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نظير يوسف
دراسة الخصائص الديناميكية للتربة في مدينة الرقة و استجابتھا للقوى الزلزالية 

باالعتماد على الضجيج الزلزالي
د. رائد أحمدد. محمد داود

د. محمد طيفورد. محمد داوددراسة النشاط  السيسموتكتوني للمنطقة الشرقية  في –حزام سنجار-عبد العزيزجمال ذكور

سناء حسن
تقدير الخصائص الديناميكية  لمبنى وزارة التعليم العالي باستخدام قياسات الضجيج 

المحيط بالموقع
د. محمد خير عبد الواحدد. ربيع الصفدي

احمد محمد
الزالزل المتحرضة عن الخزانات المائية –دراسة حالة سد السادس عسر من تشرين 

في الالذقية- سورية
د. سامر زيزفوند. محمد داود

امجد الحسن
حساب النماذج ثالثية األبعاد لسرعة انتشار األمواج الزلزالية في الجزء الغربي من 

سورية باالعتماد على تحليل ومعالجة الھزات المحلية
د. سامر باغد. محمد داود

نور البيطار
النشاط  الميكرو سايزمي لمنظومة صدوع مصياف الغاب باستخدام التسجيالت 

الزلزالية المستمرة
د. رنده محمدد. نضال شقير

ناديا الكايد
تحليل االستجابة الزلزالية والخصائص الديناميكية للتربة باستخدام الطرائق السيزمية 

الجيوھندسسية والزلزالية – في المدينة الجامعية – المزة -
د. محمد خير عبد الواحدد. نضال شقير

محمد العيسى
مقارنة بين النيوتكتونيك وحلول ميكانيكية البؤر الزلزالية (فوالق القسم الغربي من 

السلسلة الساحلية)
د. سامر زيزفوند. نضال شقير

وسيم الدروبي
 دراسة خصائص البنيات الجيولوجية تحت السطحية لمنطقة جنوب غرب سورية

 باستخدام التسجيالت الزلزالية لمحطات الرصد الزلزالي في ( قاسيون – بربر – تل
(شھاب – ساله – طوطح

د. رنده محمدد. نضال جوني

د. رنده محمدد. نضال شقيرخصائص وآثار الھزات األرضية المسجلة في النطاق الزلزالي للسلسلة التدمريةوفاء المحرز

رحمه جمعة
األثر الزلزالي لفوالق سھل البقاع فى مدينة دمشق وريفھا باستخدام السجالت 

الزلزالية في المحطات (قاسيون – دمشق – طوطح – بربر )
د. رنده محمدد. نضال شقير

سالي سليمان
األثر الزلزالي لحركة فالقي البحر الميت وشرق األناضول على شمال غرب سوريا 
باستخدام السجالت الزلزالية لمحطات بطرش ، درويش ، صلنفه ، أرنب ، وريدة

د. رنده محمدد. نضال شقير

ھبه قرمش
الخصائص الزلزالية لمواقع محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي باستخدام 

تسجيالت الحركات الخفيفة والقوية
د. رائد أحمدد. محمد داود

د. رنده محمدد. رفيق جبردراسة توھين األمواج الزلزالية في المنطقة الجنوبية الغربية لسورياةحسن احمد
د. رنده محمدد. نضال جونيتأثير الزالزل االقليمية المتولدة في شرق سوريا على دمشق وريفھاعمار نعمان

نور قنواتي
 النشاط السايزمي في منطقة القلمون باستخدام التسجيالت المستمرة لمحطات المركز

الوطني للزالزل وشبكة جامعة دمشق
د. رنده محمدد. نضال شقير

شعبان شامية
قياس الشدة الزلزالية اآللية في سورية باستخدام معطيات الشبكة الوطنية للرصد 

الزلزالي
د. رامي ابراھيمد. نضال جوني

د. سامر زيزفوند. نضال شقيردور التفجيرات المقلعية في تحريض الھزات تكتونياً في منطقة حمصإسراء الشامي
د. رامي ابراھيمد. نضال شقيرتقييم واختيار معادالت تقدير الحركات األرضية في سوريالمى سرجاوي

رسائل الماجستير قسم علم الزالزل


