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 10/10/9102اليوم األول: اإلثنين 

  0099-00:9   افتتاح المؤتمر   

 كلمة رئيس جامعة دمشق     
األستاذ الدكتور محمد 

 ماهر قباقيبي

 الدكتور أكرم حوراني كلمة عمادة كلية االقتصاد     

 الدكتور عمار ناصر آغا كلمة رئيس قسم اإلحصاء التطبيقي     

 

   00:9-00099 
 الجلسة األولى 

األساليب اإلحصائية في العلوم االقتصادية 
 والصناعة

 

 رئيس الجلسة: د. عدنان حميدان

 د. هيثم عيسى،  1
 د. آالء بركة 

ة بين مقارناستخدام أساليب االقتصاد القياسي في األبحاث االقتصادية: 
طريقتي التكامل المشترك والمربعات الصغرى في دراسة محددات 

 إنتاجية العمل في سورية

 جامعة دمشق 
 كلية االقتصاد -

2 
 د. علي كنعان، 

 أحمد غزال 
استخدام أساليب إحصائية لدراسة سلوك الليرة ودوره في رسم 

 السياسة النقدية
 جامعة دمشق 

 كلية االقتصاد -

 التحليل الماورائي في االقتصاد د. أحمد صالح  3
 جامعة دمشق 

 كلية االقتصاد -

4 
 د. أحمد البتال، 
 د. إياد حماد 

استخدام طرق السالسل الزمنية للتنبؤ بمؤشرات اإلنذار المبكر النقدية 
 ٠٢٠٢في االقتصاد العراقي حتى عام 

 )العراق(جامعة االنبار 
 كلية االدارة واالقتصاد -

5 
 ، خليل الحلبيد.  

 م. محمد أغيد األرناؤوط 
استخدام اختبار التحليل العنقودي للتصنيف اإلحصائي في تحليل بيانات 

 منتجات صناعة الغزل
 جامعة دمشق 

 كلية الهندسة الميكانيكية -

6 
 ، د. عبد الهادي الرفاعي

 محمد عايدد. 
 الوطني وإعادةدراسة تحليلية للصادرات السورية ودورها في االقتصاد 

 اإلعمار
 جامعة تشرين

 كلية االقتصاد -

 توظيف اإلحصاء السكاني في التنمية االقتصادية د. حيدر عباس  7
 جامعة دمشق 

عميد المعهد العالي  -
 للدراسات والبحوث السكانية

 
  مناقشة وحوار  

  00:11-00:21   استراحة   
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 21:00-:2140   
 الجلسة الثانية 

اإلحصائية في العلوم المالية  األساليب
 والمصرفية والتأمين

 اليوم األول

 رئيس الجلسة: د. علي كنعان

 SPSSتحليل البقاء على قيد الحياة باستخدام  د. عادل قضماني  1
 جامعة دمشق 

عميد كلية االقتصاد في  -
 السويداء

بعض الطرائق اإلحصائية الحديثة للهندسة المالية في تقدير القيمة  د. محمد فواز قربي  2

 لألوراق المالية VaRالمعرضة للخطر 
 جامعة دمشق 

 كلية االقتصاد -

3 
 د. مالك حسن، 
 استخدام األساليب االحصائية في تحليل الواقع الصحي للمؤمنين د. عدنان بدور 

د. حسن )المدير العام 
 لشركة ميديكسا 

  (،)من رعاة المؤتمر( 
د. بدور )جامعة األندلس 

 الخاصة(

تصنيف القروض المصرفية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية  د. راميا بهجت الجبيلي  4
 "دراسة تطبيقية على المصرف الزراعي في محافظة طرطوس"

 جامعة تشرين
 كلية االقتصاد -

( لقياس المنافسة بين panel dataبيانات البانل )استعمال نماذج  د. فيصل غازي فيصل  5

 المصارف الخاصة العراقية

 -كلية جنات العراق الجامعة

 )العراق(

6 
 د. فادي خليل، 
 د. هادي خليل 

استخدام تقنية محاكاة بوتستراب في دراسة العالقة السببية بين الكفاءة 
تطبيقة على الفنية في المصارف واحتمالية الفشل المالي، دراسة 

 المصارف الخاصة العاملة في سورية

 جامعة تشرين
 كلية االقتصاد -

7 
د. عمار ناصر آغا، عقبة 

 سليمان 
من الفيزياء إلى التأمين عبر اإلحصاء التطبيقي "الحركة البراونية 

 وقانون البالس"
 جامعة دمشق 

 كلية االقتصاد -

 
  مناقشة وحوار  

  استراحة   04:21-05:11  
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  05099-07099  
 الجلسة الثالثة 

األساليب اإلحصائية في العلوم اإلدارية 
 واالجتماعية

 اليوم األول

 رئيس الجلسة: د. يونس عواد 

 د. رعد الصرن،  1
 توظيف األساليب اإلحصائية في دراسات وبحوث الجودة الشاملة د. عدنان غانم 

 جامعة دمشق 
 كلية االقتصاد -

دراسة حالة:  -استخدام األساليب الكميَّة في تقييم المنتجات الجديدة  د. سعيد عزيز إسبر  2

 BRAVISتقييم مشروع تطوير نظام مؤتمرات الفيديو 
 جامعة تشرين

 كلية االقتصاد -

3 

د. عبد الرحيم راهي 
 لحارثي، ا

د. وكاع علي هدبه 
 وآخرون

مدينه كركوك باستخدام حدود السيطرة النوعية للمخلفات الصلبة في 
 خرائط المراقبة

  )العراق( جامعة كركوك
 كلية العلوم-

 

4 
د. خلود أكرم شوبان 

 الجزائري 
نمط السيطرة الدماغية وعالقتها بالتفكير اإلحصائي لدى طلبة المرحلة 

 الثانوي
 جامعة دمشق 

 كلية التربية -

5 
 دعبد الحميد. مظهر خالد 

 اإلحصائية في قياس كفاءة أداء العملية التعليميةدور التقنيات  سالمة  
 )العراق(جامعة تكريت 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -

6 
 د. إيمان زايد، 
 د. عدنان غانم 

استخدام الطرائق اإلحصائية في قياس وتحليل واقع التوزع المكاني 
 للمدن السورية

 جامعة تشرين
كلية السياحة وكلية  -

 االقتصاد

  وحوارمناقشة   

 ختام اليوم األول 
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 19/10/9102الثالثاء اليوم الثاني: 

  0099-00099  
 الجلسة األولى 

 األساليب اإلحصائية في العلوم الطبية والزراعية
 اليوم الثاني

 رئيس الجلسة: د. عدنان سليمان 

 د. الوليد الديري  1
بالصمام ميكانيكي: خبرة نتائج متوسطة األمد لتبديل الصمام الرئوي 

 مريض 293مركز واحد بـ 
 جامعة دمشق

 كلية الطب البشري -

  محمد أحمد د. إيهاب أحمد 3
استخدام التحليل العاملي لتحديد أهم األمراض التي تسبب وفيات 

 0102األطفال دون سن الخامسة في منطقة تبوك 

السعودية   -جامعة تبوك 
إحصاء  -كلية العلوم

 حيوي
 السودان()من 

دور اإلحصاء والذكاء االصطناعي في استراتيجيات اإلدارة المتكاملة   ،د. هدى قواص 4
 وآفاق واقع-لآلفات الزراعية لدعم القرار والسياسات الزراعية 

 جامعة دمشق
 كلية الزراعة -

لإلدارة المتكاملة لآلفات في السيطرة  خسارة التربةدور التوعية حول  د. ساري السحار  5
 على مرض العفن األبيض في الباذنجان

 جامعة األزهر 
 فلسطين(-)غزة

 كلية الزراعة والبيئة  -

دور األســاليب االحصائية في تقييم واقع الّسياســة المائيــة وأثرها  د. كارول الصايغ  6
 على التنمية االقتصادية في سورية

 جامعة الوادي الخاصة 
كلية العلوم اإلدارية  -

 واالقتصادية

2 
  ،د. محمد عكروش
 د. فواز حيدر 

 لمى منال  د.
استخدام سالسل ماركوف بالتنبؤ بمجموع أيام المرضى الخارجيين 

 والداخليين في المشافي العامة السورية 
 جامعة تشرين

 كلية االقتصاد -

 
  مناقشة وحوار  

  00:11-00:21   استراحة  
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  000:9-0:0:9  
 الجلسة الثانية 

أساليب إحصائية وتقنيات حديثة في المجاالت 
 العلمية المختلفة

 اليوم الثاني

 رئيس الجلسة: د. إبراهيم العدي

إطار عمل لتطبيق بطاقة األداء المتوازن في التخطيط االستراتيجي  د. مهيب النقري  1
 أدوات ذكاء األعمالباستخدام 

الجامعة السورية 

 SPUالخاصة 

كلية هندسة الحاسوب -
 )دمشق( والمعلوماتية

التمييزي في اتخاذ قرار دعم المشروعات الصغيرة  استخدام التحليل د. ياسر علوش  2
 "طرطوس"دراسة ميدانية في محافظة 

رئيس دائرة التخطيط 
والتعاون الدولي في 
مديرية التربية في 

 طرطوس

3 
د. شادي اسماعيل 

 التلباني 
 التنبؤ بالسالسلفي  Holt-Wintersو  SARIMAاستخدام نماذج 

 الزمنية الموسمية

 جامعة األزهر 
 فلسطين(-)غزة

كلية االقتصاد والعلوم  -
 االدارية

 م. نشأت السمعان  4
مقارنة دقة تحويل االحداثيات بين المرجع الجيوديزي المحلي السوري 

"Clarke1880_IGN" والمرجع الجيوديزي العالمي "WGS84 "

 معادالت االنحدار التقليدية وطريقةباستخدام الطرق 

إدارة رئيس قسم 
المركز  المعلومات في

 الوطني للزالزل

5 
 د. سامر زيزفون، 

 دور اإلحصاء التطبيقي في الدراسات الزلزالية أحمد محمد 

باحث في المركز الوطني 
للزالزل دكتوراه في 
الجيولوجيا البنيوية 
  والتكتونيك الزلزالي

 واقع األساليب اإلحصائية المستخدمة في مجالت جامعة دمشق د. رمضان درويش  6
 جامعة دمشق

 كلية التربية -

 االلكترونيةدور تحليل البيانات الرقمية الكبيرة في إدارة المواقع  د. أنمار عرابي  7
 جامعة دمشق

 كلية االقتصاد -

 
  مناقشة وحوار  

   02:21-11:40   استراحة 
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 اليوم الثاني أسس العمل البحثيحول  ورشة عمل 04099-05099   

  أنمار عرابي الورشة0 د.إدارة   

 
مصادر البيانات البحثية والمحتوى الرقمي، والتوثيق المرجعي،   د. سليمان موصلي 

 وتدقيق األمانة العلمية

)الجامعة العربية  

عميد كلية  -AIUالدولية

 دمشق (إدارة األعمال

 
 أهم المشاكل العلمية والمنهجية التي تعيق نجاح البحث العلمي د. هدى روماني

 جامعة دمشق
 كلية االقتصاد -

 

 
05099-06099 

 

 ختاميةالحوارية الالجلسة 
قييم وتقويم األساليب اإلحصائية المستخدمة ت

 في األبحاث العلمية
 

 أساليب إحصائية ُينصح بها د. عادل قضماني 
 جامعة دمشق 

عميد كلية االقتصاد في  -
 السويداء

 المشرف العلمي للمؤتمر حوارات مع الحضور حول الواقع البحثي د. عمار ناصر آغا 

  البيان الختامي والتوصيات  

 

 اللجنة العلمية للمؤتمر

 

 رئيسا   الدكتور عمار ناصر آغا

 عضوا   الدكتور عدنان حميدان

 عضوا   الدكتور مطانيوس مخول

 عضوا   الدكتور منذر العواد

 عضوا   الدكتورة هدى الروماني

 عضوا   الدكتور محمد فواز قربي

 أمينا    الدكتور حيدر عباس 

 

 اللجنة التنظيمية للمؤتمر

 

 الدكتور أكرم حوراني

 الدكتور أحمد صالح

 الدكتور عمار ناصر آغا

 الدكتور حيدر عباس

 عوادال الدكتور منذر

 الدكتورة أنمار عرابي

 الدكتور محمد فواز قربي

 
 


