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 -1مقدمة
إف االستثمار احلقيقي للبحث العلمي يكمن يف إجياد الشراكة ادلستدامة بُت ادلخرجات البحثية
كحاجات اجملتمع كتطلعاتو كرغباتو .كأف البحث العلمي ىو من أىم كظائف اجلامعات ،كما أنو من أىم
األدكات اليت تساعد األكادمييُت يف تطوير مهاراهتم كخرباهتم .شلا سينعكس اجيابيا على اتساع رؤيتهم كزيادة
معرفتهم كبالتايل رفع مستول أدائهم األكادميي .كقد حرصت اجلامعة على ايبلء البحث العلمي أمهية قصول
من مجيع النواحي ،كذلك لبلرتقاء بالبحث العلمي كتطوير الشخصية العلمية عرب توفَت بيئة حبثية كخلق
ظركؼ مبلئمة لبلستفادة ادلثلى من سلرجات البحث يف خدمة اجملتمع ،كهبدؼ ربط البحث العلمي
بأىداؼ اجلامعة كخطط التنمية الوطنية كإنشاء قاعدة معلومات لؤلحباث اجلارية كتبادؿ ادلعلومات البحثية
مع مراكز األحباث األخرل للوصوؿ إىل تنمية جيل من الباحثُت الشباب كتدربيهم على إجراء البحوث
كإثرائها كتعزيز التعاكف يف رلاؿ األحباث اجلامعة كمؤسسات القطاعُت العاـ كاخلاص.
للبحث العلمي أمهية كبَتة يف تطور الدكؿ كيعود التفاكت اذلائل بُت الدكؿ ادلتقدمة كالدكؿ النامية
إىل االستثمار يف البحث العلمي .كما أف الدكؿ الصناعية الكربل تتنافس فيما بينها مبقدار ما تصرفو
صناديق مؤسساهتا على البحث العلمي كالتطوير باعتباره استثمارا ذا رحبية عالية.
ُّ
مهمات اجلامعة اليوـ ،كالَّيت
كمهمة أساسيَّة من َّ
يعد البحث العلمي أحد أبرز مسات التَّعليم اجلامعيَّ ،
السورم
منوه ،كإعادة إعماره بسبب األزمة الَّيت َّ
مر فيها اجملتمع ُّ
من خبلذلا تزيد من ارتباطها حبركة اجملتمع ،ك ِّ
مؤسساتو ادلختلفة ،بل
نتيجة احلرب على سورية ،كتعطي احللوؿ ادلناسبة لكثَت من ادلشكبلت الَّيت تواجهها َّ
كمن خبللو حتظى بالتَّقدير كادلكانة بُت مؤسسات اجملتمع األخرل ،كفضبلن عن ذلك أصبح أحد الوسائل
الرئيسة لتتبوأ َّ
الدكلة مكانان مرموقان يف ىذا العامل ،كأحد ادلعايَت الَّيت يقاس هبا مدل تقدُّـ األمم .كما يتضمن
َّ
كحل ادلشكبلت اجملتمعيَّة.
نشاط البحث العلمي تنمية كتطوير ادلعرفة االنسانيَّة يف ميادينها الت ُّ
َّخصصيَّة ِّ

حيث أصبحت جودة البحث العلمي  Quality of scientific researchأساسان لتوكيد بقاء
ظل ادلنافسة القوية الَّيت يفرضها كاقع العودلة
َّ
ادلؤسسات كاستمرارىا بشكل عاـ يف حتقيق أىدافها يف ِّ
.Globalization

يقدـ ىذا التقرير عرضان توصيفيان للبنية اذليكلية للبحث العلمي كالدراسات العليا يف اجلامعة إضافة
دلختلف النشاطات اليت مت اصلازىا كذلك هبدؼ تقييم النشاط البحثي للجامعة خبلؿ العاـ  2019كحتليل
نقاط القوة كالضعف من أجل تعميق اجليد منها كالعمل على تبليف سلبياهتا ،كاستنباط بعض ادلؤشرات
البلزمة لتخطيط كإدارة البحث العلمي كتطوير الرؤل ادلرتبطة يف البحث العلمي .
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لقد تطلب إعداد ىذا التقرير جهودانكبَتة ،خاصة يف نقص البيانات الواردة من الكليات كادلعاىد العليا
التابعة للجامعة ،كصعوبة االنتقاؿ إىل تنظيم البيانات ضمن قوالب مسبقة التعريف ال تتمتع بادلركنة الكافية
للتوافق مع خصوصية كل فعالية من الفعاليات ادلعنية بالبحث العلمي كالدراسات العليا.
إف إعداد ىذا التقرير خطوة ىامة يف طريق تكريس ثقافة توثيق البحث العلمي بطريقة معيارية تساعد يف
ختطيط البحث العلمي كمتابعة نشاطاتو كتصويب مساره ،كالبد أف تشكل البيانات كاالستمارات
كاإلحصاءات اليت يتضمنها ىذا التقرير مؤشرات ىامة يف الوقوؼ على كاقع البحث العلمي كالدراسات العليا
يف جامعة دمشق ،كموجهان ألم نشاط الحق سيجرم اختاذه على مستول إدارة اجلامعة أك على مستول
الكليات كادلعاىد العليا لدفع عجلة البحث العلمي يف االجتاىات اليت ختدـ رسالة اجلامعة كخطط التنمية.

 -2الرؤية
االرتقاء بالبحث العلمي كالدراسات العليا كتعزيز ادلكانة العلمية كالتقنية ادلتميزة جلامعة دمشق ،كحتقيق رؤية
ربط اجلامعة باجملتمع من خبلؿ مشاركة ادلؤسسات االقتصادية كاالجتماعية كاخلدمية كافة هبدؼ الوصوؿ إىل
حل ادلعضبلت كافة اليت تعًتض رلتمعنا من جهة ،كالوصوؿ إىل اقتصاد معريف كحتقيق التنمية ادلستدامة من
جهة أخرل.

 -3الرسالة
تطوير البحث العلمي عرب توفَت بيئة حبثية زلفزة للباحثُت يف جامعة دمشق كخلق ظركؼ مبلئمة لبلستفادة
ادلثلى من سلرجات البحث يف خدمة التنمية ،من خبلؿ الكشف عن الطاقات الكامنة يف اجملتمع كتفجَتىا
يف سبيل رفع سوية الفرد خصوصان كاجملتمع عمومان ،كعرب تضافر اجلهود ادلبذكلة مع سلتلف مراكز األحباث
كادلؤسسات ادلختلفة يف القطر.

 -4الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي في جامعة دمشق
هتدؼ اخلطة اإلسًتاتيجية للبحث العلمي يف اجلامعة إىل:
 بناء القدرات البحثية كرفعها لدل أعضاء اذليئة التعليمية كطبلب الدراسات العليا.
 ربط اجلامعة باجملتمع من خبلؿ التصدم حلل ادلشكبلت التقنية اليت تواجو القطاعات االقتصادية
ادلختلفة كخصوصان تلك اليت يكوف مردكدىا العلمي مفيدان لكل من قطاع الصناعة كللجامعة.
 تعزيز ركح فريق العمل كتشجيع األحباث اجلماعية.
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 الًتكيز على األحباث التطبيقية ادلعتمدة على بناء القدرات الذاتية اليت تساىم يف توطُت التقانة كاحلد
من االستَتاد.
 الًتكيز على األحباث اخلدمية ادلختلفة.
 تطوير البٌت التحتية للكليات كتَػبَػ يٍت النظم اإلدارية ادلؤدتتة.
 تشجيع أعضاء اذليئة التدريسية على جلب ادلشاريع البحثية من ادلؤسسات التطبيقية ادلختلفة اليت
يعاين منها القطاع العاـ كاخلاص.
 تطوير كحدات البحث العلمي مبا يتوافق كاخلطط البحثية لؤلقساـ العلمية يف كليات اجلامعة كمتابعة
نشاطاهتا كتقييم أدائها.
 حتقيق رسالة اجلامعة بالبحث العلمي مبا يتوافق كبرنامج اجلودة ادلعتمدة فيها.

 -5أىداؼ الخطة البحثية لجامعة دمشق
 صياغة الصورة الدقيقة لتوصيف اإلمكانيات ادلتاحة يف جامعة دمشق يف خدمة البحث العلمي من
خربات علمية كعملية كبٌت حتتية كتأمُت الوسائل ادلناسبة إليصاؿ ىذه الصورة للجهات كالقطاعات
ادلختلفة يف القطر هبدؼ تعميق ربط اجلامعة باجملتمع.
 العمل على االستخداـ األمثل للبٌت التحتية ادلتوافرة يف اجلامعة كتطويرىا مبا يفي بادلتطلبات البحثية
ادلتجددة كيساىم يف التحسُت كالتطوير ادلستمر ألنشطة البحث العلمي.
 تطوير قواعد بيانات اإلنتاج العلمي للجامعة كربطها مع اجلامعات األخرل كمراكز البحث العلمي
احمللية من جهة ،كالقطاعات ادلستفيدة من نتائج البحث العلمي من جهة أخرل.
 توفَت التقنيات احلديثة لتطوير االبتكار كاإلبداع كدعمهما يف رلاؿ البحث العلمي كتطبيقاتو
العملية.
 تنمية مهارات البحث كتطويرىا كتنمية اإلبداع كاالبتكار لدل أعضاء ىيئة التدريس كحتفيزىم على
إجراء البحوث ادلتميزة يف ضوء ادلوضوعات احملددة كفقان الحتياجات اجملتمع.
 تطوير آلية تتيح حتديد احملاكر البحثية األساسية اليت تتناسب ك احتياجات التنمية من جهة كمع
اإلمكانات البشرية كالعلمية كالتقنية ادلتوافرة لدل جامعة دمشق من جهة أخرل.
 توسيع اتفاقيات التعاكف يف اجلامعة لتشمل توزعان أكرب ذليئات علمية كحبثية متقدمة إقليمية كدكلية.

6

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
 السعي إىل خلق مشاريع حبث مشًتكة مع مؤسسات علمية كطنية أك عربية أك دكلية ترتبط باتفاقات
تعاكف علمي مع جامعة دمشق.
 تنمية الشراكة الفعالة كدعمها مع سلتلف قطاعات اجملتمع لتحقيق التواصل الفعاؿ بُت اجتاىات
البحث العلمي يف اجلامعة مبختلف ختصصاتو ،كبُت احتياجات سلتلف قطاعات اجملتمع.
 تكريس اجلهود كالطاقات كافة يف جامعة دمشق إلعادة إعمار سورية.

 -6محاور البحث العلمي لجامعة دمشق
يشكل كضع زلاكر البحث العلمي جلامعة دمشق حتديان كبَتان؛ نظران للتعدد الكبَت يف اجملاالت اليت ميكن أف
تتصدل ذلا اجلامعة ككذلك اتساع بنيتها التحتية من جهة كضعف ادلعلومات ادلتوافرة على ادلستول الوطٍت
حوؿ ادلشكبلت ذات األكلوية دلختلف القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالتجارية كاخلدمية العاملة يف
اجلمهورية العربية السورية من جهة أخرل ،كللوصوؿ جلملة من احملاكر الرئيسية اليت تعرب عن إمكانيات جامعة
دمشق كقدراهتا يف سلتلف اجملاالت كاليت ميكن أف تشكل خطوة أكلية على ادلستول الوطٍت قامت جامعة
دمشق بعقد العديد من كرش العمل على مستول الكليات كمن مث على مستول اجلامعة مت من خبلذلا
استعراض العديد من ادلشاكل البحثية اليت تصدت ذلا كليات اجلامعة ادلختلفة كحتليلها كمناقشتها كتقييم
انعكاساهتا على الفعاليات الوطنية ادلختلفة ،كصوالن إىل صياغة احملاكر الرئيسية كالفرعية كاليت مت عرضها
كمناقشتها كمرحلة ثانية خبلؿ كرشات عمل كاسعة ك بوجود سلتلف اجلهات العامة كاخلاصة ذات الصلة
حيث مت تأطَتىا مبا يتناسب كحاجات اجملتمع كمتطلباتو.
احملاكر الرئيسية كالفرعية مبينة فيما يلي:
 .1المحور األول :التغيرات المناخية والجيولوجية واآلثار البيئية.
 التلوث البيئي كادللوثات (التدكير كادلعاجلة للمخلفات الصلبة كالسائلة كالغازية).
 الصرؼ الصحي كمعاجلة ادلياه.
 النظم البيئية كالتنوع احليوم النبايت كاحليواين.
 التصميم كالتخطيط البيئي.
 الصحة كالبيئة.
 ظواىر التغَتات ادلناخية (الًتبة  -التصحر – اجلفاؼ -الدفيئة  )..كانعكاساهتا.
 الدراسات اجليولوجية النفطية كالثركات ادلعدنية.
 الزالزؿ كالدراسات اجليوتكنيكية.
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 استكشاؼ النفط كالغاز بالطرائق اجليولوجية كاجليوفيزيائية.
طاقات
 .2المحور الثاني :استثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على ال
المتجددة والبديلة.
 طاقة الرياح.
 الطاقة الشمسية.
 الطاقة احليوية.
 ادلواد اذلندسية كخواصها.
 الًتكيبات ادلعدنية كمشاكل استثمارىا.
 تقانات اختبار العناصر اذلندسية.
 ىندسة التكييف كالتربيد.
 ىندسة القول ادليكانيكة.
 اذلندسة احلرارية.
 األدتتة الصناعية كادليكاتركنيكس.
 اذلندسة الصناعية كإدارة اجلودة.
 ىندسة الطاقة الكهربائية.
 ىندسة اآلليات.
 ادلنتجات احليوانية كالزراعية.
 االقتصاد الزراعي.
 .3المحور الثالث :تطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية .
 الصناعات الدكائية كجودة الدكاء.
 الصناعات الغذائية كجودة الغذاء.
 األعداء احليوية لآلفات.
 ادلستخلصات النباتية ككيمياء النبات.
 العبلج الطيب كادلعاجلات لسنية.
 الدراسات الوبائية لؤلمراض الشائعة كادلتوطنة كاإلصابات كاألكراـ كاألمراض
الفموية.
 البحوث الوراثية كاجلينية كتطبيقاهتا يف احلاالت الشائعة.
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 صحة اجملموعات اخلاصة.
 معاجلة الصور الطبية للمساعدة يف التشخيص.
 النمذجة كاحملاكاة كالتحكم يف اذلندسة الطبية.
 ىندسة ادلشايف كإدارهتا.
 ىندسة إعادة التاىيل الطيب.
 معاجلة الصور الطبية للمساعدة يف التشخيص.
 التجهيزات الطبية كمعاجلة اإلشارة احليوية كالقياسات.
 السبلمة يف اذلندسة الطبية.
 ادلعلوماتية احليوية كادلعلوماتية يف الطب.
 التقانة اجلزيئية.
 الرابع عشر :العبلج بالليزر.
 ىندسة االلكًتكنيات كاالتصاالت.
 ىندسة احلواسيب كاألدتتة.
 ىندسة االلكًتكنيات التطبيقية.
 االتصاالت ادلتقدمة.
 استخداـ الليزر يف االتصاالت.
 .4المحور الرابع :التخطيط اإلقليمي والتنمية المستدامة.
 التخطيط كالتصميم العمراين.
 ادلواقع األثرية كدكرىا يف التخطيط اإلقليمي.
 التخطيط كالتنمية.
 التخطيط كاالسًتاتيجيات السياحية.
 التشريعات كدكرىا يف التخطيط اإلقليمي.
 التنمية السياحية كالعمرانية.
 دكر اجملتمع يف التنمية ادلستدامة.
 .5المحور الخامس :البناء الثقافي والفكري والسياسي للمجتمع وتأثير ا لوسائل اإلعالمية
عليو.
 اللغة العربية كالتدقيق اللغوم.
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تفعيل إدارة ادلكتبات كادلعلومات.
حتقيق ادلخطوطات كنشرىا.
الدراسات التارخيية.
مشكبلت تدريس القراءة كالفهم.
الكتابة كالتحفيز.
الكتابة البحثية.
تدريس اللغات كتلبية حاجات اجملتمع.
التعليم الطيب.
سلرجات التعليم العايل كعبلقتها بالعمل.
تنمية شخصية الطالب يف مجيع جوانبها تربية متكاملة متوازنة.
تأىيل ادلدرسُت يف مجيع التخصصات العلمية كاألدبية كالنفسية كالًتبوية.
إعداد الباحثُت الًتبويُت كالنفسيُت كرفد مؤسسات الدكلة هبم.
التوجيو الًتبوم كالنفسي.
الكشف عن ادلوىوبُت كادلبدعُت.
الليزر كتكنولوجيا االتصاالت.
اإلعبلـ كاجملتمع.
التحرير الصحفي كالكتابة.
االتصاالت البصرية كاإلعبلـ.
ادلواقع االلكًتكنية ( استخدامها ،تصميمها ،إخراجها ،استثمارىا ،اإلنتاج
اإلعبلمي ذلا).
التأثَت االقتصادم لئلعبلف.
الشباب كالتحديات الراىنة.
دراسات ميدانية دلؤسسات الرعاية االجتماعية.
التأىيل ادلهٍت لذكم احلاجات اخلاصة.
األثر السليب لعمل األطفاؿ يف اجملتمع.
نشاط الشباب اإلبداعي.
اإلعاقات اخللقية.
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 قضايا ادلرأة.
 .6المحور السادس :التطوير التشريعي واإلداري .
 تنمية كتطوير ادلشركعات الصغَتة.
 إعادة ىيكلية ادلؤسسات العامة.
 اإلدارة اإلسًتاتيجية للموارد البشرية يف ادلنظمات.
 تبسيط اإلجراءات كتطوير األنظمة ادلعموؿ هبا يف ادلؤسسات:
 تنمية بيئة األعماؿ التنافسية.
 اذلياكل اإلدارية للمؤسسات.
 نظاـ احملاسبة احلكومية.
 التدقيق احلكومي.
 دراسات اجلدكل.
 تطوير ادلوازنة العامة يف سورية.
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 -7البنية التنظيمية الحالية للبحث العلمي والدراسات العليا في كليات وأقسام الجامعة
تتألف البنية التنظيمية للبحث العلمي يف جامعة دمشق -شكل (  -)1بشكل أساسي من أحباث أعضاء
اذليئة التدريسية اليت يتم إصلازىا ضمن إطار اخلطط البحثية لوحدات البحث العلمي احملدثة يف الكليات
كادلعاىد التابعة للجامعة إضافة إىل مراكز التميز التابعة للجامعة كما تعد أحباث طبلب الدراسات العليا من
ادلكونات اذلامة جدان جزءان من ىذه البنية ،كيتم إصلازىا ضمن إطار برامج الدراسات العليات يف الكليات

كادلعاىد العليا التابعة للجامعة.
 -1-7الكليات:
 -1-الكليات:

ينطوم حتت مظلة جامعة دمشق ما يقارب  35كلية موزعة مابُت ادلركز الرئيسي يف دمشق إضافة إىل ثبلثة
فركع يف كل من درعا كالسويداء كالقنيطرة إىل:
أووً -كليات دمشق






كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية.
كلية اإلعبلـ.
كلية االقتصاد.
كلية الًتبية.

 كلية احلقوؽ.
 كلية اذلندسة الزراعية .
 كلية السياحة.





كلية الشريعة.
كلية الصيدلة.
كلية الطب.
كلية طب األسناف.

 كلية العلوـ.
 كلية العلوـ السياسية.
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 كلية الفنوف اجلميلة.
 كلية اذلندسة ادلدنية.
 كلية اذلندسة ادلعلوماتية.





كلية اذلندسة ادلعمارية.
كلية اذلندسة ادليكانيكية كالكهربائية.
الكلية التطبيقية
كلية التمريض

شكل ( )1البنية التنظيمية الحالية للبحث العلمي في جامعة دمشق
ثانياً  -فرع درعا

 كلية الًتبية الثالثة.
 كلية اآلداب الثالثة.
 كلية احلقوؽ الثانية.
 كلية العلوـ الثاينة.
 كلية االقتصاد الثانية.
 كلية الطب البيطرم

ثالثاً -فرع السويداء

 كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية الثانية.
 كلية الًتبية الثانية.
 كلية اذلندسة الزراعية الثانية.
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 كلية الفنوف اجلميلة الثانية.
 كلية العلوـ الرابعة .
 كلية اذلندسة ادليكانيكية كالكهربائية الثانية
ثانياً  -فرع القنيطرة

 كلية الًتبية الرابعة.
 كلية االقتصاد الثالثة.
 كلية اآلداب الرابعة .
 كلية العلوـ الثالثة .
 كلية احلقوؽ الثالثة.

 -2-7وحدات البحث العلمي
بناء على قانوف التفرغ العلمي رقم  7لعاـ  2006كتعليماتق التنفيذية الصادرة بادلرسوـ التنظيمي رقم 298
تاريخ  ،2006/8/13جرل تشكيل عدد من كحدات البحث العلمي مبختلف االختصاصات يف جامعة
دمشق كاليت يتم حتديثها باستمرار كبشكل يتناسب مع توفر إمكانيات جديدة أك ادلتطلبات اجلديدة ادلراد
تغطيها من اجملتمع ،حيث بلغ إمجايل ىذه الوحدات  222موزعة على الكليات األـ (كليات دمشق) كما
ىو مبُت يف اجلدكؿ ( )1كاألشكاؿ (( )3،2يعطي ادللحق  1ادلعلومات التفصيلية عن ىذه الوحدات).
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الشكل ()2

توزع وحدات البحث العلمي بحسب كليات جامعة دمشق
طب األسنان
الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة
الهندسة المعمارٌة
الهندسة المدنٌة
المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة
المعهد العالً للترجمة والترجمة الفورٌة
المعهد العالً لبحوث اللٌزر وتطبٌقاته
المعلوماتٌة
الفنون الجمٌلة
العلوم السٌاسٌة
العلوم
الطب البشري
الصٌدلة
الشرٌعة
الهندسة الزراعٌة
الحقوق
التربٌة
االقتصاد
اآلداب والعلوم اإلنسانٌة
40

35

30

25

20

15

10

15

5

0

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
الجدول ( : )1أعداد وحدات البحث العلمي العاملة في كليات جامعة دمشق

وحدات البحث العلمي

الكلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية

15

اوقتصاد

5

التربية

9

الحقوؽ

5

الهندسة الزراعةي

30

الشريعة

8

الصيدلة

6

الطب البشري

16

العلوم

34

العلوم السياسية

3

الفنون الجميلة

4

المعلوماتية

4

المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو

2

المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية

1

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

3

الهندسة المدنية

28

الهندسة المعمارية

3

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

31

طب األسنان

12

المجموع

222
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وحدات البحث العلمي
التربٌة

االقتصاد

اآلداب والعلوم اإلنسانٌة

الشرٌعة

الهندسة الزراعٌة

الحقوق

العلوم

الطب البشري

الصٌدلة

المعلوماتٌة

الفنون الجمٌلة

العلوم السٌاسٌة

المعهد العالً للتنمٌة اإلدارٌة

المعهد العالً للترجمة والترجمة الفورٌة

المعهد العالً لبحوث اللٌزر وتطبٌقاته

الهندسة المٌكانٌكٌة والكهربائٌة

الهندسة المعمارٌة

الهندسة المدنٌة
طب األسنان

2%

4%

2%

5%

7%

14%
1%

14%
13%
4%
3%
2%

7%

2%

16%
0%
1%
1%

الشكل ( : )3نسب وحدات البحث العلمي العاملة بحسب كليات جامعة دمشق
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 -3-7المعاىد العليا
أحدثت جامعة دمشق عددان من ادلعاىد العليا هبدؼ رفد اجملتمع ببعض االختصاصات ذات األكلوية
اخلاصة ،كىي:
 . 1ادلعهد العايل للغات
 . 2ادلعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو
 . 3ادلعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية
 . 4ادلعهد العايل للتنمية اإلدارية
 . 5ادلعهد العايل للًتمجة كالًتمجة الفورية
 . 6ادلعهد العايل للتخطيط اإلقليمي
يقدـ كل معهد من ىذه ادلعاىد عددا من برامج الدراسات العليا كيوفر بيئة حبثية للطبلب كأعضاء اذليئة
التعليمية يف الكليات األخرل.
 -4-7مراكز التميز التابعة للجامعة:
لرفد الكليات كادلعاىد العليا حباضنات خاصة للبحث العلمي ،تؤمن بيئة حبثية مناسبة ضمن اختصاص دقيق
أك عاـ ،أك قطاع اختصاصي ،عكفت اجلامعة على إحداث عدد من مراكز التميز بدأ العمل يف بعضها ،يف
حُت تتم دراسة ادلراكز ادلتبقية من قبل جلاف متخصصة أك عرب اجملالس العلمية ادلختلفة دتهيدان إلخراجها
بالصورة ادلرجوة منها.
 مركز التوجيو ادلهٍت.
 مركز ادلكافحة احليوية.
 مركز ضماف اجلودة.
 مركز تطوير التعليم الطيب.





ادلركز الرقمي الفرانكفوين.
مركز جراحة الفم كالفكُت.
مركز نقل الدـ.
ادلركز الوطٍت للفنوف البصرية.

 مركز الدراسات الوبائية كالبيولوجية لطفيبلت البليشمانيا.
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 مركز الدراسات االسًتاتيجية.
 مركز دعم القرار (قيد اإلحداث).
 مركز التميز يف ادلعلوماتية.





مركز حبوث الدماغ.
مشركع ابن سينا للتعليم االلكًتكين(قيد اإلحداث).
مركز حبوث ادلواد الببلستيكية كادلطاطية كحتاليلها كاختباراهتا (قيد اإلحداث).
مركز دتيز للدراسات كالتدريب كالبحوث يف رلاؿ الشراكة بُت العاـ كاخلاص (قيد اإلحداث).

 مركز حبوث علوـ ادلواد (قيد اإلحداث).
 -5-7برامج الدراسات العليا األكاديمية:
دتاشيان مع متطلبات التنمية يتم باستمرار تطوير برامج الدراسات العليا يف جامعة دمشق سعيان منها لتغطية
معظم االختصاصات ،حيث جتاكز عدد االختصاصات ادلفتتحة

 240اختصاصا بعضها يغطي درجة

ادلاجستَت فقط كبعضها اآلخر يغطي درجة الدكتوراه أيضان ،إضافة للدراسات العليا يف مجيع التخصصات
السريرية يف كلية الطب البشرم.
• كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
قسم اللغة العربية وآدابها.
الدراسات األدبية.
الدراسات اللغوية.
ماجستَت النقد كالببلغة.
قسم اللغة الفرنسية وآدابها.
الدراسات األدبية.
الدراسات اللغوية.
قسم اللغة اإلنكليزية وآدابها.
الدراسات األديبة.
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اللغويات التطبيقية.
قسم المكتبات والمعلومات.
إدارة ادلكتبات ك خدمات ادلعلومات.
قسم الجغرافيا.
اجلغرافية الطبيعية.
اجلغرافية البشرية.
اخلرائط كنظم ادلعلومات اجلغرافية.
قسم التاريخ.
تاريخ الشرؽ القدمي.
تاريخ احلديث كادلعاصر.
تاريخ العرب كاإلسبلـ.
قسم الفلسفة.
تاريخ الفلسفة.
العلوـ ادلعيارية.
قسم علم اوجتماع.
علم االجتماع.
ؽسم اآلثار.
آثار

اؿشرؽ قدمي.

آثار

العصور الكبلسيكية
اآلثار اإلسبلمية.
آثار عصور ما قبل التاريخ

20

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
• كلية اإلعالم.
قسم الصحافة والنشر
الصحافة كالنشر
قسم اإلذاعة والتلفزيون
اإلذاعة كالتلفزيوف
قسم اإلعالم اولكتروني
اإلعبلـ االلكًتكين
قسم العالقات العامة و اإلعالن
العبلقات العامة ك اإلعبلف
•كلية السياحة:
االقتصاد كاإلدارة السياحية.
إدارة موارد الًتاث الثقايف.
•كلية الشريعة.
قسم علوم القرآن والحديث .
التفسَت كعلوـ القرآف.
احلديث النبوم كعلومو.
قسم الفقو اإلسالمي وأصولو.
الفقو اإلسبلمي كأصولو.
قسم األحوال الشخصية.
األحواؿ الشخصية.
النظم الشرعية.
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قسم العقائد واألديان.
العقائد كاألدياف.
• كلية الحقوؽ.
قسم القانون الخاص.
القانوف اخلاص.
قسم القانون العام.
القانوف العاـ.
العلوـ اإلدارية كادلالية.
قسم القانون التجاري.
القانوف التجارم.
قسم القانون الجزائي.
القانوف اجلزائي.
قسم القانون الدولي.
القانوف الدكيل.
•كلية العلوم السياسية.
قسم العالقات الدولية.
العبلقات الدكلية.
قسم اوقتصاد واإلدارة العامة.
العبلقات االقتصادية الدكلية.
قسم الدراسات السياسية.
الدراسات السياسية.
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• كلية اوقتصاد.
قسم المحاسبة.
احملاسبة.
مراجعة احلسابات.
قسم إدارة األعمال.
إدارة األعماؿ.
التسويق.
قسم اوقتصاد.
االقتصاد ادلايل كالنقدم.
االقتصاد.
قسم اإلحصاء التطبيقي.
األساليب الكمية.
قسم المصارؼ والتأمين.
األسواؽ ادلالية.
العلوـ ادلالية كادلصرفية.
•كلية التربية.
قسم التربية المقارنة.
الًتبية ادلقارنة كاإلدارة الًتبوية.
قسم المناىج وطرائق التدريس.
تقنيات التعليم.
ادلناىج كطرائق التدريس.
قسم التربية الخاصة.
23

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
الًتبية اخلاصة.
قسم اإلرشاد النفسي.
اإلرشاد النفسي.
الصحة النفسية لؤلطفاؿ كادلراىقُت.
قسم أصول التربية.
أصوؿ الًتبية.
قسم علم النفس.
علم النفس.
علم النفس الًتبوم.
علم نفس النمو.
قسم القياس والتقويم.
القياس كالتقومي الًتبوم كالنفسي.
قسم تربية الطفل.
رياض األطفاؿ.
• كلية الهندسة الزراعية .
قسم الهندسة الريفية.
علوـ اذلندسة الريفية.
قسم علوم األغذية.
علوـ األغذية.
قسم وقاية النبات.
علوـ كقاية النبات.
قسم اوقتصاد الزراعي.
24

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
علوـ االقتصاد الزراعي.
قسم اإلنتاج الحيواني.
علوـ اإلنتاج احليواين.
قسم علوم البستنة.
علوـ البستنة.
قسم المحاصيل الحقلية.
علوـ احملاصيل احلقلية.
قسم الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة.
ادلوارد الطبيعية ادلتجددة كالبيئة.
التقانة احليوية
قسم علوم التربة.
علوـ الًتبة.
•كلية الفنون الجميلة.
قسم الغرافيكي والملتيميديا.
اؿ تصميم الغرافيكي كادللتيمديا.
قسم الغرافيك.
اؿ غرافيك.
قسم التصوير.
التصوير.
قسم العمارة الداخلية.
اؿ عمارة الداخلية.
قسم النحت.
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النحت.
•كلية الهندسة المعلوماتية.
قسم ىندسة البرمجيات ونظم المعلومات.
ىندسة الربرليات كنظم ادلعلومات.
قسم النظم والشبكات الحاسوبية.
النظم كالشبكات احلاسوبية.
قسم الذكاء الصنعي.
الذكاء الصنعي.
•كلية الهندسة المدنية.
قسم الهندسة الطبوغرافية.
اذلندسة الطبوغرافية.
قسم الهندسة اإلنشائية.
اذلندسة اإلنشائية.
قسم الهندسة المائية.
اذلندسة ادلائية.
قسم الهندسة الصحية والبيئية.
اذلندسة

الصحية كالبيئية.

قسم ىندسة النقل ومواد البناء.
ىندسة النقل.
قسم اإلدارة الهندسية واإلنشاء.
اإلدارة اذلندسية كاإلنشاء.
إدارة تقانات ادلعلومات يف التشييد.
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قسم الهندسة الجيوتكنيكية.
اذلندسة اجليوتكنيكية.
•كلية الهندسة المعمارية.
قسم التصميم المعماري.
التصميم ادلعمارم.
قسم التخطيط والبيئة.
التخطيط كالبيئة.
قسم علوم البناء والتنفيذ.
علوـ البناء كالتنفيذ.
قسم نظريات وتاريخ العمارة.
نظريات كتاريخ العمارة.
•كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
قسم ىندسة الطاقة الكهربائية.
ىندسة الطاقات الكهربائية ادلتجددة.
ىندسة نظم القدرة الكهربائية.
قسم ىندسة الحواسيب واألتمتة.
ىندسة احلواسيب كشبكاهتا.
ىندسة التحكم كاألدتتة.
ىندسة كبررلة الركبوت.
قسم ىندسة اإللكترونيات واوتصاوت.
ىندسة االتصاالت ادلتقدمة.
ىندسة اإللكًتكنيات التطبيقية.
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قسم الميكانيك العام.
ىندسة الطاقة الشمسية كالطاقات ادلتجددة.
ىندسة ميكانيك ادلوائع.
ىندسة التربيد.
اذلندسة احلرارية.
قسم ىندسة السيارات واآلليات الثقيلة.
ىندسة اآلليات كاحملركات.
قسم ىندسة التصميم الميكانيكي.
اذلندسة الصناعية.
علم ادلواد كىندستها.
ىندسة أدتتة اإلنتاج.
تصميم كبناء اآلالت.
قسم الهندسة الطبية.
اذلندسة الطبية.
قسم ىندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها.
تكنولوجيا الغزؿ.
•كلية العلوم.
قسم الرياضيات.
التحليل الرياضي.
اجلرب كاذلندسة.
الرياضيات التطبيقية.
قسم الفيزياء.
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الفيزياء.
الوقاية اإلشعاعية كأماف ادلنابع ادلشعة
قسم الكيمياء.
الكيمياء.
قسم علم الحياة النباتية.
علم احلياة النباتية.
قسم علم الحياة الحيوانية.
علم احلياة احليوانية.
قسم الجيولوجيا.
اجليولوجيا التطبيقية.
اجليوفيزياء التطبيقية.
•كلية طب األسنان.
قسم طب أسنان األطفال.
طب أسناف األطفاؿ.
قسم تقويم األسنان والفكين.
تقومي األسناف كالفكُت.
قسم جراحة الفم والفكين.
جراحة الفم كالفكُت.
قسم مداواة األسنان.
مداكاة األسناف.
قسم تعويضات األسنان المتحركة.
تعويضات األسناف ادلتحركة.
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قسم تعويضات األسنان الثابتة.
تعويضات األسناف الثابتة.
قسم النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان.
النسج كالتشريح ادلرضي للفم كاألسناف.
قسم النسج حول السنية.
علم النسج حوؿ السنية.
قسم طب الفم.
طب الفم.
• كلية الصيدلة.
قسم تأثير األدوية والسموم.
علم السموـ.
علم تأثَت األدكية.
قسم الصيدونيات والتكنولوجيا الصيدلية.
الصيدلة الصناعية.
تكنولوجيا صيدلية.
الصيدلة السريرية كصيدلة ادلشايف.
قسم العقاقير.
العقاقَت كالنباتات الطبية.
قسم الكيمياء التحليلية والغذائية.
الكيمياء التحليلية التطبيقية.
مراقبة األغذية.
قسم الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية.
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تصميم كمراقبة األدكية.
ادلراقبة الدكائية
قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة.
األحياء الدقيقة كالدمويات كادلناعيات.
التشخيص ادلخربم.
•كلية الطب البشري.
قسم التشريح والنسج والجنين.
التشريح.
اجلنُت كالوراثة.
اخللية كالنسج.
قسم الفيزيولوجيا واألدوية.
الفيزيولوجيا الطبية.
األدكية كادلداكاة.
االستقصاءات الكهربائية الفيزيولوجية.
قسم طب األسرة والمجتمع.
الصحة العامة كالطب الوقائي.
الصحة البيئية كادلهنية.
قسم األمراض الباطنة.
األمراض الباطنية.
أمراض اجلهاز اذلضمي.
أمراض القلب كاألكعية.
األمراض

اجلهاز التنفسي.
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الصم كاالستقبلب كالتغذية.

أمراض الغدد

األمراض العصبية.
أمراض الدـ

كنقل الدـ.

أمراض الكلية.
أمراض اجلهاز احلركي.
األمراض ادلعدية (اخلمجية).
الطب النفسي.
طب الشيخوخة.
الطب الفيزيائي كالرياضي كإعادة التأىيل.
العناية ادلشددة
قسم الجراحة.
اجلراحة العامة.
اجلراحة البولية.
اجلراحة العظمية.
اجلراحة الصدرية.
اجلراحة العصبية.
اجلراحة التجميلية كالتصنيعية
جراحة القلب.
جراحة األكعية.
جراحة األطفاؿ.
طب الطوارئ

.
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قسم التوليد وأمراض النساء.
التوليد كأمراض النساء.
قسم التخدير واإلنعاش.
التخدير كاإلنعاش كمعاجلة األمل.
قسم أمراض العين وجراحتها.
أمراض العُت كجراحتها.
قسم أمراض األذن.
أمراض األذف كاألنف كاحلنجرة كجراحتها.
قسم األطفال.
أمراض اخلديج كالوليد
أمراض الدـ كاألكراـ عند األطفاؿ
األمراض ادلعدية عند األطفاؿ
األمراض اذلضمية عند األطفاؿ
األمراض القلبية عند األطفاؿ
األمراض العصبية عند األطفاؿ
أمراض الكلية عند األطفاؿ
أمراض الغدد الصم كاالستقبلب عند األطفاؿ
قسم الجلدية.
األمراض اجللدية كاألمراض ادلنقولة باجلنس.
قسم الطب المخبري.
الطب ادلخربم.
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قسم التشخيص الشعاعي.
التصوير الطيب كالتشخيص الشعاعي.
األشعة التداخلية.
قسم األورام .
ادلعاجلة الشعاعية لؤلكراـ.
طب األكراـ.
الطب اؿنوكم.
قسم التشريح المرضي .
التشريح ادلرضي كاخللويات ادلرضية.
الصحة العامة كالطب الوقائي.
قسم طب األسرة.
طب األسرة.
الصحة البيئة كادلهنية.
قسم التشريح.
التشريح.
اخللية كالنسج.
اجلنُت كالوراثة كالفيزيولوجيا الصحية.
الصحة العامة كالطب الوقائي
الصحة البيئية كادلهنية
قسم الفيزيولوجيا واألدوية .
اإلستقصاءات الكهربية الفيزم كلوجية.
الفيزيولوجية الطبية.
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األدكية كادلداكاة.
األحياء الدقيقة.
الكيمياء احليوية كالبيولوجيا اجلزئية.
الكيمياء احليوية السريرية.
•المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية.
اذلندسة اإلنشائية الزلزالية.
علم الزالزؿ.
اذلندسة

اجليوتكنيكية الزلزالية.

•المعهد العالي للتنمية اإلدارية.
إدارة ادلوارد البشرية.
اإلدارة اإلسًتاتيجية.
اقتصاد كإدارة األعماؿ الدكلية.
•المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو:
علوـ الليزر كتطبيقاتو.
•المعهد العالي للغات:
تعليم اللغة العربية.
تعليم اللغة اإلنكليزية.
 -6برامج التأىيل والتخصص:عكفت اجلامعة على تطوير العديد من برامج التأىيل كالتخصص للمسامهة يف رفد اجملتمع بالكوادر العلمية
ادلؤىلة يف سلتلف االختصاصات كتلبية للرغبات ادلتزايدة باحلصوؿ على تأىيل متميز يف بعض االختصاصات
ذات األمهية اخلاصة لدل الفعاليات ادلختلفة يف القطر العريب السورم ،حيث منها ما كاف جبهد ذايت
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كبعضها اآلخر بالتعاكف مع جهات كمراكز حبثية عادلية ،كمنها ما ىو منفذ فعبلن كبعضها اآلخر زلدث أك
قيد اإلحداث ،كما أف بعضها رلمد بشكل مؤقت.
•كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف اإلرشاد االجتماعي.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف الًتاث الشعيب.
دبلوـ التأىيل كالتخصص يف الًتمجة كالتعريب يف قسم اللغة اإلنكليزية.
دبلوـ التأىيل كالتخصص يف الًتمجة كالتعريب يف قسم اللغة الفرنسية.
دبلوـ التأىيل كالتخصص يف تعليم اللغة الفرنسية لغَت ادلختصُت.
•كلية التربية:

ماجستَت التأىيل ك التخصص يف الًتبية ادلوسيقية.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف التخطيط الًتبوم.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف علم النفس اإلعبلمي.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف اإلدارة الًتبوية.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف اإلدارة ادلدرسية.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف إعداد مربية طفل احلضانة.

•كلية اوقتصاد:

ماجستَت التأىيل ك التخصص يف إدارة منظمات األعماؿ.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف احملاسبة الضريبية.

•كلية الحقوؽ:

ماجستَت التأىيل ك التخصص اإلدارم العقارم.

ماجستَت التأىيل ك التخصص يف القضاء كاحملاماة.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف قانوف األعماؿ.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف القضاء اجلزائي ك الدعول اجلزائية.
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف إدارة العبلقات الدكلية ك الدبلوماسية.
•كلية السياحة:

ماجستَت التأىيل ك التخصص يف التخطيط كإدارة التنمية السياحية ادلستدامة.
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ماجستَت التأىيل ك التخصص يف إدارة الًتاث الثقايف كتسويقو.
•كلية الهندسة المعمارية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف علوـ البناء كتقنيات اؿتنفيذ.

ماجستَت تأىيل كختصص يف رلاؿ ترميم ادلباين التارخيية كإعادة تأىيل ادلواقع األثرية كالطبيعية.
•كلية الهندسة المدنية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف تصميم كتأىيل ادلنشآت.

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف معاجلة مياه الصرؼ الصحي كإعادة إستخدامها.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف ميكانيك الًتبة كاألساسات.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف ىندسة النقل كاملركر.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف نظم ادلعلومات اجلغرافية .GIS
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف الرم كالصرؼ.
•كلية الهندسة المعلوماتية:

ما جستَت تأىيل كختصص يف إدارة نظم ادلؤسسات.

•كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف السمعيات.

 كلية الهندسة الزراعية:
ماجستَت ادلهٍت التخصصي يف تقانات التصنيع كسبلمة األغذية
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف ادلكافحة احليوية لآلفات
•كلية طب األسنان:
ماجستَت التأىيل ك التخصص يف طب األسناف التجميلي.
•كلية الصيدلة:

ماجستَت التأىيل ك التخصص يف التشخيص ادلخربم.

•كلية العلوم:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف الفيزياء الطبية.
دبلوـ التأىيل كالتخصص يف الوقائة اإلشعاعية كأماف ادلنابع ادلشعة كأمنها.

•المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو:
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ماجستَت التأىيل كالتخصص يف تطبيقات الليزر الطبية.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف تطبيقات الليزر اذلندسية كالصناعية.
المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية:
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف إدارة سلاطر الكوارث.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف اذلندسة الزلزالية.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف علم الزالزؿ كالتكنونيك الزلزايل.
•المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية:
ماجستَت تأىيل كختصص يف الًتمجة االلكًتكنية كالسمعبصرية  -فرنسي.
ماجستَت تأىيل كختصص يف الًتمجة التحريرية  -فرنسي.
ماجستَت تأىيل كختصص يف الًتمجة الفورية  -فرنسي.
ماجستَت تأىيل كختصص يف الًتمجة االلكًتكنية كالسمعبصرية  -إنكليزم.
ماجستَت تأىيل كختصص يف الًتمجة التحريرية -إنكليزم.
ماجستَت تأىيل كختصص يف الًتمجة الفورية  -إنكليزم.
•المعهد العالي للتنمية اإلدارية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف تأىيل كإعداد القادة اإلداريُت.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف الريادة كاإلدارة كاإلبداع.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف اقتصاد كإدارة ادلشركع.
ماجستَت التأىيل كالتخصص يف اإلدارة العامة.

•المعهد العالي للغات:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف تعليم اللغة الفرنسية لغَت الناطقُت هبا ).(FLE

38

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
 المعهد العالي للتخطيط والتنمية اإلقليمية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص يف الدراسات اإلقليمية ادلتكاملة.
ماجستَت التأىيل كالتخصص قي تصميم كتنسيق احلدائق كاحمليط الطبيعي.

 -7-7المشافي الجامعية
كتعد من الركائز اذلامة اليت حتتضن الكثَت من األنشطة البحثية يف العلوـ الطبية ،كىذه ادلشايف ىي:
 مشفى األسد اجلامعي.
 مشفى ادلواساة.
 مشفى البَتكين.





مشفى األطفاؿ.
مشفى التوليد كأمراض النساء
مشفى جراحة القلب اجلامعي
مشفى األمراض اجللدية كالزىرية

 -8البنية اإلدارية للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة:
يتوىل رئيس اجلامعة إدارة شؤكف اجلامعة البحثية إضافة إىل شؤكهنا العلمية كالتعليمية كاإلدارية كادلالية يف حدكد اخلطط اليت
يرمسها رللس التعليم العايل كرللس اجلامعة كيعاكفق نائب رئيس اجلامعة لشؤكف البحث العلمي كالدراسات العليا يف إدارة
شؤكف البحث العلمي كالدراسات العليا يف اجلامعة؛ كلو على األخص:
- 1النظر يف األمور اليت يفوضها إليو رئيس اجلامعة.
- 2تقدمي ادلقًتحات إىل رئيس اجلامعة ،كإىل رللس شؤكف البحث العلمي كالدراسات العليا يف كل ما يتعلق بأمور
البحث العلمي كالدراسات العليا يف اجلامعة.
- 3معاكنة رئيس اجلامعة يف مراقبة مستول األداء يف اجلامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي كالدراسات العليا ،كيف متابعة
تنفيذ قرارات رللس التعليم العايل كرللس اجلامعة
خيتص رللس البحث العلمي كالدراسات العليا بصورة عامة يف النظر يف مجيع مسائل الدراسات العليا كالبحث العلمي،
كذلك مبا ال يتعارض مع اختصاصات اجملالس األخرل كمايلي:
 - 1كضع خطط البحث العلمي يف اجلامعة يف ضوء السياسة اليت يضعها رللس التعليم العايل.
 - 2تنظيم البحوث كتشجيعها كتوفَت اإلمكانات البلزمة ذلا.
 - 3اقًتاح إحداث الدراسات العليا كافتتاحها.
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 - 4اقًتاح القبوؿ يف الدراسات العليا.
 - 5تأليف جلاف احلكم كاقًتاح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.
 - 6اإلشراؼ على الدراسات العليا كاقًتاح سبل تطويرىا.
 - 7اقًتاح قواعد منح ادلكافآت ادلالية للمشرفُت كجلاف احلكم كالباحثُت.
 - 8اقًتاح توزيع ادلنح كاذلبات كادلساعدات ادلقدمة للبحوث العلمية كاإلشراؼ على إدارهتا.
 - 9اقًتاح قواعد اإليفاد دلهمات البحث العلمي.
 - 10إصدار اجملبلت العلمية البحثية كاإلشراؼ عليها.

الشكل ( )4البنية اإلدارية للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة

 -1-8مديرية البحث العلمي
كتتوىل العديد من ادلهاـ أمهها:
 .1ربط البحث العلمي بأىداؼ اجلامعة كخطط التنمية الوطنية.
 .2نقل كتوطُت التقنية احلديثة كادلشاركة يف تطويرىا كتطويعها لتبلءـ الظركؼ احمللية خلدمة أغراض التنمية.
 .3إنشاء قاعدة معلومات لؤلحباث اجلارم تنفيذىا كاألحباث اليت نفذهتا يف اجلامعة كتبادؿ ادلعلومات
البحثية مع اجلامعات كمراكز األحباث األخرل.
 .4اقًتاح خطة البحوث السنوية للجامعة.
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 .5دراسة مشركعات البحوث كالدراسات كمتابعة تنفيذىا كحتكيمها كالصرؼ عليها كفق القواعد ادلنظمة
لذلك.
 .6تنظيم االتصاؿ مبراكز البحوث خارج اجلامعة احمللية كاألجنبية كتنمية التعاكف معها.
 .7تنسيق العمل بُت الكليات كمراكز األحباث يف اجلامعة كتشجيع األحباث ادلشًتكة بُت األقساـ كالكليات
لرفع سوية األحباث العلمية باجلامعة.
 .8تشجيع أعضاء اذليئة التدريسية على إجراء األحباث العلمية ادلبتكرة كهتيئة الوسائل كاإلمكانيات البحثية
ذلم كدتكينهم من إصلاز أحباثهم يف جو علمي مبلئم.
 .9تنمية جيل من الباحثُت الشباب كتدريبهم على إجراء البحوث كإثرائها.
 .10دعم البحث العلمي كهتيئة كافة الوسائل كاإلمكانيات البحثية للباحثُت.
 .11تعزيز التعاكف يف رلاؿ األحباث بُت اجلامعة كمؤسسات القطاعُت العاـ كاخلاص.
 .12مساعدة القطاعات ادلختلفة يف القطر العريب السورم يف عبلج مشاكلها كتطوير أدائها عن طريق تنفيذ
األحباث العلمية التطبيقية.
 .13تشجيع نشر البحوث يف اجملبلت أك عرب ادلؤدترات احمللية كالعادلية.

 .14إعطاء األكلوية لؤلحباث اليت ختدـ حاجات اجملتمع كمتطلباتو كإعادة اإلعمار.
 -2-8شعبة الدراسات العليا في الكليات والمعاىد العليا
هتدؼ:
 .aتسهيل مجيع األعماؿ ادلتعلقة بطبلب الدراسات العليا تأمُت من حيث القبوؿ
كاالمتحانات كتسجيل الطلبات كالتأكد من استيفائها للشركط ادلطلوبة كمتابعة حياهتم
اجلامعية كتسجيل األحباث كمتابعة سَتىا كتشكيل جلاف احلكم كمنح الدرجات.
 .bتوثيق مجيع ادلعلومات ادلتعلؽة بادلشرفُت ادلشاركُت أك أعضاء جلاف احلكم من خارج اجلامعة
 .cتسهيل متابعة كحدات البحث العلمي من حيث تسجيل الطلبات كالتأكد من استيفائها
للشركط ادلطلوبة كمتابعة التقارير الدكرية كإصلازات ىذه الوحدات.
 .dتسهيل تسجيل أحباث أعضاء اذليئة التدريسية بدءن من إعداد استمارات البحث ادلناسبة
كالتأكد من استيفائها للشركط ادلطلوبة كمن مث متابعة التقارير العلمية الدكرية للباحثُت.
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 -9واقع األطر البشرية العاملة في البحث العلمي لدى جامعة دمشق
بلغ عدد الباحثُت يف اجلامعة من العاملُت لديها حىت هناية عاـ  2019ما يساكم  2403منهم 1636
عضو ىيئة التدريسية ك  110معيد ك  657عضو ىيئة فنية موزعُت على الكليات كما ىو مبُت باجلدكؿ
()2
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جدول ( )2عدد الباحثين من العاملين في الجامعة حسب الكلية
لعام 2019

ىيئة تعليمية

معيدين

اآلداب

89

55

72

اإلعالم

3

1

13

4

التربية

39

39

60

3

1

21

21

72

4

1

4

10

13

1

3

13

16

3

الحقوؽ
العلوم السياسية
الشريعة
المعهد العالي للترجمة

العلوم اإلنسانية واوجتماعية

الكليػ ػ ػػة

أستاذ

أستاذ

مساعد

مدرس

موفد

موفد

8

1

ىيئة فنية

داخلي خارجي

على رأس
عملو لم
يوفد
4

قائم

مشرؼ

باألعمال

أعمال

11

8

مدير

أعمال
2

2
46
2

معاون

1
13

10

2
1

2

والترجمة الفورية

المعهد العالي للغات

21

الهندسة الزراع ةي

50

32

31

3

الصيدلة

14

19

12

الطب البشري

53

71

71

طب األسنان

39

19

25

1

41

54

45

4

4

13

14

1

13

7

7

20

28

25

1

31

60

50

2

العلوم
الفنون الجميلة
الهندسة المعمارية
الهندسة المدنية
الهندسة الميكانيكية

العلوم األساسية والتطبيقية

اوقتصاد

36

36

31

2
3

2

3

1

34

30

1

1

16

9

4

5

6

17

16

1

8

2

2
3

5

1

6

43

3

2
2
2

15

53

8

40

25

1

93

33

15

1

والبترولية

12

1

والكهربائية

الهندسة الكيميائية

1

1

1
3
3
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الهندسة المعلوماتية

2

7

16

التطبيقية

0

0

0

3

السياحة

0

1

8

1

6

1

المعهد العالي للتنمية

3

1

1

1

2

اإلدارية

المعهد العالي لبحوث

8

الليزر وتطبيقاتو

المعهد العالي للبحوث

1

والدراسات الزلزالية

المعهد العالي للتخطيط

1

3

اإلقليمي

اآلداب الثانية

0

6

16

3

4

5

1

1

الزراعة الثانية

2

1

10

1

1

6

2

1

الفنون الجميلة الثانية

فرع السويداء

التربية الثانية

0

2

10

2

2

6

2

0

0

0

1

1

0

1

0

2

2

اوقتصاد الرابعة

0

0

1

الهمك الثانية

1

1

0

التربية الثالثة

0

0

9

العلوم الرابعة

3
4

1

اوقتصاد الثانية

0

0

5

1

1

1

0

0

1

العلوم الثانية

0

0

1

الطب البيطري

0

1

1

التربية الرابعة

0

4

9

1

1

0

4

1

0

1

7

0

0

0

اوقتصاد الثالثة
العلوم الثالثة

فرع القنيطرة

اآلداب الرابعة

فرع درعا

اآلداب الثالثة

1

0

8

3

1

2

الحقوؽ الثانية

1
1

1
1

2
2
1

1
44
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الحقوؽ الثالثة

0

0

1

الهندسة الطبية

0

0

2

-

المجموع الع ػ ػػام

467

666 503

52

المجموع النهائي

1

1636

16

42

110

408

166

66

657

 -10مخرجات البحث العلمي
تتكوف سلرجات خطة البحث العلمي للجامعة من ادلنتجات ادلعرفية التالية:
 ادلشاريع البحثية ادلنجزة

 رسائل الدراسات العليا ادلنتهية
 رسائل ادلاجستَت ادلنتهية







رسائل الدكتوراه ادلنتهية
االبتكارات ادلنفذة أك قيد التنفيذ (منتج مبتكر – عملية إنتاجية مبتكرة – براءة اخًتاع مسجلة )..
األعماؿ اإلبداعية ادلميزة (أعماؿ علمية – أعماؿ أدبية – أعماؿ فنية  -أعماؿ ىندسية – أعماؿ
موسيقية )..
النشرات العلمية احملكمة (مبا يف ذلك تلك ادلشتقة من رسائل ادلاجستَت أك الدكتوراه)
األكراؽ البحثية ادلنشورة يف ادلؤدترات (مبا يف ذلك تلك ادلرتبطة بأحباث ادلاجستَت أك الدكتوراه)
اجلوائز ذات العبلقة بالبحث العلمي ادلمنوحة سواءن بشكل فردم للباحثُت أك بشكل مؤسسايت
للجامعة (أك للكلية).

45

17

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019

 -1أبحاث أعضاء الهيئة التدريسيةبلغ عدد األحباث ادلسجلة خبلؿ العاـ  2019من قبل أعضاء اذليئة التدريسية  19حبثان حبجم دتويل
يساكم ( )3.842.000مليوف لَتة سورية توزعت على سلتلف االختصاصات العلمية يف جامعة دمشق كما
ىو مبُت باجلدكؿ (( )3يعطي ادللحق  2قائمة تفصيلية هبذه األحباث).
 -2-10أبحاث الدراسات العليا
تشمل أحباث الدراسات العليا األحباث اليت يقوـ هبا طبلب الدراسات العليا يف االختصاصات السريرية يف
كلية الطب باإلضافة ألحباث ادلاجستَت كالدكتوراه يف االختصاصات ادلختلفة ادلبينة يف الفقرة ( .)5-8
بلغ عدد األحباث المسجلة خبلؿ العاـ ( 2019كما ىو مبُت باجلدكؿ (  ،19 ))4حبجم دتويل يساكم
 3.8مليوف لَتة سورية توزعت على سلتلف االختصاصات العلمية يف جامعة دمشق كتنوعت مابُت 167
دلرحلة الدراسات العليا يف التخصصات السريرية الطبية ك  1157دلرحلة ادلاجستَت ك  431دلرحلة الدكتوراه،
يف حُت كاف عدد الرسائل المنجزة خبلؿ العاـ ( 2019كما ىو مبُت باجلدكؿ (  1088 ))5رسالة
كحبجم دتويل يساكم  22.14مليوف لَتة سورية توزعت مابُت  190دلرحلة الدراسات العليا يف
التخصصات السريرية الطبية ك  646دلرحلة ادلاجستَت ك  250دلرحلة الدكتوراه.
كتبُت اجلداكؿ (  )11 - 6توزع تلك الرسائل ادلسجلة كادلنجزة خبلؿ العاـ  2019مقارهنا مع السنوات
السابقة يف سلتلف كليات اجلامعة.
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الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدول ( )3

توزع أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية المسجلة
بحسب كليات الجامعة خالل العام
2019
ومقارنتها مع األعوام السابقة
الكلية

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

كلية الطب البشري

4

5

5

4

1

1

3

3

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

0

3

8

5

11

19

18

2

كلية الحقوؽ

0

0

0

0

0

0

1

0

كلية طب األسنان

4

1

0

2

1

8

9

2

كلية اوقتصاد

1

2

0

1

1

3

8

0

كلية العلوم

4

2

2

4

2

6

7

4

كلية الهندسة المعمارية

0

0

0

0

0

3

4

0

كلية الفنون الجميلة

0

0

0

0

0

3

3

0

كلية الهندسة المدنية

0

0

1

1

0

4

5

2

كلية التربية

5

2

1

5

6

10

15

2

كلية الصيدلة

0

0

0

0

0

0

0

0

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

0

0

0

0

0

0

0

0

المعهد العالي لبحوث الليزر

0

2

1

0

0

0

0

2

كلية الهندسة المعلوماتية

0

0

0

0

0

0

0

0

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

0

1

0

0

2

5

8

3

كلية الشريعة

0

0

0

0

0

1

1

1

كلية الهندسة الزراعية

0

0

0

4

3

12

10

1

وتطبيقاتو

47

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
المعهد العالي للبحوث والدراسات

0

كلية العلوم السياسية

0

0

المعهد العالي للغات

0

0

كلية السياحة

1

الزلزالية

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

كلية اإلعالم

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموع

19

18

18

26

27

75

92

22

الميزانية اإلجمالية (مليون ليرةسورية)

3.8

3.55

4.55

3.31

7.17

4.49

3.26

10.69
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الجدول ()4
توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المسجلة في كليات الجامعة
خالل العام 2019
ومقارنتها مع األعوام السابقة.

دراسات
عليا

ماجستير

دكتوراه

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

اإلجمالي

الرسائل

288

167

200

210

234

185

215

177

1676

الميزانية

0.52

1.65

1.39

0.72

1.17

0.87

0.70

1.11

8.13

الرسائل

955

1157

713

848

996

827

818

725

7039

الميزانية

54.27

53.30

37.97

48.20

34.24

29.19

18.17

30.63

305.97

الرسائل

403

431

376

395

240

170

86

204

2305

الميزانية

71.57

68.60

5.63

5.64

44.83

17.49

3.62

12.53

229.91

1646

1755

1289

1453

1470

1182

1119

1106

11020

44.99

54.56

80.24

47.55

22.49

44.27

544.01

إجمالي الرسائل
إجمالي الميزانية

123.55 126.36
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الجدول ()5
توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المنجزة في كليات الجامعة
 2019خالل العام
ومقارنتها مع األعوام السابقة.
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

اإلجمالي

الرسائل

192

189

40

138

162

189

195

166

1271

الميزانية

0.28

2.31

0.23

0.82

0.63

0.91

1.38

1.87

8.43

الرسائل

646

248

362

609

623

457

542

652

4139

الميزانية

12.86

17.93

33.31

27.92

31.6

32.74

48.22

37.67

242.25

الرسائل

250

164

70

111

178

176

221

207

1377

الميزانية

9.0

24.73

8.64

20.23

29.56

18.72

14.93

20.68

146.49

إجمالي الرسائل

1088

601

472

858

963

822

958

1025

6787

إجمالي الميزانية

22.14

44.97

42.18

48.97

61.79

52.37

64.53

60.22

397.17

دراسات
عليا

ماجستير

دكتوراه
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الجدول ()6
توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المنجزة في العلوم الطبية الجامعة
2019خالل العام
ومقارنتها مع األعوام السابقة
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

القسم
قسم األمراض الجلدية

20

11

8

14

5

5

9

12

قسم األمراض الباطنة

45

37

12

25

41

35

53

48

قسم األورام

3

5

1

4

5

3

1

6

قسم التخدير واإلنعاش

4

1

0

2

8

8

2

4

والعناية المشددة الجراحية
قسم التشخيص الشعاعي

6

قسم التشريج والنسج

0

والتصوير الطبي
والجنين

7
1

1

0

0

0

4
0

6
1

8
0

7
0

قسم التشريح المرضي

3

2

0

1

1

5

2

3

قسم التوليد وأمراض

16

21

3

11

12

10

15

14

النساء

قسم الجراحة

36

36

7

23

50

36

44

48

قسم الطب الشرعي

0

0

0

0

0

0

0

0

قسم الطب المخبري

8

10

1

11

9

6

8

8
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قسم الفيزيولوجيا واألدوية

0

0

0

0

0

1

0

0

قسم أمراض األنف واألذن

6

9

1

5

4

4

7

15

قسم أمراض العين

16

قسم طب األسرة

1

والحنجرة
وجراحتها

والمجتمع

6
0

6

2

0

0

9
0

12
1

9
1

13
1

قسم طب األطفال

28

40

5

35

14

8

30

16

المجموع

192

189

40

138

162

141

189

195
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الجدول ()7
توزع أعداد الماجستير المنجزة في الجامعة
خالل العام 2019

ومقارنتها مع األعوام السابقة.
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

الكلية
كلية الطب لبشري

0

0

0

6

0

2

5

6

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

71

4

0

57

58

57

68

80

كلية الحقوؽ

62

24

50

48

48

39

31

48

كلية طب األسنان

61

30

50

40

71

43

50

59

كلية اوقتصاد

41

47

46

55

56

45

70

64

كلية العلوم

35

19

35

42

44

39

31

60

كلية الهندسة المعمارية

24

4

6

14

18

13

30

15

كلية الفنون الجميلة

28

8

12

10

11

7

7

12

كلية الهندسة المدنية

20

9

28

22

41

30

28

24

كلية التربية

56

0

0

100

84

67

97

107

كلية الصيدلة

25

20

31

61

46

39

56

63

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

14

0

0

14

10

7

9

14

المعهد العالي لبحوث الليزر

2

2

6

1

3

3

4

5

وتطبيقاتو

كلية الهندسة المعلوماتية

13

0

5

11

3

5

17

16

كلية الهندسة الميكانيكية

76

0

0

14

25

57

53

64

والكهربائية
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كلية الشريعة

13

16

6

20

17

17

24

43

كلية الهندسة الزراعية

43

36

60

54

62

43

54

67

المعهد العالي للبحوث

5

4

4

7

6

6

7

7

والدراسات الزلزالية

كلية العلوم السياسية

22

10

14

12

11

16

8

12

المعهد العالي للغات

12

4

8

5

6

2

2

5

المعهد العالي للتخطيط

2

1

0

0

0

0

0

0

اإلقليمي

كلية اإلعالم

10

2

1

1

3

5

1

1

كلية السياحة

11

8

0

0

0

0

0

0

المجموع

646

248

362

609

623

542

652

772
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الجدول ()8
توزع أعداد الدكتوراه المنجزة في الجامعة
خالل العام 2019

ومقارنتها مع األعوام السابقة.
الكلية

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

كلية الطب البشري

2

1

0

0

3

3

10

10

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

46

36

1

4

20

31

30

51

كلية الحقوؽ

23

3

8

6

5

10

13

9

كلية طب األسنان

15

9

8

10

17

16

11

9

كلية اوقتصاد

15

15

8

11

31

28

24

36

كلية العلوم

15

10

6

11

7

9

9

15

كلية الهندسة المعمارية

2

3

4

3

4

1

1

4

كلية الفنون الجميلة

0

1

0

1

1

0

3

3

كلية الهندسة المدنية

6

3

4

5

5

4

2

3

كلية التربية

58

49

0

13

36

38

35

44

كلية الصيدلة

3

3

1

2

1

3

3

1

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

0

0

0

0

2

0

1

0

المعهد العالي لبحوث الليزر

1

1

1

0

2

0

0

3

وتطبيقاتو

كلية الهندسة المعلوماتية

1

0

0

0

0

0

0

0

كلية الهندسة الميكانيكية

23

11

0

1

6

8

4

5

والكهربائية
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كلية الشريعة

2

0

10

5

5

5

6

9

كلية الهندسة الزراعية

25

13

17

30

27

14

18

14

المعهد العالي للبحوث

2

0

0

0

0

0

0

2

والدراسات الزلزالية

كلية العلوم السياسية

7

6

2

7

6

8

6

3

المعهد العالي للغات

4

0

0

0

0

0

0

0

كلية اإلعالم

0

0

0

0

0

0

0

0

250

164

70

111

178

178

176

221

المجموع
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الجدول ()9
توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المسجلة في العلوم الطبية الجامعة
خالل العام

2019ومقارنتها مع األعوام السابقة

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

القسم
قسم األمراض الجلدية

33

10

19

18

14

8

8

9

قسم األمراض الباطنة

71

58

45

34

54

39

55

54

قسم األورام

4

0

9

3

5

4

7

2

قسم التخدير واإلنعاش والعناية

7

3

3

5

5

7

11

4

قسم التشخيص الشعاعي والتصوير

11

المشددة الجراحية
الطبي

1

7

8

8

7

5

7

قسم التشريج والنسج والجنين

0

0

1

1

0

0

0

1

قسم التشريح المرضي

2

1

0

2

9

1

5

1

قسم التوليد وأمراض النساء

24

11

12

19

21

21

13

10

قسم الجراحة

64

32

43

53

52

38

65

41

قسم الطب الشرعي

0

0

0

0

0

0

0

0

قسم الطب المخبري

6

11

11

7

7

12

10

6

قسم الفيزيولوجيا واألدوية

0

0

0

0

0

0

0

0
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قسم أمراض األنف واألذن والحنجرة

9

5

6

7

7

4

5

11

قسم أمراض العين وجراحتها

31

8

12

10

14

4

15

8

قسم طب األسرة والمجتمع

0

1

0

1

0

0

1

1

قسم طب األطفال

26

26

32

42

38

40

15

22

288

167

200

210

234

185

215

177

المجموع
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الجدول ()10
توزع أعداد الماجستير المسجلة في الجامعة
2019خالل العام

ومقارنتها مع األعوام السابقة.
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

الكلية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

122

147

109

118

126

61

69

124

كلية اإلعالم

16

12

11

12

26

7

15

16

كلية اوقتصاد

72

102

48

43

120

106

43

70

كلية التربية

77

99

58

71

92

64

109

99

كلية الحقوؽ

34

63

28

63

63

54

127

61

كلية الهندسة الزراعية

63

78

51

64

93

56

31

45

كلية السياحة

10

12

8

-

-

-

-

-

كلية الشريعة

42

36

33

23

18

23

24

38

كلية الصيدلة

15

66

24

33

18

46

24

34

كلية الطب البشري

1

1

1

1

3

2

0

4

كلية طب األسنان

111

103

80

66

65

56

68

44

كلية العلوم

63

67

41

49

75

59

36

23

كلية العلوم السياسية

20

21

8

25

30

15

16

30

كلية الفنون الجميلة

16

28

20

34

44

38

12

7

كلية الهندسة المدنية

59

79

42

55

56

61

35

39

كلية الهندسة المعلوماتية

20

31

15

19

27

16

16

24
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كلية الهندسة المعمارية

42

34

16

32

33

28

7

7

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

100

92

69

66

60

69

53

93

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

18

16

16

25

18

21

17

8

المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو

17

7

7

3

8

7

2

4

المعهد العالي للبحوث والدراسات

10

14

6

9

12

6

16

15

الزلزالية

المعهد العالي للغات

15

12

19

15

9

23

5

8

المعهد العالي للتخطيط اإلقليمي

11

36

5

-

-

-

-

-

المجموع

954

1157

715

848

996

818

725

793
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الجدول ()11
توزع أعداد الدكتوراه المسجلة في الجامعة
2019خالل العام

ومقارنتها مع األعوام السابقة
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

الكلية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

70

77

45

57

38

34

32

37

كلية اإلعالم

7

5

0

0

0

0

0

0

كلية اوقتصاد

39

19

25

18

9

15

0

35

كلية التربية

43

75

61

97

55

28

19

53

كلية الحقوؽ

44

44

34

40

13

10

3

10

كلية الهندسة الزراعية

45

49

47

36

18

13

3

13

كلية السياحة

0

0

0

-

-

-

-

-

كلية الشريعة

14

1

13

8

10

7

3

5

كلية الصيدلة

13

20

19

15

4

2

1

0

كلية طب األسنان

27

36

38

32

11

12

7

4

كلية الطب البشري

20

23

0

3

5

5

0

1

كلية العلوم

9

23

26

23

22

10

2

7

كلية العلوم السياسية

10

7

8

5

9

3

3

5

كلية الفنون الجميلة

5

6

10

6

4

1

1

3

كلية الهندسة المدنية

15

9

11

14

11

7

2

5

كلية الهندسة المعلوماتية

3

4

1

3

2

3

0

0
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كلية الهندسة المعمارية

3

7

2

2

6

6

0

0

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

28

18

20

26

17

12

8

18

المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو

3

2

4

2

0

1

0

2

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

0

0

0

1

0

1

2

4

المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية

2

4

5

4

3

0

0

2

المعهد العالي للغات

3

2

6

3

3

0

0

0

العهد العالي للتخطيط اإلقليمي

0

0

1

-

-

-

-

-

404

431

376

395

240

170

86

204

المجموع
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 -11النشر العلمي
تتوزع سلرجات البحث العلمي من مقاالت علمية لباحثي دمشق ضمن أربع كجهات أساسية:
 - 1رلبلت جامعة دمشق.
 - 2رلبلت اجلامعات السورية األخرل
 - 3اجملبلت ادلدرجة ضمن قاعديت بيانات  Scopusك  Web of sciencesكادلعتمدة بقرار من رللس
التعليم العايل.
 - 4بعض اجملبلت العربية كالعادلية الغَت كاردة يف القواعد أنفة الذكر كاليت مت مت حتكيمها يف اجلامعة
مث إعتمادىا بقرارات من اجملالس العلمي اجلامعية.
إال أنو كنتيجة لغياب التعاكف الكامل من قبل باحثي اجلامعة يف تسجيل منشوراهتم العلمية فإنو يتعذر
حتديد الرقم الدقيق دلخرجات البحث العلمي من مقاالت علمية لذا سنقوـ بالًتكيز فقط على تلك
ادلنشورة يف رلبلت جامعة دمشق كاجملبلت ادلدرجة ضمن قاعديت بيانات  Scopusك.Web of sciences
 -1-11المنشورات العلمية في مجالت جامعة دمشق
أكلت اجلامعة النشر العلمي أمهية خاصة للنشر العلمي حيث أحدث يف اجلامعة عددا من اجملبلت العلمية
احملكمة تغطي سلتلف اإلختصاصات
 - 1رللة جامعة دمشق للعلوـ اذلندسية
 - 2رللة جامعة دمشق للعلوـ الصحية
 - 3رللة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية
 - 4رللة جامعة دمشق للعلوـ األساسية
 - 5رللة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية
 - 6رللة جامعة دمشق للعلوـ اإلنسانية
 - 7رللة جامعة دمشق للعلوـ الًتبوية كالنفسية
 - 8رللة احتاد اجلامعات العربية للدراسات كالبحوث الطبية
 - 9رللة الدراسات اؿتارخيية
- 10رللة الدراسات االسًتاتيجية
(يعطي ادللحق  6قائمة بادلقاالت العلمية ادلنشورة يف رلبلت جامعة دمشق خبلؿ العاـ )2019
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 -2-11المنشورات العلمية في المجالت المدرجة ضمن قاعدتي بيانات  Scopusو Web of
.sciences
إف توفر ذلك القدر من اجملبلت العلمية احملكمة يف اجلامعة أدل لًتكيز الباحثُت يف اجلامعة للنشر فيها ،إال
أنو كمع زيادة التحفيز على النشر اخلارجي ك إعتماد طيف كبَت من اجملبلت العادلي احملكمة كادلدرجة يف
قاعدييت بيانات  Scopusك  Web of sciencesتزايد النشر العادلي بشكل ملحوظ حيث إرتفع
عدد ادلقاالت العلمية ادلنشورة حبسب قاعدة بيانات  Scopusمن  49مقاالن علميان مسجبلن يف 2010
إىل  90مقاالن علميان مسجبلن يف  2011لتصل إىل  165 ، 120ك  162ك  173ك187ك 45ك181
مقاالن علميان مسجبلن يف األعواـ 2018 ،2017 ،2016 ، 2015، 2014 ، 2013 ،2012على
الًتتيب كما ىو مبُت بالشكل  5كالذم يظهر زيادة عدد ادلقاالت العلمية ادلسجلة يف عاـ  2019لتصل
إىل  190حبثان.
(يعطي ادللحق  7قائمة تفصيلية بادلقاالت العلمية ادلنشورة خبلؿ العاـ
190
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الشكل ( )5توزع النشرات العلمية لجامعة دمشق المسجلة في  SCOPUSحسب سنة النشر

تقوـ جامعة دمشق من جهة أخرل باختاذ التدابَت البلزمة إلدراج رلبلت اجلامعة العلمية ضمن قواعد
البيانات العادلية شلا سيعكس ما يقوـ باحثو اجلامعة بنشره فيها على رصيد اجلامعة من النشر العادلي.
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 -12واقع اإلنفاؽ المالي على خطة البحث العلمي في الجامعة
إف مصدرم دتويل سلتلف النشاطات البحثية كمتعلقاهتا مها :
 البند  225من ادلوازنة االستثمارية
 بند دعم البحث العلمي يف ادلوارد الذاتية
كيتم اإلنفاؽ من ىذين البندين على مايلي:
 مشاريع البحث العلمي (سواء أكاف لبحث عضو ىيئة تدريسية أك حبث دراسات عليا)
 جتهيزات ادلخابر اخلاصة بالبحث العلمي كالدراسات العليا.
يتم الصرؼ عمومان من خبلؿ خطة اإلنفاؽ ادلايل اليت يتم حتديدىا يف استمارة ادلشركع كحتصل على موافقة رلالس األقساـ
كالكليات كجلاف البحث العلمي ادلتخصصة ،مث يتم تأمُت مستلزمات البحث احملددة يف االستمارة كفق قواعد الشراء
ادلعتمدة (شراء مباشر أك استدراج عركض)
ُ

 -13خالصة وتوصيات
من خبلؿ ماتضمنو ىذا التقرير يُبلحظ أف حبوث الدراسات العليا (ادلاجستَت

كالدكتوراه) مازالت تشكل

ادلكوف األىم من مكونات البحث العلمي يف جامعة دمشق ،كالبد من جتميع ىذه البحوث كتوجيهها
أحباث إعادة اإلعمار
لتتناسب مع احملاكر البحثية للكليات كادلعاىد العليا يف اجلامعة ،مع الًتكيز على
كاألحباث االقتصادية كاحملاكر ذات األكلوية العالية مثل التقانة احليوية ،كتقانة ادلعلوماتية كاالتصاالت ،كالبيئة،
كالطاقات ادلتجددة ،كادلوارد ادلتقدمة ،كغَتىا.
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الملحق ()1

وحدات البحث العلمي بحسب قانون التفرغ العلمي
اسم الوحدة

القسم

المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو
كحدة النمذجة كاحملاكاة
كحدة البحث العلمي لدراسة كحتضَت األغشية الرقيقة
كحدة البحث العلمي يف ادلعهد العايل للتنمية اإلدارية

اوقتصاد
المحاسبة

كحدة احملاسبة للبحث العلمي

اإلحصاء التطبيقي

كحدة البحث العلمي للدراسات اإلحصائية كاالكتوارية

إدارة األعمال

كحدة البحث العلمي للدراسات اإلدارية

اوقتصاد

كحدة البحث العلمي للدراسات االقتصادية

المصارؼ والتأمين

كحدة البحث العلمي للدراسات كالبحوث ادلصرفية

اآلداب والعلوم اإلنسانية
كحدة الدراسات العليا يف اللسانيات العامة

اللغة الفرنسية

كحدة الدراسات اللسانية التطبيقية على تعليم اللغة الفرنسية
لغَت ادلختصُت
كحدة الدراسات الًتمجية
كحدة الدراسات األدبية
اإلعالم

كحدة البحث العلمي يف قسم اإلعبلـ

الجغرافيا

كحدة البحث العلمي لدراسة ادلوارد الطبيعية كالبيئية
كحدة البحث العلمي لدراسة ادلوارد البشرية كالعمراف
كحدة البحث العلمي للدراسات االقتصادية
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كحدة البحث العلمي للدراسات كالتأىيل اجليومعلومايت
كحدة البحث العلمي للدراسات اإلقليمية كالتخطيط البيئي
اللغة العربية

كحدة البحث العلمي يف قسم اللغة العربية

علم اجتماع

كحدة البحث العلمي للدراسات التنموية
كحدة البحث العلمي للدراسات السكانية
كحدة البحث العلمي للدراسات اخلدمة اإلجتماعية كاإلرشاد

التربية
القياس والتقويم

كحدة البحث العلمي يف القياس كالتقومي

اإلرشاد النفسي

كحدة البحث العلمي يف اإلرشاد النفسي

أصول التربية

كحدة البحث العلمي يف أصوؿ الًتبية

التربية الخاصة

كحدة البحث العلمي يف الًتبية اخلاصة

تربية الطفل

كحدة البحث العلمي يف تربية الطفل

التربية المقارنة

كحدة البحث العلمي يف الًتبية ادلقارنة

علم النفس

كحدة البحث العلمي يف علم النفس

المناىج

كحدة البحث العلمي يف ادلناىج

اورشاد النفسي

كحدة البحث العلمي يف االرشاد النفسي

الحقوؽ
القانون التجاري

كحدة البحث العلمي يف القانوف التجارم

القانون الدولي

كحدة البحث العلمي يف الدراسات القانونية الدكلية

القانون الخاص

كحدة البحث العلمي يف القانوف اخلاص

القانون الجزائي

كحدة البحث العلمي يف القانوف اجلزائي

القانون العام

كحدة البحث العلمي يف القانوف العاـ

الزراعة
اوقتصاد الزراعي

كحدة البحث العلمي للدراسات اإلقتصادية كاإلجتماعية
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(كحدة الدكتور عبدك قاسم للبحث العلمي)
كحدة اجملًتات للبحث العلمي

اونتاج الحيواني

كحدة الدكاجن للبحث العلمي
كحدة األمساؾ للبحث العلمي
كحدة اخليوؿ كاجلماؿ
كحدة حبوث التحريج كالغابات

الحراج والبيئة

كحدة حبوث ادلراعي كالبادية
كحدة حبوث النبات االقتصادم كالتصنيف النبايت
كحدة حبوث البيئة كاحلد من التلوث
علوم األغذية

كحدة تصنيع كحتليل األغذية

علوم البستنة

كحدة البحث العلمي يف قسم علوـ البستنة
كحدة أحباث أشجار الفاكهة
كحدة أحباث اخلضار
كحدة أحباث الزينة كتنسيق احلدائق
كحدة أحباث الفيزيولوجيا كتغذية النبات

علوم التربة

كحدة البحث العلمي يف قسم علوـ الًتبة

المحاصيل الحقلية

كحدة البحث العلمي للمحاصيل احلقلية

وقاية النبات

كحدة البحث العلمي يف قسم كقاية النبات

الشريعة
كحدة البحث العلمي للدراسات القرآنية

علوم القرآن والسنة

كحدة البحث العلمي للدراسات احلديثية
قسم الفقو اإلسالمي وأصولو

كحدة البحث العلمي لدراسات أصوؿ الفقو
كحدة البحث العلمي للدراسات الفقهية

الصيدلة
قسم الصيدونيات

كحدة البحث العلمي يف التكنولوجيا الصيدلية كالصيدلة
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الصناعية
كحدة البحث العلمي يف الصيدلة احليوية كالسريرية كالتقانة
احليوية الصيدالنية
قسم تأثير األدوية والسموم

كحدة البحث العلمي يف تأثَتاألدكية كالسموـ

الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية

كحدة البحث العلمي للمراقبة الدكائية

الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة

كحدة البحث العلمي يف قسم الكيمياء احليوية كاألحياء
الدقيقة

الكيمياء التحليلية والغذائية

كحدة البحث العلمي للكيمياء التحليلية كالغذائية

الطب البشري
النسج والتشريح والجنين

كحدة البحث العلمي دلخرب البحوث كاالستشارات الوراثية
كحدة البحث العلمي دلخرب التشريح
كحدة البحث العلمي دلخرب النسج
كحدة البحث العلمي دلخرب اجلنُت

الفيزيولوجيا واألدوية والمداواة

كحدة البحث العلمي يف علم األدكية كادلداكاة
كحدة البحث العلمي يف علم الفيزيزلوجيا

طب األسرة والمجتمع

كحدة البحث العلمي لبحوث النظم الصحية كالسياسات
الصحية

التوليد وأمراض النساء

كحدة البحث العلمي ألمراض النساء كالتوليد

التخدير واونعاش

كحدة البحث العلمي للتخدير كاالنعاش

الطب الشرعي

كحدة البحث العلمي للطب الشرعي

األطفال

كحدة البحث العلمي لطب األطفاؿ

التشريح المرضي

كحدة البحث العلمي يف التشريح ادلرضي

الطب المخبري

كحدة البحث العلمي يف الكيمياء احليوية كالسريرية
كحدة البحث العلمي يف األحياء الدقيقة
كحدة البحث العلمي يف الدمويات كادلناعيات
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العل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوم
ػػ
اإلحصاء الرياضي

كحدة البحث العلمي لئلحصاء كاالحتماالت

الجيولوجيا

كحدة البحث العلمي للدراسات اجليوفيزيائية
كحدة البحث العلمي للدراسات اجليولوجية كاجليوىندسية
كاجليوفيزيائية كاالقتصادية
كحدة البحث العلمي لدراسة الصخور كأمهيتها االقتصادية
كحدة البحث العلمي كالدراسات اجليولوجية كجيوكيمياء
الرسوبيات كالنفط
الوحدة البحثية اجليولوجية كاجليوكهربائية للدراسات
اذليدركجيولوجية كاجليوىندسية
كحدة البحث اذليدركجيوفيزيائية
كحدة البحث العلمي للدراسات اذليدركلوجية
كحدة البحث العلمي للدراسات اذليدركجيوفيزيائية
كاذليدركجيوكيميائية
كحدة البحث العلمي للدراسات اجليوفيزيائية اذلندسية كالبيئية
كاآلثارية
كحدة البحث العلمي للدراسات اجليولوجية
كحدة البحث العلمي للدراسات اجليوفيزيائية كاجليولوجية
كحدة البحث العلمي للهيدركجيولوجيا كمعاجلة ادلعطيات

الرياضيات

كحدة البحث العلمي لعلوـ الرياضيات التطبيقية كادلعلوماتية
كحدة البحث العلمي للرياضيات كعلوـ احلاسوب
كحدة علم ادلواد

الفيزياء

كحدة ادلادة ادلكثفة
كحدة البصريات كاألطياؼ
كحدة البحوث النوكية كالتقنية الفيزيائية
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الكيمياء

كحدة الكيمياء للبحث العلمي

علم الحياة الحيوانية

كحدة األمراض الطفيلية كادلناعية

علم الحياة النباتية

كحدة الفيزيولوجيا احليوانية
كحدة الوراثة كاجلنُت
كحدة البيولوجيا اخللوية كالنسيجية
كحدة البيئة كمحايتها كالتصنيف
كحدة اخللية كالوراثة النباتية
كحدة التقانات احليوية النباتية
كحدة البيئة كالتنوع احليوم النبايت
كحدة االحياء الدقيقة
كحدة الفيزيولوجيا النباتية

قسم التصوير

اإلدارة الهندسية والتشييد
العلوم األساسية
الهندسة اإلنشائية

الفنون الجميلة

كحدة البحث العلمي لقسم التصوير
كحدة البحث العلمي لشعبة التصوير اجلدارم
كحدة فنوف للبحث العلمي
كحدة نصَت شورل للبحث العلمي

الهندسة المدنية

كحدة البحث العلمي إلدارة ادلشاريع
كحدة البحث العلمي لئلدارة اذلندسية كتقنيات التشييد
كحدة البحث العلمي للرياضيات كالرسم اذلندسي
كحدة البحث العلمي للفيزياء كالكيمياء
كحدة البحث العلمي للهندسة اإلنشائية
كحدة البحث العلمي للتصميم اإلنشائي للمباين كتدعيم
ادلنشآت اخلاصة
كحدة البحث العلمي للتطوير اإلنشائي
كحدة البحث العلمي لتصميم ادلنشآت اذلندسية كتدعيمها
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الهندسة البيئية
الهندسة الجيوتكنيكية
الهندسة المائية

ىندسة الري والصرؼ

ىندسة الطبوغرافيا
ىندسة النقل والمواصالت

التصميم العمراني

كحدة البحث العلمي لدراسات ادلباين كادلنشآت
كحدة البحث العلمي اإلنشائية
كحدة البحث العلمي لتصميم اذلياكل اإلنشائي مع تدعيم
ادلنشآت ادلتصدعة
كحدة البحث العلمي للدراسات الديناميكية
كحدة البحث العلمي يف اذلندسة البيئية
كحدة البحث العلمي يف اإلدارة البيئية
كحدة اجليوتكنيك للبحث العلمي
كحدة البحث العلمي للدراسات ادلائية كإدارة ادلياه
كحدة البحث العلمي للدراسات اذليدركلوجية كادلنشآت ادلائية
كحدة البحث العلمي للدراسات ادلائية كاحملطات الكهرمائية
كحدة البحث العلمي ألعماؿ الرم كالصرؼ كادلنشآت
اذلندسية
كحدة البحث العلمي للدراسات اذليدركلوجية كشبكات الرم
كالصرؼ
كحدة اجليوديزيا كالكارتوغرافيا للبحث العلمي
كحدة الدراسات ادلساحية للبحث العلمي
كحدة السكك احلديدية كالنقل
كحدة البحث العلمي دلشاريع النقل كادلواصبلت
كحدة البحث العلمي دلنشآت النقل كمواد البناء
كحدة البحث العلمي للدراسات الديناميكية

الهندسة المعمارية

الوحدة ادلعمارية كالتخطيطية للبحث العلمي
الوحدة اجلامعية للدراسات ادلعمارية كالعمرانية
كحدة البحث العلمي للًتاث كالتطوير العمراين

الهندسة الميكانيكية والكهربائية
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العلوم األساسية

كحدة الكيمياء البحتة كالتطبيقية للبحوث كالدراسات

التحليل الرياضي وتطبيقاتو

كحدة البحث العلمي لتطوير مواصفات اخلبليا الشمسية
كدراسة شليزاهتا الكهرضوئية
الرياضيات ادلتقطعة كالتطبيقات الربرلية
ىندسة الطاقة الكهربائية

الفيزياء الرياضية التطبيقية

كحدة البحث العلمي يف رلاؿ تأثَت احلقوؿ الكهرطيسية على
االنساف كالبيئة
كحدة البحث العلمي إللكنركنيات القدرة الكهربائية
كتطبيقاهتا اذلندسية
كحدة البحث العلمي يف ىندسة الطاقة الكهربائية
كحدة البحث العلمي لتحسُت بنية كأداء اآلالت الكهربائية
ادلستخدمة يف سلتلف رلاالت االستثمار
كحدة البحث العلمي لنمذجة كزلاكاة نظم القدرة الكهربائية
متعدد ادلصادر
كحدة البحث العلمي يف استخداـ الطاقة من أجل التنمية
ادلستدامة
كحدة حبوث الطاقة الكهربائية للطاقة ادلتجددة كالبيئة
كحدة البحث العلمي يف تقانات التحكم احلديثة كتطبيقاهتا.

ىندسة الحواسيب واألتمتة
ىندسة اإللكترونيات واوتصاوت

كحدة البحث العلمي يف ىندسة احلواسيب كشبكاهتا
كحدة البحث العلمي يف ىندسة التحكم كاألدتتة
كحدة البحث العلمي للنظم كالقياسات اإللكًتكنية
كحدة البحث العلمي لبلتصاالت األرضية كالفضائية

مجموعة البحث العلمي للجودة ونقل التكنولوجيا
الهندسة الطبية

كحدة اذلندسة الطبية للبحث العلمي

ىندسة التصميم الميكانيكي

كحدة البحث العلمي لؤلدتتة كاالختبارات كادلعايرة
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كادليكاتركنيكس
كحدة البحث العلمي لتطوير خطوط اإلنتاج يف مؤسسات
القطاع العاـ كاخلاص كادلشًتؾ
كحدة البحث العلمي لدراسة كاختبارات التجهيزات
كاألنابيب ادلستخدمة يف زلطات كشبكات ادلياه كالصرؼ
الصحي كالرم كمعاجلة اآلثار البيئية الناجتة
كحدة التصميم كالتصنيع ادلربمج كاألدتتة
كحدة البحث العلمي للهندسة االقتصادية كاجلودة
كحدة البحث العلمي لتطوير تقانات التصميم كالتصنيع
كحدة البحث العلمي للتطوير الصناعي كالدراسات البيئية.
كحدة البحث العلمي لعلم ادلواد كاللحاـ كادلعاجلات احلرارية
كحدة البحث العلمي لبلختبارات اإلتبلفية كالبلإتبلفية
للخبلئط ادلعدنية
كحدة البحث العلمي ذلندسة ادلواد كإختباراهتا
ىندسة الصناعات النسيجية وتقاناتها

كحدة البحث العلمي للدراسات اذلندسية كالنسيجية كتقاناهتا

ىندسة القوى الميكانيكية

كحدة البحث العلمي لتجهيزات كآالت اذلندسة احلرارية

طب األسنان

علم النسج حول السنية

كحدة حبث علمي باختصاص علم النسج حوؿ السنية

علوم الحياة

كحدة حبث علمي صحية

المداواة

كحدة حبث علمي يف مداكاة األسناف الًتميمية
كحدة حبث علمي يف مدكاة األسناف اللبية

التعويضات الثابتة

كحدة البحث العلمي للتعويضات الثابتة

طب أسنان األطفال

كحدة البحث العلمي يف طب أسناف األطفاؿ

طب الفم

كحدة حبث علمي لدراسة سبل تشخيص اآلفات الفموية
سريريان كشعاعيان
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علوم الحياة

كحدة البحث العلمي لبيولوجيا الفم

النسج والتشريح المرضي

كحدة حبث علمي لقسم النسج كالتشريح ادلرضي

المعلوماتية

ىندسة النظم والشبكات الحاسوبية

كحدة البحث العلمي ذلندسة النظم كالشبكات احلاسوبية

ىندسة البرمجيات ونظم المعلومات

كحدة البحث العلمي ذلندسة الربرليات كنظم ادلعلومات

الذكاء الصنعي

كحدة البحث العلمي للذكاء الصنعي

العلوم األساسية

كحدة البحث العلمي للعلوـ األساسية

الدراسات والعالقات الدولية

كحدة البحث العلمي للدراسات كالعبلقات الدكلية

العلوم السياسية

الدراسات السياسية

كحدة البحث العلمي للدراسات السياسية

الدراسات اإلقتصاد الدولي والعالقات

كحدة البحث العلمي للدراسات اإلقتصاد الدكيل كالعبلقات
اإلقتصادية

اإلقتصادية
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الملحق ()2

أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية المنجزة في العام 2019
اسم الكلية

اسم البحث

القسم

اسم الباحث

كلٌة طب األسنان

تقٌٌم األسنان والفكٌن

 تؤثٌر المعالجة التقوٌمٌة على وضعٌة الشفاه فً حاالت
الصنؾ األول الهٌكلً سٌفالومترٌا ً عند المرضى
البالؽٌن السورٌٌن .

د .رانٌة حداد

المعهد العالً
لبحوث اللٌزر
وتطبٌقاته

فٌزٌاء وتقانة اللٌزر

 تصمٌم وتنفٌذ نافذة دخل بصرٌة لزٌادة دقة التصوٌر فً
أوقات الظهٌرة

د .محمد سعٌد
معروؾ

المعهد العالً
لبحوث اللٌزر
وتطبٌقاته

فٌزٌاء وتقانة اللٌزر

 تصمٌم وتنفٌذ معٌد ضوئً أجوؾ عالً األرجاعٌة
وعناصر بصرٌة لقٌادة الحزمة اللٌزرٌة فً الفضاء
الحر

د .محمد سعٌد
معروؾ

كلٌة العلوم

الكٌمٌاء

 دراسة التثبٌط األخضر لتؤكل الحدٌد بمستخلص قشور
الرمان

د .أٌمن
المصري

كلٌة التربٌة

التربٌة المقارنة

 درجة ممارسة مدٌرات رٌاض األطفال لئلدارة بالقٌم فً د .ابتسام
ناصٌؾ
مدٌنة دمشق

 التراث الثقافً فً محتوى المناهج الدراسٌة فً الحلقة
األولى من التعلٌم االساسً  -دراسة تحلٌلٌة

د .سندس
العاتكً

كلٌة التربٌة الرابعة

كلٌة اآلداب

التارٌخ

 المإثرات الحربٌة فً الفن الرافدي فً األلؾ الثالث
ق.م

د .حسان عبد
الحق

كلٌة اآلداب

التارٌخ

 الدور الوطنً لمدرسة النجاح فً نابلس فً اعداد
النخب الوطنٌة المؽربٌة 1935-1928م

د .بشرى خٌر
بك
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الملحق ()3
أبحاث الدراسات العليا المنجزة (الطب البشري) للعام 2019
اسم البحث















دور التنمٌط المناعً الخلوي فً تشخٌص
االبٌضاض الحاد
إنذار مرضى االبٌضاض النقوي الحاد المصنؾ
حسب تصنٌؾ المجموعة الفرنسٌة االمرٌكٌة
البرٌطانٌة
تقٌٌم فقر الدم عند مرضى األدواء اللمفٌة التكاثرٌة
وتؤثٌره على الحالة األدائٌة
نشبات الدوران الخلفً االقفارٌة  -عوامل الخطورة
والتظاهرات السرٌرٌة
القٌمة االنذارٌة لتمسك جدار المرارة عند مرضى
التهاب الكبد A
تقٌٌم خطورة النزؾ الهضمً العلوي البلدوالً
وفق مقٌاس سرٌري ومخبري
تؤثٌر استعمال مضادات مضخة البروتون على
مؽنزٌوم المصل
دقة االٌكو ومشعرات التلٌؾ ؼٌر الؽازٌة لتحدٌد
مرضى التشمع
العبلقة بٌن البروتٌن المتفاعل C -ومعدل الوفٌات
الباكر عند مرضى االحتشاء الدماؼً الحاد
العبلقة بٌن قٌمة الضؽط الشرٌانً االنقباضً
والكسر القذفً للبطٌن االٌسر عند المرضى
المقبولٌن فً المشفى بمتبلزمة قصور قلب حاد
التهاب البرٌتوان العفوي كمشعر انذاري للوفبات
عند مرضى تشمع الكبد ؼٌر المعاوض المقبولٌن
فً المستشفى
مستوى نسبة العدالت على اللمفاوٌات ونسبة
صفٌحات الدم على اللمفاوٌات كمشعر انذاري للتنبإ
بشدة التهاب البنكرٌاس حصوي المنشؤ
ألبومٌن المصل كمشعر إنذاري جٌد لتطور قصور
أعضاء مستمر عند مرضى التهاب البنكرٌاس
الحاد
األلبومٌن  -بٌلروبٌن كمشعر انذاري للوفٌات داخل
المستشفى عند مرضى النزؾ الهضمً العلوي
الحاد المرافق لتشمع الكبد

اسم الطالب

االختصاص

االستاذ المشرؾ

دانٌس محمود حاج
ابراهٌم

امراض الدم

د.امٌن سلٌمان

اٌهم فهد العدوي

امراض الدم

د.امٌن سلٌمان

منال دروٌش

امراض الدم

د.عبٌر قدار

ببلل محمد خالد
الحزوري

االمراض العصبٌة

د.ؼسان حمزه

واعد محمد نوفل قاق

االمراض الباطنة

د.احمد وسوؾ

ازدشٌر العلً

االمراض الباطنة

د.رائد نوٌهض

ساره عبد الرحمن

االمراض الباطنة

د.رائد ابو حرب

ؼدٌر هدبة

االمراض الباطنة

د.اٌمن علً

محمد الحراكً

االمراض الباطنة

د.ؼسان حمزة

نعمة صطوؾ

االمراض الباطنة

د.علً خدام

هبة علً

االمراض الباطنة

د.مازن مصري زاده

وفاء الشافعً

االمراض الباطنة

د.نمٌر دعبول

ابتسام عبد الؽنً
زهرة

االمراض الباطنة

د.اٌمن علً

بتول احمد جهاد
عابدٌن

االمراض الباطنة
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نسبة انتشار المسببات الشائعة للقرحة الهضمٌة عند
مرضى الداء القرحً فً مستشفًٌ المواساة واألسد
الجامعٌٌن فً دمشق
تركٌز فٌرٌتٌن المصل كمشعر إنذاري للوفٌات عند
مرضى تشمع الكبد ؼٌر المعاوض المقبولٌن فً
المستشفى
دراسة معدل انتشار عوامل الخطر القلبٌة الوعائٌة
عند المرضى الحوادث الوعائٌة االحتشائٌة النشبة
االفقارٌة العابرة
نسبة تركٌز ناقلة أمٌن األسبارتات إلى عدد
الصفٌحات كمشعر إنذاري للوفٌلت عند مرضى
تشمع الكبد ؼٌر المعاوض المقبولٌن فً المستشفى
دراسة عبلج الثآلٌل التناسلٌة حول الشرج بالعبلج
التشاركً (اآلزوت السائل مع البودفللٌن ) مقارنة
مع العبلج اآلحادي (اآلزوت السائل)
دراسة مقارنة بٌن محلول ماءات البوتاسٌوم %5
والعبلج القري فً عبلج الثالٌل التناسلٌة عند
االناث
المقارنة بٌن اآلزوت السائل وحمض الصفصاؾ
 %50فً عبلج الثآلٌل األخمصٌة
مقارنة النتائج الجراحٌة للشق بالمخرمة مع القطع
االهلٌجً فً عبلج الكٌسات البشروٌة
دراسة مقارنة لفعالٌة وأمان العبلج بجرعة فموٌة
وحٌدة من الفلوكونازول مقابل اإلٌتراكونازول فً
مرضى النخالٌة المبرقشة
دراسة مقارنة بٌن فعالٌة مشاركة البرٌد
نٌزولونواللٌفوسٌرزٌن فً عبلج الشري الحاد
فعالٌة وامان الحقن الموضعً
للترٌامسنولوناسٌتونٌد كعبلج مساعد فً الفقاع
الشائع الفموي
دراسة مقارنة لفعالٌة بٌتا مٌتازوندٌبروبٌونات
موضعً فً عبلج الحاصة البقعٌة الموضعة
 %0،5فً عبلج
فعالٌة التٌنولواللموضعً
الحبٌبوم المقٌح
تقٌٌم فعالٌة حقن فٌتامٌن  d3بالمقارنة مع الكً
باآلزوت السائل عبلج الثآلٌل المعندة
مقارنة بٌن فعالٌة التطبٌق الموضعً حمض الخل
ثبلثً الكلور ٌتركٌز  %65فً عبلج التقران
المً
مقارنة بٌن فعالٌة التطبٌق الموضعً حمض الخل
ثبلثً الكلور ٌتركٌز  %65فً عبلج التقران
المً
فعالٌة الجرعات المنخفضة من االٌزوترتٌبورٌن
الفموي فً عبلج التهاب الجلد المثً المتوسط إلى
الشدٌد

صبحً عماد اٌوب

االمراض الباطنة

د.رائد ابو حرب

صفا محمد فرزات
نعمو

االمراض الباطنة

د.اٌمن علً

ضٌاء الدٌن محمد
الٌاسٌن

االمراض الباطنة

د.محمد امٌن الخطٌب

هبه ناظم عٌسى

االمراض الباطنة

د.مازن مصري زاده

اٌة الزعبً

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.اٌهم بدران

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.اٌهم بدران

دٌانا دهموش
دٌمة جرجس عربش
راما علً صالح

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس
االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.نضال حمادٌة
د.اٌهم بدران

رشا كلثوم

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.كنده الشوا

رٌان سلٌمان السقا

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.نعمان الصؽٌر

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.عمر لٌبل

النا جوزٌؾ القاعً
لمار صبلح بلقٌس
مرام ادٌب ترمس
نسرٌن حسن ؼانم

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس
االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس
االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.فاٌز دؼبلوي
د.منال محمد
د.سوزان قطٌنً

نور دله

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.نضال حمادي

نور عادل شلٌحة

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.عمر لٌبل

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.منال محمد

هبه ؼسان العلبً

79

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019



















دراسة عبلجٌة مقارنة لفعالٌة محلول هٌدروكسٌد
البوتاسٌوم الموضعً  %3فً عبلج الثآلٌل
المسطحة
تقٌٌم فعالٌة المٌترونٌدازول فً عبلج العد الشائع
الخفٌؾ للمتوسط الشدة
دراسة فعالٌة العبلج التشاركً بٌن الكلٌنداماٌسٌن
%1،2بالقارنة مع العبلج بالمٌترو نٌدازول
الموضعً فً عبلج وردٌة الوجه
 %2فً
تقٌٌم فعالٌة حقن محلول سلفات الزنك
الجلدٌة
عبلج
دراسة فعالٌة المونتٌلوكاست فً عبلج العد الخفٌؾ
والمتوسط الشدة بالمقارنة مع النوكسٌسٌكلٌن
دراسة مقارنة لفعالٌة وسبلمة اآلزوت السائل فً
عبلج الحاصة البقعٌة الموضعة
تقٌٌم الىثار الجانبٌة للمعالجة باالٌزوتروبتنوئٌن فً
العد الشائع الخفٌؾ والمتوسط الشدة
دراسة العوامل االنذارٌة واالستجابة للعبلج عند
االطفال المصابٌن باورام الخبلٌا المنتشة خارج
القحؾ فً مستشفى االطفال الجامعً
دراسة قصور الدرق عنداألطفال المصابٌن
بالصرع والمعالجٌن بالكاربامازبٌن أو الفالبروات
كعبلج أحادي
معاٌرة بروالكتٌن الببلزما فً التمٌٌز بٌن الصرع
واالختبلج الكاذب
دراسة االنذار واالسباب فً متبلزمة االختبلجات
الشقٌة والخزل الشقً  /متبلزمة الصرع مع
االختبلجات الشقٌة والخزل الشقً
دراسة انتشار التشوهات القلبٌة عند الخدج
االٌشرٌشٌا كولً  -دراسة أخماجها ومقاومتها على
الصادات فً مشفى األطفال
دراسة العوامل المسببة للخراجة لرئوٌة عند
االطفال وحساسٌتها للصادات
دراسة عبلقة رتق الطرق الصفراوٌة خارج الكبد
بالفٌروس المضخم للخبلٌا
دور المظاهر السرٌرٌة والتشرٌحٌة المرضٌة فً
حصٌلة اإلصابة الكلوٌة بالذئبة الحمامٌة الجهازٌة
عند االطفال
دراسة فعالٌة السوؼامادٌكس فً معاكسة الحصار
العصبً العضلً المحرض بالروكورونٌوم
دراسة مقارنة بٌن التخدٌر الشوكً االنتقالً
باستخدام جرعة صؽٌرة من المٌدازوالم مع
البوبٌفٌكائٌن وبٌن التخدٌر العام فً الجراحات حول
الشرج لدى مرضى القبول الخارجً

ٌمن نادر رومٌة

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.لٌنة الحاج ابراهٌم

زٌنب نظري

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.نعمات الصؽٌر

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.نضال حمادي

ؼادة المنصور
فاطمة الصطوؾ
مً مرٌم
مصطفى البزال
وسٌم ؼندور

االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس
االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس
االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس
االمراض الجلدٌة واالمراض
المنقولة بالجنس

د.لٌنه الحاج ابراهٌم
د.عمر لٌبل
د.كندا الشوا
د.لٌنه الحاج ابراهٌم

نسرٌن سعٌدان

امراض الدم واالورام عند
االطفال

د.ماجد خضر

ندى سمٌر التٌناوي

االمراض العصبٌة عند
االطفال

د.سمٌر بقلة

لمى العبود

االمراض العصبٌة عند
االطفال

د.سمٌر بقلة

نهى حسن

االمراض العصبٌة عند
االطفال

د.سمٌر بقلة

بشار حموده

االمراض القلبٌة عند االطفال

د.سمٌر سرور

خالد احمد المحمود

االمراض المعدٌة عند االطفال

د.عصام انجق

محمد حسٌن سٌؾ
الدٌن

االمراض المعدٌة عند االطفال

د.مجٌب ملحم

عمار الفروخ

االمراض الهضمٌة عند
االطفال

د.مازن الحداد

رٌم هشام دٌب

امراض الكلٌة عند االطفال

د.هالة ونوس

تحسٌن ٌوسؾ
اسماعٌل

التخدٌر واالنعاش

د.نجوى رقمانً

رندة محمد هشام
مسرابً

التخدٌر واالنعاش

80

د.سمر قبانً

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019


















دراسة مقارنة بٌن طرٌقتٌن لحقن الستٌروئٌد فً
المسافة فوق الجافٌة لعبلج فتق القرص القطنً
الناكس
مقارنة الرٌمً فنتانٌل مع سلفات المؽنزٌوم فً
خفضالضؽط المضبوط فً جراحة تجمٌل األنؾ و
تؤثٌرهما ما بعد الجراحة
مقارنة مفهوم التنشإ داخل ظهارة بطانة الرحم مع
تصنٌؾ منظمة الصحة العالمٌة  wHoلفرط تصنع
بطانة الرحم
دراسة العوامل الباثولوجٌة التنبإٌة بوجود نقائل
الى العقد اللمفٌة فً سرطان الثدي البدئً عند
النساء
العبلقة بٌن القٌاسات الشكلٌة للنوى والمعاٌٌر
التكاثرٌة للخبلٌا مع درجة خباثة تنشإات الظهارة
البولٌة
دراسة التوافق بٌن تبدل اشارة النخاع الرقبً
المشاهد على المرنان المؽناطٌسً مع موجودات
الفحص السرٌري عند مرضى اعتبلل النخاع
الرقبً
استخدام الدوبلر باألمواج فوق الصوتٌة لقٌاس
جرٌان الدم فً الدرق والتمٌٌز بٌن داء ؼرٌؾ
والتهاب الدرق الصامت
دراسة مقارنة بٌن تصوٌر الصدر باالمواج فوق
الصوتٌة وتصوٌر الصدر باالشعة السٌنٌة البسٌطة
بوضعٌة االستلقاء بكشؾ الرٌح الصدرٌة
المعاٌٌر الصدوٌة المنبئة بالخباثة فً العقٌدات
الدرقٌة عند اسوٌاء الوظٌفة الدرقٌة
مقارنة تصوٌر األوعٌة بالطبقً المحوري متعدد
الشرائح مع تصوٌر األوعٌة بالحذؾ الرقمً فً
تشخٌص تضٌق الشرٌان السباتً
الموجودات الصدوٌة الكلوٌة والجذر المثانً
الحالبً عند االطفال المقبولٌن مشفوٌا بانتان السبٌل
البولً
مقارنة دقة ارتفاع قعر الرحم مع وزن الجنٌن
المقدر بفائق الصوت فً التنبإ بالوزن فً تمام
الحمل
العبلقة بٌن الزمر الدموٌة ABOواختبلطات الحمل
فً مشفى التولٌد وأمراض النساء الجامعً بدمشق
اهمٌة زاوٌة التقدم المقاسة باستخدام االمواج فوق
الصوتٌة عبر العجان فً التنبإ بنمط الوالدة عند
بدء تطاول الطور الثانً من المخاض
عوامل الخطورة لتمزقات القناة التناسلٌة خبلل
الوالدة المهبلٌة
دراسة العبلقة بٌن ثخانة المشٌمة باألمواج فوق
الصوتٌة مع عمر الحمل فً الحمول المفردة

محمد البزال

التخدٌر واالنعاش

د.نجوى رقمانً

ربٌع محمد ناصر
الدٌن

التخدٌر واالنعاش

د.منى عباس

رٌما االسعد

التشرٌح المرضً والخلوٌات
المرضٌة

د.فرٌز احمد

مٌس صالح

التشرٌح المرضً والخلوٌات
المرضٌة

دٌ.اسر السٌد علً

ٌاسمٌن رحمة

التشرٌح المرضً والخلوٌات
المرضٌة

د.اٌمن صمون

راما محمد بشٌر عزو

التصوٌر الطبً والتشخٌص
الشعاعً

دٌ.وسؾ برو +د.احمد
جهاد عابدٌن

دنٌا دقوش

التصوٌر الطبً والتشخٌص
الشعاعً

دٌ.وسؾ برو

سٌمون عكاري

التصوٌر الطبً والتشخٌص
الشعاعً

دٌ.وسؾ برو

عبد الرحمن جعفري

التصوٌر الطبً والتشخٌص
الشعاعً

دٌ.وسؾ برو

عبلء الدٌن رزق
الفروان

التصوٌر الطبً والتشخٌص
الشعاعً

د.هاشم صقر

فادي سركٌس

التصوٌر الطبً والتشخٌص
الشعاعً

د.عدنان احمد ومشاركة
دٌ.وسؾ برو

انعام طه

التولٌد وامراض النساء

د.مٌادة رومٌة

اٌة مزٌد عبد هللا

التولٌد وامراض النساء

د.محمود سبسوب

حسام النجم

التولٌد وامراض النساء

د.جمٌل طالب

حنان النعٌمً

التولٌد وامراض النساء

د.محمود سبسوب

خلود الرفاعً

التولٌد وامراض النساء

د.تمام االشقر

81

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
الطبٌعٌة



















دقة القطر المخٌخً المستعرض المقاس باألمواج
فوق الصوتٌة فً تقدٌر العمر الحملً لدى االجنة
الطبٌعٌة والمصابة بنقص الدمو ؼٌر المتناظر
داخل الرخم فً النصؾ الثانً من الحمل
مقارنة بٌن البروجسترون والنٌفٌدبٌن كمعالجة
داعمة لمنع عودة المخاض المبكر المتوقؾ
دراسة العبلقة بٌن تركٌز المستوٌات المصلٌة
للتستورن الحر ومقدمة االرتعاج
التنبإ الصدوي باندحاق ندبة القٌصرٌة عند السٌدات
مع سوابق قٌصرٌة
العبلقة بٌن موقع المشٌمة ونتاج الحمل
عوامل الخطر للورم العضلً االملس الرحمً لدى
مرٌضات مشفى التولٌد وامراض النساء الجامعً
بدمشق
عبلقة مشعرات الصفٌحات فً تشخٌص متبلزمة
المبٌض متعدد الكٌسات
قٌاس طول عنق الرحم بفائق الصوت المهبلً
لتمٌٌز المخاض الحقٌقً من الكاذب عند الحوامل
فً تمام الحمل
تحدٌد موضع المشٌمة بفائق الصوت عبر العجان
ومقارنته مع فائق الصوت عبر المهبل فً النزؾ
قبل الوالدة
دراسة نسبة الصفٌحات الى اللمفاوٌات كمشعر فً
تشخٌص انبثاق االؼشٌة الباكر قبل تمام الحمل
العبلقة بٌن الضائعات المهبلٌة المرضٌة والمخاض
المبكر فً عٌنة عشوائٌة من مرضى الهٌئة العامة
لمستشفى التولٌد وأمراض النساء بدمشق
نتائج واختبلطات زرع الكلٌة بٌن الطعم الكلوي
وحٌد الشرٌان ومتعدد الشراٌٌن  -دراسة مقارنة
 BCGداخل
نتائج العبلج المناعً بحقن لقاح
المثانة على النكس الورمً لسرطان الظهارة
البولٌة ؼٌر الؽازي للطبقة العضلٌة
مقارنة النتائج واالختبلطات الباكرة والمتاخرة بعد
تفتٌت حصٌات اسفل الحالب ؼٌر المختلطة باللٌزر
مع او بدون تركٌب قثطرة حالبٌة
نتائج االصبلح الجراحً لبلحلٌل التحتً حسب
طرٌقة SNODGRASS
دراسة نتائج استئصال البروستات البسٌط
واختبلطاته القرٌبة والبعٌدة فً سٌاق معالجة
ضخامة البروستات السلٌمة
دراسة نتائج استئصال البروستات الجذري فً
مشافً جامعة دمشق خبلل االعوام  2015حتى
2017

رشا عباس

التولٌد وامراض النساء

كنعان السقا

رفٌؾ حداقً

التولٌد وامراض النساء

مروان زٌات

رنٌم الؽبرا

التولٌد وامراض النساء

كنعان السقا

رهام زٌدان

التولٌد وامراض النساء

مروان الزٌات

سهى خباز

التولٌد وامراض النساء

عزام ابو طوق

عبل الشٌخة

التولٌد وامراض النساء

عزام ابو طوق

عبل ٌوسؾ

التولٌد وامراض النساء

بشار الكردي

كوكب السٌد

التولٌد وامراض النساء

خالد مرعشلً

لٌنا العبادي

التولٌد وامراض النساء

تمام االشقر

نور السٌد

التولٌد وامراض النساء

محمود سبسوب

ٌارا احمد

التولٌد وامراض النساء

بشار الكردي

جمال عٌسى الفروح

الجراحة البولٌة

ابراهٌم برؼوث

عمار عاطؾ دٌب

الجراحة البولٌة

مازن علوش

مإمن محمد طناطرة

الجراحة البولٌة

صبلح الدٌن رمضان

وائل زهٌر الحسٌن

الجراحة البولٌة

صبلح الدٌن رمضان

ورد اسكندر علً

الجراحة البولٌة

ابراهٌم برؼوث

انس سعد
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دراسة مقارنة نتائج التقنٌات المختلفة لزرع الحالب
لدى مرضى زرع الكلٌة
تدبٌر الكٌسات الكلوٌة البسٌطة  -دراسة مقارنة
التحوٌل البولً باستخدام القنٌة الدقاقٌة (برٌكر)
كمعٌار للتحوٌل البولً التالً الستئصال المثانة
الجذري بسبب سرطان المثانة
مقارنة بٌن التطعٌم الباكر والمتؤخر فً حروق
االجفان
التدبٌر الجراحً لترهل الثدي فً مستشفى المواساة
الجامعً
العبلج الجراحً لحاصات الفروة الندبٌة باستخدام
الموسعات النسٌجٌة
دراسة نتائج تدبٌر تضٌقات الرؼامى فً مستشفى
المواساة الجامعً واالسد الجامعً
دراسة مقارنة بٌن العبلج المحافظ والعبلج
الجراحً فً تدبٌر رضوض الكبد فً مشافً
جامعة دمشق
دراسة مقارنة بٌن االستئصال األمامً المنخفض
مع ستوما تحوٌلٌة وبٌن طرٌقة السحب عبر الشرج
الستئصال أورام المشتقٌم المنخفضة
دور البروتٌن االرتكاسً سً فً تشخٌص التهاب
الزائدة الدودٌة  -دراسة مقارنة
دراسة مقارنة بٌن استئصال الطحال فً سٌاق
االمراض الدموٌة بٌن الجراحة التنظٌرٌة
والمفتوحة فً مشافً جامعة دمشق
دراسة مقارنة عند المرٌضات المصابات
بالسرطانة القنوٌة الؽازٌة بٌن حالتً العقد اللمفٌة
االبطٌة الكجرفة السلٌمة والخبٌثة
مقارنة النتائج الجراحٌة الستئصال الكظر
التنظٌري مابٌن األورام اكبر من 6سم والؤلورام
أصؽر من 6سم

 دراسة مقارنة بٌن استئصال الكظر بالتنظٌر والفتح






دراسة مقارنة لبلنتقاالت البعٌدة بعد استئصال
الثدي الربعً واستئصال الثدي الجذري المعدل فً
سرطانات الثدي القنوٌة الؽازٌة ذات القطر  50ملم
أو أقل
دراسة مقارنة بٌن اورام الزاوٌة الكولونٌة الٌمنى
والٌسرى من حٌث الشٌوع والتشخٌص والتدبٌر
والنكس
التدبٌر الجراحً ألفات الطحال ؼٌر الرضٌة فً
مشافً جامعة دمشق لؤلعوام 2017/2016
مقارنة نتائج استئصال أورام المستقٌم المتقدمة مع
أو بدون عبلج شعاعً وكٌماوي قبل الجراحة

عاصم السبلمة

الجراحة البولٌة

مازن علوش

عبد هللا عقل

الجراحة البولٌة

ابراهٌم برؼوث

محمد الؽالول

الجراحة البولٌة

سمٌر العنزاوي

محمد حسام حلباوي

الجراحة التجمٌلٌة والتصنٌعٌة

انور الحسٌنٌة

محمد عصام العجٌة

الجراحة التجمٌلٌة والتصنٌعٌة

معن العٌسمً

ٌعقوب العجً

الجراحة التجمٌلٌة والتصنٌعٌة

علً عمار

محمد حسن الحسٌن

الجراحة الصدرٌة

كمال كاتب

حسٌن محمد علً
الموهبانً

الجراحة العامة

سامر ساره

فادي عبٌد االحمر

الجراحة العامة

عبد الؽنً الشلبً

فاطمة الزهراء
ابراهٌم المحمد

الجراحة العامة

سامر ساره

محمد فادي الكردي

الجراحة العامة

حمود حامد

انصار نجدت نزٌه

الجراحة العامة

احمد ابو القاسم

اٌهاب عدنان
عسٌكرٌة

الجراحة العامة

عبد الؽنً الشلبً

جٌمٌن محمد نافع
احمد

الجراحة العامة

حمود حامد

رٌوان مصطفى
عبدي

الجراحة العامة

رضوان االحمد

انس حسن جمعه

الجراحة العامة

احمد ابو قاسم

حسن الٌوسؾ

الجراحة العامة

محمد قربً

عاصم شداد

الجراحة العامة

عمار الراعً
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دراسة مقارنة بٌن قطع العصبٌن (الحرقفً االربً
والحرقفً الخثلى ) والحفاط علٌهما فً رتق الفتوق
االربٌة بالرٌقة المفتوحة فً مشافً جامعة دمشق
التعلٌمٌة
دراسة مقارنة بٌن عبلقة عرض حواؾ القطع
والنكس الموضعً فً الجراحة المحافظة على
الثدي القنوي الموضع
دراسة النتائج القرٌبة والمتوسطة للتدبٌر الجراحً
للنواسٌر السائل الدماؼً الشوكً التالٌة للرض فً
القاعدة االمامٌة للقحؾ فً مشافً جامعة دمشق
النتائج السرٌرٌة والشعاعٌة لخزع الحوض حسب
سالتر فً سٌاق العبلج الجراحً لعسرة تصنٌع
الورك التطورٌة فً مستشفى االطفال الجامعً
بدمشق
أهمٌة التداخل الجراحً الباكر فً كسور االكعاب
ومقارنته بدراسات عالمٌة
النتائج السرٌرٌة الباكرة لبلٌتاق الثبلثً فً مشافً
وزارة التعلٌم العالً بجامعة دمشق
التدبٌر الجراحً للكسور المؽلقة للثلث المتوسط فً
العضد عند البالؽٌن  :دراسة مقارنة بٌن نتائج
استخدام الصفائح الضاؼطة الدٌنامٌكٌة مع السفافٌد
المستبطنة للنقً المقفلة
دراسة مقارنة للنتائج القرٌبة بٌن تبدٌل مفصل
الورك الجزئً أحادي القطب وثنائً القطبفً عبلج
كسور عنق الفخذ فً مشفى المواساة الجامعً
بدمشق
التدبٌر الجراحً للكسور المؽلقة للثلث المتوسط فً
العضد عند البالؽٌن  :دراسة مقارنة بٌن نتائج
استخدام الصفائح الضاؼطة الدٌنامٌكٌة مع السفافٌد
المستبطنة للنقً المقفلة
دراسة تواتر االصابة بطفٌلً الدوٌدٌة الجرٌبٌة عند
مرضى التهاب حواؾ االجفان المزمن
الجراثٌم المسببة ألنتان الدم ومقاومتها على
الكاربابٌنٌمات واالمٌنوؼلٌكوزٌدات والسٌفٌبٌم فً
مشفى المواساة الجامعً
دراسة الجراثٌم الملوثة لوحدة العناٌة المشددة فً
مشفى األطفال الجامعً بدمشق
دراسة انتشار اضداد الفوسفولبٌد لدى الحوامل مع
قصة اجهاضات سابقة
تقٌٌم مشعر اختبلؾ حجم كرٌات الدم الحمراء عند
مرضى االعتبلل الكلوي التالً للداء السكري النمط
الثانً
نسبة انتشار انتان  CMVالخلقً عند الرضع
المصابٌن بالركودة الصفراوٌة فً مشفى االطفال
والمقارنة بٌن  ELISو PCRفً تشخٌصه

مجد قنبس

الجراحة العامة

عبد الرحمن حمادٌة

مروة الجباوي

الجراحة العامة

عمار الراعً  -عبد
الرحمن حمادٌة

جوزٌؾ راجحة

الجراحة العصبٌة

علً عربً

حكم حكمت االسعد

الجراحة العظمٌة

رستم مكٌه

حسن علً ذٌاب

الجراحة العظمٌة

جابر ابراهٌم

محمد عبد الحمٌد
شاشو

الجراحة العظمٌة

جابر ابراهٌم

محمد فهد رعدون

علً سلوم

الجراحة العظمٌة

الجراحة العظمٌة

جابر ابراهٌم

ٌاسر اسكندر

محمد رعدون

الجراحة العظمٌة

جابر ابراهٌم

عماد الدٌن عبد
الهادي

الطب المخبري

امال عساؾ

كفاح سعٌد بركً

الطب المخبري

تٌسٌر البنً

ندى ٌوسؾ شاكر

الطب المخبري

احمد السحار

اٌمان شفٌق حسن

الطب المخبري

فٌحاء ابو فخر

رٌمة محمود ابو نعٌم

الطب المخبري

فٌحاء ابو فخر

هند محمد عبٌد
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مقارنة بٌن الجراثٌم المسببة لبلنتانات البولٌة بٌن
مرضى الشعبة البولٌة والعٌادة الخارجٌة فً مشفى
المواساة الجامعً
تقٌٌم فائدة فحوص دم الحبل السري فً التشخٌص
المبكر للداء االنحبللً الناتج عن أسباب مناعٌة عند
حدٌثً الوالدة
تاثٌر العبلج الشعاعً المتمم على البقٌا الخالٌة من
المرض عند مرضى سرطان باطن الرحم فً
مشفى البٌرونً الجامعً
دراسة انتشار عوامل الخطورة عند مرضى التهاب
االذن الوسطى المصلً
استطبابات استخدام CO2لٌزر و Dieodلٌزر فً
جراحة الحنجرة  -دراسة مقارنة
دراسة الموجودات السرٌرٌة والشعاعٌة عند
مرضى األجسام األجنبٌة فً المري واألختبلطات
الناتجة عنها
التقٌٌم السمعً لؤلطفال المصابٌن بالتهاب سحاٌا
جرثومً حاد

 دراسة نتائج تدبٌر الشلل الحنجري ثنائً الجانب












نوار االزون

الطب المخبري

تهانً علً

بسمة انور سكر
باسم الٌاس سعد
باسم علً المصري
طارق الناصر

القٌمة التنبإٌة أللبومٌن المصل لدى مرضى ذات
الرئة المكتسبة فً المجتمع والمقبولٌن فً المشفى
المعابرة المتسلسلة لـ  CRPالمصل لدى مرضى
الهجمات الحادة للداء الرئوي االنسدادس المزمن
دور اختبار قٌاس التنفس قبل الجراحة فً التنبإ
باالختبلطات التنفسٌة بعد العمل الجراحً ؼٌر
الصدري
دور مشعر تقٌٌم الداء الرئوي االنسدادس المزمن
 SCORES CATفً تحدٌد شدة انسداد الطرق
الهوائٌة عند مرضى الداء الرئوي االنسدادي
المزمن المستقرٌن
عبلقة ارتفاع حجم الصفٌحات الوسطً بسوء
االنذار عند مرضى ذوات الرئة المكتسبة بالمجتمع
والمقبولٌن فً المشفى
دراسة انتشار ألم أسفل الظهر خبلل الحمل وعوامل
خطورته
نسبة انتشار االضطراب االكتئابً الكبٌرعند
مرضى التهاب المفاصل الروماتوئٌدي وعبلقة شدة
االضطراب االكتئابً الكبٌر بفعالٌة التهاب
المفاصل الروماتوئٌدي والمطاوعة العبلجٌة
مشعرات الصفٌحات كمإشر لفعالٌة المرض عند
التهاب المفاصل الروماتوئٌدي
دور خزعات مخاطٌة الكولون السلٌم تنظٌرٌا ً فً

المعالجة الشعاعٌة لبلورام
امراض االذن واالنؾ
والحنجرة
امراض االذن واالنؾ
والحنجرة
امراض االذن واالنؾ
والحنجرة

مضر بكور
عصام االمٌن
احمد مصطفى
عصام االمٌن

محمد محً الدٌن
المحمد

امراض االذن واالنؾ
والحنجرة
امراض االذن واالنؾ
والحنجرة
امراض االذن واالنؾ
والحنجرة

دٌما أحمد

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

زٌنب حمدان

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

عماد علمانً

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

هناء حافظ




رفٌؾ السرمانً

الطب المخبري

احمد السحار

هناء حافظ

عصام االمٌن
احمد مصطفى
احمد مصطفى

نورا حدٌد

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

هبة نصر هللا الطرشة

امراض الجهاز التنفسً

عمار الزٌن

االء احمد العماٌري

امراض الجهاز الحركً

مٌسون قدسً

فاتن عمر

امراض الجهاز الحركً

لٌلى مندو

امراض الجهاز الحركً

احمد رٌاض الحاج

امراض الجهاز الهضمً
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تشخٌص مرضى االسهال المزمن فً عٌنة من
مرضى مشافً جامعة دمشق
المشعرات التنبإٌة للوفٌات ضمن المشفى لدى
النوؾ الهضمً العلوي المسبب بالدوالً
االهمٌة السرٌرٌة للتبدالت التشرٌحٌة المرضٌة
لبلثنً عشري فً سٌاق التهاب المعدة بالملوٌة
البوابٌة
مقارنة فعالٌة الخطوط العبلجٌة المختلفة المستخدمة
كخط عبلجً أول فً عبلج الملتوٌة البوابٌة فً
سورٌة
نقص االلبومٌن منبئ للوفٌات وعودة النزؾ فً
النزؾ الهضمً القرحً قٌد العبلج بمثبطات
مضخة البروتون
العبلقة بٌن فقر الدم كبٌر الكرٌات بعوز
الكوباالمٌن والتهاب المعدة بالملتوٌة البوابٌة
تاثٌر حقن األدرٌنالٌن داخل الؽرفة األمامٌة للعٌن
على قٌاس الحدقة ومعدل النبض والضؽط الدموي
الشرٌانً اثناء عملٌة استخراج الساد باألمواج فوق
الصوتٌة
دراسة التؤثٌرات الجانبٌة العٌنٌة المرافقة الستخدام
االٌزوترٌتٌنوٌن الفموي فً عبلج العد الشائع
دراسة احصائٌة للرضوض العٌنٌة عند المرضى
المراجعٌن السعاؾ العٌنٌة فً مستشفى المواساة
الجامعً  -دمشق  -سورٌا
دراسة تؽٌرات اللطخة بواسطة التصوٌر المقطعً
البصري التوافقً لدى مرضى الزرق البدئً
المزمن مفتوح الزاوٌة وعبلقتها مع تؽٌرات حلٌمة
العصب البصري وسماكة طبقة االلٌاؾ العصبٌة
حول حلٌمة العصب البصري
دراسة ثخانة القرنٌة فً العٌون السلٌمة وعبلقتها
مع العمر والجنس
مقارنة معادلتً  Hoffer Qو  HAIGISلقٌاس
العدسة المزروعة داخل العٌن فً العٌون المدٌدة
دراسة العبلقة بٌن الداء السكري وتكثؾ المحفظة
الخلفٌة للعدسة بعد استحبلب العدسة
دراسة تؤثٌرات خزع المحفظة للعدسة بالٌاغ لٌزر
على متثابتات القسم االمامً للعٌن عند مرضى
كثافات المحفظة الخلفٌة للعدسة التالٌة الستحبلبها
دراسة حجم الشبكٌة الكلً المحٌطة بحلٌمة العصب
البصري عند االشخاص الطبٌعٌٌن المراجعٌن
لمشفى المواساة الجامعً بدمشق

 نسبة حدوث العٌن الجافة بعد استجبلب العدسة

علً
دٌمة ولٌد عبد القادر

امراض الجهاز الهضمً

احمد وسوؾ

نواره القبانً

امراض الجهاز الهضمً

اٌمن علً

احمد حمشو

امراض الجهاز الهضمً

احمد وسوؾ

سعٌد القوٌدر

امراض الجهاز الهضمً

رائد ابو حرب

معاذ العبد الوهاب

امراض الجهاز الهضمً

مازن مصري زاده

ابراهٌم احمد الناصر

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حده

خلدون ولٌد زٌد

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حده

رنٌم بسام ولٌد اؼا

امراض العٌن وجراحتها

اروى العظمة

زٌد منٌب موسى

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حده

علً محمد حسن

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حده

احمد المسمار

امراض العٌن وجراحتها

شهم الحوري

حاتم ٌحٌى

امراض العٌن وجراحتها

سامح عٌسى

رنٌم البابا

امراض العٌن وجراحتها

سامح عٌسى

رهؾ الدؼلً الشهٌر
بالدؼري

امراض العٌن وجراحتها

اروى العظمة

علً زٌتون

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حده
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فعالٌة مضادات االلتهاب البلستٌروئٌدٌة ومضادات
الكولٌن فً المحافظة على توسع الحدقة خبلل
جراحة استحبلب العدسة
دراسة مقارنة لتؤثٌر الشال للمطابقة لقطرة
السٌكلوبنتوالت مع قطرة التروبٌكامٌد لدى
المرضى من الفئة العمرٌة بٌن  30-15سنة
دراسة طبقة األلٌاؾ العصبٌة لرأس العصب
البصري عند األصحاء باستخدام التصوٌر البصري
المقطعً التوافقً _دراسة مستشفى المواساة
الجامعً_
انتشار داء العٌن الجافة لدى مرضى الداء السكري
دراسة تبدالت فٌلم الدمع بعد جراحة قطع الزجاجً
الخلفً والعوامل المإثرة علٌها
دراسة فعالٌة قطرات الدمع الصناعً فً عبلج
العٌن الجافة
مقارنة نتائج الدراسة الخلوٌة للرشافة باالبرة
الرفٌعة للعقد الدرقٌة قبل الجراحة مع نتائج الدراسة
النسٌجٌة بعد االستئصال الجراحً
دراسة انتشار الداء الزالقً عند األطفال المصابٌن
بقصر قامة
العبلقة بٌن مشعر كتلة الجسم وانتشار العقد الدرقٌة
عند عٌنة من السورٌٌن
مقارنة نسبة العدالت على اللمفاوٌات عند مرضى
الداء السكري النمط الثانً المصابٌن باعتبلل كلٌة
سكري وعند االشخاص االصحاء ظاهرٌا ً
دراسة انتشار العقد الدرقٌة عند السٌدات قبل وبعد
سن الضهً
تقٌٌم مدى انتشار داء القلب اإلكلٌلً عند مرضى
اآلفات القلبٌة الصمامٌة
معدل وقوع تضٌق الشرٌان الكلوي عند المرضى
المرشحٌن إلجراء مجازات إكلٌلٌة

 دور الهولتر التخطٌطً فً كشؾ أسباب الؽشً
وتؤثٌره على استراتٌجٌة العبلج
 دور الرٌفار وكسابان فً عبلج خناق الصدر
المستقر
 العبلقة بٌن شكل ووظٌفة لسٌنة االذٌنة الٌسرى
المقٌم بواسطة االٌكو عبر المري كمشعر تنبإي فً
الحوادث الوعائٌة الدماؼٌة االحتشائٌة عند مرضى
الرجفان االذٌنً
 دور التصوٌر الصدوي للقلب بالدوبلر النسٌجً فً
اظهار انماط ممٌزة لتضرر سرعات العضلة القلبٌة
فً الدرجات المختلفة من داء الشرٌان االكلٌلً

عمار حمزة

امراض العٌن وجراحتها

معتز سعد الدٌن

عمر العبد الرزاق

امراض العٌن وجراحتها

جرجس الداود

لإي حصوة

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حدة

محمد أحمد المحمد

امراض العٌن وجراحتها

ٌسرى حده

مرٌم دٌانت

امراض العٌن وجراحتها

اروى العظمة

وائل حمودة

امراض العٌن وجراحتها

معتز سع الدٌن

ابراهٌم احمد العلً

امراض الؽدد واالستقبلب

ٌونس قببلن

فادي كرٌم المسٌحً

امراض الؽدد واالستقبلب

ٌونس قببلن

جٌن اسماعٌل

امراض الؽدد واالستقبلب

زٌنب العرفً

دعاء الزؼلول

امراض الؽدد واالستقبلب

زٌنب العرفً

رنا االسعد

امراض الؽدد واالستقبلب

زٌنب العرفً

بشار احمد مظهر
الحبلق

امراض القلب واالوعٌة

محمد المبارك

سامً حمٌد المحمد

امراض القلب واالوعٌة

علً خدام

عمرو مقصود

امراض القلب واالوعٌة

محمد المبارك

ابراهٌم اسماعٌل

امراض القلب واالوعٌة

محمد المبارك

زٌاد عباس

امراض القلب واالوعٌة

حسام الدٌن شبلً

علً النابلسً

امراض القلب واالوعٌة

حسام الدٌن شبلً
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فعالٌة  ALLOPURINOLفً الوقاٌة من أذٌة
الكلٌة الحادة بالمادة الظلٌلٌة
انتشار اصابات الجهاز الهضمً العلوي بالتنظٌر
الهضمً العلوي عند مرضى القصور الكلوي
المزمن المحضرٌن لزرع الكلٌة
النتائج القرٌبة لتصنٌع الشرج والمستقٌم الخلفً
السهمً فً عبلج تشوهات الشرج والمستقٌم فً
مستشفى االطفال الجامعً بدمشق
نتائج االصبلح الجراحً لهٌؽروما العنق الكٌسٌة
فً مستشفى األطفال الجامعً فً دمشق
دراسة تؤثٌر نموذج المفاؼرة األبهرٌة فً المجازة
األبهرٌة الفخذٌة ثنائٌة الجانب على السلوكٌة
األولٌة واالختبلطات المتؤخرة
معارؾ ومواقؾ وممارسات المصابٌن بالسكري
من النمط الثانً حول السكري والرعاٌة الذاتٌة
المرتبطة به لدى المراجعٌن لمركز السابع من
نٌسان فً دمسشق
التحسن الشعاعً للضمور الدماؼً عند االطفال
المصابٌن بعوز الفٌتامٌن  B12بعد العبلج
الطفرات الشائعة عند االطفال المصابٌن بحمى
البحر االبٌض المتوسط وارتباط هذه الطفرات
بالتظاهرات السرٌرٌة
دراسة نسبة وأسباب وفٌات الخدج والولدان فً
مشفى االطفال بدمشق خبلل عام 2017
التهوٌة اآللٌة عند حدٌثً الوالدة فً مشفى األطفال
العوامل اإلنذارٌة واالختبلطات
أثر التشخٌص المبكر لقصور الدرق على التطور
الروحً الحركً لدى أطفال متبلزمة دوان
دراسة االختبلطات عند مرضى متبلزمة ؼٌبلن
بارٌه المقبولٌن فً وحدة العناٌة المشددة
دراسة االنتانان البولٌة عند االطفال بعد عمر الولٌد
دراسة اختبلطات العٌب الحاجزي البطٌنً عند
االطفال
دراسة االنتانات الفطرٌة الؽازٌة لدى حدٌثً الوالدة
فً مشفى االطفال الجامعً بدمشق

 نسبة حدوث التظاهرات العصبٌة فً الداء الزالقً
 انتشار االنتانات البولٌة عند الخدج وناقصً وزن
الوالدة فً مستشفى االطفال الجامعً
 دور الطفرة فً تشخٌص داء وٌردٌنػ هوفمان
 دراسة الفٌروس الكضخم للخبلٌا فً مشفى االطفال
الجامعً االنتشار واالعراض واالختبلطات
 الداء النزفً عند الولٌد

عمر محمد عمر

امراض الكلٌة

قاسم باشا

عهد ندٌم فرح

امراض الكلٌة

قاسم باشا

عماد الدٌن الشٌخ
الصالح

جراحة اطفال

جهاد الحكٌم

ربٌع اسعد

جراحة االطفال

مصطفى عبد الجلٌل

الكسندر سعود

جراحة االوعٌة

هاشم صقر

تؽرٌد نزهه كبا

طب االسرة

عبٌر قدسً

االء محمد ابراهٌم

طب االطفال

سمٌر بقلة

ربا مفٌد العٌسى

طب االطفال

بشٌر خلٌل

دٌما ابو بكر

طب االطفال

مطٌع الكرم

سهٌر هاٌل الحسٌن

طب االطفال

مطٌع الكرم

فاطمة احمد زٌن
الدٌن

طب االطفال

محمد علً عجلونً

فاطمة محمد شاهٌن

طب االطفال

اٌمن البلخً

محمود سامر الكسار
مرام عبد الهادي
قزعور

طب االطفال

عصام انجق

طب االطفال

سمٌر سرور

امٌمة شحادة

طب االطفال

جهاد قزح

بشرى جنٌدي

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

خلود االبراهٌم

طب االطفال

محمد نادر عٌد

رنٌم سكاؾ

طب االطفال

محمد بشار اسكندر

رودٌن علً

طب االطفال

مجٌب ملحم

روال الؽٌث

طب االطفال

مطٌع الكرم
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تطبٌق معٌار شدة النوبة الربوٌة عند االطفال
ودراسة عبلقته مع التداخبلت العبلجٌة الحرجة
دراسة التهاب السحاٌا الدرنً عند األطفال
دراسة واقع التشوهات الوالدٌة الكبٌرة المتعددة أو
المفردة المصادفة فً قسم الخدٌج والولٌد فً مشفى
االطفال بدمشق
دراسة مقارنة بٌن حساسٌة ونوعٌة ومضان الطرق
الصفراوٌة ومرنان الطرق الصفراوٌة فً
تشخٌص رتق الطرق الصفراوٌة خارج الكبد
دراسة أشٌع العوامل الممرضة المإدٌة لئلصابة
بالخراجات الدماؼٌة عند الولدان فً مشفى األطفال
الجامعً بدمشق
العوامل االنذارٌة لسرطان الثدي عند الذكور فً
مشفى البٌرونً الجامعً
دراسة انتشار طفرة  EGFRعند مرضى سرطانة
الرئة ؼٌر صؽٌرة الخبلٌا ؼٌر شائكة الخبلٌا
ودراسة االستجابة على المعالجة الهدفٌة " دراسة
مستقبلٌة "

ؼرٌد الصفدي

طب االطفال

هدى داإد

ؼنوة القنطار

طب االطفال

مجٌب ملحم

كلً محمد

طب االطفال

مطٌع الكرم

محمد رسبلن

طب االطفال

مازن حداد

وفاء الشحاده

طب االطفال

محمد نادر عٌد

همام محمد الحمادي

طب اورام

ماهر سٌفو

وسام محمد الرز
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الملحق ()4

أبحاث الماجستير المنجزة للعام2019

اسم البحث

اسم الطالب،

ماجستير في

اسم المشرف

الكلية
الهندسة المدنٌة

 تحسٌن إنتاجٌة مشارٌع التشٌٌد فً
سورٌة باستخدام منهج التشٌٌد السلس
))Lean construction
 بناء نموذج استدالل ضبابً لتقدٌر
تؤثٌر عوامل الصب على مشارٌع التشٌٌد
فً سورٌا
 تحسٌن أداء السبلمة فً مشارٌع تشٌٌد
األبنٌة فً سورٌة

اٌهم حجازي

ادارة هندسٌة
وتشٌٌد

د .ماهر مصطفى

صفاء شٌخ
األرض

ادارة هندسٌة
وتشٌٌد

د .مازن ابراهٌم

والء محمد

ادارة هندسٌة
وتشٌٌد

د.رٌاض الحسٌن

الهندسة المدنٌة

 بناء إطار لتحسٌن واقع التخطٌط
االستراتٌجً فً شركات المقاوالت فً
سورٌة
 تحدٌد وتحلٌل احتٌاجات أصحاب
المصلحة فً مشارٌع التشٌٌد فً سورٌة
 دراسة تقدٌر تكالٌؾ حوادث المرور
فً سورٌا
 استخدام المنطق الضبابً لتقدٌر
تؤخٌرات مشارٌع التشٌٌد فً سورٌة

خلود االحمد

ادارة هندسٌة
وتشٌٌد

د .محمد ونوس

دٌمه عٌسى

الهندسة المدنٌة

 تحسٌن أداء منظومة الري تحت سطح
التربة باستخدام برنامج mwx
 معالجة المٌاه الرمادٌة باستخدام طرٌقة
التخثٌر الكهربائً
 دراسة تلوث المٌاه بالمبٌدات وطرائق
إزالتها
 تحدٌد المعاٌٌر األساسٌة الستقرار
الحمؤة الناتجة عن التهوٌة المدٌدة ضمن
ظروؾ الجمهورٌة العربٌة السورٌة

ادارة هندسٌة
وتشٌٌد
ادارة هندسٌة
وتشٌٌد
تقانات
المعلومات فً
التشٌٌد
مائٌة

رٌاض الحسٌن

د .سالم الخاطر

براء دٌب

بٌئة

د.بسام العجً

رواد صعب

بٌئة

ؼالٌة الحبال
المجلد

بٌئة

د .محمد بشار
المفتً
د .محمد بشار
المفتً

الهندسة المدنٌة

 استخدام البازلت المتفتت المحلً كمادة
أولٌة فً إنشاء الطرق "تطبٌق محافظة
السوٌداء

روجٌنا
قطٌنً

جٌوتكنٌك

د .عبد الرحمن
المنصوري

الهندسة المدنٌة
الهندسة المدنٌة

الهندسة المدنٌة
الهندسة المدنٌة
الهندسة المدنٌة

الهندسة المدنٌة
الهندسة المدنٌة
الهندسة المدنٌة
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محمد
االبراهٌم
سالً حمصً
نور شاهٌن

د عبد السبلم
زٌدان
د .مازن ابراهٌم
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الهندسة المدنٌة

 دراسة تؤثٌر تماسك التربة على ضؽط
التربة الجانبً الدٌنامٌكً

فاتنة النحاس

جٌوتكنٌك

د.ابراهٌم حمود

الهندسة المدنٌة

 دراسة تفاعل التربة مع االوتاد
المٌكروٌة تحت تؤثٌر الحموالت الدٌنامٌكٌة
باستخدام النمذجة العددٌة

وسٌم ببللً

جٌوتكنٌك

د .عبد الرحمن
المنصوري

الهندسة المدنٌة

 التطوٌر العمرانً لتخطٌط بعض
مناطق السكن العشوائً باستخدام الGIS

سوزي نعٌم

طبوؼرافٌا

د.بشار دحدل

الهندسة المدنٌة

 رفع كثافة مقاومة الثقب فً الببلطات
الخرسانٌة المسلحة باستخدام المسامٌر
البولٌمٌرٌة المسلحة ()cfrpبؤلٌاؾ

محمد فواز
عباس

إنشائً

د .عبد الحمٌد
كٌخٌا

الهندسة المدنٌة

 تقٌٌم الخطر الزلزالً باستخدام
منحنٌات الهشاشة لمبانً الطابق األرضً
المفرغ ذات الجمل اإلطارٌة البٌتونٌة
المسلحة
 اثر استخدام نماذج متعددة من التربٌط
فً سلوك االطار البٌتونً المسلح متعدد
الفتحات

مصطفى
عابده

إنشائً

د .ربٌع الصفدي

احمد كوكش

إنشائً

ربٌع الصفدي

الهندسة المدنٌة

 دراسة تؤثٌر مٌل أجساد الجوائز
الصندوقٌة على سلوك الدٌافرامات
المسندٌة شبه المنحرفة

عمرو زكرٌا

إنشائً

د.ؼٌاث حبلق

الهندسة المدنٌة

 دراسة تؤثٌر حمولة وشكل المحور
الرئٌسً للطائرات ذات الجسم العرٌض
على طبقات الرصؾ – مطار دمشق
الدولً
 دراسة مفهوم الفضاء المسرحً
وتنوعاته فً المسرح المعاصر

محمد صالح
الحرش

النقل و
المواصبلت

د محمد فواز
المسوتً

جمٌلة جمعة

دراسات أدبٌة

حسٌن صدٌق

زاهً
قرموشة

دراسات أدبٌة

حسٌن صدٌق

سلمى شاوي

لؽوٌات

هنادي الٌافً

الهندسة المدنٌة

اآلداب

اآلداب

" أنا" الشخصٌة المسرحٌة وأداإها بٌن
الحقٌقة والوهم  :موضوع الهوٌة بٌن
أعمال لوٌجً بٌراندٌللو وجان جونٌه

اآلداب

 ترجمة العبارات الجامدة فً رواٌة
"البإساء" لفٌكتور هوؼو
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اآلداب

 تؤطٌر البشرٌة وشرك التقدم
التكنولوجً فً ثبلثٌة التمدد لولٌام ؼبسون

محمد المحمد
السباهً

دراسات أدبٌة

ناٌؾ الٌاسٌن

اآلداب

 المحرمات وحٌرة اإلنسان المعاصر
دراسة ألعمال مختارة من اٌان ماكٌوان
ومارتٌن اٌمتس

سارة زهٌر
شاهر

دراسات أدبٌة

علً اللحام

اآلداب

 دراسة تحلٌلٌة لخطاب دٌفٌد كامٌرون
حول استفتاء استقبلل اسكتلندا وقضٌة
برٌكست

سومر ٌوسؾ

لؽوٌات

أمانً فاخرة

اآلداب

 إزاحة الحدود فً رواٌة باري الٌفا أنا
أصطاد القتلة ورواٌة جٌؾ لٌندسً دٌكستر
الؽامض الحالم

سنتاي خٌر
الدٌن حسٌن

دراسات أدبٌة

باسل مسالمة

اآلداب

 العبلقة بٌن آراء ومواقؾ الطبلب حول
تعلم اللؽة اإلنكلٌزٌة لؽٌر الناطقٌن بها
وتؤثٌر ذلك على أدائهم

علً محمد

لؽوٌات

مٌسون مزاحم

اآلداب

 مشكبلت تعلم وتعلٌم التدوٌن فً
الترجمة التتبعٌة ،جامعة دمشق – دراسة
لؽوٌة

إباء خلٌل
الٌونس

لؽوٌات

وفاء دقماق

اآلداب

 جسم عائم – قراءة فٌنومٌنولوجٌة
ألعمال مختارة من كٌن ،كوندٌرا ،وفالس
فً ضوء فلسفة بونتً عن الجسد

هدٌل اندوي

دراسات أدبٌة

على اللحام

اآلداب

 شعرٌة ما بعد الحداثة أدونٌس ،بٌٌر
رٌفٌردي وخورخً ولورٌس بورخٌس
"أنموذجا ً"

راما سٌد
وهبة

دراسات أدبٌة

ؼسان السٌد

اآلداب

 الظواهر األسلوبٌة فً روٌضات ابن
زمرك

آالء أبو قر

النقد والببلؼة

حسن األحمد

اآلداب

 الصورة الحركٌة عند شعراء طبقة
الجاهلٌٌن األولى عند ابن سبلم الجمحً

حمٌد الموسى

دراسات أدبٌة

محمد شفٌق
البٌطار

اآلداب

 ببلؼة الصورة فً شعر نصر أحمد بن
بصر بن مؤمون البصري الملقب أبو القاسم
الملقب الخبز أرزي

عامر أحمد
ٌوسؾ

النقد والببلؼة

خلدون صبح
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أحمد تٌسٌر
حمود

النقد والببلؼة

ماجدة حمود

اآلداب

اآلداب

 انشراح الصدر للبارزي
تحقٌق ودراسة

 775هـ

محمد بشٌر
الحمصً

دراسات أدبٌة

هناء سبٌناتً

اآلداب

 العنونة فً الدراسات النقدٌة المعاصرة

مرفت عبد
الباقً

النقد والببلؼة

وائل بركات

اآلداب

 شرح التسهٌل البن مالك األندلسً (ت
672هـ) دراسة وتحقٌق القطعة الثانٌة من
باب الفاعل إلى نهاٌة باب إعمال المصدر

ؼوار جنكٌز
زٌدٌن

دراسات لؽوٌة

عبد الناصر
عساؾ

اآلداب

 الخطابة فً العصر العباسً األول:
بنٌتها وؼاٌتها

عائشة
المصطفى

النقد والببلؼة

عبد الكرٌم حسٌن

اآلداب

 الصورة الفنٌة فً شعر الشاب الظرٌؾ
(ت 688هـ)

أم كلثوم
عٌسى

دراسات أدبٌة

هناء سبٌناتً

اآلداب

 رسائل ابن أبً الخصال األندلسً (ت
 540هـ) دراسة أسلوبٌة

رنا رضوان

دراسات لؽوٌة

منى طعمة

اآلداب

 شرح اللمع لجامع العلوم ابً الحسن
علً بن الحسٌن الباقولً (ت  542هـ)
دراسة وتحقٌق القطعة األولى من مقدمة
المصنؾ إلى تمام حروؾ الجر
 ظاهرة التفسح فً اللؽة كتاب /التفسح
فً اللؽة /برواٌة أبً الحسٌن النحوي (ت
 325هـ) أنموذجا ً

فاطمة محمد
عٌد ؼلٌون

دراسات لؽوٌة

محمد قاسم

خالد السٌد
أحمد

دراسات أدبٌة

سكٌنة موعد

اآلداب

 شرح تسهٌل ابن مالك للمرادي (ت
749هـ) – دراسة وتحقٌق القطعة الثالثة
منه – من باب العدد إلى تمام باب اإلؼراء
والتحذٌر وما أألحق بهما
 فن المناجاة والوعظ فً كتاب المدهش
البن الجوزي – دراسة أسلوبٌة

مؤمون
الشهابً

دراسات أدبٌة

ٌوسؾ الحاج
أحمد

نادٌا أكرم أبو
عمشة

دراسات لؽوٌة

نور الهدى حناوي

اآلداب

اآلداب

 الرإٌة النقدٌة عند ٌوسؾ سامً
الٌوسؾ
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اآلداب

 ببلؼة فن إرسال المثل عند شعراء
الطبقتٌن األولى والثانٌة لدى ابن سبلم
الجمحً فً الجاهلٌة – دراسة نماذج
وتحلٌلها
 كتاب األدب الصؽٌر واألدب الكبٌر
البن المقفع ت 124هـ -دراسات لؽوٌة

اآلداب

 تقٌٌم دقة خرائط ؼطاء األرض
باستخدام تقانات االستشعار عن بعد والنظم
الرافدة – تطبٌق على قرى ناحٌة مركز
شهبا
 دور سورٌة فً التجارة العربٌة البٌئٌة
– إنتاج وتجارة القمح والقطن نموذجا ً

ؼفران
الفتحً

اآلداب

 البنٌة الوظٌفٌة القطاعٌة لزراعة
األشجار المثمرة فً محافظة رٌؾ دمشق

نور وسام
صوان

جؽرافٌا طبٌعٌة

اآلداب

 واقع البنٌة العمرانٌة وتطورها فً
مدٌنة قطنا

هٌفون موفق
منصور

جؽرافٌا إقلٌمٌة

رندة اللبابٌدي

اآلداب

 واقع خدمات البنٌة التحتٌة الشبكٌة
ودورها فً تطوٌر الوظٌفة العمرانٌة

هبة خالد
دوالنً

جؽرافٌا إقلٌمٌة

خنساء ملحم

اآلداب

 المنخفضات الخماسٌنٌة وتؤثٌرها على
األحوال الجوٌة فً سورٌة

رانٌه ندٌم
ؼرز الدٌن

جؽرافٌا طبٌعٌة

علً موسى

اآلداب

 دراسة جؽرافٌة لصناعة اإلسمنت فً
سورٌة ،واقعها ،مشكبلتها ،آفاق تطوٌرها

نهال رٌحاوي
جلب

جؽرافٌا بشرٌة
واقتصادٌة

عبد الرإوؾ
رهبان

اآلداب

 البنٌة الخدمٌة فً حً الزاهرة القدٌمة
بمدٌنة دمشق وآفاقها المستقبلٌة

محمد أنس
السطوؾ

جؽرافٌا بشرٌة
واقتصادٌة

رندة اللبابٌدي

اآلداب

 دور العوامل الجؽرافٌة فً إنتاج
وتوزٌع واستهبلك الطاقة الكهربائٌة فً
محافظة دمشق وآفاق تطوٌرها

كنعان برو

جؽرافٌا طبٌعٌة

إبراهٌم أحمد
سعٌد

اآلداب

اآلداب
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همسة خلٌفة

النقد والببلؼة

منٌرة فاعور

فضٌلة الخلٌل

دراسات لؽوٌة

منى طعمة

سٌلفا لولو

خرائط ،نظم
معلومات
جؽرافٌة

أسماء الفوال

جؽرافٌا بشرٌة
واقتصادٌة

سمٌة طالب

محمد سمٌح ظاظا
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اآلداب

 استخدام الصور الفضائٌة فً حساب
دلٌل مساحة أوراق المحاصٌل النجٌلٌة
لحقول ناحٌة مركز شهبا

فاطمة شداد

خرائط ونظم
معلومات

محمد سمٌح ظاظا

اآلداب

 ظهور المصنوعات العظمٌة وتطورها
حتة نهاٌة العصر الحجري الحدٌث فً
ببلد الشام

مٌساء عبد
القدوس

آثار عصور ما
قبل التارٌخ

مً الحاٌك

اآلداب

 الفخار والخزؾ العثمانً فً الساحل
السوري بٌن القرنٌن 13-10هـ19-16/م-
دراسة تحلٌلٌة مقارنة

أحمد شحرور

اآلثار اإلسبلمٌة

محمد شعبلن
الطٌار

اآلداب

 تمثٌل األسرة فً النحت التدمري خبلل
العصر الرومانً

مٌخائٌل
شحود

اآلثار الكبلسٌكٌة

هٌا الملكً

اآلداب

 التؤثٌرات الفنٌة المصرٌة فً مملكتً
أوؼارٌت وقطنة خبلل عصر البرونز
الحدٌث

رٌتا سلٌمان

آثار شرق قدٌم

ابتسام دٌوب

اآلداب

 اآلالت الموسٌقٌة الوترٌة فً العصر
العباسً ،نشؤتها وتطورها وعبلقتها بالعلوم
التطبٌقٌة

رودٌن خلٌل
عبو

اآلثار اإلسبلمٌة

محمد شعبلن
الطٌار

اآلداب

 الفن فً فلسفة هربرت رٌد

نور حاج
رجب

العلوم المعٌارٌة

سلوى رباح

اآلداب

 موقؾ المستشرق هنري كورٌن من
فلسفة السهروردي

رهفة محمود
السكري

تارٌخ الفلسفة

هٌفرو دٌركً

اآلداب

 موقؾ المستشرق هنري كورٌن من
فلسفة السهروردي اإلشراقٌة

آمنة محمود
خرسه

تارٌخ الفلسفة

محمود خضرة

اآلداب

 البعد السٌاسً لبلستشراق عند برنارد
لوٌس

خلٌل سلٌمان
الخلٌل

تارٌخ الفلسفة

سلٌم بركات

اآلداب

 البعد الكبلمً فً تصوؾ ابن عطاء
هللا السكندري

ٌحٌى
عماٌري

تارٌخ الفلسفة

هٌفرو دٌركً
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اآلداب

 فلسفة اللؽة عند ؼوتلوب فرٌحة

اآلداب

 فلسفة اللؽة عند روالن بارت

اآلداب

 فٌنومٌنولوجٌا الذات واآلخر عند
بورٌس مٌرلوبونتً

فاتن صبٌرة

اآلداب

 دور الفئة الخبلقة فً بناء الحضارة
عند أرنولد توٌنً فً ضوء نظرٌة التحدي
واالستجابة

شٌرٌن جمعة
علً

تارٌخ الفلسفة

اآلداب

 الرمز الخبلق فً فلسفة ارنست
كاسٌرر

نور رباح
نصر

تارٌخ الفلسفة

منال مرعً

اآلداب

 ماهٌة اإلنسان عند المعتزلة الجبائٌة

نها الشاهٌن

فلسفة عربٌة

علً صافً

اآلداب

 إشكالٌة اإلدارة الحرة فً فلسفة هٌؽل

اعتدال
الكفٌري

تارٌخ الفلسفة

صالح شقٌر

اآلداب

 تطور عبلقة المثقؾ بالمجتمع –
دراسة نظرٌة عند علماء االجتماع العرب

رنٌن الفحل

علم اجتماع

ببلل عرابً

اآلداب

 الرعاٌة االجتماعٌة للفتٌات المنحرفات
– دراسة حالة لمعهد التربٌة االجتماعٌة
للفتٌات فً دمشق

هبل الصوص

علم اجتماع

ببلل عرابً

اآلداب

 التؽٌرات التً طرأت على األدوار
االجتماعٌة للمرأة فً ظل األزمة السورٌة
– دراسة مٌدانٌة على عٌنة من النساء فً
مدٌنة دمشق
 األسرة ودورها فً التمكٌن االقتصادي
للشباب – دراسة مٌدانٌة فً رٌؾ البلذقٌة
– بلدة اسطامو نموذجا ً

حنٌن مراد

علم اجتماع

عبٌر سرور

سهٌر ؼصن

علم اجتماع

توفٌق داود

اآلداب
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وسٌم الشواؾ

فلسفة عربٌة

هنى الجزر

إبراهٌم
منصور

فلسفة عربٌة

سوسان الٌاس

تارٌخ الفلسفة

صالح شقٌر

منال مرعً
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اآلداب

 معوقات البحث العلمً فً مجال العلوم
االجتماعٌة – دراسة مٌدانٌة على أعضاء
الهٌئة التدرٌسٌة فً جامعتً دمشق
وتشرٌن
 أبرز معوقات التحصٌل العلمً عند
الطالبات المتزوجات – دراسة حالة –
جامعة حلب

اآلداب

 دور الرعاٌة االجتماعٌة فً تلبٌة
احتٌاجات ذوي الشهداء .دراسة مٌدانٌة فً
مدٌنة حمص

مهٌار
الهبلمً

اآلداب

 تقٌٌم دور األم البدٌلة فً رعاٌة
األطفال المحرومٌن من أسرهم -دراسة
مٌدانٌة لقرى األطفال  SOSفً مدٌنة
دمشق
 التصنٌؾ ودوره فً تنظٌم واسترجاع
المعلومات مع إشارة حالة إلى مكتبة األسد

فاطمه فٌضو

علم اجتماع

محمد رجب

إدارة المعلومات

عٌسى العسافٌن

اآلداب

 المكتبات فً البٌئة االفتراضٌة ودورها
فً دعم نظم إدارة التعلٌم – دراسة تطبٌقٌة
فً الجامعة االفتراضٌة السورٌة

هدى النصار

إدارة المكتبات
وخدمات
المعلومات

نبٌل الحداد

اآلداب

 تطبٌقات الفهرسة فً مكتبة األسد
الوطنٌة – دراسة حالة

لٌدا ٌوسؾ

نظم المعلومات

نبٌل الحداد

اآلداب

 النظم المفتوحة المصدر فً المكتبات
ومراكز المعلومات – دراسة تحلٌلٌة

رانٌا الحداد

نظم المعلومات

أحمد علً

اآلداب

 المكتبات الوطنٌة ودورها فً خدمة
البحث العلمً "دراسة حالة على مكتبة
األسد الوطنٌة"

مهران
الحوش

إدارة المكتبات
وخدمات
المعلومات

عبدالمجٌد مهنا

اآلداب

 أرشفة الصورة الثابتة :دراسة تحلٌلٌة
للصحؾ السورٌة الرسمٌة

راما دعاس

نظم تخزٌن
واسترجاع
المعلومات

قٌس صالح

اآلداب

 تنمٌة مصادر المعلومات االلكترونٌة
فً مكتبات الجامعات السورٌة

سوزان باسم
كٌوان

إدارة المكتبات
وخدمات
المعلومات

عبٌر العساؾ

اآلداب

اآلداب
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مٌساء حسن

علم اجتماع

ببلل عرابً

آٌة قطان

علم اجتماع

أسعد ملً

علم اجتماع

حسٌن صدٌق

ربى مزٌد
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اآلداب

 تبادل تشؽٌل البٌانات بٌن النظم اآللٌة:
دراسة تطبٌقٌة فً المكتبة المركزٌة
بجامعة البعث

محمد خٌر
الخٌاط

نظم تخزٌن
واسترجاع
المعلومات

عٌسى العسافٌن

اآلداب

 المخطوطات الفارسٌة فً مكتبة األسد
الوطنٌة :دراسة الخصائص الفنٌة
والببلٌومترٌة

هدى نظام
طهرانً

إدارة المكتبات
وخدمات
المعلومات

عبٌر العساؾ

العلوم السٌاسٌة

 التسوٌق السٌاسً ودوره فً المشاركة
السٌاسٌة فً مصر

ضٌاء عرابً

الدراسات
السٌاسٌة

د .أٌمن عبد
العزٌز

العلوم السٌاسٌة

 دور المإسسات االقتصادٌة الدولٌة فً
األزمات االقتصادٌة العالمٌة :أزمة الدٌون
السٌادٌة الٌونانٌة أنموذجا ً

حسن هدٌوه

العبلقات
االقتصادٌة
الدولٌة

د .صابر بلول

العلوم السٌاسٌة

 التنافس الدولً على المصالح والموارد
فً القارة اإلفرٌقٌة بعد الحرب الباردة :
التنافس األمرٌكً -الصٌنً أنموذجا ً

أحمد حسٌن
الخطٌب

لعبلقات
االقتصادٌة
الدولٌة

دٌ .وسؾ جزان

العلوم السٌاسٌة

 دور التكتبلت االقتصادٌة فً مواجهة
األحادٌة القطبٌة :البرٌكس أنموذجا ً

محمد الجاسم

العبلقات
االقتصادٌة
الدولٌة

د .صابر بلول

العلوم السٌاسٌة

 مشكبلت األقلٌات اإلثنٌة فً الوطن
العربً :سورٌة أنموذجا ً

مإٌد داوود

الدراسات
السٌاسٌة

د.سمٌر حسن

العلوم السٌاسٌة

 الحرب النفسٌة فً ظل النظام الدولً
الجدٌد

لإي ٌوسؾ

الدراسات
السٌاسٌة

د.وجٌه الشٌخ

العلوم السٌاسٌة

 دور جماعات الضؽط فً صناعة
القرار السٌاسً اإلسرائٌلً

حازم عباس

الدراسات
السٌاسٌة

د.سمٌر حسن

العلوم السٌاسٌة

 المتؽٌرات االقتصادٌة ودورها فً
التوازنات اإلقلٌمٌة والدولٌة  -العبلقات
االقتصادٌة السورٌة اإلٌرانٌة أنموذجا ً

درٌد الكردي

لعبلقات
االقتصادٌة
الدولٌة

د .نبٌل علً

العلوم السٌاسٌة

 اإلستراتٌجٌة األمرٌكٌة فً شبه القارة
الهندٌة بعد الحرب الباردة

احمد علً
قرطه

العبلقات الدولٌة

د .محمد حسون
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العلوم السٌاسٌة

 دور العامل القٌادي فً السٌاسة
الخارجٌة األمرٌكٌة بعد انتهاء الحرب
الباردة

زٌنب صالح

العبلقات الدولٌة

د .فادي خلٌل

العلوم السٌاسٌة

 سٌاسة فنزوٌبل الخارجٌة وأثرها على
عبلقاتها الدولٌة

أصالة أمٌن
شبلً

العبلقات الدولٌة

دٌ.وسؾ جزان-
د.احمد ناصوري

العلوم السٌاسٌة

 جدلٌة العبلقة بٌن العلمانٌة واألصولٌة
فً إسرائٌل

باسم نعمان

الدراسات
السٌاسٌة

د.سمٌر حسن

العلوم السٌاسٌة

 اإلٌدٌولوجٌة الصهٌونٌة ودورها فً
رسم السٌاسة الخارجٌة "اإلسرائٌلٌة"

محمد حوري

العبلقات الدولٌة

د.محمد حسون

العلوم السٌاسٌة

 انعكاسات أزمة  2011فً سورٌة
على العبلقات االقتصادٌة السورٌة-
األوربٌة واألفاق المستقبلٌة لهذه العبلقات

ملهم بدوي

العبلقات
االقتصادٌة
الدولٌة

د .صابر بلول

العلوم السٌاسٌة

 دور االتحاد األوربً فً التسوٌة
السلمٌة للصراع العربً-الصهٌونً

رنا الهندي

العبلقات الدولٌة

د .أحمد ناصوري

العلوم السٌاسٌة

 دور المإسسات ؼٌر الرسمٌة فً صنع
السٌاسة العامة فً مصر

رنا سكاؾ

الدراسات
السٌاسٌة

د.كرٌم أبو حبلوة

العلوم السٌاسٌة

 العبلقات الفرنسٌة ـــ الروسٌة
وأبعادها اإلقلٌمٌة والدولٌة بعد الحرب
الباردة

براءة العٌسى

العبلقات الدولٌة

د0حسٌن مقلد

العلوم السٌاسٌة

 أثر األزمات اإلقلٌمٌة على العبلقات
الروسٌة –األمرٌكٌة :األزمة األوكرانٌة
أنموذجا

نسرٌن دٌبو

العبلقات الدولٌة

د .أحمد ناصوري

العلوم السٌاسٌة

 دراسة جٌنولوجٌة لموقع سورٌة
وتؤثٌرها فً العبلقات الدولٌة -دراسة نقدٌة
للمنظومات المعرفٌة حول دور سورٌة
وأثرها فً العبلقات الدولٌة
 العبلقات السعودٌة -اإلٌرانٌة وأثرها
على االستقرار فً منطقة الشرق األوسط
بعد أحداث  11أٌلول 2001

بشار رٌا

العبلقات الدولٌة

د.خالد المصري

عمار العلً

العبلقات الدولٌة

د .أحمد ناصوري

العلوم السٌاسٌة
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العلوم السٌاسٌة

 مجموعة دول البرٌكس ودورها فً
تحقٌق التوازن االقتصادي الدولً

رامً خولً

العبلقات
االقتصادٌة
الدولٌة

د.قاسم أبو دست

العلوم السٌاسٌة

 السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه األزمة
فً سورٌة من 2011

دعاء احمد
زٌدان

العبلقات الدولٌة

د0نمٌر عٌسى

كلٌة الشرٌعة

 عناٌة القاضً وكفاٌة الراضً للشهاب
الخفاجً -من اآلٌة 12إلى اآلٌة 39من
سورة األنعام -دراسة وتحقٌقا

أحمد برهان

التفسٌر وعلوم
القرآن

د.حازم محً
الدٌن

كلٌة الشرٌعة

 منهج الترجٌح بالمؤثور عند اإلمام
النسفً فً تفسٌره-دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة

حامد المرعً

التفسٌر وعلوم
القرآن

أ.د.نصار نصار

كلٌة الشرٌعة

 المناسبات فً تفسٌر المراؼً للشٌخ
احمد مصطفى المراؼً-دراسة استقرائٌة
تحلٌلٌة

رنا موسى

التفسٌر وعلوم
القرآن

د.عبد العزٌز
حاجً

كلٌة الشرٌعة

 شرح الشمائل النبوٌة للترمذي لمصلح
الدٌن محمد البلري(ت979هـ)من باب ما
جاء فً حٌاء رسول هللا صلى هللا علٌه
وسلم إلى نهاٌة الكتاب-دراسة وتحقٌق
 علوم الحدٌث عند جمال الدٌن القاسمً
فً تفسٌره(محاسن التؤوٌل) -دراسة
تطبٌقٌة

محمد سعٌد
علً

الحدٌث النبوي
وعلومه

د.بدٌع السٌد
اللحام

رهام الراؼب

الحدٌث النبوي
وعلومه

د.عدنان الخضر

كلٌة الشرٌعة

 دفع األذى فً القرآن الكرٌم -دراسة
موضوعٌة

آالء سرحٌل

التفسٌر وعلوم
القرآن

أ.د.نصار نصار

كلٌة الشرٌعة

 عناصر المسإولٌة فً الفقه الجنائً –
دراسة فقهٌة مقارنة مع القانون السوري

عبد هللا بوشً

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

د.حسن الجمعة
المحمد الموسى

كلٌة الشرٌعة

 صندوق النفقة فً األحوال الشخصٌة-
دراسة فقهٌة مقارنة

دنٌا عجاج
الكردي

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

د.احمد حسن

كلٌة الشرٌعة

 داللة اإلشارة عند األصولٌٌن وفقهاء
القانون الوضعً وأثرها فً االستنباط-
دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة مع قانون العقوبات
السوري

عبد الرحمن
خوجه

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

د.ؼٌداء المصري

كلٌة الشرٌعة
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كلٌة الشرٌعة

 ضوابط األحتفال فً الفقه اإلسبلمً

كلٌة الشرٌعة

 الحماٌة الجنائٌة لحقوق الزوجة-دراسة
فقهٌة مقارنة

إقبال العبود

كلٌة الشرٌعة

 منهج دراسة الٌهودٌة فً فكر عبد
الوهاب المسٌري-دراسة وصفٌة نقدٌة

محمد شما

العقائد واألدٌان

كلٌة الشرٌعة

 استدراكات المنهاج للنووي على
المحرر للرافعً فً الزواج والطبلق
وأثارهما-دراسة فقهٌة مقارنة

رشاد أبو
حاتم

األحوال
الشخصٌة

د.احمد حسن

المعهد العالً للبحوث
والدراسات الزلزالٌة

 تؤثٌر المواد المضافة من أجل استقرار
التربة على تحسٌن السلوك الدٌنامٌكً
لؤلوتاد

بشار محمد
العٌسى

هندسة جٌوتكنٌك
زلزالً

د.عبد الرحمن
المنصوري

المعهد العالً للبحوث
والدراسات الزلزالٌة

 تحلٌل االنهٌار المتتالً لؤلبنٌة ذات
النظام الثنائً والمصممة وفق مستوٌات
زلزالٌة مختلفة

محمد شرٌؾ
شرٌؾ

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

د .هالة حسن

المعهد العالً للبحوث
والدراسات الزلزالٌة

 أثر تفاعل تربة منشؤ على السلوك
الدٌنامٌكً للخزانات األرضٌة

عبد المعٌن
شحاده رقٌة

هندسة انشائٌة
زلزالٌة

د .هالة حسن

المعهد العالً للبحوث
والدراسات الزلزالٌة

 تقٌٌم انهٌار األعمدة المختلطة
المعرضة لحمل انفجاري واثر هذه
األحمال على المقاومة المتبقٌة

عباده نواؾ
الخمٌص

هندسة انشائٌة
زلزالٌة

د .هالة حسن

المعهد العالً للبحوث
والدراسات الزلزالٌة

 تقٌٌم السلوك الزلزالً لؤلبنٌة البٌتونٌة
المسلحة القائمة منخفضة االرتفاع
والمصممة على األحمال الشاقولٌة –
دراسة حاالت فً مدٌنة دمشق
 دراسة إمكانٌة تولٌد لٌزر عشوائً من
وسط فعال محضر بطرٌقة السول  -جل

منار عماد
الدٌن زٌود

هندسة انشائٌة
زلزالٌة

د .هاله حسن

المعهد العالً لبحوث
اللٌزر وتطبٌقاته
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آمنة المبل
علً

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

د.نسٌبة البؽا

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

د.محمد حسان
عوض

د.رٌمه الصٌاد

خالد محمد
درباس

د.ابراهٌم الؽرٌبً
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المعهد العالً لبحوث
اللٌزر وتطبٌقاته

 تصحٌح األخطاء لتحسٌن معدل
االرسال لنظام اتصاالتً ضوئً فً
الفضاء الحر

طارق عادل
دؼمه

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 دور القرار االستراتٌجً لئلدارة فً
كسب مٌزة تنافسٌة – دراسة مٌدانٌة على
المصارؾ الخاصة العاملة فً مدٌنة دمشق

د.وسام بشٌر

محمد سمٌر
تركٌة

اإلدارة
االستراتٌجٌة

د .محمد العلً

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 أثر سٌاسات التحفٌز فً النٌة لترك
العمل :دراسة مٌدانٌة فً الهٌئة العامة
لخدمات االتصاالت البلسلكٌة فً دمشق

الزهراء
حٌدر

إدارة الموارد
البشرٌة

د .أسامة الفراج

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 استخدام نماذج صفوؾ االنتظار فً
تبسٌط إجراءات العمل فً المشافً
التعلٌمٌة السورٌة

بٌان الداالتً

إدارة الموارد
البشرٌة

د .أسامة الفراج

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 العوامل المإثرة فً تفضٌل
الممرضات للعمل فً المناطق الرٌفٌة أو
مراكز المدن (دراسة تطبٌقٌة باستخدام
تقنٌة التحلٌل المشترك)
 أثر محاسبة الموارد البشرٌة على
تحسٌن كفاءة األداء – دراسة مٌدانٌة على
القطاع الخدمً فً مدٌنة دمشق

أسامة دٌب

إدارة الموارد
البشرٌة

د .أسامة الفراج

روال سلٌمان

العلوم اإلدارٌة

د .محمد العلً

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 التعلم التنظٌمً وأثره على األداء
التنظٌمً – دراسة مٌدانٌة فً شركات
التؤمٌن فً مدٌنة دمشق

أنس الفهد

العلوم اإلدارٌة

د .محمد العلً

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 البٌروقراطٌة وأثرها فً إدارة األزمات
– دراسة مٌدانٌة على المصارؾ العامة
فً مدٌنة دمشق

ساره اإلدلبً

اإلدارة
االستراتٌجٌة

د .محمد سامر
الخلٌل

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 أثر مزٌج التسوٌق المصرفً على
رضا العمٌل – دراسة مٌدانٌة فً بعض
المصارؾ الدولٌة العاملة فً دمشق

مرٌم زرزور

اقتصاد وإدارة
األعمال الدولٌة

د .محمد العلً

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 أنماط استراتٌجٌات التسعٌر السائدة فً
أسواق األلبسة الجاهزة فً مدٌنة دمشق
ومحدداتها

محمد الكلش

اقتصاد وإدارة
األعمال الدولٌة

د .معاذ الشرفاوي
الجزائرلً

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 دور ممارسات إدارة الموارد البشرٌة
فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة للمنظمات –
دراسة حالة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم

عبل عثمان

اقتصاد وإدارة
األعمال الدولٌة

د .عصام حٌدر

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة
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المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 الحوكمة فً الشركات المساهمة
السورٌة وفق معاٌٌر منظمة التعاون
االقتصادي والتنمٌة "  ،"OECDودورها
فً تحقٌق التنافسٌة
 االنزٌاح الوظٌفً وأثره فً أداء قطاع
التؤمٌن فً سورٌة -دراسة استكشافٌة بٌن
المنظمات العامة والخاصة

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 قٌاس جودة خدمة الرعاٌة الصحٌة
وعبلقتها برضا الزبون – دراسة حالة
مشفى المهاٌنً بدمشق

عمر العوٌد

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

 تقٌٌم جودة الخدمة الفندقٌة وعبلقتها
بسعر الخدمة – دراسة على الفنادق
المصنفة نجمتٌن فً مدٌنة دمشق.

ببلل القشبري

اقتصاد وإدارة
األعمال الدولٌة

كلٌة اإلعبلم

 عبلقة التعرض للمشاهد العنٌفة أثناء
جمع واعداد األخبار باالكتئاب عند القائم
باالتصال

أحمد الكنانً

اإلذاعة وتلفزٌون

كلٌة اإلعبلم

 معاٌٌر بناء أجندة األخبار الخارجٌة من
نشرة اخبار التلفزٌون السوري الفضائٌة
ودورها فً ترتٌب أولوٌات الجمهور نحو
مضامٌنها
 أهداؾ اعتماد الشباب السوري على
اإلبداعات المحلٌة

جلنار الٌونس اإلذاعة وتلفزٌون د.عربً المصري

المعهد العالً للتنمٌة
اإلدارٌة

كلٌة اإلعبلم

عمر الدالل

إدارة األعمال
الدولٌة

د .أحمد فاٌز
الطباع

درٌد الحمدان

إدارة األعمال
الدولٌة

د .سلٌم الحسنٌة
 +دٌ .اسر
المشعل

اقتصاد وإدارة
األعمال الدولٌة

د .معاذ الشرفاوي
الجزائرلً

د .معاذ الشرفاوي
الجزائرلً

د.بارعة شقٌر

رهؾ قاسم

اإلذاعة وتلفزٌون

د.بارعة شقٌر

كلٌة اإلعبلم

 دور فضائٌات األطفال المتخصصة فً
إدراك الطفل السوري للواقع

ؼزل
الماؼوط

اإلذاعة وتلفزٌون

د.بارعة شقٌر

كلٌة اإلعبلم

 دور الدراما التلفزٌونٌة السورٌة لتقدٌر
المرأة السورٌة لذاتها

مارٌا عبود

اإلذاعة وتلفزٌون

د.بارعة شقٌر

كلٌة اإلعبلم

 البرامج التلفزٌونٌة الساخرة ودورها
فً تشكٌل الصورة الذهنٌة عن الشخصٌات
العامة لدى الشباب السوري

ٌونا ونوس

اإلذاعة وتلفزٌون د.عربً المصري

كلٌة اإلعبلم

 تؤثٌر األسالٌب التحرٌرٌة للتقارٌر
التلفزٌونٌة على اكتساب المعلومات دراسة

محمد العبٌد

اإلذاعة وتلفزٌون د.عربً المصري
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كلٌة اإلعبلم

 دور العبلقات العامة فً بناء الصور
الذهنٌة لدى الجمهور الخارجً

نسرٌن حموده

العبلقات العامة
واإلعبلن

د|.عبد العزٌز
قببلن

كلٌة اإلعبلم

 دور العبلقات العامة تحفٌز العاملٌن
داخل المنظمات التطوعٌة السورٌة

هبل دروٌش

العبلقات العامة
واإلعبلن

د|.عبد العزٌز
قببلن

كلٌة اإلعبلم

 التزام المواقع السورٌة بقواعد تحرٌر
المواد اإلخبارٌة االلكترونٌة

روال أحمد

اإلعبلم
االلكترونً

د.أحمد الشعراوي

كلٌة السٌاحة

 تقٌٌم واقع إدارة األزمة الفندقٌة -دراسة
مٌدانٌة على فنادق الخمس نجوم فً دمشق

أحمد عفٌفة

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .أٌمن دٌوب

كلٌة السٌاحة

 دور العبلقات العامة فً تحسٌن الٌقظة
التنافسٌة الفندقٌة  -دراسة حالة على فنادق
خمس نجوم فً دمشق

سهر ابراهٌم

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .سامر
المصطفى

كلٌة السٌاحة

 إعادة تؤهٌل شرٌحة حً المٌدان
الوسطانً فً مدٌنة دمشق وإدارته سٌاحٌا ً

فداء دروٌش

إدارة موارد
التراث الثقافً

د  .أمل عبد
الرحمن

كلٌة السٌاحة

 تطبٌق التخطٌط المستدام على المواقع
السٌاحٌة-نموذج تنمٌة وتطوٌر موقع تدمر.

الرا
األزرعً

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .رٌدا دٌب

كلٌة السٌاحة

 دور التروٌج السٌاحً عبر االنترنت
فً جذب االستثمارات السٌاحٌة-دراسة
مٌدانٌة على المنشآت السٌاحٌة فً
محافظتً البلذقٌة وطرطوس
 دور صناعة السٌاحة المستدامة فً
تطوٌر منطقة معلوال-دراسة مٌدانٌة

سارة شٌحا

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .ثائر سلطان

رشا جواد
برهوم

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .نادٌا البصٌر

كلٌة السٌاحة

 دور أبعاد جودة الخدمة السٌاحٌة فً
تحسٌن أداء المنظمات الفندقٌة-دراسة
مٌدانٌة لفندق وبرج شٌراتون دمشق.

روال منصور

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .رعد الصرن

كلٌة السٌاحة

 أثر اإلعبلن االلكترونً السٌاحً عبر
مواقع التواصل االجتماعً على اتجاهات
العمبلء-دراسة مٌدانٌة على المطاعم
والمقاهً فً مدٌنة دمشق.

لٌنا حسون

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .سوزان عبٌدو

كلٌة السٌاحة
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كلٌة السٌاحة

 أثر كفاءة موظفٌن المكتب األمامً
للفندق فً كسب رضا النزٌل-دراسة
مٌدانٌة لفنادق خمس نجوم فً دمشق

كلٌة السٌاحة

 دور التراث والفنون الشعبٌة فً
محافظة حمص فً تنشٌط السٌاحة

كلٌة السٌاحة

 إدارة التراث الثقافً فً قرٌة المشرفة
وتؤهٌلها سٌاحٌا ً

رشا نادر
برهوم

كلٌة االقتصاد

 عوامل النمو فً القطاع الزراعً فً
إطار نظرٌة النمو الحدٌثة -دراسة حالة
اإلنتاج الزراعً فً سورٌة

عشتار
محمود

اقتصاد عام

كلٌة االقتصاد

 إثر العقوبات االقتصادٌة فً قطاع
التجارة الخارجٌة فً سورٌة

أحمد ؼنٌم

اقتصاد عام

موسى الؽرٌر

كلٌة االقتصاد

 دراسة الجدوى االقتصادٌة فً
المصارؾ الخاصة السورٌة ومدى
التزامها بالسٌاٌات التنموٌة -دراسة تحلٌلٌة
مقارنة بٌن المصارؾ التقلٌدٌة والمصارؾ
اإلسبلمٌة
 أثر تؽٌر مإشرات القطاع الزراعً فً
معدل التضخم فً سورٌة 2014-2000

محمد
أرناإوط
الشهٌر
بالرملً

االقتصاد مالً
ونقدي

سلٌمان موصللً

وسٌم البكري

االقتصاد مالً
ونقدي

هٌثم عٌسى

كلٌة االقتصاد

 دور السٌاسة النقدٌة للبنك المركزي
السوري وفعالٌتها خبلل األزمة االقتصادٌة
الحالٌة

عبادة أحمد

االقتصاد مالً
ونقدي

عدنان سلٌمان

كلٌة االقتصاد

 أثر دعم المشروعات الصؽٌرة
والمتوسطة فً التنمٌة االقتصادٌة فً
سورٌة فً ضوء التجربتٌن الٌابانٌة
والجزائرٌة  -دراسة مقارنة
 أثر تنوٌع مصادر الدخل على األداء
المالً للمصارؾ -دراسة تطبٌقٌة على
المصارؾ التجارٌة المدرجة فً سوق
دمشق لؤلوراق المالٌة

الحسن أحمد

أسواق مالٌة

أكرم حورانً

كارول
باخوس

أسواق مالٌة

نوار هاشم

كلٌة االقتصاد

كلٌة االقتصاد
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ؼروب
الخضر

اقتصاد وإدارة
سٌاحٌة

د .تٌسٌر زاهر

فراس محمد

إدارة موارد
التراث الثقافً

د .أمل عبد
الرحمن

إدارة موارد
التراث الثقافً

د .ازدهار
اسماعٌل ثم نقل
إشراؾ الى د.
حسام ؼازي
محمود زنبوعة
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كلٌة االقتصاد

 أثر البنٌة التسوٌقٌة للقطاع المصرفً
فً ربحٌة المصارؾ الخاصة

كلٌة االقتصاد

 أثر الضؽوط الوظٌفٌة فً األداء
التنظٌمً -دراسة مقارنة فً قطاع
االتصاالت

رامزة فٌومً

كلٌة االقتصاد

 مدى توفر متطلبات تطبٌق المواصفة
 ISOفً
الدولٌة 9001 :2015
المنظمات الصناعٌة السورٌة

حسام حٌدر

إدارة أعمال

كلٌة االقتصاد

 أثر ممارسات إدارة الموارد البشرٌة
فً المحافظة على رأس المال البشري فً
ظل األزمة الراهنة -دراسة مٌدانٌة على
شركات االتصاالت الخاصة
 دور مجالس االدارة فً التوجه
االستراتٌجً _ دراسة مٌدانٌة فً وزارة
االتصاالت والتقانة فً سورٌة

مرٌم نظام

إدارة أعمال

بسام التزة

علً رستم

إدارة أعمال

مجد صقور

كلٌة االقتصاد

 أثر بعض الممارسات التنظٌمٌة فً
التعلٌم الذاتً  -دراسة حالة على شركة
سٌرٌتٌل موباٌل تٌلٌكم

صالح عبود

إدارة أعمال

زكوان قرٌط

كلٌة االقتصاد

 دور رواد األعمال فً تدوٌل الشركات
الصؽٌرة والمتوسطة  -دراسة تطبٌقٌة على
الشركات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة
فً سورٌة
 أثر أداء منافذ التوزٌع على جودة
العبلقة المدركة من قبل العمٌل

شروق صبٌح

إدارة أعمال

أٌمن دٌوب

فاطمة
الزهراء

تسوٌق

سوزان عبٌدو

كلٌة االقتصاد

 أثر الخداع التروٌجً على اتخاذ القرار
الشرائً -دراسة مسحٌة على مستهلكً
المنتجات الؽذائٌة فً مدٌنة دمشق

عبٌر عبلء
الدٌن

تسوٌق

مجد صقور

كلٌة االقتصاد

 أثر تحسٌن جودة الخدمة العامة على
رضا المواطن

نٌرمٌن ظاظا

تسوٌق

رعد الصرن

كلٌة االقتصاد

 أثر استراتٌجٌة التوجه بالسوق
للمصارؾ فً والء العمبلء -دراسة مقارنة
بٌن قطاع المصارؾ العامة والخاصة فً
سورٌة

فارس عبار

تسوٌق

سوزان عبٌدو

كلٌة االقتصاد

كلٌة االقتصاد
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هبا شعبان

أسواق مالٌة

ٌاسر بوحسون

إدارة أعمال

بسام التزة

رعد الصرن
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كلٌة االقتصاد

 أثر عوامل الجاذبٌة التجارٌة لمنافذ
التوزٌع على السلوك الشرائً للمستهلك

نور سبلمة

تسوٌق

سوزان عبٌدو

كلٌة االقتصاد

 أثر مهارات رجل البٌع فً رضا
العمٌل فً شركات التؤمٌن فً مدٌنة دمشق

كٌنده سمعان

تسوٌق

ندى علً

كلٌة االقتصاد

 العوامل المإثرة على اختٌار المتسوق
للمجمعات التجارٌة -دراسة مقارنة بٌن
المجمعات الحكومٌة والخاصة فً سورٌة

مجد مرهج

تسوٌق

ؼزوان علً

كلٌة االقتصاد

 مقارنة مإشرات االداء المالً
واالقتصادي من منظر تعظٌم ثروة
المساهم  -دراسة فً المصارؾ السورٌة
التقلٌدٌة
 تكوٌن وتقٌٌم اداء المحافظ االستثمارٌة
فً بورصة القاهرة وامكانٌة االستفادة منها
فً بورصة دمشق

نور البواب

علوم مالٌة

رانٌا الزرٌر

إٌمان
الشحادات

علوم مالٌة

أحمد العلً

كلٌة االقتصاد

 أثر تقلبات سعر صرؾ اللٌرة السورٌة
فً الودائع المصرفٌة -دراسة تطبٌقٌة على
المصارؾ التقلٌدٌة الخاصة العاملة فً
سورٌة
 الخٌارات المتاحة لتموٌل اعادة االعمار
فً سورٌة

حسٌن السمٌر

علوم مالٌة

مطٌع شلبً

لٌنا حمود

علوم مالٌة

عبد الرزاق
حسانً

كلٌة االقتصاد

 المعاٌٌر الشرعٌة فً المصارؾ
االسبلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق -تجربة
المصارؾ االسبلمٌة فً سورٌة

أحبلم خلٌل

علوم مالٌة

رانٌا الزرٌر

كلٌة االقتصاد

 مدى كفاءة إدارة المخاطر فً
المصارؾ اإلسبلمٌة السورٌة فً الحد من
التعثر المصرفً

رنا الحسٌن

علوم مالٌة

نوار هاشم

كلٌة االقتصاد

 ادارة مخاطر السٌولة فً ضوء
مقررات لحنة بازل  -دراسة مقارن بٌن
المصارؾ التقلٌدٌة الخاصة واالسبلمٌة فً
سورٌة
 الصكوك االستثمارٌة فً تموٌل
االنشطة االستثمارٌة للمصارؾ االسبلمٌة
 دراسة تطبٌقٌة على مصرؾ دبًاالسبلمً وكٌفٌة االستفادة منها فً سورٌة

آمنة الداؼر

علوم مالٌة

محمد حمرة

قتٌبة أحمد

علوم مالٌة

مطٌع شلبً

كلٌة االقتصاد

كلٌة االقتصاد

كلٌة االقتصاد
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كلٌة االقتصاد

 مخاطر االستثمارات المصرفٌة
وانعكاساتها على العائد  -دراسة تطبٌقٌة
على المصارؾ الخاصة التقلٌدٌة السورٌة

مروة بٌوض

علوم مالٌة

عبد الرزاق
حسانً

كلٌة االقتصاد

 اثرالودائع المصرفٌة على االئتمان
المصرفً لدى المصارؾ الخاصة التقلٌدٌة
فً سورٌة  -دراسة تطبٌقٌة

رزان نصري

علوم مالٌة

مطٌع شلبً

كلٌة االقتصاد

 مدى توافق المدخل المعٌاري فً
المحاسبة المالٌة لبٌئة األعمال السورٌة

معاذ فوزي

محاسبة

تٌسٌر المصري

كلٌة االقتصاد

 مدى تؤثٌر التدفقات النقدٌة فً التنبإ
بربحٌة السهم _ دراسة تطبٌقٌة فً سوق
دمشق لؤلوراق المالٌة

نبراس
الصفدي

محاسبة

حسٌن دحدوح

كلٌة االقتصاد

 مدى مبلئمة التقارٌر المالٌة لقرارات
المستثمرٌن فً سوق دمشق لبلوراق
المالٌة  -دراسة مٌدانٌة

ولٌد عبد هللا

محاسبة

علً ٌوسؾ

كلٌة االقتصاد

 إمكانٌة استخدام تقنٌات تنقٌب البٌانات
لرفع كفاءة عملٌة التدقٌق الخارجً فً
سورٌا  -دراسة مٌدانٌة

وائل حصري

محاسبة

حسٌن دحدوح

كلٌة االقتصاد

 دور الحكومة الضرٌبٌة فً رفع كفاءة
اإلدارة الضرٌبٌة  -دراسة تحلٌلٌة

محمد أنس
الحناوي

محاسبة

ابراهٌم العدي

كلٌة االقتصاد

 دور المدقق الخارجً فً إضفاء الثقة
لدعم كفاءة نظم المعلومات المحاسبٌة للحد
من مخاطر األعمال -دراسة مٌدانٌة على
بٌئة األعمال السورٌة
 دور نظام التكالٌؾ المبنً على أساس
األنشطة  ABCفً تحسٌن كفاءة وفاعلٌة
المستشفٌات الخاصة فً سورٌة -دراسة
تحلٌلٌة
 دور تطبٌق نظام الضرائب النوعٌة فً
فعالٌة اجراءات التدقٌق الضرٌبً فً
سورٌة  -دراسة مٌدانٌة

عبلء
الصبٌحً

محاسبة

عبدهللا خلٌل

رٌم طعمة

محاسبة

نبٌل الحلبً

زٌن العابدٌن
اللحام

مراجعة

أحبلم الشٌخ

كلٌة االقتصاد

 امكانٌة تطبٌق التدقٌق االلكترونً لرفع
كفاءة عملٌة التدقٌق الخارجً فً سورٌة -
دراسة مٌدانٌة

نورهان باكٌر

مراجعة

عقبة الرضا

كلٌة االقتصاد

كلٌة االقتصاد

108

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
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 أثر تقٌٌم مخاطر التدقٌق الخارجً فً
تخطٌط عملٌة التدقٌق  -دراسة مٌدانٌة

رٌم محرز

مراجعة

حسٌن دحدوح

المعهد العالً للؽات

 دراسة أثر تؤهٌل المعلمٌن تربوٌا ً على
التحصٌل اللؽوي لمتعلمً االنكلٌزٌة لؽة
أجنبٌة فً الصؾ السابع فً المدارس
العامة بدمشق
 أثر ألعاب الشابكة الجماعٌة فً تعلم
مفردات اللؽة اإلنكلٌزٌة لؽة أجنبٌة فً
المعهد العالً للؽات

اباء الحموي

تعلٌم اللؽة
اإلنكلٌزٌة

د .أمانً فاخرة

اٌهاب
حورانً

تعلٌم اللؽة
اإلنكلٌزٌة

أ.د .علً سعود
حسن

المعهد العالً للؽات

 أثر استخدام القصة القصٌرة على زٌادة
الوعً الثقافً لدى متعلمً االنكلٌزٌة
بوصفها لؽة أجنبٌة  -المستوى المتوسط

آنا سعادة

تعلٌم اللؽة
اإلنكلٌزٌة

أ.د .علً سعود
حسن

المعهد العالً للؽات

 فاعلٌة رفع مستوى الوعً
لبلستراتٌجٌات المعرفٌة و ما وراء
المعرفٌة لتعزٌز المهارات القرائٌة لمتعلمً
االنكلٌزٌة كلؽة أجنبٌة
 أثر استخدام الدراما فً تنمٌة مهارة
التكلم والثقة بالنفس لدى متعلمً اللؽة
افنكلٌزٌة كلؽة أجنبٌة

بتول عماشه

تعلٌم اللؽة
اإلنكلٌزٌة

أ.د .علً سعود
حسن

مرٌم عابورة

تعلٌم اللؽة
اإلنكلٌزٌة

د .حنان أبو
حطب

المعهد العالً للؽات

 تحلٌل كتب تعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن
بؽٌرها فً ضوء مهارات االستماع -
{سلسلة العربٌة بٌن ٌدٌك  -المستوى
المبتدد أنموذجا ً}
 واقع تدرٌس اللؽة العربٌة لؽٌر
المختصٌن فً الجامعات الخاصة السورٌة

إخبلص
الجهمانً

تعلٌم اللؽة
العربٌة

د .ؼسان العدوي

آالء الزاٌد

تعلٌم اللؽة
العربٌة

أ.د .منٌرة فاعور

المعهد العالً للؽات

 العبلقة بٌن الذكاء العاطفً والتعبٌر
الكتابً اإلبداعً لدى طبلب الصؾ الثامن
من التعلٌم األساسً

ساره النحاس

تعلٌم اللؽة
العربٌة

دٌ .اسر جاموس

المعهد العالً للؽات

 الكفاٌات اللؽوٌة لطلبة قسم اللؽة
العربٌة من وجهة نظر مدرسٌها-دراسة
مٌدانٌة فً قسم اللؽة العربٌة جامعة دمشق

عبد المنعم
الجاسم

تعلٌم اللؽة
العربٌة

د .ؼسان العدوي

المعهد العالً للؽات

 دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌة لبلختبارات
التحصٌلٌة فً قسم تعلٌم اللؽة العربٌة-
المعهد العالً للؽات

علً الجارهللا

تعلٌم اللؽة
العربٌة

دٌ.اسر جاموس

المعهد العالً للؽات

المعهد العالً للؽات

المعهد العالً للؽات
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المعهد العالً للؽات

 تصمٌم أداة موضوعٌة لقٌاس مقروئٌة
نصوص لتعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن
بؽٌرها

ندى القاق

تعلٌم اللؽة
العربٌة

دٌ .اسر جاموس

المعهد العالً للؽات

 فاعلٌة تطبٌق النظرٌة التولٌدٌة فً
تعلٌم الجملة اإلسمٌة للطبلب الناطقٌن بؽٌر
العربٌة -دراسة تجرٌبٌة  -المستوى
المتوسط أنموذجا ً
 أثر التوسعات العمرانٌة على المكونات
الحٌوٌة اإلقلٌمٌة ودور التنمٌة اإلقلٌمٌة فً
الحفاظ علٌها

نسرٌن قدره

تعلٌم اللؽة
العربٌة

دٌ .وحنا البلطً

رهؾ ٌوسؾ

التخطٌط اإلقلٌمً

د.محمد حٌان
سفور

 دور شبكات المدن الثانوٌة فً التنمٌة
اإلقلٌمٌة

منى الرٌس

التخطٌط اإلقلٌمً

أ.د.ناتالٌا عطفة -
د.سلٌم دعبول
مشاركا

الزراعة

 دراسة بعض الصفات التشرٌحٌة
والمورفولوجٌة لبعض أنواع جنس
 Quercusفً سورٌة وأهمٌتها التصنٌفٌة

مٌس احمد

الموارد الطبٌعٌة
المتجددة والبٌئة

د.ثروات إبراهٌم

الزراعة

 بٌولوجٌا دورة اللوز االمٌرٌكٌة
 armingera Helicoverpaعلى
محصول الحمص ،ودور الفطرٌات
الممرضة فً الحد من انتشارها فً
محافظة السوٌداء
 بعض المستخلصات النباتٌة فً نمو
Scerotium
فطر العفن األبٌض
 cepivorum Berkعلى الثوم Allium
sativum L
 تحدٌد بعض المإشرات اإلنتاجٌة
والجزٌئٌة المساعدة فً انتخاب مجتمع
األرانب المحلٌة

الفت ؼانم

وقاٌة النبات

د .نسرٌن قطٌش

عتاب صقر

وقاٌة النبات

أ.د.ؼسان إبراهٌم

شٌرٌن
العٌسى

اإلنتاج الحٌوانً

أ.د.محمد
المحروس

الزراعة

 تؤثٌر بعض مضادات األكرٌات ولقاحها
ودرجة اإلصابة فً المإشرات اإلنتاجٌة
عند الفروج

محمود الدب

اإلنتاج الحٌوانً

أ.د .إبراهٌم مهرة

الزراعة

 تؤثٌر تدخٌن سمك الكارب المعامل
بالمحالٌل الملحٌة فً بعض صفات جودته
وفترة حفظه

مجد أبو
حمزة

علوم األؼذٌة

أ.د.عبد الحكٌم
عزٌزٌة

المعهد العالً للتخطٌط
اإلقلٌمً

المعهد العالً للتخطٌط
اإلقلٌمً

الزراعة

الزراعة
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الزراعة

 تدعٌم بعض المنتجات الؽذائٌة (الكٌك
والخبز األسفنجً)بالجزر ومخلفاته

رٌم مراد

علوم األؼذٌة

د.جهاد سمعان

الزراعة

 فاعلٌة بعض المستخلصات والزٌوت
النباتٌة فً إدارة أعفان الحمضٌات
ومقارنتها بالمبٌدات الفطرٌة

مصطفى
االجرد

وقاٌة النبات

د.زكرٌا الناصر

الزراعة

 دراسة تعاٌش فطرٌات المٌكورٌزا مع
البطم األطلسً واثر ذلك فً نمو بادراته

وفاء الشبلً

الموارد الطبٌعٌة
المتجددة والبٌئة

د.محمد قربٌصة

الزراعة

 دراسة تؤثٌر وسط النمو وتركٌز
المحلول المؽذي فً نمو نبات الفلٌفلة
الصنؾ لورٌنزو وإنتاجٌته

لٌلى قظان

علوم البستنة

أ.د.حسان عبٌد

الزراعة

 تؤثٌر استخدام مجففات الموز وقشوره
فً تصنٌع البسكوٌت الوظٌفً

معاذ سعٌد

علوم األؼذٌة

د.لٌنا المؽربً

الزراعة

 تؤثٌر مضادات األكسدة الطبٌعٌة
المستخلصة فب بعض أنواع الفلٌفلة
الخضراء والحمراء فً ثباتٌة زٌت فول
الصوٌا المعد للقلً
 الفراشة ذات المظهر الماسً
 PLutella xylostella Lكعائل بدٌل
للتربٌة الكتلٌة لبعض المتطفبلت الحشرٌة
من فوق فصٌلة Ichneumonoidea
 دراسة اقتصادٌة إلنتاج وتسوٌق
محصول الكمون فً ظل الظروؾ الراهنة
فً (محافظة الحسكة)

مٌناس شحادة

علوم األؼذٌة

أ.د.أنور الحاج
علً

مرفت مؽربً

وقاٌة النبات

أ.د.عبد النبً
بشٌر

فراس الباشا

االقتصاد
الزراعً

د.علً عبد
العزٌز

الزراعة

 استخدام تقنٌة PCRفً تحدٌد مورثة
البدٌوسٌن المنتج من بكترٌا
 pediococcusالمعزولة من بعض
المنتجات المتخمرة
 التنوع الحٌوي والوراثً لبعض الطرز
البرٌة والمزروعة من القمح

نور بردوٌل

تقانات حٌوٌة

د.عهد أبو ٌونس

فاطمة هزي

المحاصٌل
الحقلٌة

د.سبلم الوند

الزراعة

 دراسة اقتصادٌة لبعض األشجار
المثمرة وإمكانٌة استبدالها جزٌئا بشجرة
الرمان فً محافظة السوٌداء

هٌلٌن كمال
الدٌن

االقتصاد
الزراعً

أ.د.شباب ناصر

الزراعة

الزراعة

الزراعة
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الزراعة

 تقٌٌم استجابة بعض طرز الحمص
الشتوي ( )Cicere arietinum L
لتحمل الجفاؾ خبلل مرحلة اإلزهار

صفاء
إحمون

المحاصٌل
الحقلٌة

د.حسٌن محاسنة

الزراعة

 تؤثٌر النظام الزراعً (زراعة حافظة
– زراعة تقلٌدٌة ) فً تركٌب المادة
العضوٌة لتربة حدٌثة التطور
Inceptisols
 تؤثٌر طرائق تجفٌؾ الفاصولٌاء
الخضراء فً بعض مضادات األكسدة
والمإشرات الكٌمٌائٌة

زلفى
السلٌمان

علوم التربة

أ.د.محمد سعٌد
الشاطر

عنان دلة

علوم االؼذٌة

أ.د.محمد خٌر
طحلة

الزراعة

 تؤثٌر الكثافة النباتٌة والتسمٌد اآلزوتً
والتطوٌش فً إنتاجٌة القطن
 Gossypium hirsutum Lتحن
ظروؾ محافظة الحسكة
 دراسة عبلقة تؽٌر الؽطاء النباتً فً
شمال ؼربً سورٌة بظاهرة الجفاؾ
باستخدام الصور الفضائٌة /MODIS/

احمد احمد

المحاصٌل
الحقلٌة

دٌ.وسؾ نمر

سوزان
قرموقة

الموارد الطبٌعٌة
المتجددة والبٌئة

أ.د.احمد الحاج
احمد

الزراعة

 تؤثٌر طرائق تجفٌؾ البازالء فً بعض
مإشرات جودتها

عمار محمود

الهندسة الرٌفٌة

أ.د.جمال كرك

الزراعة

 دراسة تؤثٌر الرش الورقً بتراكٌز
مختلفة من المالٌك هٌدرازٌد فً الصفات
النوعٌة والقدرة التخزٌنٌة لصنفٌن من
البصل


روال
بطحوش

علوم البستنة

أ.د.حسان عبٌد

الزراعة

 تؤثٌر عدة أوساط زراعة فً إنتاجٌة
Pleurotus
فطر ملك المحاري
 eryngiiونوعٌته

بشرى هوال

علوم البستنة

أ.د.رمزي مرشد

الزراعة

Vicia
 تقٌٌم استجابة طرز الفول (
 )faba Lلئلجهاد المائً خبلل مراحل
النمو المختلفة

والء عمار

المحاصٌل
الحقلٌة

أ.د.أٌمن الشحاذة
العودة

الزراعة

 تؤثٌر استخدام البرسٌم والشٌلم فً
خلطات تسمٌن حمبلن العواس فً بعض
المإشرات اإلنتاجٌة

نارت ؼولفج

اإلنتاج الحٌوانً

د.باسم اللحام

الزراعة

الزراعة
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الزراعة

 دراسة اقتصادٌة تحلٌلٌة إلنتاج الزٌتون
وتسوٌقه فً منطقة السلمٌة فً محافظة
حماه

احمد كلثوم

االقتصاد
الزراعً

د.فادي مقدسً

الزراعة

 تقٌٌم تحمل طرز وراثٌة من الذرة
البٌضاء ٍ( L) () Sorghum bicolor
) Moenchلبلجهاد المائً اعتمادا على
بعض الصفات الفسٌولوجٌة والبٌوكٌمٌائٌة
 دراسة بعض العوامل البٌئٌة وتطبٌقات
اإلكثار الخضري الدقٌق فً النمو والقٌمة
الؽذائٌة للشٌح العشبً األبٌض
Artemisia herba – alba Asso
 تؤثٌر التعبئة فً جو ؼازي معدل فً
بعض صفات الجودة للحوم الدجاج
المخزنة بالتبرٌد

جلنار الشٌخ
علً

المحاصٌل
الحقلٌة

أ.د.أٌمن الشحاذة
العودة

سوزان
جٌرودٌة

الموارد الطبٌعٌة
المتجددة والبٌئة

د.روضة الحاج
خالد

نسرٌن قربً

علوم األؼذٌة

أ.د.عبد الحكٌم
عزٌزٌة

الزراعة

 تقٌٌم نظام الري بالخطوط ذات
المصاطب على نبات الذرة الصفراء

أمل خضور

الهندسة الرٌفٌة

أ.د.محمود عبد
اللطٌؾ

الزراعة

 استخدام صور  MODISلدراسة
العبلقة بٌن رطوبة التربة والمإشرات
الطٌفٌة للؽطاء النباتً

ربى الٌوسؾ

علوم التربة

د.وسٌم المسبر

الزراعة

 تحقٌق اإلنتاج األمثل لمداجن الفروج
باستخدام البرمجة الخطٌة فً محافظة
السوٌداء

ماٌا العبد هللا

االقتصاد
الزراعً

د.عفراء سلوم

الزراعة

 دراسة واقع الحدائق المدرسٌة لمرحلة
التعلٌم األساسً فً مدٌنة السوٌداء وإعداد
المخططات التنفٌذٌة البلزمة إلحدى
المدارس
 دراسة بٌولوجٌا وانتشار ومكافحة
فطور البٌاض الدقٌق على البندورة فً
جنوب سورٌة

عمران
الحٌنانً

علوم البستنة

د.ؼسان شورى

مروة االحمد

وقاٌة النبات

د.جودة فضول

الزراعة

 دراسة تقٌٌمٌه آللٌة تخطٌط وتنفٌذ
البرامج اإلرشادي للحمضٌات فً الساحل
السوري

رٌمان شالٌش

االقتصاد
الزراعً

د.محمد العبد هللا

الزراعة

 تؤثٌر إضافة زٌت السمسم فً ثباتٌة
زٌت الصوٌا المعد للقلً ونوعٌة أصابع
البطاطا المقلٌة

نور الهدى
محمد

علوم االؼذٌة

أ.د.أنور الحاج
علً

الزراعة

الزراعة

الزراعة
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الزراعة

 تؤثٌر المعاملة باالحماض الدبالٌة فً
نمو وانتاجٌة نبات الخٌار (صنؾ برنس)
والقدرة التخزٌنٌة لثماره

ساندي العلً

علوم البستنة

أ.د.حسان عبٌد

الزراعة

 المكافحة الحٌوٌة للفطر
Rhizoctonia solani Kuhm
المسبب لعفن البطاطا باستخدام الفطرٌات
المضادة والمتعاٌشة
 تؤثٌر الرش الورقً بالعناصر المؽذٌة
الصؽرى فً ؼلة محصول القمح القاسً
الحبٌة ومكوناتها

معتز حٌدر

وقاٌة النبات

د.جودة فضول

فٌحاء جالوت

المحاصٌل
الحقلٌة

أ.د.أٌمن الشحاذة
العودة

الزراعة

 التحلٌل الوراثً لؽلة القمح القاسً
 Triticum durum Lوالخصائص
النوعٌة ضمن ظروؾ الزراعة المناسبة

طارق األحمد

المحاصٌل
الحقلٌة

د.سبلم الوند

الزراعة

 اقتصادٌات إنتاج أهم المحاصٌل البعلٌة
فً محافظة السوبداء

لنا القنطار

االقتصاد
الزراعً

د.نواؾ فرٌجات

الصٌدلة

 دراسة ثباتٌة األنتوسٌانٌن وتؤثره
بحمض الؽالٌك

نور شحرور

مراقبة األؼذٌة

د .جلٌانا تراك

الصٌدلة

 مقاٌسة حمض الفٌتٌك فً بعض أنواع
الحبوب والبقول [القمح  -الحمص  -الفول
السودانً]

سبلم السمان

مراقبة األؼذٌة

د .لٌنا صبح

الصٌدلة

 دراسة تحلٌلٌة لمقاٌسة التورٌن فً
بعض مشروبات الطاقة المستهلكة فً
السوق المحلٌة

رهام سعود

مراقبة األؼذٌة

د .فداء عم علً

الصٌدلة

 دراسة مقارنة لمحتوى الفٌنوالت الكلٌة
وقدرتها المضادة لؤلكسدة فً مناقٌع كل
من الكمون والبابونج والٌانسون

كرم خروبً

مراقبة األؼذٌة

د .لٌنا صبح

الصٌدلة

 دراسة تحلٌلٌة لطرائق مقاٌسة برومات
البوتاسٌوم وتحرٌها فً بعض أنواع الخبز
والدقٌق والمعجنات

دانٌة
الخضراء

مراقبة األؼذٌة

د .لٌنا صبح

الصٌدلة

 تطوٌر وتحقق من مصدوقٌة طرٌقة
تحلٌلٌة جدٌدة لمقاٌسة الؽلٌكبلزٌد فً
األشكال الصٌدالنٌة باستخدام الطٌؾ
الضوئً فً المجال المرئً

بتول جحه

الكٌمٌاء التحلٌلٌة
التطبٌقٌة

د .مٌسم سبلمً

الزراعة
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الصٌدلة

 تقٌٌم انتشار مضاعفات الدراء السكري
ودرجة الوعً لدى المرضى

حازم ابراهٌم

الصٌدلة
السرٌرٌة
وصٌدلة المشافً

د .لمى ٌوسؾ

الصٌدلة

 دراسة سرٌرٌة استباقٌة لعبلقة الحرائك
الدوائٌة للدومبٌرٌدون مع تطاول QT

دالٌه دٌاب

الصٌدلة
السرٌرٌة
وصٌدلة المشافً

د .عبد الحكٌم
نتوؾ

الصٌدلة

 دور مكمبلت الكالسٌوم وفٌتامٌن
كعبلج مساعد للمٌتفورمٌن فً تدبٌر
متبلزمة المبٌض متعدد الكٌسات

D

سالً قدورة

الصٌدلة
السرٌرٌة
وصٌدلة المشافً

د .عبد الحكٌم
نتوؾ

الصٌدلة

 مقارنة تؤثٌر الهٌبارٌن منخفض الوزن
الجزٌئً والهٌبارٌن ؼٌر المجزأ لدى
مرضى القصور الكلوي المزمن

أنس التنبكجً

الصٌدلة
السرٌرٌة
وصٌدلة المشافً

د .عبد الحكٌم
نتوؾ

الصٌدلة

 تحضٌر جسٌمات بروتٌنٌة مٌكرومترٌة
تحتوي على سٌتاؼلٌبتٌن وتقٌٌمها فً
الزجاج

محمد كرم
قصاص

الصٌدلة
الصناعٌة

د .محمد عثمان

الصٌدلة

 دراسة ثبات وصٌاؼة مونتٌلوكاست
الصودٌوم ولٌفوسٌترٌزٌن فً شكل
صٌدالنً صلب فموي

دعاء شحاده
آؼا

الصٌدلة
الصناعٌة

د .هند الزٌن

الصٌدلة

 استخبلص المواد الفعالة من أقماع
الباذنجان وإدخالها فً أشكال صٌدالنٌة
موضعٌة

خلود النشار

الصٌدلة
الصناعٌة

د .جمٌلة حسٌان.

الصٌدلة

 دراسة الخواص المضادة لؤلكسدة
للخبلصة المائٌة لعكبر النحل وصٌاؼتها
فً أشكال صٌدالنٌة نصؾ صلبة لعبلج
الحروق
 دور عامل النمو شبٌه األنسولٌن ح
والبروتٌن الرابط لعامل النمو شبٌه
األنسولٌن  3فً متابعة المعالجة لدى
أطفال سورٌٌن مصابٌن بابٌضاض الدم
اللمفاوي الحاد
 تؤثٌر العصٌات اللبنٌة المعدل مناعٌا ً
BaIb/c
للقدرة القاتلة لوحٌدات فئران
وانتاجها لبلنترلوكٌن 10

آالء زم

الصٌدلة
الصناعٌة

د .محمد عثمان

اٌاد عازر

التشخٌص
المخبري

د.جمانة الصالح

النا موسى

التشخٌص
المخبري

د .خلٌل القوتلً

الصٌدلة

الصٌدلة
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الصٌدلة

 استقصاء امكانٌة استخدام بعض
مورثات بروتٌنات المتعضٌات الخلوٌة
لطفٌلٌات اللٌشمانٌا لتحضٌر لقاح للوقاٌة
من اللٌشمانٌا المدارٌة
 ارتباط تعدد األشكال (GY) x 158 -
 mnIباالستجابة للهٌدروكسً ٌورٌا لدى
مرضى سورٌٌن مصابٌن بفقر الدم
المنجلً
 تقٌٌم المستوٌات المصلٌة للبروتٌن
ؼاماكربوكسً ؼلوتامات المطرسً ؼٌر
المكرسل لدى مرضى داء الصمام األبهري
التكلسً
 الوظٌفة الدرقٌة لدى مرضى مصابٌن
بالثبلسٌمٌة بٌتا الكبرى فً سورٌة

الصٌدلة

 استقصاء أهمٌة الـ
 undercarboxylatedالمصلً لدى
مرضى سورٌٌن مصابٌن بتخلخل العظام

محمد حسن
مرتضى

الصٌدلة

 الكشؾ عن جٌنات بعض اإلنزٌمات
المسإولة عن تولٌد الطاقة عند اللٌشمانٌة
المدارٌة واستمناعها لدى الفئران

امٌرة عرابً

األحٌاء الدقٌقة
والدموٌات
والمناعٌات

الصٌدلة

 تقٌٌم تؤثٌر التلمٌزارتان فً السمٌة
الكلوٌة المحدثة بالجنتامٌسٌن عند جرذان
التجربة

رٌم حاج
دروٌش

علم تؤثٌر األدوٌة

د .شادي
الحمصً

الصٌدلة

 تقصً فعالٌة مشاركة االرٌتروبٌوتٌن
مع مثبط لؤلستٌل كولٌن استٌراز فً زٌادة
تخلق النسٌج العصبً وتحري بعض
المعالم العبلجٌة الناجمة عن هذه المشاركة
لدى جرذان أحدث لدٌها مرض الزهاٌمر
تجرٌبٌا
 الفعالٌة الوقائٌة لفٌتامٌن د  .فً
سرطان الثدي المحدث بالدي متٌل بنز ()a
انتراسٌن  DMBAعند الجرذان بالمقارنة
مع التاموكسٌفٌن
 كشؾ العقد الخبٌثة ومنعها من الدخول
الى بروتوكوالت التوجٌه فً شبكات
الحساسات البلسلكٌة

ٌوسؾ سبلمه

علم تؤثٌر األدوٌة

د .سوسن
الماضً

لوسً بركات

علم تؤثٌر األدوٌة

د .سوسن
الماضً

م.احمد
االبراهٌم

هندسة اتصاالت

د.محمد مٌهوب
د.محمد خالد
شاهٌن

الصٌدلة

الصٌدلة

الصٌدلة

الصٌدلة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة
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نور بشارة

التشخٌص
المخبري

د .محمد معروؾ

فرٌز كحاله

الكٌمٌاء الحٌوٌة
السرٌرٌة

د .فاٌزة القبٌلً

آمال
النواصرة

الكٌمٌاء الحٌوٌة
السرٌرٌة

د .سحر الفاهوم

محمد ٌوسؾ
ٌسوؾ

الكٌمٌاء الحٌوٌة
السرٌرٌة

د .فاٌزة القبٌلً

الكٌمٌاء الحٌوٌة
السرٌرٌة

د .سحر الفاهوم

د .مصطفى
العموري
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كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحلٌل أداء شبكات االتصاالت المعرفة
برمجٌا ً.

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 استخدام الحاسبات الثانوٌة وشبكات
المناطق الجسمٌة البلسلكٌة فً تحلٌل
االشارات لكشؾ الخلل الرئوي

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداء األنظمة الخلوٌة باستخدام
الشبكات الضوئٌة ؼٌر الفعالة.

م .عبد الحلٌم
فٌاض

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تقٌٌم فعالٌة خورازمٌات التشفٌر وفك
التشفٌر لشبكات التطوٌر طوٌل األمد
LTE

م .فادي
شحود

هندسة اتصاالت

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن فعالٌة طرائق التقاط وكشؾ
إشارات القفز الترددي.

م .بسٌم
خاسكً

هندسة اتصاالت

د .علً خضور

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 دراسة تصمٌمٌة وتحلٌلٌة لمضخم
استطاعة رادٌوي ٌعمل فً المجال
السنتمتري

م .مهند
الٌونس

هندسة اتصاالت

د .فواز حمد
مفضً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداء عملٌة التسلٌم وإدارة
الحركة فً شبكات االتصاالت البلسلكٌة
الهجٌنة.

م .هبة
ملوحً

هندسة اتصاالت

د .فرٌز عبود

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداءشبكات االتصاالت بتطوٌر
بروتوكوالت التوجٌه المستخدمة فً النقل
الضوئً

ٌامن عٌاش

هندسة
الكترونٌات

د .محمد محمد
الحسٌن

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداء مكبرات الممانعة التحوٌلٌة
فً المستقببلت الضوئٌة.

م .سماح
الظاهر

هندسة
الكترونٌات

د .فواز مفضً
د .ظافر موسى

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداء الشبكات الضوئٌة ؼٌر
الفعالة باستخدام أنواع التعدٌل المختلفة.

م .خالد
ؼصن

هندسة
الكترونٌات

د .محمد المحمد
الحسٌن

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن التحكم والمراقبة والمزامنة بٌن
محطات التولٌد الكهرباءٌة المختلفة بالبنٌة.

م .سام األحمد

هندسة
الكترونٌات

د .فواز المفضً
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م .لٌلى اللحام

هندسة اتصاالت

د .محمد خالد
شاهٌن

م .طارق
خدوج

هندسة اتصاالت

د .عادل خضور
علً د .رشا
مسعود

هندسة اتصاالت

د .محمد المحمد
الحسٌن

د .علً خضور
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كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر خورازمٌةو تحكم بؤسراب
الروبوتات

م .محمد
امجد محمد

هندسة
الكترونٌات

د .جبر الرمحٌن

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 نظام ذكً لمعالجة الصورة فً
تطبٌقات فحص الجودة المرئً للنسٌج

م.عمار
الؽمٌان

هندسة
الكترونٌات

د.محمد مازن
محاٌري د.
عٌسى مراد

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 أمثلة تموضع العقد فً شبكات
الحساسات البلسلكٌة ثبلثٌة األبعاد

هدى العلً

هندسة
الكترونٌات

د.فواز حمد
مفضً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 دراسة شبكة صناعٌة هجٌنة باستخدام
بروتوكول ال ًopc

م .عمر
زعرور

هـ.التحكم
واألتمتة

د.أكرم مذكور

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن مقاربة االستكشاؾ متعدد
الروبوتات باالعتماد على الخورازمٌات
السربٌة.

م .عبلء
المشعل

هـ.التحكم
واألتمتة

د .كمال قمر

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن نظم التصنٌؾ اإلستباقٌة القابلة
للتعلم.

م.أحمد
القصاص

هـ.التحكم
واألتمتة

أكرم مذكور

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تنفٌذ نظام الواقع المعزز فً البث
التلفزٌونً

م .مصطفى
صٌداوي

هـ.التحكم
واألتمتة

د .جمال ٌاسٌن

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أمن المعلومات باستخدام
خوارزمٌات التشفٌر لبصمة العٌن

ضٌاء
هرموش

هـ.التحكم
واألتمتة

د .جمال الٌاسٌن

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تصمٌم متحكم عائم عصبونً متكٌؾ
لروبوت ذي العجلتٌن ذاتً التوازن.

م .محمد
الحمصً

هـ.التحكم
واألتمتة

د .هٌام خدام

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تؤثٌر توابع االنتماء فً المتحكم العائم
من النمط الثانً على استجابة نظم التحكم

حاتم علً

هـ.التحكم
واألتمتة

د .هٌام خدام

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تؤثٌر بروتركوالت التوجٌه على جودة
فً الشبكات البلسلكٌة

عدي عساؾ

هـ .الحواسٌب
وشبكاتها

د .سمٌر كزمان
د .حٌدرا عبد هللا
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التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تقٌٌم أداة نقل الصوت  VOTPعبر
الشبكات البلسلكٌة  ADHOCباستخدام
بروتوكبلت التوجٌه وترمٌز الصوت
المختلفة.
 تطوٌر نظام رإٌة مجسمة مرن
لمبلحقة أهداؾ باستخدام رأس روبوت
قابل للحركة.

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن خوارزمٌة
أجل نظام المبلحقة

 Camshiftمن

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تصمٌم وتنفٌذ ذراع روبوتٌه متعدة
االستخدامات

ٌوسؾ
الؽناش

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تصمٌم نظام خبٌر لتحلٌل مصادر
التلوث البٌئً والتحكم بها دراسة حالة بناء
قاعدة معرفة لتلوثات الماء والهواء

م .عبدو
الؽزالً

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 محاكاة عمل قواعد المعطٌات الموزعة
فً بٌئة زمن حقٌقً وتشارك الحمولة

م .أسامة
بحبوح

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .ولٌد مزهر

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحلٌل وتصمٌم شبكات حاسوبٌة شاملة
لمنطقة واسعة  wanوعالٌة األداء بشكل
عملً

م .محمود
الفارس

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .ولٌد مزهر

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 نظم قواعد البٌانات الموزعة

م .جمٌل
عامر

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .رٌاض هبلل

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تقنٌات ضؽط الصوت على الحاسوب

م .محمد
باسل المجتهد

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .محمد عاصً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر مدرسة إلكترونٌة ذكٌة باللؽة
العربٌة

م .نور المنجد

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .ؼسان فلوح

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 توظٌؾ منهجٌات التنقٌب عن
المعطٌات وتكنولوجٌا العمٌل الذكً فً
خدمات اإللكترونٌة على شبكة الوٌب
العالمٌة

م .وسٌم
محفوظ

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .كمال قمر

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة
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م .سلٌمان
الضرؾ

هـ .الحواسٌب
وشبكاتها

د .جمال الٌاسٌن

م .ادهم أبو
شدٌد

هـ.وبرمجة
الروبوت

د.رأفة خازم

م .صالح
ابراهٌم

هـ.وبرمجة
الروبوت

د .رأفة خازم

هـ.وبرمجة
الروبوت

د .جمال الٌاسٌن

د .ؼسان فلوح
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كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تقٌم جودة مواقع الوب

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 سٌاسة جدٌدة فً نقل وتبادل قواعد
المعطٌات فً األنظمة الموزعة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 أهمٌة إدارة المخاطر فً نجاح
األنظمة والمشارٌع

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تخفٌض الؽامد الكهربائً فً شبكات
التوزٌع بوجود التولٌد الموزع.

م .هانً
ابراهٌم

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداء شبكات النقل الكهربائٌة
باستخدام نظام التٌار المستمر عالً التوتر
 -مبدل منبع التوتر

م .محمد
موفق
الخطٌب

هـ  .نظم القدرة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 قٌاسات وتحلٌل التداخل الكهرطٌسً
فً األجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة

م .حسام خلٌل

هـ  .نظم القدرة

د.محمد موسى
د .خالد زٌدان

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 أثر طرق الربط المباشر للخبلٌا
الكهروشمسٌة مع الشبكة فً نشوء تٌارات
التسرٌب األرضٌة.

مٌ .اسمٌن
صالح

هـ .الطاقات
الكهربائٌة
المتجددة

د .ؼٌث ورقوزق

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر نظام اختبار ألداء األلواح
الكهروشمسٌة

محمد أمٌر
حبابة

هـ .الطاقات
الكهربائٌة
المتجددة

د .ؼٌث ورقوزق
د .سلٌمان سلٌمان

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن كفاءة اللواقط الشمسٌة باستخدام
النموذج الهجٌن اللواقط الشمسٌة الحرارٌة

عبٌر زٌن

هـ .الطاقات
الكهربائٌة
المتجددة

د .رائد الشرع

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تقدٌر حالة الشحن للمدخرات الكهربائٌة
باستخدام مرشح كالمان الموسع

م.عبد الباسط
شباط

هـ .الطاقات
الكهربائٌة
المتجددة

د .رائد الشرع

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 االستفادة من الطاقة الهٌدرولٌكٌة فً
السدود التخزٌنٌة السورٌة فً تولٌد الطاقة
الكهربائٌة باستخدام العنفات المائٌة
الصؽٌرة جدا.

م .لإي أبو
رشٌد

هـ  .مٌكانٌك
الموائع

د .ؼسان زٌدان
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م .جمال
العمر

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .ؼسان فلوح

م .منٌر الوزة

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د .راكان رزوق

م .محمد
مازن
المصطفى

هـ .برمجة ونظم
تشؽٌل

د.أكرم مسوح
د.ودٌع شاهٌن

هـ  .نظم القدرة

د .خالد زٌدان

د .نبٌل الفقٌه
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كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تصمٌم ونمذجة مخمد الصدمة لنظام
الهبوط لطائرة خفٌفٌة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن العوامل الناظمة لكفاءة تولٌد
الطاقة الكهربائٌة للمزارع الرٌحٌة
المقترحة من قبل المركز الوطنً لبحوث
الطاقة
 تخفٌض الحمل الحراري باستخدام تقانة
نافذة الماء المتدفق

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن العوامل الناظمة لكفاءة تولٌد
الطاقة الكهربائٌة للمزارع الرٌحٌة
المقترحة من قبل المركز الوطنً لبحوث
الطاقة
 تصمٌم واختبار جهاز شمسً لتجفٌؾ
الفواكه والخضار باستخدام التخزٌن
الحراري

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر نموذج جدار ترومب المسامً
الصفائحً وتحلٌل أداءه الحراري.

م .حنان
الوكاع

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحدٌد قوى الرفع اٌرودٌنامٌكٌة على
رٌشة عنفة رٌحٌة ذات محور أفقً
باالعتماد على نموذج السطح الفعال

م  .مٌساء
ٌاؼً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحلٌل أداة دارة التبرٌد التجفٌفٌة
الشمسٌة الهجٌنة الستخدامها وفقا للشروط
المناخٌة لمدٌنة دمشق.

م .أحمد
مرعً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر نظام تبرٌد لمراكز البٌانات
باستخدام الماء

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 األعطاب المعدنٌة فً مولدات البخار
وتؤثٌرها على األداء

م.رٌاض
الشمٌط

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تصمٌم نظام مناورة للمركبات (الخفٌفة
)لتؽٌٌر االتجاه أكثر من ( ْ )09فً حٌز
مكانً ضٌق

م.حسٌب
المرعً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة
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ولٌم الرستم

هـ  .مٌكانٌك
الموائع

د .وعد عمران

م .باسم
الخلٌل

هـ .الطاقة
الشمسٌة
والطاقات
المتجددة
هـ .الطاقة
الشمسٌة
والطاقات
المتجددة
هـ .الطاقة
الشمسٌة
والطاقات
المتجددة
هـ .الطاقة
الشمسٌة
والطاقات
المتجددة
هـ .الطاقة
الشمسٌة
والطاقات
المتجددة
هـ .الطاقة
الشمسٌة
والطاقات
المتجددة
هـ .التبرٌد

د .فرٌد ابو حامد
دٌ .ونس علً

د .وجٌه ناعمة

محمد شرٌؾ
الزعبً

هـ .التبرٌد

د .عاطؾ عامر

هـ .حرارٌة

د.محمد جبلل
الملقً
د.مهلب الداود

هـ .آلٌات
والمحركات

د.جمعة شحادة

م  .مرام
ضاحً

م .باسم
الخلٌل

م .دٌمة
سرحان

د  .أمٌنة فارس

د .فرٌد ابو حامد
دٌ .ونس علً

د .عاطؾ عامر

د .أمٌنة فارس

د.سعٌد شقٌر
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كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 استخدام مخرجات الشبكات العصبونٌة
الصنعٌة فً النمذجة بطرٌقة العناصر
المنتهٌة لحساب العمر التعبً للفوالذ

م.رشا الكٌالً

هـ .أتمتة إنتاج

د.محمود الحناوي

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن إنتاجٌة السٌرامٌك باستخدام
برامج النمذجة والمحاكاة

م .حنا شاهٌن

هـ .أتمتة إنتاج

د .محمد بسام أبو
حرب

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 أتمتة عملٌات النقل فً شركة كاببلت
دمشق.

م .عماد رٌا

هـ .أتمتة إنتاج

د .ؼسان حداد
د .محمد زهرة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن الصبلدة السطحٌة للفوالذ
الكربونً من خبلل ترسٌب أؼشٌة رقٌقة
من كربٌد التٌتانٌوم بطرٌقة الرشرشة
المهبطٌة
 تؤثٌر درجة حرارة التلبٌد على
الخصائص المٌكانٌكٌة للمحامل المسامٌة
ذات القاعدة الحدٌدٌة

م .أٌمن
النصٌرات

هـ .علم المواد

د .خالد شرؾ

جٌهان
االسطوانً

هـ .علم المواد

د .محمد مازن
ٌعقوب د .أحمد
التونسً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 دراسة إمكانٌة إعادة استخدام نفاٌات
مادة البولً فٌنٌل كلورٌد  pvcالمستخدمة
فً عزل الكاببلت الكهربائٌة

م .محمد
حجازي

هـ .علم المواد

د .محمد سمٌر
البرازي

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 التخلص من العٌوب فً الوصبلت
اللحامٌة للفوالذ المقاوم للصدأ نوع.L304

م جابر
قٌسانٌة

هـ .علم المواد

د.خالد شرؾ

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تؤثٌر عملٌة النترون فً البنٌة
المٌكروٌة والخواص المٌكانٌكٌة للفوالذ
األوستٌنً المقاوم للصدى.

م .دٌمة
زكرٌا

هـ .علم المواد

د .مهلب الداود

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تؤثٌر محتوى الرصاص على سلوك
االهتراء االنزالقً لسبٌكة برونز-قدٌر-
رصاصc93200

م .امٌل
رزوق

هـ .علم المواد

د .محمد مازن
ٌعقوب د.عباد
كاسوحة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تاثٌر اهتزازات الضواؼط الترددٌة
والتدفق النبضً للؽاز على تعب األنابٌب
فً المنشآت النفطٌة (أنابٌب الؽاز)

م.مهران
رٌدان

هـ .تصمٌم و
بناء االالت

د.رشدي النجار
د.محمد معاذ
الخٌاط

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر أداء األنظمة الصناعٌة
والخدمٌة باستخدام المحاكاة الحاسوبٌة.

م دٌما شحاده

هـ .الصناعٌة

د.محمود الحناوي

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة
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كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 دراسة أنظمة اإلنذارعن الحرٌق
واإلطفاء فً أجنحة العملٌات ذات
التصامٌم المعمارٌة المختلفة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 كشفسرطان الثدي باستخدام التصوٌر
الحراري.

م.زٌنب نادر

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 زٌادة سرعة التنقل فً نظام مساعدة
المكفوفٌن المستخدم لؤلصوات ثبلثٌة
األبعاد.

م .رشا
المصري

هـ  .الطبٌة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 نمذجة العبلقة بٌن مواصفات خٌط
اللحمة وأداء جهاز اإلدخال فً األنوال
الهوائٌة

محمد
الموصلً

هـ .تكنولوجٌا
النسٌج

د .باسل ٌونس

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تؤثٌر خصائص األقمشة المنسوجة فً
مقاومة نفوذٌتها للماء

م.سبلم
محمود

هـ .تكنولوجٌا
النسٌج

د .معن الحورانً
د.باسل ٌونس

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تطوٌر برامج الصٌانة وأثره فً خفض
تكلٌؾ اإلنتاج فً المنشآت النسٌجٌة.

م .أنوار أبو
شقٌر

إدارة المنشآت
النسٌجٌة

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 اثر تطبٌق نظام االدارة البٌئة اآلٌزو
14001

م .مروة
شوشرة

إدارة المنشآت
النسٌجٌة

د .محمود
الحناوي

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تؤثٌر العبلقة بٌن التراكٌب األساسٌة
لؤلقمشة المحاكة وكمٌة الخطٌوط القطنٌة
المستخدمة علبل تطوٌر إدارة االنتاج.

م .جمانة
المؽوش

إدارة المنشآت
النسٌجٌة

د .خلٌل الحلبً

كلٌة الهندسة المٌكانٌكٌة
والكهربائٌة

 تحسٌن أداء منشآت الصناعات
النسٌجٌة عن طرٌق تحلٌل أداء المخاطر

م .وسام
حسن

إدارة المنشآت
النسٌجٌة

د .خلٌل الحلبً

الهندسة المعلوماتٌة

 مترجم آلً من اللؽة العربٌة لؽة
اإلشارة المطابقة للؽة العربٌة

منار تحسٌن
منعم

ذكاء

د.عمار جوخدار

الهندسة المعلوماتٌة

 محاكاة الخلٌة البشرٌة

فراس علً
صالح

ذكاء

د.مٌساء أبو
القاسم
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م .عبلء
الرحال

هـ  .الطبٌة

د .حنان مخٌبر
د .محمد كٌخٌا

هـ  .الطبٌة

د.هانً عماشة
د .فواز مفضً

د .أٌمن صابونً
د .محمد فراس
الحناوي
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الهندسة المعلوماتٌة

 نظام التشكٌل اإلمبلئً للنصوص
العربٌة آلٌا ً

عالٌا عمر
درٌرش

ذكاء

د.باسل الخطٌب

الهندسة المعلوماتٌة

 منهجٌة للتقٌٌم اآللً لجودة البرمجٌات
من الناحٌة ؼٌر الوظٌفٌة

ربى العلً

البرمجٌات

د .باسم قصٌبة

الهندسة المعلوماتٌة

 منهجٌة إلضافة أبعاد دٌنامٌكٌة على
المناقبلت فً قواعد المعطٌات  -دراسة
حالة :إضافة أبعاد مكانٌة على مناقبلت
خاصة بتطبٌق التجارة اإللكترونٌة
 مقاربة فً تصمٌم إطار عمل مفاهٌمً
عام لمخبر افتراضً كٌمٌائً ثبلثً األبعاد
على الوب

أمجد علوش

البرمجٌات

د.مادلٌن عبود

بٌان الحللً

البرمجٌات

تم نقل اإلشراؾ
د.محً الدٌن
مراد

الهندسة المعلوماتٌة

 تطوٌر نظام المعلومات الطبٌة للمشافً
السورٌة اعتماداً على تقنٌات البٌانات
الكبٌرة والحوسبة السحابٌة

شادي بلٌدي

البرمجٌات

د.صبلح الدوه
جً

الهندسة المعلوماتٌة

 تصمٌم لؽة صورٌة لبلستعبلم والتحقق
من سلوك النظام باستخدام شبكات متري

وسٌم أحمد

البرمجٌات

د.باسم قصبة

الهندسة المعلوماتٌة

 التنقٌب فً معطٌات السبلسل الزمنٌة

هبة الحبش

البرمجٌات

د.راكان رزوق

الهندسة المعلوماتٌة

 دراسة عن اآللٌات األمنٌة فً شبكات
حساسات الوسائط المتعددةالبلسلكٌة

حسن دٌروان

الشبكات

د.ؼسان شدود

الهندسة المعلوماتٌة

 إدارة الشبكات باستخدام تقنٌة الشبكة
المعرفة برمجٌا ً

إسراء
القاسمً

الشبكات

د.محمد إٌاد
الخٌاط

الهندسة المعلوماتٌة

 اقتراح بعض الحلول األمنٌة لحماٌة
شبكات  MANETمن بعض الهجمات

محمد ٌوسؾ

الشبكات

د.محمد إٌاد
الخٌاط

الهندسة المعلوماتٌة

 تحسٌن أداء التوجٌه فً الشبكات
البلسلكٌة النقالة

مً البطران

الشبكات

د.محمد إٌاد
الخٌاط

الهندسة المعلوماتٌة
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كلٌة التربٌة

 فاعلٌة التجارب العلمٌة فً تحصٌل
المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمذة الصؾ االول
االساسً

رؼد العمر

تربٌة الطفل

د سلوى مرتضى

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة طرٌقة الندوة فً زٌادة التحصٌل
وتنمٌة مهارة اتخاذ القرار لتبلمٌذ الصؾ
السادس فً مادة الدراسات االجتماعٌة

نؽم سلٌمان

المناهج وطرائق
التدرٌس

د جمال سلٌمان

كلٌة التربٌة

 انماط القٌادة التربوٌة وعبلقتها بدافعٌة
االنجازلدى المدرسٌن فً مدارس التعلٌم
الثانوي بمحافظة دمشق

صالح
النجرس

التربٌة المقارنة

د ابتسام ناصٌؾ

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج قائم على القصة
الموسٌقٌة فً تنمٌة بعض مهارات التفكٌر
االساسٌة لدى اطفال الرٌاض

سوزان محمد
ادٌب عوض

تربٌة الطفل

د وائل النابلسً

كلٌة التربٌة

 متطلبات تطوٌر ادارة مدارس التعلٌم
االساسً فً محافظة السوٌداء فً ضوء
مدخل القٌادة الموزعة

سوار عزام

التربٌة المقارنة

د سمٌة منصور

كلٌة التربٌة

 تصور مقترح لتفعٌل دور انشطة
الدراسات االجتماعٌة فً تنمٌة المواطنة
لدى تبلمٌذ الصفٌن االول والثانً من
التعلٌم االساسً من وجهة نظر المعلمٌن
 واقع التوافق االجتماعً للطالب
الجامعً وعبلقته بالتخصص االكادٌمً
دراسة مٌدانٌة فً جامعة دمشق

مروة سبلمة

المناهج وطرائق
التدرٌس

د طاهر سلوم

االء سحلول

اصول التربٌة

د زٌنب زٌود

كلٌة التربٌة

 اثر تحسٌن بعض الجوانب االنفعالٌة
السلبٌة فً اداء الذاكرة العاملة

هبة مفٌد
االطرش

علم النفس

د ؼسان منصور

كلٌة التربٌة

 اسالٌب ادارة النزاع وعبلقتها بابعاد
الشخصٌة دراسة مٌدانٌة على عٌنة من
تبلمذة التعلٌم الثانوي العام فً محافظة
حمص
 خصائص الصوت وعبلقتها بسمات
الشخصٌة :دراسة مقارنة بٌن عٌنة من
مذٌعً الرادٌو فً بعض المحطات
االذاعٌة العامة وعٌنة من معلمً التعلٌم
االساسً العام فً محافظة دمشق

ادرٌانا
رٌاض
االسبر

علم نفس

د سلٌمان كاسوحة

هند جمٌل
الحرش

علم نفس

د سلٌمان كاسوحة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة
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كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج سلوكً فً تنمٌة بعض
مهارات التفكٌر لدى اطفال التوحد

االء الحسن

تربٌة خاصة

د.رجاء عواد

كلٌة التربٌة

 تطوٌر اختباار القدرات المعرفٌة
وودكوك -جونسون البطارٌة الممتدة
باستخدام نظرٌة االستجابة للبند (دراسة
سٌكومترٌة)
 السلوك الهازم للذات وعبلقته بكل من
الؽضب والقلق االجتماعً لدى عٌنة من
ابناء النازحٌن المراهقٌن فً محافظة
السوٌداء
 االنماط القٌادٌة السائدة فً مدارس
الحلقة الثانٌة من التعلٌم االساسً وعبلقتها
بالوالء التنظٌمً لدى المعلمٌن دراسة
مٌدانٌة فً مدارس محافظة دمشق
 متطلبات التمكٌن االداري لمدٌري
مدارس التعلٌم االساسً فً مرحلة مابع
االزمة (دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة دمشق )

رإى االحمد

القٌاس والتقوٌم
التربوي والنفسً

د .اعتدال عبد هللا

همسة نصر

االرشاد النفسً

د احمد الزعبً

مٌس العبٌد

التربٌة المقارنة

د محمد حبلق

رامً دٌب

التربٌة المقارنة

د محمد حبلق

كلٌة التربٌة

 دور االشراؾ الوقائً فً تحسٌن اداء
معلمً مدارس الحلقة االولى من التعلٌم
االساسً فً محافظة دمشق

عبد الحفٌظ
دٌاب بٌج

المناهج وطرائق
التدرٌس

د سوزان
المقطرن

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برمجٌة متعددة الوسائط فً
تعلٌم وتنمٌة المهارات الحاسوبٌة لدى طلبة
كلٌة التربٌة جامعة دمشق

هبا نزٌر علً

المناهج وطرائق
التدرٌس

د فواز العبد هللا

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة استخدام طرٌقة القصة فً تنمٌة
مهارتً التعبٌر الشفوي والكتابً لدى
تبلمٌذ الصؾ الرابع االساسً

اسراء طلب

المناهج وطرائق
التدرٌس

د وفاء العٌسى

كلٌة التربٌة

 واقع ادارة الموارد البشرٌة وتنمٌتها فً
جامعة البعث وعبلقتها باالداء الوظٌفً من
وجهة نظر الموظفٌن فٌها

حنان الموسى

اصول التربٌة

د جبلل السناد

كلٌة التربٌة

 ؼٌاب احد الوالدٌن وعبلقته بالسلوكٌات
االجتماعٌة لدى تبلمذة الصؾ االول من
مرحلة التعلٌم االساسً الحلقة االولى

ٌاسمٌن
جادٌبة

تربٌة الطفل

د محمد تركو

كلٌة التربٌة

 اثر القصة الموسٌقٌة فً تحسٌن
مستوٌات التذكر والفهم والتحلٌل لدى
اطفال الصؾ الثانً من التعلٌم االساسً

منال ابراهٌم

تربٌة الطفل

د وائل النابلسً

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة
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 الذكاء اللؽوي وعبلقته ببعض
المهارات االجتماعٌة لدى عٌنة من طلبة
الثانً الثانوي

رؼدة الؽزالً

علم نفس

د معمر الهوارنة

كلٌة التربٌة

 العبلقات البٌن شخصٌة وعبلقتها
بانماط التعلق لدى عٌنة من الطلبة
المراهقٌن فً مدارس محافظة دمشق
الرسمٌة
 اثر تنمٌة الوعً بالذات فً تحسٌن
مهارات الذكاء الثبلثً دراسة تجرٌبٌة
على عٌنة من طلبة الصؾ الثامن فً
التعلٌم االساسً حلقة ثانٌة فً مدارس
االونوروا فً محافظة دمشق
 المهارات االجتماعٌة وعبلقتها بمفهوم
الذات

وفاء االحمد

علم نفس

د سناء مسعود

فراس علً
شهابً

علم نفس

د مروان احمد

تٌسٌر
اسماعٌل
مطلق

علم نفس

د مجدي الفارس

كلٌة التربٌة

 اثر برنامج تدرٌبً قائم على قوانٌن
التنظٌم االدراكً فً تنمٌة الذكاء البصري

لجٌن عبد
القادر الحسن

علم نفس تربوي

د ؼسان المنصور

كلٌة التربٌة

 االفكار البلعقبلنٌة عند االمدمنٌن
وعبلقتها بسمات الشخصٌة (دراسة مٌدانٌة
فً المرصد الوطنً لرعاٌة الشباب
بمحافظة دمشق )
 المشكبلت السلوكٌة وعبلقتها بسمات
الشخصٌة لدى عٌنة من المراهقٌن اللذٌن
تعرضوا لفقدان احد الوالدٌن فً محافظة
السوٌداء
 االمتنان وعبلقته بفاعلٌة الذات لدى
المراهقٌن فً ثانوٌات محافظة دمشق

رشا بهجت
صالح

ارشاد نفسً

د صباح السقا

ٌاسمٌن عزام

ارشاد نفسً

د صباح السقا

رؼد فاروق
بوظو

الصحة النفسٌة

د احمد الزعبً

كلٌة التربٌة

 تعٌٌر الجزء الثانً من مقٌاس السلوك
التكٌفً (  )S_S2/p2 A Bللرابطة
االمرٌكٌة للتخلؾ العقلً للتخلؾ العقلً
على عٌنة من االطفال العادٌٌن والمعوقٌن
عقلٌا ( )11 -15فً محافظة دمشق
 فاعلٌة برنامج قائم على انشطة
الصحافة المدرسٌة فً تنمٌة مفاهٌم التربٌة
الصحٌة لدى تبلمٌذ مرحلة التعلٌم االساسً

مرح عبد
الحمٌد شٌخ
عثمان

القٌاس النفسً
والتربوي

د اعتدال ؼازي
عبد هللا

مبلك موسى
الحمود
الحسٌن

مناهج وطرائق
التدرٌس

د امل كحٌل

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة
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كلٌة التربٌة

 دور المدرسة فً التاهٌل العلمً لنزالء
السجون

كلٌة التربٌة

 دور المدرسة الثانوٌة فً تحقٌق
متطلبات االمن الثقافً

لٌلى حسن
ابو ترابً

كلٌة التربٌة

 اثر استخدام االلعاب التعلٌمٌة فً
اكساب القٌم االخبلقٌة لطفل الروضة
بعمر ()6-5

سوزان
مروان
الحمادة

تربٌة الطفل

كلٌة التربٌة

 توظٌؾ مدخل التعلم النشط فً تنمٌة
كفاٌات معلمات الرٌاض فً تقوٌم طفل
الروضة

مها جمٌل
فطٌمة

تربٌة الطفل

د سلوى مرتضى

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً فً
اكساب المهارات االجتماعٌة لتبلمٌذ
مرحلة التعلٌم االساسً الحلقة االولى

فلورة عٌسى
اسعد

تربٌة الطفل

د سلوى مرتضى

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة انشطة قائمة على استراتٌجٌة
التمثٌل التربوي فً اكساب طفل الروضة
مهارات التواصل الرٌاضً

نجاة الشمص

تربٌة الطفل

د رٌتا سعٌد

كلٌة التربٌة

 االحتٌاجات التدرٌبٌة لدى مدٌري
مدارس التعلٌم االساسً فً ضوء مدخل
االدارة باالهداؾ (دراسة مٌدانٌة فً
مدارس مدٌنة دمشق)
 فاعلٌة برنامج قائم على استراتٌجٌة
التعلٌم المتماٌز فً اكساب المفاهٌم
الرٌاضٌة لتبلمٌذ الصؾ الرابع االساسً
فً مادة الرٌاضٌات
 فاعلٌة برنامج مقترح قائم على
االنشطة الفنٌة فً تنمٌة بعض مهارات
االستعداد للقراءة والكتابة لدى طفل
الروضة
 اثر استراتٌجٌة الرإوس المرقمة فً
تحصٌل المفاهٌم العلمٌة وتنمٌة بعض
مهارات التفكٌر االبداعً فً مادة العلوم
للصؾ الرابع االساسً
 فاعلٌة برنامج قائم على استراتٌجٌة
السٌكودراما فً خفض شدة التاتاة (دراسة
على عٌنة من تبلمٌذ الحلقة الولى من
التعلٌم االساسً فً مدٌنة حلب

حسن صالح
الدماس

التربٌة المقارنة

د عٌسى علً

ٌاسمٌن العلً

المناهج وطرائق
التدرٌس

د روٌدا حمدان

نجود شعبان

تربٌة الطفل

د رندة العمري

رهؾ
دروٌش

المناهج وطرائق
التدرٌس

د علً الحصري

ؼصون
حجازي

التربٌة الخاصة

د ؼسان ابو فخر
د منال الشٌخ

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة
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كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج بٌكس  pecsفً تنمٌة
مهارات التواصل اللؽوي لدى اطفال
التوحد

مٌساء الباشا

تربٌة خاصة

د مها زحلوق

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على
القصص االجتماعٌة المصورة فً تنمٌة
بعض المهارات االستقبللٌة لدى اطفال
متبلزمة داون
 متطلبات تطوٌر ادارة مدارس الحلقة
االولى من التعلٌم االساسً فً ضوء
مدرسة المستقبل (دراسة مٌدانٌة فً
محافظة دمشق )
 فاعلٌة برنامج قائم على التسامح فً
خفض مظاهر الؽضب لدى عٌنة من طلبة
الصؾ االول الثانوي فً مدٌنة دمشق

منار العلً

تربٌة خاصة

د عالٌة الرفاعً

هبة مواس

التربٌة المقارنة

د محمد حبلق

مراد
الحرٌري

االرشاد النفسً

د رٌاض العاسمً

كلٌة التربٌة

 الحاجات النفسٌة وعبلقتها بالنمو
االجتماعً دراسة مٌدانٌة على عٌنة من
طلبة جامعة دمشق

دٌمة دنان

علم نفس

د جمال جرمقانً

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة العبلج ماوراء المعرفً فً
خفض اعراض اضطراب مابعد الصدمة
لدى عٌنة من المراهقٌن فً محافظة دمشق

هزار ابو
نبوت

ارشاد نفسً

د رٌاض العاسمً

كلٌة التربٌة

 انموذج مقترح لتطوٌر اداء موجهً
الحلقة االولى من التعلٌم االساسً فً
ضوء التوجٌه التربوي التطوٌري

لٌنا
الصٌاصنة

مناهج وطرائق
التدرٌس

د سوزان
المقطرن

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة بعض
مهارات اللؽة التعبٌرٌة لدى اطفال الشلل
الدماؼً

هدى عبٌد

التربٌة الخاصة

د رجاء عواد

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج قائم على االنشطة
االجتماعٌة فً اكساب طفل الروضة بعض
المفاهٌم المرتبطة بالمهارات االجتماعٌة

رزان العجً

تربٌة الطفل

د سلوى مرتضى

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً الكساب الطلبة
المعلمٌن مهارة توظٌؾ شبكات التفكٌر
البصري فً التدرٌس

هبا عامر
الحاج

المناهج وطرائق
التدرٌس

امل كحٌل

كلٌة التربٌة

 فاعلٌة برنامج قائم على انماط التعلم
فً اكتساب التبلمٌذ لبعض القٌم الوجدانٌة
واالجتماعٌة فً مادة الدراسات االجتماعٌة

رٌم ملحم

المناهج وطرائق
التدرٌس

د ابتسام فارس

كلٌة التربٌة

كلٌة التربٌة
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كلٌة التربٌة

 سمو الذات كعامل منبىء للعبلقة بٌن
التنظٌم الذاتً وسمات الشخصٌة لدى عٌنة
من مرضى السكري فً مدٌنة دمشق

مً ناصر
العربٌد

االرشاد النفسً

د احمد الزعبً

كلٌة التربٌة

 الٌة اتخاذ القرار فً االقسام االكادٌمٌة
بالجامعات الرسمٌة والخاصة وسبل
تطوٌرها من وجهة نظر رإساء االقسام
واعضاء الهٌئة التدرٌسٌة (دراسة مقارنة
بٌن جامعة دمشق وعدد من الجامعات
الخاصة
 فاعلٌة برنامج اثرائً قائم على النمذجة
(القدوة الحسنة) فً تنمٌة مفهوم الؽذاء
الصحً لدى رٌاض االطفال

رامه حمود

التربٌة المقارنة

د باسمة حبلوة

سها عبد االله
صطوؾ

تربٌة الطفل

د سلوى مرتضى

كلٌة الفنون الجمٌلة

 القٌم التشكٌلٌة والتعبٌرٌة فً أعمال
الحفر والطباعة عند الفنانة كٌت كولفتز

ٌاسمٌن ٌاسٌن

حفر وطباعة

د.نبٌل رزوق

كلٌة الفنون الجمٌلة

 دور الملمس فً البناء البصري فً
أعمال الطباعة الفنٌة األوروبٌة فً القرن
العشرٌن

هانً طٌفور

حفر وطباعة

د.عبد الكرٌم فرج

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تحوالت الشكل فً فن
الطباعةاألوروبً فً القرن العشرٌن

ضحى ضوا

حفر وطباعة

د.عبد الكرٌم فرج

كلٌة الفنون الجمٌلة

 اثر األسطورة الٌونانٌة على فن الحفر
والطباعة فً أوروبا فً القرن العشرٌن
نماذج مختارة

بانة عبود

حفر وطباعة

د.عبد اللطٌؾ
سلمان

كلٌة الفنون الجمٌلة

 القٌم الجمالٌة للفن القصصً فً
االعمال المطبوعة فً اوروبا

مرٌم الحمد
العبٌد

حفر وطباعة

د .احسان
صطوؾ

كلٌة الفنون الجمٌلة

 عالم دانتً واثره فً فن الحفر
والطباعة فً اوروبا –دراسة تحلٌلٌة
مقارنة

وفاء حداد

حفر وطباعة

د .عبد اللطٌؾ
سلمان

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تنوع االسالٌب الفنٌة فً اعمال الحفر
والطباعة االٌطالٌة المعاصرة

مها قزاز

حفر وطباعة

د.نبٌل رزوق

كلٌة التربٌة

130

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
كلٌة الفنون الجمٌلة

 الرجل كقٌمة تشكٌلٌة وتعبٌرٌة فً
اعمال الحفر والطباعة من عصر النهضة
الى القرن العشرٌن

عبلء ٌازجً

حفر وطباعة

د 0.علً الخالد

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تطور مفاهٌم العمل الفنً المطبوع فً
برٌطانٌا من القرن الثامن عشر الى القرن
العشرٌن

ناتالً حمادة

حفر وطباعة

د.نبٌل رزوق

كلٌة الفنون الجمٌلة

 أسالٌب الصورة الشخصٌة فً األعمال
المطبوعة األوروبٌة فً القرنٌن التاسع
عشر والعشرٌن

حسام ابراهٌم

حفر وطباعة

د.نبٌل رزوق

كلٌة الفنون الجمٌلة

 الفكر التجرٌبً فً فن الحفر والطباعة
األمرٌكً المعاصر

رزان العكه

حفر وطباعة

د.عبد الكرٌم فرج

كلٌة الفنون الجمٌلة

 مفهوم الحركة فً النحت االوربً
الحدٌث

عبلء ابراهٌم

النحت

د.فإاد دحدوح

كلٌة الفنون الجمٌلة

 منعكسات المفاهٌمٌة على فن النحت
المعاصر

مٌسم ملٌشو

النحت

د .احسان العر

كلٌة الفنون الجمٌلة

 التمثال النصفً ومشكلة التعبٌر عن
المبلمح الشخصٌة فً النحت األوروبً
المعاصر

سكٌنة عاجً

النحت

د .فإاد دحدوح

كلٌة الفنون الجمٌلة

 الباوهاوس وتؤثٌرها الوظٌفً والجمالً
على العمارة الداخلٌة المعاصرة فً
المشرق العربً

دٌما هبلل

العمارة الداخلٌة

د .جورج
محفوض

كلٌة الفنون الجمٌلة

 العمارة الداخلٌة فً المشهد السٌنمائً
السوري المعاصر

كندة عوٌل

العمارة الداخلٌة

د.جورج
محفوض

كلٌة الفنون الجمٌلة

 التقنٌات الذكٌة وأثرها فً الفراؼات
الداخلٌة التجارٌة المحلٌة المعاصرة

فإاد ببلن

العمارة الداخلٌة

د .رٌاض خضٌر

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تقنٌات اإلضاءة الحدٌثة مابٌن العمارة
الداخلٌة وسٌنوؼرافٌا المسرح المعاصر

سامراء
سلمان

العمارة الداخلٌة

د.جورج
محفوض
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كلٌة الفنون الجمٌلة

 تطور تصمٌم التعلٌب والتؽلٌؾ فً
القرن العشرٌن فً اوربا والوالٌات
المتحدة االمرٌكٌة

لٌبلس شٌخ
ؼرٌب زاده

االتصاالت
البصرٌة

د .احمد ٌازجً

كلٌة الفنون الجمٌلة

 الصورة بٌن التحدي واالستجابة فً
االعبلن والمٌدٌا

هٌؾ االٌوبً

االتصاالت
البصرٌة

د .سوسن الزعبً

كلٌة الفنون الجمٌلة

 اششكالٌات تجسٌد الهوٌة البصرٌة
المحلٌة للمإسسات العربٌة فً الفترة
2012 – 1990

سارة شدود

االتصاالت
البصرٌة

د.احمد ٌازجً

كلٌة الفنون الجمٌلة

 الزخرفة العربٌة فً التصمٌم
الؽرافٌكً المعاصر

رهام ابو
الفضل

االتصاالت
البصرٌة

د .ؼسان ابو
طرابة

كلٌة الفنون الجمٌلة

 مسارات الواقع المعزز فً التصمٌم
الؽرافٌكً التؽاعلً

اسامة حاتم

االتصاالت
البصرٌة

د .احمد ٌازجً

كلٌة الفنون الجمٌلة

 دور التصمٌم الؽرافٌكً فً اخراج
المجبلت فً الوطن العربً

رٌم الزعتري

االتصاالت
البصرٌة

د .منار حمادي

كلٌة الفنون الجمٌلة

 الفوتوؼراؾ المفاهٌمً فً التصمٌم
الؽرافٌكً المعاصر

خضر
العٌسى

االتصاالت
البصرٌة

د .محمد سالم
حمشو

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تطور فن الرسوم التوضٌحٌة العربٌة
وتوظٌؾ تقاناته فً االعبلن الحدٌث

امانً
المحٌثاوي

االتصاالت
البصرٌة

د.ؼسان ابو
طرابة

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تطور الشخصٌات الخٌالٌة فً الرسوم
المتحركة الٌابانٌة المعاصرة

سلمان
البعٌنً

االتصاالت
البصرٌة

د .ؼسان ابو
طرابة

كلٌة الفنون الجمٌلة

 تخطٌط الحمبلت اإلعبلنٌة والعملٌات
التسوٌقٌة فً سورٌة بٌن عامً -1985
2011

سارة عزام

االتصاالت
البصرٌة

د.سوسن الزعبً

الهندسة المعمارٌة

 تؤثٌر متطلبات الجمل اإلنشائٌة على
عمارة األبنٌة ذات السطوح ؼٌر المنتظمة

نجم الدٌن
نجم

علوم البناء
والتنفٌذ

أ.د.م ؼسان عبود
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الهندسة المعمارٌة

 مواد البناء المركبة وتطبٌقاتها فً
إنشاء المبانً الرٌفٌة حالة دراسٌة الرٌؾ
السوري

تولٌن نجمة

علوم البناء
والتنفٌذ

أ.د.م ؼسان عبود

الهندسة المعمارٌة

 أثر الواجهات التفاعلٌة فً رفع السوٌة
المناخٌة فً المبانً حالة دراسٌة:األبنٌة
العامة بدمشق

خدٌجه عبٌد

علوم البناء
والتنفٌذ

د.م سمٌر سلوم

الهندسة المعمارٌة

 دراسة أثر أنظمة البناء على تصمٌم
واجهات المبانً فً مدٌنة دمشق

رؼد السقا

أ.د.م زٌاد المهنا

الهندسة المعمارٌة

 أسس تصمٌم المبانً الذكٌة –حالة
دراسٌة األبنٌة الوزارٌة فً دمشق

خلٌل حمدان

د.م أحمد عامر
جبري

الهندسة المعمارٌة

 األبعاد اإلنسانٌة للفراغ العمرانً
ودورها فً التصمٌم المكانً للحً السكنً

سامر سعٌد

د.م جمال األحمر

الهندسة المعمارٌة

 دراسة تحلٌلٌة فً خصائص المبانً
االٌقونٌة

ٌارا الوفائً

أ .د .م زٌاد المهنا

الهندسة المعمارٌة

 تطبٌقات الهندسة الكسورٌة فً التصمٌم
المعماري –واجهات المبانً

ساره الهاشم

أ .د .م زٌاد المهنا

الهندسة المعمارٌة

 دراسة تحلٌلٌة لخصائص السكن فً
منطقة القطٌفة برٌؾ دمشق تؤثٌر األزمة –
إعادة األعمار)

سندس
حمٌدي

الهندسة المعمارٌة

 أسالٌب استخدام العمارة الحركٌة فً
عملٌة التصمٌم المعماري

روان العبٌد

د.م عقبة فاكوش

الهندسة المعمارٌة

 أثر التصمٌم العمرانً والعمرانً
"التصمٌم النشط فً التجمعات السكنٌة على
صحة اإلنسان

ربى الكٌال

د.م حنان عبود

الهندسة المعمارٌة

 دور عمارة المكان فً تطوٌر األماكن
العامة لمدٌنة دمشق

دٌما الحاج
حسٌن

أ.د.م ؼسان
البدوان
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الهندسة المعمارٌة

 تطوٌر إستراتٌجٌة وطنٌة لبلرتقاء
بعمارة المناطق المنكوبة فً سورٌة " حالة
دراسٌة تطبٌق إستراتٌجٌة التنمٌة فً
منطقة باب عمرو بمساعدة " المساعدات
الدولٌة"
 تكوٌن الفراغ العمرانً المإمن "
المدافع عنه" حالة دراسٌة مدٌنة دمشق

الهندسة المعمارٌة

 إعادة تؤهٌل وتجدٌد مناطق التراث
الثقافً المتضررة –حالة دراسٌة السوق
المقبً فً مدٌنة دٌر الزور

مرح عازر

الهندسة المعمارٌة

 آلٌات حماٌة وحفاظ وإدارة المناطق
والمواقع الطبٌعٌة -حالة دراسة :محور
نهر بردى

لٌنة الجراح

د.م رٌما حداد

الهندسة المعمارٌة

 دور الطابع والنسٌج العمرانً فً
تشكٌل صورة لمدٌنة–حالة دراسٌة " مدٌنة
السوٌداء"

مالك عبود

أ.د.م محمد زٌاد
المبل

الهندسة المعمارٌة

 المعاٌٌر التخطٌطٌة الستخدامات تحت
األرض فً المدن الحالة الدراسٌة "مدٌنة
دمشق"

ٌارا عبٌد

د.م رٌده دٌب

الهندسة المعمارٌة

 معاٌٌر تحقٌق األجواء العمرانٌة فً
المحاور لمدٌنة جسر فكتورٌا –حالة
دراسٌة محور نهر بردى ( ساحة
األموٌٌن)
 رأس المال االجتماعً ودوره فً
التنمٌة السٌاحٌة المحلٌة العمرانٌة الصؽٌرة
–الحالة الدراسٌة مدٌنة الحصن حمص

خالد أبو سلو

أ.د.م محمد ٌسار
عابدٌن

كارال سرحان

د.م عبٌدة البرٌدي

الهندسة المعمارٌة

 أثر التحوالت العمرانٌة على البعد
اإلنسانً واستدامته فً الفراؼات العامة
حالة دراسٌة مدٌنة دمشق

لإي أحمد

أ.د.م ناتالٌا عطفه

الهندسة المعمارٌة

 تؤثٌر متطلبات الجمل اإلنشائٌة على
عمارة األبنٌة ذات السطوح ؼٌر المنتظمة

نجم الدٌن
نجم

أ.د.م ؼسان عبود

الهندسة المعمارٌة

الهندسة المعمارٌة
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دانا ٌوسؾ

د.م جمال األحمر

زٌد الؽزي

د.م وائل
السمهوري

أ.د.م عبٌر
عرقاوي
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الهندسة المعمارٌة

 مواد البناء المركبة وتطبٌقاتها فً
إنشاء المبانً الرٌفٌة حالة دراسٌة الرٌؾ
السوري

تولٌن نجمة

أ.د.م ؼسان عبود

الهندسة المعمارٌة

 أثر الواجهات التفاعلٌة فً رفع السوٌة
المناخٌة فً المبانً حالة دراسٌة:األبنٌة
العامة بدمشق

خدٌجه عبٌد

د.م سمٌر سلوم

طب األسنان

 تقٌٌم الحالة اللعابٌة المرافقة اللتهابات
النسج حول السنٌة دراسة سرٌرٌة مخبرٌة

ؼٌداء عكاشة

علم النسج حول
السنٌة

أ.م.د علً أبو
سلٌمان

طب األسنان

 تقٌٌم الحالة حول السنٌة لدى المقٌمٌن
فً مراكز اإلقامة المإقتة

مهران
الزؼٌر

علم النسج حول
السنٌة

أ.م.دطارق
الشوٌكً

طب األسنان

 تقٌٌم فعالٌة جهاز لٌزر ثنائً أكسٌد
الكربون الكسري بالمشاركة مع أؼشٌة
الببلزما الؽنٌة بالفبرٌن فً عبلج ندبات
شقوق الشفة
 تقٌٌم فعالٌة اللٌفٌن الؽنً بالصفٌحات
فً معالجة التهاب السنخ الجاؾ التالً لقلع
األسنان الخلفٌة السفلٌة

عبلء صبح

جراحة الفم
والفكٌن

أ.م.د باسل البراد

سومر دحدل

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د عصام
الخوري

طب األسنان

 مقارنة الطعم اللثوي الحر والمعدل
الشامل للحلٌمات فً عبلج االنحسارات
اللثوٌة

مصطفى
سرٌول

علم النسج حول
السنٌة

م.د طارق قاسم

طب األسنان

 مقارنة التسرب الحفافً لثبلثة أنماط
من اإلسمنتات الراتنجٌة المستخدمة فً
الصاق التٌجان الخزفٌة الكاملة ( E.max
)
 مقارنة قدرة الختم التاجً لمواد ترمٌم
مإقت ضوئٌة التصلب وتقلٌدٌة دراسة
مخبرٌة

علٌاء
الزحٌلً

تعوٌضات
األسنان الثابتة

م.د عصام
جاموس

عبد الرحمن
عابدٌن

مداواة األسنان

م.د محمد الطٌان

طب األسنان

 تقٌٌم فعالٌة القطع القشري االعتٌادي
مقابل القطع القشري البل شرٌحً فً
اإلرجاع الكتلً لؤلسنان األمامٌة العلوٌة-
تجربة مضبوطة معشاة
 مقارنة حجم البقاٌا القنٌوٌة المندفعة
ذروٌا خبلل تحضٌر األقنٌة الجذرٌة
لؤلسنان المإقتة باستخدام نظامٌن آلٌن
الدورانً والتناوبً -دراسة مخبرٌة

حنٌن خلٌؾ

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د محمد ٌونس
حجٌر

ابراهٌم
النصار

طب اسنان
األطفال

أ.د شذى قوشجً

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان
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طب األسنان

 تقٌٌم شدة ارتباط الجٌل الثامن من مواد
الربط المعدلة بالمالئات النانومترٌة مع كل
من المٌناء والعاج -دراسة مخبرٌة مقارنة

شفاء مسوتً

مداواة األسنان

أ.د سعاد عبود

طب األسنان

 مقارنة الطعم السمحاقً المعنق
والشرٌحة المزاحة تاجٌا ً فً معالجة
االنحسار اللثوي دراسة سرٌرٌة

وئام الحصنً

علم النسج حول
السنٌة

م.د طارق قاسم

طب األسنان

 تقٌٌم تؤثٌر المعالجة حول السنٌة ؼٌر
الجراحٌة فً فعالٌة العضبلت الماضؽة
وقوة العض عند مرضى التهاب النسج
حول السنٌة الجائح
 دراسة فعالٌة بعض المتؽٌرات الوجهٌة
والسنٌة كمشعرات فً االستعراؾ عن
الطول فً المجتمع السوري

منار الشمص

علم النسج حول
السنٌة

أ.م.د علً أبو
سلٌمان

خالد جمعه

طب الفم

أ.د محمود عبد
الحق

طب األسنان

 دراسة العبلقة بٌن الرضا عن األجهزة
السنٌة الكاملة وكل من الرضا عن الحٌاة
والصبلبة النفسٌة لمرضى الدرد الكامل

راما حدٌد

تعوٌضات
األسنان
المتحركة

ا.د عبلء سلوم

طب األسنان

 تقٌٌم قابلٌة الختم الذروي لبعض المواد
المستخدمة فً الحشو الراجح بعد استخدام
سوائل إرواء مختلفة  -دراسة مخبرٌة

ماٌا سعد

مداواة األسنان

أ.د محمد سالم
ركاب

طب األسنان

 تؤثٌراألشعة المٌكروٌة الصادرة عن
الهاتؾ الجوال على الؽدة النكفٌة دراسة
نسٌجٌة مناعٌة تجرٌبٌة عند األرانب

ماهر العساؾ

النسج والتشرٌح
المرضً

أ.د شرٌؾ بركات

طب األسنان

 تقٌٌماألداء السرٌري للتٌجان والجسور
الخزفٌة الكاملة المنجزة فً كلٌة طب
األسنان جامعة دمشق

فارس
الشعبلن

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د اٌاد سوٌد

طب األسنان

 تقٌٌم الدقة التشخٌصٌة للتصوٌر
الشعاعً التقلٌدي مقارنة بالتصوٌر
المقطعً المحوسب ذي الحزمة
المخروطٌة فً تحدٌد التوضع ثبلثً
األبعاد لؤلنٌاب العلوٌة المنطمرة استناداً
إلى الكشؾ الجراحً لؤلنٌاب -دراسة
سرٌرٌة شعاعٌة مقارنة
 دراسة مخبرٌة مقارنة للقوة التثبٌتٌة
للوصبلت التلسكوبٌة المصنوعة من مادة
 PEEKأو خلٌطة كروم كوبالت

اٌمن شاوٌش

جراحة الفم
والفكٌن

أ.م.د باسل براد

عبٌده الراس

تعوٌضات
األسنان
المتحركة

أ.د عبلء سلوم

طب األسنان

طب األسنان
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طب األسنان

 تؤثٌر المعالجة باللٌزر منخفض
االستطاعة الداعمة للتقلٌح وتسوٌة الجذور
على مستوى الخضاب الؽلوكوزي عند
مرضى السكري نمط  - 2تجربة مضبوطة
معشاة
 دراسة تؤثٌر بعض سوائل اإلرواء على
قوة ارتباط األوتاد والقلوب المعدنٌة
المصبوبة باستخدام اسمنتات مختلفة -
دراسة مخبرٌة
 دراسة مقارنة لتؽٌرات البعد العمودي
اإلطباقً لؤلجهزة المتحركة الكاملة
المصلبة باستخدام الطرٌقة التقلٌدٌة أو
الصاد الموصد  -دراسة مخبرٌة
 تقٌٌم زواٌا تقارب الدعامات فً
تحضٌرات التٌجان الكاملة السرٌرٌة
والمخبرٌة لطبلب طب األسنان فً جامعة
دمشق بواسطة ماسح ضوئً لجهاز
 CAD/CAMدراسة سرٌرٌة ومخبرٌة
 تؤثٌر الدورات الحرارٌة فً قوة تثبٌت
الضامات التجمٌلٌة المصنوعة من لدائن
البولً أمٌد المعالجة حرارٌا ً

طب األسنان

 تقٌٌم سرٌري مقارن بٌن تؤثٌر
Aloe
مضامض البابونج ومضامض
 veraمع الكلورهٌكسدٌن  %0.12على
الصحة اللثوٌة لدى ذوي اإلعاقة البصرٌة
 تقٌٌم فعالٌة ثبلث طرائق الزالة أوتاد
األلٌاؾ الزجاجٌة وأثرها على ضٌاع العاج
الجذري دراسة مخبرٌة

طب األسنان

 دراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن فعالٌة حقن
الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات  PRPوحقن
حمض الهٌالورونٌك  HAفً عبلج
تجاعٌد الطٌة األنفٌة الشفوٌة
 تقٌٌم تؤثٌر المعالجة باللٌزر منخفض
الطاقة على تسرٌع الحركة السنٌة التقوٌمٌة
لرصؾ وتسوٌة القواطع العلوٌة المزدحمة
عند مرضى التقوٌم اللسانً دراسة سرٌرٌة
مضبوطة معشاة
 تقٌٌم استعمال ضماد الفٌبرٌن الؽنً
بالصفٌحات فً تدبٌر الطعم اللثوي الحر
وجرح المنطقة المانحة فً قبة الحنك -
دراسة سرٌرٌة

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

137

كوثر حسن

علم النسج حول
السنٌة

م.د وائل المهدي

رمضان
برتاوي

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ،د مٌرزا عبلؾ

سامر عطا
هللا

تعوٌضات
األسنان
المتحركة

أ.د عبلء سلوم

رائد انس

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د عمر العادل

امل المحمود

تعوٌضات
األسنان
المتحركة

أ.د عبلء سلوم

ماري نعمة

علم النسج حول
السنٌة

أ.م.د طارق
الشوٌكً

سامٌة
الصفره

مداواة األسنان

أ.د عبل ٌاسٌن

اٌاد المشعل

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د ٌاسر المدلل

وائل الرشٌد
أحمد عمر

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د محمد ٌونس
حجٌر

الهام سٌؾ

علم النسج حول
السنٌة

أ.م.د علً أبو
سلٌمان
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طب األسنان

 تقٌٌم تقنٌة سدادة اوستٌوجن فً الحفاظ
على السنخ دراسة سرٌرٌة مضبوطة
معشاة بتقنٌة الفم المشطور

خلٌل ٌوسؾ

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د عمر حشمة

طب األسنان

 تقٌٌم النتائج العبلجٌة لتسرٌع إرجاع
القواطع العلوٌة المساعد بالقطع القشري
تجربة سرٌرٌة مضبوطة معشاة

ؼٌث األمام

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د موفق عجاج

طب األسنان

 تؤثٌر المعالجة المشتركة باستخدام
اللٌزر منخفض الطاقة واألجهزة الوظٌفٌة
على تصحٌح حاالت الصنؾ الثانً من
سوء اإلطباق  -دراسة مضبوطة معشاة
 مقارنة سرٌرٌة بٌن شرٌحة الوسادة
الشحمٌة الخدٌة المعنقة والشرٌحة
الدهلٌزٌة المزاحة فً إؼبلق االتصال
الجٌبً الفموي  -دراسة سرٌرٌة مضبوطة
معشاة
 تؤثٌر لون الدعامة وظبللٌة الخزؾ
على اللون النهائً للتٌجان الخزفٌة
الزجاجٌة المقواة بثنائً سٌلٌكات اللٌثٌوم
(دراسة مخبرٌة)
 مقارنة أداء نماذج مختلفة لورق العض
المستخدم فً التعوٌضات الثابتة دراسة
سرٌرٌة معشاة

عبد العزٌز
عبد الهادي

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د أحمد برهان

نور السعدي

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د ٌاسر المدلل

سارة
الفرطوسً

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د فندي
الشعرانً

محمد وفا
االمام

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د نبٌل الحوري

طب األسنان

 تحري موثوقٌة وممصداقٌة النسخة
العربٌة الستبٌان األثر النفسً االجتماعً
لجمالٌة األسنان المستخدم لتقٌٌم جودة
الحٌاة المرتبطة بالصحة الفموٌة بٌن
مرضى سوء اإلطباق
 تقٌٌم فعالٌة إعادة بناء عٌوب العظم
السنخً األفقٌة بواسطة الطعوم األجنبٌة
واللٌفٌن الؽنً بالصفٌحات  -دراسة
سرٌرٌة وشعاعٌة
 تقٌٌم فعالٌة حقن الببلزما الؽنٌة
بالصفٌحات فً إنقاض االمتصاص
السنخً الدهلٌزي التالً للتوسٌع الفكً
السرٌع باستخدام التصوٌر المقطعً
المحوسب ذي الحزمة المخروطٌة
 تؤثٌر عدد مرات خبز الخزؾ المؽطى
فً االنطباق الحفافً لجسور الزٌركوٌنا
المحضرة بتقنٌة  - CAD/Gamدراسة
مخبرٌة

ثناء الذٌب

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د رانٌه حداد

أحمد وسٌم
الحبلق

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د عصام
الخوري

اٌاد العمري

تقوٌم األسنان
والفكٌن

م.د كندا سلطان

حوراء شكر

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د فندي
الشعرانً

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان
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طب األسنان

 تقٌٌم تؤثٌر األمواج فوق الصوتٌة
النبضٌة منخفضة الشدة المطبقة

محمد أسامة
نمره

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د ؼٌاث
محمود

طب األسنان

 تقٌٌم الفعالٌة المضادة للجراثٌم لعدة
ضمادات قنوٌة مستخلصة من نباتات طبٌة
ضمن األقنٌة الجذرٌة المُخمجة بجرثومة
المكورة المعوٌة البرازٌة  -دراسة مخبرٌة
 تقٌٌم مصداقٌة استعمال بعض الطرق
ؼٌر الراضة فً تشخٌص حاالت مرضٌة
مرتبطة بمرض البٌتاتبلسٌمٌا الكبرى -
ودراسة مظاهره الفموٌة
 دراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن الشرٌحة
نصؾ الهبللٌة المزاحة تاجٌا ً و الشرٌحة
التقلٌدٌة المزاحة تاجٌا ً لمعالجة االنحسار
اللثوي
 مقارنة تؤثٌر ثبلث تقنٌات تسلٌك أقنٌة
جذرٌة منحنٌة على مركزٌة القناة و انتقال
الذروة عند التحضٌر بنظام protaper
 - nextدراسة مخبرٌة
 تؤثٌر مستخلص األراك(المسواك)و
الكلورهكسٌدٌن ضمن معجون األسنان فً
تراكم اللوٌحة السنٌة عند األطفال  -دراسة
مقارنة سرٌرٌة
 التحلٌل الحجمً للفكٌن عند الصنؾ
الهٌكلً األول والثالث ذوي النمو الطبٌعً
واألفقً والعمودي باستخدام التصوٌر
المقطعً المحوسب ذي الحزمة
المخروطٌة وارتباطه مع المتؽٌرات
التقلٌدٌة المؤخوذة من الصورة القٌاسٌة
الرأسٌة الجانبٌة المشتقة
 تحري تعبٌرٌة خبلٌا القتلة الطبٌعٌٌن
فً اآلفات قبٌل السرطانٌة والسرطان
البشروي شائك الخبلٌا فً الحفرة الفموٌة

محمد القاضً

مداواة األسنان

أ.د محمد أسامة
الجبان

عبلء عابدٌن

طب الفم

م.د عبٌر الجوجو

حبل البنً

علم النسج حول
السنٌة

أ.د سلٌمان دٌوب

بشرى بازر
باشً

مداواة األسنان

أ.د سمر عقٌل

ربى الدٌري

طب اسنان
األطفال

أ.د محمد بشٌر
المنقل

راما
الحواصلً

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.م.د موفق عجاج

دٌنا دٌار
بكرلً

النسج والتشرٌح
المرضً

أ.د شرٌؾ بركات

طب األسنان

 تقٌٌم فعالٌة المعالجة باللٌزر منخفض
المستوى مقابل (الباراسٌتامول – كافئٌن)
فً السٌطرة على األلم الناجم خبلل
المعالجة التقوٌمٌة الثابتة وأثرهما فً
تحسٌن جودة الحٌاة المرتبطة بالصحة
الفموٌة  -تجربة مضبوطة معشاة

عامر
عوٌضة

تقوٌم األسنان

أ.م.د محمد ٌونس
حجٌر

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان
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طب األسنان

 تؤثٌر تؽٌٌر مواضع األسنان على
المظهر الجمالً لمستخدمً األجهزة
الكاملة

طب األسنان

 تقٌٌم تؤثٌر أنواع مختلفة من معاجٌن
حشو األقنٌة الجذرٌة على قوة ارتباط
األوتاد الراتنجٌة الجذرٌة المقواة باأللٌاؾ
دراسة مخبرٌة
 تقٌٌم ثبات ثبلثة أنواع من األوتاد
الجذرٌة المستخدمة لترمٌم األسنان األمامٌة
المإقتة واسعة التهدم دراسة مخبرٌة

طب األسنان


تقٌٌم فعالٌة مبارد
XP-3D
 Protaperو Reciproc blueو
اآللٌة فً إزالة حشوات retreatment
جذور مشابهات أقنٌة الجذور المنحنٌة
دراسة مخبرٌة
 تقٌٌم فعالٌة  Terauchi kitإلزالة
األدوات المكسورة من األقنٌة الجذرٌة
دراسة سرٌرٌة

طب األسنان

 دراسة سرٌرٌة وشعاعٌة لتقٌٌم أثر
تطبٌق الفٌبرٌن الؽنً بالصفٌحات بعد القلع
عند مرضى التهاب النسج حول السنٌة
المزمن
 دراسة انتشار التهاب النسج حول
السنٌة فً الزمر الدموٌة وتقٌٌم االستجابة
للمعالجة المحافظة

طب األسنان

 تحري وجود بقاٌا ماالسٌه فً اآلفات
حول الزرعات

رندة الخطٌب

طب األسنان

 تقٌٌم التطعٌم الثانوي للعظم السنخً
باستخدام الطعوم األجنبٌة المبلمرة بالفبرٌن
الؽنً بالصفٌحات والقابل للحقن بالمقارنة
مع الطعوم الذاتٌة عند مرضى شق الشفة
وقبة الحنك دراسة مضبوطة معشاة
 المقارنة بٌن نوعٌن من أنظمة
S1
 )Xpsو (
التحضٌر اآللً (
)systemفً المحافظة على مركزٌة
القناة فً األقنٌة المنحنٌة دراسة مخبرٌة

عبلء النجار

جراحة الفم
والفكٌن

سامر
درموش

مداواة األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان

طب األسنان
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نسٌم ابو
حسون

تعوٌضات
األسنان
المتحركة

أ.د ؼسان وزٌر

تامر عبارة

مداواة األسنان

أ.د محمد سالم
ركاب

علٌاء شكو

طب اسنان
األطفال

أ.د مهند لفلوؾ

عامر
مخلبلتً

مداواة األسنان

أ.م.د سمر عقٌل

عبلء كبتولة

مداواة األسنان

أ.د محمد أسامة
الجبان

اٌاد السٌد

علم النسج حول
السنٌة

أ.د محمد منذر
الصباغ

محمد عمار
الكوكً

علم النسج حول
السنٌة

أ.د محمد منذر

ا لنسج والتشرٌح
المرضً

أ.د نبٌل قوشجً

أ.د عصام
الخوري

أ.م.د حسان
عاشور
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محمد نعٌم
السعدي

تعوٌضات
األسنان الثابتة

م.د عصام
جاموس

طب األسنان

االء صنجً

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د فندي
الشعرانً

مروة زرزور

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.م.د محمد لإي
مراد

العلوم

دراسة حول األمثلٌة ؼٌر الخطٌة
"" دراسة
المقٌدة""
وؼٌر المقٌدة

الحسٌن دعٌج

رٌاضٌات
تطبٌقٌة
ومعلوماتٌة

أ.د .محمد صبح

العلوم

 " دراسة حول خوارزمٌات الجدولة
للتطبٌقات المتوازٌة فً البٌئات الموزعة"

سهاد الحلبً

رٌاضٌات
تطبٌقٌة
ومعلوماتٌة

أ.م.د .سمٌر
جعفر

العلوم

دراسة تحلٌلٌة فً الشبكات
"" دراسة
العصبونٌة""
العصبونٌة

رائد الشهاب

رٌاضٌات
تطبٌقٌة
ومعلوماتٌة

أ.م.د .رٌما
القمحة

العلوم

دراسة الحلول العددٌة لبعض
"" دراسة
التكاملٌة""
المعادالت التكاملٌة

باسل العلً

رٌاضٌات
تطبٌقٌة
ومعلوماتٌة

أ.د .محمد صبح

العلوم

" دراسة فً تلوٌن البٌان"

وفاء سٌد
رمضان

تحلٌل رٌاضً

أ.م.د .ناٌؾ طلً
 +أ.م.د .محمد
فراس الحلبً

العلوم

دراسة لحل بعض المعادالت
"" دراسة
األمثلٌات""
التفاضلٌة باستخدام طرائق األمثلٌات

ضحى
المصري

تحلٌل رٌاضً

أ.د .برلنت مطٌط

العلوم

دراسة حول السلوك المقارب لحلول
"" دراسة
الفرقٌة""
بعض المعادالت التفاضلٌة الفرقٌة

زٌنب الخضر

تحلٌل رٌاضً

أ.د .محمد مناؾ
الحمد

العلوم

دراسة حول السلوك التذبذبً
"" دراسة
والبلتذبذبً لحلول بعض المعادالت
التؤخرٌة""
التفاضلٌة التؤخرٌة

إسراء ؼوجل

تحلٌل رٌاضً

أ.د .محمد مناؾ
الحمد

طب األسنان

طب األسنان

Cubc
 تقٌٌم الثبات اللونً لمادة
المستخدمة فً التٌجان الكاملة والوجوه
الخزفٌة بعد ؼمرها بعدة محالٌل لونٌة
(دراسة مقارنة)
 تؤثٌر تطبٌق تقنٌة الشعرانً على
استقرار التٌجان الكاملة المثبتة على
الدعامات القصٌرة عند تطبٌق قوى مائلة
دراسة مخبرٌة
 تؤثٌر استخدام الصق مواد الطبع على
الناقل فً دقة طبعات التعوٌضات فوق
الزرع دراسة مخبرٌة
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العلوم

دراسة حول استقرار حلول بعض
"" دراسة
المعادالت لتفاضلٌة التؤخرٌة باستخدام
الثابتة""
مبرهنات النقطة الثابتة

العلوم

" دراسة حول طً التراكٌب المبسطة"

ندى الترك

العلوم

 " دراسة فً مثالٌات االمتصاص "

مها الموسى

جبر وهندسة

العلوم

دراسة عدد تقاطعات األضبلع فً
"" دراسة
البٌان""
البٌان

مهٌد الحجار

جبر وهندسة

م.د .جبران
جبران

العلوم

" دراسة حول الفئات المنتظمة"

مادلٌن حوا

جبر وهندسة

أ.د .حمزة حاكمً
 +أ.م.د .نور
ؼازي

العلوم

 " دراسة سٌزمٌة لحقل الثعبان بهدؾ
إمكانٌة تحدٌد فرص حفر آبار جدٌدة "

محمد بشٌر
جاوٌش

الجٌوفٌزٌاء
التطبٌقٌة

د .نضال جونً

العلوم

 " تحدٌد المصائد النفطٌة البنٌوٌة
لمنطقة الروضة فً منخفض الفرات
باستخدام المعطٌات الجٌوفٌزٌائٌة"

عمر
المرعشلً

الجٌوفٌزٌاء
التطبٌقٌة

د .رٌاض طٌفور

العلوم

 " دراسة سٌزمٌة فً حقلً شمال
الحسٌن والدٌلع بهدؾ إمكانٌة تحدٌد آبار
إنتاجٌة".

رٌم شكو

الجٌوفٌزٌاء
التطبٌقٌة

د .رٌاض طٌفور

العلوم

 " بناء نموذج جٌولوجً لتشكٌلة
الرطبة فً حقل الؽواري فً منخفض
الفرات – سورٌة "

حنان الشلبً

الجٌوفٌزٌاء
التطبٌقٌة

د.محمد القاضً

العلوم

 " دراسة تؤثٌر مصادر التشوٌش
السطحٌة المختلفة على قٌاسات الجٌورادار
"

فرحان الجواد

الجٌوفٌزٌاء
التطبٌقٌة

د .محمد القاضً

العلوم

( دراسة تفصٌلٌة ستراتؽرافٌة
وبالٌوجؽرافٌة لطابقً السٌنومانٌان –
تورونٌان فً الجزء الجنوبً من السلسة
الساحلٌة)

هبة شمعة

الجٌولوجٌا
التطبٌقٌة

د.كاٌد معلوله
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تهانً سلٌمان

تحلٌل رٌاضً

أ.د .محمد مناؾ
الحمد

تحلٌل رٌاضً

أ.م.د .خلٌل ٌحٌى

أ.م.د .شوقً
الراشد
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العلوم

 " دراسة نطاقات المستحاثات المجهرٌة
الكلسٌة الدقٌقة لطوابق الكونٌاسٌان –
السانتونٌان – الكامبانٌان فً الجزء
الشمالً الشرقً من سلسلة الجبال التدمرٌة
الشمالٌة  ،سورٌة".
(( دراسة بترولوجٌة ترسٌبٌة لتشكٌلة
الكورشٌنا دولومٌت فً تركٌب دبٌسان –
منخفض الرقة))..

العلوم

 دراسة مقدرة العملٌات فً أدوات
الضبط اإلحصائٌة للجودة وذلك لتحسٌن
الجودة فً مطابقة المواصفات

رنٌم خلٌل

العلوم

 دراسة كمومٌة و ترمودٌنامبكٌة
نظرٌة لبعض الفلورٌنات

فإاد الجنٌد

فٌزٌاء

العلوم

حساب الجرعة االشعاعٌة للعاملٌن فً 
مجال التصوٌر اإلشعاعً
التدخلً
بلستعمال طرٌفة مونتً كارلو الكود
MNCP
دراسة امكانٌة تحضٌر خبلٌا شمسٌة 
من أكسٌد صباؼٌة باستخدام بنى نانوٌة
الزنك

توفٌق الجزار

وقاٌة أشعة

د.ماجدة نحٌلً

عبل عامر

فٌزٌاء

د .إبراهٌم ؼرٌبً

العلوم

اإلشعاعٌة للمرضى الجرعة تقببم 
الخاضعٌن للقثطرة القلبٌة

شجاع شبول

إشعاعٌة

د.سهام طرابٌشً
د.أنس اسماعٌل

العلوم

تقٌٌم الجرعة اإلشعاعٌة للعاملٌن فً 
ؼرؾ القثطزة القلبٌة

رهام الوٌس

وقاٌة أشعة

د.سهام طرابٌشً
د.أنس اسماعٌل

العلوم

تحضٌر أؼشٌة رقٌقة من أكسٌد الفضة 
الضوئٌة ودراسة خصائصها البنٌوٌة و

بسمة شٌاح

فٌزٌاء

د.كمال كاٌد

العلوم


دراسة الخواص الفٌزٌائٌة للقرمٌد
المستخدمة بمواد والسٌرامٌك و الؽرانٌت
البناء فٌسورٌا

رنا الخطٌب

فٌزٌاء

د.معن سلٌم
د.مدٌن عامر

العلوم

العلوم
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ٌمام العبدون

الجٌولوجٌا
التطبٌقٌة

د .كاٌد معلوله

مروة محمود

الجٌولوجٌا
التطبٌقٌة

د .محمد القاضً

احصاء رٌاضً

د.محمد بشٌر
ؼرة

د ،نبٌل جودٌة د.
مصطفى صائم
الدهر
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العلوم

تحضٌر أؼشٌة رقٌقة ذات بنى نانوٌة 
مختلفة ودراسة من أكسٌد الزنك بطرائق
خصائصها

نبال بو
حسون

فٌزٌاء

د.إبراهٌم الؽرٌبً
د.كمال كاٌد

العلوم

تصنٌع أؼشٌة من ثنائً أكسٌد التٌتانٌوم 
والحفزٌة ودراسة خصائصهاالضوئٌة

رهؾ نصري

فٌزٌاء

د.حمود عرابً د.
كمال كاٌد

العلوم

 دراسة تؤثٌر عصٌر ثمار نبات الـ
 Soursopعلى استقبلب الؽلكوز
والدهون فً دم الجرذ

حسن عبد
حسن

الكٌمٌاء

أ.د .سامح حمو

 دراسة المركبات الحٌوٌة المستخلصة
Grape
من بذور وقشور العنب
 pomaceوتؤثٌرها على التفاعبلت
الكٌمٌائٌة فً النباتات
 اصطناع بلورات سائلة وتوصٌفها
الستعمالها كعمبلء معالجة لتحضٌر
رٌزٌنات إٌبوكسً جدٌدة

حسام الدٌن
البلح

الكٌمٌاء

أ.د .سامح حمو

قاسم سلٌمان

الكٌمٌاء

أ.م.د سحر
الحرٌري

العلوم

 تؤثٌر تطفٌر البنسٌلٌوم فً تحسٌن إنتاج
البنسٌلٌن واختبار فعالٌته على بعض
الجراثٌم المقاومة

راٌة برٌز

علم الحٌاة النباتٌة

د فائزة األطرش

الحقوق

 سلطة القاضً الجزائً فً محاكمة
المتهم الؽائب أمام المحكمة الجنائٌة الدولٌة

ارٌة شٌخ
خموس

القانون الجزائً

د.عبود السراج

الحقوق

 أثر تعدد الجرائم فً العقاب
واإلجراءات الجزائٌة -دراسة مقارنة

مجد صقر

القانون الجزائً

د.تمٌم مكائٌل

الحقوق

 القانون الدولً والشركات األمنٌة
والعسكرٌة الخاصة

حسن الشماط

القنون الدولً

د.عماد الدٌن
المحمد

الحقوق

 الطبٌعة القانونٌة للمسإولٌة المدنٌة
للمهندسوالمقاول عن سبلمة البناء

محمد دروٌش

القانون الخاص

د.جمال مذكور

الحقوق

 تعدٌل الدساتٌر وتعطٌلها فً ظل
األنظمة الدستورٌة المعاصرة  -دراسة
تحلٌلٌة مقارنة

فرح عٌد

القانون العام

د.عٌد قرٌطم
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الحقوق

 إدارة الشركات الدولة بؤسلوب القانون
الخاص (الشركة السورٌة لبلتصاالات -
دراسة تحلٌلٌة

محمد الخلؾ
العٌسى

القانون العام

د.محمد العموري

الحقوق

 دزور القانون فً ضبط االقتصاد
الخفً  -دراسة مقارنة

رٌما مرشد

القانون العام

د.منى ادلبً

الحقوق

 المساءلة المسلكٌة للقضاة

نعمت
رحمون

القانون العام

د.نجم األحمد

الحقوق

 مبدأ استقبلل القضاء كضمانة للحقوق
والحرٌات العامة  -دراسة مقارنة

لٌنا تلو

القانون العام

د.باسم عزو

الحقوق

 الصلح الضرٌبً  -دراسة مقارنة

حكمت سبلم

القانون العام

د .منى ادلبً

الحقوق

 أحكام تخفٌؾ المسإولٌة المدنٌة

امجد علً

القانون الخاص

د.جودت هندي

الحقوق

 دور الضبط اإلداري الخاص فً حماٌة
النظام العام

منار مرهج

القانون العام

د.عمار التركاوي

الحقوق

 دور التحكٌم فً حل المنازعات
االدارٌة عبر العقدٌة

عمار القصبة

القانون العام

د .محمد العموري

الحقوق

 حقوق المتهم فً مواجهة سلطات
الضبط الجنائً فً المواثٌق الدولٌة لحقوق
االنسان والقانون الوطنً  -دراسة مقارنة

أوس شعبان

القانون الدولً

د .نور الدٌن
خازم

الحقوق

 الحصانة البرلمانٌة ضد االجراءات
الجنائٌة  -دراسة مقارنة

جاسم الشعلة

القانون العام

د.عصام
التكروري

الحقوق

 طبٌعة الدعاوى العقارٌة

ؼنى الدبج

القانون الخاص

د.احمد الحراكً
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الحقوق

 المعاملة الضرٌبٌة االلكترونٌة

سارة زٌن
العابدٌن

القانوم العام

د.محمد الحبلق

الحقوق

 البٌع البحري  -سٌؾ CIF

لمى كشٌك

القانون التجاري

د.بسام شٌخ
العشرة

الحقوق

 أحكام القبول فً التعاقد االلكترونً

علً الحسٌن

القانون الخاص

د.فواز الصالح

الحقوق

 السلطة التقدٌرٌة فً القرار االداري

رٌم ٌبرودي

القانون العام

د.احمد اسماعٌل

الحقوق

 الحماٌة القانونٌة للموال العامة وأثرها
على سٌر المرفق العام

سامً المهشم

القانون العام

د.احمد اسماعٌل

الحقوق

 تدوٌل النزاعات الداخلٌة فً التنظٌم
الدولً المعاصر (كوسوفا دراسة حالة)

أحمد موسى

القانون الدولً

د.جاسم زكرٌا

الحقوق

 الحماٌة الجزائٌة للسبلمة اإلحٌائٌة وفقا
للقانون السوري

لٌث الصالح

القانون الخاص

دٌ.وسؾ الرفاعً

الحقوق

 دور لوائح الضبط اإلداري فً حماٌة
الحقوق والحرٌات العامة  -دراسة مقارنة

علً أمٌن

القانون العام

د.سنان عمار

الحقوق

 دور المنظمة الدولٌة للشرطة الجنائٌة
(االنتربول) فً مكافحة االرهاب

احمد الحسن

القانون الدولً

د.نور الدٌن خازم

الحقوق

 خطؤطبٌب التخدٌر

ارٌج محمد

القانون الخاص

د.محمد حاتم
البٌات

الحقوق

 الترخٌص االداري  -دراسة مقارنة

ؼسان
الجٌوش

القانون العام

د.عمار التركاوي
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الحقوق

 النظام القانونً للقسمة الرضائٌة للعقار
 -دراسة مقارنة

حسن ٌعقوب

القانون الخاص

د.زهٌر حرح

الحقوق

 حرٌة الصحافة وضماناتها الدستورٌة
والقانونٌة  -دراسة مقارنة

مرح دلول

القانون العام

د.جمٌلة الشربجً

الحقوق

 المركز القانونً لوكٌل التفلٌسة بٌن
كتلة الدائنٌن والمدٌن المفلس

محمد طارق
الحموي

القانون التجاري

د.حنان ملٌكه

الحقوق

 تنازع القوانٌن فً عقود االنتقال الدولٌة
لبلعبً كرة القدم المحترفٌن

طارق
حمودي

القانون العام

د.ساجر الخابور

الحقوق

 المتهم الفار من العدالة بٌن القانون
والتطبٌق  -دراسة مقارنة

هبة شمس
الدٌن

القانون الجزائً

د.بارعة القدسً

الحقوق

 طرد األجانب لضرورات المن القومً

اسماعٌل
بٌطار

القانون الدولً

دٌ.اسر الحوٌش

الحقوق

 التجاوزات المرتكبة من قبل التحالؾ
الدولً ضد االرهاب بحق المدنٌٌن فً
العراق

احمد
الفرواتً

القانون الدولً

د.جاسم زكرٌا

الحقوق

 الخطؤ السلبً فً المسإولٌة المدنٌة

مٌادة بسرك

القانون الخاص

د.علً الجاسم

الحقوق

 صكوك التموٌل المتوافقة مع الشرٌعة
االسبلمٌة  -دراسة قانونٌة

محمد انس
نجم

القانون التجاري

د.سهٌر الجندي

الحقوق

 حماٌة حقوق ضحاٌا التعذٌب فً
القانون الدولً

محمد خالد
الٌوسؾ

القانون الدولً

د.رنا عبود

الحقوق

 دور لجنة الموازنة والحسابات فً
إقرار الموازنة العامة  -درساة مقارنة

اٌهم سلٌمان

القانون العام

د.منى ادلبً
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الحقوق

 أثر تجاوز الوكٌل حدود وكالته

الحقوق

 المسإولٌة الموضوعٌة فً القانون
الوضعً والفقه اإلسبلمً

أمل شهاب
الدٌن

الحقوق

 مشروعٌة التدابٌر القسرٌة االنفرادٌة
األمرٌكٌة -الوروبٌة على سورٌة منذ عام
2003

أرٌج الكنج

القانون الدولً

الحقوق

 السٌاسة الجنائٌة للمشروع السوري فً
مكافحة اإلرهاب

خلدون
ٌاسمٌنة

القانون الجزائً

د.عٌسى المخول

الحقوق

 رقابة القضاء االداري على تطبٌق
قاعدة تخصٌص األهداؾ  -دراسة مقارنة

حسٌن العباس

القانون العام

د.عٌد قرٌطم

الحقوق

 الحماٌة المكملة فً القانون الدولً
لبلجئٌن

احمد حسٌن

القانون الدولً

د.امل ٌازجً

الحقوق

 دور الؽرامة التهدٌدٌة فً التنفٌذ العٌنً
لبللتزام

اٌفا رمضان

القانون الخاص

د.عمران كحٌل

الحقوق

 السلطة القضائٌة فً النظام الدستوري
للوالٌات المتحدة األمٌركٌة  -دراسة
تحلٌلٌة

عبلء ابراهٌم

القانون العام

د.حسن البحري

الحقوق

 التعوٌض عن التوقٌؾ االحتٌاطً ؼٌر
المبرر

جٌداء العبد
الواحد

القانون الجزائً

د.عبد الجبار
الحنٌص

الحقوق

 نظام التحكٌم فً سوق دمشق لؤلوراق
المالٌة

نبٌل الحمامً

القانون التجاري

د.مٌسون
المصري

الحقوق

 مدى مشروعٌة التنازل عن المؤجور -
دراسة مقارنة بٌن القانون السوري
والقانون المصري والفقه اإلسبلمً

شٌرٌن
بٌرقدار

القانون الخاص

د.مإٌد زٌدان
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نسرٌن
الطحان
العدس

القانون الخاص

د.فواز الصالح

القانون الخاص

د.نبٌل المقداد

د.نور الدٌن خازم
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الحقوق

 عقد المتاجرة بالهامش فً األسواق
المالٌة

الحقوق

 الرقابة على دستورٌة المعاهدات
الدولٌة  -دراسة مقارنة

الحقوق

 تنازع القوانٌن فً سند السحب الدولً
وفق اتفاقٌة جنٌؾ واالقوانٌن الوطنٌة

ربا ابو خٌر

الحقوق

 دور الضرائب البٌئٌة فً تحقٌق التنمٌة
المستدامة  -دراسة تحلٌلٌة

فرح فرهود

القانون العام

الحقوق

 تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة وأثره على
أداء المرفق العام

صبا الحسن

القانون العام

د.سنان عمار

الحقوق

 واجب االلتزام بالسرٌة لدى الموظؾ
العام

بوال دبرة

القانون العام

د.باسم عزو

الحقوق

 جرٌمة إشراك األطفال فً األعمال
القتالٌة

نبٌهة جودة

القانون الجزائً

د.بارعة القدسً

الحقوق

 االنقاذ البحري من الوجهة القانونٌة

زٌزؾ العبلن

القانون التجاري

د.محمد فاروق
ابو الشامات

الحقوق

 دور التنسٌق الضرٌبً فً تحقٌق
التكامل االقتصادي

محمد حمزة
الطحان

االقانون العام

د.محمد خٌر
العكام

الحقوق

 اإلنفاق العام االجتماعً  -دراسة
مقارنة

ارٌج سعٌد

االقانون العام

د.محمد العموري

الحقوق

 النظام القانونً لعقد النشر

نسرٌن الحمد

القانون الخاص

د.جودت هندي
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مرهؾ كله

القانون التجاري

د.حنان ملٌكه

ٌعقوب
شحرور

القانون العام

د.جمٌلة الشربجً

القانون الدولً

د.ساجر الخابور

د.محمد خٌر
العكام
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الحقوق

 مدى تؤثٌر حسن النٌة على قٌود السجل
العقاري

محمود حسن

القانون الخاص

د.أحمد الحراكً

الحقوق

 دور عقد االلتزام فً إدارة المرافق
العامة  -دراسة مقارنة

محمد حسان
علوان

القانون العام

د.جمٌل صابونً
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الملحق ()5
أبحاث الدكتوراه المنجزة للعام 2019
اسم الكلية

الهندسة المدنية

اسم الطالب

اسم البحث

 استخدام التحلٌل الدٌنامٌكً القتراح إجراءات مناسبة لرفع جهاد سابا
كفاءة منظومة مٌاه الشرب بمدٌنة دمشق فً حالة التزوٌد
المتقطع

دكتوراه في:
اسم االختصاص

بإشراف:
اسم المشرف

مائٌة

دٌ .وسؾ مرعً

الهندسة المدنية

( السلوك اآلنً (اللحظً ) والطوٌل االمد للخرسانة
المعدلة بالبوزو الن الطبٌعً )

هٌفاء جمعة

إنشائً

د .رٌاض العٌسى

الهندسة المدنية

 دراسة تجرٌبٌة لتحسٌن سلوك الجدران الحجرٌة الكلسٌة
القدٌمة باستخدام إضافات للمونة تحت تؤثٌر أحمال دٌنامٌكٌة

ؼادة العسراوي

إنشائً

د محمد نزٌه الٌؽشً
اٌلوش

الهندسة المدنية

 تقوٌة جوائز الجسورإ البٌتونٌة المسلحة مسبقة االجهاد
والمعرضة لضٌاعات فً سبق االجهاد باستخدام رقائق ال
 CFRBوتقنٌة االمثلة االنشائً

ٌامن علً

إنشائً

د .عبد الحمٌد كٌخٌا

الهندسة المدنية

 تقٌٌم المنحنٌات االفقٌة المنفذة على الطرق المركزٌة
باستخدام مفاهٌم الوثوقٌة

عبٌر الزهنون

النقل و
المواصبلت

د .اندراوس سعود

الهندسة المدنية

 تطوٌر طرٌقة لتقٌٌم أداء التقاطعات المنظمة بإشارات
ضوئٌة فً ظروؾ المدن السورٌة

محمد ابراهٌم

النقل و
المواصبلت

شفٌق داإد

كلية اآلداب

 الخطاب اللؽوي التضلٌلً بٌن الموضوعٌة والذاتٌة

ٌامن دٌب

دراسات أدبٌة

حامد فرزات

كلية اآلداب

 بٌوتات الشعر والمعرقون فٌه ،فً الجاهلٌة واإلسبلم –
دراسة تؤصٌلٌة

رشا الكردي

دراسات أدبٌة

محمد شفٌق البٌطار
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كلية اآلداب

 األداء الببلؼً فً سقوط الزند للمعري – دراسة ببلؼٌة
أسلوبٌة

فوازة محمد
األحمد الظاهر

نقد وببلؼة

محمد هٌثم ؼرة

كلية اآلداب

 القاعدة النحوٌة بٌن الصناعة والمعنى فً مص ّنفات أبً
علًّ الفارسًّ ت 377هـ

حسٌن عبود
الكروط

دراسات لؽوٌة

أٌمن الشوا

كلية اآلداب

 األثر الثقافً فً شعر القرن الرابع الهجري فً المشرق
العربً

زٌنب محمد
خٌر الشربجً

دراسات أدبٌة

خالد الحلبونً

كلية اآلداب

 شعرٌة القصٌدة السورٌة بٌن عامً 2010-1990

راجً سلٌم
شاهٌن

دراسات أدبٌة

رٌاض العوابدة

كلية اآلداب

 ابن المعتز ،قراءة نحوٌة فً ضوء نظرٌة النظم

ٌوسؾ ذٌب
العمر

دراسات لؽوٌة

أٌمن الشوا

كلية اآلداب

 الجهود اللؽوٌة عند تمام حسّان ،دراسة تؤصٌلٌة نقدٌة

نزٌه عبد
الرحمن
العودات

دراسات لؽوٌة

محمد موعد

كلية اآلداب

 التوسع فً بناء الحكم النحوي عند ابن مالك (672هـ)
دراسة وصفٌة نقدٌة

مهند بٌازٌد

دراسات لؽوٌة

نبٌل أبو عمشة

كلية اآلداب

 إشكالٌة المحدّثٌن مع الدرس النحوي

خلٌل سوٌحل

دراسات لؽوٌة

أٌمن الشوا

كلية اآلداب

 شعراء قبٌلة خزاعة :أخبارهم وأشعارهم فً الجاهلٌة
واإلسبلم

صفٌّة جنٌدي

دراسات أدبٌة

عبد الكرٌم محمد
حسٌن

كلية اآلداب

 الجهود اللؽوٌة عند إبراهٌم أنٌس – دراسة تؤصٌلٌة -
نقدٌة

سناء شهاب
الدٌن

دراسات لؽوٌة

إبراهٌم عبدهللا

كلية اآلداب

 الزمن فً الرواٌة السورٌة التسعٌنات فً القرن العشرٌن
نموذجا ً

منال البٌطار

دراسات أدبٌة

وائل بركات
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كلية اآلداب

 من الواقع إلى الفضٌلة عند لٌو شتراوس

نارٌمان عامر

فلسفة أمرٌكٌة
ومعاصرة

عماد شعٌبً

كلية اآلداب

 مشكلة المنهج عند بول كارل فٌٌرابند

منال خلٌؾ

منطق،
وابستمولوجٌا
العلوم

عماد شعٌبً

كلية اآلداب

 الواقع البٌئً فً المدٌنة الصناعٌة بعدرا وآفاق تطوٌره

ٌاسر الثلجً

جؽرافٌا طبٌعٌة

ناظم عٌسى

كلية اآلداب

 البنٌة القطاعٌة لئلنتاج الزراعً ودورها فً تشكٌل
المنظومة اإلقلٌمٌة االقتصادٌة لمنطقة مصٌاؾ

بشر مصطفى
مدور

جؽرافٌا إقلٌمٌة

أسامة قدور

كلية اآلداب

 خصائص السحب المبلئمة لبلستمطار فً سورٌة

رٌم فٌاض

علم المناخ

علً موسى

كلية اآلداب

 الموارد الزراعٌة ودورها فً التنمٌة الصناعٌة فً
محافظة السوٌداء

منال نزٌه منذر

جؽرافٌة اقتصادٌة عبد الرإوؾ رهبان

كلية اآلداب

 التنمٌة اإلقلٌمٌة فً محافظة درعا

أمانً علً
سبلمة

جؽرافٌة إقلٌمٌة

إبراهٌم أحمد سعٌد

كلية اآلداب

 الوحدات الجؽرافٌة اإلقلٌمٌة األصؽرٌة فً السفح الؽربً
من جبل العرب

براء سبلم

جؽرافٌة إقلٌمٌة

أمٌن طربوش

كلية اآلداب

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائٌة فً حوض الخابور فً
سورٌة

عبد الحً حاج
أحمد

جؽرافٌا طبٌعٌة-
هٌدرولوجٌا -
مٌاه

مرٌم عٌسى

كلية اآلداب

 بنٌة المجتمع اإلقلٌمً االقتصادي فً منطقة النبك
واتجاهات تطوٌره

رٌم الطفٌلٌه

جؽرافٌة إقلٌمٌة

عبد الرإوؾ رهبان

كلية اآلداب

 الخمر والزٌت فً أوؼارٌت وإٌمار خبلل عصر البرونز
الحدٌث  1200-1600/ق.م/.

خلود جاموس

تارٌخ الشرق
القدٌم

جهاد عبود
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 مملكة شمال [ Sham] (1000-725ق.م).

عباس فرج

تارٌخ الشرق
القدٌم

عٌد مرعً

كلية اآلداب

 دراسة تارٌخٌة للسٌاسة الخارجٌة السورٌة بٌن عامً
1982-1973

محمد أنٌس
هرمز

تارٌخ عرب
حدٌث ومعاصر

سمر بهلوان

كلية اآلداب

 نظام الحكم واإلدارة فً الدولة اآلشورٌة الحدٌثة (-911
 612ق.م).

أحمد محمد دٌب تارٌخ الشرق
القدٌم
شبابٌبً

جهاد عبود

كلية اآلداب

 الدور األمرٌكً فً الصراع العربً – الصهٌونً بٌن
عامً 1991-1967

بشار أحمد
رسوق

تارٌخ عرب
حدٌث ومعاصر

سمر بهلوان

كلية اآلداب

 الصبلت الحضارٌة بٌن ببلد الرافدٌن وشبه الجزٌرة
العربٌة فً العصور التارٌخٌة القدٌمة

فردوس محمد
الخطٌب

تارٌخ الشرق
القدٌم

عٌد مرعً

كلية اآلداب

 وقؾ المسلمٌن فً دمشق وانعكاساته على الحٌاة
االجتماعٌة 1280-1255/هـ 1864-1839/م) دراسة
وثائقٌة

ؼدٌر نظٌر أبو
خلٌل

تارٌخ عرب
حدٌث ومعاصر

كامٌلٌا أبو جبل

كلية اآلداب

 النتائج االجتماعٌة – االقتصادٌة للتدخل الدولً بٌن عامً
1990-1975

سماح حج
معروؾ

تارٌخ عرب
حدٌث ومعاصر

حسام الناٌؾ

كلية اآلداب

 السٌاسة االستعمارٌة فً العراق والسعودٌة بٌن عامً
 – 1945-1914دراسة مقارنة

سعٌد سلطان

تارٌخ عرب
حدٌث ومعاصر

سمر بهلوان

كلية اآلداب

 تطور العبلقات االقتصادٌة السورٌة – الصٌنٌة -1963
2010

صباح رضا

تارٌخ عرب
حدٌث ومعاصر

أحمد الخضر

كلية اآلداب

 دراسة موارد ابن حمدون فً كتابه التذكرة الحمدونٌة
562-495هـ1166 -1101 /م

كرٌم سعد

تارٌخ عرب
وإسبلم

اكتمال إسماعٌل

كلية اآلداب

 ممالك المدن السورٌة – الحثٌة الحدٌثة -1200/
/750قبل المٌبلد

رضاب اسكندر

تارٌخ الشرق
القدٌم

جهاد عبود
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 نماذج األختام السورٌة وطبعاتها فً األناضول -2000/
 1700ق.م/.

سوزان
اسماعٌل

تارٌخ الشرق
القدٌم

جهاد عبود

كلية اآلداب

 العبلقة السٌاسٌة بٌن كٌانات شمال ببلد الشام والجزٌرة
الفراتٌة فً القرن السابع الهجري – الثالث عشر المٌبلدي
(658-600هـ1260-1203/م)

أحمد منصور

تارٌخ عرب
وإسبلم

سهٌل زكار

كلية اآلداب

 قٌاس جودة المعلومات فً المكتبات الطبٌة فً محافظة
دمشق – دراسة مٌدانٌة

اٌفلٌن جبارة

إدارة المكتبات
والمعلومات

أحمد علً

كلية اآلداب

 تحلٌل االستشهادات المرجعٌة المجازة فً كلٌة االقتصاد
فً جامعة تشرٌن :دراسة ببلٌومترٌة

مصطفى حسن

إدارة المكتبات
والمعلومات

عبد المجٌد مهنا

كلية اآلداب

 أبعاد التنمٌة اإلدارٌة فً ظروؾ التؤثٌرات الهٌكلٌة متعدد
المظاهر للعولمة المتصاعدة – دراسة نظرٌة – سورٌة
أنموذجا ً

أحمد إبراهٌم

علم االجتماع

أسعد ملً

كلية اآلداب

 صعوبات التكٌؾ والمعٌشة لدى األسرة المهجرة إلى
المنطقة الساحلٌة بسبب األزمة – دراسة مٌدانٌة فً محافظة
البلذقٌة لؤلسر خارج مراكز اإلٌواء

حمزة أحمد

علم االجتماع

هانً عمران

كلية اآلداب

 إشكالٌة العبلقة بٌن المثقؾ والسلطة فً المجتمع السوري
– دراسة مٌدانٌة

وسام وهٌب
الشلبً

علم االجتماع

أحمد حمدي الدكاك

كلية اآلداب

 الدالالت االجتماعٌة لصورة الجرٌمة كما تعكسها اإلذاعة
السورٌة :دراسة تحلٌلٌة لبرنامج حكم العدالة بإذاعة دمشق –
البرنامج العام 2016/2014

سهام محمد
سعود

علم االجتماع

عدنان مسلم

كلية اآلداب

 المعالجة اإلعبلمٌة لهجرة الشباب السوري خبلل العامٌن
 – 2016/2014دراسة تحلٌلٌة للقنوات الفضائٌة السورٌة
"اإلخبارٌة السورٌة– الفضائٌة السورٌة – سما"

مازن خضور

علم االجتماع

عزت شاهٌن

كلية اآلداب

 عبادة آلهة الشمس ورموزها فً سورٌة خبلل العصر
الرومانً

عبد الوهاب أبو
صالح

آثار كبلسٌكٌة

سعٌد الحجً

كلية اآلداب

 ظهور وتطور العربة فً سورٌة من عصر البرونز
المبكر وحتى عصر الحدٌد  /333-3000/ق.م.

مٌاسه دٌب

تارٌخ وآثار شرق
قدٌم

مؤمون عبدالكرٌم

155

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
العبلقات الدولٌة

د.فادي خلٌل

العلوم السياسية

 السٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تجاه سورٌة عبد هللا األحمر
فً عهد إدارة الرئٌس باراك أوباما

العلوم السياسية

 التكتبلت االقتصادٌة فً القارة األفرٌقٌة -مقومات نجاحها
والتحدٌات التً تواجهها

جبلل علً

العبلقات
االقتصادٌة الدولٌة

د .صابر بلول

العلوم السياسية

 المصالح االقتصادٌة لبلتحاد األوروبً مع إٌران

فراس سبور

العبلقات
االقتصادٌة الدولٌة

د .خالد رعد

العلوم السياسية

 أثر التنافس السٌاسً بٌن المحافظٌن واإلصبلحٌٌن على
صنع السٌاسة العامة فً إٌران

ساعود ساعود

الدراسات
السٌاسٌة

د.مٌشٌل شٌحة

العلوم السياسية

 إدارة النزاع حول موارد المٌاه  :حالة حوضً دجلة
والفرات

بهاء الرقمانً

العبلقات الدولٌة

د .فادي خلٌل

العلوم السياسية

 السٌاسة الخارجٌة الروسٌة تجاه رابطة الدول المستقلة
(الكومنولث) بعد انتهاء الحرب الباردة

مدٌن حبٌب

العبلقات الدولٌة

د.احمد ناصوري-
د.محمد حسون

العلوم السياسية

 اٌران والتنافس الجٌوسٌاسً على أمن الخلٌج العربً
2011 -1991

أروى ٌوسؾ

العبلقات الدولٌة

د.محمد حسون -
د.أحمد ناصوري

كلية االقتصاد

 أثر سعر الصرؾ الحقٌقً على مٌزان المدفوعات بداللة
المناهج التحلٌلٌة -دراسة تحلٌلٌة االقتصاد السوري

فإاد علً

اقتصاد عام

عدنان سلٌمان

كلية االقتصاد

 دراسة وتحلٌل العبلقة ما بٌن البطالة والتضخم
وانعكاساتها على االقتصاد السوري

رانٌا معبل

اقتصاد عام

محمد جمٌل عمر

كلية االقتصاد

 دور برنامج اإلصبلح االقتصادي فً إعادة توزٌع الدخل
القومً فً سورٌة -دراسة تحلٌلٌة للدور والمنعكسات

أٌهم حمٌدي

اقتصاد عام

عدنان سلٌمان

كلية االقتصاد

 أثر االستثمار على أسعار األسهم -دراسة مقارنة بٌن
سوق المال التركً وسوق المال المصري خبلل الفترة
2016-2001

حسٌن الضعٌؾ

أسواق مالٌة

علً كنعان
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كلية االقتصاد

 أثر التوافق بٌن الموجودات والمطلوبات فً األداء المالً
للمصارؾ التجارٌة التقلٌدٌة -دراسة تطبٌقٌة على المصارؾ
السورٌة التقلٌدٌة الخاصة

ماهر أدنوؾ

إدارة أعمال

ؼزوان علً

كلية االقتصاد

 دور ضؽوط العمل فً العبلقة بٌن سٌاسات االندماج
وأداء الموارد البشرٌة

أحمد الحلو

إدارة أعمال

أٌمن دٌوب

كلية االقتصاد

 أثر تموٌل المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة على مخاطر
المإسسات المالٌة

مً مخلوؾ

إدارة أعمال

فواز صالوم حموي

كلية االقتصاد

 بحوث اإلعبلن ودورها فً زٌادة الحصة السوقٌة
للمنظمات -دراسة مٌدانٌة فً المصارؾ السورٌة

أحمد قشعور

تسوٌق

علً الخضر

كلية االقتصاد

 نموذج مقترح الستخدام مصفوفة األداء المتوازن فً تقٌٌم
األداء االستراتٌجً فً المصارؾ -دراسة تحلٌلٌة مقارنة
على عٌنة من المصارؾ العامة والخاصة فً محافظة دمشق

لٌبلس اللحام

علوم مالٌة

عفٌؾ صندوق

كلية االقتصاد

 اهمٌة راس المال الفكري فً المصارؾ التجرٌة واثره
على االداء فً ظل المعرفة  -دراسة تطبٌقٌة على المصارؾ
التجارٌة المدرجة فً سوق دمشق لبلوراق المالٌة

وائل هناوي

علوم مالٌة

عبد الرزاق القاسم

كلية االقتصاد

 التقٌٌم المحاسبً لعملٌات توحٌد االعمال واثرها فً اداء
المصارؾ باستخدام نموذج  - CAMELSدراسة تحلٌلٌة

عدنان البحادي

محاسبة

بطرس مٌالة

كلية االقتصاد

 أثر جودة التدقٌق الداخلً فً إدارة األرباح -دراسة
تطبٌقٌة

سامً عبد
الوهاب

محاسبة

علً ٌوسؾ

كلية االقتصاد

 اثر استخدام المعاٌنة االحصائٌة فً كفاءة تدقٌق الحسابات
وفعالٌته  -دراسة تطبٌقٌة

هاشم صافً

مراجعة

عصام قرٌط

كلية االقتصاد

 إمكانٌة تطبٌق إطار كوبت ( )COBITلتحسٌن أداء
منظمات االعمال فً سورٌة  -دراسة تطبٌقٌة

محمد عوكل

مراجعة

عصام قرٌط

كلية االقتصاد

 اثر التدقٌق الداخلً القائم على المخاطر فً كفاءة التدقٌق
الخارجً _دراسة تطبٌقٌة

أحمد رمضان

مراجعة

حسٌن دحدوح
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كلية الشريعة

 الماهٌة والداللة علٌها عند األصولٌٌن والفقهاء -دراسة
تؤصٌلٌة تطبٌقٌة

إٌمان حموش

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

د.ؼٌداء المصري

كلية الشريعة

 ضوابط اإلصبلح فً الفقه اإلسبلمً

رفٌؾ الصباغ

الفقه اإلسبلمً
وأصوله

أ.د.محمد توفٌق
رمضان

المعهد العالي
للدبحوث
والدراسات
الزلزالية
المعهد العالي
للدبحوث
والدراسات
الزلزالية
المعهد العالي
لبحوث الليزر

 رفع كفاءة المبانً والمنشآت من خبلل تقنٌة مخمد
السوائل

دانٌا هشام أنٌس

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

د .مٌادة األحمد الكوسا

 تدعٌم الركائز الجدارٌة للجسور البٌتونٌة المنفذة محلٌا ً
باستخدام عناصر فوالذٌة وبتطبٌق سبق اجهاد عرضً
لمقاومة الحمبلت الزلزالٌة

سامر عبد
القادر عقٌل

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

د .رأفت ادلبً

 دراسة أثر البارامترات الضوئٌة فً االستفادة من الطاقة
الهٌدروجٌنٌة

وسام نزٌه أبو
الخٌر عبد
القادر

د.سهام طرابٌشً

المعهد العالي للغات

 تحلٌل الحاجات اللؽوٌة للطبلب ؼٌر المختصٌن فً اللؽة
العربٌة ؾ ي مواقؾ االتصال اللؽوي و بناء وحدات مقترحة

سوسن المقداد

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

أ.د .فرح المطلق

المعهد العالي للغات

 التراكٌب اللؽوٌة الشائعة فً العلوم الصحٌة  -دراسة
تحلٌلٌة مٌدانٌة

عبدالباقً
الزعٌل العبد

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

د.حسن األحمد

المعهد العالي للغات

 تقوٌم محتوى كتب تعلٌم اللؽة العربٌة للناطقٌن بؽٌرها
وفق االطار المرجعً األوروبً المشترك للؽات-دراسة
تحلٌلٌة للمستوى  B2من سلسلة دار البحٌرة

نعٌم الدٌات

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

دٌ .وحنا البلطً

المعهد العالي للغات

 تقوٌم محتوى كتب القراءة فً ضوء مقاربة أكتفل
[ ]ACTFLللكفاءة اللؽوٌة وتصمٌم محتوى قرائً مقترح -
دراسة تحلٌلٌة فً معهد تعلٌم اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها
بدمشق
 تحلٌل المٌزة النسبٌة والتنافسٌة لبعض النتجات الزراعٌة
وأهمٌتها فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة "الحمضٌات،زٌت
الزٌتون"

هٌام العلٌوي

هندسة إنشائٌة
زلزالٌة

د .حسن األحمد

احمد حسٌن
دٌاب

اقتصاد زراعً

أ.د علً عبد العزٌز

الزراعة

 تؤثٌر فٌتامٌن  B12و اللٌبوبروتٌنات منخفضة الكثافة
 LDLفً مإشرات السائل المنوي المجمد وقدرته االخصابٌة
عند الماعز الشامً

محمد انٌس
شلطؾ

اإلنتاج الحٌوانً

أ.د صاموئٌل موسى

الزراعة
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الزراعة

 التنوع الوراثً والتعبٌر المورثً لبعض المورثات
المرتبطة باإلجهاد الحراري عند الدجاج المحلً

فادٌا محمد
شكري خلٌل

اإلنتاج الحٌوانً

أ.د موسى عبود

الزراعة

 المكافحة الحٌوٌة لحافرة أوراق البندورة Tuta
Lepidoptera: "Meyrick" absoluta
Gelechiidae

علً عزٌز
دروٌش

وقاٌة النبات

أ.د عبد النبً بشٌر

لزراعة

 دراسة بٌئٌة وحٌوٌة لعثة ثمار التمر الصؽرى " الحمٌرة
"  Batrachedra amydraula Meyerوأعدائها
الحٌوٌة فً المنطقة الشرقٌة من سورٌة

سامر حسٌن
الحسن العامر

علوم وقاٌة النبات

أ.د لإي أصبلن

الزراعة

 استنباط سبلالت من بعض أصناؾ البطاطا بزراعة
الكالوس ،واختبار مدى تحملها لئلجهاد الملحً

رٌما رٌاض
مصا

علوم البستنة

أ.د خلٌل المعري

الزراعة

 إدارة بٌانات الموارد الزراعٌة باستخدام تقنٌات االستشعار جبلل محمد
عن بعد باالعتماد على منظومة معلوماتٌة زراعٌة مقارنة مع ؼزاله
الطرٌقة التقلٌدٌة لناحٌة الثعلة فً محافظة السوٌداء

االقتصاد
الزراعً

أ.د اسكندر إسماعٌل

الزراعة

 تؤثٌر تفل الزٌتون الطازج والمخمر وسماد األبقار فً
حركٌة الحجٌد والزنك فً تربة كلسٌة ،ودورهما فً نمو
القمح

عبد الكرٌم
احمد جعفر

علوم التربة

د .أكرم البلخً

لزراعة

 تؤثٌر إضافة رٌش الدجاج المعالج إلى الخلطات العلفٌة فً كنان محمد
ساعود
المإشرات اإلنتاجٌة للفروج ودجاج البٌض

اإلنتاج الحٌوانً

أ.د ٌحٌى القٌسً

الزراعة

مٌس محمد
المعاز

قسم الموارد
الطبٌعٌة المتجددة
والبٌئة

أ.د .أحمد الحاج أحمد

 دراسة بعض عناصر البٌئة الذاتٌة للصنوبر البروتً
 Pinus brutiaوالسندٌان العادي Quercus
 Calliprinosوالقطلب Arbutus andrachne


الزراعة

 دراسة الخصائص الكٌمٌائٌة والمعدنٌة لترب هضبة الشٌن لإي محمود
رفاعً
البازلتٌة وطرائق تحسٌنها

علوم التربة

أ.د محمد سعٌد الشاطر

الزراعة

 استنباط بعض الهجن من الذرة الصفراء  Zea mays Lرٌم عٌسى
المنصور
باعتماد بعض المعاٌٌر المرتبطة بتحمل إجهاد الجفاؾ

المحاصٌل الحقلٌة

أ.د حسن عزام
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الزراعة

 تؤثٌر استخدام الزٌوت النباتٌة فً الخصائص التصنٌعٌة
والوظٌفٌة لبعض منتجات المخابز المحلٌة

أحمد بسام
العرموش

علوم األؼذٌة

أ.د.أنور الحاج علً

الزراعة

 تؤثٌراستخدام مسحوق البٌض والبروبٌوتك فً بعض
المإشرات اإلنتاجٌة والتناسلٌة للفري

عمر نعسان
الحاج عمر

اإلنتاج الحٌوانً

أ.دٌ .حٌى القٌسً

الزراعة

 دراسة كٌمٌائٌة خلوٌة وجزٌئٌة إلنتاج قلوٌدات التروبان
من مزارع الكالوس لنبات البنج الذهبً Hyoscyamus
aureus

شذى حسن بشر المحاصٌل الحقلٌة

د .رلى ٌعقوب

الزراعة

 عزل سبلالت محلٌة من بكترٌا حمض اللبن وانتخاب
أفضلها الستعمالها كبادئات لتصنٌع اللحوم المتخمرة

إٌمان توفٌق
عسقول

علوم األؼذٌة

أ.د .عبد الوهاب
مرعً

الزراعة

 مقارنة تقنٌات الزراعة بدون تربة والزراعة المائٌة فً
نمو وإنتاجٌة هجٌنٌن من البندورة

ماهر ٌاسٌن
حسن

علوم البستنة

أ.د حسان عبٌد

الزراعة

 تؤثٌر استخدام درٌس عروش الفول السودانً وتفل
الحمضٌات المجفؾ كبدائل علفٌة فً تؽذٌة نعاج العواس
وتسمٌن حمبلنها

سالم علً دٌب

اإلنتاج الحٌوانً

د.فٌصل مٌا

الزراعة

 دراسة تؤثٌر التحلٌل البروتٌنً والعوامل األخرى فً
ظهور الطعم المر فً الجبنة المطبوخة القابلة للمد

محمد إبراهٌم
الشهابً

علوم األؼذٌة

أ.د صٌاح أبو ؼرة

الزراعة

 دراسة العبلقة بٌن خصائص المادة العضوٌة المضافة
وحركٌتها وتطور بعض الخصائص الفٌزٌا – مائٌة
والخصوبٌة للتربة

منال زهٌر
الحافظ

علوم التربة

أ.د.نجم الدٌن الشرابً

الزراعة

 تؤثٌر إضافة طحٌن بذور الكتان فً صفات الجودة للسجق
المحضر من لحم الدجاج

عبد الكرٌم
محمد حسٌن

علوم األؼذٌة

أ.د .عبد الوهاب
مرعً

الزراعة

 تقٌٌم الخصائص التصنٌعٌة لدقٌق القمح السوري المدعم
ببعض البروتٌنات الحٌوانٌة والنباتٌة

عبلء مفٌد
مٌكائٌل

علوم األؼذٌة

أ.د عبد الحكٌم عزٌزٌة

الزراعة

 دراسة بٌئٌة وحٌوٌة لجنس
 Hymenoptera:Encyrtidae Microterystالمتطفل
على الحشرات القشرٌة فً سورٌة

عبلء تركً
صالح

وقاٌة النبات

أ.د.عبد النبً بشٌر
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الهندسة الرٌفٌة

أ.د.رٌاض بلدٌة

الزراعة

 تؤثٌر مستوٌات مختلفة من الكومبوست والري الناقص فً
خواص التربة وإنتاجٌة النبات

علوم التربة

أ.د.محمد سعٌد الشاطر

الزراعة

نبٌلة مصطفى
 تؤثٌر الملوثات العضوٌة نفط -ماء الجفت فً الخواص
الحٌوٌة والخصوبٌة واإلنتاجٌة للتربة وإمكانٌة معالجتها حٌوٌا كرٌدي

الصيدلة

 تطوٌر طرٌقة لفصل مصاوؼات بعض المركبات المإثرة
على مستقببلت بٌتا بتقنٌة الكروماتوؼرافٌا السائلة عالٌة
األداء HPLC

عبل ٌونس

الكٌمٌاء التحلٌلة
التطبٌقٌة

د .فداء عم علً

الصيدلة

 دراسة مقارنة للمكونات الكٌمٌائٌة المعزولة من أصناؾ
الوردة الدمشقٌة المنتشرة فً عدة مناطق من سورٌة وتحدٌد
الفعالٌة الحٌوٌة المثبطة ألنزٌم اللٌباز

سهر النقري

العقاقٌر والنباتات
الطبٌة

د .عصام الشماع

الصيدلة

 ترابط التعددات الشكلٌة لجٌنً  TCF7L2و KCNJ11
مع السكري من النمط الثانً وعبلقته باالستجابة العبلجٌة
للسلفونٌل ٌورٌا لدى سكان من سورٌة

اسامه مخزوم

الكٌمٌاء الحٌوٌة
السرٌرٌة

د فاٌزة القبٌلً

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 إطار عمل لتطوٌر البرمجٌات على اساس إدارة المخاطر
وهندسة المتطلبات وقٌمة العمل.

م .محمد مازن
المصطفى

هـ.الحواسٌب
واألتمتة

د .سمٌر كرمان
د .أكرم مسوح

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 المساهمة فً تطوٌر نظم االتصاالت البلسلكٌة المحددة
برمجٌا ً

مٌ.اسر جعمور

ه .اتصاالت

د .محمد سعٌد
الصفدي

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تصمٌم ونمذجة نظام اتصال مكروي وطرق تحسٌن
االداء من حٌث التنوع

م.أسامة
حرفوش

ه .اتصاالت

د.عبد الرزاق البدوٌة
د.خالد ٌزبك

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 استخدام الهوائٌات الذكٌة والنظم المتعددة المداخل
والمخارج فً نظم االتصاالت الحدٌثة من الجٌل الثالث

م .صادق برو

ه .اتصاالت

د .فرٌز عبود
د.شحادة موسى

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 استنباط المعرفة من نظم معلومات أمنٌة متنقلة ومتكاملة

م .معٌن قاسم

ه .اتصاالت

د .ندٌم شاهٌن

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 رفع أداء كشؾ األهداؾ بتحسٌن تابع الؽموض لئلشارة
الرادارٌة المرمزة بالتردد

م .خولة
قصاص

ه .اتصاالت

د .حسن أبو النور
د .أسامة قواص
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الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تطوٌر نظام هوائٌات عرٌض المجال نوع espar

م .بشٌر الشامً

ه .اتصاالت

د .حسن أبوالنور
د .محمد دٌب

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تطوٌر نموذج الحركة الرادٌوٌة بهدؾ تحسٌن أداء نظم
االتصاالت -تطبٌق فً االتصاالت الخلٌوٌة

م.اٌاد اسماعٌل

ه .اتصاالت

د.عبد الرزاق البدوٌة
د .حسن أبو النور

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تصمٌم هوائً فراكتل متعدد األنماط لشبكات الجٌل الرابع

م.عبد العزٌز
شقٌفه

ه .اتصاالت

د.عبد الرزاق البدوٌة
د .عبد الكرٌم السالم

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تطوٌر نظام خبٌر لتحلٌل الجودة والموثوقٌة فً نظام
اتصال حدٌث  -دراسة حالة:تحلٌل شجرة الخطؤفً منظومة
اتصاالت رقمٌة حدٌثة

م.كمال حمٌد

ه .اتصاالت

د.ندٌم شاهٌن

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تحسٌن فعالٌة الطاقة فً الجٌل الخامس من منظومات
االتصاالت النقالة

محمد حسٌن
امٌر زاده
قاسمً

ه .اتصاالت

د.محمد خالد شاهٌن
د.عبد الكرٌم السالم

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 نظم الزمن الحقٌقً لمطابقة األهداؾ وكشؾ الحركة

م .سمٌر عمار

ه .اتصاالت

د.محمد خالد شاهٌن
.د .آصؾ جعفر

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تطوٌر نظام متكامل للتقٌٌم الدقٌق لحٌوٌة لب األسنان

م.اٌمن الكٌال

الهندسة الطبٌة

د .زهٌر مرمر
د .محمد سالم ركاب

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تقٌٌم العملٌات الجراحٌة لؤلطراؾ السفلٌة لمرضى الشلل
الدماؼً التشنجً باستخدام تحلٌل المشً

م.لٌلى خضور

الهندسة الطبٌة

د .مصطفى الموالدي
د .رستم مكٌة

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تطوٌر نظام بنك الدم للتنبإ بالطلب والمخزون لتحقٌق
أمان الدم.

م .براءة نعمان

الهندسة الطبٌة

د .هانً عماشة
د .وائل االمام

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 الكشؾ بمساعدة الحاسوب عن العقد الرئوٌة باستخدام
التصوٌر المقطعً المحوسب للصدر.

م .محمد داعر

الهندسة الطبٌة

د .أحمد خضور

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تطوٌر ونمذجة طرٌقةلقٌاس تؤثٌر درجة تفتٌح الشعٌرات
القطنٌة على جودة الخٌوط

م.وئام الخطٌب

الهندسة الطبٌة

د.حسٌن تٌنة
د .باسل ٌونس
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الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تؤثٌر طول الجدذمور على محددات المشً عند المبتورٌن
من فوق الركبة فً المستوى السهمً.

م .خنساء سعد

الهندسة الطبٌة

د .زهٌر مرمر
د .رستم مكٌة

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 اختبار وتحدٌد الخصائص المٌكانٌكٌة االساسٌة لآلقمشة
القطنٌة باستخدام الذكاء الصناعً

مجد بركات

هـ.تكنولوجٌا
النسٌج

د 0معن الحورانً
د 0باسل ٌونس

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تحسٌن أداة آلة التمشٌط من خبلل تعدٌل آلٌة التنظٌؾ.

م .منهل دٌب

هـ.تكنولوجٌا
النسٌج

د .معن الحورانً
د .وعد عمران

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 اختبار وتحدٌد درجة مظهرٌة الؽزول القطنٌة باستخدام
الذكاء الصناعً

ؼاندي اُحمد

هـ.تكنولوجٌا
النسٌج

د .معن الحورانً
د.هٌام خدام

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 تصمٌم وتنفٌذ واختبار مبادل حراري مدمج لتبرٌد مولد
لٌزري عالً االستطاعة.

م .سمٌر حداد

هـ .تبرٌد

د .سهٌل مرشة د.
ظافر موسى

الهندسة الميكانيكية
والكهربائية

 استخدام اتخاذ القرار العائم من النمط الثانً فً التحكم
التنبئً

م .مناؾ سلٌمان هـ.التحكم
واألتمتة

الهندسة
المعلوماتية

 اكتشاؾ وتحلٌل البٌانات الشاذة والعشوائٌة فً تدفقات
البٌانات الضخمة بطرٌقة داللٌة

برمجٌات

د.صبلح الدوه جً

كلية التربية

 بناء دلٌل للبٌئة المخبرٌة االمنة فً الكلٌات العلمٌة بجامعة امانً رٌحان
دمشق

اصول التربٌة

د عٌسى الشماس

كلية التربية

 اثر التعلٌم وفق نظرٌة فٌجوتسكً فً اكساب المفاهٌم
العلمٌة والتفكٌر االبداعً فً مادة العلوم لدى تبلمذة الصؾ
الثالث االساسً فً مدٌنة دمشق

فاطمة العلٌان

المناهج وطرائق
التدرٌس

د ٌحٌى العمارٌن

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج قائم على نموذج مارزانوفً التحصٌل
ومهارات التفكٌر االبداعً لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس من
التعلٌم االساسً فً الدراسات االجتماعٌة

شادي االشرم

المناهج وطرائق
التدرٌس

د اصؾ ٌوسؾ
د ؼسان منصور

كلية التربية

 انموذج مقترح لتطوٌر نظام الدراسات العلٌا فً جامعة
دمشق فً ضوء خبرات بعض الدول

ماهر الصالح
السالم

التربٌة المقارنة

د عٌسى علً
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كلية التربية

 فاعلٌة استخدام السبورة الذكٌة فً اكساب طلبة كلٌة
التربٌة مهارات تصمٌم الخرائط الذهنٌة االلكترونٌة (دراسة
تجرٌبٌة )

علً تجور

المناهج وطرائق
التدرٌس

د فواز العبد هللا

كلية التربية

 فاعلٌة كتاب الكترونً تفاعلً فً اكتساب طلبة كلٌة
التربٌة تطبٌقات  Googleالتعلٌمٌة

محمد مالك
مبارك

المناهج وطرائق
التدرٌس

د فواز العبد هللا

كلية التربية

 فاعلٌة نموذج ستٌبانز  Model Stepansفً
التحصٌل ومهارات التفكٌر االستداللً فً مادة الدراسات
االجتماعٌة

علً حسن
عٌسى الحمادة

المنماهج وطرائق
التدرٌس

د اصؾ ٌوسؾ

كلية التربية

 الٌقظة العقلٌة والحكمة االختبارٌة كمنبئٌن بضبط الذات
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة دمشق

رانٌة الطوطو

علم نفس

د امٌنة رزق

كلية التربية

 اثر مستوٌات العبء المعرفً على االنتباه االنتقائً
وبعض التؽٌرات الفٌزٌولوجٌة المرافقة

ؼنوة عٌد

علم نفس

د ؼسان المنصور
د مصطفى بصل

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج عبلجً فً خفض وعبلج اضطرابات
الصوت والرنٌن لدى االطفال ذوي االعاقة السمعٌة

وفاء حسٌن
حسٌن

التربٌة الخاصة

د مها زحلوق

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج قائم على التعلٌم المتماٌز واثره فً
التحصٌل الدراسً ومهارات التفكٌر عند تبلمذة الصؾ
السادس بمادة العلوم (دراسة مٌدانٌة فً مدارس محافظة
دمشق)
 فاعلٌة برنامج قائم على االرشاد العقبلنً االنفعالً فً
خفض حدة بعض السلوكٌات الهازمة للذات لدى عٌنة من
طلبة المرحلة الثانوٌة

ماٌزة رسوق

المناهج وطرائق
التدرٌس

د اسما الٌاس

انس شحادة

االرشاد النفسً

د صباح السقا

كلية التربية

 اثر التعلم المنظم ذاتٌا والتعلم المستند الى الدماغ فً
التحصٌل وتنمٌة مهارات التفكٌر العلمً لدى تبلمذة الصؾ
السادس االساسً فً مادة العلوم

منى الحمود

المناهج وطرائق
التدرٌس

د امل كحٌل

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج قائم على انشطة االلعب الحسٌة الحركٌة
والدرامٌة للحد من السلوك العدوانً لدى اطفال مراكز
االٌواء المإقتة فً مدٌنة حمص

اسعاؾ ٌونس

تربٌة الطفل

د محمد تركو
د محمود مٌبلد

كلية التربية

 فاعلٌة منهاج قائم على كل من نموذج كمب ()kemb
ودورة التعلم المعدلة ( )seven E Sفً التحصٌل وتنمٌة
مهارات التفكٌر فً مادة العلوم لدى تبلمذة الصؾ الرابع
االساسً

منار العدي

المناهج وطرائق
التدرٌس

د اسما الٌاس

كلية التربية
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كلية التربية

 خطة تربوٌة مقترحة لتفعٌل دور الجامعات السورٌة فً
تعزٌز االمن الفكري للطلبة  :دراسة مٌدانٌة فً جامعات
دمشق ،تشرٌن ،البعث

ابتسام الداوود

اصول التربٌة

د زٌنب زٌود

كلية التربية

 فاعلٌة اختبار سناٌدرز -اومن فً التقوٌم التربوي باستخام
التحلٌل التمٌزي وتحلٌل السبلسل الزمنٌة

اسماء الحسن

القٌاس والتقوٌم
التربوي والنفسً

د عزٌزة رحمة

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على المهارات ماوراء
المعرفٌة فً تحسٌن الذكاء الثبلثً -ستٌرنبرغ

نور الحسن

علم نفس

د امل االحمد

كلية التربية

 فاعلٌة المدونات التعلٌمٌة فً تنمٌة مهارات تصمٌم
الدروس االلكترونٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة واتجاهاتهم نحوها

نسرٌن امٌن

المناهج وطرائق
التدرٌس

د فواز العبدهللا

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً خفض االضطرابات النطقٌة
لدى االطفال العاقٌن عقلٌا القابلٌن للتعلم

مٌسون ادرٌس

التربٌة الخاصة
تقوٌم الكبلم
واللؽة

د مها زحلوق
د عالٌه الرفاعً

كلية التربية

 المشكبلت النمائٌة وعبلقتها باسالٌب التنشئة الوالدٌة لدى
عٌنة من المراهقٌن

مارٌة الحلبً

علم نفس

د امل االحمد

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً اللؽة العربٌة قائم على نظرٌة
ستٌرنبٌرغ فً تنمٌة الذكاء التحلٌلً واالبداعً والعملً لدى
الطلبة المتفوقٌن عقلٌا

وئام هاشم
صالح

تربٌة خاصة

د مها زحلوق
د بسماء ادم

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج  Lecture Makerفً اكساب الطلبة
مهارات تصمٌم الوحدات التعلٌمٌة المحوسبة (دراسة تجرٌبٌة
على عٌنة من طلبة كلٌة التربٌة بجامعة تشرٌن)

هبة علً طرفة

مناهج وطرائق
التدرٌس

د اوصاؾ دٌب

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تعلٌمً الكترونً قائم على استراتٌجٌة
المجمعات التعلٌمٌة فً اكساب الطلبة اسس تقانة المعلومات

سبلؾ نعٌم

مناهج وطرائق
التدرٌس

د اوصاؾ دٌب

كلية التربية

 فاعلٌة التكامل بٌن استراتٌجٌتً الشكل  Vالمعرفً وثٌلٌن
فً اكتساب المفاهٌم االجتماعٌة وتنمٌة مهارات التفكٌر الناقد
لدى تبلمذة الصؾ الخامس االساسً

امامة خالد

المناهج وطرائق
التدرٌس

د طاهر سلوم
د ؼسان المنصور

كلية التربية

 اثر دمج مهارات عملٌات العلم االساسٌة لكتاب العلوم
وفق مدخل بنائً فً اكتساب تبلمذة الصؾ الثالث االساسً
المفاهٌم العلمٌة ومهارات التفكٌر الناقد

براءة حردان

المناهج وطرائق
التدرٌس

د جمعة ابراهٌم
د مروان االحمد
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كلية التربية

 فاعلٌسة برنامج تعلٌمً قائم على التعلمالنشط فً
التحصٌل واكساب عملٌات العلم فً مادة العلوم

رحاب شبول

المناهج وطرائق
التدرٌس

درانٌة صاصٌبل

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً مصمم وفق نظام ()Moodle0
فً تنمٌة مهارات التعلٌم االلكترونً لمدرسً علم االحٌاء فً
ضوء احتٌاجاتهم التدرٌبٌة

االء صبلح

المناهج وطرائق
التدرٌس

د جمعة ابراهٌم
د اوصاؾ دٌب

كلية التربية

 تصور مقترح لتفعٌل التخطٌط االستراتٌجً فً جامعة
تشرٌن

نورا محمود

اصول التربٌة

د محمود علً محمد

كلية التربية

 مدى استخدام االستبانة فً البحوث التربٌة ومراعاتها
للشروط العلمٌة

عبٌر قره علً

اصول التربٌة

د منى كشٌك
د محمود مٌبلد

كلية التربية

 دور شبكات التواصل االجتماعً فً تكوٌن الشخصٌة
االجتماعٌة لدى طبلب مرحلة التعلٌم الثانوي

منار هاشم

اصول التربٌة

د جبلل السناد

كلية التربية

 تصور مقترح للحد من ظاهرة التسرب الدراسً فً
مرحلة التعلٌم االساسً فً ظل االزمة فً الجمهورٌة العربٌة
السورٌة

علً مإٌد محمد اصول التربٌة

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج قائم على االنشطة العلمٌة فً اكساب اطفال ٌوسؾ شاهٌن
الرٌاض المفاهٌم العلمٌة والصحٌة

تربٌة الطفل

د سلوى مرتضى

عبل حبٌب

المناهج وطرائق
التدرٌس

د اسما الٌاس

جمانة خزام

علم نفس

د علً منصور

التربٌة الخاصة

د اذار عبد اللطٌؾ

اصول التربٌة

د جبلل السناد

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج وفق دورة التعلم فوق المعرفٌة MLC
 Metacognitive Learning Cycleفوق المعرفٌة فً
اكساب تبلمذة الصؾ السادس االساسً مهارات ماوراء
المعرفة والمفاهٌم االجتماعٌة
 اثر اشكال التمثٌل المعرفً للمعلومات فً االداء الذاكري
(دراسة شبه تجرٌبٌة لدى عٌنة من طلبة الصؾ االول
الثانوي فً محافظة حمص

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على استراتٌجٌات تعدٌل
السلوك فً تحسٌن المهارات الحٌاتٌة لدى عٌنة من اطفال
مراكز التنمٌة الفكرٌة

احمد احسنة

كلية التربية

 دراسة تقوٌمٌة لدور المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً تعزٌز
التنمٌة االجتماعٌة

محمد عبد
الرحمن الحسٌن
العبد هللا

كلية التربية
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كلية التربية

 تصور مقترح لبلعتماد االكادٌمً لضمان الجودة فً
كلٌات التربٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة فً ضوء
خبرات بعض الدول (دراسة مقارنة)

زٌنب سمان

التربٌة المقارنة

د سمٌة منصور

كلية التربية

 استراتٌجٌات التنظٌم االنفعالً كمإشر للعبلقة بٌن الكفاءة
الذاتٌة وااللتزام الصحً لدى عٌنة من المسنٌن المصابٌن
بالسكري فً محافظة دمشق

والء جروان

االرشاد النفسً

د رٌاض العاسمً

كلية التربية

 بناء خطة تدرٌبٌة لتنمٌة الموارد البشرٌة التعلٌمٌة فً
سورٌة فً ضوء تجارب عالمٌة (دراسة تقوٌمٌة مٌدانٌة )

اندٌرا عٌسى

اصول التربٌة

د زٌنب زٌود

كلية التربية

 االتزان االنفعالً وعبلقته باسالٌب مواجهة الضؽوط
والتحصٌل الدراسً لدى عٌنة من طلبة المرحلة الثانوٌة من
النزالء فً مراكز االٌواء فً محافظة دمشق

دانٌال عباس

علم نفس

د محمد عزت عربً
كاتبً د هند كابور

كلية التربية

 تصور مقترح لتطوٌر المساءلة االدارٌة فً مدارس
التعلٌم االساسً فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة ؾ ضوء
خبرات بعض الدول

روان وزان

التربٌة المقارنة

د سمٌة منصور

كلية التربية

 تقنٌن اختبار وكسلر لذكاء االطفال(  )Wisc-IVالنسخة
الرابعة ودراسة فاعلٌة فً تشخٌص اضطرابات الذاكرة على
اطفال من عمر ( )16-13سنة

شذا عبد الكرٌم
حلٌمة

القٌاس والتقوٌم
التربوي والنفسً

د رمضان دروٌش

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج حاسوبً وفق المدخل المنظومً لتنمٌة
المفاهٌم العلمٌة بمادة العلوم واالحتفاظ بها لدى تبلمذة الصؾ
السادس االساسً

ؼنوة محمود

المناهج وطرائق
التدرٌس

د محمد وحٌد صٌام

كلية التربية

 الجمود الفكري وعبلقته باسلوبً التعلم السطحً والعمٌق
واتخاذ القرار

سلٌمان السلوم

علم نفس

د حسن عماد

كلية التربية

 اثر برنامج تدرٌبً باستخدام القبعات الست فً تنمٌة
التفكٌر االبداعً لدى عٌنة من طلبة المرحلة الثانوٌة العامة
فً محافظة دمشق

مهدي العوض

علم نفس

د علً نحٌلً

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج قائم على التكامل بٌن انموذجً وكارٌن
وفراٌر فً اكتساب المفاهٌم االجتماعٌة وتنمٌة االتجاهات
نحو المادة

روٌدة شٌخ
مخلؾ

المناهج وطرائق
التدرٌس

د جمال سلٌمان

كلية التربية

 االبعاد التربوٌة فً فلسفة الؽزالً

شهرزاد محمد
ابراهٌم

علم نفس

د محمود علً محمد
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علم نفس

د محمود مٌبلد
داوصاؾ دٌب

سناء مالك
عزٌزة

كلية التربية

 استخدام شبكة االنترنٌت وعبلقته بالضؽط النفسً واداء
( دراسة نمائٌة )
الذاكرة قصٌرة المد فً مرحلة الرشد

ارشاد نفسً

د رٌاض العاسمً

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج ارشادي معرفً قائم على الٌقظة العقلٌة فً نؽم سلٌم جمال
تحسٌن الكفاءة الذاتٌة لدى عٌنة من المرشدٌن النفسٌٌن فً
مدارس محافظة دمشق

كلية التربية

 تعٌٌر البطارٌة الممتدة فً اختبار القدرات المعرفٌة
وودكوك -جونسون وفاعلٌته فً تشخٌص اضطرابات القلق
لدى عٌنة من الطلبة من  18-16سنة

شٌناز طعمة

القٌاس والتقوٌم
النفسً والتربوي

د رمضان دروٌش

كلية التربية

 اثر استخدام تطبٌقات الهاتؾ المحمول فً تدرٌس مقرر
تقنٌات التعلٌم بكلٌة التربٌة فً جامعة حماة

حاتم كمال لبان

المناهج وطرائق
التدرٌس

د محمد وحٌد صٌام

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج قائم على انموذج  STEMفً تنمٌة مهاراة نهلة محمد الجلد المناهج وطرائق
التدرٌس
حل المشكبلت لدى تبلمذة الصؾ الرابع االساسً

كلية التربية

 اثر استراتٌجٌات ماوراء المعرفة فً تنمٌة مهارتً
االستماع والقراءة فً اللؽة االنكلٌزٌة كلؽة اجنبٌة

عبد الؽنً محمد المناهج وطرائق
التدرٌس
كبلوي

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على اللعب الجماعً فً خفض دالل عمر دالل
حدة بعض االثار الناتجة عن التعرض لبلساءة فً مرحلة
الطفولة

د رانٌة صاصٌبل

د علً سعود حسن

علم نفس

د امٌنة رزق

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً اكساب طلبة معلم الصؾ
مهارات دمج تطبٌقات الحوسبة السحابٌة بالتعلٌم

بشرى حمامه

المناهج وطرائق
التدرٌس

د محمد وحٌد صٌام

كلية التربية

 تقٌٌم مستوى جودة برنامج االعداد التربوي لطبلب اللؽة
العربٌة المسجلٌن فً دبلوم التاهٌل التربوي بكلٌة التربٌة فً
جامعة دمشق

فإاد محمود
اسماعٌل

المناهج وطرائق
التدرٌس

د محمد خٌر الفوال

كلية التربية

 فاعلٌة برنامج ارشادي لتحسٌن مستوى الصبلبة النفسٌة
لدى عٌنة من امهات المراهقٌن من ذوي الشهداء فً محافظة
البلذقٌة

منى جاسم
عاكوب

االرشاد النفسً

د صباح السقا

الهندسة المعمارية

" دور التصمٌم المعماري لمركز التسوق فً تعزٌز
العبلقات التفاعلٌة للمجتمع"

لٌن ونوس
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الهندسة المعمارية

 البنى الناظمة بلشكل المعقد فً عمارة القرن الواحد
والعشرٌن وفق لمخطط البحث المعتمد من قبل اللجنة العلمٌة
المإلفة لهذه الؽاٌة

رهؾ كركوكً

د.م سلوى مخائٌل/
أ.د.م ٌسار عابدٌن

طب األسنان

 تقٌٌم التؽٌرات الوجهٌة التالٌة لمعالجة التضٌق الهٌكلً
للفك العلوي جراحٌا ً باستخدام تقنٌة القطع العظمً االنتقائً
للدعامات الوجهٌة

شادي ٌازجً

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د مازن زٌناتً

طب األسنان

 تؤثٌر األملؽم على تشكل اآلفات المشبهة بالحزاز المنبسط
الفموي فً سورٌا دراسة سرٌرٌة نسٌجٌة وبائٌة مخبرٌة

رباب كرٌدي

طب الفم

أ.د محمود عبد الحق

طب األسنان

 اؼبلق الفراؼات بٌن السنٌة األمامٌة العلوٌة تعوٌضٌا ً
باستخدام تقنٌات فائقة المحافظة دراسة استقصائٌة وسرٌرٌة
وتحلٌلٌة عددٌة

رامً الشربجً
المزٌك

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د مٌرزا عبلؾ

طب األسنان

 تقٌٌم الكفاءة السرٌرٌة للتحمٌل الفوري للزرعة المفردة
فً المنطقة التحمٌلٌة األمامٌة دراسة سرٌرٌة معشاة

انس مصطفى
عبده

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د مٌرزا عبلؾ

طب األسنان

 تقٌٌم أنظمة الربط ذاتٌة التخرٌش فً إلصاق الوجوه
الخزفٌة دراسة سرٌرٌة ومخبرٌة

محمد القداح

مداواة األسنان

أ.م.د حسان عاشور

طب األسنان

 التؽٌرات الهٌكلٌة والسنٌة السنخٌة الناجمة عن ؼرز
األسنان الخلفٌة فً سٌاق معالجة العضة المفتوحة األمامٌة
الهٌكلٌة -دراسة سرٌرٌة سفالو مترٌة مقارنة-

أحمد سلٌم
محمد قتٌبة
الصفدي

تقوٌم األسنان
والفكٌن

أ.د محمد ٌوسؾ

طب األسنان

 دراسة مقارنة تدبٌر انزٌاحات القرص الؽضروفً
للمفصل الفكً الصدؼً باستخدام الؽسٌل بمفرده أو إضافة
حمض الهٌالورونٌك أو الببلزما الؽنٌة بالصفٌحات

محمود طعمة

جراحة الفم
والفكٌن

أ.د عصام الخوري

طب األسنان

 تؤثٌر معالجة المٌناء السلٌمة بطرق مختلفة على األداء
السرٌري للوجوه الخزفٌة التجمٌلٌة المحافظة دراسة سرٌرٌة
مخبرٌة

ٌارا محمد

مداواة األسنان

أ.د عبل ٌاسٌن

طب األسنان

 تؤثٌر محالٌل ارواء قنٌوي مختلفة المفعلة باللٌزر على
التركٌب الكٌمٌائً والقساوة المجهرٌة للعاج الجذري ودراسة
فعالٌتها المضادة للجراثٌم دراسة مخبرٌة سرٌرٌة

مرؼانا قطٌفانً

مدواواة األسنان

أ.د كٌندا لٌوس

طب األسنان

 المعالجة فً اآلالم العضلٌة الوجهٌة

حنان لطٌفة

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د فندي الشعرانً
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طب األسنان

 تقٌٌم أداء التٌجان الخزفٌة المعدنٌة ذات الهٌاكل المصنعة
بطرٌقة  CAD-CAMمن خلٌطة كروم – كوبالت المرتصة
جزئٌاًدراسة سرٌرٌة ومخبرٌة مقارنة

رامً العٌسمً

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د فندي الشعرانً

طب األسنان

 دراسة سرٌرٌة مقارنة بٌن الخزؾ المحقون فوق المعدن
مع الخزؾ التقلٌدي فوق المعدن

مضر احمد

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د اٌاد سوٌد

طب األسنان

 تقٌٌم أداء الجسور الخزفٌة المعدنٌة ذات الهٌاكل
المصنوعة بطرٌقة الترصٌص باللٌزر دراسة مقارنة
سرٌرٌة ومخبرٌة

قصً ناصٌؾ

تعوٌضات
األسنان الثابتة

أ.د فندي الشعرانً

طب األسنان

 تقٌٌم المعالجة المٌكانٌكٌة بالمشاركة مع لٌزرEr:YAG
فً شفاء المرض حول الزرعات والتهاب النسج حول السنٌة
المزمن دراسة سرٌرٌة معشاة مضبوطة بالشاهد

عز الدٌن
السراقبً

علم النسج حول
السنٌة

أ.د محمد منذر الصباغ

طب األسنان

 تقٌٌم سرٌري لفعالٌة التركٌن بالدٌكسمٌدٌتومٌدٌن مقارنة
مع الكٌتامٌن والمٌدازوالم فً تدبٌر األطفال ؼٌر المتعاونٌن
أثناء المعالجة السنٌة

اوج حمادٌة

طب أسنان
األطفال

أ.د محمد كامل
التٌناوي

طب بشري

 دراسة اإلرتباط بٌن تبدالت تركٌز البوتاسٌوم فً الخلط
الزجاجً وزمن الوفٌات الناجمة عن النزوؾ

بسام المحمد
/دكتوراه

الطب الشرعً

حسين نوفل

طب بشري

 حجم المعدة المتبقً  -عبلقته بنقص الوزن بعد قطع
المعدة الطولً بالتنظٌر البطنً  /sleeve/خبلل  18شهر -
ومقارنة الطرق المختلفة للتعامل مع خط القطع بالستابلر فً
تحدٌد هذا الحجم
( دراسة تحلٌلٌة لخواص متسلسلة دٌر خلٌه وبعض الدوال
المعرفة بها)

قاسم الدخان
/دكتوراه

الجراحة العامة

حمود حامد

آالء أبو العٌنٌن

تحلٌل رٌاضً

أ.م.د .محمد الشٌخ +
أ.د .محمد نور شمه

العلوم

( دراسة فً المناطق المستقرة)

منتصر زحبلن

جبر وهندسة

أ.دٌ .وسؾ الوادي +
أ.م.د .شوقً الراشد

العلوم

" دراسة حول* -Iالمودوالت الثنائٌة".

عبل اسبر

جبر وهندسة

أ.د .حمزة حاكمً +
أ.م.د .نور ؼازي

العلوم

 دراسة جرعة الرادون وولٌداته على المستوى المبكروٌفً روعة بردان
الجهاز التنفسً عند اإلنسان

وقاٌة أشعة

د.سهام طرابٌشً

العلوم
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العلوم

 تطوٌر أداة برمجٌة لتقدٌر الجرعة االشعاعٌة الشخصٌة
باستعمال المحاكاة بطرٌقة مونتً كارلو

محمد رامً
العلً

وقاٌة أشعة

د.ماجدة نحٌلً

العلوم

 المحاكاة بطرٌقة مونتً كارلوللتحقق من قٌاس الجرعة
اإلشعاعٌة فً المعالجة اإلشعاعٌة بالمسرع الخطً

أٌهم المحمود

وقاٌة أشعة

د.ماجدة نحٌلً د.هٌثم
جبٌلً

العلوم

 تؤثٌر بعض المركبات السامة فً التركٌب الكٌمٌائً وفً
الفعالٌة الوظٌفٌة لعدد من أنزٌمات سوٌقة بادرات الذرة
الصفراء Zea mays.L

نسرٌن حمزة

الكٌمٌاء

أ.د .ندٌم المهنا

العلوم

 تحضٌر فحوم فعالة من مواد أولٌة محلٌة لنزع ملوثات
من المحالٌل ودراسة خواصها االمتزازٌة

رشا المصطفى

الكٌمٌاء

أ.دٌ .حٌى ولٌد البزرة

العلوم

 الحصول على مركبات ذات قٌمة اقتصادٌة وؼذائٌة
اعتماداً على مٌاه معاصر الزٌتون

مرٌم دراقلً

الكٌمٌاء

أ.د .ندٌم المهنا

العلوم

 تحضٌر بعض البولٌمرات اإلٌمادٌة ودراسة حركٌتها
وخواصها وسلوكها الحراري

تؽرٌد عبد
السبلم

الكٌمٌاء

أ.د .أحمد فبلح

العلوم

 مضادات التؤكسد فً نبات البقلة السوري Portulaca
 oleracea Lتؤثٌر الحرارة وبعض المضافات الؽذائٌة-
خصائص التعقٌد

محمد ؼٌاث
ناصر الدٌن

الكٌمٌاء

أ.د .ملك الجبة

العلوم

 دراسة حٌوٌة أنزٌمٌة لمستخلصات نبات Tribulus
 .terrestris Lالسوري وتعٌٌن بعض منتجاته الطبٌعٌة

خلود الخالدي

الكٌمٌاء

أ.د .منال داؼستانً

العلوم

 تقٌٌم الفعالٌة التضادٌة لعزالت محلٌة من الجنس
 Bacllusوكفاءتها فً المكافحة الحٌوٌة لفطر العفن
الرمادي

ٌاسر عقٌد

علم الحٌاة النباتٌة

د فائزة األطرش

العلوم

 دراسة وراثٌة وجزٌئٌة ألصناؾ القمح السوري لتحدٌد
مواقع وراثٌة متعلقة بتحمل إجهادات الجفاؾ

سمٌر ابو اصبع

علم الحٌاة النباتٌة

د .محمد سلٌمان

العلوم

 دراسة تصنٌفٌة وفٌتو كٌمٌائٌة وحٌوٌة لبعض األنواع
البرٌة التابعة لجنس القنطرٌون

ربى جوجه

علم الحٌاة النباتٌة

د.سلٌم زٌد
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الحقوق

 عقود تفوٌض المرفق العام وأشكاالتها التنفٌذٌة -دراسة
مقارنة

أوس مخٌبر

القانون العام

د.أحمد اسماعٌل

الحقوق

 دور التموٌل فً استقبللٌة وحدات اإلدارة المحلٌة -
دراسة مقارنة

شادي اسماعٌل

القانون العام

د .محمد الحسٌن

الحقوق

 القرار اإلداري المضاد  -دراسة مقارنة

نادٌا دعبول

القانون العام

د.سعد النحٌلً

الحقوق

 مدى ضمان الدولة للتعوٌض عن األضرار الناشئة عن
األعمال اإلرهابٌة

سعود النزال

القانون الخاص

د.أمل شربا

الحقوق

 مسإولٌة اإلدارة عن األضرار الناجمة عن األعمال
اإلرهابٌة  -دراسة مقارنة

محمد مرعً
حسن

القانون العام

د .محمد الحسٌن

الحقوق

 القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال فً التشرٌعات
الوطنٌة  -دراسة مقارنة

محمد شهاب

القانون الخاص

د.أمل شربا

الحقوق

 عقد تؤجٌر بٌن الشرٌعة اإلسبلمٌة والقنون الوضعً -
دراسة مقارنة

امال المقداد

القانون الخاص

د.فواز الصالح

الحقوق

 الدور االستشاري لمجلس الدولة السوري  -دراسة مقارنة

اصؾ عساق

القانون العام

د .سعٌد نحٌلً

الحقوق

 سلطة هٌئة التحكٌم فً اتخاذ اإلجراءات التحفظٌة
والمستعجلة

عبد لجبار
المحمود

القانون الخاص

د.أمل شربا

الحقوق

 المسإولٌة المدنٌة فً مرحلة التفاوض فً عقود نقل
التكنولوجٌا

النا شحفة

القانون الخاص

د.جودت هندي

الحقوق

 الحماٌة الجزائٌة فً الملكٌة الفكرٌة للبرامج اإللكترونٌة

نسرٌن رضوان

القانون الجزائً

د.عبد الجبار الحنٌص
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الحقوق

 حق اإلضراب فً المرافق العامة  -دراسة مقارنة

عبد الرزاق
الحسٌن

القانون العام

د.محمد الحسٌن

الحقوق

 تؤثٌر سٌاسات البنك الدولً فً حقوق اإلنسان فً البلدان
النامٌة

محمد خضر
جاسم

القانون الدولً

د.جاسم زكرٌا

الحقوق

 حماٌة حقوق الطفل فً أثناء النزاعات المسلحة

رنا أحمد

القانون الدولً

د.ماهر ملندي

الحقوق

 قانون لجان األبنٌة وهٌئات شاؼلً البناء رقم  /55/لعام
 2002بٌن النظرٌة والتطبٌق

رشا الفتال

القانون الخاص

د.أمل شربا

الحقوق

 مشروعٌة الدلٌل االلكترونً فً اإلثبات الجزائً  -دراسة
مقارنة

عٌسى الذٌب

القانون الجزائً

د.بارعة القدسً

الحقوق

 الرقابة القضائٌة على المشروعٌة الداخلٌة للقرار اإلداري
 -دراسة مقارنة

دانٌال حبٌب

القانون العام

د .محمد الحسٌن

الحقوق

 النظام القانونً لبلستحواذ على الشركات التجارٌة

أحمد حسٌن

القانون التجاري

د.هٌثم الطاس

الحقوق

 المواجهة الجزائٌة لئلرهاب المنظم

كنان ؼانم

القانون الجزائً

د.صفاء أوتانً

الحقوق

 سلطات رئٌس الجمهورٌة فً الظروؾ االستثنائٌة -
دراسة مقارنة

أحمد الحسٌن

القانون العام

د.أحمد اسماعٌل

الحقوق

 إنهاء خدمة الموظؾ العام لعدم الكفاٌة الوظٌفٌة  -دراسة
مقارنة

مٌرفت اسكندر

القانون العام

د.محمد الحسٌن

الحقوق

 اإلطار القانونً للوظائؾ المحجوزة -دراسة مقارنة

نبٌل حربا

القانون العام

د.سعد نحٌلً
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الحقوق

محمد الباخوخ

 الدعاوى المصرفٌة
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د.هٌثم الطاس
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مخرجات البحث العلمي من المقاوت العلمية في مجالت جامعة دمشق خالل
الع ػ ػ ػ ػ ػػام 2019

 مجلة اآلداب و العلوم اإلنسانية للعام 2019

عنوان البحث

اسم الباحث
د .حسٌن علً الزعبً

 تولٌد المعانً عند النقاد العرب القدماء

د .حمود ٌونس

 السرقات الشعرٌة وإشكالٌة المصطلح

دٌ .اسر عبد الرحٌم

 البنٌة الجمالٌة فً فكر التوحٌدي "القبح الجمالً أنموذجً ا"

د .محمود سالم محمد

 السخرٌة عند البوصٌري

د .هبة عبد الوهاب عقٌل

 المكان فً شعر شعراء طبقة اإلسبلمٌٌن السادسة من طبقات ابن
سبلم ال ُج َمحً

د .فوزي مصطفى

 التحالؾ المؽولً الفرنجً ضد دولة الممالٌك البحرٌة

د .حكمات عبد الرحمن

 دور كتاب الرحالة فً التؤسٌس لعلوم جدٌدة؛ علم الدراسات الصٌنٌة
أنموذجً ا

د .أحمد دٌاب

 ثقافة األلدوان فً شبه الجزٌرة العربٌة وببلد الشام

د .حسان عبد الحق
د .وضاح نوفل
د .حسام الناٌؾ
د .هنى الجزر

د .علً إسبر

د .سوزان إدرٌس

المجلد  ،العدد  ،العام
 ،35العدد

المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
األول2019،
 ،35العدد

 قاعات االستقبال فً األبنٌة الدنٌوٌة المإرخة فً العصر البابلً القدٌم المجلد
األول2019،
( 1595-2004ق.م) فً ببلد الرافدٌن
 ،35العدد
المجلد
 حصار فٌٌنا الثانً 1683
األول2019،
 ،35العدد
المجلد
 أثر العامل الدٌنً فً التحٌز األمرٌكً للصهٌونٌة والكٌان الصهٌونً األول2019،
 إشكالٌة السببٌة عند األشاعرة ودالالتها المنطقٌة وأبعادها المٌتافٌزٌقٌة المجلد  ،35العدد
األول2019،
(الؽزالً والرازي) نموذجً ا
المجلد  ،35العدد
األول2019،
 نقد تؤوٌل مارتن هٌدؼر لفلسفة فرٌدرٌش نٌتشه بصفتها اكتمال
المٌتافٌزٌقا
 العنؾ والتسامح عند هربرتماركٌوز
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المجلد  ،35العدد
األول2019،
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دٌ .حٌى سلٌمان قسام
د .ربى مزٌد
د .أسماء الفوال
د .رندة اللبابٌدي
د .ؼزوان سلوم
د .هالة قابٌل
د .فخري بوش
د .محمد تمام األٌوبً
د .فوزي مصطفى
د .حكمات العبد الرحمن
د .عبل المهدي التونسً
د .عدنان ملحم
دٌ .حٌى سلٌمان قسام
د .محمد العمر
د .أسماء الفوال
د .محمد عبلء شعبلن

المجلد  ،35العدد
 وعً الفئات الوسطى المتعلمة  /المحلٌة لتؤثٌر وسائط االتصال
األول2019،
الحدٌثة فً األسر القروٌة
المجلد  ،35العدد
 احتٌاجات المسنٌن وتصنٌفها
األول2019،
 -2013المجلد  ،35العدد
 دراسة واقع التعلٌم الجامعً فً سورٌة خبلل الفترة (
األول2019،
 )2016باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة ()GIS
المجلد  ،35العدد
 خصائص القرى السورٌة فً الجؽرافٌة اللؽوٌة
األول2019،
المجلد  ،35العدد
 كهؾ عرٌقة (دراسة جٌومورفولوجٌة)
األول2019،
المجلد  ،35العدد
 أسس تحدٌد درجة حرارة السطح باستخدام الصور الحرارٌة
األول2019،
منLandsat-7
المجلد  ،35العدد
 ترجمة دٌوان "جناح جبرٌل" لمحمد إقبال ،نقد لبعض ترجماته
الثانً2019،
المجلد  ،35العدد
 دور القرٌنة السٌاقٌة فً وظٌفة الواو العاملة فً اللؽة العبرٌة
الثانً2019،
المجلد  ،35العدد
 دراسة فً كتاب النقد فً ذكر علماء سمرقند للنسفٌتـ
الثانً2019،
(537ه1142 /م)
المجلد  ،35العدد
 مسؤلة الوجود الٌابانًّ فً العراق ،محدداته ومظاهره
الثانً2019،
المجلد  ،35العدد
 التجدٌد والتقلٌد فً عصر الحدٌد األول والثانً :العمران فً شمالًّ
الثانً2019،
سورٌة ( 700-1200ق.م)
المجلد  ،35العدد
 نحو تؤصٌل أنطولوجً آلراء الجهم بن صفوان فً الجبر
الثانً2019،
المجلد  ،35العدد
 تؤثٌر نوع العمل فً تؽٌر قٌمة األرض فً الرٌؾ بٌن القٌمة
الثانً2019،
االجتماعٌة والقٌمة المادٌة (قرٌة جدٌدة عرطوزأنموذجً ا)
المجلد  ،35العدد
 العمود الصحفً فً الصفحة األخٌرة بصحٌفتً تشرٌن والوطن
الثانً2019،
(دراسة تحلٌلٌة)
 استخدام التقانات الحدٌثة فً تتبع التؽٌرات العمرانٌة فً حً السلٌخة المجلد  ،35العدد
الثانً2019،
(بلدة ٌلدا) رٌؾ دمشق بٌن عامً 2015-2000
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 مجلة جامعة دمشق للدراسات التاريخية للعام 2019
اسم الباحث
ملؾ العدد
أ .د .نجاح محمد

أ .د.محمد بهجت قبٌسً
أ .د .نشؤت رعدون
أ .د .إبراهٌم الخبلٌلً

أ .د .جهاد عبود
أ .د .محمد العصٌري
أ .د .فوزي مصطفى
أ .د.ؼطاس نعمة
أ .د .حسام الناٌؾ

أ .د .عمار النهار
أ .د .أحمد الحاج علً
أ .د .عبد المنعم أحمد
رئٌسة التحرٌر

عنوان البحث
"المشرق العربً القدٌم أصل اإلنسان والحضارة :حقائق علمٌة
موثقة على ضوء المصادر والعلوم المعنٌة" (الجزء
الثانً)...........................
المإرخ الفرنسً بٌٌر روسً ( )ROSSIوتارٌخ العرب
الحقٌقً:
استشراق معرفً مسٌّس أم معرفً
خالص؟".........................
"اللؽة والتارٌخ العربً
القدٌم"............................................
"أفامٌا كنموذج للحضارة العربٌة السورٌة
القدٌمة".........................
"الجذور العربٌة المشتركة بٌن المشرق والمؽرب فً العصر
الكنعانً:
ٌ
ٌ
نماذ ُج ونقوشٌ
تارٌخٌة
ودالالت
ٌ
حضارٌة".........................
"اللؽة العربٌة القدٌمة
وأصولها"..........................................
"الدور التارٌخً لعلماء الفلك العرب فً تطوٌر علوم الفلك فً
الؽرب فً العصور
الوسطى".....................................................
"علماء الحضارة العربٌة وتؤسٌس الكٌمٌاء
الحدٌثة".......................
"العلوم التطبٌقٌة فً األندلس ومدى اعتمادها على المنهج
التجرٌبً".....
"الجهاز العســـــــــكري واألمــنً فً مرحلــــــــة االنتداب
الفرنــسً (1920
............................................................")1946
.
"التراث الثقافً ؼٌر المادي وآلٌة فهم اتفاقٌة الٌونسكو
( )2003من أجل تحقٌق تنمٌة
مستدامة"...................................................
"مشروع اإلرهاب على سورٌا :ظاهرة العصر -ومهام الشر
المطلق"......
"اإلرهاب والمقاومة المشروعة والجرٌمة السٌاسٌة :دراسة
تارٌخٌة".........
"التمكٌن للؽة العربٌة :أهمٌة وضرورة ومسٌرة
وتصوٌبات".............
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المجلد  ،العدد  ،العام
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018
المجلد  ،36العدد، 138-137لعام
2018

التقرير السنوي للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق للعام2019
مجلة جامعة دمشق للعلوم اوقتصادية والقانونية
عنوان البحث

اسم الباحث

المجلد  ،العدد  ،العام

د .مجد صقور

 العبلقة بٌن ممارسات القٌادة االستراتٌجٌةوالجٌنات التنظٌمٌة)(DNA

د .بسام التزه

 أثر أبعاد المناخ التنظٌمٌفً االؼتراب الوظٌفً
المجلد ،34العدد األول2018 ،
(دراسة مٌدانٌة على العاملٌن فً مستشفى المواساة فً دمشق)

د .رعد الصرن

 دراسة العبلقة بٌن جودة حٌاة العمل وانهماك العمال فً المستشفٌات

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .قٌس محمد خضر

 االقتصاد السٌاسً للسوق السورٌة :دٌالكتٌك الهوٌةومٌكانٌكمإسسات
الضوابط

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .حٌدر أحمد عبد هللا

 استخدام نموذج قبول التكنولوجٌا لتقصً محدداتتبنً الحوسبة السحابٌة
فً شركة سٌرٌتل لبلتصاالت

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .نجم األحمد

 شرط الثبات التشرٌعً فً العقود اإلدارٌة ذات الطابع الدولً

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .حسن مصطفى
البحري

 الحصانة البرلمانٌة فً النظام الدستوري السوري
« دراسة تحلٌلٌة »

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .عٌسى المخول

 الحماٌة الجزائٌة للمستهلك

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .أمل ٌازجً

 النزاعات المسلحة ؼٌر ذات الطابع الدولً بٌن الحرب األهلٌة والنزاع
المسلح ؼٌر الدولً  -مفاهٌم أساسٌة

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .محمد حسون

 دور تٌار المحافظٌن الجدد فً السٌاسة الخارجٌة األمرٌكٌة (سورٌة
نموذجا ً)

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .خالد المحمد

 سلطة اإلدارة التقدٌرٌة فً تنفٌذ األحكام القضائٌة

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .طاهر شعبان حسن

 دور القٌم التنظٌمٌة فً التوفٌق بٌن العقبلنٌة والعاطفة فً اتخاذ
القرار(دراسة مٌدانٌة مقارنة فً المنظمات العامةوالخاصة السورٌة)

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .منٌر عباس

 أثر تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة ومحتوى التدرٌب ومدته فً أداء
العاملٌن دراسة حالة "الجامعة السّورٌّة الخاصّة"

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .فراس أحمد الصالح

 الصكوك اإلسبلمٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

المجلد ،34العدد األول2018 ،

د .حسن مصطفى
البحري

 دستور الجمهورٌة العربٌة السورٌة
دستوريْ  1973و 2012
دراسة مقارنة بٌن
َ

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .أمل ٌازجً

 السلطة صاحبة االختصاص بالتكٌٌؾ القانونً للنزاعات المسلحة ؼٌر المجلد ،34العدد الثانً2018 ،
ذات الطابع الدولً
المجلد ،34العدد الثانً2018 ،
 آلٌة شراء الشركة المساهمة ألسهمهافً سوق األوراق المالٌّة

د .هٌثم الطاس
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د .بســام الــــتـزه

 أثر سٌاسة الدوران الوظٌفً فً بناء القدرات المحورٌة للموارد
البشرٌة (دراسة حالة مستشفى القلمون الحكومً)

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .أٌمن حسن دٌوب

 أثر نمط التعلم التنظٌمً فً المرونة االستراتٌجٌة
دراسة مٌدانٌة فً قطاع التؤمٌن

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .رٌم رمضان

 أثر استراتٌجٌة إدارة التؽٌ ٍُّر فً تقبُّل ا
طبلب كلٌاة السٌاحة بجامعة
دمشق لنظام الساعات المعتمدة

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

الدكتور منٌر عبّاس

 أثر بٌئة العمل المادٌة فً أداء العاملٌن دراسة مقارنة فً الجامعة
السورٌة الخاصة قبل االنتقال إلى المركز المإقت وبعده

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .طاهر شعبان حسن

 تؤثٌر بلد اإلٌفاد فً اإلنتاج العلمً لعضو هٌئة التدرٌس :دراسة حالة
جامعة دمشق

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .خالد المحمد

 رقابة الخطؤ البٌّن فً القرار التؤدٌبً

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .مإٌد حاج صالح

 اختبار الدور الوسٌط للسلوك االلكترونً العام للمستهلك السوري فً
أثر الكلمة المنطوقة االلكترونٌة التخاذ قرار شراء أجهزة الهاتؾ
المحمول

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د فراس أحمد الصالح

 دور الصكوك اإلسبلمٌة فً التموٌل وإعادة اإلعمار

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،

د .فراس القطان

 واقع االستؽراب فً الفكر المعاصرالحداثٌّون اإلٌرانٌون بعد الثورة
اإلسبلمٌة نموذجا ً"دراسة تحلٌلٌة على ضوء آراء محمد مجتهد
شبستري"

المجلد ،34العدد الثانً2018 ،
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 مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية
عنوان البحث

اسم الباحث

المجلد  ،العدد  ،العام



 TRIZفً
فاعلٌة تطبٌق بعض مبادد استراتٌجٌة ترٌز
تنمٌة مهارات التفكٌر المنظومً لدى تبلمذة الصؾ الثالث
األساسً فً مادة العلوم.
مدى فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على العبلج النظامً الدائري
فً عبلج بعض االضطرابات النطقٌة اإلبدالٌة لدى عٌنة من
األطفال.
المناخ األسري وعبلقته بفاعلٌة الذات االجتماعٌة لدى عٌنة
من طلبة الصؾ الثالث الثانوي العام بمدارس مدٌنة دمشق.
برنامج تدرٌبً مقترح لمعلمً الحلقة األولى من التعلٌم
األساسً إلكسابهم مهارات اإلدارة الصفٌة الداعمة لعملٌة
التعلم.
واقع مشكبلت تدرٌس التربٌة الفنٌة فً المدارس (المرحلة
المتوسطة) وسبل تطوٌره من وجهة نظر معلمً التربٌة
الفنٌة.
معوقاتتدرٌسالمواد
الفلسفٌةبالمرحلةالثانوٌةمنوجهةنظرالموجهٌن
والمدرسٌن(دراسةمٌدانٌة ).
المناخ الصفً كما ٌدركه طبلب المرحلة اإلعدادٌة وعبلقته
بمستوى الطموح .
تقوٌم كتب اللؽة العربٌة فً ضوء مهاراتها االستقبالٌة
واإلنتاجٌة"دراسة تحلٌلٌة لكتب اللؽة العربٌة للصفٌن السابع
والثامن من مرحلة التعلٌم األساسً (الحلقة الثانٌة) فً
سورٌة".
المهارات التكنولوجٌة التعلٌمٌة ودرجة ممارستها لدى
المعلمٌن العاملٌن فً المعهد العالً لتدرٌب المعلمٌن
وتؤهٌلهم فً محافظة ذمار بالجمهورٌة الٌمنٌة.



الٌقظة العقلٌة كوسٌط للعبلقة بٌن المرونة والضؽوط النفسٌة
"دراسة مقارنة بٌن طلبة جامعتً دمشق والكوٌت".



االحتٌاجاتالتدرٌبٌة لمدٌري مدارس التعلٌم األساسً حلقة أولى المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
وثانٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة الشاملة فً محافظتً دمشق
والقنٌطرة.



المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
اثر التعلم المقلوب ونمط شخصٌة الطالب فً تحصٌل طلبة الصؾ
الخامس فً اللؽة االنجلٌزٌة

د .بسام الطوٌل



د .سعده قاسم ساري
د .ابتسام فارس



المجلد ،34العدد األول2018،
الضؽوط النفسٌة لدى أولٌاء أمور األطفال المعوّ قٌن عقلٌا ً وأسالٌبهم
فً التعامل معها.
المجلد ،34العدد األول2018،
مستوى مهارات التفكٌر الـتؤملً لدى معلمً الحلقة االولى من مرحلة

د .زٌن دوبا



د .محمد صلٌبً
د .معمر نواؾ هوارنة
د .زٌنب زٌود
د .أمل عثمان كحٌل
د .فهد فهاد الحرابً
د ابتسام محمد فارس
د.ؼسانالزحٌلً









د.ؼسان العدوي
د.ناٌؾ علً صالح
األبرط
د.رٌاض ناٌؾ العاسمً
د.عاتكة السعٌد.
د.راشد مانع راشد
العجمً
د .نسٌبة المرعشلً
د .وسام حسن
د .نوره محمد العنزي
د .رامً علً ابو
صعٌلٌك
د.جبرٌن عطٌه حسٌن



المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
 ،34العدد الثانً،

المجلد
2017
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،

المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،
المجلد  ،34العدد الثانً2017 ،

التعلٌم األساسً وعبلقتها بفعالٌة الذات التعلٌمٌة.
االتجاهات والمعرفة البٌئٌة لدى طلبة جامعة دمشق "بحث مٌدانً المجلد ،34العدد األول2018،
مقارن".
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دراسة صورة األم المدركة وعبلقتها ببعض المشكبلت السلوكٌة المجلد ،34العدد األول2018،
(كالقلق) لدى الطفل المحروم من والدٌه من خبلل تطبٌق االختبار
اإلسقاطٌرسم العائلة للوٌس كورماندراسة إكلٌنٌكٌة لخمس حاالت
فاقدة للوالدٌن.



المجلد ،34العدد األول2018،
أثر استخدام استراتٌجٌة اإلتقان فً إكساب طلبة كلٌة ال ّتربٌة الكفاٌات
المعرفٌاة لتصمٌم البرامج ال اتعلٌمٌاة -دراسة تجرٌبٌاة فً كلٌة ال اتربٌة
فً جامعة دمشق.
دراسة قلق الحاسوب لدى الطلبة فً مدارس محافظة درعا فً المجلد ،34العدد األول2018،
ضوء متؽٌرات عدّة.
دراسة واقع استخدام البرامج الحاسوبٌّة التعلٌمٌّة (منصّة التعلٌم المجلد ،34العدد األول2018،
اإللكترونً )Moodleفً المركز الوطنً للمتمٌّزٌن بسورٌّة
وا ّتجاهات ّ
الطلبة نحوه.
شدة األلم وأثرها فً الحالة االنفعالٌة وجودة الحٌاة لدى عٌنة من المجلد ،34العدد األول2018،
مرضى السرطان.



الدورات التدرٌبٌة فً أثناء الخدمة ودورهافً تحسٌن األداء
التدرٌسً لمعلمً التربٌة الفنٌة.

المجلد ،34العدد األول2018،



درجة استخدام الطلبة المكفوفٌن للتقنٌات الحدٌثة المساندة ومعوقاتهاالمجلد ،34العدد األول2018،
من وجهة نظرهمدراسة مٌدانٌة فً جامعة دمشق.
المجلد ،34العدد األول2018،
أثر استخدام اللؽة العربٌة الفصٌحة فً التدرٌس فً الح ّد من ممارسة
العامٌة لدى تبلمٌذ الصؾ الخامس األساسً" .دراسة مٌدانٌة فً
المدارس الرسمٌة فً مدٌنة دمشق"



المجلد ،34العدد األول2018،

د .منال الشٌخ

د .أوصاؾ دٌب
د خالد العمّار
د .خضر علً
د .فإاد صبٌرة
د .اسكندر منٌؾ
د .سام صقور
د .فهد عٌادة السنٌنً
الحربً
د .دانٌة القدسً






د .وفاد أحمد العٌسى

د .نسٌبة المرعشلً
د .سندس العاتكً

فاعلٌة نموذج مقترح للتربٌة العملٌة فً اكتساب مهارات
التدرٌس(دراسة تجرٌبٌة على طلبة السنة الثالثة معلم الصؾ فً
جامعة دمشق)
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 مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية
عنوان البحث

اسم الباحث

المجلد  ،العدد  ،العام

إٌاد سراي الدٌن



تقٌٌم البرنامج Hydrusفً التنبإ بمنحنى إحتفاظ التربة بالماء المجلد ،34العدد1،2018

خالد السلطان



د .هٌام النـومـان



د.محمد ٌوسؾ



د.فهدالبٌسكً



د.جهاد سمعان
د .أحمد العرموش



د .رٌاض بلدٌه



اآلثار اإلٌجابٌة والسلبٌة الستخدام مواقع ال ّتواصل اإلجتماعً
على طبلب كلٌة الزراعة (جامعة دمشق)
أداء بعض أصناؾ القمح الطرٌة المحلٌة والمدخلة فً
ظروؾ منطقة االستقرار األولى
تؤثٌر مستوٌات مختلفة من سمــاد الداب) (DAPفً محتوى
أوراق نباتالعــــــــشار( )Calotropisproceraمن
مركبات الفٌنول و N,P,K
ؼربلة بعض أصناؾ البطاطا (Solanumtuberosum
) L.لتحمل اإلجهاد الحلولً باستخدام معاٌٌر النمو فً الزجاج
تؤثٌر نقص االحتٌاجات المائٌة وإضافة الحبوب الضامرة فً
أداء طحن الحبوب والخصائص الفٌزٌوكٌمٌائٌةوالرٌولوجٌة
لدقٌق قمح الخبز السوري
تؤثٌر اإلجهاد المائً فً نبات العنب

د.إبراهٌمصافٌتا
د.أنور الحاج علً



تصنٌع مشابهات اللبنة المدعمة بالبروتٌن بطرٌقة ضبط
التركٌب ودراسة خواصها الكٌمٌائٌة والمٌكروبٌة والحسٌة

المجلد ،34العدد1،2018

د .عبل توفٌق الحلبً
د .بٌان محمد مزهر
م.عبلء الزؼٌر
م .أرٌج بوصبح
د .بٌان محمد مزهر
د .عبل توفٌق الحلبً
م .طلعت عامر
د .سامً الحناوي
ناصر طرا اؾ إبراهٌم



تقٌٌم بعض أصناؾ العنب التصنٌعٌة المدخلة إلى محافظة
السوٌداء

المجلد ،34العدد1،2018

ؼسان ابراهٌم
أ.درٌاض بلدٌة
م .علً عثمان
إحسان الموصللً
رٌتا منصور

 تؤثٌر األصل فً قدرة صنؾ التفاح ستارك رٌمسون على
امتصاص العناصر الؽذائٌة  NPKفً ظروؾ الزراعة
المطرٌة فً محافظة السوٌداء

المجلد ،34العدد1،2018
المجلد ،34العدد1،2018
المجلد ،34العدد1،2018
المجلد ،34العدد1،2018
المجلد ،34العدد1،2018
المجلد ،34العدد1،2018

المجلد ،34العدد1،2018

 دقة تقدٌر التؽطٌة النباتٌة فً مشهد اإلنعكاس الطٌفً بمعاٌرة
مركبات األدلة الطٌفٌة
 بٌولوجٌا وسلوكٌة السوسة  MicrolarinuslareyniiJacq.المجلد ،34العدد1،2018
العدو الحٌوي لعشب ضرس العجوز
TribulusterrestrisL.
المجلد ،34العدد1،2018
 تؤثٌرالري الناقص فً الصفات المورفولوجٌة والكمٌة لنبات
الٌانسون
المجلد ،34العدد1،2018
 تعٌٌن كمٌة الكربون المسببة لبلنبعاث الحراري والناتجة
عن حرق نواتج تقلٌم األشجار
المجلد ،34العدد1،2018
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عبد النبً بشٌر
عبلء صالح
ندى األحمد



تقوٌم حساسٌة بعض طرز الذرة لئلصابة بذبابة األفرع الؽضة المجلد ،34العدد1،2018
AtherigonasoccataRondani
()Diptera:Muscidae

إبراهٌم صافٌتا
سمٌرسلٌق
عبلء مٌكائٌل



تقٌٌم مإشرات الجودة للبروتٌن الحٌوي المستخلص من خمٌرة
Kluyveromyceslactisالمنماة على راشح مصل الجبن
الحلو

المجلد ،34العدد1،2018

إٌاد سراي الدٌن



مقارنة ثبلث طرائق مختلفة من أجل قٌاس التوصٌل
الهٌدرولٌكً المشبع للتربة

المجلد ،34العدد1،2018

محسن حرفوش



دراسة أهم التؽٌراتخبلل إنضاج جبن الشنكلٌش المصنع من
حلٌب األبقار بالطرٌقة التقلٌدٌة فً الساحل السوري

المجلد ،34العدد1،2018

علً زٌاك
ؼسان شورى
راما عزٌز
عبد النبٌبشٌر
محمود أبو ؼره



تؤثر بعض مستخلصات أزهار البابونج

المجلد ،34العدد1،2018



انتشار بكترٌاErwiniaamylovoraالمسببة لمرض اللفحة
النارٌة على أشجار التفاحٌات فً وسط وجنوب سورٌة

المجلد ،34العدد1،2018

د .رمزي مرشد



دراسة التباٌن الوراثً مابٌن بعض أصناؾ البطاطا باستخدام
تقنٌة الـISSR

المجلد ،34العدد1،2018

سمٌر شمشم
رٌم نصرا
أكرم محمد البلخً



توزع عنصر البورون وعبلقته ببعض الخواص الفٌزٌائٌة
والكٌمٌائٌة لترب من محافظة حمص
تقدٌر معامل االستفادة الظاهري لآلزوت من حمؤة الصرؾ
الصحً وكومبوست قمامة المدن المضافٌن لتربة كلسٌة
مزروعة بالقمح (شام )3
استخدام العاملٌن فً اإلرشاد الزراعً لتكنولوجٌا المعلومات
واإلتصاالت فً المنطقة الوسطى من الجمهورٌة العربٌة



استخدام أ ّنموذج  ARIMAفً ال ّتنبإ االقتصاديّ بإنتاج لحم
األؼنام فً محافظة الحسكة حتى عام 2021

المجلد ،34العدد2،2018



مقارنة استجابة مباٌض الهامستر السوري بعد المعاملة بـ
 eCGأو hMG
تحدٌد موعد النشاط المبٌضً بناء على مستوى
البروجستٌرون خبلل الفترة المبكرة من موسم التناسل فً
المعز الشامً

المجلد ،34العدد2،2018



دراسة وتقٌٌم حدائق رٌاض األطفال العامة(روضة ورود
المستقبل فً ضاحٌة قدسٌا)

آالء الحلو
د .محمد العبد هللا
د .عفراء سلوم
عبلء حمو
علً عبد العزٌز
شباب ناصر
محمد الصالح
عدنان األسعد
سلٌمان سلهب
معتز زرقاوي-محمد
الصالح
ؼسان شورى – نور شمة
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المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018
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أحمد جٌرودٌة



عبد الحكٌم عزٌزٌة
جهاد سمعان
ؼٌاث دٌوب
روعة حوري طلً



دراسة تحلٌلٌة للعبلقة بٌن قطر أشجار السرو
LCupressussempervirens
الدائماإلخضرار
وحجمها فً مواقع من محافظتً دمشق ورٌفها
تقٌٌم الوضع الؽذائً لطبلب التعلٌم األساسً (المرحلة الثانٌة)
فً مدارس منطقة المزة



سمٌر سلٌق
عهد أبو ٌونس



دراسة بعض المإشرات الكٌمٌائٌة والمركبات الفعالة بٌولوجٌا ً
والنشاط المضاد لؤلكسدة لبعض أنواع الفاكهة المجففة
والمباعة فً السوق المحلٌة لمدٌنة دمشق
التحري عن وجود الكولٌفورم فً الشنكلٌش السوري

محمد محمد  -روعة طلً



إحسان علً الموصللً



إحسان موصللً



إسراء البوش
محمود صبوح
سعود شهاب
محمد طحلة
انتصار محمد الجباوي
حسن عزام -رأفت
اسماعٌل حسٌن جدٌد-
إبراهٌم عبدهللا والء هوشة-
ثامر الحنٌش
حسٌن محاسنة
عبد النبً بشٌر
مٌادة حاج علً
هدى قواص
ٌوسؾ أبو أحمد
مرفت مؽربً -هشام الرز-
عبدالنبً بشٌر



تؤثٌر تدعٌم دقٌق القمح بدقٌق الترمس الحلو فً بعض
الخصائص الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة للبسكوٌت
تصنٌؾ الفحم الخشبً المتواجد فً األسواق السورٌة حسب
طاقة اإلحتراق والحرارة النوعٌة
تحدٌد أنجح الطرائق فً الكشؾ عن نقاوة الؽلٌسرٌنمن
الناحٌتٌن العلمٌة والعملٌة
اإلرتباط المظهري واإلنحدار ومعامل المرور وتطبٌقاتها
لتحسٌن الؽلّة الحبٌّة فً الذرة الصفراء (.)Zea mays L



تؤثٌر العروة الزراعٌة وفترة التخزٌن فً العراء فً
الخصائص النوعٌة لصنفٌن من الشوندر السكري

المجلد ،34العدد2،2018



تؤثٌر األسمدة العضوٌة والمعدنٌة فً نمو وإنتاجٌة محصول
تبػ البرلً

المجلد ،34العدد2،2018



إنتقال فٌروس إلتفاؾ أوراق البطاطا  PLRVبالتؽذٌة عبر
الؽشاء بواسطة حشرات من الدراق األخضر
Myzuspersicae

المجلد ،34العدد2،2018



المتطفبلت الحشرٌة للفراشة ذات الظهر الماسً
( )Plutellaxylostella L.فً منطقة أبو جرش (دمشق -
سورٌة).
تقٌٌم النٌماتودا الممرضة للحشرات فً المكافحة الحٌوٌة
لبعض حشرات التربة:الدودة البٌضاء ،الدٌدان
السلكٌة) (Coleopteraالدودة القارضة )(Lepidoptera

المجلد ،34العدد2،2018

د.عبدالنبً بشٌر
أ.د.خالد العسس
د.أمانً جاوش
محمد صالح



Ovarian response of immature Syrian
female hamster treated with different doses
of hMG
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المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018
المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018
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فهد البٌسكً  -نور
القبانٌرمزي مرشد
عهد أبو ٌونس  -أمجد
سلماأفنان العٌق
أمل سماحة
حسان عبٌد
أكرم البلخً
محمد الؽزاوي
منصور أحمد
محمد سلهب
محمد الصالح
رمزي مرشد
عبد الحكٌم عزٌزٌة
ؼٌاث دٌوب
عهد أبو ٌونس
صٌاح أبو ؼرة
سمٌر سلٌق
عـزة خلوؾ
رلى ٌعقوب
ؼسان ابراهٌم
عبد الكرٌم حسٌن
عبد الوهاب مرعً
عبد الحكٌم عزٌزٌة
سوالؾ العاقل
أٌمن العودة
ٌوسؾ العموري
نادٌا الخطٌب
لإي أصبلن
ؼسان ابراهٌم
محمد سعٌد الشاطر
نبٌلة كرٌدي
محمد منهل الزعبً
لمٌس صقر
محمد العبد هلل
عبد النبً بشٌر
أنور المعمار
رٌما الحلبونً
فادٌا خلٌل
موسى عبود



Effect of Salt Stress on Oxidative
Parameters, Antioxidant Enzymes Activity
and Gene Expression in Tomato Plants
 Identification lactobacilli according to the
API and PCR techniques isolated from
rustic Shanklish
 إنتاج سماد عضوي صناعً (كومبوست) من مخلفات تقلٌم
أشجار الدراق والتفاح
 تحدٌد الهابتوؼلوبٌن بالعبلقة مع مإشرات استقبلبٌة فً ؼنم
العواس المزامنة هرمونٌا ً

المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،34العدد2،2018

المجلد ،35العدد1،2019
المجلد ،35العدد1،2019

 دراسة تؤثٌر المعاملة بالجبرٌلٌن فً إنبات درنات البطاطا ونمو
وإنتاجٌة النباتات الناتجة منها فً الزراعة الخرٌفٌة
 إطالة مدة حفظ النقانق المصنعة من سمك الشلؾ باستخدام التعبئة المجلد ،35العدد1،2019
تحتالتفرٌػ
المجلد ،35العدد1،2019
 دراسة بعض الخصائص الكٌمٌائٌة والمٌكروبٌة لجبن
البٌتزا(الموزارٌبل) المصنع فً سورٌة
المجلد ،35العدد1،2019

 تؤثٌر موعد الزراعة فً إنتاجٌة ثبلثة ّ
طرز بٌئٌة لنبات
الٌانسون(.)Pimpinellaanisum L.

المجلد ،35العدد1،2019

 دراسة مقارنة التركٌب الكٌمٌائً والصفات الفٌزٌائٌة لبذور
الكتان( )usitatissiumL. Linumالمزروعة محلٌا ً فً حماة مع
بعض األصناؾ المستوردة من مصر والهند
المجلد ،35العدد1،2019
 تؤثٌر توافقات هرمونٌة مختلفة فً اإلكثار الدقٌق لنبات
الونكا ).(CatharanthusroseusL
المجلد ،35العدد1،2019

 تؤثٌر اإلنتخاباإلصطناعً لمإشر الخصوبة فً تحسٌن قٌم أهم
الصفات الكمٌة للمفترس Cryptolaemusmontrouzieri
 Mulsantخبلل إثنا عشر جٌبلً من التربٌة الخلطٌة

المجلد ،35العدد1،2019

 تؤثٌر نسب مختلفة من ماء الجفت فً بعض الخصائص
الخصوبٌة والمركبات الفٌنولٌة والتعداد الحٌوي لتربة كلسٌة
مزروعة بالقمح )(Triticumaestivum
 مستوى معارؾ مزارعً الزٌتون لئلدارة المتكاملة لآلفات IPM
فً بعض قرى منطقة البلذقٌة.

المجلد ،35العدد1،2019

 دراسة مخبرٌة للفعالٌة األلٌلوباثٌة للمستخلص المائً لحبوب
القمح فً إنبات ونمو بادرات بعض األعشاب المنتشرة فً حقول
القمح
 التنوع الوراثً لطٌور من الدجاج المحلً البنً اللونبالمقارنة مع
أمات دجاج البٌض للخلط HNاإلسبانً
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سبلم الوند


شادي األحمد
عبد الحكٌم عزٌزٌة
محمد رٌاض المهدي



أحمد جٌرودٌة



عائشة بوظو



Mohammed AlAbdulah
AbdulnabiBasheer
Lameessaker

المجلد ،35العدد1،2019

تحدٌد مإشرات تصنٌع مستحلب بروتٌنً عالً الجودة من لحم
الدجاج باستخدام بعض الزٌوت النباتٌة
تؤثٌر المعاملة بالمواد الهٌومٌة والبوتاسٌوم والبورون فً مواصفات المجلد ،35العدد1،2019
أزهار صنفٌن من نبات الجربٌرا تحت ظروؾ الزراعة المحمٌة
المجلد ،35العدد1،2019
دراسة تحلٌلٌة للعبلقة بٌن قطر أشجار الصنوبر البروتً
 TenPinusbrutiaوحجمها فً مواقع من محافظة دمشق ورٌفها
تحدٌد الخصائص الكٌمٌائٌة للعسل الجبلً فً بعض مناطق إنتاجه المجلد ،35العدد1،2019
فً سورٌا
  Parasitism Associated with the Olive Treeالمجلد ،35العدد1،2019
Moth Prays oleae Bern. (Lepidoptera:
Hyponomeuridae) in Olive Orchard Trees in
Syrian Coast.
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 مجلة جامعة دمشق للعلوم األساسية
اسم الباحث
د .بٌداء األشقر
د .محمد دٌب
د .نضال شمعون
د .عدنان الحبش
د .أٌمن المصري
د .سٌراإوس محمد
د .عدنان علً نظام
د .جورجٌت
بابوجٌان
د .لبنى مقرانً
د .حسن سنكري
د .حسن سنكري
2

عنوان البحث

 الكشؾ المُبا َشر وتبعثر المادة العاتمة المرن فً نموذ ُج ثنائٌات الهٌؽزالمجلد،34،العدد ا2018،
الس ّ
ِّت
 دراسة التفكك الحراري لبعض مشتقات الكومارٌن وتعٌٌن المعامبلتالمجلد،34،العدد ا2018،
الترمودٌنامٌكٌة للتفكك الحراري
 التثبٌط األخضر لتؤ ُّكل معدن الحدٌد فً حمض الكبرٌت بمستخلص المجلد،34،العدد ا2018،
قشر الرمان بالماء
 تقٌٌم األخطار البٌئٌة والسمٌة للجراثٌم الزرقاء فً بحٌرة سد الروم المجلد،34،العدد ا2018،
 تسجٌل األفوربEuphorbia hyssopifoliaL.
ً
(من الفصٌلة األفوربٌة )Euphorbiaceaeنوعا ً جدٌدا فً الفلورا
السوري
 الكشؾ عن مإشرات جزٌئٌة RAPDمرتبطة ببعض الحموض
الدسمةفً زٌت دوار الشمس).(Helianthusannuus L.
 إثبات تخمٌن تٌكان المتعلق بالمعادلة𝑋 2 − 𝐷𝑌 2 = 2

المجلد ،34العدد 2018 ،1

 دراسة قابلٌة حل المعادلتٌن

المجلد ،34العدد 2018 ،1

2

د .شوقً محمد
الراشد
د  .نضال جونً
د  .نضال جونً
د .ناصر ثبلج
د .زٌنة مالك

المجلد  ،العدد  ،العام

المجلد ،34العدد 2018 ،1
المجلد ،34العدد 2018 ،1

2

َو𝑋 + 2𝑏𝑋𝑌 − 3𝑎𝑌 = ±1
المجلد ،34العدد 2018 ،1
 استخدام مبرهنة" "Cayley-Hamiltonو تمهٌدٌة
" "Nakayamaفً دراسة العبلقة بٌن الحلقات الناظمٌة وحلقات
التقٌٌم
المجلد ،34العدد 2018 ،1
2D
 محاولة لمعالجة بصرٌة رقمٌة لتحسٌن جودة المقطع السٌزمً
 معالجة المقطع السٌزمً 2Dبؤسلوب التهجٌر التقلٌدي وبطرٌقة
المعالجة البصرٌة كصورة رقمٌة من أجل تحسٌن المقطع النهائً
 TPAsالحاوٌة المجلد ،34العدد 2018 ،1
 ربط الرٌبوفبلفٌن مع اللواجن (المرتبطات) من نمط
على ذرتً هالوجٌن مستبدلة بالموقع -ɑ -
المجلد ،34العدد 2018 ،1
Proteolipid
 تصحٌح التعبٌر الجٌنً لمورثة البروتٌن اللٌبٌدي (
 )Proteinباستعمال تقنٌة تداخل الحمض النووي الرٌبً (RNA
 )Interferenceعلى السبلالت الخلوٌة للخبلٌا قلٌلة التؽصنات من
Pelizaeusنموذج مخبري لمرض بٌلٌزاوس-مٌرتزباخر (
.)Merzbacher Disease
المجلد ،34العدد 2018 ،1
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د .علً العجً



د .أحمد الٌحٌى



د .أحمد داود
د .نذٌر خلٌل



د .ازدهار عمار



د .إٌاد مدور



د .أٌمن المصري



د .رفٌق جبر



د .شوقً محمد
الراشد
د .سامر كنجو




دٌ .وسؾ أبوعلً



د.ازدهار عمار
د .فادٌا دٌب
د .عزت عربٌة
د .بلقٌس حسن مدد
الفهد
د .أحبلم مطٌع عبده
د .علً محمد
النخبلنً
د .ثناء محمد حرامً
د .أمٌنة مصطفى
ابراهٌم
د .حسن حمادي
د .عبد العلٌم بلّو
د .حمود العرابً
هاشم شربا
د .علً العجً

 معطٌات حدٌثة حول القشرٌات عشارٌات األرجل فً المٌاه البحرٌة المجلد،35،العدد 2019 ،1
السورٌة (جنوب البلذقٌة)

د.فهد البٌسكً

التنبإ بقٌم النفاذٌة فً حقل عودة باستخدام أنظمة الذكاء
االصطناعً
دراسة الخواص الضوئٌة والبنٌوٌة ألؼشٌة رقٌقةمن
المركبCd0.8Sn0.2Teبسماكات مختلفة محضرة بطرٌقة
التبخٌر الحراري
حالة أنواع فصٌلتً بنات
عرسMustelidaeوالنمسٌات Herpestidaeالتابعة لرتبة
اللواحم  Carnivoraوتوزعها فً سورٌة
تسجٌل جدٌد ألنواع ؼرٌبة من بطنٌات القدمGastropodsفً
الشاطئ السوري
دراسة تؤثٌر تركٌز الكادمٌوم على الخواص البنٌوٌة
والضوئٌةللزجاج الشالكوجٌنٌثبلثً المكوناتGe-Te-Cd
تثبٌط تؤ ُّكل الحدٌد فً حمض الكبرٌت بمستخلص مائً ألوراق
الزٌتون السوري) :(OLEطرٌقة خضراء
تحدٌد معامبلت المرونة باستخدام طرائق القٌاس السٌزمٌةالبئرٌة
( )DownHoleلؤلؼراض الجٌوهندسٌة  -دراسة حالة -
استخدام قواعد Groebnerوبُعد  Krullودالة  Homotopyفً
حساب البُعد المحلً لمجموعة جبرٌة عند نقطة
استخدام طرٌقة التجمعات الوحدوٌة للمستحاثات القزمة لتدقٌق
الحد بٌن طابقً بلٌنسباكٌانوالتوارسٌان (الجوراسً األدنى) فً
حوض اللوزٌتانٌان -البرتؽال
امتصاص طاقة لٌزر الض ّخ فً تجارب لٌزر األشعة السٌنٌة

المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2
المجلد،34،العدد 2018 ،2

SnO2 دراسة الخواص الكهربائٌة والبنٌة الدقٌقة للجملة
 Co3O4-Nb2O5ذات المقاومة المتؽٌرة عند إشابتها بؤكسٌد
البلنثنٌوم

المجلد ،35العدد 2019 ،1

 تقٌٌم النشاط المضاد للتؤكسد والمحتوى الكلً
للفٌنوالتوالفبلفونوئٌدات لنباتZygophyllumfabagoL
السوري فً الزجاج
 فعالٌة خبلصات نبات الشٌح الحولً المضادة لبعض الجراثٌم
الممرضة متعددة المقاومة
 دراسة تحلٌلٌة للعاصفة الؽبارٌة التً شهدها الشرق األوسط فً
أٌلول 2015
 تقدٌر قٌم المسامٌة فً حقل أبو رباح باستخدام الشبكات العصبونٌة
االصطناعٌة
 التوصٌؾ الجزٌئً لبعض طرز
البطاطا)(Solanumtuberosum
ISSR
باستخدام المقاطع التتابعٌة البسٌطة الداخلٌةالـ

المجلد ، 35العدد ،1
2019
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2019
المجلد ، 35العدد ،1
2019
المجلد ، 35العدد ،1
2019
المجلد ، 35العدد ،1
2019
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د .محمد ولٌد صدقه
دٌ .وسؾ أبوعلً
د .سامر كنجو

 التركٌب الكٌمٌائً لبعض مستخلصات أزهارنبات رجل الحمامة المجلد ، 35العدد ،1
2019
السوري ونشاطها المضاد للتؤكسد وللنمو الجرثومً
المجلد ، 35العدد ،1
 دراسة استقصائٌة حاسوبٌة للٌزر الدٌسبروسٌوم الشبٌه بالنٌكل
2019
المضخ على نحو تصادمً
 حوادث ثنائً الزمن للمستحاثات القزمة الكلسٌة للتوارسٌان األسفل المجلد ، 35العدد ،1
2019
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 مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية
اسم الباحث

عنوان البحث

المجلد  ،العدد  ،العام

د .جمال معماري

 تشكٌل السطوح المنحنٌة من عناصر مفرؼة قابلة للتعدٌل

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .عبد الرزاق عجاج

 حساب المساحات المائلة للعقارات وتقٌٌم دقتها

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .عبد الرزاق عجاج
م .كمال ٌوسؾ
د .معن حبٌب

 تطوٌر إسقاطات جٌودٌزٌة مناسبة لشكل المنطقة السورٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .خالد شهابً

 إٌجاد طرٌقة احتمالٌة لحساب طول تخزٌن حارة المرور
المخصصة لبلنعطاؾ إلى الٌسار فً التقاطعات المنظمة
بإشارات ضوئٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .إلهام بدور
د .ناهد فرهود

 دراسة بعض العوامل التشؽٌلٌة المإثرة على أداء المعالجة
البٌولوجٌة لمٌاه صرؾ مذبح فنً للدواجن بؽرض استخدامها
للري

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .ؼاندي لوحو
د .أسامة طراؾ

 تطوٌر طرٌقة النمذجة الشرٌطٌة لجدران القص الفوالذٌة
الجزئٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .فادي نقرش

 التقنٌات المعاصرة فً تخفٌض االستجابة الزلزالٌة (دراسة
النسبة  SRفً الجمل اإلطارٌة المزودة بمخمدات معدنٌة
مطورة )ADAS

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .وائل السمهوري

 تجربة واقتراح لكٌفٌة طرح مشروع التخرج فً المرحلة
األولى (التحضٌرٌة) لكلٌات الهندسة المعمارٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .وائل السمهوري

 ثبلثٌة فتروفٌوس بوصفها مدخبلً لنظرٌة العمارة ـ مقاربة
تعلٌمٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .جورج قنصلٌة
م .رزان سلمان

 القٌمة السٌاسٌة للعمارة تؤثٌر اإلٌدٌولوجٌا السٌاسٌة على الفكر
المعماري والعمرانً

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .جورج قنصلٌة
م .جورج دبانة

 دور الواجهات المائٌة فً تحسٌن نوعٌة الحٌاة الحضرٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .هبل أصبلن

 تجربة حلب فً إحٌاء المدٌنة القدٌمة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .عبد هللا أسعد

 التصمٌم الفنً الجمالً وتقنٌات اإلكساء لجدران القاعات فً
الدور التقلٌدٌة السورٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .أحمد ٌازجً

 المفردات البصرٌة ودالالتها فً الرسم اإلٌضاحً

المجلد ،34العدد 2018 ،1
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د .أحمد ٌازجً

 المهارات البنائٌة والفكرٌة فً التصمٌم الؽرافٌكً

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .علً سلٌمان

 مفهوم اللوحة الحامل ومراحل تطورها

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .علً سلٌمان

 الحرؾ واإلٌقاع البصري فً فن التصوٌر

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .أحمد ٌازجً

 الجوانب الحسٌة والمعرفٌة فً اللوحة التشكٌلٌة

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .محمد العبد هللا

 تطبٌق منهجٌة تحلٌلٌة خاصة من أجل نمذجة "الفارٌو ؼرام"
واستكمال بٌانات ارتفاعٌة حقلٌة باستخدام طرٌقة "كرٌجٌنػ"

المجلد ،34العدد 2018 ،1

د .محمد العبد هللا

 تقٌٌم الدقة والكلفة الحسابٌة للمحاكاة الشرطٌة المتتالٌة فً
النمذجة ثبلثٌة األبعاد

المجلد ،34العدد 2018 ،1
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