحٌدٌذ

  ٌدروجٌولوجٌت جٌولوجٌت ٌدرو

 كهيخ انهُذسخ انًذَيخ 
 - ةلندل  ندسذ ةلموةصٕر و انُقم قسى هُذسخ انًىاصالد و

 ةللندسذ ةلمتاٌذ وةلري ةللندسذ ةلمتاٌذ انشي قسى انهُذسخ انًبئيخ و

 ةللندسذ ةلحٌاٌذ ةللندسذ ةلحٌاٌذ قسى انهُذسخ انجيئيخ

 ةللندسذ ةْنشتاٌذ تاٌذةللندسذ ةْنش قسى انهُذسخ اإلَشبئيخ

 - ةللندسذ ةلجٌوترنٌرٌذ قسى انهُذسخ انديىتكُيكيخ

 انخشٛٛذ إداسة ُْذعت ٔ انخشٛٛذ إداسة ُْذعت ٔ انتشييذ إداسح هُذسخ و قسى

 - ةللندسذ ةلطحوؼرة ٌذ قسى انطجىغشافيخ

 كهيخ انطت انجششي
 قسى األيشاض انجبطُخ       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - ةلحتطنذ ةِمرةي
 - ةللرمً ةلجلت  أمرةي
 - ةِوعٌذ و ةلدلث أمرةي
 - ةلتنفسً ةلجلت  أمرةي

 - ةٔستدٕث و ةلصم ةلؽدد أمرةي
 - ةلعصحٌذ ةِمرةي

 - ةلدم أمرةي
 - ةلرلٌذ أمرةي

 - ةلحررً ةلجلت  أمرةي
 - (ةل مجٌذ )ةلمعدٌذ ةِمرةي

 - ةلعتمذ ةلجرةحذ
 - ةلعصحٌذ ةلجرةحذ

 - ةلحروق و ةلترمٌمٌذ جرةحذةل

 - ةلدلث جرةحذ قسى  اندشاحخ انؼبيخ
 - ةِوعٌذ جرةحذ
 - صدرٌذ جرةحذ
 - ةِطفتل جرةحذ

 - ةلحولٌذ ةلجرةحذ انجىنيخ اندشاحخ قسى

 - ةلع مٌذ ةلجرةحذ انؼظًيخ اندشاحخ قسى

 - ةلنستء أمرةي و ةلتولٌد انُسبء أيشاض و انتىنيذ قسى

 - جرةحتلت و  ةلعٌل أمرةي خشاحتهب و انؼيٍ أيشاض قسى

 و األَف و األرٌ أيشاض قسى

 انحُدشح

 - ةلحنجرد و ةِنؾ و ةِذل أمرةي
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 دسخخ انذكتىساِ         شدسخخ انًبخستي         انقسى                

 

 كهيخ انطت انجششي
 - طث ةِطفتل  قسى طت األطفبل 

 - وةْنعتي ةلت دٌر قسى انتخذيش واإلَؼبش

 قسى األوساو 

 

 

 

 

طث ةِورةم)ةلمعتلجذ ةلرٌمٌتاٌذ 
 للّورةم(

- 

طث ةِورةم)ةلمعتلجذ ةلشعتعٌذ 
 للّورةم(

- 

 - طث م حري قسى انطت انًخجشي 
 - أحٌتء دقٌدذ

 - رٌمٌتء حٌوٌذ طحٌذ 

 - ةلمررً ةلتشرٌح انًشظي انتششيح قسى

 - دذةلدقٌ ةِحٌتء انذقيقخ األحيبء قسى

 ةلحٌوٌذ ةلرٌمٌتء ةلحٌوٌذ ةلرٌمٌتء انحيىيخ انكيًيبء قسى

 ةل  رٌذ و ةلجلدٌذ ةِمرةي ةل  رٌذ و ةلجلدٌذ ةِمرةي انزهشيخ و اندهذيخ األيشاض قسى

 - ةلصدرٌذ ةِمرةي انصذسيخ األيشاض قسى

 انشؼبػي انتشخيص قسى
 انطجي وانتصىيش

 - ةلطحً وةلتصوٌر ةلشعتعً ةلتش ٌ 

 

 و انكهشثبئيخ انًيكبَيكيخيخ انهُذسخ كه
 

 قسى هُذسخ انقىي انًيكبَيكيخ

 

 -  ندسذ ةلطتقذ ةلشمسٌذ

 - ةلحرةرٌذ ةَٔر ندسذ 

 - طتقذ ةلرٌتح

 -  ندسذ ن م ةلددرد ةلرلرحتاٌذ قسى هُذسخ انطبقخ انكهشثبئيخ

 داالتصبالقسى هُذسخ 

 واالنكتشوَيبد

 ر ةٔتصتٔ ندسذ  ةٔتصتٔر  ندسذ 

 قسى هُذسخ انحبسجبد وانتحكى

 اآلني

 

 -  ندسذ ةلحتسحتر 

 - ةَلً ندسذ ةلتحرم 

 - ةٔتصتٔر ةلمعلومتتٌذ

  ندسذ علم ةلموةد و ندستلت قسى انتصًيى واإلَتبج
 

- 

 -  ندسذ ةلمٌرتترونٌك كانًيكبتشوَيقسى هُذسخ 

 - ةللندسذ ةلححرٌذ قسى انهُذسخ انجحشيخ

 

 طت األسُبٌ
 - مدةوةد ةٔسنتل  داواي االسنان م

 - تدوٌم ةِسنتل تقوٌم األسنان

 - طث أسنتل ةِطفتل اب أسنان األافال

 - تعوٌرتر ةِسنتل ةلثتحتذ تعوٌفات األسنان الثابتة

 - ةلتعوٌرتر ةلمتحررذ التعوٌفات المتحركة
 جراحة الفم والفكٌن

 
 
 

 جرةحذ ةلفم وةلفرٌل جرةحذ ةلفم وةلفرٌل
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 دسخخ انذكتىساِ         شدسخخ انًبخستي         انقسى                

 كهيخ انهُذسخ انًؼًبسيخ
 تصمٌم معمتري تصمٌم معمتري قسى انتصًيى انًؼًبسي

 ت طٌط ةلمدل وةلحٌاذ قسى تخطيط انًذٌ وانجيئخ
 

- 

 كهيخ االقتصبد
 ةلمحتسحذ ةلمحتسحذ قسى انًحبسجخ

 اإلحصبء وانجشيدخقسى 
 

 ةلسرتل وةلتنمٌذ ةلسرتل وةلتنمٌذ

 ةْحصتء ةْحصتء

 ةْدةرد ةْدةرد قسى إداسح األػًبل

 - ةلتسوٌق 

 - ةلسٌتحٌذ وةٔسترت ذ

 ةٔقتصتد وةلت طٌط ةٔقتصتد وةلت طٌط قسى االقتصبد وانتخطيط

 ةلعٕقتر ةلدولٌذ ةلعٕقتر ةلدولٌذ

 -                   ػهٕو يبنٛت ٔ ٔيصشفٛت          ػهىو يبنيخ و ويصشفيخ         

 كهيخ انصيذنخ
قسى انصيذالَيبد وانتكُىنىخيب 

 انصيذنيخ

 - ةلتصمٌم ومرةقحذ ةلدوةء

قسى انكيًيبء انحيىيخ واألحيبء 

 انذقيقخ 

 - ةلدقٌدذ وةلدموٌتر وةلمنتعٌتر ةِحٌتء

 كهيخ انتًشيط 
 ةلحتلؽٌلتمرٌي  تمرٌي ةلحتلؽٌل قسى تًشيط انجبنغيٍ

 تمرٌي صحذ ةِطفتل تمرٌي صحذ ةِطفتل قسى تًشيط األطفبل

قسى تًشيط انىالدح وأيشاض 

 انُسبء

 تمرٌي ةِمومذ وصحذ ةلمرأد تمرٌي ةِمومذ وصحذ ةلمرأد

قسى انتًشيط انُفسي وانصحخ 

 انُفسيخ

 ةلتمرٌي ةلنفسً وةلصحذ ةلعدلٌذ ةلتمرٌي ةلنفسً وةلصحذ ةلعدلٌذ

 نحبالد انحشخخقسى تًشيط ا
 

 تمرٌي ةلحتٔر ةلحرجذ )عتم( تمرٌي ةلحتٔر ةلحرجذ )عتم(

 تمرٌي ةلحتٔر ةلحرجذ )أورةم( تمرٌي ةلحتٔر ةلحرجذ )أورةم(

 تمرٌي صحذ ةلمجتمي تمرٌي صحذ ةلمجتمي قسى تًشيط صحخ انًدتًغ

 ةٔدةرد  ً ةلتمرٌي ةٔدةرد  ً ةلتمرٌي قسى اإلداسح في انتًشيط

   

 هيخ انتشثيخ انشيبظيخك
 - ةلتدرٌث ةلرٌترً  انتذسيت انشيبظيقسى 

   

 كهيخ انتشثيخ
 - ترحٌذ ةلطفل قسى تشثيخ انطفم

 كهيخ انهُذسخ انًؼهىيبتيخ
  ندسذ ةلن م وةلشحرتر ةلحتسوحٌذ  ندسذ ةلن م وةلشحرتر ةلحتسوحٌذ انُظى وانشجكبد انحبسىثيخهُذسخ 

 كهيخ انهُذسخ انتقُيخ
 - ةِتمتذ ةلصنتعٌذ سخ األتًتخ انصُبػيخهُذ

 اآلنيبد و  هُذسخ انًؼذاد

 
 ندسذ ةلطتقذ ةلشمسٌذ وةلطتقذ 

 ةلمتجددد
- 

 -  ندسذ ةلموةد ةلتطحٌدٌذ
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 دسخخ انذكتىساِ         شدسخخ انًبخستي         انقسى                

 المعهد العالي لمبحوث البحرية

 ةلحٌولوجٌت ةلححرٌذ ةلحٌولوجٌت ةلححرٌذ قسى انجيىنىخيب انجحشيخ

 -  رةعذ ححرٌذ وإدةرد ةلموةرد ةلحٌذ

قسى انكيًيبء انجحشيخ وانتهىث 

 انجحشي

 ةلرٌمٌتء ةلححرٌذ وةلتلوث ةلححري ةلرٌمٌتء ةلححرٌذ وةلتلوث ةلححري

 - ةلفٌ ٌتء ةلححرٌذ قسى انفيزيبء انجحشيخ

 - رٌذةلجٌولوجٌت ةلحح قسى انديىنىخيب انجحشيخ

 المعهد العالي لمبحوث البيئية
قسى انُظى انجيئيخ وحًبيخ انجيئخ 

 يٍ انتهىث

 - رٌمٌتء ةلحٌاذ

 - وقتٌذ حٌاٌذ انىقبيخ انجيئيخ

 انًؼهذ انؼبني نتؼهيى انهغبد
 - تعلٌم ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ تعلم و طرةاق  قسى تؼهيى انهغخ االَكهيزيخ

  ةلفرنسٌذتعلٌم ةللؽذ  علم وت طرةاق  قسى تؼهيى انهغخ انفشَسيخ
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 : 3122الجامعة خالل العام بالبحث العلمً   العاملة فً والح األار البشرٌة 

عرو  ٌاذ  /2321/ منلم / عتمٕ 1218/ 1222ةلجتمعذ حتى نلتٌذ ةلعتم ةلعتملٌل  ً مجتل ةلححث ةلعلمً رمل حلػ عدد 

 ( .8مو عٌل على ةلرلٌتر رمت  و محٌل حتلجدول )   ٌاذ  نٌذ عرو /858/(   و1تدرٌسٌذ مو عٌل حسث ةلجدول )

 و حسث ةلجن  أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ حسث ةلرلٌتر. ( 1ةلجدول)

 انًضًٕع يذسط أعخبر يغبػذ أعخبر انكهيخ

 يح إ ر إ ر إ ر إ ر

اآلداة 

 وانؼهىو

 اإلَسبَيخ

 58 23 35 19 12 4 14 0 9 انهغخ انؼشثيخ

 24 8 16 6 6 2 6 0 4 إلَكهيزيخانهغخ ا

 23 16 7 11 4 4 1 1 2 انهغخ انفشَسيخ

 12 6 6 5 5 0 0 1 1 انتبسيخ

 11 2 9 2 8 0 1 0 0 انفهسفخ

 9 2 7 2 7 0 0 0 0 ػهى اختًبع    

 5 2 3 2 2 0 1 0 0 اندغشافيخ

 1 1 0 1 0 0 0 0 0 انًكتجبد

 143 60 83 48 44 10 23 2 16 انًدًىع

 20 2 18 0 3 1 3 1 12 البساتٌن انزساػخ

التربة و استصالح 
 األرافً

8 1 2 1 2 0 12 2 14 

 18 3 15 1 7 2 3 0 5 الحراج والبٌئة

 11 1 10 1 3 0 1 0 6 المحاصٌل الحقلٌة

 5 0 5 0 0 0 0 0 5 الهندسة الرٌفٌة

 10 0 10 0 2 0 2 0 6 االلتصاد الزراعً

 13 0 13 0 4 0 3 0 6 اإلنتاج الحٌوانً

 11 0 11 0 4 0 2 0 5 علوم األغذٌة

 20 3 17 1 1 1 4 1 12 ولاٌة النبات

 7 3 4 2 3 0 0 1 1 العلوم األساسٌة

 129 14 115 5 29 5 20 4 66 المجموع



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

17 

 انؼهىو
 

 

 

 

 39 3 36 3 24 0 7 0 5 انشيبظيبد

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 اإلحصبء انشيبظي

كاالَفىسيبتي   0 0 0 0 1 0 1 0 1 

 24 10 14 5 5 4 4 1 5  انحيبح انُجبتيخػهى 

انحيبح انحيىاَيخػهى    5 0 4 1 9 12 18 13 31 

 16 3 13 2 1 1 8 0 4 انديىنىخيب

 61 4 57 3 19 1 22 0 16 انفيزيبء

نكيًيبءا  19 1 16 5 13 7 48 13 61 

 234 46 188 32 73 12 61 2 54 انًدًىع

ذسخ انهُ

 انًذَيخ

 10 2 8 1 5 1 1 0 2 انهُذسخ انجيئيخ

 9 0 9 0 5 0 0 0 4 انهُذسخ انديىتكُيكيخ

 15 3 12 1 4 1 3 1 5 انهُذسخانًبئيـــــــــــــــخ  

هُذسخ انُقم 

 وانًىاصالد

0 0 3 0 4 4 7 4 11 

 14 1 13 1 9 0 4 0 1 هُذسخ وإداسح انتشيذ  

 16 1 15 1 10 0 4 0 1 انطجىغشافيخ انهُذسخ

 23 1 22 1 7 0 10 0 5 انهُذسخ اإلَشبئيــــخ

 3 0 3 0 1 0 1 0 1 انؼهىو األسبسيخ

 101 12 89 9 45 2 26 1 19 انًدًىع

انطت 

 انجششي

انتششيح و انُسح و 

 اندُيٍ

2 0 2 0 2 1 6 1 7 

 3 1 2 1 1 0 1 0 0 انفزيىنىخيب

 1 0 1 0 0 0 1 0 0 األدويخ

 7 0 7 0 3 0 1 0 3 يح انًشظيانتشش

انششػيانطت   0 0 1 0 1 0 2 0 2 

 7 0 7 0 5 0 1 0 1 انطت انًخجشي

 45 5 40 4 16 0 14 1 10        األيشاض انجبطُخ

 46 2 44 1 25 1 9 0 10 اندشاحـــــخ

 25 5 20 3 12 2 1 0 7 األطفبل



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

18 

 16 6 10 4 4 2 1 0 5 انُسبئيخ و انتىنيذ

 10 2 8 2 2 0 3 0 3 ذيخانده

 7 3 4 3 4 0 0 0 0 انتخذيش و اإلَؼبش

و   انتشخيص انشؼبػي

 انتصىيش انطجي

1 0 5 0 1 0 7 0 7 

 2 0 2 0 2 0 0 0 0 طت األسشح و انًدتًغ

أيشاض اآلرٌ واألَف 

 وانحُدشح

2 0 2 0 2 0 6 0 6 

 10 3 7 2 2 0 3 1 2 أيشاض انؼيٍ

 6 0 6 0 5 0 1 0 0 قسى األوساو

 207 28 179 21 87 5 46 2 46 انًدًىع

كهيخ 

انهُذسخ 

انًيكبَيكيخ 

 وانكهشثبئيخ

 7 1 6 1 4 0 2 0 0 انؼهىو األسبسيخ

 22 2 20 2 12 0 6 0 2 انتصًيى واإلَتبج

 24 3 21 3 6 0 9 0 6 انقىي انًيكبَيكيخ

 32 2 30 2 10 0 14 0 6 انطبقخ انكهشثبئيخ

الد هُذسخ االتصب

 واإلنكتشوَيبد

3 0 5 1 7 3 15 4 19 

 14 4 10 4 6 0 1 0 3 انهُذسخ انجحشيخ

 7 0 7 0 2 0 5 0 0 هُذسخ انًيكبتشوَيك

هُذسخانحبسجبد انتحكى  

 اآلني

0 0 3 1 5 3 8 4 12 

 137 20 117 18 52 2 45 0 20 انًدًىع

طت 

 األسُبٌ

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ػهىو انحيبح

شظي انتششيح انً

 انُسح و

2 0 0 0 1 2 3 2 5 

 5 0 5 0 4 0 0 0 1 يذاواح األسُبٌ

 2 1 1 1 0 0 1 0 0  أيشاض انُسح انذاػًخ

 4 1 3 1 2 0 1 0 0 طت انفى

 7 1 6 1 4 0 1 0 1 تقىيى األسُبٌ

 4 0 4 0 3 0 1 0 0 طت أسُبٌ األطفبل



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

19 

 3 0 3 0 2 0 1 0 0 تؼىيط األسُبٌ

 2 0 2 0 1 0 0 0 1 تيدبٌ وخسىس

 5 0 5 0 4 0 0 0 1 خشاحخ فى وفكيٍ

 38 5 33 5 22 0 5 0 6 انًدًىع

انهُذسخ 

 انًؼًبسيخ

 20 6 14 6 8 0 3 0 3 انتصًيى انًؼًبسي

 9 1 8 0 5 1 3 0 0 تخطيط انًذٌ

وتبسيخ  َظشيبد  

 انؼًبسح

0 0 0 0 0 3 0 3 3 

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 ػهىو انجُبء وانتُفيز

نًدًىعا  3 0 6 1 14 9 23 10 33 

 14 1 13 0 11 1 1 0 1 انًحبسجخ االقتصبد

 25 5 20 4 11 1 5 0 4 االقتصبد وانتخطيط

 21 9 12 7 10 2 1 0 1 إداسح األػًبل

 16 5 11 4 5 1 2 0 4 اإلحصبء وانجشيدخ

انؼهىو انًبنيخ 

 وانًصشفيخ

0 0 2 0 1 3 3 3 6 

 انًدًىع

 
10 0 11 5 38 18 59 23 82 

 18 12 6 10 4 0 1 2 1 انصيذنخ

 18 11 7 10 7 1 0 0 0 انتًشيط

 13 1 12 1 11 0 1 0 0 انتشثيخ انشيبظيخ

 18 8 10 8 6 0 4 0 0 انتشثيخ

 13 0 13 0 10 0 1 0 2 انهُذسخ انًؼهىيبتيخ

 23 2 21 2 10 0 5 0 6 انهُذسخ انتقُيخ

(طشطىس انثبَيخ)اآلداة   1 0 3 0 2 3 6 3 9 

(طشطىس انثبَيخ )االقتصبد   2 0 1 0 5 0 8 0 8 

 1 0 1 0 1 0 0 0 0 انحقىق

(طشطىس) انثبَيخ  انتشثيخ  0 0 0 0 1 3 1 3 4 

هُذسخ تكُىنىخيب انًؼهىيبد 

  واالتصبالد

0 0 2 0 3 2 5 2 7 

 5 1 4 1 1 0 2 0 1 كهيخ انؼهىو انثبَيخ



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 3 14 2 11 1 1 0 2 انجحىث انجحشيخ

هيى انهغبدتؼ  0 0 0 0 4 10 4 10 14 

 7 3 4 3 2 0 1 0 1 انجحىث انجيئيخ

 1280 277 1002 220 482 44 265 13 256 انًدًىع انؼبو
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 وحسث ةلجن  أعرتء ةللٌاذ ةلفنٌذ حسث ةلرلٌتر. ( 8ةلجدول)

 المجموع إجازي دبلوم ماجستٌر دكتوراه الكلٌة

 مج إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ
 59 31 28 2 1 23 16 6 9 0 2 اَداب والعلوم اإلنسانٌة

 91 64 27 55 21 8 3 0 3 1 0 الزراعة

 86 60 26 35 11 21 14 4 1 0 0 العلوم

 124 85 39 78 38 4 0 3 1 0 0 الهندسة المدنٌة

 38 18 20 0 1 0 0 18 13 0 6 الاب البشري

 216 133 83 125 76 7 2 1 3 0 2 الهمك

 10 2 8 0 1 2 7 0 0 0 0 ب األسنانا

 25 21 4 20 4 1 0 0 0 0 0 الهندسة المعمارٌة

 12 6 6 0 0 5 4 1 2 0 0 االلتصاد

 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 الصٌدلة

 26 16 10 6 1 0 0 10 9 0 0 التمرٌض

 10 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 التربٌة الرٌافٌة

 15 10 5 0 0 6 4 3 0 1 1 التربٌة

 44 22 22 21 19 1 2 0 1 0 0 سة المعلوماتٌةالهند

 40 23 17 22 17 1 0 0 0 0 0 الهندسة التقنٌة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحقوق

 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 التربٌة الثانٌة باراوس

 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 اَداب الثانٌة باراوس

هندسة تكنولوجٌا المعلومات 
 9 6 3 6 2 0 1 0 0 0 0 واالتصاالت

 10 6 4 0 0 6 4 0 0 0 0 البحوث البحرٌة

 25 16 9 2 1 7 3 6 5 1 0 معهد تعلٌم اللغات

 8 6 2 2 0 3 1 1 0 0 1 معهد البحوث البٌئٌة

 854 536 318 380 198 98 61 54 47 4 12 المجموع العام

 

 



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

22 

 

 

 .( 5رمت  و محٌل حتلجدول ) قصٌردعلمٌذ حعي أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ حملمتر  تم إٌفتدمل جلذ أ رى    دد  -

 

 3122إٌفاد أعفاء هٌئة تدرٌسٌة بمهمات علمٌة لصٌري خالل عام . ( 6الجدول رلم )

 موفوع المهمة             جهة اإلٌفاد    االسم        الكلٌة       

 اَداب والعلوم
 اإلنسانٌة

تحي ِستتذد ةللؽذ ةلمشتررذ  ً ةلملتدى ةلدولً ةلس إٌرةل دد. رنت جونً

 ةلفترسٌذ

م 1222لمشرو  تٌمحو   ةِول لحرور ةلسٌمنتر   رنست  دد. نجود علوي 

 حعنوةل " تدرٌث ةلمدرحٌل " 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةلمشتررذ  ً ةجتمتعتر ةلدورد ةلرةحعذ وةِرحعٌل  ةِردل د. محمد ٌحٌى معٕ 

 ر ةلعرحٌذ للمإتمر ةلعتم ٔتحتد ةلجتمعت

لعلوم  ةلدولٌذ/ للجنذ  12لمشتررذ  ً ةلدورد / ة حلجٌرت د. أدٌث سعد

وتحتدل ةلححتر حول حٌتنتر علوم ةلمحٌطتر 

 ةلمعلومتر

لمشتررذ  ً  عتلٌتر ةِسحو  ةلحرةجً ة  رنست د.   ٌر شتطر 

ةلمتوسطً ةلثتنً ةلذي تدٌمه ةلمن مذ ةلعتلمٌذ 

 للؽتحتر ةلمتوسطٌذ 

لمشتررذ  ً ةلجلسذ ةلعتشرد للجنذ ةلحرومٌذ ة  رنست ث سعد د. أدٌ

 ةلدولٌذ ةل تصذ حن تم مرةقحذ ةلمحٌط ةلعتلمً 

 ْستفتدد مل ةلمنحذ ةلمددمذ مل جتمعذ روستوك ة ألمتنٌت د. علً ةسرندر سلٌمتل

لمشتررذ  ً ةجتمت  ةللجنذ ةلعلمٌذ لمشرو  ة مصر  د. أدٌث سعد

  ةلعرحٌذ موسوعذ ةلحٌتد حتللؽذ 

 

لمشتررذ  ً ةِسحو  ةلستد  ةِلمتنً ةلسوري ة ألمتنٌت د. ةحرة ٌم صدر 

 للحٌاذ وةلطتقذ ) حول أن مذ ةلطتقذ ةلمستدةمذ (

لمشتررذ  ً ةِسحو  ةلستد  ةِلمتنً ةلسوري للحٌاذ ة ألمتنٌت د. علً ةسرندر سلٌمتل

 وةلطتقذ ) حول أن مذ ةلطتقذ ةلمستدةمذ (

ملمذ علمٌذ لمنتقشذ أوجه ةلتعتول حٌل جتمعذ  ألمتنٌت ٌحٌى معٕ د. محمد 

 روستوك وجتمعذ تشرٌل 

 

لمشتررذ  ً ةٔجتمت  ةْقلٌمً حول ةلسوةحل ة  سلطنذ عمتل د. أدٌث سعد

 وةْست دةم ةِمثل لمصتدر ةلححتر
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 د. حسل رتمل حدور العلوم

 

ث حرور ةلملتدى ةلستحي عشر لتحتدل عروي تدرٌ ةِردل

 طٕث ةلجتمعتر ةلعرحٌذ

 
 
 
 
 

 الهندسة المدنٌة

م 1222لمشرو  تٌمحو   ةِولحرور ةلسٌمنتر   رنست د. علً  ٌرحك

 حعنوةل " تدرٌث ةلمدرحٌل " 

لمشتررذ  ً لجنذ د ت  عل رستلذ درتورةا للسٌدد لٌلى ة  رنست د. إٌتد عحت 

 عٌسى 

ةلتً ستدتم  ً جتمعذ لمشتررذ  ً ورشذ ةلعمل ة ألمتنٌت د. منذر حمتد

 درٌسدل ةلتدنٌذ 

للمشتررذ  ً ورشذ ةلعمل ةلتً ستدتم  ً جتمعذ  ألمتنٌت  د. ع  ةلدٌل حسل

 درٌسدل ةلتدنٌذ 

 للمشتررذ  ً ةلندود ةلدولٌذ لمصتدر ةلمٌتا  وةلتنمٌذ ةلمستدةمذ  ةلج ةار د.علً محمد ةِسعد

م صصذ لمتتحعذ تطور مشرو   لحرور ورشذ عمل حولندة  أحمد دروٌي رنتءدد. 

 تٌمحو  

تطوٌر ن تم حدٌث للتعلٌم ةلعتلً  ً مجتل علوم  ةلمتنٌت  د. رمٌل حورة 

 (  EDUW ATةللندسذ ةلمتاٌذ  ً سورٌت  ) 

 للمشتررذ  ً ةلمإتمر ةل تم  وةلعشرٌل للرترتوؼرة ٌت   رنست د. إٌتد عحت 

ةلعمل  ً جتمعذ ةلموةرد ةلطحٌعٌذ للمشتررذ  ً ورشذ  ةلنمست د. ع  ةلدٌل حسل

 /  رمل إطتر مشرو  تمحو   BOKUوعلم ةلحٌتد / 

للمشتررذ  ً ورشذ ةلعمل ةلتً ستدتم  ً جتمعذ ةلموةرد  ةلنمست د. منذر حمتد

/  رمل إطتر مشرو   BOKUةلطحٌعٌذ وعلم ةلحٌتد / 

 تمحو  

دتم  ً جتمعذ ةلموةرد للمشتررذ  ً ورشذ ةلعمل ةلتً ست ةلنمست د. رمٌل حورة  

/  رمل إطتر مشرو   BOKUةلطحٌعٌذ وعلم ةلحٌتد / 

 تمحو  

للمشتررذ  ً ورشذ ةلعمل  ً جتمعذ ةلموةرد ةلطحٌعٌذ  ةلنمست د. محمد درٌد عٕء ةلدٌل

 /  رمل إطتر مشرو  تمحو   BOKUوعلم ةلحٌتد / 

تطوٌر ن تم  للمشتررذ  ً مشرو  تمحو  حعنوةل / ةلمتنٌت د. شرٌؾ حتٌك 

حدٌث للتعلٌم ةلعتلً  ً مجتل علوم ةللندسذ ةلمتاٌذ  ً 

 (  EDUW ATسورٌت  ) 

لحرور ةلد ت  عل رستلذ ةلدرتورةا للسٌد  تدي شعحتل   رنست  د. إٌتد عحت 

 ةلمو د إلى  رنست /  -/ ةلمعٌد حرلٌذ ةللندسذ ةلمدنٌذ 

شرو  تمحو  حعنوةل / ملمذ علمٌذ للمشتررذ  ً م    رنست د. شرٌؾ حتٌك 

تطوٌر ن تم حدٌث للتعلٌم ةلعتلً  ً مجتل علوم 

 ةللندسذ ةلمتاٌذ  ً سورٌت 

د. ؼطفتل عحد ةلررٌم 

 عمتر

لمشتررذ  ً ةلمإتمر ةللندسً ةلعرحً ةلستد  ة ةلسعودٌذ 

 وةلعشرٌل ) ةلموةرد ةلمتاٌذ  ً ةلوطل ةلعرحً ( 

  ً ةلمإتمر ةلعلمً لللندسذ ةلجٌوترنٌرٌذ ةلمشتررذ  ألمتنٌت  د. منذر عمرةل ةل ةوي
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 الاب البشري

 حرور مإتمر أطحتء ةلصدر ةلفرنرو ونٌٌل   رنست دد . ٌسر محمد

 ةلمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلدولً لجرةحذ ةلجٌوث ةلتن ٌرٌذ  ةٔمترةر  د. ٌوسؾ ٌوسؾ

 ةحذ ةلجٌوث ةلتن ٌرٌذ ةلمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلدولً لجر ةٔمترةر  د. مصطفى ةحرة ٌم

 ةلمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلدولً لجرةحذ ةلجٌوث ةلتن ٌرٌذ  ةٔمترةر  د.  تٌ  علونً

للمشتررذ  ً ةمتحتنتر ةلجرةحذ  ً ةلمجل  ةلعرحً  ةلٌمل د. عحد ةلو تث ةْمتم

 لٕ تصتصتر ةلصحٌذ 

 ؽذ ةلفرنسٌذ للمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلسنوي للنتطدٌل حتلل  رنست  د. عصتم معوي

لحرور ةٔمتحتل ةلسرٌري وةلشفوي ٔ تصت   ةلسعودٌذ  د. مطٌي جونً

 ةِمرةي ةلحتطنذ

للمشتررذ  ً ةلماتمر ةلطحً ةلستد  حول ةلروةحط  إٌطتلٌت  د.محمود رجث

 ةلمتصتلحذ  ً ةلدرنٌذ 

للمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلتتسي لعلم ةِمرةي /  ةلسودةل  د.   ٌر ةلشلتحً

 ثولوجٌت / ةلحت

 للمشتررذ  ً مإتمر ةلجمعٌذ ةِورحٌذ ِمرةي ةلدم حرٌطتنٌت د. مٌ تاٌل جرج 

 للمشتررذ  ً مإتمر ةلجمعٌذ ةِورحٌذ ِمرةي ةلدم حرٌطتنٌت د. ندٌم  حلوق

 للمشتررذ  ً مإتمر ةلمتوسط ِمرةي ةلراذ  متلطت د. ٌسر محمد

 شحرٌذ لحرور مإتمر ةل حلجٌرت  د. ٌوسؾ سلٌمتل

 للمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلعتلمً ةلرةحي لّمرةي ةلورةثٌذ  روسٌت د. عدي جونً

ةلؤٌتر ةلمتحدد  د. مٌٕد ةنطتنٌو 

 ةِمرٌرٌذ

 للمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلطحً  ً ةِمرةي ةللرمٌذ

 للمشتررذ  ً ةلمإتمر ةِورحً للسرطتل  ةلسوٌد  د. ندٌم  حلوق

 ً ةٔمتحتل ةلشفوي ٔ تصت  طث رذ  مشترلة  ةٔمترةر د.  وة  حٌدر

 ةلمجتمي / منتقشذ رستلذ ححث / 

حرور ةٔجتمت  ةلسنوي لمن مذ ةلصحذ ةلعتلمٌذ حول  حولونٌت  د. ٌسر محمد

 أمرةي ةلجلت  ةلتنفسً 

 حرور دورد تدرٌحٌذ  تصذ حتستدصتءةر ةلر ر   رنست د. أرٌج حوحو

رور ندود حول تعتدل ةلشلتدةر حٌل دول ةٔتحتد ح ةسحتنٌت د. عحد ةلفتتح عحت 

 ةِورحً ودول جنوث ةلمتوسط

 

مشتررذ  ً ةجتمت  لجنذ ةٔمتحتل ٔ تصت  طث لة لحنتل د.  وة  حٌدر

ةِسرد وةلمجتمي  ً ةلمجل  ةلعرحً لٓ تصتصتر 

 ةلصحٌذ 
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 الهندسة المٌكانٌكٌة  

 والكهربائٌة     

لمشتررذ  ً مإتمر ةللندسذ ةلرلرحتاٌذ وةٔلرترونٌذ ة ةِردل د. ثتار ةحرة ٌم

 ةِردنً ةلدولً ةلستحي  ً عمتل

 طٕ  وةلتدرٌث رمل  عتلٌتر مشرو  تٌمحو  ةْ ةلسوٌد  د. نٌرودة حررتر

 لٓطٕ  وةلتدرٌث رمل  عتلٌتر مشرو  تٌمحو    ةلسوٌد  د. عحد هللا سعٌد

تمر ةلدولً لّححتث ةلعلمٌذ للمشتررذ  ً ةلمإ روسٌت د. نحٌل ؼدٌر

 وةلتطحٌدتر ةلعملٌذ 

للمشتررذ  ً مإتمر ةللندسذ ةلرلرحتاٌذ وةٔلرترونٌذ  ةِردل د. عمتر حجتر

 ةِردنً ةلدولً ةلستحي 

للمشتررذ  ً ةٔجتمت  ةِول لمشرو  ةرةسمو  مند   ةِردل د. نٌرودة حررتر

 للمنح ةلطٕحٌذ وةلححثٌذ 

للمشتررذ  ً ةِسحو  ةلستد  ةِلمتنً ةلسوري للحٌاذ  متنٌتأل د. رمتل جونً

 وةلطتقذ ) حول أن مذ ةلطتقذ ةلمستدةمذ (

 د.  ٌنذ ةِحمد  االلتصاد        

 

 ةلتشٌك 

 

ةلمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلثتلث عشر للتموٌل 

 وةلمصترؾ

لى ةِجل د ةلم حرٌذ ل وم م حر تدتنتر دورد تدرٌحٌذ ع ةلدنمترك + ألمتنٌت  د. علً علً  كلٌة الهندسة التقنٌة 

 ةللدةال

 
 المعهد العالً للبحوث

 البحرٌة        

لمشتررذ  ً ةلمإتمر ةلدولً ةلثتنً حول حمتٌذ ة ةلمؽرث  د. أمٌر ةحرة ٌم

 حلدةل جنوث ةلححر ةلمتوسط   ًةلحوتٌتر 

رةستر لمشتررذ  ً ورشذ ةلعمل شحه ةٔقلٌمٌذ حول ةلدة عمتل د. حت م ررةوي 

 وةلححوث ةلعلمٌذ  ً ةلتنو  ةلحٌوي

 المعهد العالً لبحوث
 البٌئة         

 ةِردل  ذ نتصردد. أمٌم

 

مشتررذ  ً ندود ةلححث ةلعلمً ودورا  ً تولٌد ةلؽت  لة

 ةلحٌوي مل ةلم لفتر ةلحٌوةنٌذ وةلنحتتٌذ 

تطوٌر م طط مدرر / تعلٌم ةللؽذ ٔتحت  دورد تدرٌحٌذ ل  رنست دد. جومتنت  دٌوا المعهد العالً للغات

 ةلفرنسٌذ رلؽذ أنحٌذ /
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 1222 م رجتر ةلححث ةلعلمً للعتم
 

 مل ةلمنتجتر ةلمعر ٌذ ةلتتلٌذ ا 1222تترول م رجتر  طذ ةلححث ةلعلمً للجتمعذ  ٕل عتم 

  ةلمشترٌي ةلححثٌذ ةلمنج د 

  ةلمنج درستال ةلمتجستٌر  

  ةلمنج دةلدرتورةا رستال  

 حرةءد ة ترة  مسجلذ ....( –عملٌذ إنتتجٌذ محتررد  –ترترةر ةلمنفذد أو ةلمعرورذ للتنفٌذ )منتج محترر ةٔح 

  أعمتل موسٌدٌذ .....( -أعمتل  ندسٌذ   -أعمتل  نٌذ  -أعمتل أدحٌذ  -ةلممٌ د ) أعمتل علمٌذ  ةْحدةعٌذةِعمتل 

 تال ةلمتجستٌر وةلدرتورةا (ةلنشرةر ةلعلمٌذ ةلمحرمذ )حمت  ً ذلك تلك ةلمشتدذ مل رس 

  ةلمإتمرةر )حمت  ً ذلك تلك ةلمرتحطذ حؤححتث ةلمتجستٌر أو ةلدرتورةا( ةلمشترك حلتةِورةق ةلححثٌذ ً  

 سوةء  حشرل  ردي للحتحثٌل أو حشرل مإسستتً للجتمعذ )أو للرلٌذ(  ةلجوةا  ذةر ةلعٕقذ حتلححث ةلعلمً ةلممنوحذ 

 
 

 بحث العلمًمخرجات ال .(6ةلجدول رقم )

 
 

 مكان اإلنتاج العممي           

 

 المنشورات والبراءات والجوائز عدد

 المجموع خارج سورية داخل سورية

 دوليا عربيا

 103 7 12 84 العممية النشرة

 177 9 5 163   الورقة البحثّية

 - - - - التقرير العممي

 3 2  - المرجع العممي

 464 - - 464   الكتاب األكاديمي

 - - - - الموضوع الموسوعي

 - - - - براءات اإلختراع

 1 - - 1 جوائز عممية

البحوث التي قبمت لمنشر في مجمة جامعة 
 3122تشرين خالل العام 

451 - - 451 

 
 



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

27 

 أبحاث الدراسات العلٌا :
 

ةلمتجستٌر تً ٌدوم حلت طٕث ةل ( 2011لمسجلذ  ً ةلعتم)أححتث ةلدرةستر ةلعلٌت ة/  ) أدنتا( 7ٌورح ةلجدول رقم / 
  ا درتورةا  ً ةٔ تصتصتر ةلم تلفذ وةل
 

 (7ةلجدول رقم )

 

 المجموع    دكتوراه    ماجستٌر    الكلٌة                   

 51 4 46 العلوم اإلنسانٌة  و اَداب

 42 14 28 الزراعة

 58 8 50 العلوم

 16 1 15 الهندسة المدنٌة

 39 - 39 الاب البشري 

 37 - 37 الكهربائٌة الهندسة المٌكانٌكٌة و

 9 - 9 اب األسنان

 14 - 14 الهندسة المعمارٌة

 52 23 29 االلتصاد

 8 - 8 الصٌدلة

 3 - 3 التربٌة الرٌافٌة 

 1 - 1 التربٌة 

 6 1 5 الهندسة المعلوماتٌة

 7 - 7 الهندسة التقنٌة 

 4 - 4 معهد البحوث البحرٌة

 11 - 11 لبٌئٌةمعهد البحوث ا

 357 51 306 المجموع
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(  لطٕث درةستر ةلمتجستٌر وةلدرتورةا  ً ةٔ تصتصتر ةلم تلفذ محٌنذ 1222 ً ةلعتم) ةلمنج دأححتث ةلدرةستر ةلعلٌت  -

 ا ةلتتلً ( 8حتلجدول )
 

 (8ةلجدول رقم )
 
 

 جموعالم    دكتوراه    ماجستٌر    الكلٌة                   

 11 8 28 اَداب و العلوم اإلنسانٌة

 28 8 28 العلوم

 81 - 81 الاب البشري 

 68 6 61 الزراعة

 12 2 27 الهندسة المدنٌة

 15 2 18 الهندسة المٌكانٌكٌة و الكهربائٌة

 51 6 86 االلتصاد

 26 - 26 اب األسنان

 1 - 1 معهد البحوث البٌئٌة

 1 - 1 معهد البحوث البحرٌة

 372 33 367 لمجموعا
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 أبحاث الماجستٌر:
( ححثت  مو عذ على م تلؾ ةٔ تصتصتر ةلعلمٌذ رمت  و 122مت ٌستوي ) 1222حلػ عدد أححتث ةلمتجستٌر ةلمسجلذ لعتم 

 تصتصتر ةلعلمٌذ ( ححثت  مو عذ على م تلؾ ة115ٔةلعتم ) نف  ً حٌل حلػ عدد ةلرستال ةلمنج د  ً   ( 1محٌل حتلشرل)
 ( 1رمت  و محٌل حتلشرل )

 
 

26.28 

26.82 

21.86 

8.68 

8.81 

22.72 

8.52 

7.11 

1.87 
1.59 

1.58 

2.17 2.76 
2.62 1.15 

2.11 

تىزع أب اث ال اج  ٍ  ال   لة على االخ  اصات العل ٍة فً ال امعة( . 3)ال   

ةَدةث

ةلعل م

ةل ج ةلخ  ي 

ةل رةعذ

ةلل  سذ ةل  نٍذ

ةلل  سذ ةل ٍ تنٍ ٍذ وةل ل حتاٍذ

ةلل  سذ ةل ع ترٌذ

ةٔق  تد

 ج ةِس تل

ةل ٍ لذ

معل  ةلخ  ث ةلخٍبٍذ

معل  ةلخ  ث ةلخ  ٌذ

ةل  حٍذ ةل ٌترٍذ 

ةلل  سذ ةل عل متتٍذ

ةلل  سذ ةل د ٍذ 
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6.71 

25.22 

26.71 

25.22 9.12 

21.28 

29.67 

6.25 

2.25 2.99 

تىزع أب اث ال اج  ٍ  ال    ي على االخ  اصات العل ٍة فً ال امعة ( . 4)ال    

ةَدةث

ةلعل م

ةل ج ةلخ  ي 

ةل رةعذ

ةلل  سذ ةل  نٍذ

ةلل  سذ ةل ٍ تنٍ ٍذ وةل ل حتاٍذ

ةٔق  تد

 ج ةِس تل

معل  ةلخ  ث ةلخٍبٍذ

معل  ةلخ  ث ةلخ  ٌذ

 
 

مل ةلمٕح  أل ةٔ تصتصتر ةلتتحعذ لرلٌذ ةٔقتصتد ورلٌذ ةَدةث وةلعلوم ةْنستنٌذ  ورلٌذ ةل رةعذ ورلٌذ ةللندسذ ةلمٌرتنٌرٌذ 
على عر  مت أ لرته   رر قتامذ أححتث ةلمتجستٌر ةلمسجلذ وةلمنج د على حد سوةء وةلرلرحتاٌذ ورلٌذ ةلطث ةلحشري تصد

ةلمسجلذ حرت ذ  إلىنسحذ رستال ةلمتجستٌر ةلمنج د  تل( ٌحٌن5و  8) ٌل إل ةلشرل  وحشرل عتم  . ةٔ تصتصتر ةِ رى 
 ةٔ تصتصتر ةلعلمٌذ حتلجتمعذ ا
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 سبة أبحاث الماجستٌر المنجزي إلى المسجلة بحسب االختصاصات العلمٌةن . (6الشكل )
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 أبحاث الدكتوراه :
( 5حتلشرل) محٌل  وححثت  مو عذ على م تلؾ ةٔ تصتصتر ةلعلمٌذ رمت  /52/ 1222حلػ عدد أححتث ةلدرتورةا ةلمسجلذ لعتم 

ححثت  مو عذ على م تلؾ ةٔ تصتصتر ةلعلمٌذ رمت  و محٌل  /11/ ٌستوي مت  ً حٌل حلػ عدد ةلرستال ةلمنج د  ً  ذة ةلعتم
 ( 6حتلشرل )
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ورلٌذ ةلعلوم تصدرر قتامذ أححتث ةلدرتورةا ةلمسجلذ ةل رةعذ  رلٌذ ومل ةلمٕح  أل ةٔ تصتصتر ةلتتحعذ لرلٌذ ةٔقتصتد 

نسحذ رستال  تل( ٌحٌن8و 9) ٌلةلمنج د على حد سوةء على عر  مت أ لرته ةٔ تصتصتر ةِ رى  وحشرل عتم  إل ةلشرلو
 ةلمسجلذ حرت ذ ةٔ تصتصتر ةلعلمٌذ حتلجتمعذ ا إلىةلدرتورةا ةلمنج د 
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 حسب االختصاصات العلمٌةنسبة أبحاث الدكتوراه المنجزي إلى المسجلة ب. ( 2الشكل )
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 ةلححوث ةلتً قحلر للنشر  ً مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث وةلدرةستر ةلعلمٌذ
 12/21/1222ولؽتٌذ  1/2/1222مل تترٌخ 

 
 (9الجدول رلم )

 
 الباحثون من أعفاء الهٌئة  عدد البحوث السلسلة

 التدرٌسٌة            
 ماجستٌر  دكتوراه 

 اَداب والعلوم
 نٌةاالنسا    

 3 21 31 43 آداب      

 22 24 7 42 تربٌة     

 22 - 7 35 مدنٌة      العلوم الهندسٌة

 4 - 4 7 عماري    

 25 5 73 21 همك     

 22 - 36 54 اب      العلوم الصحٌة 

 27 - 27 44 اب أسنان  

 6 - - 6 صٌدلة    

 31 22 42 73 زراعة     العلوم البولوجٌة

 24 5 26 43 لومع    

 9 2 35 45 العلوم األساسٌة         

 37 44 26 75 العلوم االلتصادٌة         

 226 77 336 562 المجموع               
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 3122خاة البحث العلمً والدراسات العلٌا فً الجامعة 

 كلٌة الزراعة :

 الخاة البحثٌة العلمٌة للكلٌة:

 و ق ةلعنتوٌل ةلراٌسذ ةلتتلٌذا 1222/1221ذ ةلعلمٌذ ِقستم ةلرلٌذ ةلعشرد للعتم ةلدرةسً ورعر ةل ط

 السم ولاٌة النبات -2
 تترمل ةل طذ ةلعلمٌذ للدسم  ً مجتل ةلدرةستر ةلعلٌت وةلححث ةلعلمً ةلمحتور ةلعلمٌذ ةلتتلٌذا

 ةلحشرةر ومرت حتلت. - أ
  مت ةلنحتتٌذ( ومرت حتلت.ةِمرةي ) طرٌذ حرتٌرٌذ  ٌروسٌذ نٌمتتودٌذ ةلحٕ - ث
 ةِعشتث ومرت حتلت. - ر
 إدةرد ةَ تر ةل رةعٌذ وسٕمذ ةلحٌاذ وةلتنمٌذ ةلمستدةمذ. - ث
 تؤثٌر حدتٌت ةلمحتصٌل وةلم صحتر ةلعروٌذ وةلرٌمٌتاٌذ  ً  ٌتدد ةَ تر ةل رةعٌذ ةلم تلفذ. - ج

 
 

 لسم المحاصٌل الحقلٌة: -3
 اوتترمل ةل طذ ةلعلمٌذ ةلمحتور ةلراٌسٌذ ةلتتلٌذ

 ترحٌذ وتحسٌل ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ ةللتمذ  ً ةلدطر ةلعرحً ةلسوري.  -

 تطوٌر ةلمعتمٕر ةل رةعٌذ ةلم تلفذ ةلمإثرد على إنتتجٌذ ونوعٌذ ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ ةلم تلفذ.   -

 درةسذ تؤثٌر ةِجلتدةر ةلحٌاٌذ ةلٕحٌتاٌذ )حرةرد حرودد صدٌي جفتؾ ملوحذ......( على ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ.  -

 ر وتو ٌي ةلنحتتتر ةلطحٌذ وةلعطرٌذ  ً ةلدطر ةلعرحً ةلسوري وتحسٌل إنتتجلت رمت  ونوعت .حص -

 ةست دةم ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ وتطحٌدتر ةللندسذ ةلورةثٌذ و رةعذ ةِنسجذ ةلنحتتٌذ للمحتصٌل ةلحدلٌذ ةللتمذ.   -

 حتلمحتصٌل ةلعلفٌذ وةلمرةعً )ةست رةعلت ةلمحت  ذ علٌلت(.  -

 تترمل ةل طذ ةلمحتور ةلتتلٌذوعلوم المٌاه: لسم التربة -4

 درةسذ ةِرةرً وت صٌحلت. و تلوث ةلترحذ وةلمٌتا حٌوٌت  ورٌمٌتاٌت   -

 ةٔست دةم ةل رةعً للص ور ةلفوسفتتٌذ. و درةسذ دٌنتمٌرٌذ حعي ةلعنتصر  ً ةلترحذ. -

 قٌدذ حذلك.ةل رةعذ ةلعروٌذ    وتدوٌر ةلم لفتر ةل رةعٌذ ودور ةلرتانتر ةلحٌذ ةلد-

 درةسذ ةل وة  ةلفٌ ٌتاٌذ للترحذ وأثر ت  ً ةلنتقلٌذ لتن ٌم مستوى ةلمتء ةِررً . -

 رٌمٌتء ةلفوسفور  ً ةلترحذ  و ةسترجت  ةلرحرٌر مل ةلفوسفوجحسٌوم -

 وتشمل ةلمحتور ةلعلمٌذ ةلذي ٌلتم ةلدسم حدرةستلت ا لسم الهندسة الرٌفٌة : -5

 ةلدطر ةلعرحً ةلسوري وسحل تطورا .وةقي ةلمرننذ ةل رةعٌذ  ً  -

 مرننذ ةلعملٌتر ةل رةعٌذ.  وةستثمتر ةَٔر ةل رةعٌذ. -
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 ةلمحتور ةلححثٌذ ةِستسٌذ للدسم  ًالسم االلتصاد الزراعً : -6

 درةسذ ةلجدوى ةٔقتصتدٌذ ْنتتج ةلمحتصٌل ةل رةعٌذ ةِستسٌذ.  -

 ودرةسذ ةلترتلٌؾ للعملٌتر ةل رةعٌذ.  دور ةْرشتد ةل رةعً وأ مٌته على ةْنتتج ةل رةعً.-

 وٌلتم حدرةسذ ةلمحتور ةلعلمٌذ ةلتتلٌذالسم اإلنتاج الحٌوانً : -6

 موةرٌي ترتحط حتلتؽذٌذ ةلحٌوةنٌذ للمجترةر وةلدوةجل . -

 موةرٌي ترتحط حترحٌذ ةلحٌوةل وةلدوةجل  -

 أححتث مرتحطذ حتلثرود ةلسمرٌذ  ً ةلدطر -

 ةلمجترةر وةلدوةجل ( أححتث ترتحط حؤمرةي ةلحٌوةل ) -

 أححتث ترتحط حتلورةثذ ةلحٌوةنٌذ وةلدوةجل . -

 

 لسم علوم األغذٌة :-7

 موةرٌي مرتحطذ حإنتتج وتندٌذ وتررٌر  ٌر ةل ٌتول . -

 أححتث  ً مجتل ةِلحتل ومنتجتته ةلتصنٌعٌذ  .-

 أححتث  ً مجتل تلوث ةِؼذٌذ وحف لت وت  ٌنلت. -

 لسم العلوم األساسٌة : - 8

 ترتحط حتلتدتنذ ةلحٌوٌذ وةلورةثذ ةلج ٌاٌذ .موةرٌي  -

 ةلتنو  ةلحٌوي للفونت ةلسمرٌذ وتلوث ةلحٌاذ ةلمتاٌذ  ودرةسذ تؤثٌر ةِنوة  ةلؽت ٌذ  ً ذلك -

تؤثٌر تؽٌرةر ةلمنت   وةلنشمتطتر ةلحشمرٌذ علمى ةلتنمو  ةلحٌموي ةلححمري وةلنلمري  حٌولوجٌمت ةِسممتك   وترنولوجٌمت  -

 تدةول ةِسمتك وحف لت

 . ةرٌي ترتحط حتصنٌؾ ةلنحترمو -

 وٌلتم حتلمحتور ةلعلمٌذ ةلتتلٌذ السم البساتٌن :-9

 درةسذ ةلمشترل ةلمتعلدذ حإنتتج ةل رتر وةلفترلذ مل حٌث )ةلترحذ  ةلتسمٌد  ةلري  ةِصول ةلورةثٌذ(  -

 درةسذ تؤثٌر ةٔجلتدةر ةلحٌاٌذ  ً ةنتتج ةل رتر ةلحدلٌذ وةلمحمٌذ. -

 ٌل ةل رتر وةلفترلذ.ةل رةعذ ةلعروٌذ لمحتص -
 ترحٌذ وتحسٌل محتصٌل ةل رتر وةلحدلٌذ وةلمحمٌذ.  و تدنٌتر ةنتتج ةل رتر  ً ةلحٌور ةلمحمٌذ. -
 ةست دةم ةلتدنٌتر ةلحٌوٌذ  ً توصٌؾ محتصٌل ةل رتر وةلفترلذ  وةست دةم ةِنسجذ  ً إرثتر ت. -
 علدذ حنحتتتر ةل ٌنذ وتنسٌق ةلحدةاق.ةست دةم ةلم صحتر ةلعروٌذ  ً ةنتتج ةل رتر. ودرةسذ ةلمشترل ةلمت -
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 وٌلتم حتلمحتور ةلعلمٌذ ةلتتلٌذالسم الحراج والبٌئة: -21

 ةلمشتتل ةلحرةجٌذ. -

 ةلمرةعً ةلطحٌعٌذ ونحتتتتلت. -أشجتر ةلؽتحذ )ةنتتج  ةستثمتر  صٌتنذ  إدةرد وتن ٌم(. ر -

 الدورات التدرٌبٌة :

ً ةلرلٌمذ  مً مجمتل توصمٌؾ ةلمدمررةر و مً مجمتل أسم  تطحٌمق ن متم ةلسمتعتر تددمر ةلرلٌمذ حمتقترةح ْقتممذ دورتمٌل  م

 ةلمعتمدد. حتْرت ذ لعدد مل ةلدورةر ةلتدرٌحٌذ ةلتً ٌستطٌي عدد مل أعرتء ةللٌاذ ةلتعلٌمٌذ ةلدٌتم حلت. 

 ا السٌمنارات

 لتدرٌسٌذ  ٌنفذ سٌمنتر عند تسجٌل أي ححث  ً ةلرلٌذ ٌ   طتلث ةلدرةستر ةلعلٌت أو عرو ةللٌاذ ة

 رمت ٌنفذ سٌمنتر لرل عرو  ٌاذ تعلٌمٌذ حمورو  علمً محدد و ً أقستم ةلرلٌذ ةلعشرد.     

رمت تم   إل ةم رل أعرتء ةللٌاذ ةلفنٌذ حإعدةد درةسمذ مرجعٌمذ حمورمو  ةٔ تصمت  ةلمذي ٌرلمؾ حتدرٌسمه  مً ةلجلسمتر 

 ةلعملٌذ  ٕل ةلعتم ةلدرةسً. 

 ي مإسستر علمٌذ مل  ترج ةلجتمعذاأححتث علمٌذ تنفذ حموجث عدود م

 وقعر رلٌذ ةل رةعذ عدد مل ةلعدود مي ةلو ةرةر وةلمرةر  ةلححثٌذ وةلعلمٌذ ةلتتلٌذا

 ةلمإسسذ ةلعتمذ للتحػ  ً مجتل تطوٌر محصول ةلتحػ. –/ سحي عدود مي و ةرد ةٔقتصتد 9/ -
  ً مجتلا/  م  عدود مي ةلمن مذ ةلعرحٌذ للمنتطق ةلجت ذ وةِرةرً ةلدتحلذ 5/ -

 ةلحصول على سٕٔر دجتج سوري   تؽذٌذ ةلحٌوةل   ةٔقتصتد   ةِمرةي ةلفطرٌذ 
 عدد حجث علمً مي و ةرد ةلحٌاذ لتددٌر ةنجرةؾ ةلترحذ  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ.  -
ٌذ عدد ححث علمً مي ةللٌاذ ةلعلٌت للححث ةلعلمً لدرةسذ حٌولوجٌت ثٕثذ أنوة  مل أسمتك ةلدري  ً ةلمٌتا ةلح ر  -

 ةلسورٌذ
 عدد ححث علمً مي ةللٌاذ ةلعلٌت للححث ةلعلمً لدرةسذ   ٌتدد إنتتجٌذ  أحد ةلم تصٌل ةلحدلٌذ -
-  

 الندوات والمؤتمرات العلمٌة:

 و ًا 1222/1221ستدٌم ةلرلٌذ عدد مل ةلندوةر ةلعلمٌذ  ٕل ةلعتم ةلدرةسً 

 ندود علمٌذ حعنوةل" وةقي ةْنتتج ةلحٌوةنً  ً ةلدطر" -2
 ٌذ حعنوةل"وةقي وآ تق منتجتر نحل ةلعسل  ً سورٌت"ندود علم -1
 ندود علمٌذ حعنوةل"ةلمحتصٌل ةل رةعٌذ  ً سورٌت" -1
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 المحاور البحثٌة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة:

 
 المحاور البحثٌة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة القسم

 العلوم

 األساسٌة

 ةلتنو  ةلحٌوي ةلنحتتً. -تدتنذ تدةول وحف  ةِسمتك  -ةلحٌاذ ةلمتاٌذ وملوثتتلت

 ةلرٌترٌتر ةلتطحٌدٌذ وةست دةملت  ً مجتل ةلتنمٌذ . -ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ وةست دةمتتلت

حٌولوجٌمت ةِنمموة  ةلسمممرٌذ ذةر ةِ مٌمذ ةٔقتصممتدٌذ  وتممؤثٌر تؽٌمرةر ةلمنممت  علممى ةلتنمو  ةلحٌمموي لّحٌممتء 
 ةلمتاٌذ

 ةل رةعذ ةلعروٌذ للمحتصٌل ةلحستتنٌذ -ةثً لنحتتتر ةلحستتٌلةلتحسٌل ةلور البساتٌن

المحاصٌل 

 الحقلٌة

 ري .....( على إنتتجٌذ ونوعٌذ  ةلمحتصٌل ةلم تلفذ. -تؤثٌر حعي ةلمعتمٕر ةل رةعٌذ )تسمٌد

 (  ً تدٌٌم أصنتؾ حعي ةلمحتصٌل ةل رةعٌذ. RAPD-SSRةست دةم حعي ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ )

الهندسة 

 الرٌفٌة

 تؤثٌر ن م ةلحرةثذ ةلم تلفذ على نمو وإنتتجٌذ ةلمحتصٌل ةل رةعٌذ.

 تدٌٌم ةست دةم أنوة  م تلفذ مل آٔر ةلمرت حذ  ً  روؾ ةل رةعذ ةلمحمٌذ.

 ةلجنً ةَلً لمحصول ةل ٌتول وعملٌتر  دمذ ةلحستتل.

علوم  

 األغذٌة

 ٌذمٌرروحٌولوجٌت ةِؼذٌذ وةلصنتعتر ةلمٌرروح-جودد وسٕمذ ةلؽذةء

 حف  وتصنٌي ةلمنتجتر ةلحٌوةنٌذ.-حف  وتصنٌي ةلمنتجتر ةلنحتتٌذ

ولاٌة 

 النبات

 

 متتحعذ درةسذ ةلحشرةر ةٔقتصتدٌذ ةلموجودد  ً ةلمنطدذ)حصر وحٌولوجٌت(.

 آ تر ةلت  ٌل) رتر و ترلذ(  طرٌتر وحشرةر ةلم  ل

 درةستر حصرٌذ للملدحتر ةلحشرٌذ  ً ةلستحل ةلسوري.

 ست لصتر ةلنحتتٌذ  ً مرت حذ أمرةي وآ تر نحل ةلعسل.درةسذ تؤثٌر ةلم

مرت حذ ةِعشتث ةلرترد  ً ةلمحتصٌل  -تطحٌدتر ةْدةرد ةلمترتملذ لُ تر للسٕمذ ةلحٌاٌذ وت فٌؾ ةلتلوث
 ةلحدلٌذ وةلحستتنٌذ.

 درةسمممذ تمممؤثٌر ةلمررحمممتر ةلحدٌثمممذ وةلمتدةولمممذ علمممى ةلصمممفتر ةلحٌوٌمممذ لُ مممتر ةلحٌوةنٌمممذ ؼٌمممر ةلحشمممرٌذ)
 ةرتروستر قوةري(.

 درةسذ ةلطفٌلٌتر وةست دةملت  ً ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ.-درةسذ ةلمفترستر وةست دةملت  ً ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ

اإلنتاج 

 الحٌوانً

درةسممذ ةلتنممو  ةلحٌمموي وةلممورةثً لّسمممتك  -تممؤثٌر تررٌممث ةلعلٌدممذ علممى رمٌممذ ونوعٌممذ ةلمنتجممتر ةلحٌوةنٌممذ
 حتلتعتول مي قسم ةلعلوم ةِستسٌذ

ةلتحسٌل ةلورةثً للدجتج للدجتج ةلحلدي ولمإشرةته ةٔنتتجٌذ. درةسمذ صمحٌذ ووحتاٌمذ للمررمتر ةِستسمٌذ 
 ةلتً تصٌث ةلدوةجل

 تحسٌل ةلرفتءد ةلتنتسلٌذ وةْنتتجٌذ للحٌوةنتر ةل رةعٌذ.

. 
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 كلٌة العلوم  : 

 الكٌمٌاء : -2

 أهدا  خاة البحث العلمً: –

 ً قسم ةلرٌمٌتء إلى اتلدؾ  طذ ةلححث ةلعلمً         -2

 متء ةلشرث( -ةلنلرٌذ  –ةلمست مذ  ً حل ةلعدٌد مل ةلمشترل ةلحٌاٌذ ةلمتعلدذ حتلوث ةلمٌتا ) ةلححرٌذ  - -1

 ةلمست مذ  ً تندٌذ مٌتا ةلصرؾ ةلصحً ومعتلجتلت حتلتعتول مي مدٌرٌذ ةلحٌاذ  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ. - -1

 ر ةلصنتعٌذ ) مصفتد حتنٌت  ( حتلتعتول مي إدةرد ةلمصفتد.ةلمست مذ  ً حل حعي ةلمشترل ةلمتعلدذ حتلمنشآ  -8

 ةلمست مذ  ً تصنٌي مررحتر رٌمٌتاٌذ جدٌدد ذةر تطحٌدتر  تمذ  ً مجتل ةلطث وةلصٌدلذ. - -5

 ةلمست مذ  ً ةست ٕ  ةلموةد ةلفعتلذ مل ةلنحتتتر ةلمحلٌذ. - -6

 مرمول  طذ ةلححث ةلعلمً  ً قسم ةلرٌمٌتءا –ث    -9

درتورةا ( ومجموعذ أححتث ِعرتء  –حث ةلعلمً مجموعذ مل أححتث ةلدرةستر ةلعلٌت) متجستر تترمل  طذ ةلح   -8

 ةللٌاذ ةلتعلٌمٌذ ) أعرتء  ٌاذ تدرٌسٌذ + أعرتء  ٌاذ  نٌذ(

 الجٌولوجٌا : -3

  خاة البحث العلمً فً لسم الجٌولوجٌا وتتفمن:
 
ةلتشرٌٕر ةلص رٌذ ذةر ةِ مٌذ ةٔقتصتدٌذ ) ةلج  ةلدرةستر ةل تصذ حتلجٌولوجٌت ةلتطحٌدٌذ ةلتً تلتم حدرةسذ  -*

وؼٌر ت( إذ ٌتم ةلتررٌ  على درةسذ ةلتشرٌٕر ةل تصذ حتلسلسلذ ةلستحلٌذ –ةلر تم  -ةل ٌولٌر -وةٔنلدرٌر
 وجوةر ت حتْرت ذ إلى مدترنذ  ذا ةلدرةستر مي منتطق أ رى  ً ةلدطر.

حتلمنتطق ةلنشطذ ترتونٌت مثل  تلق ةلٕذقٌذ_ رل  ورذلك ةلمرتحطذ ةلدرةستر ةلجٌو ٌ ٌتاٌذ و تصذ تلك ةلمرتحطذ  -*
 حتلفتلق ةلمشرقً )منطدذ ةلؽتث وةلسلسلذ ةلستحلٌذ  وؼٌر ت( وأ مٌتلت  ً ةلرشؾ وةلتندٌث عل ةل تمتر .

قتصتدٌذ ةلدرةستر ةل تصذ حتلجٌولوجٌت ةلححرٌذ ةلتً تلتم حتمتدةد ةلتشرٌٕر ةلص رٌذ دة ل ةلححر وأ مٌتلت ةٔ -*
 وةلدرةستر ةلجٌولوجٌذ ةل تصذ حتلشتطئ ةلسوري. 

أحوةرلت وأن مذ  –ةلدرةستر ةللٌدروجٌولوجٌذ ةلتً تلتم حدرةسذ ةلمٌتا ةلجو ٌذ وةلسطحٌذ  )تلوثلت _ ةلتندٌث عنلت  -*

 تصرٌفلت( 

 

 علم الحٌاي الحٌوانٌة : -4

 أ دةؾ  طذ ةلححث  ً ةلدسم .  - أ
ةلححثٌذ ةلمتفرعذ عنلت وأححتث ةلدرتورةا وةلمتجستٌر وأححتث أعرتء ةللٌاذ  تلدؾ ةلوحدةر ةلححثٌذ وةلمحتور  

ةلتدرٌسٌذ  ً قسم علم ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذ إلى ةلعمل على حل ةلمشرٕر ةلتصنٌفٌذ حٌل ةِنوة  ةلمتدترحذ وةست دةم 
ةلمٌتا ةلححرٌذ وةٔستثمتر ةلتدتنتر ةلحٌولوجٌذ ةلج ٌاٌذ ةلحدٌثذ  ً ذلك  وةلعمل على درةسذ ةلم  ول ةلسمرً  ً 

ةلعدٕنً للثرود ةلسمرٌذ  ً ةلستحل ةلسوري ودرةسذ ةلطفٌلٌتر ةلدة لٌذ وةل ترجٌذ لّسمتك ةٔقتصتدٌذ وةلوقتٌذ 
منلت  ووري  رٌطذ للتنو  ةلحٌوي  ً سورٌذ حلدؾ ةلمحت  ذ على ةلتوة ل ةلحٌاً  ً ةِن مذ ةلحٌاٌذ ةلم تلفذ 

 ةنٌذ ةلطحٌعٌذ رثرود وطنٌذ ةرتحتطت  مي  طط ةلتنمٌذ ةلشتملذ ورحط ةلجتمعذ مي ةلمجتمي.وةلحفت  على ةلثرود ةلحٌو
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 علم الحٌاي النباتٌة : -5

 أ دةؾ  طذ ةلححث ةلعلمً ومرمونلت

 تترمل  طذ ةلححث ةلعلمً  ً قسم علم ةلنحتر ثمتنٌذ محتور راٌسذ   ًا     

 ٌولوجٌت وإنتتجٌذ ةلنحتتتر ةلدنٌت وةلرةقٌذدرةسذ تؤثٌر ةلعوةمل ةلحٌاٌذ ةلم تلفذ على  ٌ ـ 2 

 درةسذ تؤثٌر ةلعوةمل ةلحٌاٌذ على إنحتر ونمو ةلنحترـ   1 
 ـ درةسذ ةست ٕ  حعي ةلمررحتر ذةر ةِ مٌذ ةلطحٌذ مل حعي ةلنحتتتر 1
 ـ درةسذ تؤثٌر ةلعوةمل ةلحٌاٌذ و ةلتلوث ةلحٌاً على ةلؽطتء ةلنحتتً 8
 وةلتنو  ةلحٌوي ـ درةسذ ةلفلورة ةلسورٌذ 5
 ـ درةسذ تؤثٌر ةْنستل  ً ةلحٌاذ وتطحٌدتر علم ةلحٌاذ  ً ةٔستؽٕل ةلرشٌد للموةرد ةلطحٌعٌذ 6 

 ـ تصنٌؾ ةلرتانتر ةلدقٌدذ 9
 ـ درةسذ تؤثٌر ةلعوةمل ةلحٌاٌذ  ً ةلرتانتر ةلدقٌدذ وأثر  ذا ةلرتانتر على ةلرتانتر ةلحٌذ ةِ رى 8

 

 الرٌافٌات  : -6

 ة البحث فً لسم الرٌافٌات: أهدا  خا -أ
 تلدؾ  طذ ةلححث ةلعلمً  ً قسم ةلرٌترٌتر إلىا   

 ةلمست مذ  ً حل حعي ةلمستال ةلرٌترٌذ  ً م تلؾ ةلمحتور ةلمتعلدذ حتلوحدةر ةلححثٌذ ةلتتحعذ للدسم. -
 ةلعمل  لموةرحذ ةٔرتشت تر ةلعلمٌذ  ةلحدٌثذ  ً م تلؾ  رو  ةلرٌترٌتر .  -
 ي ةلحرةمج ةلرٌترٌذ ةلتً تست م  ً تطوٌر ةٔقتصتد ةلوطنً .ةلعمل على تطوٌر حع -
 ةلعمل على تصمٌم وتطوٌر ةلشحرتر ةلحتسوحٌذ  ً ةلدطت  ةلعتم. -

 

 مفمون خاة البحث العلمً فً لسم الرٌافٌات: –ب   

ث درتورةا ( ومجموعذ أححت -تترمل  طذ ةلححث ةلعلمً مجموعذ مل أححتث ةلدرةستر ةلعلٌت) متجستر       

 ِعرتء ةللٌاذ ةلتعلٌمٌذ ) أعرتء  ٌاذ تدرٌسٌذ + أعرتء  ٌاذ  نٌذ(

 

 :  فٌزٌاءال -7

  أهدا  خاة البحث -

 تًاَة 1221-1222تترمل ةل طذ ةلعلمٌذ للححث ةلعلمً  ً قسم ةلفٌ ٌتء للعتم           

 اتٌذَةلطتقتر ةلمتجددد  ً ةلمحتور ةححوث تجرٌحٌذ  ً مجتل  ٌ ٌتء ةلجسم ةلصلث وةٔلرترونٌتر و ٌ ٌتء ةلموةد و ٌ ٌتء 

محور درةسذ  صتا   ٕاط ةلفؤذ من فرذ ةلررحول وةل ٕاط ةلمعدنٌذ حعد  روعلت للمعتلجذ ةلفٌ ٌتاٌذ  -
 ةلحرةرٌذ وةلفٌ ٌتاٌذ ةلرٌمٌتاٌذ ةلحرةرٌذ )ةلؽت ٌذ(  ً ةلوسط ةلمحٌط ووسط تحر ةل ٕء.

 حدً ةلمحوري ةلمحوسث.ححوث  ً ةلوقتٌذ ةْشعتعٌذ  لجلت  ةلط -  
 ححوث  ً ةلطتقذ ةلشمسٌذ وقٌت  ةلثتحر ةلشمسً ودرةسذ ةِصل ةلحرةري للشم . -  
 ححوث تجرٌحٌذ  ً مجتل ةٔلرترونٌتر ةلرقمٌذ وةلتمتثلٌذ وتصمٌم وتنفٌذ ةلدةرةر ةلعملٌذ للت.  -   
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 اتٌذَححوث ن رٌذ  ً ةلمحتور ة

 ةلسوةال ةلروةنتٌذ .  - 

 . MATLABر حل ةلمعدلذ ةلحررٌذ حتست دةم ةلحرنتمج ةلتدنً تطحٌدت  - 

 حل معتدلذ  شرودٌنؽر لجسٌم  ً حار رمول ثنتاً ةِحعتد حتست دةم ةلتدتنذ ةلنتنوٌذ.  - 

 درةسذ متحؤر ةلنورلٌونتر للنوى ةلموة دذ لحتلذ ةٔستدرةر.  - 

 ترتحط  ذا ةلححوث مي  طذ ةلتنمٌذ ةلوطنٌذ عل طرٌقا 

 تعمٌق ةلمعر ذ ةلعلمٌذ  ً ةلفٌ ٌتء ةِستسٌذ . -      
 إعدةد حتحثٌل  ٌتمتعول حملترةر علمٌذ  عتلٌذ تمرنلم مل متتحعذ ةلححث ةلعلمً على أعلى ةلمستوٌتر .  -        
 ٌمرل ةٔستفتدد مل  ذا ةلححوث  ً ةِؼرةي ةلصنتعٌذ  و ةلتطحٌدٌذ على ةلمدى ةلحعٌد .  -        
تطٌي حتلٌت  تسوٌق ةلدةرةر ةلعملٌذ  ً ةٔلرترونٌتر إلى رلٌتر وجتمعتر ةلدطر لّؼرةي ةلتعلٌمذ وةلححث نس -        

 ةلعلمً . 
 

 رمت تلدؾ  ذا ةل طذ  ً مجتل ةلدرةستر ةلعلٌت ) ةلمتجستٌرةر ( إلىا

منلجٌمذ ةلعلمٌمذ(  مً ةلتفرٌمر و إعدةد حتحث ذو رفتءةر عتلٌذ وملترةر جٌدد متدرث حشرل ممتت  على ةلطرةاق ةلعلمٌمذ ) ةل -

 ةلتفتٌي وةلححث ححٌث ٌصحح قتدرة  على أل ٌجد ةلحلول ةلمنتسحذ للمستال ةلتً تطرح علٌه مل قحل مجتمعه ووطنه.

 اتًَةأل ٌرول قتدرة  على  -

لمم درةسذ ةلنشرةر ةلعلمٌذ ةلعتلمٌذ  وةلمرةجي ةلعلمٌذ  ةلتً تتعلق حمورو  ححثمه حتمى ٌلمم حممدى تدمدم ةلع -2

 حلذة ةلمجتل   وةٔستفتدد منلت  ً وري وتحدٌق  طذ ححث مترتملذ  تجرٌحٌذ   أو ن رٌذ.

طممرح ةِسممالذ علممى ةٔ تصتصممٌل حؽٌممذ ةلحصممول علممى ةلمعلومممتر ةلتممً تتعلممق حم تلممؾ ةلطرةاممق ةلتدنٌممذ  -1

 ةلمست دمذ  ً معتلجذ مورو  ححثه وةٔستفتدد مل  حرتلم.

تنتر ةلمتدٌذ ةلمحدودد ةلمددمذ له   لذلك ٌنحؽً أل ٌدوم حتصنٌي ومٕامذ أجل د ةِ ذ حعٌل ةٔعتحتر ةْمر – 1

 ةلدٌت  ةلحسٌطذ ةلررورٌذ لتحدٌق ةلتجترث ةلتً ٌود إجرةء ت. 

 تحلٌل ةلنتتاج حتست دةم ةلحتسوث وم تلؾ طرةاق ةلتحلٌل وةلحرمجذ. - 8

علٌلت   ومعر مذ ةِسمالذ ةلتمً أجتحمر علٌلمت ةست ٕ  ةلمعلومتر )ةٔستنتتجتر ( مل ةلنتتاج ةلتً حصل   -5

 ذا ةلنتتاج   ومت  ً ةلمستال ةلجدٌدد ةلتً طرحتلت   وعمدم إ ممتل ةلنتمتاج ؼٌمر ةلمتوقعمذ وةٔ تممتم حمثمل  مذا 

 ةلنتتاج وةٔستفتدد منلت.

 صٌتؼذ ةلتدترٌر وةلنشرةر ةلعلمٌذ آ ذة  حعٌل ةٔعتحتر مدى تددم ةلححث. -6

  ً ندوةر أو مإتمرةر أو ورشتر أو سمٌنترةر عمل علمٌذ وطنٌذ أو عتلمٌذ.أل ٌعري نتتاجه  -9

 أل ٌرتث رستلذ ةلمتجستٌر حمورو  ححثه. -8

ٌجث أل ٌتصؾ ةلحتحث حجمٌي مت سحق   إرت ذ إلى أنه ٌجث إل ٌرول  عتٔ  و ذة رروري ِل ةلتحدي وةلسحق ةلعلمً 

ت  ذ على ةلتعدل وةلروٌذ   دول ةست ٕ  معلومتر مل ةلنتتاج ةلتجرٌحٌذ أو ةلعتلمً ٌملٌتل علٌه حؤل ٌرول  عتٔ    مي ةلمح

ةلن رٌذ أرثر ممت تعطٌه  وطرح تفسٌرةر ٔ تتمتشى مي  ذا ةلنتتاج أو تحرٌؾ ةلنتتاج لٌجعللت ت دم  ررد ٌتحنت ت   تِمتنذ 

 ل ةلحتحث  ً  صتا  طحعه(.ةلعلمٌذ ررورٌذ   وحصورد عتمذ رمت ٌدول ةٌنشتتٌل ) ةل صتا  ةلراٌسٌذ  ً عم
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ٌجث على لجنذ ةلحرم على رستلذ ةلمتجستٌر تددٌر جودد ةلححث وةلحتحث و ق أس  معتٌٌر ةلعمل أعٕا ومنحه ةلدرجذ 

 ةلمستحدذ

 كلٌة الهندسة المدنٌة  :

 وأسس بنائها 3122أهدا  خاة البحث العلمً فً الجامعة للعام  -2
  وتطوٌر أستلٌث ةلعمل ةلمدنٌذ  ذةلتطور ةلعتلمً  ً مجتل أححتث ةللندس وةرحذتلدؾ  طذ ةلححث ةلعلمً  ً ةلرلٌذ إلى م

ةللندسً مل أجل إٌجتد ةلحلول للمشترل ةللندسٌذ ةلمحلٌذ  وإعدةد ةلحتحثٌل وةلروةدر ةلعلمٌذ ورحط ةلجتمعذ حتحتٌتجتر ةلمجتمي 

 حمت ٌ دم ةلتنمٌذ ةلوطنٌذ.

 3122مفمون خاة البحث العلمً للعام    -3
 

 حتث ةلدرتورةا وةلمتجستٌر ةلمنج د وةلمسجلذ  ً م تلؾ ةِقستمأح -

 1222-1222أححتث ةلدرتورةا ةلمنج د  ً م تلؾ ةِقستم للعتم  -

 أححتث أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ   -

 

 كلٌة الاب البشري 

 / تم تحدٌد عنوةنٌل  مت ا1221ح صو  ةل طذ ةلححثٌذ ةلمستدحلٌذ للعتم /

 وةلحٌاذ  -ةلسرطتل   -

 /   ًا1221و  ةلمحتور ةلححثٌذ ةٔسترةتٌجٌذ ةلمدترحذ للعتم /ح ص

 ةِمرةي ةْرلٌلٌذ ةلدلحٌذ  -ةرتفت  ةلتوتر ةلشرٌتل  -دةء ةلسرري  -ةِمرةي ةلم منمذ   -ةلسرطتل  -

 كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة :

 وأسس بنائها 3122أهدا  خاة البحث العلمً فً الكلٌة للعام  .2
حنتء ةلددرةر ةلوطنٌذ  ً ةلححث وةلتطوٌر )ٌحر   ذة ةلمحور حشرل  ت   ً حرةمج وأححتث  -ستلذ ةلجتمعذ تحدٌق ر 

تحدٌق مردود  -تلحٌذ ةل طذ ةل مسٌذ ةلعتشرد للدولذ  - 2ندل وتوطٌل ةلتدتنذ -تولٌد معر ذ  -ةلمتجستٌر وةلدرتورةا( 

 .ذ وةلتدتنٌذ ةَنٌذحل ةلمشترل ةلعلمٌ -تع ٌ  ةلددرد ةلتنت سٌذ -ةقتصتدي 

 
 كلٌة الصٌدلة : 

 3122خاة البحث العلمً والدراسات العلٌا فً الكلٌة للعام 

 تمر متتحعذ ةلححوث ةلعلمٌذ ةلمسجلذ  ً ةلرلٌذ تحر ةلعنتوٌلا -

دد وممدد لمم 17/6/1222تترٌخ ةلتسجٌل -تحدٌد حمي ةلفٌتٌك  ً حعي ةِؼذٌذ ةلمحلٌذ وطرق ةلت ل  منه/ د.مفٌد ٌتسٌل -

 سٌنج   ٕل ثٕثذ إلى أرحعذ أشلر.–عتم 
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(/ د.لممى   Micro particlesدرةسذ  ةلعوةمل ةلمإثرد على تحرر ةلرت اٌل مل أشمرتل صمٌدٔنٌذ حدٌثمذ )جسمٌمتر دقٌدمذ  - 

 سٌنج   ٕل  مسذ إلى ستذ أشلر. 11/1/1222ةللوشً ود. تتل مدنً   تترٌخ ةلتسجٌل 

تمترٌخ  عً ةلطٌول ةلطحً ةلمنتشر  ً ةلستحل ةلسوري/ د.ع ٌ د ٌوسمؾ ود.أسمتمذ منصمور/درةسذ حٌولوجٌذ ورٌمٌتاٌذ لنو  -

 سٌنج   ٕل  مسذ إلى ستذ أشلر–22/2/1222ةلتسجٌل 

تم تسجٌل ححث علمً حٌل رلٌذ ةلصٌدلذ ورلٌذ ةلطث حعنوةل /ةلعٕقذ حٌل ةلوستاط ةٔلتلتحٌذ وةلندتال عحر ةِوعٌذ ةللمفٌذ  مً  -

 28/21/1222د.عٕ عمتر  د.عطٌذ  مٌ   د. رة  حسٌل  د.رة ي شعحتل/ لمدد ثٕث سنوةر تترٌخ سرطتل ةلثدي/ 

 توقٌي مذررد تفت م مي شررذ ةلفت للصنتعتر ةلدوةاٌذ  ً مجتل ةلححث ةلعلمً للرلٌذ -

 مً متجسمتٌر د م درةستلم  ً مرةحللمت ةِ ٌمرد وعمد 1228/1227عتم ةلمسجلٌل ٌتتحي طٕث ةلدرةستر ةلعلٌت )متجستٌر(  -

  / طتلحت  وطتلحذ21متجستٌر ةِحٌتء ةلدقٌدذ وةلدموٌتر وةلمنتعٌتر /و ً  / طتلحت  وطتلحذ28تصمٌم ومرةقحذ ةلدوةء /

حإشممرةؾ ةلسممتدد أعرممتء ةللٌاممذ   1227/1222تممم تسممجٌل أححممتث لجمٌممي طممٕث ةلمتجسممتٌر ةلنممتجحٌل مممل ةلفصممل ةلدرةسممً -

 / طٕث6طث وعدد م/ةلتدرٌسٌذ مل ةلرلٌذ ومل رلٌذ ةل

  1222/1221/ طتلث عتدي وموة ي  ً رل ة تصت  متجستٌر للعتم ةلدرةسً 1+1تم قحول / -

 3123الخاة البحثٌة المستقبلٌة للعام  -3

  متتحعذ ةِححتث ةلمسجلذ  ً ةلرلٌذ -

 تسجٌل حعي ةِححتث ةلعلمٌذ  ً ةلرلٌذ حفرق ححثٌذ مي ةلرلٌتر ةِ رى -

 لدرةستر ةلعلٌت  ً ةلرلٌذ ة تتتح حرةمج ت صصٌذ ل -

 مي ةلمإسستر ةلعلمٌذ وةلصنتعتر ةلدوةاٌذ إقتمذ ةتفتقٌتر تعتول  ً مجتل ةلححث ةلعلمً للرلٌذ -

حإشممرةؾ ةلسممتدد أعرممتء ةللٌاممذ   1222/1222سممٌتم تسممجٌل أححممتث لطممٕث ةلمتجسممتٌر ةلنممتجحول مممل ةلفصممل ةلدرةسممً  -

 ٕث/ ط7ةلتدرٌسٌذ مل ةلرلٌذ ومل رلٌذ ةلطث وعدد م/

 سٌتم قحول عدد مل طٕث ةلدرةستر ةلعلٌت  ً ةلحرةمج ةلمفتتحذ  ً ةلرلٌذ  -

 

 المحاور البحثٌة اإلستراتٌجٌة المقترحة لألعوام الثالثة القادمة: -4

 ةلمرةقحذ ةلدوةاٌذ وةلؽذةاٌذ ةلمتددمذ  -2

 ةلصٌتؼذ ةلدوةاٌذ ومرةقحتلت-1

 محور ةلتدتنذ ةلحٌوٌذ ةلصٌدٔنٌذ -1

 ةستر ةلمٌررحٌولوجٌذ وةلحٌوٌذ محور ةلدر-8

 محور علوم ةِدوٌذ وةلسموم وةلعدتقٌر-5

 3123المحاور البحثٌة اإلستراتٌجٌة المقترحة للعام  -5

 ةلمرةقحذ ةلدوةاٌذ وةلؽذةاٌذ ةلمتددمذ  -1

 ةلصٌتؼذ ةلدوةاٌذ ومرةقحتلت -2

 محور ةلتدتنذ ةلحٌوٌذ ةلصٌدٔنٌذ -3
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 محور ةلدرةستر ةلمٌررحٌولوجٌذ وةلحٌوٌذ -4

 محور علوم ةِدوٌذ وةلسموم وةلعدتقٌر  -5

 :كلٌـــة التمرٌض

 : 3122خاة البحث العلمً والدراسات العلٌا فً الكلٌة للعام 

 بحث ماجستٌر بعنوان : -2
 تؤثٌر تطحٌق ةلرمتدةر ةلجت ذ ورمتدةر ةلعسل على ةلتاتم قرحتر ةلددم ةلسررٌذ  ً ةلدرجذ ةِولى وةلثتنٌذ .

 بحث ماجستٌر بعنوان : -1
 ٌر ةلعٕج ةلفٌ ٌتاً على معدل حدوث ةلمرتعفتر ةلراوٌذ حعد جرةجذ ةلدلث .تؤث

 بحث ماجستٌر بعنوان : -1
 تؤثٌر أنمتط ةلحٌتد عند ةلمرة دٌل على نسحذ حدوث ةلسمنذ

 ا3123الخاة البحثٌة المستقبلٌة للعام 

 بحث ماجستٌر بعنوان :  -2

 ( وء معتملذ ةِطفتلمعلومتر وموةقؾ وممترستر ةلتمرٌي  ً ةلمشت ً تجتا س

 بحث ماجستٌر بعنوان :-3

  ً ةلمن ل على أطفتل ةلتوحد ( . TEACCHتؤثٌر مشتررذ ةِ ل  ً تطحٌق حرنتمج 

 ا3123المحاور البحثٌة اإلستراتٌجٌة المقترحة للعام 

 جودد ةِدةء ةلتمرٌرً -2
 ةلحرةمج ةلتثدٌفٌذ ةلصحٌذ -3
 ةلعنؾ رد ةِسرد -4
 رحط ةلعدوى -5
 متمرٌي مررى ةِورة -6
 

 كلٌة التربٌة الرٌافٌة :

 نعتمد ةلمحتور ةَتٌذا

 المحور األول : 

 / و  ً ا8تسجٌل ةلححوث ةلعلمٌذ لطلحذ ةلدرةستر ةلعلٌت  ً ت ص  ةلتدرٌث ةلحداً حصرة  و ةلحتلػ عدد م / 

 أثر حرنتمج تدرٌحً مدترح لتطوٌر دقذ  و  تعلٌذ ةٔرستل  ً ةلتن  ةٔررً -2

 حتست دةم ةلوستاط ةلمتعددد على تعلم ملترد ةلررحذ ةِمتمٌذ وةل لفٌذ  ً ةلتن  ةِررًأثر حرنتمج تعلٌمً مدترح  -1

 ( سنذ21 – 22أثر حرنتمج تدرٌحً مدترح لتنمٌذ تررٌ  ةٔنتحتا  ٕل در  ةلترحٌذ ةلرٌترٌذ على تٕمٌذ حؤعمتر ) -1

 فتل ةلذٌل لدٌلم توحدأثر حرنتمج ألعتث حسٌذ حررٌذ مدترح على تنمٌذ ةلتفتعل ةٔجتمتعً عند ةِط -8

 تؤثٌر ةلمرونذ وةْطتلذ ةلثتحتذ على تحمل ةِدةء ومستوى تررٌ  حمي ةللحل لدى ٔعحً ةلتتٌروةندو . -5

 تؤثٌر تمرٌنتر ةلحلٌومترك ) ترج ةلمتء( لّطرةؾ ةلسفلٌذ على ةرتفت  ةلوثث ةلعمودي )مل ةلمتء(  ً ررد ةلمتء -6

  ً ةلمٕرمذ ةللجومٌذلم حعي ةلملترةر  تعلٌذ منلج تعلٌمً حمستعدد ةلحتسوث لتع -9
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 أثر حرنتمج تدرٌحً مدترح لتطوٌر ةِدةء ةلملتري وةل ططً لٕعث ةلمعد  ً ةلررد ةلطتارد -8

  تم تددٌم سٌمٌنترةر مل رل طتلث مل طٕث ةلدرةستر ةلعلٌت و ق منلجٌذ ةلححث ةلعلمً و مطتحدتلت لل طذ ةلححثٌذ 

 ةلرٌترً و آ ر حعنوةل ةتجت تر ةلشحتث نحو تعلم ةلسحتحذ  تم تسجٌل ححث علمً حعنوةل ةلمو وث 

 

 المحور الثانً 

 تم ةنجت  عدد مل ةلرتث و منلت ا

 طرةاق و أستلٌث تدرٌ  ةلترحٌذ ةلحدنٌذ و ةلرٌترٌذ  -

 ةِس  ةلن رٌذ للتدرٌث ةلمٌدةنً -

 ةٔ تحترةر و ةلدٌت  و ةلححث ةلعلمً  -

 المحور الثالث:

 د مل جلستر ةلسٌمٌنتر حول موةرٌي  رمل ة تصتصتر ةِقستم  ً ةلرلٌذ .أقتم عدد مل ةلمدرسٌل عد

 المحور الرابح :

 تم إقتمذ عدد مل ةلدورةر ةلتدرٌسٌذ و ةلتحرٌمٌذ حتلتعتول مي ةٔتحتد ةلرٌترً ةلعتم /  ر  ةلٕذقٌذ / 

 المعهد العالً للغات :

 اـ تم تحدٌد محاور خاة البحث العلمً وفق اَت2ً

 ةللؽذ ةلفرنسٌذ ِ دةؾ ت صصٌذ وجتمعٌذ .ـ تعلٌم 

 ـ تطوٌر ةلمنت ج ةلترحوٌذ .

 ـ تحلٌل رروث ةل طتث ةلم تلفذ .

 ـ ةلتدوٌم وةلدٌت  .

 ـ تحلٌل ةلجتنث ةلثدت ً وةٔجتمتعً  ً ةلمنت ج ةلترحوٌذ وةلجتمعٌذ وؼٌر ت .

 ـ ةلتصوٌث ةلصوتً

 ـ ةلجتنث ةلنحوي  ً تعلٌم ةللؽذ ةلفرنسٌذ .

 ةم ةلتدنٌتر ةلحدٌثذ  ً ةلتعلٌم .ـ ةست د

 ـ ةلترجمذ .

تم حتلٌت  ةقترةح ةلموة دذ على تو ٌي لجتل ححثٌذ ْنجت  ملؾ تدرٌسً للؽذ ةلفرنسٌذ  ـ بما ٌخص الوحدات البحثٌة :3

 ذا ةلرلٌذ ةلت صصٌذ للسنذ ةلثتنٌذ  ً رلٌذ ةلترحٌذ  وذلك لعدم وجود رتتث مدرر ٌفً ححتجتر طٕث  ذا ةلسنذ ةلدرةسٌذ  ً 

 وةللجتل سترول على ةلنحو ةلتتلً ا

 ـ لجنذ تحلٌل حتجتر ةلطٕث 

 référentielـ لجنذ إعدةد 

 ـ لجنذ تجمٌي ةلوثتاق وةلمدتٔر لّرحي ملترةر .

 ـ لجنذ وري ةلنشتطتر وةِسالذ على  ذا ةلوثتاق .

 ارستال متجستٌر   حلموةرٌي ةلتتلٌذ 5ل ـ تم تسج1ٌ
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 منت ج تعلٌم وتعلم ةللؽذ ةلفرنسٌذ رلؽذ أجنحٌذ  ً سورٌت " حإشرةؾ ةلدرتورد منتل أسعد .صورد  رنست  ً  -ـ 

 .ي مل ةلتعلٌم ةِستسًـ" تحلٌل مرونتر ةٔستٌعتث ةلشفلً  ً مجتل تعلٌم وتعلم متدد ةللؽذ ةلفرنسٌذ  ً ةلصؾ ةلستح

 لصؾ ةلستحي وةلثتمل وةلتتسي ـ وثتاق حتصرؾ / وثتاق دونمت تصرؾ  ً منلتج تعلٌم ةللؽذ ةلفرنسٌذ ل

درةسذ تحلٌلٌذ لمنلتج ةللؽذ ةلفرنسٌذ ِ دةؾ  تصذ وعٕقتلت ححتجتر طٕث ةلسنذ ةلثتنٌذ  ً ةلرلٌتر ةلعلمٌذ وةلتدنٌذ   -
  ً جتمعذ تشرٌل 

 لترجمذ  ً مجتل تعلٌم ةللؽذ ةلفرنسٌذ رلؽذ أجنحٌذ  ً ةلمدةر   ً سورٌت اـ  

 ةٔستٌعتث ةلرتتحً  ً ةلصؾ ةلعتشر رمثتل ةلتنو   ً  طتث ةلمدر    ــ 

ةلتً تعلٌم وتعلم اللغة الفرنسٌة كلغة  أجنبٌة "ـ ةلعمل  ً ةل طذ ةلتدرٌسٌذ ةلجدٌدد لطٕث ةلسنذ ةِولى متجستٌر ححثً " 8

 . 5/9/1222/ تترٌخ 198درةر رقم /تعّدلر و ق ةل

 :3123ة للعام ـ بما ٌخص اإلستراتجٌة لتاوٌر الخاة البحثٌة المستقبلٌ 6 

ـ ةنت تم وترتمل شحرتر ةلمعلومتر ةلدطرٌذ مل أجل تحتدل ةلمعلومتر ةلعلمٌذ  ٌمت حٌنلت و تصذ نتتاج ةِححتث وذلك لتفتدي 2

تررةر ةِححتث ةلمنشورد  ً حعي ةلموةرٌي وةلعمل على نشر رت ذ ةلرتث وةِححتث ةلمنشورد  ً مجٕر جتمعتر ةلدطر 

 متدةول ةلجمٌي وحتِ   ةِححتث ةلمنشورد حتللؽتر ةِجنحٌذ .على ةٔنترنر لترول  ً 

 اذ ةلتعلٌمٌذ على ةلححث ةلعلمً .تتمٌل قتعتر مي رمحٌوترةر + ةنترنر مل أجل حف  وتشجٌي أعرتء ةللٌ -1

ولٌ   دط ةلتً ةلسمتح ِعرتء للٌاذ ةلتعلٌمٌذ  ً ةلمعت د ةلعلٌت للؽتر حترجمذ جمٌي ةِححتث ةلمنشورد حلؽتر أجنحٌذ )  -1

ٌ ٌد عمر ت عل سنتٌل ( و تصذ ةلمتعلدذ حطرةاق تدرٌ  ةللؽتر ةِجنحٌذ لؽٌر ةلنتطدٌل حلت لٕستفتدد منلت  ً جمٌي 

 ةلمجتٔر و تصذ لو ةرد ةلترحٌذ ةلتً تلتم  ً تطوٌر تعلٌم ةللؽتر  ً ةلمدةر  .

تل ةلندوةر وةلمإتمرةر ةلمشتررذ مل أجل تطوٌر تعلٌم ةلتعتول ةلوثٌق حٌل و ةرد ةلتعلٌم ةلعتلً وو ةرد ةلترحٌذ  ً مج -5

 .  وتعلم ةللؽذ ةلفرنسٌذ  ً ةلمدةر  وةلجتمعتر
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 ححسث قتنول ةلتفرغ ةلعلمً  ححث ةلعلمًلوحدةر ة/ 2ةلملحق/

 مجال الوحدي  اسم الوحدي  القسم الكلٌة 

 
 اَداب و العلوم اإلنسانٌة 

 

 قسم ةللؽذ ةْنرلٌ ٌذ -
 

 موروعتر أدحٌذ - وحدد ةلدرةستر ةِدحٌذ

 قسم ةللؽذ ةْنرلٌ ٌذ -
 

 موروعتر لؽوٌذ - وحدد ةلدرةستر ةللؽوٌذ و ةلترجمذ
 موروعتر ترجمذ -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حذ وحدد ةلححث ةلعلمً لص ةْنتتج ةلحٌوةنً

 ةلحٌوةل وةلدوةجل

صحذ وأمرةي ةلحٌوةل وةلمسححتر  .2

ةلمررٌذ ةلم تلفذ  ً ةلحٌوةنتر 

 ةل رةعٌذ وةلعمل على حللت.

درةسذ حعي ةلمشترل ةلصحٌذ  .3

ةلملمذ وةلمسححتر ةلمررٌذ 

ةلم تلفذ  ً م ةر  دوةجل ةلستحل 

 ةلسوري وةلعمل على حللت .

درةسذ حول طفٌلٌتر ةلدم عند  .4

 ةلسوري . ةلمجترةر  ً ةلستحل

درةسذ طفٌلٌتر ةْحل ةل ترجٌذ  ً  .5

 سورٌت.

درةسذ حول ةلتلتحتر ةلرر   .6

ةلسرٌرٌذ وتحر ةلسرٌرٌذ   ً ةلستحل 

 ةلسوري

وحدد أححتث ةلورةثذ وترحٌذ  ةْنتتج ةلحٌوةنً

 ةلحٌوةل

درةسذ ةٔحتٌتطً ةلورةثً للدجتج  .2

ةلمحلً ْنتتج ةلحٌي وةللحم  ً  روؾ 

 ترحٌذ ةللجل ةلتجترٌذ 

ةلترحٌذ ةلدة لٌذ )ترحٌذ ةِقترث (  .3

–رمل ثٕث أنمتط مور ولوجٌذ )ةسود 

حنً رصتصً مندط( مستنحطذ مل 

ةلدطٌي ةٔحتدةاً ودرةسذ ةلمإشرةر 

 ةْنتتجٌذ لرل نمط

درةسذ ةِنوة  ةلسمرٌذ ةلملتجرد إلى  -2 وحدد أححتث حٌولوجٌذ ةِسمتك ةْنتتج ةلحٌوةنً

 ةلححر ةِحٌي ةلمتوسط.

لتنو  ةلحٌوي وحٌولوجٌت درةسذ ة -3

ةِحٌتء ةلمتاٌذ  ً ةلمسطحتر ةلمتاٌذ 

ةلعذحذ وةلمتلحذ وةلطفٌلٌتر ةلتً 

تصٌحلت.درةسذ ةلتنو  ةلورةثً 

وةلتوصٌؾ ةلج ٌاً وةلتحسٌل ةلورةثً 

 لّسمتك

تؤثٌر تررٌث ةلعٕاق  ً تررٌث  .2 وحدد ةلححث ةلعلمً لتؽذٌذ ةلحٌوةل ةْنتتج ةلحٌوةنً
 -Omega6)ذ )ةِحمتي ةلد نٌ

Omega3 ةلمنتجتر ةلحٌوةنٌذ ً 
 حلٌث(                                                   –لحم  -)حٌي

تسمٌل صؽتر ةلمجترةر حتست دةم  .3
 عٕاق ؼٌر تدلٌدٌذ.

تؤثٌر حعي ةْرت تر على ةِدةء  .4
 ةْنتتجً للحٌوةنتر وةلدوةجل.

تلوث ةِعٕؾ وأثر ت  ً ةلمنتجتر  .5
.                                             ةلحٌوةنٌذ

تؤثٌر إرت ذ ةلنحتتتر ةلطحٌذ على  -5.
 ةِدةء ةْنتتجً للحٌوةنتر وةلدوةجل.                   

تحسٌل ةلدٌمذ ةلؽذةاٌذ لم لفتر  .6
ةلمحتصٌل ةل رةعٌذ وم لفتر تصنٌي 

 ةل رتر وةلفوةره.
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تحسٌل إنتتجٌذ عروق ةِحدتر  ً ةل روؾ -2 لوحدد  ترحٌذ ةلحٌوة ةْنتتج ةلحٌوةنً

 ةلحٌاٌذ ةلستادد.

تؤثٌر حعي ةلعوةمل ةلحٌاٌذ و ةلتنتسلٌذ  -1

 وةلتؽذٌذ على نوعٌذ ورمٌذ حلٌث ةلجتمو . 

تحسٌل قطعتل ةلمتع  وةِحدتر ةلمحلٌذ -1

 حتتجتا إنتتج ةلحلٌث  ً ةلستحل ةلسوري.

تحسٌل موةصفتر ةللحوم عند ةلحٌوةنتر  -8

 رةعٌذةل 

 

 

 علوم ةلترحذ وةلمٌتا

 

 تصنٌؾ ةلترث وحصر ةٔرةرً

 

 تصنٌؾ ةلترث وحصرةٔرةرً. -
 

درةستر تتعلق حتل وة  ةلمنشؤٌذ  -
وةلتش ٌصٌذ وةلتصنٌفٌذ للترث  ً 

 ةلمنطدذ ةلستحلٌذ.

 

 علوم ةلترحذ وةلمٌتا

 

رٌمٌتء ةلترحذ وةلتلوث ةلرٌمٌتاً 

 للترحذ

ست دةم ةلص ور ةلفوسفتتٌذ  ً  -
 رةعذ.ةل 

 ةلتلوث ةلرٌمٌتاً للترحذ وةلمٌتا. -
 رٌمٌتء ةلفوسفور  ً ةلترحذ. -
 ةلتلوث حتلمعتدل ةلثدٌلذ. -

 

 علوم ةلترحذ وةلمٌتا

وحدد  ٌ ٌتء وصٌتنذ وةستصٕح 

 ةٔرةرً

 

 ةدةرد وةستثمتر ةلترث ةلرلسٌذ.   -

صٌتنذ ةلترث ةل رةعٌذ - -

وةستصٕح ةٔرةرً.  درةسذ 

عذ حررٌذ ةلمتء  ً ةلترث ةلمشح

وؼٌر ةلمشحعذ وتؤثٌر ذلك على 

تن ٌم مستوى ةلمتء ةٔررً 

 -وتؤمٌل ةحتٌتجتر ةلنحتر ةلمتاٌذ. 

درةسذ ةٔنجرةؾ ةلمتاً للترث 

 ةل رةعٌذ  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ.

 

 علوم ةلترحذ وةلمٌتا

 ةٔحٌتء ةلدقٌدذ وةلتلوث ةلحٌاً

 

 

 
ةلملوثتر ةلرٌمٌتاٌذ للترحذ وةلمٌتا  -

 ج(.عٕ–ةدةرد –)تدصً 
ةلتلوث ةلحٌاً للترحذ وةلمسطحتر  -

 ةلمتاٌذ  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ.
دور ةِحٌتء ةلدقٌدذ  ً معتلجذ  -

 ةلم لفتر وةلملوثتر ةلحٌاٌذ.
 

 

 علوم ةلترحذ وةلمٌتا

  صوحذ ةلترحذ وتؽذٌذ ةلنحتر

 

درةسذ تؤثٌر  ت رد ةلشحوث ةلرلسً  --
 ً ةلترث ةلرلسٌذ على  صوحذ ةلترحذ 

 ر.وتؽذٌذ ةلنحت
ةدةرد ةلعنتصر ةلؽذةاٌذ  ً ةلترث  --

ةل رةعٌذ تحر  رةعذ ةلمحتصٌل 
 وةل رتر وةٔشجتر ةلمثمرد

 ةلتؽذٌذ ةٔ وتٌذ  ً ةل رةعذ ةلمتاٌذ.
درةستر تحمل ةلنحتتتر للملوحذ  ً 

  رةعتر ةلمحتلٌل ةلؽذةاٌذ.
تحسٌل رفتءد ةست دةم ةِسمدد تحر 

  روؾ حٌاٌذ و رةعٌذ م تلفذ.
فتر ةل رةعٌذ وةلعروٌذ تدوٌر ةلم ل

 2)ٔنتتج أسمدد ةلرمحوسر(
ةلم صحتر ةلحٌوٌذ ودور ت  ً تحسٌل 

 ةٔنتتجٌذ وةلمحت  ذ على  صوحذ ةلترحذ.
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 حف  وتصنٌي ةلمنتجتر ةلنحتتٌذ -2 وحدد أححتث ةلصنتعتر ةلؽذةاٌذ علوم ةِؼذٌذ
 
 حف  وتصنٌي ةلمنتجتر ةلحٌوةنٌذ -1

وحدد أححتث رٌمٌتء ةِؼذٌذ  ذعلوم ةِؼذٌ

 وةلتؽذٌذ

 رٌمٌتء وتحلٌل ةِؼذٌذ -2
 
 تؽذٌذ ةٔنستل-1

 مٌرروحٌولوجٌت ةِؼذٌذ -2 وحدد ةلححث ةلعلمً لّلحتل علوم ةِؼذٌذ
 
 حف  وتصنٌي ةلمنتجتر ةلحٌوةنً -1
 

ةلتنو  ةلحٌوي ةلمتاً ) ةلححري  - ةلتنو  ةلحٌوي ةلعلوم ةِستسٌذ
 د علٌه .وةلنلري( وةلعوةمل ةلمإثر

حٌولوجٌت وترنولوجٌت ةِسمتك  -
 وتنمٌذ ةلثرود ةلسمرٌذ.

 ةلحٌاذ وملوثتتلت -

 ةلتنو  ةلحٌوي ةلنحتتً  -

 ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ وةست دةمتتلت. -

ةلرٌترٌتر ةلتطحٌدٌذ وةست دةملت  -
  ً مجتل ةلتنمٌذ.

 

 

 ةلحستتٌل

أثر ةلتدتنتر ةلحدٌثذ  ً تطور و إثمتر  وحدد أححتث ةل رتر
 ةل رةعذ ةلحدلٌذ و ةلمحمٌذ . ةل رتر  ً

ةست دةم ةلم صحتر ةلعروٌذ  ً  رةعذ 
ةل رتر ةلحدلٌذ و ةلمحمٌذ و أثر ذلك 

 إنتتجٌذ ةل رتر .

حصر و توصٌؾ و تطوٌر ةِصول 

 ةلورةثٌذ لل رتر  ً ةلمنتطق ةلسورٌذ .

ةلعوةمل ةلمنت ٌذ و أثر ت  ً نمو و 

 تطوٌر نحتتتر ةل رتر

 

 

 ةلحستتٌل

حصمر و توصممٌؾ ةلطممر  ةلورةثٌممذ ةلملٌممذ و  - نحتتتر ةل ٌنذ وحدد أححتث

 ةست دةملت  ً حرةمج ةلتحسٌل ةلورةثً

إرثمممتر نحتتممممتر ةل ٌنممممذ ةلمحلٌممممذ و ةلمد لممممذ ) -

حتلطرق ةلتدلٌدٌذ و عل طرٌق ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ  

                      ةسمممممممممممممممممت دةم ةل رةعممممممممممممممممممذ ةلعرمممممممممممممممممموٌذ

إمرتنٌممذ درةسممذ ةلنحتتممتر ةلت ٌٌنٌممذ ةلمحلٌممذ و  -

 ةست دةملت  ً تنسٌق ةلحدةاق ةلم تلفذ

 

 

 ةلحستتٌل

  رةعذ و ةنتتج و  دمذ نحتتتر ةلفترلذ . - وحدد أححتث نحتتتر ةلفترلذ

تطمموٌر ةلطممر  ةلمحلٌممذ و حفمم  ةٔصممول 

 .  ةلورةثٌممذ و ةٔنمموة  ةلملممددد حممتٔندرةي

 رثتر أشجتر ةلفترلذ . إ –

 ةل رةعذ ةلعروٌذ  ً حستتٌل ةلفترلذ

 ٔجلتدةر ةلحٌاٌذ ِشجتر ةلفترلذة
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درةسذ تؤثٌر ةلمحٌدةر ةلم تلفمذ  مً ةَ متر  وحدد أححتث محٌدةر ةلوقتٌذ

 ةل رةعٌذ

ةسممت دةم طرةاممق رٌمٌتاٌممذ وؼٌممر رٌمٌتاٌممذ 

لمرت حممذ ةِعشممتث ةلمتطفلمممذ  ممً ةلحدمممول 

 وةل رةعتر ةلمحمٌذ.

ل مرت حذ ةِعشتث ةلمنت سمذ  مً ةلمحتصمٌ

 ةلحدلٌذ وةلحستتنٌذ ةلم تلفذ.

ةٔسممتفتدد مممل حدتٌممت ةلمحتصممٌل ةل رةعٌممذ 

وةلتمممممممؤثٌر ةِلٌلوحمممممممتثً )ةلتمممممممؤثٌر ؼٌمممممممر 

 ةلتنت سً( ً إدةرد ةِعشتث ةلرترد.

ةٔتجت ممتر ةلحدٌثمممذ  مممً حمممرةمج ةلمرت حمممذ 

درةسمذ -ودور ت  ً حمتٌذ ةلحٌاذ ةل رةعٌمذ

 ةِرتروستر وإدةرتلت

درةسمممتر حٌولوجٌمممذ وتصمممنٌفٌذ للحشمممرةر  ةروحدد أححتث ةلحشر ةلوقتٌذ

علممممممى ةلمحتصممممممٌل وةِشممممممجتر ةلمثمممممممرد 

 وةلؽتحتر.

درةستر م تلفذ على نحل ةلعسل -

 وإنتتجٌته  ً سورٌت.

درةستر م تلفذ على دودد ةلد  وةلعوةمل -

 ةلمإثرد على إنتتج ةلشرةنق  ً سورٌت.

علمممممممى  درةسممممممذ ةِممممممممرةي ةلفٌروسمممممممٌذ وحدد أححتث أمرةي ةلنحتر ةلوقتٌذ

ةلمحتصممٌل ةلحدلٌممذ وةلحسممتتنٌذ وةِعشممتث 

 ةلم  نذ للت وطرةاق مدتومتلت

درةسممذ ةلفطممور ةلمرة دممذ للحممذةر وةلسممموم  

 ةلتً تفر  ت ةِمرةي.

درةسذ ةِممرةي ةلنحتتٌمذ علمى ةلمحتصمٌل 

 ةلم تلفذ وطرةاق ةلوقتٌذ منلت ومرت حتلت

درةسممممذ ةلدٌممممدةل ةلثعحتنٌممممذ)ةلنٌمتتودة(على 

لٌممممذ وةلحسمممتتنٌذ وطرةاممممق ةلمحتصمممٌل ةلحد

 مرت حتلت.

 ةلنٌمتتودة ةلممررذ للحشرةر وتطحٌدتتلت

 

درةسذ ةلمفترستر وةست دةملت  ً  وحدد أححتث ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ ةلوقتٌذ

درةسذ ةلطفٌلٌتر -ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ

 وةست دةملت  ً ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ

درةسذ ممررتر ةلحشرةر وةست دةملت 

  ً ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ
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وحدد علوم ةلحٌاذ وةلؽتحتر  ةلحرةج وةلحٌاذ

 وةلمرةعً

تنمٌذ ةلسٌتحذ  -إدةرد ةلحرةاق ومرت حتلت

 ةلحٌاٌذ

تحدٌد ةلموةقي ةلحرةجٌذ ةلصتلحذ 

لٕستثمتر رعوٌت  ِنوة  ةلحٌوةنٌذ 

ةلم تلفذ                                    

ددٌر ةلحمولذ تحدٌد ةٔنتتجٌذ ةلعلفٌذ وت

 ةلرعوٌذ للؽطتء ةلنحتتً لطحدذ تحر ةلؽتحذ

وحدد ةللندسذ ةلرٌفٌذ للححث  ةللندسذ ةلرٌفٌذ

 ةلعلمً

ة تٌتر ن تم ةلحرةثذ ةِمثل للحد مل 

 ةنجرةؾ ةلترحذ

 ةلطتقتر ةلحدٌلذ وةست دةملت  ً ةل رةعذ 

 مرننذ ةْنتتج ةلنحتتٌمرننذ ةْتنتج ةلحٌوةنً

أححتث حٌاذ ةلمحتصٌل  وحدد محتصٌل حدلٌذ

 و ٌ ٌولوجٌتلت

تطوٌرةلمعتمٕر ةل رةعٌذ ةلم تلفذ 

 ةلمإثرد على ةْنتتج رمت  ونوعت  

درةسذ تؤثٌر ةٔجلتدةر ةٔحٌتاٌذ 

وةلٕةحٌتاٌذ على ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ 

 ةلم تلفذ.

وحدد أححتث ةنتتج ةلمحتصٌل  محتصٌل حدلٌذ

 ةلحدلٌذ

د على تطوٌر ةلمعتمٕر ةل رةعٌذ ةلمإثر

ةنتتجٌذ ونوعٌذ ةلمحتصٌل ةلحدلٌذ 

 ةلم تلفذ.

حصر وةنتشتر ةلنحتتتر ةلطحٌذ وةلعطرٌذ 

  ً سورٌذ وتحسٌل ةنتتجٌتلت

تطوٌر وتحسٌل ةلدتعدد ةلعلفٌذ  ً سورٌذ  وحدد أححتث ةِعٕؾ وةلمرةعً محتصٌل حدلٌذ

وةلتً تشمل ةلمحتصٌل ةلعلفٌذ وةلمرةعً 

 ؾةلطحٌعٌذ وحف  وتصنٌي ةِعٕ

وحدد أححتث ورةثذ وترحٌذ ةلنحتر  محتصٌل حدلٌذ

 وةنتتج ةلحذور وتحسٌنلت

ترحٌذ وتحسٌل ةمجموعتر ةلمحتصٌل 

 ةلحدلٌذ ةللتمذ  ً سورٌذ

ةست دةم ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ وتطحٌدتر 

ةللندسذ ةلورةثٌذ و رةعذ ةِنسجذ ةلنحتتٌذ 

 للمحتصٌل ةلحدلٌذ 

ةلرفتءد وةلفعتلٌذ ةٔقتصتدٌذ للموةرد -2 قتصتدٌذوحدد أححتث ةلدرةستر ةٔ محتصٌل حدلٌذ

 وعوةمل ةْنتتج ةل رةعٌذ

 إدةرد وتنمٌذ ةلموةرد ةٔقتصتدٌذ-1

 
 
 

 العلوم 
 

جحر حول وةلفرتءةر ةلحولٌتنٌذ  ن رٌذ  ةلفرق ةلححثٌذ  ً ةلجحر ةلرٌترٌتر

   ون رٌذ ةِعدةدةلحٌتل   مرد لً

 ةلتحلٌل ةلتتحعً  ةلتحلٌل ةلعددي  ةلتحولوجٌت ةلفرق ةلححثٌذ  ً ةلتحلٌل ةلرٌترٌتر

 ةلفرق ةلححثٌذ  ً ةلمعلومتتٌذ ةلرٌترٌتر

 وةلرٌترٌتر ةلتطحٌدٌذ

ةلحرمجٌتر وةلذرتء ةلصنعً  ححوث ةلعملٌتر 

 وتطحٌدتتلت
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 وحدد  ٌ ٌتء ةللٌ ر وةِطٌتؾ ةلذرٌذ ةلفٌ ٌتء

 وةلج ٌاٌذ

درةسذ ن رٌذ وم حرٌذ ل وة  ةللٌ رةر 

حشرل عتم ولٌ رةر ةِجستم ةلصلحذ حشرل 

  ت 

حل معتدلذ  شرودٌنؽر لجسٌم  ً حار  -   وحدد ةلفٌ ٌتء ةلن رٌذ وةلحٕ مت ةلفٌ ٌتء

رمول ثنتاً ةِحعتد حتست دةم ةلتدتنذ 

 ةلنتنوٌذ 

درةسذ متحؤر ةلنورلٌونتر للنوى  -

 لحتلذ ةٔستدرةرةلموة دذ 

ححوث تجرٌحٌذ  ً مجتل ةٔلرترونٌتر  وحدد ةْلرترونٌتر وأنصتؾ ةلنوةقل ةلفٌ ٌتء

ةلرقمٌذ وةلتمتثلٌذ وتصمٌم وتنفٌذ ةلدةرةر 

 ةلعملٌذ للت

درةسذ  صتا   ٕاط ةلفؤذ من فرذ  وحدد  ٌ ٌتء ةلجسم ةلصلث ةلفٌ ٌتء
ةلررحول وةل ٕاط ةلمعدنٌذ حعد  روعلت 

تلجذ ةلفٌ ٌتاٌذ ةلحرةرٌذ وةلفٌ ٌتاٌذ للمع
ةلرٌمٌتاٌذ ةلحرةرٌذ )ةلؽت ٌذ(  ً ةلوسط 

 ةلمحٌط ووسط تحر ةل ٕء.

ححوث  ً ةلوقتٌذ ةْشعتعٌذ  لجلت   - وحدد ةلفٌ ٌتء ةْشعتعٌذ ةلفٌ ٌتء

 ةلطحدً   ةلمحوري ةلمحوسث

ححوث  ً ةلطتقذ ةلشمسٌذ وقٌت  ةلثتحر  -

رةري ةلشمسً ودرةسذ ةِصل ةلح

 للشم 

ةلتلوث ةلحٌاًا )مٌتا ورسوحٌتر ححرٌذ  وحدد ةلدرةستر ةلتحلٌلٌذ وةلحٌاٌذ ةلرٌمٌتء

ونلرٌذ  مٌتا ةلشرث  ةلصرؾ ةلصحً  

 ةللوةء  تلوث صنتعً(

 تعدٌد وةست ٕ  شوةرد ةلعنتصر ةلنتدرد وحدد ححوث  ةلرٌمٌتء ةلٕعروٌذ ةلرٌمٌتء

ةلج ٌاتر وحدد ةلرٌمٌتء ةلعروٌذ و ةلرٌمٌتء

 ةلر مذ

ةصطنت  عروي  ةست ٕ  ةلموةد ةلفعتلذ 

 مل ةلنحتتتر ةلمحلٌذ

 ةل ٌولٌر وةست دةمتته وحدد ةلرٌمٌتء ةلفٌ ٌتاٌذ ةلرٌمٌتء

 - وحدد ةلرٌمٌتء ةلحٌوٌذ ةلرٌمٌتء

ت ةلتلوث ةلحٌاً  ةلمجموعتر ةلنحتتٌذ وتصنٌفل وحدد ةلحٌاذ وةلتصنٌؾ ةلنحتتً علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ

  ً ةلستحل ةلسوري 

 ةٔست دةمتر ةلطحٌذ لحعي ةلنحتتتر ةلرةقٌذ. 

ةلجرةثٌم وةلفطرٌتر وةلفٌروستر مل ةلوجلذ  وحدد ةِحٌتء ةلدقٌدذ علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ

 ةلتصنٌفٌذ وتؤثٌر ت على ةلرتانتر ةلحٌذ.

لحٌاٌذ ةلم تلفذ على تؤثٌر ةلعوةمل ة وحدد  ٌ ٌولوجٌت وحٌورٌمٌتء ةلنحتر علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ

 ٌ ٌولوجٌت وإنتتجٌذ ةلنحتتتر ةلدنٌت 

 وةلرةقٌذ  

ةست ٕ  حعي ةلمررحتر ذةر ةِ مٌذ 

 ةلطحٌذ مل حعي ةلنحتتتر.
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 العلوم

وحدد ةِححتث ةلحٌاٌذ وةلتنو  ةلحٌوي  علم ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذ

  ً ةلمٌتا ةلعذحذ

درةستر حٌاٌذ وتصنٌفٌذ لحعي  -
 ةلمجموعتر

حٌاذ ةلحرٌذ وةلمتاٌذ ةلحٌوةنٌذ  ً ةل    

 ةلعذحذ.

درةستر حول دورد حٌتد حعي  - -
 ةلٕ دترٌتر

ةٔقتصتدٌذ رؽذةء لٌرقتر وصؽتر     -
 ةِسمتك.

درةسذ ةلتنو  ةلحٌوي ةلحٌوةنً  ً ةلمٌتا  -

 ةلعذحذ   ةلسورٌذ.

درةستر تتعلق حتش ٌ  ةلطفٌلٌتر  - -
ةلدة لٌذ  وةل ترجٌذ على حعي ةِسمتك 

 ةٔقتصتدٌذ.
-  

وحدد ةِححتث ةلحٌاٌذ وةلتنو  ةلحٌوي  ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذعلم 

 ةلححري

درةستر حٌاٌذ وتصنٌفٌذ لحعي ةلمجموعتر 

 ةلحٌوةنٌذ  ً ةلحٌاذ ةلحرٌذ وةلمتاٌذ ةلمتلحذ

 ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ وتطحٌدتتلت وحدد ةلدرةستر وةِححتث ةلورةثٌذ علم ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذ

 درةسذ  ٌ ٌولوجٌذ عل ةللرمونتر وةلتؽذٌذ حتث ةلفٌ ٌولوجٌذوحدد ةِح علم ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذ

وحدد ةِححتث ةلنسٌجٌذ وةلتشرٌحٌذ  علم ةلحٌتد ةلحٌوةنٌذ

 ةلمدترنذ

 درةستر تشرٌحٌذ ونسٌجٌذ

درةستر جٌولوجٌذ )ةلسترةتؽرة ٌذ  - وحدد ةلححث ةلعلمً ةلجٌولوجً ةلجٌولوجٌت

 وةل تمتر(

 ذ وحنٌوٌذ(درةستر جٌو ٌ ٌتاٌذ )ترتونٌ -

 درةستر  ٌدروجٌولوجٌذ وحٌاٌذ -

 
 
 
 
 
 

 الهندسة المدنٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةللندسذ ةْنشتاٌذ 
  ندسذ وإدةرد ةلتشٌٌد

ر ي أدةء ةلحٌتول حمعطٌتر محلٌذ  - وحدد ةللندسذ ةْنشتاٌذ
 .لتطوٌر صنتعذ ةلتشٌٌد  ً سورٌت

 ةللندسذ ةْنشتاٌذ 
 رٌذلجٌوترنٌةةللندسذ 

تطوٌر طرةاق ةلتحلٌل وةلتصمٌم  -
 ةلمعتمدد  ً ةلرودةر.

 تطوٌر  صتا  موةد ةلحنتء ةلمحلٌذ - جمٌي ةِقستم

وحدد  ندسذ ةلحوسحذ وةلعلوم   ندسذ ةلحوسحذ وةلعلوم ةِستسٌذ
 ةِستسٌذ

  ندسذ صنتعذ ةلتشٌٌد 

 ةرد مشترٌي ةلتشٌٌد.تطوٌر إد - وحدد  ندسذ وإدةرد ةلتشٌٌد  ندسذ وإدةرد ةلتشٌٌد
 

 محور  ً مجتل ةٔقتصتد ةللندسً. -

محور ححث  ً مجتل ةللندسذ  - وحدد ةللندسذ ةلجٌوترنٌرٌذ ةللندسذ ةلجٌوترنٌرٌذ
 ةلجٌوترنٌرٌذ.

محور ححث  ً مجتل ةلطرق و ن م  - وحدد  ندسذ ةلطرق وةلمطترةر  ندسذ ةلموةصٕر وةلندل
 ةلندل وةلمرور.

مجتل تحسٌل ةلموةد محور ححث  ً  -
 ةلمست دمذ  ً ةلطرق.

 - وحدد  ندسذ ةلسرك ةلحدٌدٌذ  ندسذ ةلموةصٕر وةلندل

وحدد ةللندسذ ةلمتاٌذ )ةلنلرٌذ  ةللندسذ ةلمتاٌذ وةلري
 وةلححرٌذ(

محور ححث  ً مجتل ةْدةرد ةلمترتملذ  -
 للموةرد ةلمتاٌذ.

محور ححث  ً مجتل ةْدةرد ةلمترتملذ  - ولوجٌتوحدد ةللٌدرولٌك وةللٌدر ةللندسذ ةلمتاٌذ وةلري
 للمٌتا ةلجو ٌذ.

وحدد ةلري وةلصرؾ وةستصٕح  ةللندسذ ةلمتاٌذ وةلري
 ةِرةرً

 
 

- 



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

55 

 
 

 الهندسة المدنٌة

محور  ً مجتل حمتٌذ ةلموةرد ةلمتاٌذ  - وحدد ةللندسذ ةلحٌاٌذ ةللندسذ ةلحٌاٌذ
 وةْمدةد حمٌتا ةلشرث.

لذ محور  ً مجتل معتلجذ ةلنفتٌتر ةلستا -
 وةلصلحذ وتدٌٌم أثر ت على ةلحٌاذ.

 ةللندسذ ةلطحوؼرة ٌذ
  ندسذ وإدةرد ةلتشٌٌد 
 ةللندسذ ةلمتاٌذ وةلري 

 ةللندسذ ةلحٌاٌذ

 ً ةلدرةستر وةِححتث  GISةست دةمتر  وحدد ةللندسذ ةلطحوؼرة ٌذ
 ةللندسٌذ ةلمدنٌذ.

محور ححث  ً مجتل تطوٌر ةْعمتل 
 ةلمستحٌذ.

 
 
 
 
 
 

 الاب البشري
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

وحدد ححث علمً حول ةلجودد و  رل ةِقستم
 ةٔعتمتدٌذ   ً رلٌذ ةلطث

 

 معتٌٌر ةلجودد    ً رلٌتر ةلطث
 معتٌٌر ةٔعتمتدٌذ   ً رلٌتر ةلطث

 وحدد  ححث حول سرطتل ةلثدي ةلجرةحذ
 

 طرق تش ٌ  و عٕج  سرطتل ةلثدي

 ٌ  و ةلعٕج  ةلجرةحً طرق ةلتش وحدد  ححث حول سرطتل ةلرولول ةلجرةحذ
 سرطتل ةلرولول

 وحدد  ححث حول ةلحصٌتر ةلحولٌذ ةلجرةحذ
 

 أسحتث وعٕج   ةلحصٌتر ةلحولٌذ

 وحدد ححث حول  سرطتل ةلمثتنذ ةلجرةحذ
 

 طرق تش ٌ  و عٕج  سرطتل ةلمثتنذ

 وحدد  ححث  علمً للدةء ةلسرري ةلدة لٌذ
 

 تش ٌ  و عٕج  ةلدةء ةلسرري

 ل ةلؤددحوحدد ةلتش ٌ  مت ق و ةلتولٌد  ةلنستاٌذ
 ) ةلطث ةلجنٌنً  (

 

 ةلتش ٌ  ةلتشو تر  مت قٌل ةلؤدد
 

وحدد  ةلتن ٌر  ةلحطنً  و جوؾ  ةلنستاٌذ  و ةلتولٌد
 ةلرحم

 طرق ةلتن ٌر ةلحطنً و جوؾ ةلرحم

 وحدد  تن ٌر عنق ةلرحم ةلمرحر ةلنستاٌذ  و ةلتولٌد
 

 نق ةلرحمةلتش ٌ  ةلمحرر لسرطتل ع

وحدد أمرةي ةِذل وجرةحتلت و  ةِذنٌذ
 ةلسمعٌتر

 أمرةي ةِذل وجرةحتلت و ةلسمعٌتر

وحدد  أمرةي ةِنؾ و ةلجٌوث  ةِذنٌذ
 وجرةحتلت

 أمرةي ةِنؾ و ةلجٌوث وجرةحتلت

 وحدد  أمرةي ةلحنجرد وجرةحتلت ةِذنٌذ
 

 أمرةي ةلحنجرد وجرةحتلت

و جوؾ  وحدد أمرةي ةلحلعوم  ةِذنٌذ
 ةلفم

 أمرةي ةلحلعوم  و جوؾ ةلفم

 أورةم ةلرأ  و ةلعنق وحدد  أورةم ةلرأ  و ةلعنق ةِذنٌذ

وحدد ححث علمً  حول  شل ةلنمو  ةِطفتل
 عند ةِطفتل

  شل ةلنمو عند ةِطفتل

وحدد ححث علمً  حول ةِمرةي  ةِطفتل
 ةلتحسسٌذ و ةلمنتعذ

 

 ةِمرةي ةلتحسسٌذ و ةلمنتعذ

وحدد ححث علمً حول أمرةي  ٌنٌذةلع
 ةلعٌل و جرةحتلت

 

 أمرةي ةلعٌل و جرةحتلت

وحدد ححث علمً  حول تطوٌر  ةلجلدٌذ
ةلمعتلجذ لّورةم ةلوعتاٌذ حتللٌ ر  

 DYE ةلنحرً

تطوٌر ةلمعتلجذ لّورةم ةلوعتاٌذ حتللٌ ر  
 DYEةلنحرً 

وحدد ححث علمً  حول عٕج  ةلجلدٌذ
 ةلٌٕشمتنٌت

 

 ٌشمتنٌتعٕج ةلٕ

وحدد ححث علمً للتنمٌط  ةلمنتعً   ةلتشرٌح ةلمررً
 لّورةم
 

 ةلتنمٌط  ةلمنتعً  لّورةم

وحدد ححث علمً لّحٌتء ةلدقٌدذ  ةلطث  ةلم حري
 حول درةسذ ةلصتدةر ةلحٌوٌذ

 

 درةسذ ةلمدتومذ  ةلصتدةر ةلحٌوٌذ
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  ندسذ ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

 
 
 

 وحدد ترشٌد ةلطتقذ وحمتٌذ ةلحٌاذ

ةلطتقذ وتؤثٌر ت على ةلحٌاذ وةلوسط  -2
 ةلمحٌط .

ترشٌد ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ حتست دةم  -1
 ةلن م ةل حٌرد.

ةَمل ةلصنتعً  ً ةلمنشآر  -1
 وؼٌر ت . ةلصنتعٌذ

أتمتذ ن م ةلددرد ةلرلرحتاٌذ وحمتٌتلت  -8
 وةلتحرم حلت .

ةلتدة ل ةلرلرومؽنتطٌسً  ً أحمتل  -5
 ةلمنشتر ةلرلرحتاٌذ .

  ً ةلدٌتدد ةلرلرحتاٌذ . PLCن م  -6

ةلتحرم ةٔلرترونً  ً ةَٔر  -9
 ةلرلرحتاٌذ .

 وثوقٌذ ن م ةلتؽذٌذ ةلرلرحتاٌذ.  -8

ححث علمً  رل مت ٌستجد مل ةمرر -7
 تتعلق حت تصت  ةلوحدد .

 

وحدد أححتث جودد ةلطتقذ   ندسذ ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ
 ةلرلرحتاٌذ

ةٔرطرةحتر وةلحتٔر ةلعتحرد  -2
وأثتر ت على ةلتوة ق 

ةلرلرومؽنتطٌسً وجودد ةلطتقذ 
 ةلمددمذ للمستللك .

ةلموثوقٌذ وةٔستدرةر وةلرٌتعتر  -1
 ً ن تم ةلددرد وإثر ت على جودد 

 ذ ةلرلرحتاٌذ .ةلطتق
ةلمحدٔر ةٔلرترونٌذ وأن مذ ةلدٌتدد  -1

وةلتحرم  وأثر ت على جودد ةلطتقذ 
 ةلررحتاٌذ .

إدةرد ةِحمتل وجودد ةلطتقذ  -8
 ةلرلرحتاٌذ .

تنسٌق ةلحمتٌذ وجودد ةلطتقذ  -5
 ةلرلرحتاٌذ .

ةلحمتٌذ مل ةلصوةعق وجودد  -6
 ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

 EMCةلتوة ق ةلرلرومؽنتطٌسً "  -9
 ةِجل د مل ةلتشوٌي ." وحمتٌذ 

 
 

وحدد أححتث  ندسذ ةلتصمٌم و   ندسذ ةلتصمٌم وةْنتتج
 ةْنتتج

 ةلطتقتر ةلمتجددد -2
 ةِتمتذ ةلصنتعٌذ -1
 علم ةلموةد و وةصلت -1
 ةلتلوث ةلصنتعً -8
 ةللندسذ ةلصنتعٌذ -5
 تصمٌم ةَٔر -6
رل مت ٌستجد مل أمور ححث علمً  -9

 تتعلق حت تصت  ةلوحدد

 ةَٔر ةلحرةرٌذ وةللٌدرولٌرٌذ -2 حتث ةللندسذ ةلححرٌذوحدد أح ةللندسذ ةلححرٌذ
 تصمٌم وحنتء ةلسفل -1
 ةلوقود وةل ٌور ومشترللت -1
 ةلتلوث ةلححري وةلصنتعً -8
 صٌتنذ وإصٕح ةلسفل -5
رل مت ٌستجد مل أمور ححث علمً  -6

 تتعلق حت تصت  ةلوحدد
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وحدد أححتث  ندسذ ةٔتصتٔر   ندسذ ةٔتصتٔر وةٔلرترونٌتر
 وةٔلرترونٌتر

 ةلتٌتر ةلرعٌؾ -2
تحسٌل أدةء شحرتر ةٔتصتل ور ي  -1

 جودد  دمتتلت
درةسذ وتصمٌم وتطوٌر وحدةر  -1

 ن م ةٔتصتل
تطوٌر حروتورؤر وحرمجٌتر  -8

لر ي سر  ترةسل ةلمعطٌتر و ٌتدد 
 أمنلت

ةلنمذجذ وةلمحترتد  ً ن م  -5
 ةٔتصتٔر

ةلتوة ق ةلرلرطٌسً حٌل أن مذ  -6
 ةٔتصتل

 وثوقٌذ عمل أجل د ةٔتصتٔر -9
 وةِجل د ةٔلرترونٌذ

رل مت ٌستجد مل أمور ححث علمً  -8
 تتعلق حت تصت  ةلوحدد

 

وحدد ححوث ةلطتقذ وةلحٌاذ   ندسذ  ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ
وتطوٌر ةلمن ومتر ةلصنتعٌذ 

 ومستل متتلت

 

 
  ندسذ ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

وحدد ححوث وتطوٌر  ندسذ ةلطتقذ 
 وموةد ت وتجلٌ ةتلت

تشر للطتقذ ن م ةلتحوٌل ةلمح -2
 ةلشمسٌذ

ححوث وتطوٌر ةلن م  -1
 ةلترمودٌنتمٌرٌذ وتطحٌدتتلت

ححوث وتطوٌر ةلن م  -1
 ةٌٔرودٌنتمٌرٌذ وتطحٌدتتلت

ححوث وتطوٌر ن م تحوٌل ةلطتقذ  -8
 ةلرٌمٌتاٌذ وتطحٌدتتلت

ححوث وتطوٌر تولٌد وت  ٌل وندل  -5
وتو ٌي ةللٌدروجٌل وةل ٌٕت 

 ةلفوتورٌمٌتاٌذ
 ححوث وتطوٌر تو ٌر وترشٌد -6

ةستلٕك ةلطتقذ وةلموةد و في 
 ةللدر  ً ةلثرود ةلوطنٌذ

ححوث وتطوٌر ةلحولً ررحول  -9
وةِلٌتؾ ةلصنتعٌذ وموةد ةلع ل 

 ةلمست دمذ  ً صنتعذ أن مذ ةلطتقذ
ححوث وتطوٌر أن مذ ةْنتتج  -8

وةلجودد وةلتوصٌؾ ةلدٌتسً 
وةٔقتصتدي للطتقذ ةلمتجددد 

 وللمشروعتر ةلصنتعٌذ
عتر ححوث وتطوٌر ةلم تر -7

 وحرةءةر ةٔ ترة  وةْحدة 
 

 
 
 
 

 اب األسنان

أمرةي ةلنسج ةلدةعمذ وطث ةلفم  
 وعلوم ةلحٌتد

 أمرةي ةلنسج ةلدةعمذ

  
 تدوٌم ةِسنتل

 ةْطحتق ومشترله

 ةلتعوٌرتر ةلمتحررذ 
 

 مشترل ةلدرد ةلرتمل

 ةلسٌطرد على ةلن ر وةلحد مل ةنتشترا مدةوةد ةِسنتل 

ةلوقتٌذ وةلسٌطرد على ةلن ر وةلحد مل  تلطث أسنتل ةِطف 
 ةنتشترا

 تش ٌ  نسٌجً ِمرةي ةلفم وةلفرٌل ةلنسج وةلتشرٌح ةلمررً 

  وحدد ةللٌ ر  

 جرةحذ ةلفم وةلفرٌل 
 

 ةْنتتل وةلرروي ةلوجلٌذ ةلفرٌذ

  رةعذ ةِسنتل 
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 الهندسة المعمارٌة 
 
 
 
 
 
 

  ندسذ
 ةلتصمٌم ةلمعمتري

لعلمٌذ ِححتث ةلعمترد ةلوحدد ة
 وةلعمرةل

ةلعمترد ةلمدنٌذ وةلدٌنٌذ وةلمنشآر  -2
 ةلعتمذ.

ةْشرتلٌتر ةلتصمٌمٌذ للمحتنً  -1
 ةلعتمذ وةلسرنٌذ.

تصمٌم ةلسرل و ق ةٔعتحترةر  -1
 ةلحٌاٌذ وةلمنت ٌذ ةلمحلٌذ

  ندسذ
 ةلتصمٌم ةلمعمتري

وحدد ةلحرترد وةلعمترد للححث 
 ةلعلمً

وحدد ةلححث ةلعلمً للعمترد  حٌاذ ندسذ ت طٌط ةلمدل وةل
 وت طٌط ةلمدل وةِقتلٌم

 ةلتنمٌذ ةلعمرةنٌذ ةلحررٌذ وةلرٌفٌذ -2
 ةلتنمٌذ وةلت طٌط ةْقلٌمً -1
 وحدد ةلححث ةلعلمً ةلمترتمل أدوةر ووستال ةلت طٌط ةلعمرةنً -1

وحدد ةلدرةستر ةلت طٌطٌذ 
 ةلعمرةنٌذ وةْسترةتٌجٌذ.

  ندسذ
 ردن رٌتر وتترٌخ ةلعمت

 
 
 

وحدد أححتث ن رٌتر وتترٌخ 
 ةلعمترد

 ةلمحتنً ةلتترٌ ٌذ -2
تؤ ٌل وتو ٌؾ ةلموةقي وةلمنشآر  -1

 ةلتترٌ ٌذ وةلترةثٌذ
تطور ةلعمترد ةلعرحٌذا ةلتدلٌدٌذ  - -1

 وةلمعتصرد

  ندسذ
 علوم ةلحنتء وةلتنفٌذ

 
وحدد ةلترنولوجٌت وةقتصتدٌتر 

 ةلمحتنً.
 

تدنٌتر ةلحنتء ةلحدٌثذ  ً ةِحنٌذ  -2
 تلفذةلم 

 ةقتصتدٌتر ةلمحتنً -1
 إدةرد ةلتنفٌذ حتلموةقي ةْنشتاٌذ - -1

درةستر محتسحٌذ ومتلٌذ و إدةرٌذ و  -2 وحدد ةلدرةستر ةلمحتسحٌذ وةلمتلٌذ ةلمحتسحذ االلتصاد 
 إحصتاٌذ

 
 الصٌدلة

ق.ةلرٌمٌتء ةلتحلٌلٌذ وةلؽذةاٌذ + 
ق.ةلرٌمٌتء ةلصٌدلٌذ وةلمرةقحذ 

 ةلدوةاٌذ
 + ق.ةلصٌدٔنٌتر

 رٌمٌتء ةلحٌوٌذ وةِحٌتء ةلدقٌدذ قسم ةل
 قسم ةلعدتقٌر

 قسم تؤثٌر ةِدوٌذ وةلسموم 

 ةلمرةقحذ ةلدوةاٌذ وةلؽذةاٌذ ةلمتددمذ -1 وحدد ةلححث ةلعلمً ةلصٌدٔنً
 ةلصٌتؼذ ةلدوةاٌذ ومرةقحتلت -1
 ةلتدتنذ ةلحٌوٌذ ةلصٌدٔنٌذ -8
ةلدرةستر ةلمٌرروحٌولوجٌذ - -5

 وةلنحتتٌذ وةلطحٌذ

 
 التربٌة

 ج وطرةاق ةلتدرٌ قسم ةلمنت 
 قسم ترحٌذ ةلطفل

ةلمنت ج وطرةاق ةلتدرٌ  ةْدةرد  -2 وحدد ةلححث ةلترحوي وةٔجتمتعً
 ةلترحوٌذ وةلمدرسٌذ

 ححوث أصول ةلترحٌذ -1

 ةْرشتد ةلنفسً -2 وحدد ةلححوث ةلنفسٌذ قسم ةْرشتد ةلنفسً
 علم ةلنف  ةلترحوي  -1

 

 
 الهندسة المعلوماتٌة

ةلتحلٌل  –قٌت  ةلشحرتر )ةلنمذجذ  - وحدد ةلن م وةلشحرتر ةلحتسوحٌذ ذقسم ةلن م وةلشحرتر ةلحتسوحٌ
 جودد ةل دمذ(  –وةلدٌل  

 أمل ةلن م وةلشحرتر  -
 شحرتر ةلند للند وتطحٌدتتلت  -
 ندسذ ةلمرور  وة  ةلمرور  -

 وتصنٌفتتلت 
 تصمٌم حروتورؤر ةلشحرتر وحنٌتلت -
 ةل دمتر ةلموجلذ  -
 ن م ةلوستاط ةلمتعددد  -
 وةل مل ةلحدٌدً ن م ةلتشؽٌل -

قسم  ندسذ ةلحرمجٌتر ون م 
 ةلمعلومتر

 ةلسرٌذ وةِمل  ً قوةعد ةلحٌتنتر - وحدد ةلحرمجٌتر ون م ةلمعلومتر
معتلجذ ةلحررتر وةلسٌطرد ةلمت ةمنذ  -

  ً قوةعد ةلحٌتنتر 
 رمتل قوةعد ةلحٌتنتر وسٕمتلت -
ن م قوةعد ةلمعر ذ ةلذرٌذ ون م قوةعد  -

 ةلحٌتنتر ةل حٌرد 
 قوةعد ةلحٌتنتر ةلمو عذ  أن مذ -
ن م قوةعد ةلحٌتنتر ذةر ةلرتانتر  -

 ةلموجلذ 
 تحسٌل ةل وةر مٌتر -
 صفوؾ ةلتعدٌد -
 نمتذج ةلتصمٌم -
-  
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  الهندسة التقنٌة 

 قسم ةلمرننذ ةل رةعٌذ

 
 

 وحدد ةلمرننذ ةل رةعٌذ

 
 
 مرننذ ةْنتتج ةلنحتتً و ةْنتتج ةلحٌوةنً -

 وةلمعدةر ةلمٌرتنٌرٌذ وحدد ةَٔر قسم ةلمعدةر وةَلٌتر
 

 تصمٌم ةَٔر و ةلمعدةر ةلمٌرتنٌرٌذ -
 
 

 ترمودٌنتمٌك   - وحدد  ندسذ ةِتمتذ ةلصنتعٌذ قسم ةِتمتذ ةلصنتعٌذ
 محطتر ةلدوى –

وحدد تدنٌتر ةللندسذ ةلحرةرٌذ  قسم تدتنذ ةِؼذٌذ
 ومرتنٌك ةلموةاي

 ةٔتصتٔر و ةٔلرترونٌتر -
 ةلتحرم ةَلً -
 حرمجذ -

وحدد ةلتصنٌي ةلؽذةاً وةلجودد  م ةلعلوم ةِستسٌذقس
 ةلؽذةاٌذ

 ةلجودد ةلؽذةاٌذ -
 ةلتدنٌتر ةلحٌوٌذ -تدنٌتر ةلتصنٌي  -

كلٌة اَداب الثانٌة 
 باراوس

 ةٔرتدتء حوةقي ةللؽذ ةلعرحٌذ - وحدد ةللؽذ ةلعرحٌذ ةللؽذ ةلعرحٌذ
توطٌل ةلتدنٌتر ةلحدٌثذ  ً مجتٔر  -

 ةلححر ةللؽوي وةلتعلٌمً

 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد العالً للبحوث 
 البحرٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رل ةِقستم

وحدد ةلححث ةلعلمً  ً علم ةلححر 
 وةلن م ةلحٌاٌذ ةلستحلٌذ

تطوٌر ححوث ةلعلوم ةلححرٌذ  - -2
وةٔنتدتل حلت إلى ةلجوةنث ةلتطحٌدٌذ    

 وةٔستثمترٌذ
درةسذ ةل صتا  ةلفٌ ٌتاٌذ  -1

وةللٌدروحٌوجٌورٌمٌتاٌذ للمٌتا 
 ٌمٌذ ةلسورٌذةْقل

تطوٌر مشترٌي ةٔست رة  وةٔنتدتل  -1
حلت إلى ةلجوةنث ةلتطحٌدٌذ 

وةٔستثمترٌذ  وترسٌخ ةلتعتول مي 
ةلفعتلٌتر ةٔقتصتدٌذ  ً سحٌل 

 تموٌل مثل  ذا ةلححوث
تؤسٌ  قتعدد حٌتنتر حول ةلتنو   -8

 ةلحٌوي ةلححري  ً سورٌذ
درةسذ ةلتٌترةر ةلححرٌذ وةنتشتر  -5

تل ةلمتاٌذ  ً ةلتلوث مي حررذ ةلر
 ةلمنتطق ةلستحلٌذ ومصحتر ةِنلتر.

تحدٌد  صتا  ةلرصٌؾ ةلدتري  -6
وةلدت  ةلححري ةلسحٌق  ً منطدذ 

 ةلمٌتا ةْقلٌمٌذ
تطوٌر ححوث ودرةستر حٌولوجٌت  -9

ةلن م ةلحٌاٌذ ةلححرٌذ وحنٌذ وتررٌث 
ودٌنتمٌرٌذ ةلمجتمعتر ةلحٌوةنٌذ 

وةلنحتتٌذ وتطور ت ةلمرتنً 
 وةل منً.

حوث ةلرٌمٌتء ةلححرٌذ تطوٌر ح -8
ورصد ةلتلوث وآثترا على ةلن تم 
ةلحٌاً ةلححري ومنتطق مصحتر 
 ةِنلتر وةلمصتدر ةلحرٌذ ةِ رى

درةسذ أثر ةلروةرث ةلطحٌعٌذ  -7
 وحوةدث ةلتلوث على ةلحٌاذ ةلححرٌذ

تطوٌر ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ  ً مجتل  -22
ةلعلوم ةلححرٌذ وتحدٌد ةلجٌنتر 

ةلسورٌذ ةلورةثٌذ للرتانتر ةلححرٌذ 
 وتؤسٌ  قتعدد حٌتنتر للت

 

 
المعهد العالً للبحوث 

 البٌئٌة
 
 

 
 

 قسم ةلرٌمٌتء ةلحٌاٌذ 

 
 ةلرٌمٌتء ةلحٌاٌذ

 

درةسذ مصتدر وتفتعٕر وةنتدتٔر 
وتؤثٌر ةلملوثتر ةلرٌمٌتاٌذ  ً ةلحٌاتر 

 ةلم تلفذ 

 
 قسم  ندسذ ةلن م ةلحٌاٌذ 

 
  م ةلحٌاٌذ ندسذ ةلن

درةسذ آثتر ةِنشطذ ةلصنتعٌذ  -
وةل رةعٌذ على ةلحٌاذ وإٌجتد ةلسحل 

 ةْجرةاٌذ للحد مل  ذا ةَثتر
ةلتجت تر ةلحدٌثذ  ً معتلجذ  -

 ةلنفتٌتر 
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المعهد العالً للبحوث  
 البٌئٌة

 قسم ةلوقتٌذ ةلحٌاٌذ
 
 

إٌجتد إجرةءةر حمتٌذ ةلحٌاذ ورمتل  ةلوقتٌذ ةلحٌاٌذ
 ةٔست دةم ةلمستدةم للموةرد ةلطحٌعٌذ

 
 
 
 
 
 

 لمعهد العالً للغات ا

ـ تعلٌم ةللؽذ ةلفرنسٌذ ِ دةؾ 2 ةلمعلد ةلعتلً للؽتر ةللؽذ ةلفرنسٌذ

 ت صصٌذ وجتمعٌذ

 ـ تطوٌر ةلمنت ج ةلترحوٌذ.1

 ـ تحلٌل رروث ةل طتث ةلم تلفذ .1

 ـ ةلتدوٌم وةلدٌت .8

ـ تحلٌل ةلجتنث ةلثدت ً  وةٔجتمتعً  ً  5

 ةلمنت ج ةلترحوٌذ وةلجتمعٌذ وؼٌر ت

 ةلتصوٌث ةلصوتً ـ6

ـ ةلجتنث ةلنحوي  ً تعلٌم ةللؽذ 9

 ةلفرنسٌذ .

 ـ ةست دةم ةلتدنٌتر ةلحدٌثذ  ً ةلتعلٌم.8

 ـ ةلترجمذ .7

 ـ ةرتستث لؽذ ثتنٌذ2 ةلمعلد ةلعتلً للؽتر ةللؽذ ةْنرلٌ ٌذ

 ـ طرةاق تدرٌ  ةللؽذ ةْنرلٌ ٌذ1

 ـ تدرٌ  ةلملترةر ةللؽوٌذ 1

 ـ ةللؽوٌتر ةلنفسٌذ8

 ؽوٌتر ةٔجتمتعٌذ ـ ةلل5

 ـ ةللؽذ ةْنرلٌ ٌذ لؽتٌتر  تصذ 6

 ـ ةلترجمذ 9

 ـ تصمٌم منت ج 8

 ـ ةلتدوٌم وةلدٌت 7

 ةلدوةعد ةلتوةصلٌذ -22

ـ ةست دةم ةلتدتنذ  ً تدرٌ  ةللؽذ 22

 ةْنرلٌ ٌذ

 ـ تعلٌم ةلمفردةر21

 ـ ةسترةتٌجٌتر ةلتوةصل21
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 ن/ مخابر البحث العلمً فً جامعة تشر3ٌالملحق /

 

 

 أجهزي المخبروظٌفة  األجهزي الموجودي فً المخبر اسم المخبر الكلٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زراعة

ٌدٌ  ترةرٌ  ةلعنتصر ةلمعدنٌذ  ً مست لصتر ةلترحذ  جلت  ةٔمتصت  ةلذري م حر رٌمٌتء ةلترحذ
  ونوةتج  رم ةلعٌنتر ةلنحتتٌذ وةلمحتلٌل ةلسمتدي

ٌست دم لدٌت  ةلمحتوى ةلرطوحً  ً ةلعٌنتر ةلترةحٌذ  ةلؽشتاً جلت  قٌت  ةلرؽط م حر رٌمٌتء ةلترحذ
 وةلتوصٌل ةللٌدرولٌرً.

  ةنذ  صل مرونتر ةلترحذ حطرٌدذ ةلمنت ل متعددد  م حر رٌمٌتء ةلترحذ
 ةِقطتر

صل مرونتر ةلترحذ حطرٌدذ ةلمنت ل متعددد ةِقطترلف  

 لتدطٌر ةلسوةال  جلت  تدطٌر م حر رٌمٌتء ةلترحذ

ةلمحتلٌل حتٔستنتد إلى  ٌست دم لفصل ةلمرونتر رمل جلت  طرد مرر ي حر رٌمٌتء ةلترحذم 
 ةلرتل ةلذرٌذ

تحرٌل عٌنتر على درجذ حرةرد مرحوطذ طول  ترد  حترنذ م حر رٌمٌتء ةلترحذ
 ةلتحرٌل 

معددةتلت ٌست دم لدٌت  ترةرٌ  ةلعنتصر ةلمعدنٌذ  ً  جلت  قٌت  ةلطٌؾ ةللونً م حر رٌمٌتء ةلترحذ
 ةللونٌذ 

   رتي مٌرتنٌرً م حر رٌمٌتء ةلترحذ

ٌست دم ْجرةء معتٌرةر لدرةسذ ةلشحنذ وةل وة   جلت  معتٌرد رمونٌذ م حر رٌمٌتء ةلترحذ
     ةلفٌ ٌترٌمٌتاٌذ للترحذ

 ٌست دم لدٌت  ةمتصت  ةلروء للمحتلٌل ةللونٌذ  جلت  سحرترو وتومتر م حر رٌمٌتء ةلترحذ

 ٌست دم لت لٌ  ةلمتء مل ةلشوةرد وةٌِونتر  جلت  ةلنت   ةٌِونً رٌمٌتء ةلترحذم حر 

ٌست دم لترمٌد ةلعٌنتر سوةء ترحذ أو نحتر على حرةرد  ةلمرمدد م حر رٌمٌتء ةلترحذ
 عتلٌذ 

يٍ خالل  DNAانـ  ٚغخخذو الخخببس كًٛت َٕٔػٛت Electrophoresصٓبص انشعالٌ انكٓشببئٙ األفقٙ  م حر ةلورةثذ ةلج ٌاٌذ

حشعٛهّ ػهٗ ْاليت أصبسٔص بٕصٕد حٛبس كٓشببئٙ, عٛذ 

حخُبعب عشػت انٓضشة ػكغبً يغ انٕصٌ انضضٚئٙ, ٔحخى 

 يؼهٕو انٕصٌ انضضٚئٙ  DNAانًقبسَت يغ 

راث األٔصاٌ انضضٚئٛت  DNAٚغخخذو نفصم ػُٛبث انـ  صٓبص انشعالٌ انكٓشببئٙ انؼًٕد٘ م حر ةلورةثذ ةلج ٌاٌذ

ٛشة, يٍ خالل ْاليت األكشٚاليٛذ انخٙ حغًظ انصغ

 ببنخفشٚق ػهٗ يغخٕٖ صٔس َٕٛكهٕحٛذ٘ ٔاعذ.

بؼذ حهُٕٚٓب ببشٔو  DNAٚغخخذو نخصٕٚش ػُٛبث انـ  UVصٓبص انخصٕٚش ٔانخٕرٛق  م حر ةلورةثذ ةلج ٌاٌذ

 . نّ ًَٕرصٍٛ االحٛذٕٚو.

ٚغخخذو نفصم األٔعبغ ػٍ بؼعٓب حبؼبً نكزبفخٓب, يٍ  Centrifugeانًزفهت )صٓبص انطشد انًشكض٘(  م حر ةلورةثذ ةلج ٌاٌذ

 21.111خالل حؼشٚعٓب نؼذد يٍ انذٔساث حصم عخٗ 

 دٔسة / دقٛقت أٔ أكزش حبؼبً نُٕع انًزفهت.

 Polymerase chaineصٓبص انذٔساٌ انغشاس٘  م حر ةلورةثذ ةلج ٌاٌذ

reaction ال (PCR ) 
ًخشببٓت يٍ انـ ٚغخخذو نهغصٕل ػهٗ يالٍٚٛ انُغخ ان

DNA  ٍٛ45-35يٍ خالل ػذد يٍ انذٔساث ٚخشأط ب 

 دٔسة.

 Molecularصٓبص انخٓضٍٛ انضضٚئٙ  م حر ةلورةثذ ةلج ٌاٌذ

hybridization 
  DNAٚغخخذو إلصشاء انخٓضُٛبث ػهٗ يغخٕٖ صضٚئت انـ

م حر أححتث علوم ةلترحذ 
 وةلمٌتا

  شغب نهبٛئبث انغزائٛت حغج انعغػٚغخخذو نهخؼقٛى ان صٓبص انخؼقٛى )أحٕغالف( 

م حر أححتث علوم ةلترحذ 
 وةلمٌتا

 ٚغخخذو نخقذٚش اٜصٔث   صٓبص كهذاْم

م حر أححتث علوم ةلترحذ 
 وةلمٌتا

ٚغخخذو نفصم األٔعبغ ػٍ بؼعٓب حبؼبً نكزبفخٓب, يٍ   يزفهت

                                   خالل حؼشٚعٓب                                                        

دٔسة / دقٛقت أٔ  21.111نؼذد يٍ انذٔساث حصم عخٗ 

 أكزش حبؼبً نُٕع انًزفهت. 

م حر أححتث علوم ةلترحذ 
 وةلمٌتا

   يضٓش يخطٕس بكبيٛشا دٚضخبل
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 وظٌفة أجهزي المخبر األجهزي الموجودي فً المخبر اسم المخبر       الكلٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم

جلت  أشعذ تحر ةلحمرةء+جلت  حرةري   ةلم حر ةلمرر ي
 GCتفترلً+ جلت  تحلٌل عنصري + جلت  

( + رومحٌوتر متطور + جلت  قٌت  طٕحً)
 ةلسطح ةلنوعً 

  إجرةء تحتلٌل رٌمٌتاٌذ م تلفذ

جلت   ولط أمحٌر + جلت  ةنتدتء ةٌِول + جلت    م حر ةلتحلٌل ةلرلرحتاً
 + جلت  ثنتاً ةلتدطٌر   pH+ جلت   محطذ رمونٌذ

  للدرةستر ةلعلٌت وةلححث ةلعلمً

  للدرةستر ةلعلٌت وةلححث ةلعلمً ( .UV/Vis)جلت    م حر ةلتحلٌل ةلطٌفً

مرح   ٌدرولٌرً + مر ذ تفرٌػ  ٌتٌذ + مح ر   م حر ةلدرةستر ةلعروٌذ
 دوةر +  رل تجفٌؾ 

  للدرةستر ةلعلٌت وةلححث ةلعلمً

( + جلت  قرٌنذ ةنرستر + طٕحً) GCجلت    ةلسطوح وةلحف  م حر
 مٌ ةل حست  

  للدرةستر ةلعلٌت وةلححث ةلعلمً

+ جلت  قٌت  ةلعرترد +  (.UV/Vis)أجل د   م حر ةلتحلٌل ةَلً
جلت  قٌت  قرٌنذ ةنرستر + جلت  ةستدطتث 

+ أجل د طٌؾ ةلللث + أجل د  1رواً عدد 
pH   رجتج منت ل+ أجل د قٌت  نتقلٌذ +  

  طٕحً

م حر ةلحٌاذ وةلتصنٌؾ 
  ةلحٌوةنً

  pH+ جلت  قٌمت  درجمذ   8مجلر نمستوي عدد 
O+ جلمممت  قٌمممت  

2
+ جلمممت  قٌمممت  ةلملوحممممذ +   

pH + Oجلت  قٌت 
2
  + ةلملوحذ.  

  و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت

م حر ةلدرةستر ةلعلٌت      
/2/  

+ جلممت  قٌممت   مجلممر ةسممترةلً  + مجلممر صممٌنً 
  pHةلملوحممذ وةلنتقلٌممذ  + جلممت  قٌممت  ةلحمورمممذ 

  + جلت  قٌت  ةِورسٌجٌل ةلمّنحل.

 و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت 

م حر ةلدرةستر ةلعلٌت      
/1/  

+ حجمممرد تعمممدةد ةلعوةلمممق  1مجلمممر ةسمممترةلً عمممدد 
  1ةلحٌوةنٌذ عدد 

  و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت

   /8حر ةلدرةستر  ةلعلٌت /م    
+حترممنذ صممؽٌرد  NAPCOحترممنذ ذةر حممتحٌل 

MEMMERT جلمممممممممت  ةتممممممممموؼٕؾ صمممممممممؽٌر+
PORTABEL  جلمممممممممت  ةتممممممممموؼٕؾ رحٌمممممممممر +

TAMER   ًمجلممممر ألمممممتن +well  مجلممممر +–
  حلجٌرً. - ولندي + مجلر

  و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت

م حر ةلححث 
  ةلعلمً

ذةر حممتث  +حترممنذ TAMERحترممنذ ذةر حممتث 
NATIONA  سحرتر وتومتر +CORNING  +

  .5مجلر نمستوي عدد 

  و ٌفذ ححثٌذ ِعرتء ةللٌاذ ةلتعلٌمٌذ.

 و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت  / 6مجت ر عدد / -أوتورٕؾ ؼر ذ ع ل   /2نحتر /

                          /                            2مجلممممممممممممممممممممر أسممممممممممممممممممممحتنً عممممممممممممممممممممدد/ -2  /1م حر ةلدرةستر ةلعلٌت /
         

  جلت  قٌت  ةِرسجٌل  ً ةلمتء -1

 و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت 

مرتث وم حر ةلدرةستر ةلعلٌت 

/1/  

 مجلر تصوٌر رواً  -2

  /2مجلر عتدي عدد/ -1

 مجلر عرو   -1

  جلت  تدطٌر -8

 و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت 

 -/ 2محم ل رةعذ ةلجرةثٌم ذو حتحٌل عدد/ -2  /8م حر ةلدرةستر ةلعلٌت /

  /2حترنذ عدد/

مجلر ةسحتنً  -/2ؼر ذ  ر  جرثومً عدد / -1

 / 2مجففذ عدد/   -/1عدد/

 و ٌفذ ححثٌذ لطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت 

 -/1حترنذ للفطور عدد / –حترنذ للجرةثٌم   م حر ةلححث ةلعلمً

م ؼر ذ  ر  للجرةثٌ -حترنذ  لمحررةر ةلحرة ٌل

 –حترنذ رطحذ  –ؼر ذ  ر  أنسجذ –

  مٌرروتوم -/ 2مجلر عدد/ -أوتوؼٕؾ

  أححتث أعرتء  ٌاذ ةلتدرٌ 

مرتث وؼر ذ ةل رةعذ 

  ةلجرثومٌذ

  تحرٌر م ةر  جرثومٌذ للمدررةر ةلعملٌذ  حترنذ

ةلدرةستر ةلعلٌت وةلححث 
  ةلعلمً

/ + مجلر 1مجت ر نفوذد +سترٌوسروث عدد
مي رتمٌرد تصوٌر دٌجٌتتل+ / 1ةستدطتحً /عدد 

 مجلر ةنعرتسً 

إجرةء ححوث أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ وححوث 
  طٕث ةلدرةستر ةلعلٌت

ةلجٌو ندسٌذ 
  وةللٌدروجٌولوجٌت

  تدرٌث ةلطٕث وإجرةء ةلححوث  أجل د تحلٌل مٌتا ةَحتر وةلمسطحتر ةلمتاٌذ
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 أجهزي المخبر وظٌفة األجهزي الموجودي فً المخبر اسم المخبر الكلٌة

 
 
 العلوم

/ 9/ + مجلر ةستدطتحً /عدد 28سترٌوسروحتر عدد/  ةلمستحتثتر وةلرسوحٌتر
/ + مرحرد ثٕثٌذ ةلعٌنٌذ 2سترٌومرروسروث مي رتمٌرة/

/ + مجموعذ مستحتثٌذ نموذجٌذ2مي رتمٌرة عتدٌذ/   

  تدرٌث ةلطٕث  وإجرةء ةلححوث

طٌسً حروتول + جلت  تندٌث جلت  تندٌث مؽنت  ةلجٌو ٌ ٌتء ةلتطحٌدٌذ
رلرحتاً ) مدتومٌذ + قنتد تحرٌي ةستدطتحً/عدد 

+جلت     21/ + ستٌسموؼرةؾ 1 GPS  جلت
 ةْسدتط 

  تدرٌث ةلطٕث وإجرةء ةلححوث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
 المدنٌة 

 

م حر ةلحتسوث للدرةستر 

 ةلعلٌت

 ةلحدٌثذ ةلحتسوث أجل د مل ةلعدٌد ةلم حر ٌرم 

قحل طٕث ةلدرةستر ةلعلٌت  لم وٌست دم

 ةلحتسوث حتطحٌدتر ةلمتجستٌر وةلدرتورةا للدٌتم

 وةلححث ةلم تلفذ على حرةمج  ندسسٌذ علمٌذ 

 .ةلعلمً

م حر  ةلحتسوث ِعرتء 

 ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ

ةلحدٌثذ  ةلحتسوث أجل د مل ةلعدٌد ةلم حر ٌرم 

و ط ةنترنٌر وٌست دم مل قحل أعرتء ةللٌاذ 

لدٌتم حتطحٌدتر ةلحتسوث ةلم تلفذ ةلتدرٌسٌذ ل

 وةلححث ةلعلمً.

 2م حر ةلحتسوث رقم 
 للطٕث

ةلحدٌثذ  ةلحتسوث أجل د مل ةلعدٌد ٌرم    
 وٌست دم مل قحل ةلطٕث ِؼرةي تدرٌسٌذ.

 1م حر ةلحتسوث رقم 
 للطٕث

ةلحدٌثذ  ةلحتسوث أجل د مل ةلعدٌد ٌرم    
 ذ.وٌست دم مل قحل ةلطٕث ِؼرةي تدرٌسٌ

 1م حر ةلحتسوث رقم 
 للطٕث

ةلحدٌثذ  ةلحتسوث أجل د مل ةلعدٌد ٌرم    
 وٌست دم مل قحل ةلطٕث ِؼرةي تدرٌسٌذ.

 8م حر ةلحتسوث رقم
 للطٕث

ةلحدٌثذ  ةلحتسوث أجل د مل ةلعدٌد ٌرم    
 وٌست دم مل قحل ةلطٕث ِؼرةي تدرٌسٌذ

 ةلملحدذ ةلمحتنً رملتجرٌث ةلموةد  م حر ٌدي  تجرٌث ةلموةدر م ح
 ةلتجلٌ ةر مل رحٌرد مجموعذ وٌرم حتلرلٌذ
 ةلدرو  لتطحٌق قحل ةلطٕث مل تست دم ةلتً

 مل ةِجل د  ذا تست دم رمت ةلرلٌذ  ً ةلعملٌذ
 ةلححث ةلعلمً وةلعمل لصتلح ةِستتذد قحل

 ةلملنً .

 
 ةلترحذ مٌرتنٌك م حر

 

 تست دم ةِجل د مل مجموعذ ةلم حر  ذة ٌرم 
للترحذ.  وةلفٌ ٌتاٌذ ةلمٌرتنٌرٌذ ةل وة  لتعٌٌل
 ةلدرو  لتطحٌق قحل ةلطٕث مل تست دم ةلتً

 مل ةِجل د  ذا تست دم رمت ةلرلٌذ  ً ةلعملٌذ
 ةلححث ةلعلمً وةلعمل لصتلح ةِستتذد قحل

 ةلملنً .

 
 

 ةلص ور مٌرتنٌك م حر
 

ةلم حر على ةل رةاط ةلجٌولوحٌذ    ذة ٌحوي 
 ةلجٌولوجٌذ وؼرة ٌذ  وةل رةاطةل رةاط ةلطح

إجرةء  تمترٌل  ٌتم مل  ٕللت ةلتً ةللندسٌذ
 محسطذ لرسم ةلمدتطي ةلجٌولوجٌذ وةلمدتطي

 .ةلجٌولوجٌذ ةللندسٌذ
 لعٌنتر نمتذح ةلم حر  ً ٌوجد ذلك إلى إرت ذ
 وعٌنتر لم تلؾ أنوة  ةلص ور   ل ٌذ

 .ةلرسوحٌذ  ةٔند تعٌذ و ةلمتحولذ

 ةلمستحذ م حر
 

ةِجل د  مل ةلعدٌد على ةلمستحذ م حر ٌحتوي 
ةلحدٌثذ وةِجل د ةلتدلٌدٌذ   جلت ٌل  ةلستحٌذ

 تصوٌر مستحً مي ةلرةسم ةَلً.
ٌتدرث طٕث رلٌذ ةللندسذ ةلمدنٌذ) عتم(على 
ةست دةم  ذا ةٔجل د  ٕل  صلٌل درةسٌٌل 
حٌث ٌدومول  ً نلتٌذ رل  صل حإنجت  

  مشرو  مستحً على ةلطحٌعذ.
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األجهزي الموجودي فً  اسم المخبر       الكلٌة
 المخبر

 أجهزي المخبر وظٌفة  

الهندسة 
 المدنٌة

 ةللٌدرولٌك م حر
 

 م حر  –مٌرتنٌك ةلسوةال م حر:  ذة ةلم حر على ٌرم 
 وٌحتوي وةلصرؾ.  ذة ةلري ةلمتاٌذ م حر ةَٔر
 تست دم ةلتً ةِجل د مل ةلعدٌد على ةللٌدرولٌك م حر
 رمت ةلرلٌذ  ً ةلعملٌذ ةلدرو  لتطحٌق ةلطٕثقحل  مل

ةلححث  لصتلح ةِستتذد قحل مل ةِجل د  ذا تست دم
 ةلملنً . ةلعلمً وةلعمل

 

 م حر ةلموةصٕر
 

ت دم  ةلتً وةلمعدةر ٌحوي على ةلعدٌد مل ةلتجلٌ ةر 
 ةِولى ةلجتمعٌذ ةلمرحلتٌل  ً ةلتدرٌسٌذ ةلعملٌذ

ةلتجترث  مل ةلعدٌد م حرةل  ً ةلعلٌت. ٌجري وةلدرةستر
 لتطحٌق قحل ةلطٕث مل تست دم ةلم حرٌذ ةلتً وةلتحتلٌل
 مل ةِجل د  ذا تست دم رمت ةلرلٌذ  ً ةلعملٌذ ةلدرو 

  ةلملنً . ةلححث ةلعلمً وةلعمل لصتلح ةِستتذد قحل

 م حر ةلحٌاذ
 

 ةلعملٌذ ت دم ةلتً وةلمعدةر حؤحدث ةِجل د مجل  
 ةِولى ةلجتمعٌذ ةلمرحلتٌل ذ  ًةلتعلٌمٌذ وةلتطحٌدٌ

 ةلٕ مذ ةٔ تحترةر  ٌه وتتم ةلعلٌت.  ذة وةلدرةستر
 ةلمٌتا تلوث مشرٕر تعتلج ةلتً لٕححتث ةلعلمٌذ

 وةلحٌاذ. 

 ةلجٌولوجٌت م حر
 

ةلم حر على ةل رةاط ةلجٌولوحٌذ  ةل رةاط   ذة ٌحوي 
 ٕللتمل   ةلتً ةللندسٌذ ةلجٌولوجٌذ ةلطحوؼرة ٌذ  وةل رةاط

 إجرةء  تمترٌل محسطذ لرسم ةلمدتطي ةلجٌولوجٌذ وةلمدتطي ٌتم
 .ةلجٌولوجٌذ ةللندسٌذ

وعٌنتر   ل ٌذ لعٌنتر نمتذح ةلم حر  ً ٌوجد ذلك إلى إرت ذ
 . ةلرسوحٌذ  ةٔند تعٌذ و ةلمتحولذ لم تلؾ أنوة  ةلص ور 

 

 
 م حر مٌرتنٌك ةْنشتءةر

 

 ةر ةلحدٌثذ ةلتً تم ت وٌد ةلم حر حمجموعذ مل ةلتجلٌ 
 ت دم ةلعملٌذ ةلتعلٌمٌذ و ةلححثٌذ  ً ةلرلٌذ .

 

الاب 
 البشري

   BTs350جلت  ةسحرترو  وتوتر  

 
 
 
 
 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 

 

حغهٛم ٔعًبٚت َظى انقذسة 

  انكٓشببئٛت

إنجت  مجموعذ مل ةلدورةر ةلعلمٌذ لتلٌاذ ةلروةدر  

  ةلفنٌذ  ً عدد مجتٔر.

  ت  عت لٌذ تجلٌ ةر ةلتوتر ةلمن في.قٌ .2

-ة تحتر ةلعدٌد مل ةلتجلٌ ةر ةلرلرحتاٌذ )أجل د قطي .1

وصل  أجل د إنترد  أجل د تؤرٌي  نوةقل( وحٌتل 

  جت  ٌتلت  ومدى مطتحدتلت للموةصفتر ةلدٌتسٌذ.

 

 

 

 

انقٛبدة انكٓشببئٛت 

  ٔانكخشَٔٛبث انقذسة

ذ ةلروةدر إنجت  مجموعذ مل ةلدورةر ةلعلمٌذ لتلٌا - 

ةلفنٌذ  ً مجتل ةلتحرم وةِتمتذ ةلصنتعٌذ  ةست دةم 

ةلمحدٔر حؤنوةعلت  ةلتحرم حتلمحررتر ةلرلرحتاٌذ 

و ق ةلمحدأ ةلسلمً وةلشعتعً  ةلتحرم حتست دةم 

PID  ةست دةم وتطحٌق ةلدةرةر ةلمتحرم حلت حرمجٌت  

PLC ةلمصتعد ةلرلرحتاٌذ  جودد ةلطتقذ  

  ةلرلرحتاٌذ.

  م ةْقٕ  للمحررتر ةلرلرحتاٌذ.قٌت  ع و -

ةست دةم وحرمجذ ةلدتلحتر ةلمتحرم حلت شعتعٌت   -

لدٌتدد ةَٔر ةلرلرحتاٌذ حؤنوةعلت )روة ي  آٔر 

  در لذ  آٔر ندل ...(.

ة تحتر ةلمحررتر ةلرلرحتاٌذ ودرةسذ مشترللت  -

ةلفنٌذ وحٌتل جت  ٌتلت  ومدى مطتحدتلت 

  للموةصفتر ةلدٌتسٌذ.
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األجهزي الموجودي فً  سم المخبرا الكلٌة
 المخبر

 أجهزي المخبروظٌفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 ًةلمٌرتنٌرٌذ  إمرتنٌذ تحدٌث أن مذ ةلتحرم  .2   انخغكى انٓٛذسٔنٛكٙ

ةلمعتمل ومعتٌرتلت لرمتل عمل ةلتجلٌ ةر 

حشرل متنتسق حمت ٌرمل ةلمعتٌرد ةلسلٌمذ 

  لً  ٌتدد عمر ةلتشؽٌل.لعمللت  وحتلتت

إنجت  مجموعذ مل ةلدورةر ةلعلمٌذ لتلٌاذ   .1

  ةلروةدر ةلفنٌذ  ً عدد مجتٔر.

 ً مجتل  إمرتنٌذ ةلدٌتم حتلعدٌد مل ةِححتث  .2   انخشيٕدُٚبيٛك
ةلموةد ةلعت لذ ةلمست دمذ  ً ةِحنٌذ وةلصنتعذ 
ٔ تٌتر ةلعت ل ةٔقتصتدي ةلمنتسث ل في 

  حد مل تلوث ةلحٌاذ.ةستلٕك ةلطتقذ وةل

إنجت  مجموعذ مل ةلدورةر ةلعلمٌذ لتلٌاذ  .1
  ةلروةدر ةلفنٌذ.

درةسذ إمرتنٌذ ت فٌؾ ةلرجٌج  .2   االْخضاصاث انًٛكبَٛكٛت
وةٔ ت ة ةر  ً ةلمنشآر ةلصنتعٌذ 
وةقترةح ةلحلول ةلمنتسحذ لحمتٌذ أج ةء 

  ةَٔر و ٌتدد عمر ت ةلفنً.

د ةلمعدنٌذ وتددٌر تعث ةلمعتدل  درةسذ ةلموة .2   يقبٔيت انًٕاد
  ممت ٌست م  ً تددٌر عمر ةل دمذ للت.

إجرةء ةِححتث على ةلمنتجتر ةلوطنٌذ  .1
  ومطتحدذ ةلمستوردةر للنورمتر ةلعتلمٌذ.

 

إجرةء ةلدٌتستر ةللندسٌذ للعنتصر  .2   أصٓضة انقٛبط انًٛكبَٛكٛت
وةلمنتجتر  وةلتؤرد مل مطتحدتلت 

  صفتر ةلجودد.للموصفتر ةلدٌتسٌذ وموة
ةلدٌتم حتلعدٌد مل ةِححتث ةلمتعلدذ  .1

حتلموةصفتر ةلصنتعٌذ للمنتجتر وةلعمل 
على تحسٌنلت مل نتحٌذ ةِحعتد ةللندسٌذ 
وأ طتء ةلشرل وتوري ةلعنتصر وصؤ  

  إلى رمتل جودد ةلمنتج.
  درةسذ جودد ةلمسننتر مل حٌث ةلتعشٌق. .1
 

م حر ةلوري ةلمٌرتنٌرٌذ 

  ٌرتترونٌك(ةلرلرحتاٌذ )م

تددٌم ةلحلول ةلعملٌذ للمشترل ةلصنتعٌذ ةلمتعلدذ  .2 

 حتلمنشآر وةلمإسستر ةلصنتعٌذ ةْنتتجٌذ.

تنفٌذ نمتذج مصؽرد للعدٌد مل ةٔحترترةر  1

ةلصنتعٌذ ةلتً تست م  ً تطوٌر ةِعمتل ةلصنتعٌذ 

  وةل دمٌذ.

آر وةلمإسستر تددٌم ةٔستشترةر ةلفنٌذ للمنش .2   ةللوةاٌتر وةنتشتر ةِموةج
ةلت صصٌذ  ً مجتٔر ةٔتصتٔر  وةلدطتعتر 
ةلعسررٌذ حمت ٌست م  ً تحسٌل أدةء من ومتر 

  ةٔتصتٔر.
إمرتنٌذ إجرةء ةلمحترذ ةلحرمجٌذ للمشرٕر  1

ةلوةقعٌذ ةلتً ٌمرل أل توةجه أن مذ ةْرستل 

وةٔستدحتل حمت  ٌلت  وةاٌتر ةلتلف ٌول حمت ٌست م  ً 

  ةلمشرٕر ٔحدت .ةلتؽلث على  ذا 

إنجت  مجموعذ مل ةلدورةر ةلعلمٌذ لتلٌاذ  .1

  ةلروةدر ةلفنٌذ  ً عدد مجتٔر.
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األجهزي الموجودي فً  اسم المخبر الكلٌة
 المخبر

 أجهزي المخبروظٌفة 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

م حر ةلدٌتستر وأجل د 

  ةلدٌت  ةلرلرحتاٌذ

ةلرلرحتاٌذ  عنتصرإجرةء ةلدٌتستر ةللندسٌذ لل .2 

وةٔلرترونٌذ  وةلتؤرد مل مطتحدتلت للموصفتر 

  ةلدٌتسٌذ وموةصفتر ةلجودد.

 

تددٌم ةٔستشترةر ةلفنٌذ وةللندسٌذ  ً مجتٔر  .1

ةلدٌتستر ةلرلرحتاٌذ وةْلرترونٌذ للمإسستر 

  وةلمنشآر ةلصنتعٌذ ةلم تلفذ.

 

إنجت  مجموعذ مل ةلدورةر ةلعلمٌذ لتلٌاذ ةلروةدر  .1

  ذ  ً عدد مجتٔر.ةلفنٌ

 
 
 
 
 
 
اب 
 األسنان

م حر تدوٌم ةِسنتل وةلموةد 
ةلسنٌذ ورسم ونحر 
 ةِسنتل)ةلمشترك(

ٌدوم ةلطتلث  ٌه حتلتدرث على ةنجت  ةِعمتل ةلمطلوحذ  
منه  ً عملً تدوٌم ةِسنتل رمت ٌحتوي على رت ذ 

ةِجل د ةلمطلوحذ ٔنجت  ةِعمتل ةلم حرٌذ رمت ٌتدرث 
لشرل ةلتشرٌحً لّسنتل مل متدد ةلصتحول على تشرٌل ة

وةلشمي وٌتعرؾ على رت ذ ةلموةد ةلمست دمذ  ً طث 
 ةِسنتل حشرل عتم.

يخبش انُغش ٔانخششٚظ 

 انًشظٙ

 درةسذ ةلمدتطي ةلنسٌجٌذ وةلنسٌجٌذ ةلمررٌذ 

صنتعذ ةِجل د  ةلمتحررذ ةلرتملذ وةلج اٌذ   وٌحٌوي   يخبش حؼٕٚط األعُبٌ

طتؤر مجل د حتِجل د وةلدوةر ةلم حر على 

 ةلررورٌذ.

ٌ دم رت ذ أقستم ةلرلٌذ مل أجل ةنجت  رل ةِعمتل   يخبش انضبظ

 ةلمطلوحذ

ٌتم  ٌه ةجرةء ةلتصوٌر ةلذروي وةٔطحتقً للحتٔر ةلتً   يخبش األشؼت

 ٌتم عٕجلت  ً ةلرلٌذ

يخبش انخٛضبٌ 

 ٔانضغٕس)انٓبيبث انصُبػٛت(

سرٌرٌت  على تحرٌر ةِسنتل على  ٌتدرث  ٌه ةلطٕث 

ةللتمتر وصنتعذ ةلتٌجتل وةلجسور ةلمنتسحذ و ق ةل طذ 

 ةلعلمٌذ ةلموروعذ

يخبش يذأاة األعُبٌ)انٓبيبث 

 االصطُبػٛت(

ٌدوم ةلطتلث  ٌه حتلتدرٌث سرٌرٌت  على مدةوةد ةِسنتل  

حشرلٌه ةلترمٌمً وةللحً وذلك على ةِسنتل ةٔصطنتعٌذ 

 لللتمتر

حر صث ةلمعتدلم   ٌتم  ٌه صث ةِعمتل ةل تصذ حدسم ةلتٌجتل وةلجسور  
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األجهزي الموجودي فً  اسم المخبر       الكلٌة
 المخبر

 أجهزي المخبر وظٌفة  

 
 
 

 
 

 التمرٌض

  م حر تمرٌي ةلحتلؽٌل -
م حر تمرٌي ةلحتٔر  -

  ةلحرجذ

تممدرٌث عنتصممر ةللٌاممذ ةلتمرٌرممٌذ  ممً مإسسممتر و ةرد  
لصحذ على ةلملترةر ةلمتددمذ وتطحٌدتتلت  ً ةلتممرٌي ة

حتسمممت دةم أجلممم د محترمممتد مممم ودد حرمحٌممموتر ) حرنمممتمج 
  ةلتجسٌر (.

تمرٌي ةِمومذ وصحذ  -
  ةلمرأد

  تمرٌي صحذ ةلطفل -

دورةر تدرٌحٌذ على طرٌدذ إجرةء  ح   ةلثدي ةلذةتً  

وةلرشؾ ةلمحرر على سرطتنتر ةلثدي وةلتدرٌث على 

دد ةلطحٌعٌذ لعنتصر ةللٌاذ ةلتمرٌرٌذ  ً ةلؤ

ةلمإسستر ةلصحٌذ ورل ةْجرةءةر ةلمتددمذ  ً 

  تمرٌي ةِطفتل.

إجرةء دورةر تدرٌحٌذ لجمٌي ةلدطتعتر ةلحرومٌذ    م حر ةْسعت تر ةِولٌذ -

وةلمجتمعٌذ على ةْسعت تر ةِولٌذ وةلتصرؾ حٌتل 

  ةلروةرث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
 اتٌةالمعلوم

م حر ةلحرمجذ 

 وةل وةر مٌتر 

م حر ت صصً لطٕث ةلرلٌذ وإمرتنٌذ إجرةء دورةر  

تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر 

  ةلحدٌثذ وةلوصول إلى ةلمعلومتر .

 

إمرتنٌذ إجرةء دورةر تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ   م حر قوةعد ةلمعطٌتر 

ةلحدٌثذ وةلوصول إلى وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر 

 ةلمعلومتر . 

 

إمرتنٌذ إجرةء دورةر تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ   م حر  ندسذ ةلحرمجٌتر 

وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر ةلحدٌثذ وةلوصول إلى 

 ةلمعلومتر . 

 

م حر ن م ةلتشؽٌل وةلن م 

  ةلمو عذ

إمرتنٌذ إجرةء دورةر تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ  

 دم ةلتدتنتر ةلحدٌثذ وةلوصول إلى وةل تصذ حمت ٌ

 م حر ت صصً لطٕث ةلرلٌذ  -ةلمعلومتر .

م حر ةٔتصتٔر 

LABVolt  

إمرتنٌذ إجرةء دورةر تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ  

وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر ةلحدٌثذ وةلوصول إلى 

  م حر ت صصً لطٕث ةلرلٌذ -ةلمعلومتر .

 

 LAB م حر حنٌتل ةلحوةسٌث

Volt  

إمرتنٌذ إجرةء دورةر تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ  

وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر ةلحدٌثذ وةلوصول إلى 

  م حر ت صصً لطٕث ةلرلٌذ -ةلمعلومتر .

 

 LABم حر ةلعلوم ةِستسٌذ 

Volt  

إمرتنٌذ إجرةء دورةر تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ  

 وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر ةلحدٌثذ وةلوصول إلى

  م حر ت صصً لطٕث ةلرلٌذ -ةلمعلومتر .

 

م حر إدةرد ةلشحرتر 

 وةْنترنر 

تمرٌل ةٔتصتل حتْنترنر وإمرتنٌذ إجرةء دورةر  

تدرٌحٌذ للمإسستر ةلعتمذ وةل تصذ حمت ٌ دم ةلتدتنتر 

 ةلحدٌثذ وةلوصول إلى ةلمعلومتر.
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األجهزي الموجودي فً  اسم المخبر الكلٌة
 المخبر

 جهزي المخبرأوظٌفة 

    الحقوق 

  مرتث ممترسذ ةلملنذ

تدددٌم ةل حرد وةلمشورد ةلحدوقٌذ  .2 

وةلدرةستر ةلدتنونٌذ إلى ةلو ةرةر وةْدةرةر 

ةلعتمذ وةلمإسستر وةللٌاتر وةلشررتر وةلدطت  

ةلعتم وةلتعتونً وةلمشترك وةل ت  دة ل ةلدطر 

و ترجه   وذلك عنطرٌق مجل  ةلعمل ةلملنً أو 

 رو أو أرثر  ً ةلمرتث حمستعً ع

تددٌم ةلدرةستر وةِححتث ح صو   .1

مشترٌي ةلدوةنٌل وةلمرةسٌم وةِن مذ ةلمدترحذ حنتء 

  على طلث مل ةلجلتر ةلم تصذ .

صٌتؼذ مشترٌي ةلعدود وةٔتفتقٌتر على  .1

ة تٕؾ أنوةعلت ومتتحعذ إجرةءةر  تسجٌللت لدى 

  ةلجلتر ةلمعنٌذ .

وةْدةري  ةلدٌتم حؤعمتل ةلتحرٌم ةلشرعً .8

وةلتجتري وةلمدنً وةلدولحً وةلعمتلً حنتء على 

طلث مل ةلجلتر ةلم تصذ وةلدٌتم حؤعمتل ةل حرد 

حؤنوةعلت ةلم تلفذ أمتم ةلمحترم وتن ٌم ةلعدود 

  حؤنوةعلت ةلم تلفذ .

م ةولذ ملنذ ةلمحتمتد وةلمرة عذ أمتم  .5

م تلؾ ةللٌاتر ةلدرتاٌذ وةْدةرٌذ وؼٌر ت مل 

ٌق وةلتعتول مي ندتحذ ةلمحتمٌٌل  ً ةلجلتر وةلتنس

ةلدطر و روعلت  ً ةلمحت  تر حمت ٌ دم تحدٌق 

  ةلعدةلذ ورحط ةلجتمعذ حتلمجتمي.

تحوي على مجموعذ مل ةلرتث ةلدتنونٌذ ةلحدٌثذ     ةلمرتحذ ةلدتنونٌذ

وةلشتملذ لم تلؾ  رو  ةلدتنول ةلعتم وةل ت  وٌستطٌي 

 ( ةٔستفتدد أي ش   طحٌعً أو معنوي )عتم أو  ت

مل  ذا ةلرتث  ً مجتل ةلححث ةلدتنونً وةلمجتٔر 

  ةلعلمٌذ ةِ رى.

 
 

 
الهندسة 
 التقنٌة

م حر ةلدٌتستر وأجل د 
 ةلدٌت  ةلمٌرتنٌرٌذ

 

  (EASYFORMجلت  قٌت  ةلشرل ) -2 
  (DiGIMARCX2جلت  قٌت  ةٔرتفتعتر ) -1 

 Perthometerجلت  قٌت  ةل شونذ ) -1
pgk125)  

 Marvisionٌت  ثٕثً ةْحعتد )جلت  ق-8
Ms222)  

  (WMZجلت  قٌت  أحعتد مجلري )-5
  ((XLS150جلت  قٌت  أقطتر -6
  ((ULM300جلت  قٌت  ةِطوةل  )ألمعتٌرا-9
  (ZWP-14)جلت  معتٌرد ةلمسننتر -8
  (P600جلت  قٌت  ةِحعتد ةلعتمودي )-7
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 أجهزي المخبر وظٌفة   لمخبراألجهزي الموجودي فً ا  اسم المخبر       الكلٌة

 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
 التقنٌة 

  علم وتحلٌل ةلمٌتا ةلملوثذ -2  جلت  ةٔمتصت  ةلذري. 

  ةلمشروحتر ةٔصطنتعٌذ -1

 ةل ٌور وةلمنتجتر ةلنفطٌذ   -1

 علم ةلجٌولوجٌت وةلترحذ  -8

 علم ةلفل ةر وةل تمتر  -5

  ةلعلوم ةلطحٌذ وةلصٌدٔنٌذ -6

 علم ةلموةد ةلحٕستٌرٌذ  -9

  ةل رةعٌذ . ةلموةد  -8

  علم ةلموةد ةلؽذةاٌذ وةلمعدنٌذ. -Elementar  2جلت  تحلٌل ةلعنتصر  

  ةلعلوم ةلصٌدٔنٌذ .  -1

  ةلعلوم ةلحٌاذ وةلجٌولوجٌت .  -1

  علم ةلموةد ةلؽذةاٌذ. -FT/IR  2جلت    

  علوم ةلصٌدلذ وةلطث.  -1

  ةلجٌولوجٌت .  -1

  ةلحٌولوجٌت.  -8

  ةلؽذةاٌذ. علم ةلموةد -Spectrophotometer  2جلت   

  علوم ةلصٌدلذ وةلطث.  -1

  جلت  ةلر رةرتومتر 

REFRACTOMETER  

  علم ةلموةد ةلؽذةاٌذ وةلحترولٌذ. -2

  علم ةلموةد ةلؽذةاٌذ وةلجٌولوجٌذ وةلحترولٌذ -2 جلت  حو نر ةَلً  

  ةلعلوم ةلصٌدٔنٌذ. -1

  علم ةلموةد ةلؽذةاٌذ -2  (Lactoscanجلت    ) 

م حر أس  ةللندسذ 

  رحتاٌذ و ةٔلرترونٌذةلرل

-)أس   ندسذ رلرحتاٌذ

  أس   ندسذ ةلرترونٌذ(

  درةسذ ةلعنتصر ةٔلرترونٌذ و صتاصلت. -2 

  تطحٌدتر ةلعنتصر ةٔلرترونٌذ  ً ةلصنتعذ. -1

 تصمٌم ةلدةرةر ةٔلرترونٌذ.  -1

إجرةء ةٔ تحترةر ةلمٌرتنٌرٌذ للموةد ةللندسٌذ  -2   م حر مدتومذ ةلموةد
  جلتدةر  ةٔنفعتٔر( .)مدتومذ ةلشد  ةٔ

  تحدٌد ةلتررٌث ةلرٌمٌتاً لل ٕاط ةلمعدنٌذ . -1
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األجهزي الموجودي فً   اسم المخبر       الكلٌة
 المخبر

 أجهزي المخبر وظٌفة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعهد 
العالً 
للبحوث 
 البحرٌة

أجل د ررومت توؼرة ٌت ةلؽت ٌذ  -2 -2  ةلم حر ةلمرر ي

 وةلستالذ 

  ةلعنصري . جلت  ةلتحلٌل -1
 جلت  تحدٌد ةلرحرٌر .  -1
 مولد ةَ ور . -8

إجرةء ةلدٌتستر ةلتحلٌلٌذ لرت ذ ةلملوثتر ةلعروٌذ  

 ومعتٌٌر ةلتلوث وقٌتستر تحلٌلٌذ أ رى 

  

تحدٌد ترةرٌ  ةلعنتصر ةلمعدنٌذ ةلثدٌلذ  ً ةِوستط   م حر ةلرٌمٌتء ةلححرٌذ 

  م تلفذ )مٌتا+رسوحٌتر +أحٌتء +دم......(
 

تحرٌر ةلعٌنتر ةلمتاٌذ وةلرسوحٌذ وةِحٌتء تملٌدة    م حر ةلجٌورٌمٌتء 

لتحلٌل ةلملوثتر ةلعروٌذ حرت ذ ةنوةعلت 

)ةللٌدروررحونتر ةلحترولٌذ وةلمحٌدةر ومررحتر 

  ةلحٌفٌنٌل متعدد ةلرلور .....(
لتحدٌد ةلترةرٌ  ةٔجمتلٌذ للملوثتر ةلعروٌذ    م حر ةلطٌوؾ

ةلو ٌفٌذ  ً ةلمررحتر للتعرؾ على  وتحدٌد ةل مر

 وٌتلت وٌحتوي  ذة ةلم حر على جلت  ةلفلورد 

 IRوجلت  
 

لتحدٌد ةلعنتصر ةلمؽذٌذ للتعرؾ على مدى ؼنى أو    م حر ةلمؽذٌتر

 در ةِوستط ةلمتاٌذ )مٌتا ححر   مٌتا أنلتر  مٌتا 

 ةلم ةر  ةلسمرٌذ ..............(حتلمؽذٌتر 
إجرةء ةلدرةستر ةلحٌولوجٌذ لّسمتك )تؽذي  ترتثر   م حر ةِسمتك 

   نمو( وةلم  ول ةلسمرً
ترحٌذ وةست رة  ةِسمتك وسحل تنمٌتلت وتحسٌل   م حر ةست رة   ةِسمتك 

 جودتلت 
درةسذ ةلمفترستر ةلدتعٌذ ةلحٌوةنٌذ وةلنحتتٌذ   م حر ةلدتعٌتر  

 وةست رةعلت حلدؾ تنمٌذ ةلثروةر ةلححرٌذ 
ةلعوةلق ةلحٌوةنٌذ م حر 

درةسذ ةلتنو  ةلحٌوي للذا ةلعوةلق وةست رةعلت   مي وحدد ةٔست رة  

 لصتلح ةلم ةر  ةلسمرٌذ 
م حر ةلعوةلق ةلنحتتٌذ  مي 

درةسذ ةلتنو  ةلحٌوي للذا ةلعوةلق وةست رةعلت    وحدد ةٔست رة 

 لصتلح ةلم ةر  ةلسمرٌذ 
  ةلحٌوٌذ وةلحٌاٌذ للتلوث درةسذ ةلمإشرةر  م حر ةلدٔال ةلحٌوٌذ 

درةسذ ةلجرةثٌم ودور ت  ً تفرٌك ةلمررحتر   م حر ةلمٌرروحٌولوجٌت 

 ةلنفطٌذ 
 

كلٌة العلوم 

الثانٌة 

 باراوس

 

مولد إشترةر رلرحتاٌذ ) مرحعذ   جٌحٌذ   سل  -
 منشتر ( مي شتشذ .

 

مولد إشترةر رلرحتاٌذ ) مرحعذ   جٌحٌذ   سل  
 ل شتشذ (.منشتر ( عتدي ) حدو

 

  رتلذ مدتومتر متؽٌرد ةلدٌمذ  

  رتلذ ملفتر متؽٌرد ةلدٌمذ  

  رتلذ ملفتر متؽحرد ةلدٌمذ  

مي مؤ ذي  LCD  رةسم إشترد ملول حشتشذ  
 USBطتحعذ و 
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كلٌة العلوم 

الثانٌة 

 باراوس

 
 
 
 

مدٌت  أ ومترةر حمإشر متعدد / مودٌل  
Sanow Cx506 

 

   ولط 12 -112متنتوحذ  وحدد نؽذٌذ 

  مجموعذ مرثفتر مثحتذ على لوحذ 

  مجموعذ مدتومتر مثحتذ على لوحذ  

   ولط  112/222محول  

  رمل علحذ مؤ ذ  112/21/18محول  

حتمل مي قتعدد معدنٌذ مي مسطرد مدرجذ  
 ونتحي 

 

ؼرةم مإلفذ مل  522 – 5مجموعذ أو ةل  
 سحي قطي 

 

  مل  522 – 822حٌشر سعذ  

  أنحوث ة تحتر مي سدةدد  

  حتمل سحتحذ مي قتعدد وملدط  

  مٌ ةل حرةرد عشري  

  مٌدتتٌذ  

  وعتء مي مشحك  

  مسعر مي ؼطتء وم لط  

  مسعر رلرحتاً مي م لط  

  حوٌل ومترٌوط  

  قتعدد معدنٌذ مي حتمل رروم  

  ؼرةم  522مٌ ةل إلرترونً حتى  

 ولط مي حتمل  شحً  112مولد ة ت ة   
 وحررد 

 

هندسة 
تكنولوجٌا 
المعلومات 
واإلتصاالت 
 باراوس

  Mcu PIC Labمتحرم صؽري  

  Mcu AVR Labمتحرم صؽري  

 Intel 8086 لوحذ م حرٌذ للمعتلج ةلصؽري  
Bit Microprosser 

 

 Altera DE2 – 115 Board  

 4.3 LCD Touch Package  

 5Mega Pixel Digital Camera 
Package 
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 1222أححتث أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ ةلمسجلذ لعتم / 1ةلملحق /

تارٌخ  الباحث عنوان البحث القسم الكلٌة
 البدء

مدي البحث 
 باألشهر

ةلدوى ةلرتؼطذ / جمتعتر   لسفذ اَداب

 ةلمصتلح 

 د.  تر  ةلندةؾ 

 

14/6/2011 

 

 أشلر5

 
 
 عةالزرا

 وقتٌذ نحتر

 

حصر وتحدٌد ةِمرةي ةلفطرٌذ 

على ةِشجتر ةل روطٌذ  ً 

ةلمشتتل وةلمنتطق ةلحرةجٌذ  ً 

 محت  ذ ةلٕذقٌذ

 دد. صحتح ةلمؽرحً

 ؼ ةل ةحتستم. دد
 
 علٌو نلى

 شلر18 14/6/2011

درةسذ ةقتصتدٌذ ٔست دةمتر مٌتا  ةقتصتد  رةعً

 نحي ةلسل 

 د. ؼستل ٌعدوث

ؾ ةحرة ٌم حسل )مشر

 على ةِعمتل(

 شلر21 29/1/2011

حٌولوجٌت ةلترتثر وةلتؽذي عند ثٕثذ  عوم أستسٌذ 

أنوة  مل ةسمتك ةلدري  ً ةلمٌتا 

 ةلححرٌذ ةلسورٌذ 

 د. متلك علً

 أ.د.أدٌث سي

 شلر18 3/5/2011

 
 
 
 
 
 

 العلوم 

علم ةلحٌتد 

 ةلحٌوةنٌذ

درةسذ تؤثٌر ةلعلؾ ةلطحٌعً 

وةٔصطنتعً على نمو ٌرقتر 

ي أسمتك ةلمٌتا ةلعذحذ حع

 ةٔقتصتدٌذ  ً سورٌذ .

 د. أدٌث  ٌنً + 

 دد. رتترٌل منصور

 شلر12 01/11/2011

ةلتوةحي ةلحدودٌذ  ً حعي  ةلرٌترٌتر

 رتءةر ةلتوةحي ةلتحلٌلٌذ ةلممثلذ 

 حتلترتمل

د. حسل حدور+ د  

محمد علً + ةلسٌدد 

  نتء ةسرتؾ

 شلر28 01/11/2011

 تٕؾ ةلصفتر درةسذ  ت رد ة  ٌ ٌتء

ةلرلرحتاٌذ حت تٕؾ ةٔتجت تر  ً 

ةلطحدتر ةلرقٌدذ وتؤثٌر ةلرمول 

ةلذةتً لٓلرترول وةلثدث على 

 مونر -طٌؾ طتقذ ةرستول  تل 

 شلر18 23/3/2011 د. محمد ةلفت ود

علم ةلحٌتد 

 ةلحٌوةنٌذ

درةسذ مدترنذ لحعي ةلحنى ةلع مٌذ 

لتحدٌد ةلطرٌدذ ةلفرلى  ً تددٌر 

د ةلعمر عند حعي ةلعمر عن

ةِسمتك ةٔقتصتدٌذ  ً ححٌرد 

 تشرٌل " نلر ةلفرةر "

د.   ٌر ةلمجٌد  

د.محمدحسل + دد . 

نللذ ةحرة ٌم + دد .ملت 

 شفلذ

 شلر18 14/6/2011

درةسذ ةلٌتر ةنتدتل ةلنوى ةلمشعذ   ٌ ٌتء

وقٌت  ةلنشتط ةْشعتعً  ً 

 ةلسٕسل ةلؽذةاٌذ .

 د. جحور جحور

ٌثم د. جلتد ملحم +  

 جحٌلً

 شلر18 14/6/2011
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تارٌخ  الباحث عنوان البحث القسم الكلٌة
 البدء

مدي البحث 
 باألشهر

 
 

الهندسة 
 المدنٌة

درةسذ عملٌتر ةْطمتء  ً  ةللندسذ ةلمتاٌذ

 -ححٌرةر سدود محت  ذ ةلٕذقٌذ 

 تشرٌل رحتلذ درةسذ  26ححٌرد سد 

 

 د. ع  ةلدٌل حسل

. دد+  حمتد منذر. د
 معل. د+  مدأح مفٌدد

 حوحو
 رحت+  حوٌجذ رإى

 علً

 شلر16 25/1/2011

 
 

  
 الاب البشري

معتلجذ رسور ةلنلتٌذ ةلعلوٌذ لع م  جرةحذ ع مٌذ 

 ةلف ذ عحر ةلجلد

 د. ع د محمد + 

 د.  رر  فٌؾ

01/11/2011 

 

 شلرة  18

 

 
 
 
 
 
 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

 
 
 
 
 
 
 

 نسذ ةلدوى 
ةلمٌرتنٌرٌذ 

 تاٌذوةلرلرح

تحسٌل ةِدةء ةلحرةري للوةقط 

 ةلشمسٌذ ةلحرةرٌذ ةلمسطحذ

 د. رةمً جورج

 جلتد.د+  رنجو ٔنت.دد

 حدور

 شلرة  28 01/11/2011

 نسذ ةلدوى 
ةلمٌرتنٌرٌذ 
 وةلرلرحتاٌذ

ةٔستفتدد ةلمثلى مل ةلطتقذ ةلشمسٌذ 

 لعمل محطذ رخ مٌتا  ً ةلٕذقٌذ

د. علد سلٌمتل +د. 

 صٕح دةوود

 رةمً+ دحمود علً

  ٌود

 شلرة  18 01/11/2011

 نسذ ةلدوى 
ةلمٌرتنٌرٌذ 
 وةلرلرحتاٌذ

تؤثٌر ةلتدرج ةلحرةري  ً   ةنتر 

حرةرٌذ م تلفذ ةلتصتمٌم على ةلدةء 

 ةلحرةري ِن مذ ةلطتقذ ةلشمسٌذ

 دد. ٔنت رنجو

+  جورج رةمً.د

 حدور جلتد.د

 شلرة  28 01/11/2011

 نسذ ةلدوى 

ةلمٌرتنٌرٌذ 

 ٌذوةلرلرحتا

تدٌٌم وتحلٌل ةلرجٌج ةلمروري 

 ةلطرقً  ً ةلمدل ةلسورٌذ

 شلر16 25/1/2011 د. ححٌث محمود

 نسذ ةلدوى 

ةلمٌرتنٌرٌذ 

 وةلرلرحتاٌذ

درةسذ مٌدةنٌذ لوةقي محؤر 

ةلتوتر ةلمتوسط وةلمن فرفً 

ةلمنطدذ ةلستحلٌذ وتددٌم ةلحلول 

 ةلفنٌذ وةٔقتصتدٌذ  ةلٕ مذ

 د. ٌد حدر

. د+  لهدلٌ مصطفى. د

. د+  علً عدنتل

 ةسرندر ترحٌث

 شلرة  18 03/07/2011

  نسذ ةلطتقذ

 ةلرلرحتاٌذ

تطوٌر ن تم ت  ٌل للطتقذ 

ةلحرةرٌذ مل أجل ةلمحطتر 

ةلشمسٌذ ةلعتملذ عند درجتر 

 حرةرد من فرذ

 دد. ملت أحمد

. د+  علً محمد. د

+  حونتومث ةندرٌه

  ٌود رةمً ةلملند 

  رنست مل

 ة  شلر18 27/9/2011

 اب األسنان

 
 

تحدٌد ةلمجتٔر ةلفٌ ٌولوجٌذ لدٌم  
جلت  ةلفح  حول ةلسنً 

periotest عند ةلشحتث ةلسورٌٌل 

 د. ن ٌه عٌسى +
 د.  تشم دةود 

 أشلر6 11/1/2011
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تارٌخ  الباحث عنوان البحث القسم الكلٌة
 البدء

مدي البحث 
 باألشهر

 
 االلتصاد
 

 إحصتء وحرمجذ

 

 ةلسورٌذ ةلمحت  تر  ً ل صوحذ
 - ةلتعلٌم -  ٌلت ةلمثرد ةلعوةمل وأ م

 ةلتحرٌر - ةلصحذ

 د. عحد ةللتدي ةلر تعً

 

 أشلر7 09/06/2011

 
 الصٌدلة

درةسذ حٌولوجٌذ ورٌمٌتاٌذ لنوعً  انؼقبقٛش

ةلطٌول ةلطحً ةلمنتشرٌل  ً 

 ةلستحل ةلسوري

دد. ع ٌ د 

ةحرة ٌم+دأستمذ 

 منصور

 شلرة  28 01/11/2011

درةسذ ةلعوةمل ةلمإثرد على تحرر  انصٛذالَٛبث

ةلرت اٌل مل أشرتل صٌدٔنٌذ حدٌثذ 

جسمٌتر دقٌدذ 

microparticales 

دد. لمى ةللوشً + دد. 

  تتل مدنً

 شلرة  28 22/2/2011

انكًٛٛبء 

انغٕٛٚت 

 ٔاألعٛبء انذقٛقت

ةلعٕقذ حٌل ةلوستاط ةْلتلتحٌذ 

وةلندتال عحر ةِوعٌذ ةللمفٌذ  ً 

 سرطتل ةلثدي

 عٕ عمتر دد.

. دد+  ةلشلتحً   ٌر. د

 عطٌذ. د+  أسعد رمتل

  رة . د+   مٌ 

 رة ي. د+  حسٌل

 شعحتل

 شلر16 14/12/2011

التربٌة 
 الرٌافٌة

ت طٌط وإدةرد 

 رٌترٌذ

ةلمو وث ةلرٌترً حٌل ةلمفلوم 

 وةلوةقي

 د. وةال معوي

 

 أشلر7 30/11/2011

المعهد العالً 
للبحوث 
 البحرٌة

ت مذ  ً درةسذ حعي  صتا  مس فٛضٚبء بغشٚت 
ةلدوةمتر ةلححرٌذ على طول 

 ةلشتطئ ةلسوري 

 شلر18 29/6/2011 دد. نجوى حمد

 
المعهد العالً 
 لبحوث البٌئة 

طفٌلٌتر ةِسمتك رمإشرةر حٌوٌذ  
 تشرٌل 26لتلوث ةلحٌاذ  ً ححٌرد 

 أمل دٌوث +دد. 
 د.حسل سلمتل
 دٌنت ةِسطذ

 شلرة   18 08/2/2011

ر ةلحٌاً للتلوث درةسذ ةِث 
 26حتلمحٌدةر ةل رةعٌذ  ً ححٌرد 

تشرٌل وتؤثٌرا على ةلحٌتد ةلمتاٌذ) 
 ةِسمتك(

 د. موسى ةلسمترد +
 دد. أمل دٌوث +

د. مت ر دعٌ  +    د. 
 محمد طوٌل +
 سلٌر ؼتلٌذ

 شلرة   18 7/3/2011
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تً ةستمر ةلعمل علٌلت وةل  1222عتم قحلأححتث أعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌذ ةلمسجلذ / 8ةلملحق /

 1222ةلعتم   ل ٕ

 
 الكلٌة

 
 القسم

 
 عنوان البحث

 
 الباحث

 
 تارٌخ البدء

 

 
 

اَداب والعلوم 
 اإلنسانٌة

ةلجت لً  ً ةلمدونتر  ةِدثندد درةستر  قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ
 1228 - 1222ةٔلرترونٌذ حٌل عتمً 

 8/9/2009 دد. نصرد أحمٌد ةلجدو 

وموقؾ علمتء ةلعرحٌذ  ةْعرةثت رد   قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ
 قدةمى ومحدثٌل

 22/7/2009 د. ستمً عوي

ةلدٌم ةِ ٕقٌذ  ً شعر ةلم ررمٌل )  قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ
 ةلررم نموذج (

 22/7/2009 د. عدنتل أحمد

 
 
 

 الزراعة 

 ةْنتتجقسم 
 ةلحٌوةنً

ةل رٌفٌذ وةلرحٌعٌذ  ةْرت ٌذتؤثٌر ةلتؽذٌذ 
 طتافذ نحل ةلعسل ذإنتتجٌةلمحررد على 

 2/10/2009 د.  لٌل مرٌ 

قسم ةللندسذ 
 ةلرٌفٌذ

 ً  ذةلمست دم رةلمحٌدةدرةسذ آٔر 
ةلحٌور ةلحٕسترٌذ )  ً  روؾ ةلستحل 

ةلسوري (وإمرتنٌذ تطحٌق ةلري 
 ةلعتمودي  ٌلت

 23/6/2009 د. سمٌر جرةد

قسم علوم 
 ةِؼذٌذ

درةسذ تطوٌر ترنولوجٌت ةل ح   ً 
ستحلٌذ حر ي محتوةا مل متدتً ةلمنطدذ ةل

 ةِلٌتؾ وةلحروتٌنتر .

 7/7/2009 د. ٌتسر قرحٌلً

درةسذ مدى تحمل حتدرةر ةلرمثرى  قسم ةلحستتٌل
/   pyrus syriacaةلسورٌذ / 

للترةرٌ  ةلمحلٌذ  ً متء ةلري 
وصٕحٌتلت للتطعٌم حؤصنتؾ ةلرمثري 

 وةلسفرجل

 7/7/2009 د. جرج  م ول

قسم علوم 
 ذةِؼذٌ

درةسذ مدترنذ للمصل ةلنتتج مل حعي 
مشروث  إنتتجأنوة  ةلجحل ةلمحلً حلدؾ 

 مرطث

 7/7/2009 د. علً سلطتنذ

 ةْنتتجقسم 
 ةلحٌوةنً

تؤثٌر ةست دةم حعي ةْرت تر ةلعلفٌذ / 
ةلحتحونج وةلححذ ةلسودةء /  ً  أ  تر

عٕاؾ ةلفروج على حعي ةلمإشرةر 
 ةْنتتجٌذ

ق د. عتدل جمول + د. تو ٌ
 دٔ

22/7/2009 

 C11مثحط ةلنمو دٌرسترٌل  تؤثٌردرةسذ  قسم ةلحستتٌل
H18  CLN2  O2  P    نمو ً 

 شتول ةلحندورد وةلملفوؾ

د. متٌتدي حو رة  + د. 
 رٌتي  ٌدةل

25/8/2009 

 
 
 
 
 
 

 العلوم 

سٌلٌل ةلحررٌذ  -تعمٌم معتدلذ ٔندةو  قسم ةلفٌ ٌتء
وإعتدد حللت مل أجل حد / 

Rashba  / ًللترةحط ةلسحٌن
 ةلمدةري .

د. نجتح قحٕل + د. محمود 
 أحمد

17/3/2009 

قسم 
 ةلرٌترٌتر

درةسذ  ً  صتا   مرد لً 
 وتطحٌدتتلت

 26/7/2009 د. أحمد ةلؽصٌل

ةلست ل  ةٌِونًةل ر   تؤثٌردرةسذ  قسم ةلفٌ ٌتء
 N2+H2و H2و N2ٌِونتر 

على  وة  وحٌنٌذ ةلمعتدل  NH3و
 ذ عند ندطذ ةلتررٌ وةل ٕاط ةلحدٌدٌ

د. حدر ةِعرج + د. عفٌؾ 
 حر وم

9/6/2009 

قسم ةلعلوم 
 ةلطحٌعٌذ

تحلٌل  رتء ةلحتٔر للحتسحتر 
 ةلدورٌذ ةلمنتلٌذ

 23/6/2009 د. محمد حسل

 ذأرتدٌمٌححث علمً مشترك حٌل  قسم ةلفٌ ٌتء
ةلعلوم ةلحولونٌذ  ً حولونٌت وةلسٌدٌل 
ً ةلدرتور محمد موسى وةلدرتور مح

 ةلدٌل ن تم

د. محمد موسى + د. محً 
 ةلدٌل ن تم

2/10/2009 
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 عنوان البحث

 
 الباحث

 
 تارٌخ البدء

 

 
 
 

 الاب البشري

ةلطرق ةلتن ٌرٌذ ةلحدٌثذ  ً تدحٌر ةذٌتر  قسم ةلجرةحذ
 ةلؽرترٌؾ ةللٕلٌذ للررحذ

 7/7/2009 د. أحمد جونً

 22/7/2009 د. سجٌي مسعود    لسرطتل ةلثديةلتدحً ةلجرةحً ةلمحت قسم ةلجرةحذ

درةسذ آ تر ةلدلث ةلؤدٌذ لدى مرةجعً  قسم ةِطفتل
 مشفى ةِسد ةلجتمعً حتلٕذقٌذ

 25/8/2009 د. سلٌمتل سلٌمتل

ةلمدترنذ حٌل ةلجرةحذ ةلمحت  ذ مي  قسم ةلجرةحذ
ةلتشعٌي  وحٌل ةستاصتل ةلثدي ةلجذري 

  ً عٕج سرطتل ةلثدي

 7/7/2009 حتج قتسم د.  إةد

قسم ةِمرةي 
 ةلحتطنذ

درةسذ ةلمنعر  ةِنفً ةلدلحً  ً حعي 
 أمرةي جوؾ ةِنؾ

 22/7/2009 إحرة ٌمد. مصطفى 

ةنتشتر  در ةلدم حعو  ةلحدٌد عند أطفتل  قسم ةِطفتل
مدةر  ةلٕذقٌذ ( حتلتعتول مي مدٌرٌذ 

 ةلصحذ ةلمدرسٌذ حتلٕذقٌذ

 22/7/2009 د. منٌر عثمتل

قسم ةِمرةي 
 ةلحتطنذ

ةنتشتر ةِمرةي ةلتنفسٌذ ةلم منذ 
تدحٌر ت  ً سورٌت / حتلتعتول  وإشرتلٌتر

مي من مذ ةلصحذ ةلعتلمٌذ وو ةرد 
 ةلصحذ

 28/4/2009 دد. ٌسر محمد

 
 

 
الهندسة 
المٌكانٌكٌة 
 والكهربائٌة

قسم ةللندسذ 
 ةلمتاٌذ

ةلسفل ةلتوة نً  ً  أمتلدرةسذ وتحلٌل 
 تر روؾ ةٔستثم

 26/5/2009 د. مٌشٌل حرحلتل

قسم  ندسذ 
 ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

تحلٌل ةلعوةمل ةلمإثرد على ةٔستلٕك 
محررتر  إصدةرةلرلً للطتقذ وعلى 

 ةلسفل ةلتجترٌذ للؽت ةر ةلرترد

 9/6/2009 د. حستم حمود+د. رةمً حنت

قسم  ندسذ 
 وةْنتتجةلتصمٌم 

تحلٌل ةلن م ةلصنتعٌذ ودرةسذ ت فٌي 
 ةلتلٌاذ  ً معتمل در لذ ةلحدٌد  مل

 25/8/2009 د. سمٌر رفت

قسم  ندسذ 
 ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

درةسذ ممٌ ةر ةنتشتر ةلجلود ةلعتلٌذ 
 ةلعتحرد  ً ن م ةلروةحل وةل طوط

 10/2/2009 د. أحمد سلٌمتل أحمد

 
 

 اب األسنان

قسم طث أسنتل 
 ةِطفتل

ةلسنٌذ  ً  رةٔرطرةحتدرةسذ ةنتشتر 
لحجم عند أطفتل ةلمدةر  مل / ةلعدد وة

 / سنذ  ً ةلستحل ةلسوري 21 - 6

 24/2/2009 د. حستم سلمتل

قسم تدوٌم 
 ةِسنتل

ثحتر محتور ةِسنتل حعد ةلمعتلجذ 
 ةلتدوٌمٌذ

 6/9/2009 د   تدي  لٌل

قسم تدوٌم 
 ةِسنتل

طرٌدذ جدٌدد لتثحٌر ةِسنتل حعد 
 ةلمعتلجذ ةلتدوٌمٌذ

 227/7/2009 ًد. محمد حشتر مسٌلمتن
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 الباحث

 
 تارٌخ البدء

 

الهندسة 
 المعمارٌة 

قسم ةلتصمٌم 
 ةلمعمتري

وةقي ةِحنٌذ ةلتعلٌمٌذ  ً مدٌنذ ةلٕذقٌذ 
 ةلدةر  ةلثتنوٌذ مثٕ  

 17/3/2009 د.  تنً ودح

 10/2/2009 عٕ حسلمحمد م ةللول  ً شعر محمد عمرةل ةلعرحٌذ ةللؽذ قسم آداب اراوس

المعهد العالً 
للبحوث 
 البحرٌة

قسم ةلرٌمٌتء 
 ةلحٌوٌذ

درةسذ تؤثٌر حعي مست لصتر ةلطحتلث 
ةلححرٌذ على ةلجرةثٌم ومدترنتلت مي 

 ةلصتدةر ةلحٌوٌذ

 3/1/2009 د. أحمد قرا علً

قسم ةلحٌولوجٌت 
 ةلححرٌذ

تدٌٌم وةقي صحذ ةلحٌاذ ةلححرٌذ ةلسورٌذ 
و وةستٌطتل ةِنوة  حتٔعتمتد على ؼ 

 ةلسمرٌذ وعٕقذ ذلك حتلتؽٌرةر ةلمنت ٌذ
 

+ د. مر ؾ  إحرة ٌمد. أمٌر 
 لحلح

7/7/2009 
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 1222أححتث ةلمتجستٌر ةلمسجلذ لعتم / 5ةلملحق / 

اسم  القسم الكلٌة

 الاالب

األستاذ 

 المشر 

عنوان المشروع 

 البحثً

 تارٌخ التسجٌل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب والعلوم اَدا
 اإلنسانٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مفلوم ةلدٌمذ حٌل ةلمعر ذ  د.منذر شحتنً علً علً  لسفذ

 وةْدٌولوجٌذ

07/03/2011 

ت مشرٕر دمج ترنولوجٌ د. رندد ةلشٌخ علد محمد لؽذ  رنسٌذ

ةلمعلومتر وةٔتصتٔر  ً تعلٌم 

وتعلم ةللؽذ ةلفرنسٌذ رلؽذ أجنحٌذ 

  ً مرةحل ةلتعلٌم ةلثتنوي

23/3/2011 

مجت  ةلحذؾ ودٔلته  ً ةلدرآل  د. ٌون  ٌون  وةال عحد ةلحلٌم لؽذ عرحٌذ

 ةلررٌم

22/2/2011 

ةلذةر ةلشتعرد  ً ةلشعر ةلجت لً  د. مصطفى حدةد محمد شحود لؽذ عرحٌذ

شعر أصحتث ةلمعلدتر ةلعشر ا 

 ةنموذجت  

22/2/2011 

ةلحذؾ وةلتعوٌي حٌل ةلدتعدد  د. سمٌرد موسى سمتح رٌحتل لؽذ عرحٌذ

ةلنحوٌذ وةلمجت  درةسذ تطحٌدٌذ 

  ً دٌوةل جمٌل حثٌنذ

22/2/2011 

شعرةء عصر ةلطوةاؾ حٌل  د. عٌسى  تر  ٌتسر صٌر ً لؽذ عرحٌذ

 ةلمعتررذ وةلمؤد 

22/2/2011 

ةِنت وةِ ر  ً شعر ةلرةعً  د. و رةل ححٌث عحد هللا ةلعحد هللا لؽذ عرحٌذ

 ةلنمٌري

22/2/2011 

 22/2/2011 رم ٌذ ةلنتر  ً شعر أدونٌ  د. أحٕم حلوم أحمد ةلنوة لؽذ عرحٌذ

عحد ةلع ٌ   لؽذ عرحٌذ

 ةلجفتل

عوةري ةلجملذ ةٔسمٌذ ودٔلتلت  د. محمد حً

  ً ةلدرآل ةلررٌم

22/2/2011 

أدوةر ةلشرط ؼٌر ةلجت مذ  د. محمد حً علً ةلحسل لؽذ عرحٌذ

 ودٔلتلت  ً ةلدرآل ةلررٌم

22/2/2011 

جدلٌذ ةلفل وةلسٌتسذ  ً ةل طتث  د.  تروق مؽرحً دٌتٔ دندد لؽذ عرحٌذ

 ةلوةاً لدى  تنً ةلرة ث

22/2/2011 

 -ةلعحرٌذ ةِدوةر حٌل ةلعرحٌذ و د. وحٌد صفٌذ عٕ سلٌمتل لؽذ عرحٌذ

 درةسذ لؽوٌذ مدترنذ

09/08/2011 

ةل دمتر ةلصحٌذ  ً محت  ذ  دد. ةٌمتل ةل ةٌد محمود شرٌتح جؽرة ٌذ

 ةلٕذقٌذ وة تق تطوٌر ت

09/08/2011 

ةلفروق ةلدٔلٌذ لّلفت  ةلمشتررذ  د. وحٌد صفٌذ جمٌل ٌوسؾ لؽذ عرحٌذ

درةسذ  -حٌل ةلعرحٌذ  وةلعحرٌذ 

 مدترنذ

09/08/2011 

صٌػ ةلفعل حٌل ةللؽتٌل ةلعرحٌذ  د. وحٌد صفٌذ منتر معروؾ لؽذ عرحٌذ

 درةسذ لؽوٌذ مدترنذ -وةلعحرٌذ 

09/08/2011 
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اَداب والعلوم 
 اإلنسانٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألفت  ةلحرترد  ً مإلفتر حٌرم  د. مت ر ححٌث لمى محمد لؽذ عرحٌذ

 درةسذ معجمٌذ -ةلتونسً 

26/07/2011 

رةنٌذ ةلرٌفٌذ تطور ةلمرةر  ةلعم دد. ةٌمتل ةل ةٌد رندا سعود جؽرة ٌذ

 ً منطدذ جحلذ  ٕل ةلفترد 

 م 2792-1222

06/09/2011 

قرتٌت ةلندد وةلحٕؼذ  ً ةلعصر  د. و ٌق سلٌطٌل رٌتل جلول لؽذ عرحٌذ

 ةلمملورً

06/09/2011 

ةلتجرٌث  ً روةٌتر وةسٌنً  دد. سلتم نتصر رشت أحو نشث لؽذ عرحٌذ

 ةِعرج

06/09/2011 

قرةال ةِ عتل وةِسمتء  ً ةلنحو  . ةحرة ٌم ةلحثد ةحً ةحرة ٌم لؽذ عرحٌذ

 ةلعرحً

06/09/2011 

ةلتؽرٌث  ً مسرح سعد هللا  دد. حورٌذ حمو ةٌتد رةعً لؽذ عرحٌذ

 2798-2768ونو  حٌل عتمً 

 م

06/09/2011 

دد. مٌستء عحد  نترٌمتل ٌوسؾ لؽذ عرحٌذ

 ةلدتدر

وةقي ةِدةء ةلرٕمً للؽذ ةلعرحٌذ 

حلدذ  -ةِستسً  ةلفصحى ةلتعلٌم

 أولى أنموذجت  

06/09/2011 

تجلٌتر ةل مل  ً شعر ةحل درةج  دد. و تء جمعذ ؼصل رحتحذ لؽذ عرحٌذ

 ةلدسطلً

06/09/2011 

ةلتشرٌل ةلحدٌعً وجمتلٌتته  ً  دد. حثٌنذ سلٌمتل ملت  رر لؽذ عرحٌذ

 شعر ةحً  رة  ةلحمدةنً

01/10/2011 

ةلت طٌط ةل رةعً ودورا  ً  يدد. نجود علو مدٌل طٌحت جؽرة ٌذ

ةقلٌم ةلؽتث أنموذجت موقي نلر 

- 2772ةلحترد  ٕل ةلفترد 

 م 1222

01/10/2011 

موروعتر  -ةلمتورل ةللٌثً  دد. و رةل ححٌث مصطفى روتً لؽذ عرحٌذ

 شعرا و صتاصه ةلفنٌذ

01/10/2011 

محمد ةسمتعٌل  .  رة  سعٌد لؽذ عرحٌذ

 حصل

ث قرةءد تدةولٌذ  ً ةل طت

ةْعرٔمً ةلعرحً ةلمرتوث 

 1226/ةْعٕم ةلمدتوم مل ذ عتم 

 م أنموذجت   1222م حتى عتم  

01/10/2011 

عمتد ةلدٌل   لؽذ عرحٌذ

 حسل

 صتا  ةلنثر ةلدٌوةنً  ً رتتث  د. علً حٌدر

 ةلمٌر حٌدر ةلشلتحً )ةلشمٕنً(

14/09/2011 

ةِدث حررذ تلذٌث رتث  د. حسٌل وقتؾ منتل نتصر لؽذ عرحٌذ

وة تصترةتلت  ً ةلترةث ةلعرحً 

حتى نلتٌذ ةلدرل ةلستحي 

ةللجري/تجرٌد ةِؼتنً ٔحل 

 وةصل ةلحموي أنموذجت  

14/09/2011 

 11/10/2011 ةٔقتصتد ةللؽوي عند ةحل جنً د. حسٌل وقتؾ أحو ةلو تء ةحمد لؽذ عرحٌذ
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 اإلنسانٌة
 
 

ةلم ت ر ةلصوتٌذ لل طتث  د. محمد ةحمد نتتل عحت  لؽذ  رنسٌذ

لمتلف  ةِ حتر وحوةر رجتل ة

 ةلسٌتسذ أنموذجت   ً  رنست

14/09/2011 

تؤثٌر تحتٌنتر ةلحرةرد وةلرطوحذ  د. رٌتي قرا  ٕح منتلى و وث جؽرة ٌذ

ةلنسحٌذ على رةحذ ةْنستل  ً 

محت  ذ إدلث نموذج تطحٌدً على 

 م 1222-2771قرنٌذ توم 

25/10/2011 

ةلتنو   ً  طتث ةلمدر   ةل ةسحرد. مرو منذر سلمتل ةللؽذ ةلفرنسٌذ

ةٔستٌعتث ةلرتتحً  ً ةلصؾ 

 ةلعتشر رمثتل

25/10/2011 

تدةولً للرترٌرتٌر  -تحلٌل دٔلً  دد. رحى محمود  نتء ةلصرل ةللؽذ ةلفرنسٌذ

 ةلسوري ةلحدٌث

15/11/2011 

 15/11/2011 ةٔ رت  حتٔجمت  وحد تسد د. أحمد ةلعٌسى  حذ ةلسوسً ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

تؤثٌر تؽٌرةر ةلمنت  ةٔقلٌمً على  د. رٌتي قرا  ٕح صحت حسل جؽرة ٌذ

معدٔر ةلتح ر ةلنتح ةلممرل 

وةلموة نذ ةلمتاٌذ ةلمنت ٌذ  ً 

 1222حتى  2792محت  ذ ةلٕذقٌذ 

25/10/2011 

د. نتصر عحد  صحت منصور ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

 ةلحمٌد

درةسذ حتلذ ةلطٕث  ً جتمعذ 

 ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذتشرٌل  قسم 

30/11/2011 

ولٌم ٌتسٌل عحد  ةللؽذ ةلفرنسٌذ

 هللا 

   + د. علً أسعد

 دد.  تدٌت  رر

ةلحعد ةلسٌنمتاً  ً ةلروةٌذ ةلعطر 

 لحتترٌك  وسرٌندامدترحذ سٌنمتاٌذ 

30/11/2011 

)ةٔدؼتم سٌتقت ( ةلسوةرل  ً  د.  ٌثم  رحر رٌمتل شروحً ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

نرلٌ ٌذ وةلعرحٌذ ةللؽتٌل ةٔ

 ةنموذجت

30/11/2011 

ةلمنلج ةلنددي عند حت م  دد. ورحى ٌون  نور   نٌسذ  لؽذ عرحٌذ

 ةلدرطتجنً

30/11/2011 

د. نتصر عحد  عٕء ٌو حتشً  ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

 ةلحمٌد 

ةلترةحط ةلنصً ا درةسذ نصو  

طٕث ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ  ً جتمعذ 

 تشرٌل وتحلٌللت 

30/11/2011 

ةلححث عل ةللوٌذ ا درةسذ لم تترةر  دد . عحٌر   ٌرد  حٕ علً  ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

 مل ةعمتل ةلروةاٌٌل ةلفلسطٌنٌٌل 

30/11/2011 

ةلمرةٌت ةلمؽشتد ا ةلوةقعٌذ ةلسحرٌذ  د. متلك سلٌمتل  مً  رور  ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

 ً روةٌذ   رٌؾ ةلحطرٌرك لمتررٌ  

حلد ةلثلج ةلسجٌنذ لملرٌذ ةو  دٌر و

 لٌتسونتري رتوةحتتت 

30/11/2011 

ةلدٌم ةِ ٕقٌذ  ً أشعتر  دد. ن ٌلذ طه ملت ملنت لؽذ عرحٌذ

 ةللصو  ةلم ررمٌل وةِموٌٌل 

30/11/2011 

ةلتو   ةلجؽرة ً للسرتل وأثرا  دد . نجود علوي حشتر ةلححتور جؽرة ٌذ

محت  ذ حمتا  – ً ةلتنمٌذ 

 ةنموذجت

30/11/2011 
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ب والعلوم اَدا
 اإلنسانٌة
 

د. نتصر عحد  سٕ ذ حسول  ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

 ةلحمٌد

تدٌٌم ةسترةتٌجٌتر ةلتوةصل  ً 

ةللؽذ ةلحٌاٌذ للطٕث ةلسورٌٌل 

 ةلدةرسٌل  ً قسم ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ 

27/12/2011 

ةلمصطلح ةلنددي عل عحد ةلدتدر  د. نتصٌؾ نتصٌؾ  عتمر حتتم  لؽذ عرحٌذ

 ةلجرجتنً

27/11/2011 

ةلت طٌط ةل رةعً ودورا  ً  دد. نجود علوي عٕ روة جؽرة ٌذ

تشرٌل ةلمن ومذ ةلجؽرة ٌذ 

ةل رةعٌذ لمنطدذ جحلذ  ٕل 

 م(1222-2778ةلفترد )

15/11/2011 

عمتد ةلدٌل  لؽذ عرحٌذ

 حدرةل 

ندد ةلشت د ةِدحً  ً رتتث ةلمثل  د. علً حٌدر 

ةلسلار  ً أدث ةلرتتث وةلشتعر 

 رٌذ وةلتطحٌق حٌل ةلن 

27/12/2011 

 Test anxiety among د.  ٌثم  رحر لمى صتٌمذ  ةللؽذ ةٔنرلٌ ٌذ

ESLEFL adult learners 

and its relationship with 

academic achievement 

15/11/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د. حسل عٕء  رةمً دٌوث علوم ؼتحتر

 ةلدٌل

 د. وةال علً
 

درةسذ ةلنمو ةلطولً وةلدطري 

وتددٌر ةلم  ول ةل شحً لؽتحتر 

ةلصنوحر ةلحروتٌتلطحٌعٌذ  ً 

حرةدول لتحدٌد مدى ةٔستفتدد منه 

 ةقتصتدٌت  وحٌاٌت  

82/2011 

د. عحد ةلع ٌ  حو  حتتم سلٌمتل علوم ةلترحذ وةلمٌتا

 ٌسىع

 د. ٌتسر حمتد
 

ةنتتج وتدٌٌم سمتد ةلرمحوسر مل 

م لفتر  رةعذ ةلحندورد ةلمحمٌذ 

 ً ةلستحل ةلسوري وعٕقته 

حنشتط حعي ةلمجتمٌي ةلمٌرروحٌذ 

 أثنتء ةلت مٌر

23/3/2011 

 د. ةحرة ٌم نٌصت ً ندى ٌوسؾ حرةج وحٌاذ

 د. أستمذ رروةل
 

تدٌٌم دور حعي ةِنوة  ةلنحتتٌذ 

شتر  حلث  ً ةلم روعذ  ً 

ةلٕذقٌذ  ً تندٌذ ةلوسط ةلمحٌط 

 مل حعي ةلعنتصر ةلثدٌلذ .

25/1/2011 

درةسذ ةقتصتدٌذ ْنتتج ةِرً  د. محمود علٌو إٌلتث  رور ةقتصتد  رةعً

 دنٌت  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ

25/1/2011 

 د. محسل جحجتح ن تم حرحر ةقتصتد  رةعً

 د. تو ٌق دٔ
 

لتؤثٌر درةسذ تحلٌلٌذ ةقتصتدٌذ 

نوعٌذ ةلعلؾ ومستحذ ةلم رعذ 

على ةنتتج حلٌث ةِحدتر  ً 

 ةلستحل ةلسوري

7/3/2011 

 د. أستنذ رروةل تمتم سلٌمتل حرةج وحٌاذ

 د. وةال علً
 

نمذجذ مإشر جودد ةلموقي وتددٌر 

ةلرتلذ ةلحٌذ لؽتحتر ةلصنوحر ةلحروتً 

 ةلٕذقٌذ - ً منطدذ رحٌعذ 

22/2/2011 

 دد. ندى ألوؾ مً علً وقتٌذ نحتر

 

حصر ةلنٌمتتودة ةلمرة دذ لصنفً 

ةلتحػ حرلً و ٌرجٌنٌت  ً ةلستحل 

 ةلسوري

22/2/2011 
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 د. محمود علٌو متٌت معٕ ةقتصتد  رةعً

د. حسٌل معٕ 
 ٌوجت ةول

درةسذ للتجرحتٌل ةلسورٌذ 

وةلتررٌذ  ً دعم ةلدطت  

 ةل رةعً

7/3/2011 

 تل دروٌيد. نر رةنٌت  ٌدةل ةقتصتد  رةعً

 د.  لٌل مرٌ 

درةسذ تحلٌلٌذ ةقتصتدٌذ ْنتتج 

 عسل ةلنحل  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ

7/3/2011 

د. إحرة ٌم ع ٌ   مٌسول جدٌد وقتٌذ نحتر

 صدر

 د.  ٌثم ةسمتعٌل

درةسذ ةلعٕقذ حٌل ةْصتحذ 

حتِرتر وستر وةلتسمٌد ةَ وتً 

 لؽر  ةلحمرٌتر

6/9/2011 

 م ول د. جرج  ٌترة جحٌلً حستتٌل

 د. علً علً

تؤثٌر حعي ةلموةد ةلرٌمٌتاٌذ  ً 

إنتتج أشجتر ةلحرتدتل أحو سرد 

 ومددرد ثمتر  ت على ةلت  ٌل

9/8/2011 

 د. صتلح قحٌلً طترق أحمد محتصٌل حدلٌذ

د. محمد نتال 
  طتث
 

تدٌٌم مجموعذ مل أصنتؾ ةلفول 

ةلمد لذ  vicia fabaةلعتدي 

ةنت تحٌت تحر  روؾ ةلمنطدذ 

 لٌذةلستح

9/8/2011 

 د. علً نٌصت ً أحمد  رذ ةنتتج حٌوةنً

 د.  لٌم عحد ةلع ٌ 

تؤثٌر ةٔصتحذ حدةء ةِررٌتر على 

إنتتجٌذ ةلفروج  ً ةل روؾ 

 ةلمنت ٌذ لمحت  ذ ةلٕذقٌذ

26/7/2011 

 د. محمد محفوي رحتث دٌوث حستتٌل

د. عٕء ةلدٌل 
 جرةد

درةسذ تؤثٌر حعي عملٌتر ةلتدلٌم 

ِ رر (  ً نمو ةلصٌفً ) ة

وإنتتج صنفً ةلعنث ةلحلوةنً 

 وةلحلدي

6/9/2011 

ةلرفتءد ةلتسوٌدٌذ لمنتجتر  د. محسل جحجتح أحو ةلعٕء  رقذ إقتصتد  رةعً

ةل رةعذ ةلمحمٌذ  ً ةلستحل 

 ةلسوري

29/6/2011 

 د. مروةل حمٌدةل عٕء ةحرة ٌم حستتٌل

د  نصر شٌخ 
 سلٌمتل

درةسذ نمو وتطور شتول 

رد ةلمطعمذ على أصول ةلحندو

م تلفذ وطرٌدذ ةلترحٌذ تحر 

  روؾ ةل رةعٌذ ةلمحمٌذ

3/5/2011 

نسرٌل محمود  إنتتج حٌوةنً

 دمسر و

     د.   ٌر جحور

د. ةلمتصم حتهلل 

 ةلدقر

تؽٌرةر حعي مإشرةر ةلدم 

  ٕل ةلحمل عند أؼنتم ةلعوة 

3/5/2011 

 د. نحٌل حو رؾ ثرةء حمتد وقتٌذ نحتر

 حمدد. محمد أ

مست مذ  ً درةسذ حٌولوجٌت 

 حت رد أنفتق ةلحندورد

14/9/2011 

 د. أد م جلث  تطمذ ةسمتعٌل علوم حٌاٌذ

 د. ةٌلٌل محفوي

درةسذ تؤثٌر ةلتؽٌرةر ةلمنت ٌذ 

على مجموعتر ةلسندٌتل شحه 

 ةلع ري  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ

15/11/2011 

 د.   ٌر جحور رنتل ةحرة ٌم إنتتج حٌوةنً

حتهلل  د. ةلمتصم
 ةلدقر

تؤثٌر حعي مإشرةر ةلدم  ً 

إنتتجٌذ ةلحلٌث لدى إنتث ةلمتع  

 ةلشتمً )  ً سورٌت (

15/11/2011 
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 د. صحتح ةلمؽرحً حشرى ر ق 

 د. محمد طوٌل

أثر ةلعوةمل ةلٕحٌتاٌذ و  طر 

ةلمٌرورٌ ة على نمو  طر 

ةلفٌو ةرٌوم على ةلحندورد  ً 

 ةل رةعه ةلمحمٌذ

17/5/2011 

 د. أدٌث سعد مدرنت مح 

 د. علً علً
 

تؤثٌر ةلسلوك ةلحٌتتً و ةلن تم 

ةلؽذةاً ِسمتك ةلسرمحري و 

ةلؽرٌحذ و ةلحف  حتلتجمٌد على 

 مرونتتلت مل ةلد ول و ةلحروتٌنتر

11/7/2011 

درةسذ دورد ةلحٌتدو ةل صوحذ و  د. أدٌث سعد حسل ةلدصٌري 

ةلن تم ةلؽذةاً للنو  ةلسمرً 

 grymnuraةلؽررو ً

altavela  ةلمٌتد ةلححرٌذ ً 

 ةلسورٌذ

11/7/2011 

 د.عٌسى رحٌحو مٌ  حسٌل 

 د. سوسل  ٌفت
 

درةسه مدترنه لُنجرةؾ ةلمتاً 

لحعي من ومتر ةلترحذ  ً ؼتحتر 

_ؼتحتر محروقه_ترحذ م روعذ  ً 

 محت  ذ ةلٕذقٌذ

30/11/2011 

 د.ٌوسؾ محمد  ٌفتء حسٌل محتصٌل حدلٌذ 

 د.ةحرة ٌم صدر
 

موةعٌد ةل رةعذ و ةلتسمٌد  تؤثٌر

ةَ وتً  ً نمو و إنتتجٌذ ةلفول 

ةلسودةنً و معدل إصتحته 

حتِرتروستر ةلحمرةء ةلعتدٌذ  ً 

 ةلستحل ةلسوري

11/7/2011 

ةست دةم حعي عنتصر ةْدةرد  د. محمد طوٌل نؽم محمود وقتٌذ نحتر

ةلمترتملذ لمرت حذ  طر ةلعفل 

 Cladosporiumةل ٌتونً 

ةلحندورد  ً ةل رةعذ على نحتر 

 ةلمحمٌذ

30/11/2011 

 د. محمد أحمد  أمل حتج حسٌل وقتٌذ نحتر

 دد. صحتح مؽرحً

حصر ةلفطور ةلممررذ للحشرةر  

 ً حٌاذ ةلستحل ةلسوري وتدٌٌم 

  تعلٌتلت على ةلمل وةلذحتث ةِحٌي

4/12/2011 

 
 
 
 
 
 العلوم

 
 
 
 
 
 

درةسذ محتوى دقتاق ؼحتر ةلطرق  أ. د. عصتم محمد نور صترم رٌمٌتء

مل ن ر حعي ةلعنتصر ةلمعدنٌذ 

ةلثدٌلذ  ً مدٌنذ ةلٕذقٌذ وتؤثٌر ت  ً 

 ةلحٌاذ ةللوةاٌذ

14/09/2011 

 أ. د. عحد ةلررٌم محمد مجدلذ ؼتنم رٌمٌتء

 أ. د.  إةد ةلصتلح

تررٌث ودرةسذ  ٌٕت دٌل د 

ةلمتلحذ  ةلرترورٌمٌتاٌذ لتحلٌذ ةلمٌتا

 مي تؽذٌذ رلرحتاٌذ ذةتٌذ للذا ةل ٌٕت

 2679 نترٌخ

14/09/2011 

 أ. د.  إةد ةلصتلح  مٌرنت محمد رٌمٌتء

 أ. د. عحد ةلررٌم محمد

ةلتحرٌد ةلشمسً حتست دةم من ومذ 

 مودٌنتمٌرٌذتر

30/11/2011 

 عحد ةلحتسط  رٌمٌتء

 جتسم ةلعلً

 شلٌد مصطفىأ. د.

 د. ةسملتل  ٌنث

ةست ٕ  ودرةسذ ةلمرونتر ةلرٌمٌتاٌذ 

ةلعروٌذ لنحتر ذنث  ةلن ٌل ةلمستندعً 

 ةلسوري وتؤثٌر ت ةلرد مرروحً

 

27/09/2011 
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وم مي تحرٌر معددةر حرومٌد ةلرتدمٌ د. ن ةر ؼتنم عٕ حٌرٌ  رٌمٌتء

حرومٌد ةلمؽن ٌوم  ً وسط دٌتٌثٌل 

 أمٌل ودرةسذ  وةصلت

26/07/2011 

تحرٌر ةلمررحتر ةلمعددد  ً ةلجملذ  د. ن ةر ؼتنم جٌلتل صحح رٌمٌتء

 ةلثٕثٌذ ةلمرولا

FeCl3 -CaCl2 – THF 

5/10/2011 

 أ. د. ٌثم جحٌلً أررم حتتم  ٌ ٌتء

 د. حر تل دةٔتً

د درةسذ ةمتصتصٌذ ةلجسم ةِسو

ةلحدٌدً لتصنٌي جلت  لدٌت  شدد 

 ةْشعت  ةلشمسً ) ً ةلددمو (

9/08/2011 

 أ. د.جحور جحور  ٕ سعٌد  ٌ ٌتء

 د. محمد موسى

درةسذ تحلٌلٌذ وتجرٌحٌذ لتؽٌر طتقذ 

ةلرٌت  ِشعذ ألفت حتتحعٌذ ةلعدد 

 zةلذري ةللدؾ 

6/09/2011 

 أ. د.جحور جحور سلى ٌتسٌل  ٌ ٌتء

 أ. د.جلتد ملحم

رةسذ تحلٌلٌذ وتجرٌحٌذ لمحدأ ةنحفت  د

 ةلطتقذ وللمدطي ةلعررً ةلفعتل

6/09/2011 

   د. محً ةلدٌل ن تم دٌتنت قوجذ  ٌ ٌتء

أ. د.ؼٌجٌروي 

 رترتشٌفسرً

مست مذ  ً درةسذ مفعول  ول 

 ةلرمومً

9/08/2011 

   د. محً ةلدٌل ن تم رةٌذ عٌسى  ٌ ٌتء

أ. د.ؼٌجٌروي 

 رترتشٌفسرً

 9/08/2011 رةسذ ةلندط ةلرمومٌذمست مذ  ً د

د.علً عستؾ          علً صتلح  ٌ ٌتء

 أ. د.سلٌمتل ةل رر

 6/09/2011 دورةل ةلثدوث ةلسودةء احل رٌر

 د. حستم ؼ ولٌل/ سرٌنذ ؼٕونجً  ٌ ٌتء

د. مصطفى صتام 

 ةلد ر

ت فٌي ةِثر ةلحرةري  ً لٌ ر 

ةلنٌودٌمٌوم ٌتغ ةلمر و  حلٌ ر 

ق ةست دةم نصؾ نتقل عل طرٌ

 Nd:YAG/YAGحلورةر  جٌنذ 

14/09/2011 

 أ. د.ةحرة ٌم حٕل وسٌم ةلدوا جً  ٌ ٌتء

 د. وستم حشٌر

تحرٌد ةلجمل ةللٌ رٌذ للحصول على 

ح مذ لٌ رٌذ ذةر موةصفتر رواٌذ 

جٌدد  ً أوستط  عتلذ ؼت ٌذ صلحذ 

 ونصؾ نتقلذ

15/11/2011 

 أ. د.ةحرة ٌم حٕل مٌستء  رٌمت  ٌ ٌتء

 د.عحد ةلحلٌم رومٌذ أ. 

ةست دةم ةللٌ رةر ةلنحرٌذ  ً 

معتلجذ مشترل ةلحشرد مل تؽٌرةر 

طحٌعٌذ أو ةصطنتعٌذ أو  -صحؽٌذ 

 وجود أرٌت  د نٌذ

15/11/2011 

        د. ن ٌر دٌوث نور ةل لٌلً  ٌ ٌتء

 د. حستم ؼ ولٌل

 ND:YAGدرةسذ طٌؾ حلورد 

 حوةسطذ دٌود لٌ ري نصؾ نتقل

 

 د.رمتل عفٌصذ  ٌجذرحى   ٌ ٌتء

 أ. د.حسل إسمتعٌل

تصمٌم وتنفٌذ دةرد ةلتحرم حدورةل 

 مسذ محررتر رلرحتاٌذ حتست دةم 

 عدد مل ةلدةرةر ةلرقمٌذ

6/09/2011 
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 أ. د.حسل إسمتعٌل   حٌدد ؼصول  ٌ ٌتء

 د.رمتل عفٌصذ 

 ٌذ وتصمٌم دةرد محول إشترد مل تل

 D/Aةلشرل ةلرقمً ةلى ةلشرٕلتمتثلً 

 A/Dلمجتٔر وحتلعر  متعدد ة

6/09/2011 

 د.رمتل عفٌصذ نلى علً دٌث  ٌ ٌتء

 د.عمر مصطفى حلحً 

درةسذ ةل صتا  ةٔلرترونٌذ ِ ٕم 

رد حتدتنذ/  / Sol-gelرقٌدذ محرَّ

 SnO ,ZnOل ٕاط أرسٌدي 

 ٔست دةملت ررتوةشؾ ؼت ٌذ

6/09/2011 

 أ. د.حسل إسمتعٌل  أستمذ عمرةل  ٌ ٌتء

 د.أحمد حطٌخ /

تصمٌم وتنفٌذ درةسذ رتشؾ حررذ 

جسم ودةرد مشعر ٔ ت ة ا حتست دةم 

ةِشعذ تحر ةلحمرةء وةلمر م 

 ةلعملٌتتً

27/12/2011 

 أ. د.حسل إسمتعٌل أحمد رروحذ  ٌ ٌتء

 د.أحمد حطٌخ 

تصمٌم وتنفٌذ دةرد مدٌت  

LCR ودةرد مدٌت  درجذ حرةرد

 ةلرترونً حتست دةم ةلمر م ةلعملٌتتً

27/12/2011 

 د. حستم ؼ ولٌل/  مترسٌل ررمو  ٌ ٌتء

 د.  ٌتد  رموي/

نمذجذ ومحترتد ةلدةرةر ةٔلرترونٌذ 

 لجلت  ةٔر ةٌمر لٌ ر

30/11/2011 

 د.رمتل عفٌصذ مصطفى طه  ٌ ٌتء

 د.أحمد حطٌخ

تصمٌم وتنفٌذ جلت  ةلرترونً لتن ٌم 

عملٌذ ةلري حتست دةم مر تر ذةر 

 ترحذتحرم إلرترونً وقٌت  ممتنعذ ةل

27/12/2011 

مست مذ  ً درةسذ ةلتنو  ةلحٌوي  د. سمٌر جرجور  دوى شرٌحت علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ 

 للعوةلق ةلنحتتٌذ  ً مٌتا سد ةلحفذ

26/7/2011 

درةسذ ةلتنو  ةلفطري لروث حعي  أ.د. نوةل علً واتم ةلعحد علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ 

 ةلثدٌٌتر ةِلٌفذ  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ

25/10/2011 

ع ل حعي ةِجنت  مل رتحذ  أ.د. نوةل علً نور لٌلى علم ةلحٌتد ةلنحتتٌذ 

Actinomycetales  وةلفطرٌتر

ةلمرة دذ للت مل ترث ستحلٌذ ودة لٌذ 

  ً سورٌت

25/10/2011 

تحدٌد ةلشروط ةللٌدروجٌولوجٌذ  د.  وة  ةِ رً لٌتل صت ً ةلجٌولوجٌت

للحوةمل ةلمتاٌذ حوةسطذ طرق 

ٌث ةلجٌورلرحتاٌذ  ً قرٌذ ةلتند

 رررٌر/ةلٕذقٌذ

6/9/2011 

درةسذ سترةتٌؽرة ٌذ وحتلٌونٌتولوجٌذ  د. ؼتدد محمد ةسمتء  لطً ةلجٌولوجٌت

للجورةسً ةِوسط  ً شمتل ةلسلسلذ 

 ةلستحلٌذ

25/8/2008 

د. حستم متمٌته/        تلتنً شلٌرد ةلجٌولوجٌت

 د. محمد ةلدترً

رة ٌذ درةسذ حترولوجٌذ وحتروؼ

لتشرٌلذ ةلرتمشورت  ً حوي 

 ةلرصت ً  ً سورٌت

6/9/2011 

 أ. د. محمد عٌسى حشرى صدور ةلجٌولوجٌت

 د. مصطفى ححٌث

درةسذ جٌولوجٌذ وجٌو ندسٌذ 

لتورعتر ةلمسٌنٌتل  ً منطدذ 

 ةل وحتر

6/9/2011 
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 د. مصطفى ححٌث/  نسرٌل سفلو ةلجٌولوجٌت

 د. ندى سلمتل

 لرسوحٌذ  ًدرةسذةلتورعتتتلحررتنٌذة

 جسر ةلشؽور –منطدذشمتٔلؽتث 

6/9/2011 

درةسذ منشاٌذ للص ور ةلحت لتٌذ  ً  أ. د. محمود مصطفى عٕء  ٌتول ةلجٌولوجٌت

 منطدذ ةلددمو  

9/8/2011 

درةسذجٌو ندسٌذلحنتءسد  أ. د. محمد عٌسى حذٌفذ ةلسحتً ةلجٌولوجٌت

 ةلوؼرةلررتمٌفً منطدذةلنحك

6/9/2011 

تد علم ةلحٌ

 ةلحٌوةنٌذ 

مست مذ  ً ةلدرةسذ ةلتصنٌفٌذ  د.  ٌنذ ةلحصنً شٌرٌل وردة

وةلحٌاٌذ لحطنٌتر ةلددم  ً ةلمنطدذ 

 ةلشتطاٌذ لمدٌنذ طرطو 

13/7/2011 

علم ةلحٌتد 

 ةلحٌوةنٌذ 

درةسذ حٌولوجٌت ةل صوحذ لفصٌلذ  أ. د.  تا  صدر رؼدةء شرٌدً

Portunidae  وتحدٌد تجمعتر

ةلمرة دذ للت  Crustaceaةلدشرٌتر 

  ً شتطىء ةلٕذقٌذ

26/7/2011 

علم ةلحٌتد 

 ةلحٌوةنٌذ 

 د.  ٌنت حمود  وٌت  حتلوي

 د. رتترٌل منصور

درةسذ ةٔندٕث ةلجنسً وعٕقته 

ححعي ةل صتا  ةلحٌولوجٌذ عند 

 Sparusaurataسمك ةلدجتج 

15/11/2011 

 ٌل ةلعتحدٌل   ةلرٌترٌتر 

 ةلحتٌك

د.محمدحسل درٌحتتً/ 

 . محترك دٌث/د

محدأ ةلدٌمذ ةلع مى لحنترٌتؼل 

 وتطحٌدتته

1/10/2011 

          د. ودٌي علً شتدي طه ةلرٌترٌتر 

 د. حسل  لٌفذ/ 

ةست دةم طرةاق ةلمإثرةر  ً حل 

 حعي ةلمستال ةللٌدرودٌنتمٌرٌذ

15/11/2011 

 د. محمد سوٌدتر/  ٌمتر حموي ةلرٌترٌتر 

 د. حسل  لٌفذ/ 

ِمثلٌتر حتست دةم دةلذ تدرٌث مستال ة

 حرٌؽمتل

29/06/2011 

 د. محمد سوٌدتر نؽم صتلح ةلرٌترٌتر 

 د. ودٌي علً

قتنول ةِعدةد ةلرحٌرد للدوةل ةلمحدحذ 

 ةلمدعرد ةلعشوةاٌذ ةلمنؽلدذ -

3/05/2011 

 د. سلٌمتل محمود ملرةل متوج ةلرٌترٌتر 

 د. محمد علً

ةلحلول ةلعددٌذ لّمثلٌتر ؼٌر ةلمدٌدد 

 حتست دةم  وةر مٌتر  عتلذ

26/07/2011 

 د. محمد علً ندى علً ةلرٌترٌتر 

 أ. د. حسل حدور

 ً  Nikolskiiمترةجحذ نٌرولسرً

 ةلفرتءةر

Lpةلحدٌدٌذ وةلعددٌذ 

03/05/2011 

مورً لفتذ مطر  ةلرٌترٌتر 

 ةلجشعم )عرةقٌذ(

      د. محمد سوٌدتر

 د. محمد علً

ٌذ ةستدرةر ةلندتط ةلسرجٌذ ةلشرط

  توسدورؾ ρحتلنسحذ لمست ذ 

14/06/2011 

أسعد شترر حمٌد  ةلرٌترٌتر 

 ةل فتجً)عرةقً(

 αةلمجموعتر ةلمفتوحذ مل ةلنو   د. عدنتل  رٌؾ

 وموروعتر ةلفصل

29/06/2011 

ةل مر ةلحولٌتنٌذ وتمثٌٕتلت ةل طٌذ  د. محمد ةلشٌخ رإوؾ دروٌي ةلرٌترٌتر 

 وةلمصفو ٌذ

4/08/2009 
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 أ. د. ةسرندر علً مٌٕد محفوي تر ةلرٌترٌ

 د. سلٌل محفوي

حنتء ةلحٌتنتر ةلتتمذ ةلموجلذ ةلتً 

 مر ةِتومور ٌ م للت ةحتدةاٌذ وتملك 

 عدد مدةرةر أرٕ  أصؽري

11/07/2011 

تمثٌل ةِعدةد ةِولٌذ حصٌػ ترحٌعٌذ  د. حسل سنرري ةسرةء عرو ةلرٌترٌتر 

 ثنتاٌذ  تصذ

19/4/2011 

ةلعنتصر ةٔصؽرٌذ  ً مجموعذ  د. حسل سنرري دٌتنت أحمد ةلرٌترٌتر 

 أعدةد ستلم

19/4/2011 

        د. محمد ةلشٌخ مإٌد عحٌدو ةلرٌترٌتر 

 د. سلٌمتل محمود

درةسذ ةلتجتن  حٌل جحور حول 

 وةلفرتءةر ةلحولٌتنٌذ

6/09/2011 

 د.  ٌتد قنتٌذ وةال نتصر ةلرٌترٌتر 

 د. محمد م ٌد درٌحتتً

ق ةلتفتعلٌذ لحل مستال ةلطرةا

 ةلحرمجذ متعددد ةِ دةؾ

30/11/2011 

عدد ةلسٌطرد  ً ةلجدةء ةلدٌرترتً  د. سلٌل محفوي مت ل مصطفى ةلرٌترٌتر 

 لحٌتنتر موجلذ

25/1/2011 

 
 

الهندسة 
 المدنٌة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندسذ وةدةرد 

 ةلتشٌٌد

 د.  تنً نجت حنتل عحد هللا

 دد . ةحستتم ةحمد

تطوٌر ن تم لتددٌر رمٌتر 

 وتسعٌر مشترٌي ةلتشٌد

11/1/2011 

د. محمد عٕء  ةلرمٌر حسل ةللندسذ ةلمتاٌذ

 ةلدٌل

 دد.  تطمذ ةلصتلح
 

حنتء نموذج رٌترً للتنحإ 

حموةصفتر أموةج ةلمٌتا ةلرحلذ 

 على شتطئ مدٌنذ طرطو 

11/1/2011 

 د. حستم صحوح ل حمدةلدةرٌ ةللندسذ ةلحٌاٌذ

 د. رةاد جعفر

درةسذ وةقي ةلتلوث  ً ححٌرد سد 

 ةلحتسل وتدٌٌم جودد ةلمٌتا  ٌلت 

11/1/2011 

د. محمد عٕء  محمد محمد ةللندسذ ةلمتاٌذ

 ةلدٌل

 د. عدنتل ةحرة ٌم

درةسذ حررذ ةِموةج رمل 

مر ؤ ةلٕؼذقٌذ حتست دةم نموذج 

CGWAVE 

11/1/2011 

ر  ندسذ ةلموةصٕ

 وةلندل

 د. أررم رستم ٌترة  ٌر حك

 د. حستم حسل

درةسذ تؤثٌرةر ةلمر ؤ ةلجتؾ ةلمدترح 

 ً مدٌنذ حسٌتء ةلصنتعٌذ على قطت  

 ةلندل ةللوجستً

11/1/2011 

 ندسذ وإدةرد 

 ةلتشٌٌد

 د. علً جنود مٌستء تفتحذ

 دد. شذى أسعد 

درةسذ ةِثر ةٔقتصتدي لتن ٌم حررذ 

 رطو  ةلندل ةلعتم  ً مدٌنذ ط

25/1/2011 

 د. علً  وحتري أٌمل عحتد  طحوؼرة ٌذ 

 د. معل حوحو 

تطوٌر أن مذ ةرتستث حٌتنتر 

ن تم ةلتسجٌل ةلعدتري مل 

 ةلمصتدر ةلم تلفذ 

19/4/2011 

 د. إٌتد  حصذ  تمتم س ٌذ  طحوؼرة ٌذ 

 د. محسل أحمد 

تحسٌل أدةء شحرتر ةلمرةقحذ 

ةلجٌودٌ ٌذ حإد تل  وةر مٌذ 

 تلمتل ومفلوم ةلموثوقٌذ مرشح ر

25/1/2011 

 د. أدٌث ةلدتمو   عمتر رحٌلذ  طحوؼرة ٌذ 

د. محمد علً 
 سمونذ 

تطوٌر  وةر مٌذ لرحط ةلشحرتر 

ةلجٌودٌ ٌذ ةللجٌنذ ةعتمتدة  على 

  وةر مٌذ مرشح رتلمل ةلموسي 

 

22/2/2011 
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الهندسة 

 المدنٌة 

ةلعتلٌذ  تؤثٌر درجتر ةلحرةرد د. ؼتندي جحجتح  دٌمذ محمد  ندسذ إنشتاٌذ 

على سلوك ةلحٌتول ذةتً 

 ةٔرتصت  مل موةد محلٌذ 

15/11/2011 

 د. ؼتندي جحجتح  تمتم  ٌنذ   ندسذ إنشتاٌذ 

 د. علً  ٌرحك 

درةسذ تؤثٌر إرت ذ ألٌتؾ ةلحولً 

حروحلٌل إلى ةلحٌتول ذةتً ةلتوري 

 حموةد محلٌذ 

15/11/2011 

 د. منذر حمتد  عٕ ندٌم طه ةللندسذ ةلمتاٌذ

 . ع  ةلدٌل حسلد
 

تحدٌد ةلعٕقذ ةلرٌترٌذ حٌل معدل 

ةلموةد ةلصلحذ ةلمندولذ وؼ ةرد 

ةلجرٌتل  ً موقي جسر ؼمتم 

 على ةلنلر ةلرحٌر ةلشمتلً 

15/11/2011 

 طحوؼرة ٌذ 
 

 سلٌمتل صتلح
 

 د. علً  وحتري 
 د. ةحمد علً

 

ةقترةح منلجٌذ ِتمتذ ةلحٌتنتر 
ةلجؽرة ٌذ وةْجرةءةر ةلمتعلدذ 

لت  ً حلدٌذ ةلٕذقٌذ رمل ن م ح
 GISةلمعلومتر ةلجؽرة ٌذ 

9/14/2011 
 

 ةللندسذ ةْنشتاٌذ 
 

 شلنت  مرشتل
 

 د. عصتم نتصر
د. عحد ةلرحمل 

 حجحوج

درةسذ ةستجتحذ ةلمنشتر على 
ةلحمؤر ةلنحرٌذ وحرمجذ ةلحل 
ةلتحلٌلً ةلدٌنتمٌرً و ق ترتمل 

 دٌو تمل حوةسطذ ةلحتسث

9/14/2011 
 

 رة ٌذ طحوؼ
 

 ندةء ةلحري
 

 د. ةٌتد عحت 
 د. علً  وحتري

 

تدٌٌم وتطوٌر ةلعنوةل ةلرقمً  ً 
ةلمنتطق ةلتن ٌمٌذ وةلعشوةاٌذ  ً 

-حٌاذ ن م ةلمعلومتر ةلجؽرة ٌذ 
 تطحٌق على مدٌنذ ةلٕذقٌذ

9/14/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الاب البشري
 
 
 
 
 
 
 

ةِمرةي ةلجلدٌذ 

 وةل  رٌذ 

سٌمٌل د ر 

 رٕنتري 

 د.عحد ةلحلٌم رومٌذ

د. محمد عتدل 

 ةسمتعٌل

عٕج ةلتدرةل ةلرواً 

   جل 1حتلدٌرلو ٌنتك ةلمورعً 

8/2/2011 

 د. متلك حجت ٌذ  رةمً نعو   أمرةي حتطنذ

  ٌ  ول د.حستل 

ةنتشتر ةلدل  ةلمعدي ةلمرٌاً عند 

 مررى ةلرحو ةلحتلؽٌل 

8/2/2011 

 د. منٌؾ ةلمرعً ستمر محمود أمرةي حتطنذ

 د. عمر ررت 

درةسذ مدى ةنتشتر ةٔرتاتث عند 

مررى قصور ةلدرق ةلمرةجعٌل 

 لمشفى ةِسد ةلجتمعً  ً ةلٕذقٌذ 

8/2/2011 

 ةحرة ٌم د. ر ق هللا دةنٌت طٌتر  ت دٌر وةنعتي 

 د. عحد ةللتدي سٕمذ 

ةست دةم ةلمور ٌل  ً ةلت دٌر 

 ةلشورً للدٌصرٌتر .

8/2/2011 

ةلتولٌد وأمرةي 

 ةلنستء

 دد. صفتء سلمتل مٌ  حتٌك

 د. عٌسى أحمد

مرةقحذ تطور آ تر عنق ةلرحم مت 

 قحل ةلسرطتنٌذ

8/2/2011 

أمرةي ةلعٌل 

 وجرةحتلت 

 د. ٌوسؾ سلٌمتل مجٌد أٌورقً

 قحطتل جلول  د.

درةسذ ةلتؤثٌر قصٌر ةِمد لدطرد 

دٌرلو ٌنتك ةلصودٌوم على ةلدمي 

 عند مررى ةلتلتث  وق ةلصلحذ 

25/1/2011 

أمرةي ةلعٌل 

 وجرةحتلت 

 د. ححٌث ٌوسؾ  ٌتد عثمتل 

 د. ٌوسؾ سلٌمتل 

درةسذ  عتلٌذ حدل ةلترٌتمسٌنول 

ةسٌتونٌد رمل ةلحردد   ً عٕج 

 ترسذ ةلحردةر ةلحداٌذ وةلن

25/1/2011 

 د. سمٌر أصٕل سٌمول أحمد  طث أطفتل 

 د.  ٕ ٌنً

درةسذ وحتاٌذ سححٌذ لفرط 

حٌلٌروحٌل ةلدم عند ةلوةلدةل 

ةلمدحولٌل  ً مشفى ةِسد 

 ةلجتمعً حتلٕذقٌذ 

25/1/2011 
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 الاب البشري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د. عحد ةلفتتح  عٕء ةلشتٌث  أمرةي حتطنذ

              عحت 

 د. حسٌل سعٌد 

ر ةلمت ذ ةلوعتاٌذ درةسذ ة تٕطت

عند مررى ةلتحتل ةلدموي  ً 

 مشفى ةِسد ةلجتمعً 

22/2/2011 

 د. ع د ةلمحمد أن  ةلٌعدوث  ةلجرةحذ

 د. أحمد جونً 

ةلعٕج ةلجرةحً ْحلتم ةلددم 

ةٔروح  ً مشفى ةِسد ةلجتمعً 

 حتلٕذقٌذ 

25/1/2011 

أمرةي ةلعٌل 

 وجرةحتلت 

 ر ةد رستاً 

 روحتاً 

 وسؾ د. ححٌث ٌ

 د. عحد ةلدتدر تعتت 

درةسذ مددةر ةل طؤ  ً قٌت  قود 

ةلعدسذ دة ل ةلعٌل  ً ت طٌط 

 ةلصدى 

22/2/2011 

 د. معل سعد  قتسم ٌوسؾ  ةلجرةحذ

 د. ع د ةلمحمد 
 

 25/1/2011 رسور ةلطحدٌل ةل نحوحٌٌل 

أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

 د. حمٌد سلٌمتل  ستر حٕدي 

 د.  و  حسل 

 7/3/2011 درةسذ جرثومٌذ  -ةلعد ةلشتاي 

 د. أمل ةلحرٌم  لجٌل سرنري  طث أطفتل 

 د. ؼ ل دٌث 
 

درةسذ مدترنذ  ً تدحٌر ةل تنوق 

 ةلتشنجً عند ةِطفتل 

7/3/2011 

د. محمد عمتد  جتنٌر علً طث م حري 

  ٌتط 

 د. حستم حلذ 

قٌت  مستوٌتر ةٔدٌحونرتٌل عند 

ةلمررى ةلمرشحٌل للدثطرد 

 ةلدلحٌذ 

7/3/2011 

 د. أحمد جونً وحٌد د دتل  ةلجرةحذ

 د. صفوةل ٌوسؾ

نتتاج ةست دةم ةلطعم ةلع مً 

ةلذةتً  ً حتٔر تؤ ر وعدم 

 ةندمتل ةلرسور 

25/1/2011 

 د. أرثم قنجرةوي عمتر علً ةلجرةحذ

 د. متجد علً 

 7/3/2011 تدحٌر رروح ةلحطل عند ةلحتلؽٌل 

 د رنعتلد. محم محمد عٌروط  جرةحذ حولٌذ 

 د.  رر رسٕل

درةسذ إحصتاٌذ تحلٌلٌذ لوحتاٌتر 

 وعوةمل ةل طورد 

7/3/2011 

ةلتولٌد وأمرةي 

 ةلنستء

 د. محمد ةلندري  أمجد حسٌل 

 دد. صفتء سلمتل

دور تن ٌر حتطل ةلرحم  ً 

 تش ٌ  ةلعدم 

26/7/2011 

 د.  ٌثم ٌت جً عٌر شت ٌل طث م حري 

 دد. صفتء سلمتل

ٕمٌدٌت معدل ةنتشتر ةلر

 ةلترة ومٌذ عند ةلنستء ةلحوةمل 

29/6/2011 

ةلتولٌد وأمرةي 

 ةلنستء

 د. مٌسول دٌوث سلى محمد

د. أحمد عحد 
 ةلرحمل 

تم قتر ةلسحٌل ةلتنتسلً ةلسفلً 

ةلحدوث  -عدث ةلؤدد ةلملحلٌذ 

 وةلعوةمل ةلمإ حذ 

29/6/2011 

 د.  ٌثم ٌت جً  عروحذ أنو   طث م حري 

 ل د. منلل ةلحسٌ
 

إٌجتحٌذ  رو  ةلدم للعندودٌتر 

ةلسلحٌذ ةلم ثرة  ونموذج 

ةلحستسٌذ للصتدةر ةلحٌوٌذ  ً 

 مشفى ةِسد ةلجتمعً 

3/5/2011 

 د. سجٌي مسعود مترسٌل سلٌم  جرةحذ عتمذ 

 د. علً رفت 

تدحٌر  توق ةلنتحٌذ ةْرحٌذ 

 ةلم تندذ عند ةلحتلؽٌل 

3/5/2011 
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 ٌت جً  د.  ٌثم ؼنود ؼتنم  طث م حري 

 د. مٌٕد ةنطتنٌو 

ةلرشؾ ةلمصلً عل ةلملوٌذ 

عند  Cagaةلحوةحٌذ إٌجتحٌذ ةلـ 

ةلمررى ةلمصتحٌل حؤمرةي 

 معدٌذ عفجٌذ م تلفذ 

19/4/2011 

أمرةي ةلجلت  

 ةلتنفسً 

د.  تطمذ ٌتسٌل  مٌ   دوج 

 قصتث 

 د. ٌسر محمد 
 

ةلمر دتر ةلمررٌذ عند مررى 

 -ةلدةء ةلراوي ةلستد ةلم مل 

  حرد مشفى ةِسد ةلجتمعً 

31/5/2011 

أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

 د. ملت  وري رنتنذ حسل 

د. ٌوسؾ 
  عحٕوي 

 

تحدٌد ةلعتمل ةلمسحث لّنتتنتر 

 ةلحولٌذ عند ةِطفتل 

19/4/2011 

 د.  إةد حتج قتسم مجد ةلن ةل  جرةحذ عتمذ 

 د. محمود دحر ت 
 

ةنثدتث ةلدرحذ ةللرمٌذ ) 

  تش ٌ  وعٕج (

19/4/2011 

أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

د.محمد عتدل  حٕ عثمتل 

 ةسمتعٌل 

 د. رؤ حدور 

تدٌٌم  عتلٌذ وةمتل محلول 

ةلتٌرحٌنت ٌل ةلجدٌد  ً عٕج 

 سعفتر ةلددم 

25/10/2011 

أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

 د.جمتل  دةم أٌلم ةلندري 

 د. عحد هللا ةل ٌر 
 

درةسذ ةلعٕقذ حٌل حٌل ةل نمتر 

 ستدٕث ةلسرر وةلشحوموة

25/10/2011 

أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

د.محمد عتدل  مٌ  ملنت

 ةسمتعٌل 

 د. رؤ حدور 

وحتاٌذ ةلثآلٌل ةلتنتسلٌذ وعوةمل 

 ةل طورد 

14/9/2011 

أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

أحٕم حتج 

 محمود

 د.  ت ر ةلسٌد

 د. رؤ حدور 

ةلح ة  ةلمسطح وعوةمل 

 ةل طورد ةلمرة دذ 

14/9/2011 

 د. متلك حجت ٌذ  ملك مٌلوث أمرةي حتطنذ

 د.  تطمذ قصتث 

 cدور ةلحروتٌل ةٔرترتسً 

رمشعر تش ٌصً  ً ةنصحتحتر 

 ةلجنث 

14/9/2011 

 د. عدنتل دٌوث رإى ورٌدد طث أطفتل 

 د. منٌر عثمتل

وةقي عدوى ةلمشت ً حتلفطور  ً 

شعحذ ةلتولٌد  ً مشفى ةِسد 

 ةلجتمعً 

14/9/2011 

أمرةي ةلعٌل 

 وجرةحتلت 

 د. ٌوسؾ سلٌمت رٌم ةل عٌم 

 د. قحطتل جلول 

ةلددرد ةلحصرٌذ حعد حدل 

ةلترٌتمسٌنولول ةستٌونٌد رمل 

ةلجسم ةل جتجً  ً ةعتٕل 

 ةللط ذ ةلسرري ةلمنتشر 

14/9/2011 

 د. ع ٌ   ة ر ر تا عحت   طث أطفتل 

 د. محمد  ة ر 

ةلتلتث ةلملتحمذ ةلجرثومً 

ند ةلولٌد أثنتء ةلمرتسث ع

ةٔستشفتء  ً مشفى ةِسد 

 ةلجتمعً حتلٕذقٌذ 

14/9/2011 

 د. محمد مٌلوث  دةء ةلجنٌدي  طث أطفتل 

 د.  ٌصل مروشٌذ 

درةسذ ةلحتلذ ةلت ثرٌذ أثنتء ةلنوحذ 

ةِلمٌذ و ترجلت عند مررى  در 

 ةلدم ةلمنجلً 

14/9/2011 
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أمرةي جلدٌذ 

 و  رٌذ 

 د. محمد معٕ رشت عٌسى 

 د. رؤ حدور 

درةسذ  عتلٌذ ةلمترونٌدة ول 

ةلمورعً  ً عٕج ةلتلتث ةلجلد 

 ةلد نً 

15/11/2011 

طث و جرةحذ 
ةِذل و ةِنؾ و 

 ةلحنجرد

 د.  تٌ  ةلعلونً محمد ةلرشٌد
 د. ٌوسؾ ٌوسؾ

ةلورم ةلم تلط  ً ةلؽدد ةلنرفٌذ 
 .تش ٌصه و تدحٌرا

27/12/2011 
 

ةلتش ٌ  
ةلشعتعً و 

 ةلطحً ةلتصوٌر

م فر شعحتنً 
 دٌ  آحتدي

 د. عتمر جرر 
 د. ؼتنم أحمد

درةسذ شرةٌٌل ةلطر ٌل ةلسفلٌٌل 
حتٌْرو دوحلر ةلملول لدى مررى 

 ةلسرري

30/11/2011 

 د. مطٌي جونً رةاد ةلحرحندي أمرةي حتطنذ
 د. عٌسى ٌٔدذ

 30/1/2011 ةلصدة  ا ةنمتطه ونسحذ ةٔنتشتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
مٌكانٌكٌة ال

  والكهربائٌة
 
 
 
 
 
 
 

 ندسذ قوى 

 مٌرتنٌرٌذ

درةسذ ةٔحترةق للحدل متعدد  د. نحٌل ؼدٌر ة د  ٌود

 ةلمرةحل  ً محررتر ةلدٌ ل

25/1/2011 

تر  ندسذ ةلحتسح

 وةلتحرم ةَلً

تحسٌل أدةء شحرتر ةلحستست ر  د. جعفر ةل ٌر ةلٌل وري

حتست دةم  WSNةٔسلرٌذ 

ةلطوحولوجٌت ةلعندودٌذ ومدٌم 

 ةلوصلذ

25/1/2011 

 ندسذ ةلتصمٌم 

 وةٔنتتج

ةٌمتل شٌخ 

 مصطفى

درةسذ ةل وة  ةلفٌ ٌتاٌذ  د. رةمً منصور

وةلمٌرتنٌرٌذ ِلوةح ةل شث 

نفتٌتر  ةلصنتعً ةلمحرر مل

 ةلحٕستٌك ةلحرةري

11/1/2011 

 ندسذ ةٔتصتٔر 

 وةٔلرترونٌتر

ت فٌي ةٔستطتعذ ةلمستللرذ  ً  د.  تاق عرةج أحٕم محمود

حتست دةم ةلنمذجذ  MOSدرةرر 

 و ةلمحترتد

11/1/2011 

 ندسذ ةٔتصتٔر 

 وةلمعلومتتٌذ

أحمد  لٌل 

 ةحرة ٌم

سلرٌذ تحسٌل أدةء ةلشحرتر ةلٕ د. محمد حجت ٌذ

متعددد ةلدف ةر حنطحٌق ترمٌ  

 ةلشحرذ

25/10/2011 

 ندسذ ن م قدرد 

 رلرحتاٌذ

إعدةد  وةر مٌذ ةةتحرم حن تم  د. قٌ  عحود أحمد علً

ترٌٌؾ حتست دةم ةلـ 

Microcontroller 

19/4/2011 

 ندسذ ةلحتسحتر 

 وةلتحرم ةَلً

درةسذ تطحٌدٌذ ومدترنذ لحعي  د. ةلفر جولحذ أرٌج محمود

  وةر مٌتر ةرتشتؾ ةلحوةؾ

25/1/2011 

 ندسذ ن م قدرد 

 رلرحتاٌذ

أموةج  ٌثم 

 م لوؾ

تؤثٌر رحط ةلمحطتر ةلرٌحٌذ على  د. تمتم حٌدر

عمل أن مذ ةلحمتٌذ  ً شحرتر 

 ةلتو ٌي

25/10/2011 

 ندسذ ةلحتسحتر 

 وةلتحرم ةَلً

ةلتعرؾ على ةِش ت  حتست دةم  دد. مرٌم ستعً حشرى حدةد

 ددم حصمذ ةل

11/1/2011 

 ندسذ ةلطتقذ 
 ةلشمسٌذ

 د عطت حطلد. محم حستم دةود
 د. علد سلٌمتل

تحسٌل أدةء محطذ حتنٌت  
ةلحرةرٌذ حتست دةم ةلطتقذ 

 ةلشمسٌذ
 

30/11/2011 
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 ندسذ ةلدوى 
 ةلمٌرتنٌرٌذ

 د. نسمر أحو طحق ٌتسٌل ٌون 
 د.ٌمتل جتنتر

ةلحد مل ةٔستطتعذ ةلرلرحتاٌذ 
دول ةلحتجذ   للعنفذ ةلرٌحٌذ

 لتحرٌك ةلشفرةر 
 

11/1/2011 
 

 ندسذ ةٔتصتٔر 
 ةلمعلومتتٌذ

تحلٌل و تحسٌل أدةء ن تم  دد. مرٌم ستعً  متم جرجور
MIMO_OFDM  

 

30/11/2011 

 ندسذ ةٔتصتٔر 
 وةلمعلومتتٌذ 

نوةر محمد 
 روحً 

 د. حسل ةلحستتنً 
 د. حسل ةِحمد 

حتست دةم  MPEGنمذجذ معٌتر 
Kahn process network  

7/3/2011 

سمتحٌذ أعطتل ةلتوجٌذ  ً  د. مثنى ةلدحٌلً نعمى ٌون   ندسذ ةٔتصتٔر
 شحرتر ةلحستستر ةلٕسلرٌذ

30/11/2011 

 ندسذ ةلدوى 
 ةلمٌرتنٌرٌذ

 ندٌمذ لحتل 
 

 د. جلتد حدور 
 د.  ٌثم أسمر

مدترنذ  نٌذ لحعي ةلس تنتر 
ةلشمسٌذ ذةر ةللوةقط ةلمست دمذ 

  محلٌت  

22/2/2011 
 

 ندسذ ةٔتصتٔر 
 وةٔلرترونٌتر

 

 مٌٕد أٌوث 
 

 د. جمتل  لٌفذ 
 

تطوٌر ن م ةلمرةقحذ ةلحٌاٌذ 
حتست دةم شحرتر ةلحستستر 

ةلمعتمدد على حروتورول 
 ةٔنترنر

25/1/2011 
 

 ندسذ ةلطتقذ 
 ةلشمسٌذ

 

 معد عثمتل
 

 د. ةٌوث حسل
 د. علً ررنو
 

تصمٌم و نمذجذ دةرد تحرٌد 
صتصٌذ عتملذ حتست دةم ةدم

 ةلطتقذ ةلشمسٌذ
 

30/11/2011 
 

 ندسذ ن م قدرد 
 رلرحتاٌذ 

 

 معت  محمد دحلو
 

 د. ٌمل جتنتر 
 د. سمٌت شرؾ 

 

تحسٌل ةستدرةر ن م ةلطتقذ 
ةلرلرحتاٌذ حتست دةم م مد ة ت ة  

ٌعتمد  ً عمله على ةلشحرتر 
 ةلعصحونٌذ 

 

14/9/2011 
 

 ندسذ 
 ةلمٌرتترونٌك
 

مر محمود ع
 منى

 

 د. محمد  نٌسً 
 د. محسل دةوود 

 

تحسٌل أدةء أن مذ ةلتعلٌق نصؾ 
ةلفعتلذ  ً ةلسٌترةر حتست دةم 
 ةلمتحرم ةلرحتحً ذةتً ةلتن ٌم 

 

15/11/2011 
 

 د. ةلسموءل صتلح  محمد ةلصرل  ندسذ ةتصتٔر
 د. علً ةلعلً 

تطحٌدتر ةلذرتء ةلصنعً للحصول 
 على  رج أمثلً لللوةاً ةلذرً 

15/11/2011 

 ندسذ 
 ةلمٌرتترونٌك
 

 مت ل ؼندور
 

 د.محسل دةوود 
 د. مصطفى دلٌله

 

تطوٌر ن م ةلتحرم وةلمرةقحذ  ً 
 تشرٌل  26سد 

 

15/11/2011 
 

 ندسذ ةلدوى 
 ةلمٌرتنٌرٌذ
 

 رندد حدٌي صتلح 
 

 د. ححٌث محمود 
 د.  ٌثم عٌسى 

 

درةسذ ونمذجذ ةلرجٌج ةلنتتج 
 عل وستاط ةلندل  ً محت  ذ

 ةلٕذقٌذ 
 

25/10/2011 
 

 ندسذ ةلتصمٌم 
 وةٔنتتج

 

 رتمل ةَدمً 
 

 د.  تدي معٕ 
 د. علً  ترد 
 

تؤثٌر ةلنحت  على  وة  حدٌد 
 ADIةلصث ةلمطٌلً ةِوسفرٌتً 

 ةلمست دم  ً مرتجي ةلدرة ٌل 

25/1/2011 
 

 ندسذ 
ةٔلرترونٌتر 

 وتطحٌٌدتتلت

  رح محمد معٕ
 

 د. جمتل  لٌفذ 
 ةلعلً د. علً 

 

تحسٌل أدةء أن مذ ةلتحرم 
ةْشرة ً ةلمعتمدد على 

ةلحستستر ةلٕسلرٌذ على مستوى 
 ةلحروتورؤر ةلحدلٌذ 

26/7/2011 
 

 ندسذ ةلحتسحتر 
 وةلتحرم ةَلً

 

  تدي حمود 
 

 د. حٕل شٌحت 
 د. أحمد أحمد 

درةسذ وتطوٌر وسٌلذ تحرم  ً 
 حترنذ أطفتل 

7/3/2011 
 

 ندسذ طتقذ 
  شمسٌذ

 

 عمر و ةل
 

 د.  ٌثم أسمر 
 د. جونً تدٕ

 

درةسذ ةست دةم ةلطتقذ ةلشمسٌذ 
 ً تشؽٌل مر تر حدل ةلموةد 

 ةلرٌمٌتاٌذ  ً آحتر ةلنفط 

9/8/2011 
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 ندسذ طتقذ 
 ةلرٌتح

 

 علً نحٌعذ
 

 د. محمد   ٌرد 
 د. ٌتسر حسل 

 

ةلجدوى ةٔقتصتدٌذ لت  ٌل 
ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ حوةسطذ 

ى سد محطتر ةلرخ عل
تشرٌل وةلمدترنذ مي عنفذ 26

 رٌحٌذ

3/5/2011 
 

  ندسذ ةٔتصتٔر
 

 علً شحود
 

 د. مثنى ةلدحٌلً
 د. علً ةلعلً 

 

تحسٌل تدنٌتر ت مٌل ةلمست ذ  ً 
 شحرتر ةلحستستر ةلٕسلرٌذ

 

30/11/2011 
 

 ندسذ ةلدوى 
 ةلمٌرتنٌرٌذ

 

 علً حسل
 

 د. علد سلٌمتل
 د. علً ررنو

 

 جٌل  نمذجذ ومحترتد ن تم
حرةري  وتو ولطً حتست دةم 

 ةلمتء

11/1/2011 
 

 ندسذ ةلدوى 
 ةلمٌرتنٌرٌذ

 

 عتتث ؼنوم 
 

 د. ٌوسؾ سرحٌل 
 د. رةاد نجتر 

 

درةسذ تؤثٌر ةلمعتلجتر ةلحرةرٌذ 
على ةل وة  ةلمٌرتنٌرٌذ 

للوصٕر ةللحتمٌذ للفؤذ / 
st37 - st 52  / 

25/10/2011 
 

 ندسذ ةٔتصتٔر 
 روةٔلرترونٌت

 

 رؤ ر ق 
 

 د. جمتل  لٌفذ 
 

إطتلذ  مل حٌتد شحرتر 
ةلحستستر ةلٕسلرٌذ ةلثتحتذ 

 ةلمنشورد عشوةاٌت  
 

25/1/2011 
 

  ندسذ حتسحتر
 

رلى عصتم 
 مرٌشذ 

 

 د. مرٌم ستعً 
 د. محمد حجت ٌذ 

 

حنتء ن تم للتحدٌق ؼٌر ةلمحتشر 
مل صورد ةلتوقٌي ةلٌدوي 

حتست دةم ةلتدنٌتر ةلحدٌثذ  ً 
 عتلجذ ةلصورد م
 

14/9/2011 
 

 ندسذ ةلتحرم 
 ةَلً

 

رروةل عترؾ 
 دٌث 

 

 د. حسل ةِحمد 
 د. علً سلٌمتل 

 

تحسٌل عمل ن تم تحرم حتٔعتمتد 
على تطحٌق  وةر مٌذ ةْسدتط 

 ةل لفً 
 

31/5/2011 
 

 ندسذ ةلدوى 

 ةلمٌرتنٌرٌذ

مدترنذ أدةء أن مذ ةلتحرٌد  د. علً ررنو حستل تومت    

صتصٌذ ثنتاٌذ ةلمرحلذ عل ةٔمت

 طرٌق ةلتحلٌل ةلترمودٌنتمٌرً

8/2/2011 

 ندسذ ن م قدرد 

 رلرحتاٌذ

حمتٌذ ن تم ةلددرد مل ةن فتي  د. طترق ةحرة ٌم رحت حسول

ةلتردد حتْعتمتد على ةلفصل 

 ةلترٌفً لّحمتل

25/10/2011 

 ندسذ ن م قدرد 

 رلرحتاٌذ

لمرثفتر ةلتسلسلٌذ درةسذ تؤثٌر ة د. ٌثم دؼرور رشت صحٌحذ

ةلمتحرم حلت ثتٌروستورٌت  على 

 أمتل وةستدرةر ن تم ةلددرد

6/9/2011 

 ندسذ ن م ةلددرد 
 ةلرلرحتاٌذ

 د. نسمر ةحو طحق رحٌي محفوي
 د. ؼستل ةلحتٌك

قٌتدد مولدد رٌحٌذ تحرٌرٌذ 
 حتؽذٌذ مرتعفذ حدول مسفرةر

14/12/2011 
 

 
 
 
 

 اب األسنان
 
 
 

 د. حرمر ٌعدوث ةلعلٌتء ةلرحٌذ جرةحذ  م و رٌل

 د. عحد ةلررٌم  لٌل
 

تدٌٌم  عتلٌذ ةست دةم ةلحٕ مت 

ةلؽنٌذ حتلصفٌحتر ةلدموٌذ على 

ةلشفتء ةلع مً حعد عملٌذ 

 ةستاصتل ةِرٌت  ةلفرٌذ

31/5/2011 

أشرؾ أررم  تدوٌم أسنتل

 ةحرة ٌم

 د. حت م حسل

 د. محمد تٌ ٌنً

تر سوء ةْطحتق  ً درةسذ ةنتش

مرحلذ ةْطحتق ةلم تلط وتحدٌد 

 أسحتحه  ً منطدذ ةلستحل ةلسوري

25/10/2011 

 د. ن ٌه عٌسى أن  رٌتلً تعوٌرتر ثتحتذ

 د. نتصر حت رلً

درةسذ سرٌرٌذ مدترنذ ل صتا  

لول ةلوجوا ةلرقٌدذ ةلمصنعذ 

 حوةسطذ تدنٌتٌل م تلفتٌل

26/7/2011 
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 ألسناناب ا

 د. منذر أسعد حول  رستم جرةحذ  م و رٌل

 د.  تشم دةود
 

مدترنذ حٌل تدنٌتً شطر ةلحت ذ 

ةلسن ٌذ حمرحلذ وةحدد 

وحمرحلتٌل مي وري  رعتر 

  ورٌذ درةسذ سرٌرٌذ وشعتعٌذ

19/4/2011 

عرود محمد  جرةحذ  م و رٌل

 موسى

 د. عحد ةلررٌم  لٌل

 د. حرمر ٌعدوث

تدٌٌم رفتٌذ ةلرد وةستدرةر ةلتثحٌر 

سفلً لرسور  ةوٌذ ةلفك ةل

 حتلصفتاح ةلصؽٌرد

9/8/2011 

د. محمد قصً   تطمذ قحٕل تدوٌم أسنتل

 ةلمنجد

 د.  تدي  لٌل
 

درةسذ مدترنذ لدوى ةٔحترتك 

ةلمتولدد حتست دةم ةلحتصرةر 

 ذةتٌذ ةلرحط وةلحتصرةر ةلتدلٌدٌذ

19/4/2011 

 د. حستم سلمتل رندد سلطتل طث أسنتل أطفتل

د. عحد ةلو تث نور 
 هللا
 

ذ ةنتشتر ةلن ر ةلسنً درةس

وةلحتلذ ةللثوٌذ عند ةِطفتل حعمر 

 سنذ  ً مدٌنذ ةلٕذقٌذ 25 -21

9/8/2011 

 د. منذر أسعد لمى حمود جرةحذ  م و رٌل

 د. عمتر ٌٔدذ
 

درةسذ مدترنذ شعتعٌذ 

لٕمتصت  ةلع مً حول 

ؼرستر سنٌذ حعد ةلتحمٌل 

ةلفوري لتعوٌي  وقً متحرك 

 رتمل حتست دةم عتررذ أو

 صٕر حلدٌذ

19/4/2011 

تدوٌم ةِسنتل و 

 ةلفرٌل

 د. حت م حسل أحمد ةسمتعٌل

 د. محمد تٌ ٌنً

درةسذ ةلمعتلم ةلسٌفتلومترٌذ لحتٔر 

سوء ةٔطحتق مل ةلصنؾ ةِول 

ةلمترة دذ حسوء ةرتصتؾ ةِنٌتث 

 وذلك لدى عٌنذ مل سرتل ةلستحل

27/11/2011 

 
 
 

الهنسة 
 المعمارٌة 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 عٕ حدور
 

 د.  إةد  ررد
د. أحمد  ٌتد 

 ةلعحتسً
 

ةلمعلم ةلمعمتري ةلصرحً عتلمٌت  
وحرورا  ً سورٌذ مت حٌل 
ةلدرنٌل ةلتتسي عشر وةلحتدي 

 وةلعشرول
 

11/1/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 سٌسٌل قنتث 
 

 د. رم ي ةلشٌخ
 دد. مٌرنت نصرد 

 

ٌث ةلتسدٌؾ ةلحدٌثذ تؤثٌر ةستل
على مرونذ ةلشرل وةلو ٌفذ 

 لمنشآر سورٌذ 
 

8/9/2011 
 

ت طٌط ةلمدل 
 وةلحٌاذ 

 

 نسرٌل حمصً
 

 د.  تلد حٌت ٌد
 د. مروةل جحور

 

ةٔنطحتعتر ةلذ نٌذ للمسترةر 
ةلسٌتحٌذ ررة د تنموي /درةسذ 

 حتلذ مدٌنذ ةلٕذقٌذ/
 

8/9/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 تلدٌمت شٌخ سلٌم
 

د. أحمد سعٌد 
 قصتث 

د. عحد ةلحرٌم 
 ةلحسٌنً

 

ةلتصمٌم ةلمعمتري حٌل ةلتروٌل 
ةلفنً و ِدةء ةلو ٌفً )مل أجل 
ثدت ذ جمتلٌذ للسرل ةلمعتصر  ً 

 مدٌنذ ةلٕذقٌذ /
 

8/9/2011 
 

ت طٌط ةلمدل 
 وةلحٌاذ 

 

 صفٌذ حمودي
 

 د. مت ر لفتح
 د. ستمً شٌخ دٌث

 

ةلتشتررٌذ رمد ل لٕرتدتء 
نتطق ةلفدر ةلحرري/درةسذ حم

 حتلذ مدٌنذ ةلٕذقٌذ

3/7/2011 
 

ت طٌط ةلمدل 
 وةلحٌاذ 

 

 رنت حٌدر
 

 د. ولٌد صٌدةوي
 د. طترق حررتر

ةلتنمٌذ ةلرٌفٌذ حٌل ةلوةقي 
وةلمستدحل /درةسذ حتلذ رٌؾ 

 محت  ذ ةلٕذقٌذ 

3/7/2011 
 



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

95 

 
 
 
 

لهندسة ا
 المعمارٌة

ت طٌط ةلمدل 
 وةلحٌاذ 

 

 نؽم عٌسى
 

 د. ستمً شٌخ دٌث
 ٌت ٌدد.  تلد ح

 

ةثر ةلتطوٌر وةلتو ٌؾ ةلسٌتحً 
لمسترةر ةلحررذ وةلتن ا  ً 
تحسٌل وةقي ةلسٌتحذ ةلجحلٌذ 
/حتلذ درةسٌذ مرةر  حلدةر 

 ةلستحل ةلسوري/ -ةٔصطٌتؾ

9/6/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 نسرٌل جعفر
 

د. عحد ةلحرٌم 
 ةلحسٌنً 

 دد. رٌم ةلمعلم
 

ةلمتطلحتر ةلفرةؼٌذ وةلعمرةنٌذ 
ر ةِطفتل ةلمعررٌل لمسترة

لتحد حررً /درةسذ حتلذ مدٌنذ 
 ةلٕذقٌذ ةلمعتصرد 

2/8/2011 
 

ت طٌط ةلمدل 
 وةلحٌاذ 

 
 
 

 لٌتى دةإد
 

 د. جورج قنصلٌذ
 د. مروةل جحور

 

ةلحدود ةلعمرةنٌذ ةدةرد ٔدةرد نمو 
درةسذ  -ةلمدل ةلستحلٌذ ةلمستدةم 

 حتلذ مدٌنذ ةلٕذقٌذ 
 

31/5/2011 
 

ت طٌط ةلمدل 
 وةلحٌاذ 

 

 جنتل حسٌل 
 

 د. مت ر لفتح
 د. جورج قنصلٌذ

 

تحدٌد وتفعٌل ةلمحٌط ةلطحٌعً 
لحلدةر ةٔصطٌتؾ حتلترتمل مي 

درةسذ  -م ططتتلت ةلتن ٌمٌذ 
 -حتلذ حلدتً مشتى ةلحلو 

 ةلرفرول 
 

31/5/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 دٔل طرٌفً
 

 دد. رؤ نتعٌفذ
 د. محمد منول
 

ةلمحلٌذ على تؤثٌر ةلمعطٌتر 
ةلطتحي ةلمعمتري ِحنٌذ ةلجتمعتر 

 ةل تصذ  ً سورٌت
 

27/9/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 تمتم شٌ تنً
 

 د. نلتد عحد هللا
 دد. دٌمذ قر ول

 

تطوٌر ةن مذ حنتء ةلٕذقٌذ ةلددٌمذ 
 وةلحد مل ةلم تلفتر
 

27/9/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 ٌوسؾ عٌوي
 

 دد. ةرٌتنذ ةحمد
 مذ قر ولدد. دٌ

 

تو ٌؾ ةلمحتنً ةِثرٌذ ةلمسجلذ 
  ً ةلمدل ةلستحل ةلسوري

 

27/9/2011 
 

 ةلتصمٌم ةلمعمتري
 

 محمد رنتمه
 

 د. محمد منول
 د. محمد رٌ ٌت

 

درةسذ وةقي ةِحنٌذ ةلحرجٌذ 
حمتطلحتتلت ةلتصمٌمٌذ  ً محت  ذ 

 ةلٕذقٌذ
 

14/9/2011 
 

 
 
 
 
 
 

 االلتصاد
 
 
 
 
 
 
 
 

 دد. ؼتدد حوةط+ مجد محر  إدةرد أعمتل

دد. شٌرة  

 طرةحلسٌذ 

ةطتر مدترح لتحسٌل جودد 

ةل دمتر ةلفندقٌذ حتٔعتمتد على 

درةسذ مٌدةنٌذ  -ةدةرد ةلمعر ذ 

 على ةلفنتدق ةلعتملذ  ً سورٌذ .

25/1/2011 

 د. ستمر قتسم + حتسل عٕء ةلدٌل إدةرد أعمتل

 د. حستم ةلت د 

دور ةلم ج ةلتروٌجً  ً  ٌتدد 

ةلددرد ةلتنت سٌذ للمن متر ةل دمٌذ 

درةسذ مٌدةنٌذ على ةلدطت   -

 ةلصحً  ً ةلستحل ةلسوري .

25/1/2011 

د. ستمر قتسم +  ٌتر عٌسى إدةرد أعمتل

 دد.رٌ ةل نصور

ق ةلمصر ً  ً  ٌتدد دور ةلتسوٌ

 -ةلددرد ةلتنت سٌذ للمصترؾ 

درةسذ مٌدةنٌذ على ةلمصترؾ 

 ةلتجترٌذ  ً ةلستحل ةلسوري

02/08/2011 

 د.  تطر سلٌطٌل + تؽرٌد  ٌنً  إدةرد أعمتل

دد. نسرٌل عحد 

 ةلحمل

أثر ةلت طٌط ةٔسترةتٌجً  ً 

ر ي  عتلٌذ ةلمن متر ةلسٌتحٌذ 

 درةسذ مٌدةنٌذ على ةلفنتدق  ً

 محت  ذ ةلٕذقٌذ .

02/08/2011 

ةلتوجلتر ةلحدٌثذ  ً إصٕح  د. سمٌر شرؾ لمى ةسمتعٌل  ةقتصتد ون طٌط

 ةلن تم ةلررٌححً ةلسوري

25/1/2011 
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 االلتصاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. أٌمل ةلعشعوي نور عحد ةلحمٌد  ةحصتء وحرمجذ

 دد. رٌم سلٌمول

جودد ةلحٌاذ ةلدة لٌذ وةل ترجٌذ 

لرٌتي ةِطفتل وأثر ت على 

درةسذ مٌدةنٌذ على  -تنشاتلم 

 محت  ذ ةلٕذقٌذ

03/07/2011 

د. علً مٌت  سو ةل طعمذ  إدةرد أعمتل

 +دد.ٌسٌرد درٌحتتً

 

دور ةلت طٌط ةٔسترةتٌجً  ً 

 ٌتدد قدرد ةلمصترؾ ةلتجترٌذ 

ةلعتمذ وةل تصذ  ً محت  ذ 

 ةلٕذقٌذ

19/4/2011 

حلتء ةلدٌل  ةقتصتد وت طٌط

 ٌوسؾ

ر حٌاذ ةٔستثمتر ةلصنتعً تطوٌ د. نور ةلدٌل  رم 

  ً سورٌذ

22/2/2011 

 د. منذر مر ج + قٌ  ةلر تعً  إدةرد أعمتل

 د. عحد ةلوةحد حمودد

دور ةلمصترؾ ةلعتمذ  ً تنمٌذ 

 ةلدطت  ةلسٌتحً  ً ةلستحل ةلسوري

22/2/2011 

 د. طر ذ شرٌدً + مً ؼتنم  ةقتصتد وت طٌط

 د. عفٌؾ صدق

دور ةٔنفتق ةلحرومً على 

دمتر ةِستسٌذ  ً ةلحد مل ةل 

ةلفدر مي درةسذ حتلذ ةلجملورٌذ 

 ةلعرحٌذ ةلسورٌذ

31/05/2011 

د. شرٌث حشمتنً  ؼٌدق نتصر ةحصتء وحرمجذ

 +دد.ٌسٌرد درٌحتتً 

ةست دةم ةلتو ٌعتر ةٔحتمتلٌذ 

لدرةسذ ةلتؤمٌل ةٔل ةمً على 

 ةلسٌترةر  ً سورٌت

31/05/2011 

 تمر قتسم + د. س جودر دٌوث ةحصتء وحرمجذ

 دد.رٌ ةل نصور

دور ححوث ةلتسوٌق  ً تع ٌ  

درةسذ مٌدةنٌذ  -ةلمٌ د ةلتنت سٌذ 

على ةلشررتر ةلصنتعٌذ  ً 

 ةلستحل ةلسوري

31/05/2011 

د. علً مٌت +  ستمً دٌتث إدةرد أعمتل

 ستمر قتسم

درةسذ ةمرتنٌذ تطحٌق ةلحرومذ 

ةٔلرترونٌذ لتحسٌل ةدةء ةلموةنئ 

  ةلححرٌذ ةلسورٌذ

29/06/2011 

 د. نور ةلدٌل  رم  وةال ٌوسؾ  ةقتصتد ون طٌط

 دد. ؼتدد عحت 

سٌتٌذ دعم ةلصتدرةر ةلسورٌذ 

 ً موةجلذ تحدٌتر ةٔنفتتح 

 ةٔقتصتدي

29/06/2011 

د. صٕح شٌخ  نور مرتروي إدةرد أعمتل

 دٌث +

 د. ستمر قتسم

أحعتد ومجتٔر حمتٌذ ةلمستللك 

 ً ةلحد مل ةل دة  وةلؽي 

درةسذ مٌدةنٌذ  ً  -لتسوٌدً ة

 محت  ذ ةلٕذقٌذ

09/08/2011 

 د. ع  ةلدٌل حٌدر  حسل ٌوسؾ ةحصتء وحرمجذ

 دد. ؼتدد عحت 

ةست دةم تحلٌل ةلتمتٌ   ً 

تصنٌؾ ةلعمٕء ةلمصر ٌل عحر 

درةسذ  -عوةمل ةلم تطرد 

تطحٌدٌذ  ً ةلمصرؾ ةلصنتعً 

 ةلسوري

09/08/2011 

م تطر ةمل ن م ةلمعلومتر  د سلٌمتلد. عمت مت ر   ٌري  محتسحذ

ةلمحتسحٌذ ةٔلرترونٌذ 

درةسذ -وإسترةتٌجٌتر موةجلتلت 

 وصفٌذ  ً ةلمصترؾ ةلسورٌذ

26/07/2011 
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 االلتصاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دور تدرٌر مدقق ةلحستحتر  د. عمر سٌدي لمٌ  ةحو حجر محتسحذ

 -ةل ترجً  ً قرةر منح ةٔاتمتل 

درةسذ مٌدةنٌذ على ةلمصترؾ 

 ةلسورٌذ

26/07/2011 

دور ةلتشتررٌذ حٌل ةلدطتعٌل  د.  تدي ةل لٌل حٌتل ةلرلي  ةقتصتد وت طٌط

ةلعتم وةل ت   ً تحدٌق ة دةؾ 

ةل طذ ةل مسٌذ ةلحتدٌذ عشر  ً 

  ل ةقتصتد ةلسوق ةٔجتمتعً

06/09/2011 

 د. طر ذ شرٌدً + ةٌمتل ةلحللول إدةرد أعمتل

 د.طه ةلمرشد

دور ةلت طٌط ةٔسترةتٌجً  ً 

ٌذ ةلسٌتحٌذ ةلمستدةمذ تحدٌق ةلتنم

  ً سورٌذ

06/09/2011 

تنمٌذ رأ  ةلمتل ةلحشري وأثرا  دد. ٌسٌرد درٌحتتً عمتر ةحرة ٌم ةحصتء وحرمجذ

درةسذ  -على رفتءد ةلمنشؤد 

 مٌدةنٌذ  ً ةلستحل ةلسوري

14/09/2011 

أثر سٌتستر ةلتحرٌر ةٔقتصتدي  د. محمد محمود حٌدر طرٌ  ةقتصتد وت طٌط

سٌذ ةلصتدرةر ةل رةعٌذ على تنت 

 م1222-2772ةلسورٌذ للفترد 

14/09/2011 

نموذج مدترح لتطحٌق ةلحرومذ  د. منذر مر ج س تء حسل إدةرد أعمتل

تطحٌق  -ةٔلرترونٌذ  ً سورٌت 

على مدٌرٌذ ةلشإول ةلمدنٌذ  ً 

 طرطو 

14/09/2011 

 دد. ؼتدد حوةط + وجدي ٌٔدذ  إدةرد أعمتل

 د.  تطر سلٌطٌل 

لرقتحذ على ةلموةرد ةلحشرٌذ ة

وأثر ت  ً ر ي  عتلٌذ ةِدةء  ً 

ةلمشت ً ةلسورٌذ درةسذ مدترنذ 

حٌل ةلمشت ً ةلعتمذ وةل تصذ  ً 

 ةلستحل ةلسوري/

25/10/2011 

دد. رٌ ةل نصور  سعد ةلدٌل نعو  إدةرد أعمتل

 + د.طه ةلمرشد

تدٌٌم وةقي ةلتروٌج ةلسٌتحً 

 ةٔلرترونً ومتطلحتر نجتحه  ً

درةسذ مٌدةنٌذ -ةلسوق ةلسورٌذ 

حتلتطحٌق على  نتدق ةلستحل 

 ةلسوري

25/10/2011 

د. محمد نتدر  رٌمت شؽري 

 ةلعثمتل

قٌت  ةِدةء ةلمتلً حتست دةم 

 -أسلوث تحلٌل مؽلؾ ةلحٌتنتر

درةسذ تطحٌدٌذ  ً ةلمصترؾ 

 ةلسورٌذ ةل تصذ

25/10/2011 

د. محمد عحت    حذ دةإد إدةرد أعمتل

 دٌوث

ور ن تم إدةرد عٕقتر ةلعمٕء د

 ً  ٌتدد  عتلٌذ أدةء مإسستر 

درةسذ مٌدةنٌذ -ةلتموٌل ةلصؽٌر

على مإسستر ةلتموٌل ةلصؽٌر 

  ً ةلستحل ةلسوري

09/08/2011 

د.ٌحٌى عحد  معت  ش ٌ  محتسحذ

 ةلرحمل

مدى ةمرتنٌذ تطحٌق ن تم محتسحذ 

ةلمسإلٌذ  ً ةلشررذ ةلعتمذ 

 درةسذ حتلذ -للمطتحل

30/11/2011 
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 االلتصاد  

 محتسحذ

 

 

ةست دةم نموذج تحلٌل ةلدوةام  د. محمد ةلحللول حتول شٌخ ٌتسٌل

درةسذ تطحٌدٌذ على –ةلمتلٌذ 

ررتر ةلصنتعتر ةلؽذلاٌذ  ً ش

 سورٌذ

30/11/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصٌدلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مرةقحذ وتصمٌم 

 ةِدوٌذ

 د. تمٌم حمتد قمر عٌسى 

 د. أستمذ منصور
 

عذ صٌتؼذ مرؽوطتر سرٌ

ةلتفرك  ً ةلفم لمتدد ةلرلور ٌنٌر 

 ةمٌل متلٌتر

11/1/2011 

مرةقحذ وتصمٌم 

 ةِدوٌذ

 د. تمٌم حمتد  تتل رفى 

 دد.  تتل مدنً 
 

سٌرلو درسترٌل  Bدرةسذ تؤثٌر 

على ةنحٕلٌذ وثحتتٌذ 

 ةلسلفتستٔ ٌل .

8/2/2011 

مرةقحذ وتصمٌم 

 ةِدوٌذ

 دد. لمى ةللوشً  نتتلً موسى 

 متدد. تمٌم ح

مست مذ  ً تحسٌل ثحتتٌذ  ٌتتمٌل 

C . ةلمستحررةر ةلجلدٌذ ً  

8/2/2011 

مرةقحذ وتصمٌم 

 ةِدوٌذ

تحرٌر مرؽوطتر مطولذ  دد. لمى ةللوشً  رنٌم ةلرحٌذ 

 ةلتؤثٌر للسٌنترٌ ٌل 

22/1/2011 

أحٌتء دقٌدذ 

 ودموٌتر 

 -درةسذ ةلتعحٌر عل ةٔنترلورٌل  د. عٕ عمتر  مرةم حٕل

لرتثحسٌنتر  ً سرطتل وة  8

 ةلثدي وعٕقتلمت مي تطور ةلورم 

15/11/2011 

أحٌتء دقٌدذ 
 ودموٌتر

 

 ةٌه نعستنً
 

 د. شترر ةلفتر  
د. محمد أمٌل 

 عوةمذ
 

درةسذ ةٔنتشتر ةلمصلً لفٌرو  
ةلحّ ةلحسٌط مل ةلنمط ةِول 

(Hsv-1 لدى ةلمررى )
 مرعفً ةلمنتعذ 

 

9/14/2011 
 

أحٌتء دقٌدذ 
 رودموٌت

 

معل حتج 
 سلٌمتل

 

 د. ٌوسؾ ر ق
د. محمد أمٌل 

 عوةمذ
 

درةسذ ةٔنتشتر ةلمصلً ٔردةد 
ةلتلتث ةلرحد ةلفٌروسً مل ةلنمط 

A  ةلستحل ةلسوري ً  
 

9/14/2011 
 

أحٌتء دقٌدذ 
 ودموٌتر

 دد. عٕ عمتر أمتنً حلحً
 د.   ٌر ةلشلتحً

 

درةسذ تمتٌ  ةلحتلعتر  ً سرطتل 
 ةلثدي 

 

9/6/2011 

 
 لتربٌةا

 ترحٌذ ةلطفل
 

مرٌم محمد 
 عحدهللا

 

 د. منذر حوحو
 

للذرتء  Tone_4تدنٌل ة تحتر 
ؼٌر ةللف ً على تٕمٌذ ةلحلدذ 

ةِولى  ً مدةر  محت  ذ 
 ةلٕذقٌذ

 

27/11/2011 
 

التربٌة 
 الرٌافٌة

 تدرٌث رٌترً
 

 محمد جعفر 
 

 د.  إةد حجحوج
 د. نوري حررتر

 

تؤثٌر تمرٌنتر ةلحلٌومترك) ترج 
ةلمتء(  ً ةِطرةؾ ةلسفلٌذ على 

ةرتفت  ةلثوث ةلعمودي )مل 
ةلمتء( لدى ٔعحً وحرة  ررد 

 ةلمتء

5/31/2011 
 

 تدرٌث رٌترً
 

 حشتر ةحرة ٌم
 

 د.  إةد حجحوج
 د. عدٌل حجو 

 

تؤثٌر ةلمرونذ وةْطتلذ ةلثتحتذ 
على تحمل ةِدةء ومستوى تررٌ  

حمي ةللحل لدى ٔعحً 
 ةلتتٌروةندو

5/31/2011 
 

 تدرٌث رٌترً
 

 رشتؾ قتسم
 

 دد. ألفر وطفً
 د. مروةل دوٌعر

 

أثر حرنتمج تدرٌحً مدترح 
لتطوٌر ةِدةء ةلملتري وةل ططً 

 لٕعث ةلمعد  ً ررد ةلطتارد
 
 

9/6/2011 
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الهندسة 
 المعلوماتٌة
الهندسة 

 المعلوماتٌة 

 ندسذ ةلن م 

وةلشحرتر 

 ةلحتسوحٌذ

 رنت حٌدر 
 

 د. ولٌد صٌدةوي 
 د. طترق حررتر 

ةلتنمٌذ ةلرٌفٌذ حٌل ةلوةقي 
وةلمستدحل / درةسذ حتلذ رٌؾ 

 محت  ذ ةلٕذقٌذ 

6/5/2011 

 ندسذ ةلن م 

وةلشحرتر 

 ةلحتسوحٌذ

 أستمذ ةلرعدي
 

 د. أحمد صدر أحمد
 د. محمد صحٌح

 

ةست دةم حعي ةلدٌتستر لفح  
وصٌتنذ ةلشحرذ دول ةلتؤثٌر على 

 أدةالت

14/12/2011 
 

ةلن م   ندسذ
وةلشحرتر 
 ةلحتسوحٌذ

 عٕ رحٌحو
 

 د. رروةل دندل 
 د. طٕل ةلعتترً

 

حرتورؤر ةٔتصتٔر ةلٕسلرٌذ 
 ً  GPSةلمعتمدد على ن تم 

للمررحت  AD-HOCشحرتر 
VANETS  

 

9/6/2011 
 

 ندسذ ةلن م 
وةلشحرتر 
 ةلحتسوحٌذ

 

  رة   وحتري
 

 د. قتسم قحٕل
 د. محمد صحٌح

 

ةلحج  درةسذ حروتورؤر 
وإدةرد ةٔ دحتم  ً معتلجذ 

ةلطرود رمل ةلموةجلتر لتحسٌل 
 عملٌذ ةلندل  ً ةل مل ةلحدٌدً

9/6/2011 
 

 ندسذ ةلن م 
وةلشحرتر 
 ةلحتسوحٌذ

 طرٌؾ ةلجنٌدي
 

 د. طٕل ةلعتترً
 د. محمد صحٌح

 

تحسٌل آلٌذ عمل حروتورول ةلتوجٌه 
DSR لشحرترmesh wireless 

ى ةلرجٌج حتست دةم نسحذ ةٔشترد إل
SNRرمدٌت  للتوجٌه 

2/8/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

الهندسة 
 التقنٌة

 طتقذ شمسٌذ 
 

 سو ةل حسٌل 
 

 د. علً علً 
 د. محمد محمد 

 

ةست دةم ةلطتقذ ةلشمسٌذ  ً 
تصمٌم وإنتتج ةلوةح ةلع ل 

 ةلحرةري 

22/2/2011 
 

 طتقذ شمسٌذ 
 

عتدل عحد 
 ةلرحمل 

 د. علً علً 
 د. موسى ةلمحمد

مسٌذ  ٌٕت ش تصمٌم وإنتتج
 ةلرفتءد رلرومٌرتنٌرٌذ ر ٌصذ وعتلٌذ

8/2/2011 
 

 طتقذ شمسٌذ 
 

 عٕم نعمتل 
 

 د. علً محمود
 د. محسل ةل طٌث 

 

تؤثٌر نوعٌذ ةٔحمتل على جودد 
ةلطتقذ  ً ةِن مذ ةلرلروشمسٌذ 

 وتدنٌتر تحسٌنلت 

8/2/2011 
 

 طتقذ شمسٌذ 

 
 أستمذ عحدو 

 
 د. نو ل ةِحمد 

  د. علً علً

 

درةسذ ةلعوةمل ةلمإثرد على 
مردود مفتعل ٔنتتج ةلؽت  

ةلحٌوي مل م لفتر من ل رٌفً 
  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ 

8/2/2011 

 

 معدةر وآلٌتر
 

 ؼٌث حرحترا
 

 د. رةمً جورج
د. حسل علً 

 وسوؾ
 

درةسذ تؤثٌر حترةمترةر ةلجدةر 
 - Trombeةل ت ل للحرةرد )

WaLL, TW  ت فٌي ً  )
  ً ةِحنٌذ ةلسرنٌذ   أحمتل ةلتد اذ

14/12/2011 
 

 معدةر وةَلٌتر
 

 نتتتشت  ؼحور
 

د. موسى محمود 
 ةلمحمد

 د. محمد حترٌر

تصمٌم وحدد ترٌٌؾ حتلمر ذ 
ةلحرةرٌذ  ً  روؾ عمل مدٌنذ 

 طرطو 

11/1/2011 
 

 أتمتذ صنتعٌذ 
 

 أحمد وقتؾ
 

 د. م تاٌل م ول 
 د. حستم عطٌذ 

 

ً ةست دةم تدنٌذ ةلتعدٌل ةلنحر
(  PWMةلعررتنً ةلحدٌثذ ) 

 ً تن ٌم جلد منتحي ةلتؽذٌذ 
 ةلرلرحتاٌذ 

8/2/2011 
 

 
 

المعهد العالً 
للبحوث 
 البحرٌة

 حٌولوجٌت ححرٌذ
 

 رحٌي رٌت
 

 د. مفٌد ٌتسٌل 
 دد. ة د تر عمتر 

 

ةست دةم ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ لمعتلجذ 
ةلم لفتر ةلححرٌذ ةلشتطاٌذ حلدؾ 

 Biomassةنتتج ةلرتلذ ةلحٌوٌذ 
 ِست دةملت رؤعٕؾ حٌوةنٌذ

26/7/2011 
 

 رٌمٌتء ححرٌذ
 

 مٌٕل ةسمتعٌل
 

 د. محمد ةسعد
 د. ؼٌتث عحت 

 

مست مذ مٌتا ةِمطتر  ً ندل 
حعي ةلعتنصر ةلمعدنٌذ ةلثدٌلذ 
إلى ةلحٌاذ ةلححرٌذ)شتطئ مدٌنذ 

 طرطو  (

29/6/2011 
 

 رٌمٌتء ححرٌذ
 

 منتل ةل طٌث
 

 د. ؼٌتث عحت  
 سعدد. محمد ة

 

درةسذ تو   حعي ةلعنتصر 
ةلمعدنٌذ  ً ةلعمود ةلرسوحً 
وةلمٌتا ةلمستمٌذ لمصث نلر 

 ةلرحٌر ةلشمتلً

8/9/2011 
 

 ةٌلم جحور حٌولوجٌت ححرٌذ
 

 د.  تنً ررؼتم
 دد. رتترٌل منصور

ةست رة  ةٔرتٌمت ودرةسذ حعي 
  صتاصلت ةلحٌولوجٌذ

14/9/2011 
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     المعهد العالً 
 البٌئةلبحوث 

 رٌمٌتء حٌاٌذ 

 
 ةلٌد تل عتقل

 
 د. تمٌم علٌت

 د. محمد ةسعد

 

درةسذ تؤثٌر ةنحعتثتر ةلمنشآر 
ةلصنتعٌذ على حعي ةل صتا  

ةلرٌمٌتاٌذ لمٌتد ةِمطتر )حتلذ 
 درةسذامنطدذ حتنٌت (.

14/12/2011 

 

 رٌمٌتء حٌاٌذ 

 
 نسرٌل دٌوث 

 
 د. حسٌل جنٌدي

 د. صدوح مسعود 

 

ةلحسفٌنول أ ) ةستدصتء ترةرٌ  
BPA  ةِوستط ةلمتاٌذ ً  )

ةلطحٌعٌذ  ) درةسذ حتلذ نلر 
 ةلعرو  ( 

 

23/3/2011 

 

 رٌمٌتء حٌاٌذ 

 
 ررم موسى 

 
 د. أمٌمذ نتصر 
 د. حسٌل جنٌدي 

 

مست مذ  ً ةلمعتلجذ ةلحٌوٌذ 
للمنتجتر ةلثتنوٌذ لمعتصر 

 -ةل ٌتول وةلحصول على حٌتت 
 ؼلورتل  . 

23/3/2011 

 

 حٌاٌذ  رٌمٌتء

 
عحد ةلر ةق عحد 

 هللا
 

 د. محمد ؼفر 
 د.  شتم ةح لً 

 

أرسدد شوةرد ةلسولفٌد حتلرلور  ً 
وحدد ةلمٌرور   ً مصت ً 

تررٌر ةلنفط و ً ةلمٌتا ةلنتتجذ 
 عل معتمل دحتؼذ ةلجلود 

23/3/2011 

 

 وقتٌذ حٌاٌذ 

 
 شتدي سلٌمتل 

 
 د. موسى ةلسمترد 
د. إحرة ٌم ع ٌ  

 صدر

 

ةلعوةمل ةلحٌاٌذ  تؤثٌر حعي
وةلحٌوٌذ )ةلمعدد ةلحٌوي ( على 
ةنتشتر جتدوث أعشتي ةلصنوحر 
  ً ةلمنطدذ ةلوسطى  ً سورٌت 

26/7/2011 

 

 رٌمٌتء حٌاٌذ 

 
 عٕ ةلدررول

 
 د. حسٌل جنٌدي
د. إحرة ٌم ع ٌ  

 صدر

مست مذ  ً درةسذ تؽٌر ترةرٌ  
حعي مإشرةر تلوث ةلمٌتا 

ةلجو ٌذ ةلنتتجذ عل ةلنشتطتر 
 ةلم تلفذ  ً منطدذ حرٌصول

8/9/2011 

 

 رٌمٌتء حٌاٌذ 

 
 رٌم محمد

 
مست مذ  ً تندٌذ ةلمٌتا ةلصنتعٌذ  د. محمد ؼفر 

 مل ةل احق حتست دةم ةلحٌرٌر
8/9/2011 

 
 رٌمٌتء حٌاٌذ 

 
 ةوشتنت حسل 

 
 د.  ٌثم شت ٌل

 د. أحمد قرا علً 

 

تددٌر ةلحمؤر ةلعروٌذ  ً مٌتا 
تشرل  نحي دٌفذ وأثر ت على

 تلٌدةر حمي ةل ل نتٌجذ 
 ةلرلورد 

31/5/2011 

 

 وقتٌذ حٌاٌذ 

 
 علً سلوم

 
 د. محمد ؼفر 

 دد. حشرى نعمذ 

 

مست مذ  ً تندٌذ ةلمٌتا ةلمرة دذ 
لصنتعذ ةلنفط وةلؽت  حتست دةم 

 ةلحٌلول ةلحلحً

31/5/2011 

 

 وقتٌذ حٌاٌذ 

 
 وسٌم  سلٌمتل

 
 د. حسٌل جنٌدي
 دد. أمل دٌوث

ؤر حٌوي ةلدٌدةل تددٌر حم
ةلمعوٌذ  ً ةلحمؤد ةلنتتجذ عل حعي 

محطتر معتلجذ مٌتا ةلصرؾ 
 ةلصحً  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ

31/5/2011 

 

 نسرٌل  لوؾ 
 

 د.  ٌثم شت ٌل
 د. ؼٌتث عحت 

 

مست مذ  ً تحدٌد حعي ترةرٌ  
ةلمعتدل ةلثدٌلذ  ً ةلطٌل ةلوحلً 
ةلنتتج عل وحدد وإ ةلذ ةلملوحذ 

 ٌت   ً مصفتد حتن

8/9/2011 
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  1222أححتث ةلمتجستٌر ةلمنج د  ٕل عتم / 6ةلملحق /

األستاذ  اسم الاالب القسم الكلٌة

 المشر 

 تارٌخ االنجاز عنوان المشروع البحثً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اَداب والعلوم 
 اإلنسانٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . علً أسعد +د رترول حشور ةللؽذ ةلفرنسٌذ

 دد. أشوةق سلٌمتل 

صورد ةلذةر وةِ ر  ً آدث 

ةلرستال روةٌذ " ع م على ةلودة  " 

  ً ُ  لفٌلٌث حوسول ةنموذجت

04/09/2011 

رإٌت ةلمور وةلحٌتد حٌل لوررتونت ك  د. ٌعدوث ةلحٌطتر  ةحرة ٌم ةلشلحً قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 ةلمٕارذ ا درةسذ تطحٌدٌذ مدترنذ

10/02/2011 

ةحرة ٌم ودٌي  سم ةللؽذ ةلعرحٌذق

 سحٌعً

قرٌنذ ةلرتٌذ  ً دٌوةل ةحً  رة   د. مصطفى نمر

 درةسذ نحوٌذ حٕؼٌذ . -ةلحمدةنً 

12/10/2011 

قسم ةللؽذ 

 ةٔنرلٌ ٌذ

د.  ٌثم  رحتر  ٌمل حتج محمود

 +د. مت ر ةلسودد 

ةسدتط ةللؽذ على ةَدث معتلجذ لستنٌذ 

 للشعر 

21/04/2011 

ةلرحلذ  ً تجرحذ إحرة ٌم ةل لٌل  د. ٌعدوث ةلحٌطتر محمد ةل لؾ ةلعرحٌذ قسم ةللؽذ

 ةلروةاٌذ

12/10/2011 

د. جٕل  ررد  حشرى طٌترد قسم ةلجؽرة ٌت

 +د. أدٌث ةل لٌل 

دور ةلمرةر  ةلحشرٌذ  ً ةلتنمٌذ 

ةٔقتصتدٌذ وةٔجتمتعٌذ  ً محت  ذ 

ةلجملورٌذ ةلعرحٌذ  -طرطو  

 ةلسورٌذ 

21/07/2011 

د.عحد ةلررٌم  حثٌنذ ٌوسؾ   ٌرد قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 ٌعدوث

ةلصورد  ً شعر ةلموةلً  ً ةلعصر 

 ةِموي

18/04/2011 

أنمتط ةلجملذ ةٔسمٌذ وةلفعلٌذ  ً  د. متلك ٌحٌى حشرى قتسم قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 دٌوةل حدوي ةلجحل

14/11/2011 

سلوث ةلطلث حٌل ةلدتعدد ةلنحوٌذ أ د.ةحرة ٌم ةلحث حرمر حرحلتل قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 وةلن  ةلدرآنً

26/1/2011 

ت ٌٌل ةلتترٌخ  ً أعمتل نحٌل سلٌمتل  دد. رٌم  ٕل سمر رمررجً قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 ةلروةاٌذ

21/08/2011 

  دا. ةحتستم حمدةل شحتدد  ررٌت قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

حٕؼذ ةِسلوث ةٔنشتاً ةلطلحً  ً 

 رة  ةلحمدةنًشعر ةلسجل عند أحً  

18/10/2011 

عحد ةلرحمل  قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 ٌوسؾ

د. رروةل 

قرٌمتتً         

دد. مٌستء عحد 

 ةلدتدر 

ةلتدةولٌذ وةل طتث ةلمسرحً درةسذ 

تن ٌرٌذ تطحٌدٌذ /مسرح ولٌد 

 إ ٕصً ةنموذجت تطحٌدٌت

14/09/2011 

عند أحً  رة   ةلصورد ةلفنٌذ د.حرمر عٌسى ٌحٌى جتسم  قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 ةلحمدةنً

19/12/2011 

د. ةحرة ٌم ةلححد.  مدٌل  نٌسذ قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 حسٌل سلٌمتل

ةْرت ذ حٌل ةلتررٌث وةلدٔلذ  ً 

 ةلنحو ةلعرحً

24/1/2011 

مفلوم ةلحطل  ً روةٌتر ولٌد  د.سلتم نتصر حمٌدد ةلشٌخ حسٌل قسم ةللؽذ ةلعرحٌذ

 إ ٕصً

29/12/2011 
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اَداب والعلوم 

 اإلنسانٌة

ةللؽذ ةلمسرحٌذ عند سعد ةللله ونو   د.  تروق ةلمؽٕحً نجود دٌث ةلعرحٌذقسم ةللؽذ 

 / ترد ةلتسعٌنتر أنموذجت  /

6/1/2011 

قسم ةللؽذ 

 ةٔنرلٌ ٌذ

إشرتل ةلتنرر وو تافه ةلمسرحٌذ  د.ٌوسؾ شت ٌل سو ةنت محمد

 عند شرسحٌر

14/12/2011 

 دد. إٌمتل ةل ةٌد رحى سعود قسم ةلجؽرة ٌت

 صٌتمد. نعمتل 

 -سرتل محت  ذ ةلٕذقٌذ 

 -ةلجملورٌذ ةلعرحٌذ ةلسورٌذ 

 درةسذ  ً جؽرة ٌت ةلسرتل 

14/12/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   د.  ٌثم شت ٌل لًرو  ةلدحٌ ةلحرةج وةلحٌاذ

 د. ؼتلث شحتدد

تدٌٌم ةِثر ةلحٌاً لمطتمر ةلنفتٌتر ا 

 حتلذ درةسذ مطمر ةلدتصٌذ .

5/7/2011 

 وقتٌذ ةلنحتر

 

 رحتث حمدةل

 

 د.عمتد ةسمتعٌل

 

حصر ةٔمرةي ةلفٌروسٌذ ةلمنتشرد 

 ً حستتٌل ةلحمرٌتر  ً ةلستحل 

 ةلسوري

1/12/2011 

 

 ةلحرةج وةلحٌاذ

 

 ٔنت صتلح

 

د. ةحرة ٌم 

          نٌصت ً

 د. أستمذ رروةل

مدترنذ عدد أنوة  نحتتٌذ م روعذ على 

تندٌذ ةلوسط ةلمحٌط مل حعي 

 ةلعنتصر ةلثدٌلذ  ً مدٌنذ ةلٕذقٌذ

3/11/2011 

 

قسم ةلمحتصٌل 

 ةلحدلٌذ

 

  نتء علً

 

 د. ن ٌه رقٌذ

د. محمد عحد 

 ةلع ٌ 

درةسذ ةل صتا  ةلمو سٌولوجٌذ 

 REIMAؾ ةلفول وةٔنتتجٌذ لصن

MORA  ةلمد ل حدٌثت  إلى سورٌت

تحر تؤثٌر موعد ةل رةعذ وةلرثت ذ 

 ةلنحتتٌذ

23/8/2011 

 

 قسم ةلحستتٌل

 

د.  ٌثم ةسمتعٌل+  ٌعدوث ؼرٌث

 عمتد حٕل د.

درةسذ توصٌفٌذ لجن  

/ ً AMY gdalusةللو /

 ةلمنطدذ ةلستحلٌذ

11/9/2011 

 

 قسم وقتٌذ ةلنحتر

 

 أحمد أق ٌ 

 

 تد ةسمتعٌلد. عم

 دد. صفتء قمري

تدصً وتوصٌؾ  ٌرو  تد م ةلدمح 

  ً سورٌت وحعي ةلدول ةلمجتورد

23/8/2011 

 

 قسم وقتٌذ ةلنحتر

 

  ٌتم محر 

 

+ د.محمد ةلطوٌل

 دا.وطفه ةٔحرة ٌم

درةسذ ةل روؾ ةلحٌاٌذ ةلمست مذ 

 ً وحتاٌذ مري عٌل ةلطتوو  

على ةشجتر ةل ٌتول   ً ةلستحل 

 تهةلسوري ومرت ح

04/04/2011 

 

قسم ةلمحتصٌل 

 ةلحدلٌذ

د. علً ةسرندر  حرةءد ةلمنصور

 سلٌمتل

درةسذ تؤثٌر ةلعرود ةل رةعٌذ 

وةلتسمٌد ةلعروي على ةلصفتر 

 ةلنوعٌذ وةْنتتجٌذ لنحتر ةلررةوٌذ / 

23/1/2012 

قسم ةِنتتج 

 ةلحٌوةنً

 حٌرنت جلنررٌتل

 

 د. محسل حمٌشذ

 

جٌذ ةٔنت تث ةلمحرر لتحسٌل ةنتت

ةلحٌي عند ةلدجتج ةلحلدي ةلسوري  ً 

 ةلحٌاذ ةلستحلٌذ

14/12/2011 

 

قسم ةلمحتصٌل 

 ةلحدلٌذ

 

 شتدي تتمر

 

 د. ن ةر معٕ

د. محمد نتال 

  طتث

تدححم حعي ةلصفتر ةلنوعٌذ لعدد 

سٕٔر مل ةلحٌدٌذ ةلمحشرد حتست دةم 

حعي ةلمإشرةر ةلحٌورٌمٌتٌذ تحر 

  روؾ ةلستحل

5/6/2011 

 

ِقتصتد قسم ة

 ةل رةعً

 ؼٌث علً

 

 د. ؼستل ٌعدوث

 د. مروةل حمٌدةل

درةسذ ةلرفتءد ةٔقتصتدٌذ ْنتتج 

 ةلفطر ةل رةعً  ً سورٌذ

21/7/2011 
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 قسم ةلحستتٌل

 

  حذ حمدةل

 

 د.رٌتي  ٌدةل

د. حسل عٕء 

 ةلدٌل

درةسذ إمرتنٌذ ةست دةم م لفتر 

رمحوسر ةلفطر ةل رةعً  ً ةنتتج 

 شتول ةلحندورد

1/12/2011 

 

 قسم وقتٌذ ةلنحتر

 

 دٌمت  ٌنً

 

 د. محمد ةلطوٌل

 

تؤثٌر حعي ةلمحٌدةر ةلفطرٌذ  ً 

  TRICHODERMAةلفطر 

SPP   ً  ترٌرودرمت ةلمست دم

 ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ 

15/9/2011 

 

 قسم وقتٌذ ةلنحتر

 

 رةاد دونت

 

 د. عمتد ةسمتعٌل

 

تؤثٌر ةْصتحذ ةلم تلطذ حفٌروسً 

مو ةٌٌك  ةِصفر مو ةٌٌك ةل ٌتر وةل

  ً ةلروست على نحتتً ةلروست وةلدر 

23/8/2011 

 

 قسم ةلحستتٌل

 

        د. حدٌي سمرد رةمونت دمسر و

 د. محمد ندةؾ

تؤثٌر ةْرتءد  ً رمٌذ محصول 

 ةلفلٌفلذ ونوعٌذ ةلثمتر

13/2/2011 

 

 قسم ةلحستتٌل

 

 ر ةل شرٌدً

 

 د. رشٌد  رحوتلً

 د. ندٌم  لٌل

 ً نمو وإنتتجٌذ ةلعنتث  تؤثٌر ةلتسمٌد

صنؾ ةلحفتوي  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ / 

  طذ ةلححث ةلححث قتحلذ للتعدٌل

5/10/2011 

 

قسم ةلترحذ 

وةستصٕح 

 ةِرةرً

 ر تا  تر 

 

د. عحد ةلع ٌ  

          حوعٌسى

 د. حدٌي سمرد

تؤثٌر نسث م تلفذ مل ةلسمتد 

ةلعروي  ً نمو وإنتتجٌذ نحتر 

 ر ةلحٕستٌرٌذةلحندورد رمل ةلحٌو

21/8/2011 

 

قسم ةلمحتصٌل 

 ةلحدلٌذ

 سنتء محمد صترم

 

د. محمد عحد 

            ةلع ٌ 

 د. ةسرندر سلٌمتل

تؤثٌر موةعٌد ةرت ذ ةلسمتد ةلحوتتسً 

وةلرثت ذ ةلنحتتٌذ على نمو وةنتتج ةلفول 

 ةلسودةنً

22/8/2011 

 

 قسم ةلترحٌذ

 

 صحت سعٌد

 

 دد. لٌلى ححٌث

 

حدتر وةلرحرٌر على أثر  حل ةِ

ةنحٕل ةلص ر ةلفوسفتتً ٔست دةمذ 

ةلمحتشر رمصدر  وسفوري ردٌؾ  ً 

 ةل رةعذ ةلعروٌذ

14/11/2011 

 

 قسم ةلحستتٌل

 

محمد عصتم 

 إحرة ٌم

 د. حدٌي سمرد

 د. ٌتسر حمتد

أثر ةلتلدٌح ةلحٌرتٌري  ً نمو وإنتتجٌذ 

نحتر ةلحت ِ وعٕقته حتلتسمٌد 

 -ةَ وتً  

24/1/2011 

 

مصعث مصطفى  قسم وقتٌذ ةلنحتر

 حلوةنً

 د. عمتد ةسمتعٌل

 د. صفتء قمري

ةلمست مذ  ً تطوٌر طرٌدذ منتسحذ 

لتدوٌم حستسٌذ طر  ورةثٌذ م تلفذ 

مل ةلحم  لٓصتحذ حتِمرةي 

 ةلفٌروسٌذ

1/12/2011 

 

 قسم ةلحستتٌل

 

د. نصر شٌخ  مرح سعد هللا دةلً

+         سلٌمتل

 د. أدٌث سعد

ر ةلري حمٌتا صرؾ أحوةي تؤثٌ

ترحٌذ ةِسمتك  ً نمو ةلحندورد 

ورمٌذ ونوعٌذ ةْنتتج حتل رةعذ 

 ةلمحمٌذ 

14/12/2011 

 

قسم ةلحرةج 

 وةلحٌاذ

 د. أد م جلث لمى رفت

 د. مٌشٌل سرتؾ

ةلتددٌر ةلرمً لشدد وتررةر  وة ر 

ةلجفتؾ وةمتدة ت ةلمرتنً  ً ةلمنطدذ 

 ةلشمتلٌذ ةلشرقٌذ مل سورٌت 

15/5/2011 

 

قسم ةِقتصتد 

 ةل رةعً

 د. ؼستل ٌعدوث و تء مٌتسذ

 

درةسذ ةلرفتءد ةٔقتصتدٌذ لل رةعذ 

ةلمتاٌذ  ً  روؾ ةلستحل 

 ةلسوري

13/2/2011 
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قسم ةِقتصتد 

 ةل رةعً

 د.ةحرة ٌم صدر أرٌج نٌوؾ

 د.أحمد ةلشٌخ

درةسذ تحلٌلٌذ ةقتصتدٌذ لتصنٌي 

 ةلجوة   ةلعلفٌذ  ً سورٌذ

12/10/2011 

قسم ةِنتتج 

 ةلحٌوةنً

 د.تو ٌق دٔ أن  عحد ةللطٌؾ

 د.أحمد ةلحودي

 

تددٌر ةلدٌمذ ةلؽذةاٌذ حطرٌدذ 

لحعي ةل لطتر  INVITROةللرم

 -ةلشو تل ةلم رو  -ةلعلفٌذ "ترٌترتل

ةلجلحتل"  ً  -ةلحٌدٌذ ةلم روعذ

 مرةحل ةلنمو ةلم تلفذ

6/3/2011 

 

قسم ةلحرةج 

 وةلحٌاذ

 د قحٌلًد.عمت دٔل ةحرة ٌم

 د.عمتد حٕل

درةسذ ةلوةقي ةلرة ل لتجمعتر 

ةلدردةر ةلسوري ةلطحٌعٌذ  ً 

 سلل ةلؽتث

12/10/2011 

 

 د. جرج  م ول رحت محمود قسم ةلحستتٌل

 د.ندٌم  لٌل

تؤثٌر ةست دةم ةِسندد ةلمعدنٌذ  ً 

 نمو وإنتتج شجٌرد ةلرٌوي

21/8/2011 

قسم ةِنتتج 

 ةلحٌوةنً

 ٕويد.ر ٌق جح رحى  ندي

 د. علً نٌصت ً

درةسذ وحتاٌذ م حرٌذ لدةء ةلمتورقذ 

ةلرحدٌذ وأثر ت على ةنتتجٌذ حٌوةنتر 

 ةلذحٌح  ً ةلستحل ةلسوري

25/5/2011 

 

قسم ةِنتتج 

 ةلحٌوةنً

 د.محمد حسل عٕء ةلشٌخ أحمد

 د.عصتم ررومت

درةسذ إحصتاٌذ وحٌاٌذ لتدٌٌم 

 أرحعذ أنوة  سمرٌذ لٌسحسٌتنٌذ

15/5/2011 

سم ةلحرةج ق

 وةلحٌاذ

 تدي ستمً 

 قت نجً

 د.  ٌر شتطر

 د. عمتد حٕل

درةسذ تؤثٌر حعي  صتا  

ةلمجموعتر ةلحرجٌذ  ً ةلتنو  

حتلذ  -ةلنحتتً لطحدذ تحر ةلؽتحذ 

محمٌذ ةلفرنلق  ً محت  ذ 

 ةلٕذقٌذ

17/5/2011 

 

قسم ةلحرةج 

 وةلحٌاذ

ً درةسذ ةلتنو  ةلحٌوي ةلنٌتت د.  ٌر شتطر  تدي محمود

 وةدةرته  ً محمٌذ أحو قحٌ 

2/5/2011 

قسم ةلمحتصٌل 

 ةلحدلٌذ

 د.ن ٌه رقٌذ منتر ةلرٌتحً

 د.ةسرندر سلٌمتل

تؤثٌر ةلرثت ذ ةلنحتتٌذ وقطي ةلنورد 

ةل  رٌذ على إنتتجٌذ ونوعٌذ 

 جث حسل -صنؾ ةلتحػ 

8/15/2011 

 

قسم ةلحرةج 

 وةلحٌاذ

 د.   ٌر شتطر منتل  رذ

 د.أستمذ رروةل

تؤثٌر عملٌتر ةلتشجٌر درةسذ 

ةلحرةجً  ً ةلتنو  ةلحٌوي 

 -ةلنحتتً  ً منطدذ ةلدردةحذ 

 محت  ذ ةلٕذقٌذ

5/7/2011 

 

قسم ةلترحذ 

وةستصٕح 

 ةِرةرً

تتثٌر ةلملوحذ  ً ةمتصت  حعي  د.علً عجٌث نجود ةحرة ٌم

 ةلعنتصر ةلمعدنٌذ  ً ةلترحذ

12/10/2011 

 رحوتلًد.رشٌد   ندى ٌوسؾ حسل قسم ةلحستتٌل

 د.ندٌم  لٌل

تؤثٌر ةست دةم ن م م تلفذ ل دمذ 

ةلترحذ  ً م ةر  ةلحرتدتل صنؾ 

  تلنسٌت  ً نمو وإنتتجدٌذ ةِشجتر

8/8/2011 

 

 د. جرج  م ول نسرٌل حدور قسم ةلحستتٌل

 د.علً ةل طٌث

تتثٌر مستوٌتر م تلفذ مل 

ةلرطوحذ ةِررٌذ وةلسمتد 

ةلعروي  ً نمو وةنتتجٌذ أشجتر 

ول ةلحتمي/ ةلمتٌر/  ً ةللٌم

  روؾ سلل عرتر

12/10/2011 
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قسم ةلحرةج 

 وةلحٌاذ

درةسذ تحلٌلٌذ للتح ر نتح أستسً  د.أد م جلث ٌترة ةسحر

 ً منتطق منت ٌذ م تلفذ مل 

 سورٌذ

28/2/2011 

درةسذ تؤثً حعي عوةمل ةنتتج  د.مت ل نصور نٌرمٌل أحمد قسم ةلحستتٌل

ةللفتاؾ ةل ررةء  ً نجتح 

 سطح ةٔ ررةلم

16/12/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العلوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةلمستال ةلدصوى  ً أسر ةلدوةل  د. حسل حدور أحمد أمٌر دٌث قسم ةلرٌترٌتر

 ةلممثلذ حتلترتمل

29/05/2011 

 د. ٌثم جحٌلً + حسل أٌوث قسم ةلفٌ ٌتء

 د. حلجر ةحرة ٌم 

قٌت  ةلثتحر ةلشمسً  ً محت  ذ 

وةستنتتج ةِصل ةلحرةري  ةلحسرذ

 ةلنووي لطتقذ ةلشم  

02/06/2011 

قسم علم ةلحٌتد 

 ةلنحتتٌذ

 دد. نوةل علً + رحتث ةلندتر

 د. محمد أحمد 

درةسذ تطور ةِصدةء / 

Uredinales  وةلحشرةر  /

ةلمتؽذٌذ علٌلت  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ 

 مل سورٌت  

14/11/2011 

 لاير ن ٌر  قسم ةلرٌترٌتر

 لإسمتعٌ

 د. محمد أسعد +

 د. محمد محسل 

 ً  Boostingتطحٌق ةل وةر مٌذ 

معتلجذ ةلحٌتنتر ةلتسلسلٌذ حتٔعتمتد 

 على ةلشحرتر ةلعصحونٌذ ةلتررةرٌذ

19/05/2011 

قسم ةلرٌمٌتء 

 ةلتحلٌلٌذ

د. سٌؾ ةلدٌل نور  لٌث صت ٌت

ةلدٌل +          

 د. ؼٌتث عحت  

مست مذ  ً تحسٌل تدنٌتر تحلٌل 

لعنتصر ةلثدٌلذ ةلنذرد  ً ةلمٌتا حعي ة

 ةلشتطاٌذ لمدٌنذ ةلٕذقٌذ 

26/1/2011 

 د. إحرة ٌم ةلرة ث محمد أمنذ قسم ةلرٌمٌتء

 دد. سمٌرد سلٌمتل

درةسذ ةل وة  ةلسطحٌذ لل تمتر 

ةل ٌو لٌتٌذ ةلسورٌذ ةلمحملذ 

 حتلروحتلر.

16/02/2011 

قسم ةلرٌمٌتء 

 ةلتحلٌلٌذ

 + د. عصتم محمد ولٌد ةٔحمد

 د. محمد ةلسوة 

ةستدصتء وةقي تلوث ةللوةء حتلفورم 

 ةلد ٌد دة ل و  ترج أمترل ةنحعتثذ

04/07/2011 

 د. عٌسى رحٌحو + حلسم جرٌرو  قسم ةلحٌاذ ةلمتاٌذ

 دد. مٌستء ٌت جً 

درةسذ مٌرروحٌذ لمٌتا سد حرست 

وقنوةر ةلصرؾ ةلصتدرد عنه 

 وةلمست دمذ للري

24/02/2011 

درةسذ ةلتؤثٌرةر ةلمتحتدلذ وشروط  د.ن ةر ؼتنم  رحى  رور قسم ةلرٌمٌتء

تحرٌر ةلمررحتر ةلمعددد لرلورٌد 

ةلتوتٌتء مي رلورٌدةر ةلمؽنٌ ٌوم 

وةلرتلسٌوم  ً وسط ةلمحل ةلعروي 

 /DMSOدٌمٌتل سلفورسٌد/

17/05/2011 

 د. ٌتسر موسى + سمٌرد ةلجندي قسم ةلرٌمٌتء

 د. حسل وسوؾ

ةلرٌمٌتاٌذ ةست ٕ  حعي ةلموةد 

ةلعروٌذ مل نحتر ةلسمتق وةل نجحٌل 

 ودرةستلت

18/08/2011 

قسم علم ةلحٌتد 

 ةلنحتتٌذ

 د. أحمد ةستنحولً  صفتء سرٌؾ

دد. سو ةل 

 مصطفى 

 

درةسذ حٌاٌذ و ٌ ٌولوجٌذ لنو  

ةِجت  ةلسوري  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ 

 /  طذ ةلححث قتحلذ للتعدل.

04/09/2011 
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قسم علم ةلحٌتد  العلوم

 تتٌذةلنح
 دد.مٌستء ٌت جً نلتل عثمتل

د. دةنٌتل 

 ةلعوي 

درةسذ مدترنذ لفطرٌتر ترث م تلفذ 

مل ةلستحل ةلسوري وتؤثٌر حعي 

 ةلعوةمل ةلحٌاٌذ على ةنتشتر ت

20/10/2011 

د. متلك عددد             ؼفرةل قوة  قسم ةلرٌمٌتء

د. أمٌر ةلحتج 

 صرر

تحدٌد  تلوحٌرٌدول  ً 

حعي مستحررةته حتست دةم 

ةِصحؽذ ةلعروٌذ حتلطرٌدذ 

 ةلطٌفٌذ .

8/8/2011 

درةسذ ةلعوةمل ةلٕ مذ لتحرٌر  د. ن ةر ؼتنم لٌنت حسٌنو قسم ةلرٌمٌتء

ةلمعددةر ةِمٌنٌذ ةلم تلطذ 

ةلمتعددد ةلمعدل لرلورٌد ةِلمنٌوم 

مي رلورٌدةر ةلرتلسٌوم 

وةلمنؽنٌ ٌوم  ً 

 /C5H5Nةلحرٌدٌل/

13/2/2011 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
سة الهند

 المدنٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. منٌر ةِطري  رٌم من لجً ةللندسذ ةٔنشتاٌذ

 د. قصً ندةؾ

درةسذ تؤثٌر جدرةل ةلطوث على 

سلوك ةٔطترةر ةلحٌتونٌذ ةلمسلحذ 

تحر تؤثٌر أحمتل أ دٌذ دورٌذ  ً 

 ةلمستوى

03/10/2011 

  تدل عوي د. ع حنت شٌخ ٌوسؾ قسم ةللندسذ ةلحٌاٌذ

 د. ةحمد و ةل 

 25/05/2011 تحدٌد ةل طر ةلحٌاً للنترةر  ً ةلمٌتا

قسم ةْدةرد 

 ةللندسٌذ وةِنشتء

 دد. ةحتستم حمد  ر ؾ عمر ة ندي

 د.  تنً نجت

ةلتددٌر ةِولً لرلفذ مشروعتر ةِحنٌذ 

 حتست دةم ةلشحرتر ةلعصحونٌذ 

26/09/2011 

قسم  ندسذ 

 ةلموةصٕر وةلندل

 د. رةمً حنت محمود حرةءد

 د. حستم سلطتل

ةلححث  ً إمرتنٌذ ةست دةم ةلحصوٌتر 

ةلرلسٌذ ةلرعٌفذ  ً رصؾ طرق 

 ةلدرجذ ةلثتنٌذ 

18/12/2011 

 

 قسم ةللندسذ ةلحٌاٌذ

 

 حنٌل حسل

 

 د.  ٌثم شت ٌل

 د. عتدل عوي

تحدٌد معدٔر ةلنفتٌتر ةلطحٌذ ةلصلحذ 

ةل طرد ومعتلجتلت  ً مشت ً مدٌنذ 

 ذ ةلٕذقٌ

21/12/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلموةصٕر وةلندل

 د. حستم سلطتل دٌتنذ عتدل مرشد 

 د. عمتد  ترل

تعدٌل ةلحتومٌل ةلمحلً ٔست دةمه  ً 

 لطتر حٌتومٌنٌذ  تصذ حملتحط 

 ةلمطترةر

24/12/2011 

 

قسم ةللندسذ 

 ةلطحوؼرة ٌذ

 رنٌم سلمتل

 

 د. وةال دٌوث

 د.  تٌ  دٌث

لطحٌعٌذ على تدٌٌم تؤثٌر ةلعوةمل ة

ةلدٌتستر ةل طٌذ لمحطذ ةلعمل 

 ةلمترتملذ /  طذ ةلححث قتحلذ للتعدٌل

14/11/2011 

 

قسم ةللندسذ 

 ةِنشتاٌذ

 د. أحمد عحود . ؼصول أندرةو 

 د. ؼتندي جحجتح

 

تؤثٌر ةلتحمٌل ةلمتررر على م طط 

 ةلتشوا للحٌتول ةلعتدي ةلثدٌل  -ةٔجلتد 

14/8/2011 

قسم ةللندسذ 

 ؼرة ٌذةلطحو

 ؼنود حمودي

 

 د. عمر ةل لٌل

 د. أدٌث ةلدتمو 

ةلمست مذ  ً وري ن تم حتسوحً 

لتحوٌل ةْحدةثٌتر مل ن تم إحدةثٌتر 

جٌودٌ ي مرر ي إلى ن تم إحدةثٌتر 

 محلً

22/11/2011 
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الهندسة 
 المدنٌة

قسم ةللندسذ 

 ةلطحوؼرة ٌذ

      د.  تٌ  دٌث  رٌم و ٌث ؼتنم

 د. وةال دٌوث

 تطوٌر حرنتمج حتسوحً لحستث

 ةِن ٌتحتر  ً ةلسدود

30/03/2011 

قسم ةللندسذ 

 ةِنشتاٌذ

 د.نعمتل عٌسى + منذر  رحتر

 د. نحٌل دحتنذ

مست مذ  ً حنتء ن م حرمجً لمعتلجذ 

 مستال ةلمٌرتنٌك ةللندسً

13/09/2011 

 د.  ٌثم جنتد + آمتل عطٌذ قسم ةللندسذ ةلحٌاٌذ

 د. حستم صحوح

لمإثرد تحدٌد ةلدٌم ةلتصمٌمٌذ للعوةمل ة

على عملٌذ ةلمعتلجذ ةلحٌولوجٌذ 

 حتِرسدد ةلرتملذ للتجمعتر ةلطحٌذ

25/05/2011 

قسم ةللندسذ 

 ةِنشتاٌذ

تدٌٌم وةقي ةلمنشآر ةللٌرلٌذ ةلسرنٌذ  د.نعمتل عٌسى لمت سٌد أحمد

ذةر ةٔرتفتعتر ةلمتوسطذ وقدرتلت 

على مدتومذ ةلدوى ةل ل ةلٌذ مي 

 ةقترةح ةلتدعٌم ةلمنتسث

09/11/2011 

  د. ؼٌتث علوي رٌتء حلجر محٕ  ندسذ حٌاٌذ

 د.  ٌثم شت ٌل 

مست مذ  ً ةٌجتد قتعدد حٌتنتر لتددٌر 

 تشرٌل / 26جودد مٌتا ححٌرد 

30/10/2011 

 د. محمد ؼفر  ةحمد علً رٌمذ  ندسذ حٌاٌذ

 د. تمٌم علٌت 

مست مذ  ً ة ةلذ  تلوث ةلمٌتا حتلنفط 

 لذحتست دةم موةد سللو ٌذ مإست

23/03/2011 

قسم ةللندسذ 

 ةلطحوؼرة ٌذ

   د.أحمد علً جمتل علً

 د.عمر ةل لٌل

إعدةد حرنتمج ْنتتج ةل رةاط مل 

 ةلصور ةلجوٌذ

14/11/2011 

قسم ةللندسذ 

 ةْنشتاٌذ

 مٌثتء حٕل

 

 د.أررم صدور

 دا آمتل حٌدر

مست مذ  ً تحدٌد نموذج ةلرصٌؾ 

ةلححري ةِمثل لمرة ىء ةلشتطىء 

 ةلسوري

23/10/2011 

قسم ةللندسذ 

 ةلحٌاٌذ

+ د. عتدل عوي عحلذ مجحور

 د.  ٌثم جنتد

تحدٌد مستوٌتر جودد مٌتا ححٌرد 

 سد حلورةل ِؼرةي ةلشرث 

14/12/2011 

ةللندسذ ةلمتاٌذ 

 وةلري 

د. أسعد ةلرنج +  مترٌت عحت  

 د. مت ل سلوم

درةسذ تحلٌلٌذ لحررذ ةلمٌتا ةلجو ٌذ 

ؽطتد ةلمنفذد حتتجتا ةلمصترؾ وةلم

حمست تر ؼٌر متستوٌذ  ً ةِرةرً 

 م تلفذ ةلمٌول 

14/12/2011 

 

 

 الاب البشري  

قسم ةِمرةي 

 ةلحتطنذ

د. رٌتي جتلق   سعٌد قرا  تقً

د. مٌ تاٌل 

 جرج 

 در ةلدم رحٌر ةلحجم/ درةسذ سححٌذ 

 ومدترحذ تش ٌصٌذ/

24/1/2011 

 قسم ةِطفتل

 

 لمى صتلح

 

 د.عدنتل دٌوث

  ة رد.ع ٌ  

تعدً ةلستال ةِمٌنوسً وعٕقتذ 

حتِنتتل ةلجرثومً ةلحترر عند 

 ةلولٌد 

24/11/2011 

قسم ةلجرةحذ 

 ةلع مٌذ

 + د. معل سعد رنتل رعوةنً

 دد. ع د محمد 

ةلنتتاج ةلو ٌفٌذ لعٕج رسور جسم 

 ع مً ةلستعد ةلمؽلدذ عند ةلحتلؽٌل

24/2/2011 

قسم ةلتولٌد 

 وأمرةي ةلنستء

 د. أحمد ٌوسؾ لحنتل سلطت

 دد. راٌفذ مرعً

ةلمرةقحذ ةٔلرترونٌذ لدلث ةلجنٌل أثنتء 

 ةلم تي

21/2/2011 

د . ةسٕم ٌتسٌل  معن  حتهلل  رلٌذ قسم ةلجرةحذ

قصتث +        

 د. حستل نتصر

معدل حدوث سرطتل ةلموثذ  ً 

نتنو  12 -8حٌل  PSAمستوٌتر 

 ؼرةم/مل

17/2/2011 
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قسم ةِمرةي 

 ةلحتطنذ

د.عحد ةلنتصر  ذ ةلرجثمعت

رروةل          

 د. محمد  ٌتط

عتلً  cةلحروتٌل ةٔرترتسً 

 ةلحستسٌذ  ً ةحتشتء

24/2/2011 

 ةلجرةحذ ةلعتمذ

 

 أمجد حسل

 

 د. متجد علً

 د.  إةد حتج قتسم

ةلدقذ ةلتش ٌصٌذ لسلم ةلفرةدو  ً 

 ةلتلتث ةل ةادد ةلحتد عند ةلحتلؽٌل

1/6/2011 

 

ةلتش ٌ  

 ةلشعتعً

 

 حٌتم رلور  ةدا

 

 د. حتسل ةلعحت 

 د.  وةي علً

قٌت  سمترذ ةلطحدذ ةلجدةرٌذ 

ةلحطتنٌذ وةلمتوسطذ للشرةٌٌل 

ةلسحتتٌذ حوةسطذ ةِموةج  وق 

 ةلسوطٌذ  ً ةلمجتمي ةلسوري

13/12/2011 

 

 ةلجرةحذ ةلحولٌذ

 

 عتمر جنتد

 

 د. حستم عحت 

 د.  رر رسٕل

تدحٌر ةٔسر ةلحولً ةلحتد ةلعفوي 

حري عند مررى ر تمذ وةلم

 ةلحروستتر ةلحمٌدد

21/4/2011 

 

د.سلمتل ةلدترً  نور ةلدٌل ةل طٌث قسم ةلجرةحذ

 د. محمود دحر ت 

تدٌٌم نتتاج ةلعمل ةلجرةحً  ً ةلفتوق 

 ةلحجتحٌذ ةلمرٌنٌذ ةٔن ٔقٌذ

20/2/2011 

د. دمر رومٌذ    عصتم عودد ةلجرةحذ ةلعتمذ

 د. سلمتل ةلدترً

ةلعفوي )  ةستروةح ةلصدر

 تش ٌ  وعٕج ( .

2/3/2011 

ةلتش ٌ  

 ةلشعتعً

 د.  وةي علً علً أرحر صتحري

 د. وجٌه علً

ةلمعطٌتر ةلصدوٌذ  ً ترٌق 

 ةلحوةث ةلر تمً عند ةٔطفتل

13/12/2011 

 

ةِمرةي 

 ةلجلدٌذ وةل  رٌذ

 

علً محمد  وي 

 ن ر شورة حسري

 

 د. عحد هللا ةل ٌر

 د. محمد دلول

ةلمنطدذ و دور ةِلم  ً دةء 

جرعذ وحٌدد مل ةلؽتحتحنتٌل  ً 

ت فٌؾ ةِلم ةلحتد ةلمرة ق لدةء 

 ةلمنطدذ

19/5/2011 

 

 د. صفوةل ٌوسؾ محمد علً مترلم ةلجرةحذ ةلع مٌذ

 د. أحمد جونً

عٕج رسور حٌل ةلمدورٌل ؼٌر 

 ةلثتحتذ

19/5/2011 

أمرةي ةِذل 

وةِنؾ 

 وةلحنجرد

  نتدي شلٕ

 

 د. ع ٌ  محمود

 محمد ةلرستم د.

 عتلٌذ ةلستٌرونٌدةر  ً معتلجذ 

ةلتلتث ةِذل ةلوسطى ةلمصلً 

 عند ةِطفتل .

11/5/2011 

 

 طث ةِطفتل

 

 د.أحمد شرٌتح ٌتسمٌل ححرو

 د.أحمد حٌدر

ةلحدةنذ و ةٔرطرةحتر ةٔستدٕحٌذ 

 عند ةلٌت عٌل

21/7/2011 

قسم ةِمرةي 

 ةلحتطنذ

 

 ةحرة ٌم ةلحوشً

 

د. عحد ةلنتصر 

 روةلر

 د. حستم حلذ

ةلدٌمذ ةٔنذةرٌذ لمشعر أدةاٌذ ةلعرلذ 

(  ً  MPIةلدلحٌذ ) ةلعتلمً( ) 

 ةحتشتء ةلعرلذ ةلدلحٌذ ةلحتد

3/5/2011 

 

أمٌر ررت حور  قسم ةمرةي ةلعٌل

 علٌدً ةٌحجً

 د. عحد ةلدتدر تعتت 

 د. ٌوسؾ سلٌمتل

مدترنذ ةٔست دةم ةلمورعً 

وةلجلت ي أو ةلمشترك لمثحطتر 

 ترحونٌك ةنلٌدرة  على رؽط ةلعٌلةلر

18/4/2011 

رؽط ةلعٌل حعد جرةحذ ةلستد حتلفترو  د. محمود رجث جو ٌؾ شرري قسم ةمرةي ةلعٌل

 حسث ةلمتدد ةلل جذ ةلمست دمذ

7/4/2011 
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 قسم ةمرةي ةلعٌل

 

 رةمً حوعرةر

 

 د. قحطتل جلول

 د. ٌوسؾ سلمتل

 

مدترنذ ةلتؤثٌري ةلوقتاً لدطرد 

  مي قطرد  2,5ةلتٌمولول  

  على ةرتفت   2,1حرٌمونٌدٌل 

رؽط ةلعٌل  ً عٕج ةلستد ةلتتلً 

 حتلٌتغ لٌ ر

30/3/2011 

 

قسم ةلتولٌد 

 وأمرةي ةلنستء

 رشت ةحرة ٌم

 

 د. جلتد أٌوث

 د. محمد عمتد  ٌتط

عٕج ةٔنتتنتر ةلملحلٌذ وةنتتنتر عنق 

 ةلرحم حتِو ول

1/6/2011 

 

 قسم ةمرةي ةلعٌل

 

 رلًرلى حلت

 

 د. محمود رجث

 د. ححٌث ٌوسؾ

ةستحٕث ةلعدسذ حتلفترو عند مررى 

 ةلتوسؾ ةلعٌنً

19/5/2011 

 

قسم ةلتولٌد 

 وأمرةي ةلنستء

      د. حسل صتلح سمتح حسٌل

 د. عصتم ةلدةلً

 تن ٌر حتطل ةلرحم

 

22/3/2011 

 قسم ةلجرةحذ

 

 ؼفتر صدر

 

 د. أحمد جونً

 د. معل سعد

تلجذ ةلجرةحٌذ ةلنتتاج ةلو ٌفٌذ للمع

ٔذٌتر ةلؽرترٌؾ ةللٕلٌذ  ً ةلررحذ 

درةسذ مدترنذ للنتتاج ةلو ٌفٌذ للعٕج 

 ةلجرةحً ةلمفتوح  وةلعٕج حتلمن تر

18/5/2011 

 

رتمحٌ  ؼٌور حستتل  قسم ةمرةي ةلعٌل

 ةحتد

د. تمٌم دروٌشدد. 

 نجوى رردؼلً

درةسذ ةلرؽط دة ل ةلعٌل عند 

 ةلمررى ةلحسٌرٌل

18/4/2011 

قسم ةلجرةحذ 

 ةلحولٌذ

 

 محمد ةلر تي

 

 د. ةسحتق ملنت

 د. محمد ٌوسؾ

 

درةسذ مدترنذ للمرتعفتر ةلحتررا 

لتجرٌؾ ةلموثه عحر ةِحلٌل ) 

TURP  وحٌل ةستاصتل ةلر تمذ )

 ةلموثٌه ةلجرةحً ةلمفتوح

13/3/2011 

 

 قسم ةِشعذ

 

 محمد نتصر 

 

 د. عتمر جرر 

 د. أرثم قنجرةوي

ةلصوتٌذ  ً  أ مٌذ ةِموةج  وق

 تش ٌ  عسر حررٌذ ةلمرةرد

1/6/2011 

 

 قسم ةِشعذ

 

 محمود ةلعلً

 

 د. حتتم  رذ

د. ةسٕم ٌتسٌل 

 قصتث

ةلموجودةر ةْشعتعٌذ  ً ةلج ر 

 ةلمثتنً ةلحتلحً

 

11/5/2011 

 

قسم ةلجرةحذ 

 ةلع مٌذ

 محمود سوةري

 

 د. مٌشٌل حطر 

 د. صفوةل ٌوسؾ

طرق تدحٌر رسور ةلسني ةلرةحي 

 رسر ةلمٕرم - تم  وةل

9/2/2011 

 

قسم ةلتولٌد 

 وأمرةي ةلنستء

 مٌسم شتوٌي

 

 دد. صفتء سلمتل

 د. عٌسى أحمد

تؤثٌر ححوث مني ةلحمل على 

ةلموجودةر ةلتن ٌرٌذ وةل لوٌذ  ً 

 عنق ةلرحم

2/3/2011 

 

قسم ةلمرةي 

 ةلجلدٌذ وةل  رٌذ

 

 نسرٌل دروٌي

 

د . عحد ةلحلٌم 

 رومٌذ

 د. محمود دلود

لٌذ وةمتل ةلجرعتر ةلمن فرذ مل  عت

 ً عٕج  Aةلذٌفتل ةلحوتولٌنً نمط

  رط ةلتعرق ةٔحطً

15/5/2011 

 

قسم ةلتولٌد 

 وأمرةي ةلنستء

 

 وجدي عحدا

 

د . أحمد عحد 

             ةلرحمل

 د. ؼت ي حدور

درةسذ نتتاج تجرٌؾ ةلرحم 

ةٔستدصتاً حسحث ةلن ؾ ٔرحمً 

 ةلشتذ

 

2/2/2011 
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ي ةٔذل قسم أمرة

 وةٔنؾ وةلحنجرد

 د .  تٌ  علونً وجدي ٔ وند

 د . ٌوسؾ ٌوسؾ

مدترنذ حٌل ةلطعوم ةلؽررو ٌذ و 

 ةلصفتقٌذ  ً رأث ؼشتء ةلطحل ةلوةسي

 

4/4/2011 

قسم ةِمرةي 

 ةلحتطنذ

مت ل عحد ةلررٌم 

 ةلرستم

 د. متلك حجت ي

 د. منٌؾ ةلمرعً

ةلستٌرو اٌدةر ةلدشرٌذ ةٔنشتقٌذ 

ء ةلسرري عند ةلمسنٌل / و طورد ةلدة

  حرد مشفى ةِسد ةلجتمعً حتلٕذقٌذ / 

2/2/2011 

 

قسم ةلتشرٌح 

 ةلمررً

 د. ؼت ي حدور سٕ ذ ةلطت ر

 د. عٌسى أحمد

درةسذ تشرٌحٌذ مررٌذ لسرطتل 

 جلت  ةللرم ةلحداٌذ

6/2/2011 

 

 قسم ةِطفتل

 

 عحٌر حسل

 

 د. سلٌمتل سلٌمتل

 د. عدي جونً

ٌتنٌذ مفتوحذ عند حدتء ةلدنتد ةلشر

 ةل دج

 

7/2/2011 

 

 قسم ةلجرةحذ

 

 د.مٌشٌل حطر  محمد ةلتنتري

 د. صفوةل ٌوسؾ

نق ةٔوتتر  ً أذٌتر ةلعصث 

 ةلرعحري

3/2/2011 

 

قسم ةِمرةي 

 ةلحتطنذ

د.عحد ةلر ةق  وستم سلوم

حسل +           

 رتسر ةلدو د.

 طورد ةلتشو تر ةلفدرٌذ عند 

 دةر ةلشرٌذةلعٕ ةلمدٌد حتلسترواٌ

13/3/2011 

 

قسم ةِمرةي 

 ةلحتطنذ

دد. ٌسر محمد  موسى ةسمتعٌل

+د. مصطفى 

 ةحرة ٌم

ةلتلتث ةٔنؾ ةلتحسسً رعتمل 

  طر  ً حدوث ةلرحو ةلدصحً 

31/1/2011 

 

قسم ةلتولٌد 

 وأمرةي ةلنستء

د. محمد ةلندري  رنت ةلعشفذ

 د. جلتد أٌوث

 21/2/2011 تحري ةْحترذ  

 لقسم ةِطفت

 

 د. محمد مٌلوث رو  سلٌمتل

 د. مؤمول حرٌم

أ مٌذ معتٌرد  ٌرتٌل ةلمصل  ً 

تش ٌ   در ةلدم حعو  ةلحدٌد 

 عند ةِطفتل

22/3/2011 

 

 ةِمرةي ةلحتطنذ

 

 د. مطٌي جونً محمد مثحور

 د. عٌسى ٌٔدذ

تؽٌرةر ت طٌط ةلدلث ةلرلرحتاً 

لدى مررى ةلحوةدث ةلوعتاٌذ 

 ةلدمتؼٌذ رمشعر ةنذةر

29/12/2011 

 

 د. عتمر جرر  محمد نتصر  أشعذ 

 د. أرثم قنجرةوي

أ مٌذ ةِموةج  وق ةلصوتٌذ  ً 

 تش ٌ  عسر حررٌذ ةلمرةرد 

1/6/2011 

 قسم ةِطفتل

 

 د. منٌر عثمتل  عحٌر قحٌلً

 د. ع ٌ   ة ر

 

 

 

 

ةٔ تٕج ةلحروري وعوةمل 

 ةل طورد عند ةِطفتل 

1/12/2011 
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الهندسة 

المٌكانٌكٌة 

  الكهربائٌةو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ندسذ ةلحتسحتر 

 وةلتحرم ةَلً

 د.رٌتي رت ر عمتر مصطفى

 د. لحنى علً

ةدةرد ةلشحرذ ةلحتسوحٌذ حتست دةم 

 تدنٌذ ةلعمٌل ةلمتحرك

30/10/2011 

قذ  ندسذ ةلطت

 ةلشمسٌذ

 ؼتلٌذ حٌلونً

 

 د. جتحر دٌحذ

 د. علً ررنو

ت  ٌل ةلطتقذ ةلشمسٌذ حتست دةم 

 .شمسٌذةلموةد ةلمحلٌذ  ً ةلحرك ةل

21/12/2011 

 

 ندسذ ةلدوى 

 ةلمٌرتنٌرٌذ

 د. ؼستل حتٌك  تدي ةلدٌحتجذ

 د. متلك عددد

تصمٌم وتنفٌذ  لٌذ شمسٌذ 

محسسذ صحتؼٌت لتولٌد ةلطتقذ 

 ةلرلرحتاٌذ

4/10/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

 ةحرة ٌم وحود

 

 د. ؼستل حتٌك

 د. حستم عطٌذ

درةسذ ت فٌي ةَثتر ةلحرةرٌذ 

على أن مذ ةلدٌتدد ةلرقمٌذ 

 ةلشعتعٌذ

12/6/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 رةمً  ٌود

 

 د. صٕح دةإود

 

درةسذ تؤثٌر محتلٌل عمل م تلفذ 

ٌد ةمتصتصٌذ على  عتلٌذ آلذ تحر

 شمسٌذ

30/5/2011 

 

 ندسذ 

ةٔتصتٔر 

 ةلرلرحتاٌذ

   د. معٌل ٌون  شذة نجٌث جرعت

د. عدنتل 

 معترةوي

 21/7/2011 أدةء شحرذ ةلحستستر ةلٕسلرٌذ

 

 ندسذ 

ةٔتصتٔر 

 ةلرلرحتاٌذ

  لمً أحمد ةلعوي

 

 د.  ٌثم ةلرروةل

 د. علً أحمد

درةسذ طرق متدطعذ لدٌت  ةلدف د 

 ً قنتد ةٔتصتل ةللتتفٌذ ةلطورٌذ 

 ةلم صصذ ٔرستل ةلمعلومتر

6/4/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 منتؾ مدحر  د د

 

 د. ححٌث محمود

 د. علً علً

ة ةلذ ةلمعلدتر ةلصلحذ مل عوةدم 

محررتر ةلدٌ ل حتست دةم ةلفٕتر 

 ةلمعدنٌذ ةلمعتلجذ رٌمٌتاٌت  

16/2/2011 

 

قسم ةلحتسحتر 

 ٌذةْلرترون

    د. مرٌم ستعً ؼدٌر دروٌي

 د. حلسم عٌد

تحوٌل صور ةلن  ةلعرحً إلى 

 ملفتر نصٌذ

13/9/2011 

قسم ةللندسذ 

 ةلحرةرٌذ

 علً سعد

 

 د. صٕح دةإود

 د. علً دروٌي

تؤثٌر تؽٌر شفرةر توجٌه ةلرتؼط 

ةللوةاً على حترةمترةر عنفذ 

 TG-50 D5ؼت ٌذ مل طرة  

21/9/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلمٌرتنٌرٌذ ةلدوى

 ةسرةء لٌلى

 

    دد. ٔنت رنجو

 د.  إةد ةلصتلح

 -تحسٌل رفتءد تحوٌل ةلطتقً 

ةلشمسً / ةلرلرحتاً لمن ومذ 

  وتو لطتاٌذ /

14/11/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 + د. ححٌث محمود مت ل دٌوث

 د. حسٌل إحرة ٌم

تحسٌل رفتءد مرةجل أنتحٌث ةلللث 

 عذ ةلسورٌذةلعتملذ  ً ةلصنت

14/12/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلتصمٌم وةِنتتج

 أمل حتتم

 

 د. أحمد سٕمذ

 د. علً  ٌرحك

درةسذ تؤثٌر ةلرطوحذ ةلنسحٌذ على 

تآرل ةلفؤذ حفعل تؽلؽل 

 ةلرلورٌدةر 

16/5/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلتصمٌم وةِنتتج

 حتسم مؽرقونً

 

 د. أحمد سٕمذ

 د.  رر  فٌؾ

تتعري للت درةسذ ةلمشترل ةلتً 

ةِعمدد ةلدوةرد  ً  طوط ةْنتتج 

ةَلٌذ لم تح  مدٌنذ ةلٕذقٌذ 

 أسحتحلت وطرق معتلجتلت 

24/5/2011 
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الهندسة 

المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم ةللندسذ 

 ةْلرترونٌذ

 تلتمذ علً

 

 د.علً ةلعلً

 علً أحمد

-درسذ شحرتر ةلمحطتر ةلجوٌذ 

  طذ ةلححث قتحلذ لتعدٌل

24/5/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلتصمٌم وةِنتتج

 + د.محمد   رد ر نت م ةسحرمنذ

 د. سمٌر رفت

ةست دةم ةلموةد ةلٕصدذ  ً وصل 

 عنتصر ةَٔر

 

14/12/2011 

 

قسم ةللندسذ 

 ةْلرترونٌذ

 جلٌلذ نجتر

 

د.شعٌث محمود+  

 د.رمتل جونً

 

/ PMWدرةسذ ن تم ةلتحرم /

حتل ٌٕت ةلشمسٌذ رمنحي للطتقذ 

لرحط ةلعمل عند ةلندطذ ةٔع مٌذ 

/MPP /-  

29/12/2011 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 د. أٌوث حسل جورتستت حدور

 دد. ٔنت رنجو

درةسذ تجرٌحٌذ لتدرج ةلحرةري 

 ً   ةل حرةري شمسً /  طذ 

 ةلححث قتحلذ للتعدٌل

13/9/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 حلٌمذ ةللر 

 

 د. جتحر دٌحذ

 د. أٌوث حسل

ةلطتقذ ةٔست دةم ةلم دوج لتدنٌتر 

 ةلشمسٌذ / ع ل وتس ٌل /

30/5/2011 

 

قسم ةلحتسحتر 

 ةْلرترونً

 دٌتنت مرٌ 

 

 د. حسل ةِحمد

 دد. مرٌم ستعً

ةست دةم معتلجذ ةلصورد  ً 

 ةلمجتل ةلطحً

25/9/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

رةاد  إةد سٌد 

 أحمد

 د. محمد علً

 د.علً دروٌي

ٌذ درةسذ دمج محطذ ح ترٌذ تدلٌد

مي عنفذ ؼت ٌذ /  طذ ةلححث 

 قتحلذ للتعدٌل

21/9/2011 

 

 ندسذ 

ةٔتصتٔر 

 ةلرلرحتاٌذ

 رحى دةإود

 

 د.صتدق علً

 د.عمتر حتلوي

تطحدتر أن مذ قوةعد ةلمعطٌتر 

وتدنٌتر ةٔتصتٔر  ً ةل دمتر 

 ةلطحٌذ ةلعٕجٌذ

25/9/2011 

 

قسم ةللندسذ 

 ةْلرترونٌذ

 رٌم عٌسى

 

د. عدنتل 

 معترمتوي

درةسذ مشترل حروترول 

MOBIL I P   ةلشحرتر ً 

 طذ ةلححث قتحلذ  -ةلمتندلذ  

 لتعدٌل

21/8/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

 

 علً ةلحلوةنً

 

 أحمد أحمد

 قٌ  عحود

 

ةلححث  ً ةلعوةمل ةلمسححذ للحوط 

ةلجلد  ً شحرذ ةلتوتر ةلمتوسط 

 -ل ط حلورةل  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ 

 تحلذ لتعدٌل طذ ةلححث ق

19/1/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 

 نت م دٌث

 

 د. جتحر دٌحذ

 دد. ملت أحمد

 

ة تحتر تصمٌم مولد ح تر ٔلذ 

تحرٌد ةمتصتصٌذ لتولٌد أرحر رمٌذ 

ح تر ممرنذ حوةسطذ ةٔشعت  

 ةلشمسً

13/9/2011 

 

 ندسذ 

ةٔتصتٔر 

 ةلرلرحتاٌذ

 نؽم عحت 

 

د. تتج ةلدٌل 

 جرر 

 لسموءل صتلحد. ة

تحلٌل وتدٌٌم أدةء ن تم حصري 

متعدد ةٔقنٌذ " رقمٌذ وتشتحلٌذ " 

ٌعتمد تدنٌذ تنرٌد ةلحوةمل 

  SCMةلفرعٌذ 

26/9/2011 
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الهندسة 

المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

قسم  ندسذ 

 ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

 د. جورج ةسحر  ٕ مشدوق

 د. سمٌذ شروؾ

ةلدرةسذ ةلفنٌذ وةٔقتصتدٌذ  ً 

مدٌنذ ةلٕذقٌذ ٔست دةم ةلمصتحٌح 

رحتاٌذ ةلعتملذ على ةلطتقذ ةلرل

 ةلشمسٌذ

24/5/2011 

 

قسم ةللندسذ 

 ةْلرترونٌذ

 د. حسل عحت  روةد  رور

 د.أحمد صدر أحمد

درةسذ تؤثٌر ةلتوجٌه على جودد 

 ةل دمذ  ً ةلشحرتر

17/5/2011 

 ندسذ ةلتصمٌم 

 وةْنتتج

 عٕ طنو 

 

 د.علً ةلعلً

 د. رةمً منصور

ذ ةل وة  ةلفٌ ٌتاٌذ وةلمٌرتنٌرٌ

للموةد ةلحولٌمٌرٌذ ةلمحشود 

 حنفتٌتر عروٌذ سللو ٌذ محلٌذ

24/3/2011 

 

قسم ةللندسذ 

 ةلمٌرتنٌرٌذ

  رة  رجث

 

 د.نحٌل ؼدٌر

 د.علً سٕمً

 

درةسذ ن رٌذ وتجرٌحٌذ لن تم 

مشترك لترلٌؾ ةللوةء وةنتتج 

ةلمتء ةلمدطر حتٔ تدد مل ةلطتقذ 

 ةلشمسٌذ

11/1/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ِنتتجةلتصمٌم وة

 

 رةمً علً ؼنوم

 

 د. سمٌر رفت

 د. محمد ؼتنم

تؤثٌر ةلؽحتر ةْسمنتً ومت ٌرة ده 

مل م لفتر على حتلذ ووثوقٌذ 

ةلتجلٌ ةر وةَٔر ةلمٌرتنٌرٌذ  ً 

 معتمل ةْسمنر

14/12/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

 

حتسل محمود 

 سلٌمتل

 د. حستم عحدد

 د. موسى ةلمحمد

 

نوةتج ةٔحترةق على  درةسذ تؤثٌر

ةلتتآرل ةل ترجً لمو رةر 

مس نتر متء ةلتؽذٌذ  ً شررذ 

 مصفتد حتنٌت 

10/09/2011 

 

قسم  ندسذ 

 ةلدوى ةلمٌرتنٌرٌذ

د. جونً تدٕ+ د.  رحتث أررم عحٌد

 أٌوث حسل

ةلمدترنذ حٌل ةِنوة  ةلم تلفذ 

للمحتدٔر ةلحرةرٌذ حؽٌذ ةلوصول 

 إلى تحسٌل أدةالت

29/12/2011 

 ندسذ ةلحتسحتر 

 وةلتحرم ةَلً 

  +د.محمد حجت ٌذ ةٌلتث ةلدٌحتجذ

 د.علً سلٌمتل

تو ٌؾ ةست ٕ  ةلحٌتنتر  ً 

 تحلٌل حوةدث ةلمرور

10/09/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اب األسنان
 
 

جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

 د. حرمر ٌعدوث   تدي محمد

 د. منذر أسعد  

ةلسنً ةلتتلً لر ي ةلجٌث تدٌٌم ةل ر  

ةلفرً ةلمؽلق وةست دةم ةلطعوم 

 ةلع مٌذ ةلذةتٌذ ةلدشرٌذ ةٔسفنجٌذ

26/4/2011 

جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

 د. منذر أسعد +  ٕ عحد ةللتث

 د. علً  لٌل 

تدٌٌم  عتلٌذ ةلتترةروسترتٌد //  

سٌنترتٌل // وةست دةم ةلمفجر على 

 ةٔ تٕطتر ةلتتلٌذ للدلي ةلجرةحً

 لّرحتء ةلثتلثذ ةلسفلٌذ ةلمنطمرد

21/9/2011 

جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

 د.عحد ةلررٌم  لٌل ملرةل محمدي

 د. منذر أسعد 

تؤثٌر ةلعتمل ةلمسحث على نمط 

وموري ةلرسور ةلوجلٌذ ةلفرٌذا 

درةسذ ةسترجتعٌذ ِرشٌؾ مشفى 

ةٔسد ةلجتمعً  ً مدٌنذ ةلٕذقٌذ 

 عتم 25 ٕل 

23/10/2011 

د.محمد تٌ ٌنً  شتدي معوي ةسنتل تدوٌم

د.محمد 

 مسٌلمتنً

قرةءد عٕمتر ةلنرج ةلع مً عند 

ةٔطفتل ةلسورٌٌل حتست دةم ةلصورد 

ةلشعتعٌذ ةلحسٌطذ لٕحلتم وذلك  ً 

 سٌتق ةلمعتلجتر ةلتدوٌمٌذ

06/12/2011 
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 اب األسنان

د.محمد حشتر  سلٌٕ رلستتنذ تدوٌم ةسنتل

د.        مسٌلمتنً

 ٌحٌى ةلؽنطتوي

ذ  عتلٌذ حعي ةلؽسؤر ةلفموٌذ  ً مدترن

تؤثٌر ت على ةللوٌحذ ةلجرثومٌذ ةلرترد 

ةلمرة دذ لمعتلجذ ةلمررى حؤجل د تدوٌم 

 ةٔسنتل ةلثتحتذ درةسذ سرٌرٌذ م حرٌذ

06/07/2011 

 د. ن ٌه عٌسى + ةسمتعٌل ةلدٌنو تعوٌرتر ثتحتذ

 د. نتصر حلرلً

درةسذ م حرٌذ مدترنذ لمتتنذ 

 ً ةلجسور  ةلوصٕر ةلثتحتذ

ةلسٌرةمٌرٌذ ةلمعدنٌذ وةلجسور 

 ةل ررونٌذ

04/10/2011 

تدوٌم ةِسنتل 

 وةلفرٌل

 د. حت م حسل + ةٌمتل حرحور

 د.  تدي  لٌل

ةلمٕمح ةلشعتعٌذ ةلسٌفتلومترٌذ 

لحتٔر ةلصنؾ ةلثتلث عند ةِطفتل 

 ةلسورٌٌل حجتمعذ تشرٌل .

06/12/2011 

 صر حلرلً د. نت أستمذ ةل طٌث تعوٌرتر ثتحتذ

 د. ن ٌه رقٌذ 

ةلتدٌٌم ةلم حري لثحتر ومتتنذ أشرتل 

م تلفذ مل ةِوتتد ةلجذرٌذ ةلمصنوعذ 

 مل ةلرةنتج ةلمررث ةلمدوى حتِلٌتؾ .

18/4/2011 

 حستم عحد ةلفتتح تعوٌرتر ثتحتذ

 

 د. نتصر حلرلً

 د. ن ٌه عٌسى

 

درةسذ م حرٌذ مدترنذ حٌل ن تمً 

 (CERAMIC REPAIR 

REVENEER   لتدٌٌم قود )

ةرتحتط ةلرمحو ٌر حتلتعوٌي 

 ةل   ً ةلمعدنً ةلمرسور .

21/12/2011 

 

 محمد معتوق تعوٌرتر ثتحتذ

 

 د. محمد تٌ ٌنً

 د. محمد مسٌلمتنً

تدٌٌم  عتلٌذ ةٔن ٔق ةلمنحنً ) 

CST  ًةٔرجت  ةلرتل ً  )

لٕسنتل ةِمتمٌذ ةلعلوٌذ مي دعم 

 ةل رٌعتر ةلتدوٌمٌذ .

21/7/2011 

 

جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

 د.عحد ةلررٌم  لٌل أمجد عطٌذ

 د.ع ٌ  محمود 

دور أمترل ةلتثحٌر وعدد ت  ً تؤمٌل 

 ةستدرةر رسور ةلمررث ةلوجنً ةلفرً 

19/12/2010 

جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

تدٌٌم طرٌدذ جدٌدد  ً إؼٕق ةلنتسور  د. منذر أسعد مٌستء ةل تلد

ةلفموي ةلجحًٌ ةلحتصل حعد قلي 

ِسنتل حتست دةم ةلرحى ةلثتلثذ ة

 ةلمندولذ

13/3/2011 

جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

 د. حرمر ٌعدوث  وةال عمر

 د.  ترول ةل ٌر

طحٌعذ ةِرٌت  رت تٕط مرة ق 

ٔنطمتر أو ةنحصتر ةٔرحتء ةلثتلثذ 

 ةلسفلٌذ

15/5/2011 

قسم جرةحذ ةلفم 

 وةلفرٌل

 د. علً  لٌل +  عحد ةلرحمل جتحر

  د.مٌشٌل حطر

طرق تعوٌي ةلفدد ةلمتدي  ً ةلنسج 

حعد ةٔستاصتل ةلجرةحً للسرطتنذ 

قتعدٌذ ةل ٌٕت  ً ةلوجه لمررى 

 مشفى ةِسد ةلجتمعً

10/09/2011 

 تدوٌم ةسنتل

 

ةمٌل تدً حور 

 رودسري

د.محمد قصً 

+       ةلمنجد

 د. تدي  لٌل

درةسذ ةلعٕقذ حٌل ةلحتجذ ةلفعلٌذ 

ر للمعتلجذ ةلتدوٌمٌذ ومتطلحت

ةلمرٌي  ً مدةر  ةلٕذقٌذ 

 لطٕث ةلمرحلذ ةلثتنوٌذ 

29/12/2011 

 

قسم ةلتعوٌرتر 

 ةلثتحتذ

 

 د.ن ٌه عٌسى رةنٌت حسنذ

 د. نتصر حلرلً

 

درةسذ م حرٌذ ٔ تحتر ثحتر 

ومتتنذ ةلدعتمتر على ةلؽرستر 

 ً لن مذ ةل ر  ةلتً ٔ تعتمد 

حرةؼً ةلتثحٌر لرحط ةلدعتمتر 

 حتلؽرستر

21/7/2011 
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 ؼ ل صت ٌت ةدةرد ةعمتل

 

 د. حستم  ة ر

 

تحسٌل جودد ةل دمذ وأثر ت على 

 -ةلتنتسٌذ للمن متر  ٌتدد ةلددرد 

درةسذ مٌدةنٌذ على مإسسذ 

 ةلطٌرةل ةلعرحٌذ ةلسورٌذ 

14/12/2011 

 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

 

 د.نلتد نتدر ةٌتد نتصر

 

درةسذ تحلٌلٌذ ِدةء ةلمتلً  ً 

قطت  ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ  ً سورٌذ 

درةسذ مٌدةنٌذ للمإسسذ ةلعتمذ -

 لتولٌد وندل ةلطتقذ ةلرلرحتاٌذ

02/03/2011 

 

قسم ةلعٕقتر 

 ةلدولٌذ

 

 د.محمد طٌوث منى رتمل حسل

 شرٌث حشمتنً

 ت رد ةلعنؾ ةلمن لً ومنعرستتلت 

على ةلتنمٌذ ةٔقتصتدٌذ 

وةٔجتمتعٌذ  ً محت  ذ 

 طرطو 

03/05/2011 

 

قسم ةلسرتل و 

 ةلتنمٌذ

 دد. ٌمل منصور  دٌتل جحٌلً

 دد. ٌسٌرد درٌحتتً

ةِعمتل ؼٌر ةلمؤجورد للمرأد 

 ر ت على ةلمستوى ةلمعٌشً وأث

25/05/2011 

 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

د.صٕح شٌخ  حسل أو ول

 دٌث

 

قٌت  وتدوٌم ةتجت تر ةلمدٌرٌل 

 -نحو تطحٌق إدةرد ةلجودد ةلشتملذ

درةسذ مٌدةنٌذ على قطت  

ةلصنتعتر ةلؽذةاٌذ  ً ةلستحل 

 ةلسوري

07/06/2011 

 

د. حسٌل شٌخ  مت ر ححٌث قسم ةلمحتسحذ

        محمد 

 د.عمر سٌدي

إدةرد ةٔرحتح ةلمحتسحٌذ وةلعوةمل 

ةلمإثرد علٌلت  ً ةلشررتر 

 ةلمست مذ ةلسورٌذ

11/09/2011 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

د.صٕح شٌخ  دٌتنت  تٌتً

 دٌث

تنمٌذ ةلددرةر ةْحدةعٌذ 

وةٔحترترٌذ لدى ةلمدٌرٌل ودور ت 

 ً ر ي رفتءد و عتلٌذ ةِدةء  ً 

رةسذ مٌدةنٌذ د-من متر ةٔعمتل 

على قطت  ةلصنتعتر ةللندسٌذ 

  ً سورٌذ

04/10/2011 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

 دد . منى حٌطتر   تر  ةلروة  

 د. عفٌؾ صندوق

ةلمعتٌٌر ةلدولٌذ ٔتفتقٌذ حت ل 

 وأثر ت على ةٔاتمتل ةلمصر ً

02/02/2011 

 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

لؽذةاٌذ ةلعرحٌذ  ً  ل ةلفجود ة دد. ثنتء ةحت ٌد ةٌتد  ٌتً

 تدلحتر ةِسعتر ةلعتلمٌذ

13/2/2011 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

 

د.محمد عحت   رٌم محمد

 دٌوث

 

دور ةٔعٕل حتٔنترنٌر  ً 

درةسذ  -تسوٌق ةل دمتر ةلسٌتحٌذ

مٌدةنٌذ على ةلمنشآر ةلسٌتحٌذ  ً 

 ةلستحل ةلسوري

14/12/2011 

 

تدٌٌم ةٔجرةءةر ةلرقتحٌذ على  ٌلدد.  لٌلى ةلطو رٌم  طٌث قسم ةلمحتسحذ

 -ممترسذ ةلمحتسحذ ةلحرومٌذ 

درةسذ حتلذ على ةل دمتر ةلفنٌذ 

 حتلٕذقٌذ

 

9/2/2011 
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 قسم ةِحصتء

 

 نذٌر مسلم 

 

 د.ٌسٌرد درٌحتتً

 

درةسذ تحلٌلٌذ لدور ةلمصرؾ 

ةل رةعً  ةلتعتونً ةلسوري  ً 

تحدٌق ةلتنمٌذ ةل رةعٌذ  ً 

 2779 محت  ذ ةلٕذقٌذ مل عتم

  1229ولؽتٌذ عتم 

14/8/2011 

 

ةلعوةمل ةلمفسرد للتحتٌل  ً  د.محمدةلعثمتل مً رٌحتوي قسم ةلمحتسحذ

مستوى ةٔ صتح   ً ةلمصترؾ 

 درةسذ مٌدةنٌذ  -ةٔسٕمٌذ 

21/8/2011 

 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

 د. طر ذ شرٌدً رشت دوري

 

إدمتج قطت  ةلندل  ً ةلت طٌط 

) حتلذ ةلجملورٌذ ةلحنٌوي للسٌتحذ 

 ةلعرحٌذ ةلسورٌذ (

24/1/2011 

 

 قسم ةِحصتء

 

 د.شرٌث حشمتنً سمٌذ شتمً

 د.متجد علً

درةسذ تحلٌلٌذ لجودد ةل دمتر 

ةلصحٌذ  ً سورٌذ وأثر ت على 

 ةلتنمٌذ ةلحشرٌذ 

24/1/2011 

أثر متطلحتر سوق دمشق لّورةق  د. محمد ةلحللول  تدي حٌدر قسم ةلمحتسحذ

 على تطور ملنذ ةلمرةجعذةلمتلٌذ 

24/1/2011 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

مٌ  ةل وري 

 ةلٌتل

دور ةل دمتر ةٔلرترونٌذ  ً  د.منذر مر ج

درةسذ  -ةلتسوٌق ةلمصر ً 

مدترنذ للمصترؾ ةلتجترٌذ 

 ةلسورٌذ ةلروٌتٌذ

21/8/2011 

قسم ةلسرتل و 

 ةلتنمٌذ

دةء أثر ةلتطور ةلترنولوجً على أ دد. ٌمل منصور  رح عرو

 ةلمإسستر ةلتؤمٌنٌذ

2/2/2011 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

تدٌٌم ةلدور ةٔقتصتدي  د.أستمذ نجوم شتدي ةل ٌر

وةٔجتمتعً  لمن متر ةٔمم 

 ةلمتحدد  ً سورٌت

3/3/2011 

محددةر ةست دةمتلمدتٌٌ  ؼٌر  د. مت ر ةِمٌل لمت علً قسم ةلمحتسحذ

ةلمتلٌذ  ً تدٌٌم ةدةء ةلوحدةر 

دٌذ درةسذ مٌدةنٌذ على ةٔقتصت

 ةلمنشآر ةلصنتعٌذ ةلسورٌذ / 

10/3/2011 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

ةتفتقٌتر ةلتجترد ةلثنتاٌذ وأثر ت  د.سلمتل عثمتل نٌفٌل ةلحو 

 -على ةلتجترد ةل ترجٌذ ةلسورٌذ 

درةسذ  تصذ لٕتفتقٌذ ةلسورٌذ 

 ةلتررٌذ

10/4/2011 

تحلٌل دور ةلمإسستر ةلتؤمٌنٌذ  ً  منصوردد .ٌمل  دةرٌل جلمودي قسم ةِحصتء

 ةلتنمٌذ ةٔجتمتعٌذ  ً سورٌذ / 

15/5/2011 

دور ةلمشروعتر ةلرؽٌرد  ً  دد. ٌمل منصور عفرةء أحمد قسم ةِحصتء

درةسذ مٌدةنٌذ على  -تمرٌل ةلمرأد 

 ةلمنطدذ ةلستحلٌذ

15/5/2011 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

د. نور ةلدٌل  رٔ موسى

  رم 

 2771 –تم ةِمم ةلمتحدد ن 

للحستحتر ةلدومٌذ وتطحٌدتته  ً 

 سورٌت

17/5/2011 
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قسم إدةرد 

 ةِعمتل

درةسذ أثر تنمٌذ ةلموةرد ةلحشرٌذ  د.رندد دٌث ستمً حسل

على رفتءد ةلمن متر ةلصنتعٌذ 

  ً  ل ةلمنت سذ ةلمحلٌذ وةلدولٌذ 

4/7/2011 

طحٌق ن تم ةلرمتل ةلصحً ةثر ت د.محمد عرروي رنت ةلدعحول قسم ةِحصتء

 على ةلتنمٌذ ةٔجتمتعٌذ  ً سورٌت

26/7/2011 

 ح  ةلدوةام ةلمتلٌذ ةلمرحلٌذ  د.عمر سٌدي رحٌي مرود قسم ةلمحتسحذ

وأثرد على قرةرةر ةٔستثمترةر  

 درةسذ مٌدةنٌذ  ً سورٌت -

11/9/2011 

ةٔقتصتد 

 وةلت طٌط

لتجترد ةل ترجٌذ درةسذ تحلٌلٌذ ل د. حٌتل سلمتل  عٕ  ٌدةل 

ودور ت  ً تحفٌ  ةلنشتط 

 ةٔقتصتدي  ً سورٌذ 

26/12/2011 

د. ؼتدد حوةط +    رةمً أحمد  ةدةرد ةٔعمتل 
 د.حنتل تررمتل

درةسذ ةمرتنٌذ  ر  تطحٌق ةلحرومذ 
ةٔلرترونٌذ وأثر ت  ً مرمت حذ ةلفستد 

درةسذ مٌدةنً على شررتر –ةٔدةري 
ستحل ومإسستر ةلدطت  ةلعتم  ً ةل

 ةلسوري 

26/12/2011 

 ةدةرد ةعمتل

 

 سلت علً

 

 د. علً مٌت

 دد. ؼتدد عحت  

 

درةسذ تحلٌلٌذ للعوةمل ةلمإثرد على 

درةسذ  -درجذ ةِمتل ةلمصر ً 

مدترنذ على ةلمصترؾ ةلعتمذ 

 وةل تصذ  ً ةلستحل ةلسوري

24/11/2011 

 

 رشت جدٌد قسم إدةرد ةِعمتل

 

 د. طٕل سلٌمتل

 طٌلد.  تطر سلٌ

أثر  ٌتدد ةل دمتر ةلمصر ٌذ ؼٌر 

ةلتدلٌدٌذ على رفتءد ةلعمل ةلمصر ً 

 ً نموذج ةلمصرؾ ةلتجتري 

 ةلسوري .

3/11/2011 

ةٔقتصتد 

 وةلت طٌط

 دٌنت صو تل

 

 د. رروةل ةلعمتر

 د. عفٌؾ صندوق

ةلتموٌل وةٔستثمتر  ً ةلمصترؾ 

ةْسٕمٌذ ومستدحللت  ً ةلصنتعذ 

 ةلمصر ٌذ

9/8/2011 

سم إدةرد ق

 ةِعمتل

تحلٌل قوى ةلمنت سذ وأثر ت على  د. حسٌل ةحرة ٌم  ٌتد دروٌي

 -ةت تذ ةلدرةرةر ةٔسترةتٌجٌذ 

درةسذ مٌدةنٌذ على ةلمصرؾ 

 ةلتجتري ةلسوري .

17/11/2011 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

قٌت   عتلٌذ ةلم ٌج ةلتسوٌدً وأثرا  د. ستمر قتسم سومر ؼتنم

 -ذ للمن مذ على  ٌتدد ةلحصذ ةلسوقٌ

درةسذ مٌدةنٌذ على منشؤر ةلصنتعتر 

 ةل رةعٌذ  ً ةلستحل ةلسوري

22/3/2011 

قسم ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

دور ةلسٌتستر ةلمتلٌذ  ً تفعٌل  د. حٌتل سلمتل عفرةء  رور

 ةلتجترد ةل ترجٌذ

24/3/2011 

 مدى مٕءمذ تطحٌق معتٌٌرد د. ةحرة ٌم ةلعلٌ  عفرةء  حلوط قسم ةلمحتسحذ

ةلتدرٌر ةلمتلً ةلدولٌذ  ً حٌاذ 

 ةِعمتل ةلسورٌذ

6/4/2011 

قٌت  أثر محددةر ةلررت ةلو ٌفً  د.رندد علً دٌث عٕ دةإد قسم إدةرد ةِعمتل

درةسذ مٌدةنٌذ  -على ةلؤء ةلتن ٌمً

على شررتر ةلدطت  ةلعتم وةل ت  

ةلعتملذ  ً مجتل صنتعذ ةلر تم 

 ذوأحجتر ةل ٌنذ  ً محت  ذ ةلٕذقٌ

7/6/2011 
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قسم إدةرد 

 ةِعمتل

ةلملرجتنتر وةلمعتري ةلثثدت ٌذ  د. أدٌث حر وم عٕ محمود حسل

وأثر ت  ً تحسٌل رفتءد ةلتسوٌق 

درةسذ مٌدةنٌذ على  -ةلسٌتحً 

ةلمنشآر ةلسٌتحٌذ  ً ةلستحل 

 ةلسوري

26/7/2011 

قسم إدةرد 

 ةِعمتل

وةمرتنٌذ  ةعتدد ةللندسذ ةٔدةرٌذ د. حستم  ة ر عٕم دٌحذ

تطحٌدلت  ً ةلمشت ً ةلعتمذ درةسذ 

مٌدةنٌذ على ةلمشت ً ةلعتمذ  ً 

 ةلستحل ةلسوري

28/3/2011 

د. عحد ةللتدي  ؼدٌر ححٌث قسم ةِحصتء

 ةلر تعً

ت طٌط ةلدوى ةلحشرٌذ  ً إطتر 

ةلت طٌط ةٔقلٌمً  ً محت  ذ 

 ةلٕذقٌذ

24/3/2011 

ةلوقتٌذ مل ةِمرةي ةلصنتعٌذ  حسٌل ةحرة ٌمد.   تطمذ عحد ةلحمٌد قسم إدةرد ةِعمتل

وحوةدث ةلعمل وأثر ت على إنتتجٌذ 

ةلموةرد ةلحشرٌذ  ً ةلمإسستر 

درةسذ مٌدةنٌذ على  -ةلصنتعٌذ

 ةلعتملٌل  ً شررذ مصفتد حتنٌت 

26/7/2011 

مدى ةمرتنٌذ تطحٌق ن تم ةِنشطذ  د. مت ر ةِمٌل ملند ش ٌ  قسم ةلمحتسحذ

ABC   ةلصنتعٌذ  ً ةلشررتر

 درةسذ مٌدةنٌذ -ةلسورٌذ 

23/10/2011 

د. عحد ةللتدي  ملند صدر قسم ةِحصتء

 ةلر تعً

دور ةِسرد  ً تمرٌل ةلدٌم 

ةٔجتمتعٌذ لدى ةِحنتء وأثر ذلك 

 ً ةلتنمٌذ ةٔقتصتدٌذ وةٔجتمتعٌذ 

 درةسذ تطحٌدٌذ  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ -

24/3/2011 

ةٔقتصتد 

 وةلت طٌط

 د.ثنتء أحت ٌد صفتء عحود

 د.ستمر قتسم

دور مإسستر دعم ةلصتدرةر  ً 

تنمٌذ ةلصتدرةر ةلسلعٌذ ةلسورٌذ 

 درةسذ مدترنذ

14/12/2011 

 د. ستمر قتسم  عمر ؼندورد تسوٌق

 د  ثنتء أحت ٌد 

قٌت  أثر ةلتروٌج على تنمٌذ 

درةسذ مدترنذ  -ةلصتدرةر ةلسورٌذ 

على حعي ةلشررتر ةلصنتعٌذ ةلعتمذ 

  ً ةلستحل ةلسوريوةل تصذ 

26/12/2011 

 د. أدٌث حر وم عٕء جرجور  ةدةرد ةعمتل

 د.  تطر سلٌطٌل 

دور ةلتسوٌق حتلعٕقتر  ً  ٌتدد 

درةسذ   -درجذ ررت ةلعمٕء 

مٌدةنٌذ على شررتر ةلتؤمٌل 

 ةل تصذ  ً ةلستحل ةلسوري .

23/10/2011 

 
المعهد العالً 

للبحوث 
 البحرٌة

 دا.ة د تر عمتر حتر ألمت ش حٌولوجٌت ححرٌذ

 د.مفٌد ٌتسٌل

ةلنشتط ةلمرتد للحرترٌت ل ٕصتر 

 حعي ةٔسفنجٌتر  ً شتطىء ةلٕذقٌذ

07/07/2011 

 د.ة د تر عمتر ع ر عرحٌذ حٌولوجٌت ححرٌذ

 د. ملند حسل

 

درةسذ تؽٌرةر ترةرٌث ةلتجمعتر 

ةلدتعٌذ ةلححرٌذ  ً ةلشتطئ 

ةلسوري حتست دةم ةلمإشرةر 

 دٌذ وةلمتطوردةلدتعٌذ ةلتدلٌ

28/8/2011 
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المعهد العالً 
 لبحوث البٌئة 

د. محمد ؼفر      رٌمٌتء حٌاٌذ ةحمد علً رٌمذ

 د.تمٌم علٌت

مست مذ  ً ة ةلذ  تلوث ةلمٌتا 

حتلنفط حتست دةم موةد سللو ٌذ 

 مإستلذ

3/23/2011 

رٌتء حلجر 

 محٕ

د. ؼٌتث علوي    رٌمٌتء حٌاٌذ

 د.  ٌثم شت ٌل

د قتعدد حٌتنتر مست مذ  ً ةٌجت

 26لتددٌر جودد مٌتا ححٌرد 

 تشرٌل /  طذ ةححث قتحلذ للتعدٌل

10/30/2011 

 لٌنت ةلوعري

 

 رٌمٌتء حٌاٌذ

 

ةست دةم ةلموةد ةلمستمٌذ  

)ةل ٌولٌر وةلفحم ةلفعتل(  ً 

ت فٌي نسحذ ةلموةد ةلعروٌذ 

وةلعروٌذ ةلمرلورد  ً ةلمٌتد 

 ةلمست دمذ للشرث

14/12/2011 
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 1222/ رستال ةلدرتورةا ةلمسجلذ لعتم  9ةلملحق/ 

عنوان المشروع  المشرفون اسم الاالب القسم الكلٌة
 البحثً

 تارٌخ البدء

 
اَداب 
والعلوم 
 اإلنسانٌة

 د. محمد حصل + أرسم  ٌتي  لؽذ عرحٌذ 
 د. عدنتل أحمد 

قرةءد تدةولٌذ لستنٌذ  ً ةٔعٕم وةلتوةصل 
طحٌدٌذ على نمتذج مل وةٔقنت  درةسذ ت

 ةل طتحذ ةلسٌتسٌذ  ً ةلعصر ةِموي 

22/2/2011 

–ن رٌذ ةلسٌتق عند ةلعرث وةلؽرحٌٌل  د. محمد حصل   تطمذ حلذ  لؽذ عرحٌذ 
 درةسذ تطحٌدٌذ  ً ةلدص  ةلدرةنً

30/11/2011 

 د. ستمً عوي + رسرى   ٌري لؽذ عرحٌذ 
 د. متلك ٌحٌى

متء مفلوم ةلررورد ةلشعرٌذ عند عل
ةلنحو وةلصرؾ وةلحٕؼذ  حتى ةلدرل 

 قرةءد معتصرد  –ةلستحي ةللجري 

30/11/2011 

صورد ةَ ر  ً ةلروةٌذ ةلسورٌذ  د. تلد ٌسٌر إحرة ٌم ةلشحلً لؽذ عرحٌذ 

 م1222 -1222

25/10/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزراعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محتصٌل 

 حدلٌذ

ر د.ن ة-د.ن ٌه رقٌه ةؤ قتجو

 معٕ

تؤثٌر حعي ةلمعتمٕر ةل رةعٌذ  ً ةنتتجٌذ 

ونوعٌذ مجموعذ مل ةِصنتؾ ةلم روعذ 

 للفول ةلسودةنً ةلم تلفذ ورةثٌت  

8/2/2011 

 
 
 
 
 
 

 حستتٌل

 د. ٌثم ةسمتعٌل صفتء صحوح

 مت ل رجث

درةسذ ةلطر  ةلورةثٌذ لنو   و  ةلدث 

Prunus   ةلمنتشرد  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ

 دةملت رؤصول  ً ةللو ٌتروةمرتنٌذ ةست 

22/2/2011 

 د.محمد معٕ عحد ةلر ةق عتمر علً

 د.نصر شٌخ سلمتل

درةسذ ةلسلورٌذ ةلورةثٌذ للؽلذ ومرونتتلت 

 ً سٕٔر محلٌذ مل ةلحندورد حتست دةم 

 ةللجٌل نصؾ ةلتحتدلً.

26/7/2011 

محمد صٕح ةلدٌل 

 محمد

 د.ٌحٌى سلمتل

  ٌتد علوي

تلفذ مل ةلتؽذٌذ ةلمعدنٌذ تؤثٌر مستوٌتر م 

ةلفسٌولوجٌذ  لصنؾ  على حعي ةلعملٌتر

(  ً Jaffa orange ةلحت توي )ةلشتموتً

 محت  ذ طرطو 

3/5/2011 

 د.محمد أحمد حنتل ححق وقتٌذ

 حلتء ةلر تل

درةسذ حٌاٌذ وحٌولوجٌل لذحتحذ ةللتلوك 

وةست دةملت  ً ةلمرت حذ ةلحٌوٌذ لللتلوك 

 ةلمتفر .

22/2/2011 

ٌوسؾ -د.حرمر عحت   تدي دٌوث حرةج وحٌاذ

 ةدرٌ 

مست مذ تدنٌتر ةٔستشعتر عل حعد ون م 

ةلمعلومتر ةلجؽرة ٌذ  ً  طذ ةدةرد وتن ٌم 

 ةلؽتحتر

22/2/2011 

علوم ةلترحذ 

 وةلمٌتا

 د.عحد ةلع ٌ  حوعٌسى رحٌي  ٌنذ

 جلتد ةحرة ٌم

تؤثٌر ةست دةم مررحتر م تلفذ مل أمٕح 

  ةلترحذ ةلمشتدذ مل ةلرتلسٌوم  ً  وة

ةلسرحنتٌل ةلم روعذ حتلتفتح  ً منطدذ 

 رسث.

22/2/2011 

ةنتتج 

 حٌوةنً

 -د.محسل حمٌشذ عحٌدد ةلمصري

 ةحتستم معروؾ

ةلتلجٌل ةلتحتدلً حٌل نمطٌل مل ةلدجتج 

ةلسوري ةلحنً وةِسود ودرةسذ ة م 

 ةلمإثرةر ةٔنتتجٌذ عند ةللجل ةلنتتجذ

3/5/2011 

محتصٌل 

 حدلٌذ

 د.حول   وري  شتم ةِحمد

 د.صتلح قحٌلً

طحٌعذ ةلفعل ةلمورثً لحعي ةلصفتر ةٔقتصتدٌذ 

عند  جل مل ةلدمح ةلدتسً تحر مستوٌتر 

 م تلفذ مل ةٔجلتد ةلرطوحً

29/6/2011 

محتصٌل 

 حدلٌذ

 -د.محمد عحد ةلع ٌ  ملند ةلستلم

 د.سمٌر جرةد

تؤثٌر ةلتسوٌذ حتللٌ ر  ً ن م ةلحرةثذ 

ةلمتاٌذ وةنتتجٌذ صنؾ ةلدمح  وةلمدننتر

 72حلث 

26/7/2011 
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 الزراعة

علوم ةلترحذ 

 وةلمٌتا

أٌمل عحد ةللطٌؾ 

 روٌ 

د.ةٌلٌل  -د.منى حررتر

 محفوي

درةسذ  طر ةنجرةؾ ترحذ حوي نلر 

ةلرحٌر ةلشمتلً  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ 

حتست دةم تدنٌتر ةٔستشعتر عل حعد ون م 

 ةلمعلومتر ةلجؽرة ٌذ

9/8/2011 

ةنتتج 

 وةنًحٌ

 -د. لٌم عحد ةلع ٌ  حشرى ةلعٌسى

 لٌنه ةِمٌر

ة تحتر حعي ةلعوةمل ةلمثحطذ لتشرٌل 

ةلؽٕؾ ةلحٌوي  لجرةثٌم  ةلحتستورٌٕ 

 ةلمع ولذ مل ةن مذ شرث م ةر  ةلدوةجل

26/7/2011 

حرةج 

 وؼتحتر

علً -د.عمتد قحٌلً عحٌر ةحرة ٌم

 أحمد ٌتؼً-ثتحر

ر  مست مذ  ً درةسذ ةلتجدد ةلطحٌعً لّ

 ً موةقي   Cedrus Libaniةللحنتنً 

 ةنتشترا ةلطحٌعٌذ  ً سورٌذ

9/8/2011 

علوم 

 ؼتحتر

د.ٌوسؾ  -د.عمتد قحٌلً  تدي قت نجً

 ةلعلً

درةسذ تؤثٌر حنٌذ وتررٌث ةلمجموعتر 

ةلحرجٌذ  ً رمٌذ ونوعٌذ مٌتا ةِمطتر 

 ةلوةصلذ إلى ةري ةلؽتحذ  ً محمٌذ ةلفرلق

27/12/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم ال

 أ. د. ابشاْٛى انشاْب عغبو انشكبد كًٛٛبء 

 د.غغبٌ داؤد

انخكغٛش انغفض٘ نهُفبٚبث انبالعخٛكٛت 

)انبٕنٙ أٔنٛفُٛبث(إنٗ قطفبث 

 ْٛذسٔكشبَٕٛت

6/09/2011 

 أ. د. ػبذ انكشٚى يغًذ  يضذ٘ ساػٙ كًٛٛبء

 أ. د. فؤاد صبنظ

اصطُبع أغشٛت صذٚذة نهذٚهضة 

ٕاصٓب اإلنكخشٔكًٛٛبئٛت ٔدساعت خ

 ٔكفبءحٓب فٙ حغهٛت يٛبِ انبغش

27/09/2011 

 أ. د. يبنك ػقذة بُبَت انفبسط كًٛٛبء

 د.أيٛش انغبس صكش/ 

أ. د. ٚغش٘ يصطفٗ 

 ػٛغٗ

اصطُبع كٕاشف ػعٕٚت نخغذٚذ د٘ 

ْٛذسٔاٚش غٕكشبخٍٛ يٛغٛالث 

ٔبٕٛغهٛخبصٌٔ ٔفهٕسٔيٛخٕنَٕفٙ 

انًغخغعشاحبث انصٛذالَٛت بطشائق غٛفٛت 

 ظٕئٛت  

9/08/2011 

 د.ْبصش َبصش سصاٌ خٛش بك كًٛٛبء

 د. بٛخش الَضش

حطٕٚشانششٔغ انخغهٛهٛتنخغذٚذ انضسَٛخ 

انكهٛفٛبألٔعبغ انًبئٛت ٔاناليبئٛت بطشٚقت 

 انًؼبٚشة انكًَٕٛت ٔحطبٛقٓب بٛئٛبً 

9/08/2011 

 د. ْبصش َبصش يصؼب خهٛم كًٛٛبء

 د.ٚغش٘ ػٛغٗ

حطٕٚش ٔحصُٛغ يغبس٘ اَخقبئٛت نبؼط 

 ُبصش انًؼذَٛت انزقٛهت انعبسة ببنبٛئت  انؼ

22/02/2011 

   أ. د.ػبذ انؼضٚض أعؼذ أعبيت ػبذٔ كًٛٛبء

          د. غٛبد ػببط

 د. أٔنٛكب٘ كببخبٌ

دساعت انششٔغ انًزهٗ نفصم ٔحغذٚذ بُٗ 

 يشكببث انضئبق فٙ انًٛبِ انطبٛؼٛت

19/04/2011 

 ػهى 

 انغٛبة انُببحٛت

 الء انذٍٚأ. د. عغٍ ػ ٔفبء سصب

 د. ٔفبء غُذٔس

أرش انخشضٛش انغشاصٙ ٔانخغٛشاث 

انًُبخٛت ػهٗ انخُٕع انغٕٛ٘ انُببحٙ فٙ 

يٕقؼٙ انكبٛش ٔانًٛذاٌ انًغشٔقٍٛ يٍ 

 غبببث انالرقٛت

7/03/2011 

 

 

 

 

 أ. د. محمود مصطفى رةمٌت وردد ةلجٌولوجحت

 أ. د. دة ور لٌسل

 

 

درةسذ ةل صتا  ةلحترولوجٌذ للص ور 

 تٌذ  ً منطدذ تلرلخةلحت ل

29/6/2011 
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الهندسة 
 المدنٌة

 ندسذ 

 ةنشتاٌذ

 ؼتندي جحجتح مٌر ر حمٌشذ

 د. أحمد عحود

تطوٌرعٕقذ ةلسلم  ً ةلجوةا  ةلحٌتونٌذ 

ةللجٌنذ ةلتسلٌح حدرحتل  ؤ ٌذ وررحونٌذ 

CFRP 

25/1/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االلتصاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د.ستلم       د. علً مٌت ررتل ةلدترً أعمتل إدةرد

 سفلح ةلعول

قٌت   عتلٌذ من متر ةلتؤ ٌل وةلتدرٌث  ً 

درةسذ حتلذ  -تنمٌذ ةلموةرد ةلحشرٌذ 

 ةلشررذ ةلوطنٌذ للتدرٌث وةلتشؽٌل ةِردنٌذ

25/1/2011 

 

د. حستم  ة ر  د.ٌسٌرد  حٌتل حررتر إدةرد أعمتل

 درٌحتتً

ورمذ  ً شررتر نموذج مدترح لتطحٌق ةلح

ةلتؤمٌل ةلسورٌذ ودورا  ً  ٌتدد  عتلٌتلت 

درةسذ مٌدةنٌذ على شررتر ةلتؤمٌل 

 ةلسورٌذ

04/05/2011 

د.ستلم      د. علً مٌت   تٌل ةلسرحتل إدةرد أعمتل

 سفلح ةلعول

تدٌٌم ةثر ةلحرةمج ةلتدرٌحٌذ على أدةء 

درةسذ مٌدةنٌذ على ةلشررتر  -ةلعتملٌل 

 ذةلسٌتحٌذ ةِردنٌ

25/1/2011 

 

د. رروةل ةلعمتر   د.  مصطفى نور هللا إدةرد أعمتل

 أحمد محمد صدر

تدٌٌم جودد ةل دمتر ةلمصر ٌذ  ً 

 ةلمصترؾ ةلسورٌذ

23/3/2011 

 

ةقتصتد 

 وت طٌط

د.  د. نور ةلدٌل  رم  ةحتلتل قتحدلً

نسرٌل عحد ةلرحمل           

 د. أحمد محمد صدر

تموٌل ةٔقترةي ةل ترجً ودورا  ً 

 ةلتنمٌذ ةٔقتصتدٌذ  ً سورٌذ

23/3/2011 

 

نموذج مدترح لتطوٌر ن م تدٌٌم أدةء  د.علً مٌت  نتدي عطٌذ إدةرد أعمتل

مٌدةنٌذ درةسذ  -ةلعتملٌل  ً ةلمشت ً ةلعتمذ 

 على ةلمشت ً ةلعتمذ  ً ةلستحل ةلسوري

03/07/2011 

 

إحصتء 

 وحرمجذ

د.محمد ةلحسٌل   ٌنذ محمد

 ةلصطوؾ

ر ة تحتر ةلترنولوجٌت  ً ةلدطتعتر معتٌٌ

ةٔقتصتدٌذ مل من ور ةلت طٌط ةْقلٌمً 

 وأثر ذلك على ةلتنمٌذ  ً سورٌذ

03/07/2011 

 

ةٔعٕل ةلفعتل ودورا  ً ةلتؤثٌر على  د. علً مٌت نتصر ةلعرٌفً إدةرد أعمتل

درةسذ مٌدةنٌذ مدترنذ  -ةلسلوك ةٔستلٕرً 

 ٌذعلى شررتر ةٔتصتٔر  ً ةلسعود

26/07/2011 

 

ةست دةم نموذجً ةلحرمجذ ةل طٌذ وحرمجذ  د. صٕح شٌخ دٌث  دةء ةلشٌخ حسل إدةرد أعمتل

ةللدةؾ  ً  عتلٌذ ة تٌتر ةلم حج ةٔنتتجً 

درةسذ مدترنذ على شررتر  -ةِمثل 

ةلصنتعذ ةللندسٌذ  ً ةلدطتعٌل ةلعتم 

 وةل ت   ً سورٌذ

 
06/09/2011 

 

أثر مإشرةر ةلرؽوط وةلفر   د. مت ر ةِمٌل تر عحد ةلرحمل ةلح محتسحذ

وةلمحررةر على قٌت  ةلؽي  ً حٌاذ 

 درةسذ تجرٌحٌذ -ةلمرةجعذ ةلسورٌذ  

06/09/2011 

 

ةقتصتد 

 وت طٌط

درةسذ تحلٌلٌذ للتر م وةثرا على ةلمٌ ةل  د. سلمتل عثمتل عفرةء  رور

 م1221-2772ةلتجتري  ً سورٌذ للفترد 

06/09/2011 

سرتل 

 وتنمٌذ

ةٔستثمتر ةِمثل للموةرد ةلمتاٌذ  ً إطتر  د. محمود طٌوث  لدول ةلحدةد

 ةلت طٌط ةْقلٌمً  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ

26/07/2011 

ةقتصتد 

 وت طٌط

دور ةلمإسستر ةلمتلٌذ  ً تطوٌر ةلتجترد  د. سلمتل عثمتل رشت حلوم

 ةل ترجٌذ

09/08/2011 

إحصتء 

 وحرمجذ

درةسذ تؤثٌر ةلنت ذد ةلدٌموؼرة ٌذ على قود  دي ةلر تعًد. عحد ةللت ملند صدر

 ةلعمل ةلمتعلمذ  ً سوري

09/08/2011 
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 االلتصاد

أثر تطحٌق قوةعد حورمذ ةلشررتر على  د. عصتم ةلعرحٌد أحمد عٌسى عتصً محتسحذ

تددٌر ةلمرةجي ةل ترجً ٔحتمتل ةلؽي  ً 

درةسذ مٌدةنٌذ  ً حٌاذ  -ةلدوةام ةلمتلٌذ 

 ةِعمتل ةلسورٌذ

31/05/2011 

ةقتصتد 

 وت طٌط

أثر ةلتؽٌرةر ةلمنت ٌذ على ةلتنمٌذ  د. نور ةلدٌل  رم  أستمذ ؼرحتل

 ةلمستدةمذ  ً ةلمنطدذ ةلشرقٌذ مل سورٌت

14/09/2011 

ةقتصتد 

 وت طٌط

درةسذ  -ةْر تث ةٔقتصتدي ةلدولً  د. ن ةر قنو  منتل عتقل

تحلٌلٌذ َثترا على ةلتنمٌذ ةٔقتصتدٌذ  ً 

 سورٌذ

14/09/2011 
 

دوة ي وأستلٌث ةلمحتسحذ ةٔحدةعٌذ  ً  د.مت ر ةِمٌل مرٌم عحد ةلحلٌم محتسحذ

ةلشررتر ةلمست مذ ةلسورٌذ وتدٌم إجرةءةر 

 رشفلت مل قحل ةلمدقق ةل ترجً

14/09/2011 

ةقتصتد 

 وت طٌط

ةلفعتلٌذ ةٔقتصتدٌذ لن تم ةلندل متعدد  د. نور ةلدٌل  رم  محمد  ررد

 ومتطلحتر تطحٌده  ً سورٌذةلوستاط 

14/09/2011 

جمعذ علً ةسوٌسً  إدةرد أعمتل

 درحوك

نموذج مدترح لجودد ةل دمذ وتؤثٌر ت على  د. صٕح شٌخ دٌث

درةسذ مٌدةنٌذ مدترنذ  -ررتء ةلعمٕء 

على عمٕء شررذ ةل طوط ةلجوٌذ ةللٌحٌذ 

 وشررذ ةل طوط ةٔ رٌدٌذ  ً لٌحٌت

14/09/2011 

ةقتصتد 

 طوت طٌ

دور ةلسٌتسذ ةل ترجٌذ  ً موةجلذ  د. ٌوسؾ محمود ةٌتد  ٌتً

ةلرؽوط ةلسٌتسٌذ وةٔقتصتدٌذ على سورٌت 

 م 1221 -1222 ٕل ةلفترد 

27/09/2011 

 إدةرد أعمتل

 

 د. صٕح شٌخ دٌث عحٌر  ٌدةل

 

أثر ةلمؽرٌتر ةلعدٕنٌذ وةلعتطفٌذ 

ةلمست دمذ  ً ةْعٕل على ذةررد 

 لسلورٌذةلمستللك ونوةٌتا ة

15/11/2011 

 

ةقتصتد 

 وت طٌط

 

 د. ولٌد عتمر نورة منصورد

 د. أٌمل ةلعشعوي

تفعٌل وتطوٌر دور ةلدوى ةلعتملذ ةلمإنثذ 

  ً سوق ةلعمل ةلسوري

27/12/2011 

 

الهندسة 
 المعلوماتٌة

  ندسذ
 ةلحتسحتر

 د. رروةل دندد  مرر وٌن 

 د. قتسم قحٕل 

 

جمتر تطوٌر آلٌذ للرشؾ وت فٌؾ أثر ةلل

 ً شحرتر ةلحستستر ةلٕسلرٌذ عل طرٌق 

 MACنمذجذ ومحترتد حروتورول ةلطحدذ 

4/5/2011 
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 1222لعتم ة ةلمنج د  ٕل / رستال ةلدرتورةا  8ةلملحق/ 

عنوان المشروع  المشرفون اسم الاالب القسم الكلٌة
 البحثً

 تارٌخ الدفاع

 
 
 

اَداب 
والعلوم 
 اإلنسانٌة

 24/1/2011 حنتء ةلجملذ ةلعرحٌذ  ً شعر ةحل ةلدمٌنذ  د.إحرة ٌم ةلحث ٌر حك ند   لؽذ عرحٌذ

 د.و ٌق سلٌطٌل ٌعرث  رر لؽذ عرحٌذ

 

-2852ةثر ةلنلرذ ةلعرحٌذ  ً تطور ةلنثر )

( ةلفل ةلروةاً  ً سورٌذ ولحنتل  2726

 أنموذجت  

24/1/2011 

 

 محمد ةحرة ٌم لؽذ عرحٌذ

 

 د. حرمر عٌسى

 

جمي ودرةسذ  - دٌوةل ةِعشٌٌل

 وتحلٌل لشعر ةِعشٌٌل

24/03/2011 

أثر تعدد ةِوجه ةْعرةحٌذ  ً توجٌه  د.ستمً عوي ٌتسر مطرا جً لؽذ عرحٌذ

 ً رتث معتنً ةلدرآل  -ةلمعتنً ةلدٌنٌذ 

 وةعرةحه حثى نلتٌذ ةلدرل ةلرةحي ةللجري

26/05/2011 

إنتتج  الزراعة

حٌوةنً 

 أسمتك

عحد ةللطٌؾ شعحت ل 

 علً

 أدٌث سعد د.

 ةحرة ٌم. د

 )تررٌت(سنج لر

ة تحتر رفتءد ترحٌذ حعي ةِنوة  

ةلسمرٌذ ةلححرٌذ ةلدتحلذ لٕست رة   ً 

ةِحوةي ةلشتطاٌذ رمل  روؾ 

 ةلمٌتا ةلححرٌذ ةلسورٌذ

28/3/2011 

         د. عٌسى رحٌحو حستم ةلنتاث علوم ةلترحذ

 حوعٌسى ةلع ٌ  عحد. د

ةل ٌتول  ً  أثر إرت ذ م لفتر عصر ثمتر

ةِرةرً ةل رةعٌذ على حعي ةل وة  ةلحٌوٌذ 

 وةلرٌمٌتاٌذ وةلفٌ ٌتاٌذ وةْنتتجٌذ للترحذ

15/5/2011 

ةِنتتج 

 ةلحٌوةنً

 

 ؼنود جحٕوي

 

 د. علً نٌصت ً

 نعمذ  إةد. د

أثر ةْصتحذ ححعي ةلحوٌصٕر ةلطفٌلٌذ 

على صحذ و ةنتتجٌذ حٌوةنتر ةلذحح  ً 

 ةلستحل ةلسوري .

26/10/2011 

قسم 

 ةلحستتٌل

 د. سرحتل ٌٔدذ لٌنت رٌت

 د. جرج  م ول

درةسذ حٌولوجٌذ لتحدٌد ةلوحدةر ةلتصنٌفٌذ 

 ً ةلمنطدذ ةلشمتلٌذ crataeguyللجن  

 ةلؽرحٌذ مل سورٌت حتست دةم ةلمعتٌٌر ةلحدٌثذ

1/12/2011 

د. أ.د محمد معٕ عحد ةلمحسل مرعً

 متٌتدي حورة 

ذ لحعي ةلصفتر درةسذ ةلسلورٌذ ةلورةثٌ

ةٔقتصتدٌذ  ً سٕٔر مرحتر  ةتٌت  مل قر  

 ةلروست 

14/8/2011 

أ.د محمد معٕ         تٌل ةلوةوي  ةلمحتصٌل 

 د. و تء شومتل

سٕٔر مل ةلحم  وتوصٌفلت  ةنت تث 

 حتست دةم حعي ةلمإثرةر ةلج اٌذ 

23/5/2011 

 
 
 
  العلوم
 

 

قسم ةلحٌاذ 

 ةلمتاٌذ

 لمى جرعت 

 

 د ٌتسٌل د. مفٌ

 معروؾ ةحتستم. دد

تطحٌق ةلتدتنتر ةلحٌوٌذ  ً معتلجذ 

حعي ةلموةد ةلفعتلذ سطحٌت   ً 

ةلمن فتر  ً مٌتا ةلصرؾ لمدٌنذ 

 ةلٕذقٌذ مل أجل تنمٌذ مستدةمذ 

15/05/2011 

 

قسم 

 ةلرٌترٌتر

   د. عدنتل ةل رٌؾ حرةءد عفٌصذ

 محفوي سلٌل. د

درةسذ معممذ  ً ةلتحدث ةْحدةثً 

 مت  ةلمجموعتر ةلنجمٌذوةجت

21/09/2011 

 

علم ةلحٌتد 

 ةلنحتتٌذ

درةسذ حعي أنوة  ةلفلورة   ثنتاٌتر ةلفلدذ  د. سرحتل ٌٔدذ محمد  م لوؾ

    ً محت  ذ ةلٕذقٌذ

24/11/2011 

     د. سرحتل ٌٔدذ  تطمذ حتج موسى 

 د. محمود علً

تدٌٌم وإدةرد آثتر ةلحرةاق على ةلتنو  ةلحٌوي 

ً على حعي موةقي ةلؽتحتر ةلطحٌعٌذ  ً ةلنحتت

 سورٌت

14/12/2011 
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الهندسة 
 المدنٌة 

ةللندسذ 

 ةِنشتاٌذ

 

 حتدٌذ حٌدر

 

 د. محمود سعٌد

 ررٌستٌتٌتل
 رترستل+حو ر

 رونرذ

ةلححث عل ةلشرل ةِمثل للمدتطي 

ةلعررٌذ  ً ةلجٌ ةل ةلمعدنٌذ رقٌدذ 

 ةلجدرةل

 

18/04/2011 

 

الهندسة 
المٌكانٌكٌة 

 ربائٌة والكه

ةٔتصتٔر 

 ةلرلرحتاٌذ

 

 نتجً محمد

 

 د. حسل عحت 

 

 ةلتشحٌك عتلً ةِدةء 

 

10/10/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االلتصاد
 

 

 

 

 

ةلسرتل و 

 ةلتنمٌذ

 

عفحفذ دروٌي 

 شمل 

 

 د.محمود طٌوث

 هللا عحد ةعتدةل.د

درةسذ تحلٌلٌذ ِستلٌث ةلمعتملذ 

ةلوةلدٌذ وعٕقتلت حتلسلوك ةلعدوةنً 

مرحلذ ةلتعلٌم ةِستسً  لدى تٕمٌذ

درةسذ  -وأثرا على ةلتنمٌذ ةلحشرٌذ

 تطحٌدٌذ  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ

03/05/2011 

 

قسم 

ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

 د.نور ةلدٌل  رم   ٌل ةلدٌل ةل  ٌري

 

(  ً B.O.Tجدوى ةعتمتد ن تم ةل)

سورٌذ نموذج تطحٌدً على قطت  

 ةلسٌتحذ / طذ ةلححث قتحلذ للتعدٌل .

14/12/2011 

 

قسم 

 ةلمحتسحذ

 د. لطٌؾ  ٌود رٌم عٌسى

 ةلعلٌ  ةحرة ٌم. د

ن تم ةلتدرٌر ةلمتلً  ً سورٌذ   مدى 

ةٔ صتح عل ةلمعلومتر  ً ةلتدترٌر 

 ةلسنوٌذ للشررتر ةلمست مذ 

12/10/2011 

قسم 

ةِقتصتد 

 وةلت طٌط

درةسذ تحلٌلٌذ ٔمرتنٌذ ةست دةم  د. محمد صدر  تدي أحمد

لمحتى على ةلم تطرد  أسلوث ةلتدقٌق ة

حتلذ تطحٌدٌذ ةلمصروؾ ةلتجتري  -

 ةلسوري

02/02/2011 

إدةرد 

 ةِعمتل

 

 سومت سلٌطٌل

 

 د. علً مٌت

 ةحرة ٌم حسٌل. د

درةسذ تحلٌلٌذ لمتطلحتر ةلتطحٌق 

ةلفعتل لٓدةرد ةٔسترةتٌجٌذ  ً 

درةسذ  -من متر ةِعمتل ةلسورٌذ 

مٌدةنٌذ على ةلمن متر ةلصنتعٌذ 

 وةل تصذ  ً محتق ذ ةلٕذقٌذةلعتمذ 

08/08/2011 

 

 ةِحصتء

 

د. عحد ةللتدي  شروق حررتر

 ةلر تعً

 حمتدد هللا عحد. د

نمذجذ ةل صوحذ ةل وةجٌه  ً سورٌذ 

حتست دةم ةلتحلٌل ةٔحصتاً متعدد 

 ةلمتؽٌرةر

22/8/2011 
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 ٕل ةلعتم  درٌسٌذأححتث منشورد  ً مجٕر علمٌذ  ترجٌذ ِعرتء ةللٌاذ ةلت/ 7ملحق /ةل

1222. 

 مكان النشر عنوان البحث اسم الباحث الوحدي البحثٌة القسم الكلٌة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عة
را
لز
ا

 

أ.د. رٌتي  ةل رتر ةلحستتٌل

  ٌدةل

درةسذ تؤثٌر مثحط ةلنمو دٌرسترٌل على 

 نوعٌذ شتول ةلحندورد

لححوث مجلذ ةلجدٌد   ً ة –

رلٌذ ةل رةعذ ستحت  –ةل رةعٌذ 

 –جتمعذ ةٔسرندرٌذ  –حتشت 

( لعتم 2( ةلعدد )26ةلمجلد )

1222 

أ.د. أدٌث سعد +  ةلتنو  ةلحٌوي ةلعلوم ةِستسٌذ

د مٌٕد   ري 

)لحنتل(  د.أٌلتل 

دٌد + د.حٌرم 

 أو تورك )تررٌت(

انغٛخبٌ ٔانذالفٍٛ فٙ انًٛبِ انبغشٚت 

) انغٕض انخشكٛتانغٕسٚت ٔانهبُبَٛت ٔ

انًشبْذة   انششقٙ نهبغش انًخٕعػ(

3112خالل سعهت انبغذ فٙ صٛف   

 Cetacean sightings in the 

Eastern Mediterranean Sea 

during the cruise in 

summer 2008 

 
 J. Black 

Sea/Mediterranean 

Environment  

Vol. 18, No. 1: 49-57  

 ةلعلوم ةِستسٌذ 

 + ةلحستتٌل

 ةلتنو  ةلحٌوي

 + ةل رتر

أ.د. أدٌث سعد 

نصر شٌخ 

سلٌمتل         

 مرح دةلً

تؤثٌر ةلري حمٌتا صرؾ ترحٌذ ةِسمتك  ً 

إنتتجٌذ ونوعٌذ ةلحندورد ) ةلطمتطم( 

 ةلم روعذ  ً ةلحٌر ةلحٕستٌرً.

ةلمجلذ ةلعرةقٌذ لٕست رة  

( 2( ةلعدد)8ةلمتاً  ةلمجلد )

 1222لعتم  - ا 

د.أدٌث سعد  ةلتنو  ةلحٌوي ٌذةلعلوم ةِستس
د.متلك علً 
 د. ٌثم ررحتج

عتدةر ةلتؽذٌذ عند سمك 

 ً   Mustelus mustelusةلدري

 ةلمٌتا ةلححرٌذ ةلسورٌذ

ست رة  ةلمجلذ ةلعرةقٌذ لٕ

( 1( عدد )8ةلمتاً  مجلد) 

 218-227 ا 

أ.د. محمد ٌحٌى   ةنتتج حٌوةنً 

 معٕ 

 د. سمٌر ةِحمد 

 م. رةم  حسٌتل 

Phemotopic correlation and 

path coefficiemt analysis for 

yield and its contributers 

single crosses of maize 

(Z.maize L.) produced in 

Syria .  

 ةلمجلذ ةلعرحٌذ للحٌاتر ةلجت ذ 

15/22/1222 

ةلحستتٌل + 

 ةلعلوم ةِستسٌذ

ةلتنو  

ةلحٌوي+ 

 ةلفترلذ

 أ.د  ٌصل دوةي

  تء شومتلة.د.د و

 م. رٌمت ةلموعً

1- Moleular characterization 

and genetic diveroity in citrus 

genus in Syria- 

 

The internasional 

Journal for 

Agriculture and 

Biology,2011,vol.13,

No.2,351-356 

 أ.د  ٌصل دوةي  

 ة.د.د و تء شومتل

 م. رٌمت ةلموعً

2- Charactrrization and 

estimation of genetic diversity 

in citrus rootstocks 

- The internasional 

Journal for 

Agriculture and 

Biology,2011.13:571-

575. 

 د.علً نٌصت ً  

 د. إةد نعمذ

 م.ؼنود جحٕوي

ةنتشتر دةء ةلحوٌصٕر ةللحمٌذ  ً 

 حٌوةنتر ةلذحح  ً ةلستحل ةلسوري 

رلٌذ  –مجلذ جتمعذ رفر ةلشٌخ 

جملورٌذ  –ةلطث ةلحٌطري 

 مصر.
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 A study on the Effect of د. محمود حسل  

certain Factors on Growth of 

colletotrichum fragariae, The 

causal Agent of Anthracnose 

in Strawberry 

نشر  ً مجلذ ةلجدٌد  ً 

– 1222ةلححوث ةل رةعٌذ 

جتمعذ  -رلٌذةل رةعذ

 ةٔسرندرٌذ .

 Ascogaster)" ترحٌذ ةلمتطفل د. علً رمرتل  

quadridentata 

Wesmael(Hemenoptera: 

Braconidae)  ةلعدو ةلحٌوي لفرةشذ

ثمتر ةلتفتح   وتصنٌي ةِجل د وةِدوةر 

 ةلتً تستعد  ً إنتتجه

نشر  ً ةلمجلذ ةلعرحٌذ للحٌاتر 

 ةلجت ذ.

 

 Ascogaster"درةسذ قدرد ةلطفٌل  د. علً رمرتل  

quadridentata (Hemenoptera: 

Braconidae)   ةلعدو ةلحٌوي لفرةشذ

   Cydia pomonellaثمتر ةلتفتح  

ةلمنتج م حرٌت    على ةلتؤقلم  ً ةل روؾ 

 ةلحدلٌذ.

نشر  ً ةلمجلذ ةلعرحٌذ للحٌاتر 

 ةلجت ذ.

عة
را
لز
ا

 

 د. محمد أحمد  

دد. صحتح 

 ةلمؽرحً

حصر ةلفطور ةلممررذ للحشرةر  ً 

ٌذ و رةعٌذ م تلفذ  ً ترث ن م حٌا

 محت  ذ ةلٕذقٌذ  

 مجلذ وقتٌذ ةلنحتر ةلعرحٌذ.

ةلتدرٌر ةِول عل ةنتشتر  ٌرو  تد م  د. عمتد ةسمتعٌل  

 Psammotettisةلدمح ونتقله ةلحٌوي )

pravincialis على محصولً ةلدمح )

 وةلشعٌر  ً سورٌذ.

 Plant Diseasesمجلذ 

 ٌروسً تحرقي ةلفول ةلتدة ل حٌل  د. عمتد ةسمتعٌل  

ومو ةٌٌك ةل ٌتر على نحتر ةلفول 

وتؤثٌر مت على إنتتجٌته وعلى معدل ةنتدتل 

 ةلفٌرو   ً حذورا.

مجلذ ةلجدٌد  ً ةلححوث 

 ةل رةعٌذ مصر

ةلرشؾ عل  ٌرو  ةصفرةر وتجعد أورةق  د. عمتد ةسمتعٌل  

(  ً ةلستحل TYLCVةلحندورد/ةلطمتطم )

 ةلسوري وتوصٌؾ حعي ع ٔته

 مصلٌت /سٌرولوجٌت .

 مجلذ وقتٌذ ةلنحتر ةلعرحٌذ

تحسٌل رفتءد حشرةر ةلمل لؽرحلذ أصنتؾ  د. عمتد ةسمتعٌل  

مل ةلحم  مدتومذ لفٌروسً ةلتفتؾ 

أورةق ةلفول وةْصفرةر ةلؽرحً على 

 ةلشوندر ةلسرري/ةلحنجر.

 

 

 

 

 

 مجلذ وقتٌذ ةلنحتر ةلعرحٌذ
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وم
عل
ال

 

ء
ٌا
ٌم
لك
ا

 

 وحدي الكٌمٌاء

 لٌلٌةالتح 

 والبٌئٌة 

 أ. د. عصتم محمد

 أ. د محمد نتصر

 د. عمتد حوٌجذ

"Distribution of Polycyclic 

Aromatic Hydrocarbons (PAHs) 

In Marine Shore Sediments of 

Alkaber Aljanuby River Estuary, 

Boundary River (Syria-

Lebanon)" 

 

 ةلمتنٌت

 نشر  ً مجلذ

FRESENIUS 

ENVIRONMENTAL 

BULLETIN, Vol.20, 

No.10, 2011, pp. 

2624-2631 

 وحدي الكٌمٌاء

 الفٌزٌائٌة 

 أ. د. عدل رومٌذ

 د. محمد ؼفر

لٌنت ةلوعري 

)طتلحذ درةستر 

 علٌت(

"Liquid phase adsorption of 

Phenol and Chloroform by 

activated Charcoal" 

 

 نشر  ً مجلذ ةلمتنٌت 

CHEMICAL 

ENGINEERING 

TECHNOLOGy,  

 Vol. 34, , No. 11, 

2011, pp. 1883-1890 

ء
ٌا
ٌز
لف
ا

 

 

 وحدي الفٌزٌاء 

 النظرٌة

 

 د. صٕح دومذ

 د.  دٌجذ  روث

 د. أمٌر تفٌحذ

 د. حستل ةلجندي

The Deformation Structure of 

the Even-Even p-and s-d 

Shell Nuclei" 

 مصر

 نشر  ً مجلذ

Alexandria Journal of 

Physics,1(1) ,2011. 

وم
عل
ال

  
 

   

  

 وحدي الفٌزٌاء   

 النظرٌة 

 أ. د. ن ٌه حٌدر

 د. سٌد ةحمد سفٌتر

 

Neutrino mass and the need 

to expand the standard model 

of elementary particle physics 

(sm)" 

 نشر  ً مجلذ ةللند

International journal of 

physics and applications. 

Issue 

(0974-3103), vol. 3, 

No. 3, (2011), 

pp.279-282 

 ٌٔوجد ٌٔوجد ٌٔوجد الٌوجد الجٌولوجٌا

 ٌٔوجد ٌٔوجد ٌٔوجد الٌوجد االحصاء

علم الحٌاي 

 النباتٌة

 ٌٔوجد ٌٔوجد ٌٔوجد الٌوجد

ٌة
ان
ٌو
ح
 ال
اي
حٌ
 ال
لم
ع

 

وحدي األبحاث  

والدراسات 

 جٌةلوالفٌزٌو

درةسذ ةثر ةلعمر و رط ةلو ل  "مست مذ  ً د. محمد درٌو 

وةلتد ٌل على تؽٌٌر معدٔر  رط رؽط ةلدم 

لعٌنتر حشرٌذ ذررٌذ  ً منطدذ سرتنٌذ 

 مل محت  ذ ةلٕذقٌذ"محدد

مجلذ رفر ةلشٌخ ةلطحٌذ مصر

/ 2/ ةلعدد /7ةلمجلد/ -ةلحٌطرٌذ

 م1222

وحدي األبحاث 

والدراسات 

 جٌةلوالفٌزٌو

طحتل ةلجمل وحٌد ةلسنم  "مست مذ  ً درةسذ د. محمد درٌو 

 تشرٌحٌت  ونسٌجٌت"

 

 مصر

مجلذ رفر ةلشٌخ ةلطحٌذ 

/ 2/ ةلعدد/7ةلحٌطرٌذ ةلمجلد /

 م1222
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وحدي األبحاث 

والدراسات 

 جٌةلوالفٌزٌو

"مست مذ  ً درةسذ ةثر ةلعمر و رط ةلو ل  د. محمد درٌو 

وةلتد ٌل على تؽٌٌر معدٔر  رط رؽط ةلدم 

منطدذ سرتنٌذ محددد  لعٌنتر حشرٌذ أنثوٌذ   ً

  ذ ةلٕذقٌذ"مل محت 

 مصر

مجلذ رفر ةلشٌخ ةلطحٌذ 

 -ةلحٌطرٌذ  ً شلر تشرٌل أول

 م1222

ت
ٌا
ف
ٌا
لر
ا

 

 

 د. سلٌمتل محمود المعلوماتٌة

"Spline collocation method with 

four parameters for solving a 

system of fourth – oder 

boundary – value problems" 

 

 رلتراةن

International journal of 

computer mathematics 

Vol. 88, No. 16, 

2011, pp 3468-3482 

 المعلوماتٌة

 Quintic spline methods with" د. سلٌمتل محمود

three collocation points for 

solving third – oder boundary – 

value problems" 

 

 ةِردل

MU'TAH Lil Buhuth 

wad-Dirasat, Vol. 26, 

No. 1, 2011, pp. 119-

139 

 التحلٌل

 الرٌافً
 د. محمد سوٌدتر

"On second oder epi-derivatives 

of convex functios in terms of 

 Hausdorff distance" 

 

 ةِردل

MU'TAH Lil Buhuth 

wad-Dirasat, Vol. 26 

,No .1 ,2011, pp .23-

42 

  

 التحلٌل

 الرٌافً
 د. محمد سوٌدتر

"On epi-derivatives of convex 

functios in Banch space" 

 

نشرر حتترٌخ  ةِردل

  ً مجلذ 21/8/1222

Journal of 

mathematics and 

statistics 

ة 
كٌ
نٌ
كا
مٌ
 ال
سة

ند
له
ا

ٌة
ائ
رب
كه
وال

 

و 
ت 

ال
صا

الت
 ا
سة

هن

ت
ٌا
ون
تر
لك
ال
ا

 

 د. مثنى قحٌلً 

M. 

Alkubeil

y, H. 

bettaha

r and 

A.Boua

bdallah 

"A new Application-level 

Multicost technique for 

Stable, Robust and 

efficient overlay tree 

construction" 

 

In Computer 

Networks 

(ELSEVIER), 

Vol:55, 

PP: 3332 – 3350, 

July 2011 

 ً
عال
 ال
هد
مع
ال

ئة
بٌ
 ال
ث
حو

لب
 

 د.  ٌنت حمود + ٌة البٌئٌةالولا الولاٌة  البٌئٌة 

طتلث ةلمتجستٌر 

  تٌ  ةلصتلح 

درةستر عل ةلؽذةء ةلطحٌعً ِسمتك 

 ً ةلج ء  Aspiusvoraxةلمطوةق 

 ةلسوري  ً نلر ةلفرةر 

ةلمجلذ ةلمصرٌذ للعلوم 

 ةلتطحٌدٌذ 

 / 9عدد/ / 16مجلد/

 1222تمو  
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ئة
بٌ
 ال
ث
حو

لب
 ً

عال
 ال
هد
مع
ال

 

ة 
رٌ
ح
لب
 ا
ا 
جٌ
لو
ٌو
لب
ا

 

رؼتم+  د. تنً ر 

دد.سمر ة تٌتر 

 +د.مر ؾ لحلح

Seasonal variations in 

Biomass and Abundance of 

Zooplankton in coastal waters 

of Wadi-Kandil, Lattakia, 

Syria 

 ةللند

International Journal 

of Oceans and 

Oceanography  

Vol.6,N.(1):1-8 pp. 

 First records of Phyllorhiza د.  تنً ررؼتم 

punctata Von Lendenfeld, 

(Cnidaria: Rhizostomeae) 

from the Mediterranean coast 

of Syria, 

 ةللند

International Journal 

of Oceans and 

Oceanography, 

vol.5,N.(2): 153-155 

pp. 
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خالل العام  ئة التدرٌسٌةأبحاث منشوري فً مجالت علمٌة داخلٌة ألعفاء الهٌ/ 21الملحق /

3122. 

ٌة
كل
ال

 

الوحدي  القسم

 البحثٌة

 مكان النشر عنوان البحث اسم الباحث

عة
را
لز
ا

 

عة
را
لز
ا

 

 

 

 اإلنتاج الحٌوانً

صحة أمراض 

الحٌوان 

 والدواجن

د.علً نٌصت ً   

د.  لٌم عحد 

 ةلع ٌ 

تدٌٌم جودد وصحذ حٌي ةلمتادد ةلمعروي 

 تجترٌذ.لٕستلٕك ةلحشري  ً ةلمحٕر ةل

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

 

 د.علً نٌصت ً

د.  لٌم عحد 

 ةلع ٌ 

 م. شحتدد سلٌمتل

ةلتلوث حتلسموم ةلفطرٌذ ) ةِ ٕتورسٌنتر (  ً 

موةد ةلعلؾ ةل تم ةلمستوردد وةلجت  د ةلمحلٌذ 

 وأثر ت  ً ةلمإشرةر ةْنتتجٌذ لدجتج ةللحم .

 مجلذ جتمعذ ةلفرةر

 

 

 اإلنتاج الحٌوانً

 

 

 الحٌوان تغذٌة

درةسذ إمرتنٌذ ةست دةم م لفتر ةِشجتر  د. تو ٌق دٔ

 ةلحرةجٌذ  ً تؽذٌذ ةلحٌوةل.

 مجلذ جتمعذ ةلحعث

 Saccharonycasتؤثٌر إرت ذ ةل مٌرد  د. تو ٌق دٔ

cerevicia  مإشرةر ةلنمو لحمٕل ةلعوة ً  

 مجلذ جتمعذ حلث

صدر للطتقذ تؤثٌر ةست دةم ثمتر ةلسندٌتل رم د. تو ٌق دٔ

 حدٌٕ  عل ةلشعٌر  ً تسمٌل ةلحمٕل.

 مجلذ جتمعذ ةلفرةر

عة
را
لز
ا

 

 

 

اه
مٌ
وال

ة 
رب
لت
 ا
وم
عل

 

 

 

 

 

 

 

 

خصوبة التربة 

 وتغذٌة النبات

 

أ.د.عحد ةلع ٌ  

 حو عٌسى

 ة.د.عٌسى رحٌحو

 م.أمجد حدرةل

أثر إرت ذ مستوٌتر م تلفذ مل مٌتا عصر ثمتر 

تدتل مل ةل ٌتول  ً محتوى أورةق وعصٌر ةلحر

 حعي ةلعنتصر ةلؽذةاٌذ

 

 مجلذ ححوث جتمعذ حلث

 

أ.د.عحد ةلع ٌ  

 حو عٌسى

 ة.د.عٌسى رحٌحو

 م.أمجد حدرةل

أثر إرت ذ مستوٌتر م تلفذ مل مٌتا عصر ثمتر 

لصؽرى وةلرثت ذ ةل ٌتول  ً  حعي ةلعنتصر ة

 ةلمٌرروحٌذ لترحذ م روعذ حتلحمرٌتر

 

مجلذ جتمعذ ةلفرةر 

 للدرةستر

 

.د.عحد ةلع ٌ  أ

 حو عٌسى

 ة.د.عٌسى رحٌحو

 م.أمجد حدرةل

أثر إرت ذ مستوٌتر م تلفذ مل مٌتا عصر 

ةل ٌتول مي ةلتسمٌد على حعي ةل وة  

ةلرٌمٌتاٌذ لترحذ م روعذ حتلحمرٌتر وعلى 

 إنتتجلت

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

أ.د.عحد  ةلع ٌ  

    حوعٌسى

 م.ر تا  تر 

عروي  ً نمو تؤثٌر نسث م تلفه مل ةلسمتد ةل

 وإنتتجٌذ نحتر ةلحندورد رمل ةلحٌور ةلحٕستٌرٌذ

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

 أ.د.لٌلى ححٌث 

 م.صحت سعٌد

أثر ةل لط حتل حل ةلحدري وةلرحرٌر ةلحر على 

 ةنحٕل ةلص ر ةلفوسفتتً  ً ترحذ رلسٌذ

 مجلذ جتمعذ تشرٌل
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 أ.د.لٌلى ححٌث كٌمٌاء التربة

 م.نجود منت 

ةلرصت  وةلرتدمٌوم على ةل وة  تؤثٌر معدنً 

ةلفٌ ٌترٌمٌتاٌذ   لترحذ طٌنٌذ حمرةء وأ رى 

 رملٌذ حت لتٌذ

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

فٌزٌاء وصٌانة 

واستصالح 

 األرافً

 

 د.منى حررتر

 د.ةٌلٌل محفوي

 م.أٌمل روٌ 

درةسذ  طر ةٔنجرةؾ ةلمتاً لترث نلر ةلرحٌر 

ستشعتر ةلشمتلً  ً ةلٕذقٌذ حتست دةم تدنٌتر ةٔ

 ةلمعلومتر ةلجؽرة ٌذ عل حعد ون م

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

ٌة
غذ

أل
 ا
وم
عل

 

 

 

 

الصناعات 

الغذائٌة للبحث 

 العلمً

 

درةسذ ةلتررٌث ةلرٌمٌتاً لحذور حعي أصنتؾ  د. محمد ندةؾ

ةلدطل ةلسوري وحعي موةصفتر ةل ٌر 

 وةلرسحذ ةلنتتجٌل منلت

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 مٌذللححوث وةلدرةستر ةلعل

د. أمٌل موسى + 

 د .  إةد سلمتل

تددٌر مستوٌتر حعي ةلعنتصر ةلثدٌلذ  ً عٌنتر 

 مل ةِر  و ةلذرد وةِقمتح ةلمستوردد

 –مجلذ جتمعذ ةلفرةر 

سلسلذ ةلعلوم ةِستسٌذ ةلعدد 

 1222لعتم  28

تددٌر ةلرصت   ً ؼحتر وأترحذ جوةنث  د. قصً ةلحرٌم

 وحم  ةلشوةر   ً مدٌنتً ةلٕذقٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل   

للححوث وةلدرةستر 1222

 ةلعلمٌذ

عة
را
لز
ا

 

  

وحدي البحث 

 العلمً لأللبان

 

د . محسل 

 حر وي

درةسذ حعي ةلصفتر ةلرٌمٌتاٌذ وةلمٌرروحٌذ 

 للحنذ ةلمصنعذ  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

للححوث وةلدرةستر 1222

 ةلعلمٌذ

د . محسل 

 حر وي

  جحل ةلشنرلٌي  ً ةلستحل درةسذ  صتا

ةلسوري ومدترنتلت حمثٌٕتلت مل حعي ةِجحتل 

 ةلعتلمٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

للححوث وةلدرةستر 1222

 ةلعلمٌذ

ةلموعً رٌمت   العلوم األساسٌة

و تء شومتل   

  ٌصل دوةي 

ةلتوصٌؾ ةلمور ولوجً ِصول ةلحمرٌتر  ً 

 ةلستحل ةلسوري.

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 وةلححوثللدرةستر 

ن
تٌ
سا

لب
ا

 

 

 

 

 

 

 الخفار

       أ.د.رٌتي  ٌدةل

أ.د. متٌتدي 

 حورة 

أثر ةِحمتي ةِمٌنٌذ  ً نمو وإنتتج محصول 

 ةلحندورد ونوعٌذ ةلثمتر  ً ةلحٌور ةلحٕستٌرٌذ

 

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

أ.د. مروةل 

 حمٌدةل

درةسذ ةلرفتءد ةٔقتصتدٌذ إنتتج ةلفطر ةل رةعً 

  ً سورٌذ  ً مشترٌي صؽٌرد

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

أ.دد. سوسل 

 سلٌمتل

 ً   Putrescineتؤثٌر ةلمعتملذ حثنتاً ةٔمٌل 

نمو نحتتتر ةلفول وةلذرد وترةرم ةلعنتصر 

 ةلمعدنٌذ تو علت  ٌلت تحر  روؾ ةلملوحذ.

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

أ.د.د سوسل 

         سلٌمتل

 د.د لٌلى عمرةل

اٌذ وةلرٌمٌتاٌذ  ً تؤثٌر حعي ةلطرق ةلفٌ ٌت

نو    Malus domesticaإنحتر حذور ةلتفتح 

Golden delicious- 

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

 

 الفاكهة

أ.د. رشٌد 

        رحوتلً

 أ.د. ندٌم  لٌل

 م. ر ةل شرٌدً

تؤثٌر ةلتسمٌد ةلعروي وةلمعدنً  ً إنتتج 

 أشجتر ةلعنتث ةلصٌنً ونوعٌذ ثمترا .

 مجلذ جتمعذ تشرٌل
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لا
لو
ا

ٌة
 

 

 مكافحة

 د. محمد طوٌل

 م. منذر تمو 

تؤثٌر ةل ٌر ةلمعدنً  ً رفتءد ةلمحٌدٌل 

ترٌفلورسً ستروحٌل ودةٌفٌنورونت ول لمرت حذ 

مري ةلحٌتي ةلدقٌدً على ةلحندورد  ً ةل رةعذ 

 ةلمحمٌذ

 مجلذ جتمعذ حلث

 

 مكافحة حٌوٌة

حصر أولً لحعي  طرٌتر ةلصدأ  د. محمد أحمد

Urdinales  للت ةلنحتتٌذ  ً حعي وعوةا

 منتطق ةلستحل ةلسوري.

 

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ٌة
لا
لو
ا

 

            

ٌة
لا
لو
ا

 

 Bacillusةنتشتر وتو   حرترٌت  د. محمد أحمد 

thuringiensis Berlines  ترث ن م ً 

 حٌاٌذ و رةعٌذ م تلفذ  ً سورٌت.

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

( CMVةلتدة ل حٌل  ٌروسً مو ةٌٌك ةل ٌتر ) د.عمتد ةسمتعٌل أمراض نبات

(  ً ZYMV) وةلمو ةٌٌك ةِصفر  ً ةلروسذ

ا ةلتؤثٌر 2ةْصتحذ ةلم تلطذ على نحتر ةلروسذ

جذ على عدد ةِ  تر ةلمذررد وةلمإنثذ ةلنتت

 وعلى ةلنسحذ ةلجنسٌذ.

 سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 للدرةستر وةلححوث ةلعلمٌذ

 

حصر حعي ةِمرةي ةلفٌروسٌذ ةلُمنتشرد  ً  د.عمتد ةسمتعٌل 

 حستتٌل ةلحمرٌتر  ً ةلستحل ةلسوري

ت سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 للدرةستر وةلححوث ةلعلمٌذ

ةلتحري عل ةلعوةال ةلحرٌذ ةلُم  نذ لفٌرو   تد ةسمتعٌلد.عم 

د وةصفرةر أورةق ةلحندورد   Tomatoتجعُّ

yellow leaf curl begomovirus  ً 

 ةلستحل ةلسوري

 سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 للدرةستر وةلححوث ةلعلمٌذ

حػ ةنتشتر  ٌرو  ةلحطتطت وةي على ةصنتؾ ةلت د. سلٌم رةعً 

 ةلم روعذ  ً سورٌذ.

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

مو ةٌٌك ةلفصذ ةنتدتل  ٌرو  مو ةٌٌك ةل ٌتر و د. سلٌم رةعً 

  ً حذور ةلحندورد

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

عة
را
لز
ا

 

ةلتدصً عل ةنتشتر  ٌرو  مو ةٌٌك ةل ٌتر  د. سلٌم رةعً 

 Malvaومو ةٌٌك ةلفصذ على نحتتتر ةل حٌ د/ 

sp. ٕذقٌذ وطرطو /  ً محت  تً ةل. 

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

 ٔ ٌوجد ٔ ٌوجد ٔ ٌوجد ال ٌوجد الحراج والبٌئة

الهندسة 

 الرٌفٌة

 ٔ ٌوجد ٔ ٌوجد ٔ ٌوجد ال ٌوجد

أ.د. محمد ٌحٌى   محاصٌل حقلٌة

 معٕ 

 د. أٌمل ةلعر ً 

م. ة ت تر عحت  

 آؼت 

 

أثر قود ةللجٌل  ً تحسٌل حعي ةلصفتر 

ةلذرد ةلصفرةء تحر  روؾ  ةٔنتتجٌذ للجل مل

 ةٔجلتد ةلملحً 

 جتمعذ حلثححوث  مجلذ 

26/8/1222 
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أ.د. محمد ٌحٌى   محاصٌل حقلٌة

 معٕ 

د. أٌمل ةلعر ً  

م. ة ت تر عحت  

 آؼت

تحسٌل ةلصفتر ةلعلفٌذ للجل  محلٌذ مل ةلذرد 

 تحر  روؾ ةٔجلتد ةلملحًةلصفرةء 

 جتمعذ حلثححوث  مجلذ 

29/9/1222 

محمد ٌحٌى  أ.د. 

 معٕ 

 د. متٌتدي حورة  

م. عحد ةلمحسل 

 مرعً 

درةسذ قود ةللجٌل لحعي ةلصفتر ةلرمٌذ  ً 

   .C.pepo.Lقر  ةلروست 

دمشق جتمعذ ححوث  مجلذ 

 للححوث ةل رةعٌذ 

21/1/1222 

أ.د. محمد ٌحٌى  

 معٕ 

د. سمٌر ةِحمد 

 م. رةم  حسحتل 

ةٔرتحتط  ةلتحتٌل ةلورةثً  درجذ ةلتورٌث  معتمل

ةلم لري وتحلٌل ةلمسترةر  ً  جل  ردٌذ مل 

 ةلذرد ةلصفرةء 

 سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 للدرةستر وةلححوث ةلعلمٌذ

28/1/1222 

أ.د. محمد ٌحٌى  

معٕ             

 د. ن ةر حرحت 

درةسذ قود ةللجٌل وةلمددرد ةلعتمذ وةل تصذ 

 ت لدى أصنتؾ مل على ةٔتٕؾ للؽلذ وعنتصر

   .T.aestivum Lةلدمح ةلطري 

 سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 للدرةستر وةلححوث ةلعلمٌذ

8/1/1222 

أ.د. محمد ٌحٌى  

 معٕ 

 د. متٌتدي حورة  

م. عحد ةلمحسل 

 مرعً

درةسذ ةلسلورٌذ ةلورةثٌذ لصفذ ةٔنتتجٌذ 

  .C.pepo Lومرونتتلت  ً قر  ةلروست 

 سلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذسل

مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 للدرةستر وةلححوث ةلعلمٌذ

18/2/122 

أ.د. محمد ٌحٌى  

 معٕ 

 د. متٌتدي حورة  

م. عحد ةلمحسل 

 مرعً

درةسذ أ م ةلصفتر ةلمور ولوجٌذ وةٔنتتجٌذ 

لحعي ةلسٕٔر ةلمرحتد ذةتٌت  مل قر  ةلروست 

C.pepo L 

دمشق جتمعذ ححوث  مجلذ 

 ةل رةعٌذ للححوث 

1222 

االلتصاد 

 الزراعً

 ٔ ٌوجد ٔ ٌوجد ٔ ٌوجد ال ٌوجد

وم
عل
ال

  
 

ء
ٌا
ٌم
لك
ا

 

 وحدي الكٌمٌاء

 الفٌزٌائٌة 

   أ. د. عدل رومٌذ

 د. محمد ؼفر

لٌنت ةلوعري )طتلحذ 

 متجستٌر(

"ةل صتا  ةلحررٌذ ٔ ت ة  ةلفٌنول على ةلفحم 

تل"  ةلفع 

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

سلسلذ  ةلعلمٌذ و ةلدرةستر

حتترٌخ  ةلعلوم ةِستسٌذ

27/6/1222. 

 وحدي الكٌمٌاء

 الفٌزٌائٌة 

"ةست دةم ةل ٌولٌر ةلطحٌعً  ً إ ةلذ ةِمونٌت و  د. عدل رومٌذ

 رث"حعي ةلعنتصر ةلثدٌلذ مل مٌتا ةلش

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ 

حتترٌخ ةلعلوم ةِستسٌذ 

11/1/1222 . 
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 الكٌمٌاء

 العفوٌة 

 أ. د. شلٌد مصطفى

 أ. د. طت ر حسل

محمد ولٌد محمد 

صدقذ )طتلث 

 درتورةا(

"ةلتررٌث ةلرٌمٌتاً لل ٌر ةلعطري لنحتر ححق 

 ةلرةعً ةلسوري"

 

مجلذ جتمعذ دمشق للعلوم 

حتترٌخ  ةِستسٌذ

1/5/1222. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ء
ٌا
ٌم
لك
ا

 

 مٌاءوحدي الكٌ

 العفوٌة 

 أ. د. شلٌد مصطفى

 أ. د. طت ر حسل

محمد ولٌد محمد 

صدقذ )طتلث 

 درتورةا(

"ةلتررٌث ةلرٌمٌتاً لل ٌر ةلعطري لنحتر آذرٌول 

 ةلحدةاق ةلسوري"

 

جلذ ححوث جتمعذ حلث سلسلذ م

حتترٌخ قحل   ةِستسٌذ ةلعلوم

18/6/1222 . 

 وحدي الكٌمٌاء

 العفوٌة 

 أ. د. شلٌد مصطفى

 . طت ر حسلأ. د

محمد ولٌد محمد 

صدقذ )طتلث 

 درتورةا(

"ةلتررٌث ةلرٌمٌتاً لل ٌر ةلعطري لنحتر ةلجعدد 

 ةلسوري"

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

و ةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ 

ةلعلوم ةِستسٌذ حتترٌخ 

8/8/1222. 

 وحدي الكٌمٌاء

 التحلٌلٌة 

 أ. د. متلك عددد

 د. محمود أحو دةل

لمسللً نتجً عحدهلل ة

 )طتلث درتورةا(

 SE"تحدٌد ةلرصت  حرتشؾ ةٌرورروم ةِ رق 

 حتست دةم ةلطرٌدذ ةلطٌفٌذ ةلرواٌذ" 

 

مجلذ جتمعذ دمشق للعلوم 

ةِستسٌذ حتترٌخ 

11/8/1222. 

 وحدي الكٌمٌاء

 التحلٌلٌة 

 أ. د. محمد معروؾ

 د. حشٌر ةلٌت 

حستم رحٌٕ )طتلث 

 درتورةا(

-8ٌد ةلرتدمٌوم حتست دةم "طرٌدذ طٌفٌذ محتشرد لتحد

 ]أمٌنو ] ٌدرورسً  ٌنٌل( مٌتلل-1)[[-1- ٌدرورسً

 حن ل حمي ةلسلفول"

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

و ةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ 

ةلعلوم ةِستسٌذ حتترٌخ 

12/7/1222. 

 

 وحدي الكٌمٌاء

 التحلٌلٌة 

 أ. د. محمد معروؾ

     د. حشٌر ةلٌت 

حستم رحٌٕ )طتلث 

 ورةا(درت

 

 ] ٌدرورسً  ٌنٌل -1 [[-1-"ةصطنت   ٌدرورسً

 حن ل  ]أمٌنو متٌلٌل

 ( و تطحٌدتته ةلتحلٌلٌذ"hvMABحمي ةلسلفول )

مجلذ جتمعذ ةلحعث حتترٌخ 

18/1/1222. 

ء
ٌا
ٌز
لف
ا

 

 

   وحدي فٌزٌاء 

 الجسم الصلب

 

 

 

 د. ؼٌتث ٌتسٌل

 

" درةسذ تؤثٌر عملٌتر ةلترتثؾ وإعتدد ةتحتد 

مي ةٌِونتر ةلموجحذ على ةلتو   ةٔلرترونتر 

 ةلحرةري لوسط حٕ مً  ً حجم رروي"

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

وةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ 

ةلعلوم ةِستسٌذ حموجث 

/  . م . 2227رتتحلت رقم /

 م. 8/7/1222.ج تترٌخ 
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وم
عل
ال

 

    

 

 

                               

 الفٌزٌاء

 

 وحدي الفٌزٌاء 

 ٌةالنظر

 د. علً محمد سعد

 

"تتحعٌذ عملٌذ تشرل ةلنوٌدةر ل وة  ةلوسط 

 ةلحٕ مً"

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

وةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ 

ةلعلوم ةِستسٌذ حموجث 

/  . م . 2227رتتحلت رقم /

 م. 8/7/1222.ج تترٌخ 

 

 وحدي الفٌزٌاء

 النظرٌة

 د. علً محمد سعد

 

نتنوٌذ لرتسٌد ةِلمنٌوم "تتحعٌذ مرونتر ةلمستحٌق ةل

 وةلحدٌد ةلمشتتذ لدرجذ حرةرد ةلشعلذ ةلؽت ٌذ ةلطحدٌذ"

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل للححوث 

وةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ 

ةلعلوم ةِستسٌذ حموجث 

/  . م . 2156رتتحلت رقم /

 م. 2/22/1222ج تترٌخ 

 

وحدي فٌزٌاء الجسم 

 الصلب

 د. جمتل دةوود

 د. حستل حتمد

) طتلحذ  رنت صو ً

 متجستٌر(

"تحسٌل  وة  ةلفؤذ حطرٌدذ ةلترسٌث حتلح تر 

 (C V D)"ةلرٌمٌتاً 

 

مجلذ جتمعذ ةلحعث حموجث 

/  . م. 1561رتتحلت رقم/

 م. 19/9/1222ج تترٌخ 

 ٌٔوجد ٌٔوجد ٌٔوجد الٌوجد الجٌولوجٌا

 ٌٔوجد ٌٔوجد ٌٔوجد الٌوجد االحصاء

ٌة
ات
نب
 ال
اي
حٌ
 ال
لم
ع

 

 د. نوةل علًأ.  فارٌاتوحدي ال
 د. نسٌم  رٌق

طتلحذ  -مٌتدد حسٌل
 درةستر

"درةسذ ةلتنو  ةلفطري  ً ترث حدول منطدذ ةلشٌر 
ةلستحلٌذ ةلم روعذ حتلدمح وتؤثٌر حعي ةلشروط 

 ةلحٌاٌذ  ً ةنتشتر ةِنوة "
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ
تحر رقم ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ 

 .م.ج تترٌخ /2186/

 م 1222/ 12/22

 د. نوةل علًأ.  وحدي الفارٌات
 د. محمد أحمدأ. 

طتلحذ  -رحتث ةلندتر
 درةستر

"حصر أولً لحعي  طرٌتر ةلصدأ 

Uredinales  وعوةاللت ةلنحتتٌذ  ً حعي

 منتطق ةلستحل ةلسوري"

تشرٌل  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 للححوث وةلدرةستر ةلعلمٌذ
 سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ .م.ج 716تحر رقم /

 م 1222/ 26/8تترٌخ  

 وحدي
 الاحالب

"درةسذ تصنٌفٌذ للطحتلث ةلترةحٌذ  ً محمٌذ ؼتحذ  د. جورج دٌث
 ةلفرنلق حتلٕذقٌذ"

 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ 

/ .م.ج تترٌخ  2172/

 م1222/ 21/21

  وحدي البٌئة 
 والتصنٌ 
 النباتً

 د. جورج دٌث
 

 د.ع ٌ د ٌوسؾأ. 
طتلحذ  -ؼتدد حٌطتر

 درةستر

"درةسذ ةلتحتٌنتر ةلورةثٌذ لمجموعذ مل ةلطر  
 Mentha aquaticةلورةثٌذ مل ةلنعنت  ةلمتاً 

 ةلمنتشرد  ً ةلمنطدذ ةلستحلٌذ حتست دةم تدنٌذ
 " PCR-RAPDةلـ

 

 

 

 

 

 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ ةلعلمٌذوةلدرةستر 

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ .م.ج تترٌخ  976/

 م1222/ 21/9
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وم
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ٌة
ات
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 ال
اي
حٌ
 ال
لم
ع

 

 وحدي
 الجراثٌم

"ع ل أنوة  مل ةٌِرومونت  وة تحتر تحسسلت  د.ن ٌه دةإد
 للصتدةر ةلحٌوٌذ مل متء

وأسمتك ةلرترث  ً م رعذ سمرٌذ متاٌذ عذحذ ) سد 
 ةلٕذقٌذ(" –تشرٌل  26

حتترٌخ جلذ جتمعذ دمشق م

 م5/9/1222

 وحدي
 الجراثٌم

"ةلفعتلٌذ ةلرد جرثومٌذ لحعي ةلنحتتتر ةلطحٌذ تجتا  د.ن ٌه دةإد
 ةٌِرومونت  ةلعتمل

ةلممري لّسمتك ةلمع ول مل ةلرترث ةلشتاي 
 ةلمست ر "

 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ .م.ج تترٌخ  598/

 م1222/ 11/5

 وحدي

 الفارٌات

 Trichoderma"ةست دةم ع ٔر محلٌذ مل ةلفطر  د. مٌستء ٌت جً
رد أطوةر م تلفذ مل نٌمتتودة تعدد ةلجذور ةلجذور  

Meloidogyne incognita " م حرٌت 
 

تشرٌل  مجلذ جتمعذ تشرٌل

للححوث وةلدرةستر ةلعلمٌذ 

 سلسلذ ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ .م.ج 2226ر رقم /تح

 م1222/ 18/7تترٌخ  

 وحدي

 الفارٌات

 د. مٌستء ٌت جً
 د. دةنٌتل ةلعوي

طتلحذ  –نلتل عثمتل 
 درةستر

"درةسذ ةلتنو  ةلفطري لترحذ  رةعٌذ وترحذ ؼتحذ 
صنوحرٌذ  ً حعي منتطق ةلستحل ةلسوري وتؤثٌر 

 حعي ةلعوةمل ةلحٌاٌذ  ً ةنتشتر ت"
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 وةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ .م.ج تترٌخ  888/

 م1222/ 21/8

وحدي الفٌزٌولوجٌا 
 النباتٌة

 د. دةنٌتل ةلعوي
 د. حنتل حمتمً

طتلحذ  – ٌمةرٌم إحر
 درةستر

"درةسذ تؤثٌر ةلحرةرد وةلروء وةلوسط ةلمؽذ  ً 
 إنحتر حذور نحتر ةلجرجٌر

( Nasturtium officnale R.Brةلمتاً )
لحعي ةلمنتطق  ً ةلستحل  ةلم روعذ م حرٌت  

 ةلسوري"
 
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 وةلدرةستر ةلعلمٌذ سلسلذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ 9/6/ .م.ج تترٌخ  688/

 م1222

وحدي البٌئة  
 والتصنٌ 
 النباتً

"درةسذ تصنٌفٌذ مور ولوجٌذ لتسعذ أنوة  تنتمً  د. دٌنت حدةد
 للفصٌلذ ةلحورةجٌنٌذ

رمل  BORAGINACEAE)ةلحمحمٌذ ( 
 سورٌذ" –محت  ذ ةلٕذقٌذ 
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ .م.ج تترٌخ  2291/

 م1222/ 29/22

 وحدي البٌئة
 والتصنٌ 
 النباتً

جن  "درةسذ تصنٌفٌذ ل مسذ أنوة  مل  د. دٌنت حدةد

HeliotropiumL  مل ةلفصٌلذ ةلحورةجٌنٌذ

(Boraginaceae رمل محت  ذ ةلٕذقٌذ )– 

 سورٌذ"

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ 7/6/ .م.ج تترٌخ 652/

 م1222

 وحدي البٌئة
 والتصنٌ  النباتً

 د. مٌرنت عشً

 د. دٌنت حدةد

طتلحذ  -ملت حمدةل 

 درةستر

 Ophrys L"درةسذ تصنٌفٌذ لحعي أنوة  جن  
رمل محت  ذ  Orchidaeaeمل ةلفصٌلذ ةلسحلحٌذ 

 سورٌذ" –ةلٕذقٌذ 
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/ 1/8/ .م.ج تترٌخ  881/

 م1222

 وحدي البٌئة
 والتصنٌ 
 النباتً

       ت عشًد. مٌرن

 د. دٌنت حدةد

طتلحذ  -ملت حمدةل 

 درةستر

"درةسذ مور ولوجٌذ ونسٌجٌذ للمذرر عند حعي 
 ةِنوة  ةلتتحعذ للفصٌلذ

 –رمل محت  ذ ةلٕذقٌذ  Orchidaeaeةلسحلحٌذ 
 سورٌذ"
 
 
 
 
 

حتترٌخ مجلذ جتمعذ ةلحعث 

 م25/7/1222
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 وحدي البٌئة
 والتصنٌ 
 النباتً

"درةسذ موج د للحٌتد ةلنحتتٌذ  ً موقي ةلححٌ   . وفاء غندورد
 )جحلذ ةلٕذقٌذ ("

 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم /  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

/  .م.ج تترٌخ   716

 م1222/ 22/8

 وحدي البٌئة
 والتصنٌ 
 النباتً

 د. وفاء غندور
 د. عفٌفة عٌسى

معتمٕر وةِوستط  ً تحسٌل نسحذ "تؤثٌر حعي ةل
ةْنتتي وتطور ةلحتدرةر عند نحتر ةل رنوث 

Ceratonia siliqua L" 
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

 18/  .م.ج تترٌخ  579/

 م1222/ 5/

 وحدي البٌئة
 والتصنٌ 
 النباتً
 
 
 

 

تصنٌفٌذ لحعي أنوة  جن  ةلدرة  "درةسذ  د. عفٌفة عٌسى

Urtica L   حعي منتطق ةلٕذقٌذ ً – 

 سورٌذ"

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

 17/ .م.ج تترٌخ  2112/

 م 1222/ 22/

وم
عل
ال

 

 وحدي
 الاحالب

ةر فتر ةلتؽٌرةر ةلفصلٌذ على مردود وص"تؤثٌ د. آص  عباس
 Hypneaرةجٌنتر ةلطحلث ةلححري رت

muscilormis "ةلمٌتا ةلسورٌذ ً  

ق حتترٌخ مجلذ جتمعذ دمش

 م11/8/1222

 وحدي

 الاحالب

 د. حامد مٌهوبأ. 
 د. آص  عباس

االب  –علً محمود 
 دراسات

"تؤثٌر طرٌدذ ةست ٕ  ةلرترةجٌنتل على 

مردودا وحعي  وةصه ةلفٌ ٌتاٌذ مل ةلطحلث 

 "Hypnen muscilormisةِحمر 

 سلسلذمجلذ جتمعذ تشرٌل 
تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

 15/ .م.ج تترٌخ  896/

 م1222/ 8/

 وحدي

 الاحالب

 د. أسمهان زٌنب
 د. آص  عباس
 د.احمد لري علً

د لمست لصتر حعي ةلطحتلث "ةلفعتلٌذ ةلصتد
 ةلححرٌذ ةلسورٌذ تجتا

 ةِحٌتء ةلدقٌدذ ةلمررٌذ.

تحر   مجلذ جتمعذ تشرٌل

/ / .م.ج تترٌخ  951قم/ر

8 /9 /1222  

 وحدي

 الجراثٌم

د لمست ل  جرةثٌم ةل ةافذ ةل نجترٌذ "ةلفعتلٌذ ةلصتد د. أسمهان زٌنب
Psedomonas aevuginosa  تجتا ةلجرةثٌم

 ةلممررذ"
 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

تحر رقم  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

 29/ .م.ج تترٌخ   561/

 م1222/ 5/

 وحدي

 الجراثٌم

"ةلتؤثٌر ةلحٌوي لحعي مست لصتر أورةق نحتر  د. أسمهان زٌنب
 ةَ  ةلشتاي ةلسوري

Myrtus Communis L   نمو حعي ةِحٌتء ً 
 ةلدقٌدذ ةلممررذ"

 

للححوث  مجلذ جتمعذ تشرٌل
 سلسلذ وةلدرةستر ةلعلمٌذ

 ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

 م29/22/1222تترٌخح

 علم الحٌاي

 الحٌوانٌة

 

وحدي األبحاث 

والدراسات 

 جٌةلوالفٌزٌو

"درةسذ مدترنذ لمررى قصور ةلدرق  ً ثٕث  د.  ٌتم  ترل

 مدل سورٌذ"

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 
 سلسلذوةلدرةستر ةلعلمٌذ 

رقم تحر  ةلعلوم ةلحٌولوجٌذ

 8تترٌخ  2162

/21/1222 

 الرٌافٌات

 التحلٌل

 الرٌافً
 د. محمد سوٌدتر

ذ ةلمشتدتر  وق ةلحٌتنٌذ  ً  رتءةر من مذ "درةس

 حتلنسحذ لتحولوجٌت سٌٕ "

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

 سلسلذ ةلعلوموةلدرةستر ةلعلمٌذ 

 12تترٌخ ح ةِستسٌذ

/6/1222 
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ت
ٌا
ف
ٌا
لر
ا

 

 التحلٌل

 الرٌافً

 د. محمد علً

 عٕ صتدق

"تدرٌث ةلتوةحي مل أسرد
PL  رٌ " على أقوة 

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

 سلسلذ ةلعلوموةلدرةستر ةلعلمٌذ 

تترٌخ ح ةِستسٌذ

21/2/1222 

 التحلٌل

 الرٌافً

 د. عدنتل  رٌؾ

  تتل عحد ةلر ةق

 ةلمتممتر" COKC"تحولوجٌت 

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

 سلسلذ ةلعلوموةلدرةستر ةلعلمٌذ 

تترٌخ ح ةِستسٌذ

22/22/1222 

 الجبر
 د. أحمد ةلؽصٌل أ.

 رنت محٌي

 "درةسذ  ً شحرتر ةِس "

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

سلسلذ ةلعلوم  وةلدرةستر ةلعلمٌذ

 2/1222/ 28تترٌخ ح ةِستسٌذ

"درةسذ معتدلتً حل  د. حسل سنرري الجبر
2 2 2x Dy  "  تترٌخ ح جتمعذ دمشقمجلذ

25 /22/1222 

 الجبر
 د. محمد ةلشٌخ

 رإوؾ دروٌي

 "شحرذ ةل مر ةلحولٌتنٌذ"

 

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

 سلسلذ ةلعلوموةلدرةستر ةلعلمٌذ 

تترٌخ ح ةِستسٌذ

18/8/1222 

 الجبر

ةلحٌتنتر ةلتتمذ ةلترحٌعٌذ ذةر  مرد ةِوتومر ٌ م  أ. د. ةسرندر علً 

 "ةلحدةاٌذ"

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

علومسلسلذ ةلوةلدرةستر ةلعلمٌذ   

تترٌخ ح ةِستسٌذ

18/1/1222 

 د.  ٌتد قنتٌذ المعلوماتٌة

"ةت تذ ةلدرةرةر ةلتفتعلٌذ لمسؤلذ ةِمثلذ ةلمتعددد 

 ةِ دةؾ ةلرحتحٌذ"

 

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

 سلسلذ ةلعلوموةلدرةستر ةلعلمٌذ 

تترٌخ ح ةِستسٌذ

2/22/1222 

 المعلوماتٌة

 أ. د. محمد حسل

 جمٌل محمد

 

 

 

 

 

تحلٌل  رتءةر ةلحتٔر للحتسحتر ةلدورٌذ "

 ةلمنتلٌذ"

لححوث جتمعذ تشرٌل لمجلذ 

سلسلذ ةلعلوم وةلدرةستر ةلعلمٌذ  

تترٌخ ح ةِستسٌذ

29/1/1222 
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ٌة
دن
لم
 ا
سة

ند
له
ا

 

د 
ٌٌ
ش
لت
 ا
ري
دا
وإ
ة 
س
ند
ه

 

 د. حستم حسل 

 د. علً  ٌر حك

 محمد حنحلو  

ر ٌذ ةقترةح ن تم لتصنٌؾ ةلمجتحل ةلحٌتونٌذ ةلمر
  ً محت  ذ ةلٕذقٌذ حتلمشتررذ 

 1222مجلذ جتمعذ ةلحعث 

 د. حستم حسل

 رحت حدةد  
وري منلجٌذ لتحلٌل ةلعوةمل ةلمإثرد على رلؾ 

 ةلصٌتنذ  ً ةلمشت ً ةلحرومٌذ 

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

د.  تٌ  علً 

 رحط علحذ مشترٌي ةِحنٌذ ةلححثٌذ  جرةد

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 د. علً  ٌرحك
 ةقترةح دلٌل تصنٌؾ للمجتحل 

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 د. علً  ٌرحك
 تؤثٌر ةلحمتٌذ على حدٌد ةلتسلٌح وت رٌث ةلحنٌذ

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

ة 
ئٌ
ما
 ال
سة

ند
له
ا

ي
لر
وا

 

تؤثر ةلتؽٌرةر ةلمنت ٌذ على ةلتد دتر ةلفصلٌذ  د. ؼطفتل عمتر 
 لنحي ةلسل

 1222ل مجلذ جتمعذ تشرٌ

 د. علً ةِسعد 
 تدٌٌم موةرد م.ج ةلحرد  ً سلل جحلذ 

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 د. شرٌؾ حتٌك 
مست مذ  ً تدٌٌم تجرحذ ةلرخ ةٔستثمترٌذ 

مل طحدذ ةلمٌتا ةلجو ٌذ ةلمرؽوطذ  ً 
 حتنٌت  

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

ة 
س
هن
ال

ٌة
ائ
ش
إلن
ا

 

رر على عتمل مرونذ تؤثٌر ةلتحمٌل ةلمر د. أحمد عحود
 ةلحٌتول 

 1222مجلذ جتمعذ حلث 

ة 
س
ند
ه

ك 
نٌ
تك
ٌو
ج
ال

 

م. ةلشرٌفذ حلٌجذ  

 تؤثٌر ةلصدء على إجلتد ةلتمتسك  آل ةلفرل 

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

د. صفوةل عحد 

 هللا 

درةسذ عدٌدٌذ ٔنتشتر ةٔ ت ة ةر ةلنتتجذ 
عل ةلصث ةلدٌنتمٌرً للترحذ حطرٌدذ 

  ةلو ل ةلستقط

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 
ة 
فٌ
را
غ
بو
ا
 ال
سة

ند
ه

 

درةسذ ةلحتلذ ةللندسٌذ ل  ةنتر ةلمٌتا  د. محسل أحمد
 ةلعتلمٌذ 

 1222مجلذ جتمعذ ةلفرةر 

ةلتمثٌل ةلمراً لنتتاج مرةقحذ تشو تر  د. محسل أحمد
 ستحتر ةلت  ٌل 

 1222مجلذ جتمعذ ةلفرةر 

 د.  تٌ  دٌث 
جٌوثٌد ةلعتلمً  ً ة تحتر دقذ نموذج ةل

حعي ةلمنتطق ةلسورٌذ حتست دةم قٌتستر 
cpj  وةلتسوٌذ 

 1222مجلذ جتمعذ حلث 

ةلتمثٌل ةِمثل للسطوح حتست دةم حرمجٌتر  د. وةال دٌوث 
 ن م ةلمعلومتر ةلجؽرة ٌذ 

 1222جتمعذ حلث 

ة 
ئٌ
بٌ
 ال
سة

ند
له
ا

 

حترةمترةر تشؽٌل مرشح ثنتاً للطحدذ  د. أحمد قصٌر 
 تم ةلترشٌح  وق ةلسرٌي حن 

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 

 د. أحمد و ةل 

ةلمستر ةِمثل لجمي وترحٌل ةلنفتٌتر 
 ةلطحٌذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1222مجلذ جتمعذ تشرٌل 
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ٌة
ائ
رب
كه
وال

ة 
كٌ
نٌ
كا
مٌ
 ال
سة

ند
له
ا

 

ٌة
س
سا

أل
 ا
وم
عل
ال

 

 

 د.  تتم قنجرةوي
درةسذ ةل صتا  ةلحنٌوٌذ لّ ٕم ةلرقٌدذ  -

رسٌد ةلسٌلرول حتدتنذ ةلمحررد مل أ
(SOL – GEL) 

-  

مجلذ جتمعذ تشرٌل لعتم 

1222 

 

 د.  تتم قنجرةوي

درةسذ ةل صتا  ةلرواٌذ ِ ٕم أرسٌد  -
ةلسٌلرول ةلمشتث حتلفرذ ةلمحررد حتدتنذ 

GEL – SOL  COATING – 
FLOW 

 

مجلذ جتمعذ تشرٌل لعتم 

1222 

ٌة
حر

لب
 ا
سة

ند
له
ا

 

د. محمد شلوؾ  

+ 

 د. ستار صلٌحذ

ةلتلوث ةلححري حتلنفط  ً ةلححر ةِحٌي  -
 ةلمتوسط

تطور ةِسطول ةلتجتري ةلسوري  ً  -
 ةلرحي ةِ ٌر مل ةلدرل ةلعشرٌل

مجلذ جتمعذ تشرٌل لعتم 

1222 

 
 د. محمد شلوؾ

درةسذ حعي أعطتل صمتمتر ةلعتدم  ً 

 محررتر ةلدٌ ل ةلححرٌذ

مجلذ جتمعذ تشرٌل لعتم 

1222 

 
 د. ستار صلٌحذ

 تطور سوق نتقٕر ةلنفطدرةسذ  -
 

مجلذ جتمعذ تشرٌل لعتم 

1222 

 
 د.رمتل جونً

تحم توة دٌتر ةلعتلٌذ  ً شحرذ مع ولذ حوةسطذ 

 محدلذ رحتعٌذ ةِطوةر

مجلذ جتمعذ تشرٌل لعتم 

1222 

ي
شر

لب
 ا
ب
ا
ال

 

درةسذ آ تر ةلدلث ةلؤدٌذ لدى مرةجعً مشفى  د. سلٌمتل سلٌمتل  األافال

 ذقٌذةِسد ةلجتمعً حتلٕ

 مجلذ جتمعذ تشرٌل

ن
نا
س
أل
 ا
ب
ا

 

 

 

 

 

تحدٌد ةلمجتٔر ةلفٌ ٌولوجٌذ لدٌم جلت  ةلفح   

 عند ةلشحتث ةلسورٌٌل  perioteskحول ةلسنً 

 

ةلمعتٌٌر ةلسٌلفتلومترٌذ  ً ةلمستوى ةِمتمً  

 ةل لفً لسرتل ةلستحل ةلسوري

 

ة 
ٌئ
لب
 ا
ث
حو

لب
 ً

عال
 ال
هد
مع
ال

 
 د. تمٌم علٌت + ء البٌئٌةالكٌمٌا الكٌمٌاء البٌئٌة 

 أ.د. عٌسى رحٌحو

درةسذ أولٌذ لمعتلجذ ةلم لفتر ةلثتنوٌذ ةلستالذ 

لمعتصر ةل ٌتول )متء ةلجفر ( حتست دةم حعي 

 ةِحٌتء ةلدقٌدذ

 مجلذ جتمعذ تشرٌل
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 م(1222 – 1229ةلححث ةلعلمً  ٕل ةلسنوةر ةل م  ةِ ٌرد ) تؽٌرةر/ 22ةلملحق /

 وةلمنج د ِعرتء ةللٌاذ ةلتدرٌسٌسذ وطٕث ةلدرةستر ةلعلٌت( )ةِححتث ةلمسجلذ

 

 3122حتى عام  3117رسائل الماجستٌر  المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3119 3112 3117 الكلٌة

  

 

 3121 

 

 

3122 

 المجموع

 357 52 69 82 82 88 اَداب

 276 52 18 17 15 16 العلوم

 355 82 58 18 61 58 الاب

 263 19 29 82 18 17 الزراعة

 265 25 17 17 82 82 الهندسة المدنٌة

 351 19 57 82 61 82 الهمك

 43 28 9 22 - - الهندسة المعمارٌة

 371 17 86 65 81 88 االلتصاد

 59 7 12 21 6 - اب األسنان

 27 8 8 - - - الصٌدلة

 29 22 1 - 1 1 معهد البحوث البٌئٌة

 33 8 8 1 1 8 رٌةمعهد البحوث البح

 2 2 9 - - - تربٌة

 26 5 22 - - - معلوماتٌة

 7 9 - - - - هندسة تقنٌة 

 4 1 - - - - تربٌة رٌافٌة 

 2763 422 479 417 474 414 المجموع
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  3122حتى عام  3117رسائل الماجستٌر المنجزي فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام   -
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تؽ

 م(1222-1229)أعدةد رستال ةلمتجستٌر ةلمسجلذ وةلمنج د ٌر 

 3119 3112 3117 الكلٌة

  

 

3121 

 

 

3122 

 المجموع

 69 28 25 7 6 22 اَداب

 66 28 11 22 5 1 العلوم

 346 88 96 82 81 12 الاب

 241 17 11 11 11 28 الزراعة

 73 27 29 21 7 8 الهندسة المدنٌة

 217 18 16 28 29 6 الهمك

 - - - - - - الهندسة المعمارٌة

 272 86 58 12 28 15 االلتصاد

 29 26 1 - - - األسناناب 

 - - - - - - الصٌدلة

 6 1 1 - - - معهد البحوث البٌئٌة

 5 1 2 - 2 - معهد البحوث البحرٌة

 255 346 374 242 233 94 المجموع
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  3122حتى عام 3117لة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام رسائل الدكتوراه المسج  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3119 3112 3117 الكلٌة

  

 

 3121 

 

 

3122 

 المجموع

 17 8 22 1 8 8 اَداب

 28 8 1 1 8 1 العلوم

 2 - - - - 2 الاب

 89 28 21 9 1 22 الزراعة

 6 2 8 - - 2 الهندسة المدنٌة

 1 - 2 - 1 - الهمك

 - - - - - - الهندسة المعمارٌة

 61 11 22 8 7 21 االلتصاد

 - - - - - - اب األسنان

 - - - - - - الصٌدلة

 - - - - - - معهد البحوث البٌئٌة

 2 2 - - - - الهندسة المعلوماتٌة 

 272 62 53 29 37 41 المجموع
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  3122حتى عام  3117رسائل الدكتوراه المنجزي فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام   -
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 م(1222-1229)ةلمسجلذ وةلمنج د  ةلدرتورةاعدةد رستال تؽٌر أ

 

 

 

 كلٌة ال
 المجموع 3122 3121 3119 3112 3117

 27 8 5 8 1 1 اَداب

 29 8 5 1 8 2 العلوم

 1 - 2 - - 2 الاب

 28 6 5 8 1 - الزراعة

 1 2 - 2 - - الهندسة المدنٌة

 2 2 - - - - الهمك

 - - - - - - الهندسة المعمارٌة

 18 6 22 7 1 5 االلتصاد

 - - - - - - اب األسنان

 - - - - - - الصٌدلة

 - - - - - - معهد البحوث البٌئٌة

 - - - - - - معهد البحوث البحرٌة

 92 33 37 32 24 21 المجموع
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 3122حتى عام  3117العلمٌة المسجلة فً كلٌات جامعة تشرٌن من عام  ثاألبحا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3119 3112 3117 الكلٌة
 

3121 

 

3122 
 المجموع

 26 2 6 5 4 3 اَداب

 41 6 6 6 9 7 العلوم

 27 2 6 7 - 4 الاب

 47 4 4 7 6 22 الزراعة

 2 2 4 -  3 3 الهندسة المدنٌة

 35 7 21 5 2 4 الهمك

 6 - 2 3 2 2 الهندسة المعمارٌة

 5 2 - - 2 3 االلتصاد

 35 2 9 4 4 2 اب األسنان

 6 4  2 - 2 - الصٌدلة

 2 3 3 - 3 3 معهد البحوث البٌئٌة

 2 2 2 3 3 3 معهد البحوث البحرٌة

 3 2 - - 2 - كلٌة التربٌة الرٌافٌة

كلٌة اَداب الثانٌة فً 

 - 2 3 - اراوس

- 4 

 3 - - - 3 - كلٌة الهندسة التقنٌة

 291 37 56 46 46 59 المجموع
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  3122حتى عام  3117ات جامعة تشرٌن من عام العلمٌة المنجزي فً كلٌ ثبحااأل -

 

  

 الكلٌة
 المجموع 3122 3121 3119 3112 3117

 6 2 1 2 1 - اَداب

 25 5 1 2 8 1 العلوم

 1 - 2 - 1 - الاب

 19 5 8 8 6 8 الزراعة

 2 2 - - - - الهندسة المدنٌة

 1 1 - - - - الهمك

 1 - 1 - - - الهندسة المعمارٌة

 2 2 - - - - االلتصاد

 28 5 8 8 - 2 اب األسنان

 1 - - - 2 2 الصٌدلة

 8 1 1 - 1 1 معهد البحوث البٌئٌة

 8 2 2 - - 1 معهد البحوث البحرٌة

  - - - - - كلٌة التربٌة الرٌافٌة

كلٌة اَداب الثانٌة فً 

 1 - 2 - اراوس

- 1 

 - - - - - - كلٌة الهندسة التقنٌة

 22 11 18 22 28 21 المجموع
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ةِححتث ةلمدحولذ للتنفٌذ حتلتعتول مي ةللٌاذ ةلعلٌت للححث ةلعلمً  ٕل / 21ةلملحق /

 ثٕثذ ةلمترٌذ ةلسنوةر ةل

 عدد األبحاث  العام 

3119 8 

3121 5 

3122 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3122حقشٚش انبغذ انؼهًٙ ٔانذساعبث انؼهٛب 
 

151 

 مإسستر علمٌذ  ترجٌذ ةِححتث ةلمدحولذ للتنفٌذ حتلتعتول مي / 21ةلملحق /

 )وطنٌذ وعرحٌذ ( 

 الجهة المتعاون معها عدد األبحاث  العام 

حرنتمج ةلتعتول ةلعلمً ةلسوري  1 3121

 ةللحنتنً 

حرنتمج ةلتعتول ةلعلمً ةلسوري  1 3122

 ةللحنتنً

 و ةرد ةلدولذ لشإول ةلحٌاذ  2 3122

ةلمن ذ ةلعرحٌذ لدرةسذ ةلمنتطق  2 3122

 ةلجت ذ )أرستد(

 


