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 -1مقدمة
إٯتانان بأ٫تية البحث العلمي باعتباره من أىم أركاف تطور اجملتمعات كمقياس تقدمها كرقيها العلمي كاألكادٯتي
كعامبلن ىامان ُب تطوير اإلنتاج الرتباطو ا١تباشر ٓتطط التنمية ،حرصت جامعة دمشق على إيبلء ىذا ا١توضوع

أ٫تية قصول من ٚتيع النواحي ،فعملت على تأمُت مستلزماتو من أدكات كأجهزة ككوادر  ،كأحدثت العديد من
ا١تراكز البحثية التخصصية كا١تخابر ا١تركزية اجملهزة بأحدث األدكات ،كشكلت ٣تموعات ْتثية ١تتابعة تنفيذ كتطوير
خطط البحث العلمي ،كشجعت الباحثُت على القياـ بأْتاث علمية نوعية ُب شىت االختصاصات ٔتا ٮتدـ
متطلبات التنمية كحاجات اجملتمع  ،كما زاؿت تسعى سعيان حثيثان لبلرتقاء بالبحث العلمي ُب جامعة دمشق إىل
أعلى مستوياتو.
يقدـ ىذا التقرير عرضان توصيفيان للبنية ا٢تيكلية للبحث العلمي كالدراسات العليا ُب اٞتامعة إضافة ١تختلف
النشاطات اليت ٘تت فيها ضمن اإلطار نفسو ،كذلك هبدؼ تقييم النشاط البحثي للجامعة خبلؿ العاـ 2015
كٖتليل نقاط القوة كالضعف من أجل تعميق اٞتيد منها كالعمل على تبلُب سلبياهتا ،كاستنباط بعض ا١تؤشرات
البلزمة لتخطيط كإدارة البحث العلمي كتطوير الرؤل ا١ترتبطة ُب البحث العلمي .
لقد تطلب إعداد ىذا التقرير جهودانكبَتة ،خاصة ُب ظل ضعف إنتشار أنظمة ا١تعلومات اليت تقدـ البيانات

احملدثة )األمر الذم بدأت اٞتامعة بالتغلب عليو شيئان فشيئان مع إطبلؽ جامعة دمشق قاعدة بيانات
الدقيقة ك َ
البحث العلمي فيها ُب منتصف كانوف الثاٍل لعاـ  ،(2010كالنقص ُب البيانات الواردة من الكليات كا١تعاىد
العليا التابعة للجامعة ،كصعوبة االنتقاؿ إىل تنظيم البيانات ضمن قوالب مسبقة التعريف ال تتمتع با١تركنة الكافية
للتوافق مع خصوصية كل فعالية من الفعاليات ا١تعنية بالبحث العلمي كالدراسات العليا.
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إف إعداد ىذا التقرير خطوة ىامة ُب طريق تكريس ثقافة توثيق البحث العلمي بطريقة معيارية تساعد ُب ٗتطيط
البحث العلمي كمتابعة نشاطاتو كتصويب مساره ،كالبد أف تشكل البيانات كاالستمارات كاإلحصاءات اليت
يتضمنها ىذا التقرير مؤشرات ىامة ُب الوقوؼ على كاقع البحث العلمي كالدرسات العليا ُب جامعة دمشق،
كموجهان ألم نشاط الحق سيجرم اٗتاذه على مستول إدارة اٞتامعة أك على مستول الكليات كا١تعاىد العليا
لدفع عجلة البحث العلمي ُب االٕتاىات اليت ٗتدـ رسالة اٞتامعة كخطط التنمية.

 -2الرؤية
االرتقاء بالبحث العلمي كالدراسات العليا كتعزيز ا١تكانة العلمية كالتقنية ا١تتميزة ٞتامعة دمشق ،كٖتقيق رؤية ربط
اٞتامعة باجملتمع من خبلؿ مشاركة ا١تؤسسات االقتصادية كاالجتماعية كا٠تدمية كافة هبدؼ الوصوؿ إىل حل
ا١تعضبلت كافة اليت تعًتض ٣تتمعنا من جهة ،كالوصوؿ إىل اقتصاد معرُب كٖتقيق التنمية ا١تستدامة من جهة
أخرل.

 -3الرسالة
تطوير البحث العلمي عرب توفَت بيئة ْتثية ٤تفزة للباحثُت ُب جامعة دمشق كخلق ظركؼ مبلئمة لبلستفادة ا١تثلى
من ٥ترجات البحث ُب خدمة التنمية ،من خبلؿ الكشف عن الطاقات الكامنة ُب اجملتمع كتفجَتىا ُب سبيل رفع
سوية الفرد خصوصان كاجملتمع عمومان ،كعرب تضافر اٞتهود ا١تبذكلة مع ٥تتلف مراكز األْتاث كا١تؤسسات ا١تختلفة
ُب القطر.

 -4الخطة االستراتيجية للبحث العلمي في جامعة دمشق
هتدؼ ا٠تطة االسًتاتيجية للبحث العلمي ُب اٞتامعة إىل:
 بناء القدرات البحثية كرفعها لدل أعضاء ا٢تيئة التعليمية كطبلب الدراسات العليا.
 ربط اٞتامعة باجملتمع من خبلؿ التصدم ٟتل ا١تشكبلت التقنية اليت تواجو القطاعات االقتصادية
ا١تختلفة كخصوصان تلك اليت يكوف مردكدىا العلمي مفيدان لكل من قطاع الصناعة كللجامعة.
 تعزيز ركح فريق العمل كتشجيع األْتاث اٞتماعية.
 الًتكيز على األْتاث التطبيقية ا١تعتمدة على بناء القدرات الذاتية اليت تساىم ُب توطُت التقانة كاٟتد من
االستَتاد.
 الًتكيز على األْتاث ا٠تدمية ا١تختلفة.
 تطوير البٌت التحتية للكليات كتَػبَػ ٍّت النظم اإلدارية ا١تؤ٘تتة.
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 تشجيع أعضاء ا٢تيئة التدريسية على جلب ا١تشاريع البحثية من ا١تؤسسات التطبيقية ا١تختلفة اليت يعاٍل
منها القطاع العاـ كا٠تاص.
 تطوير كحدات البحث العلمي ٔتا يتوافق كا٠تطط البحثية لؤلقساـ العلمية ُب كليات اٞتامعة كمتابعة
نشاطاهتا كتقييم أدائها.
ٖ تقيق رسالة اٞتامعة بالبحث العلمي ٔتا يتوافق كبرنامج اٞتودة ا١تعتمدة فيها.

 -5أىداؼ الخطة البحثية لجامعة دمشق
 صياغة الصورة الدقيقة لتوصيف اإلمكانيات ا١تتاحة ُب جامعة دمشق ُب خدمة البحث العلمي من
خربات علمية كعملية كبٌت ٖتتية كتأمُت الوسائل ا١تناسبة إليصاؿ ىذه الصورة للجهات كالقطاعات
ا١تختلفة ُب القطر هبدؼ تعميق ربط اٞتامعة باجملتمع.
 العمل على االستخداـ األمثل للبٌت التحتية ا١تتوافرة ُب اٞتامعة كتطويرىا ٔتا يفي با١تتطلبات البحثية
ا١تتجددة كيساىم ُب التحسُت كالتطوير ا١تستمر ألنشطةالبحث العلمي.
 تطوير قواعد بيانات اإلنتاج العلمي للجامعة كربطها مع اٞتامعات األخرل كمراكز البحث العلمي احمللية
من جهة ،كالقطاعات ا١تستفيدة من نتائج البحث العلمي من جهة أخرل.
 توفَت التقنيات اٟتديثة لتطوير االبتكار كاإلبداع كدعمهما ُب ٣تاؿ البحث العلمي كتطبيقاتو العملية.
 تنمية مهارات البحث كتطويرىا كتنمية اإلبداع كاالبتكار لدل أعضاء ىيئة التدريس كٖتفيزىم على إجراء
البحوث ا١تتميزة ُب ضوء ا١توضوعات احملددة كفقان الحتياجات اجملتمع.
 تطوير آلية تتيح ٖتديد احملاكر البحثية األساسية اليت تتناسب ك احتياجات التنمية من جهة كمع
اإلمكانات البشرية كالعلمية كالتقنية ا١تتوافرة لدل جامعة دمشق من جهة أخرل.
 توسيع اتفاقيات التعاكف ُب اٞتامعة لتشمل توزعان أكرب ٢تيئات علمية كْتثية متقدمة إقليمية كدكلية.
 السعي إىل خلق مشاريع ْتث مشًتكة مع مؤسسات علمية كطنية أك عربية أك دكلية ترتبط باتفاقات
تعاكف علمي مع جامعة دمشق.
 تنمية الشراكة الفعالة كدعمها مع ٥تتلف قطاعات اجملتمع لتحقيق التواصل الفعاؿ بُت إتاىات البحث
العلمي ُب اٞتامعة ٔتختلف ٗتصصاتو ،كبُت احتياجات ٥تتلف قطاعات اجملتمع.
 تكريس اٞتهود كالطاقات كافة ُب جامعة دمشق إلعادة إعمار سورية.

 -6محاور البحث العلمي لجامعة دمشق
يشكل كضع ٤تاكر البحث العلمي ٞتامعة دمشق ٖتديان كبَتان؛ نظران للتعدد الكبَت ُب اجملاالت اليت ٯتكن أف
تتصدل ٢تا اٞتامعة ككذلك اتساع بنيتها التحتية من جهة كضعف ا١تعلومات ا١تتوافرة على ا١تستول الوطٍت حوؿ
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ا١تشكبلت ذات األكلوية ١تختلف القطاعات االقتصادية كاالجتماعية كالتجارية كا٠تدمية العاملة ُب اٞتمهورية
العربية السورية من جهة أخرل ،كللوصوؿ ٞتملة من احملاكر الرئيسية اليت تعرب عن إمكانيات جامعة دمشق كقدراهتا
ُب ٥تتلف اجملاالت كاليت ٯتكن أف تشكل خطوة أكلية على ا١تستول الوطٍت قامت جامعة دمشق بعقد العديد من
كرش العمل على مستول الكليات كمن ٍب على مستول اٞتامعة ًب من خبل٢تا استعراض العديد من ا١تشاكل
البحثية اليت تصدت ٢تا كليات اٞتامعة ا١تختلفة كٖتليلها كمناقشتها كتقييم انعكاساهتا على الفعاليات الوطنية
ا١تختلفة ،كصوالن إىل صياغة احملاكر الرئيسية كالفرعية كاليت ًب عرضها كمناقشتها كمرحلة ثانية خبلؿ كرشات عمل
حيث ًب تأطَتىا ٔتا يتناسب كحاجات اجملتمع

كاسعة ك بوجود ٥تتلف اٞتهات العامة كا٠تاصة ذات الصلة
كمتطلباتو.
احملاكر الرئيسية كالفرعية مبينة فيما يلي:
 .1المحور األول :التغيرات المناخية والجيولوجية واألثار البيئية.
 التلوث البيئي كا١تلوثات )التدكير كا١تعاٞتة للمخلفات الصلبة كالسائلة كالغازية(.
 الصرؼ الصحي كمعاٞتة ا١تياه.
 النظم البيئية كالتنوع اٟتيوم النباٌب كاٟتيواٍل.
 التصميم كالتخطيط البيئي.
 الصحة كالبيئة.
 ظواىر التغَتات ا١تناخية )الًتبة  -التصحر – اٞتفاؼ -الدفيئة  (..كانعكاساهتا.
 الدراسات اٞتيولوجية النفطية كالثركات ا١تعدنية.
 الزالزؿ كالدراسات اٞتيوتكنيكية.
 استكشاؼ النفط كالغاز بالطرائق اٞتيولوجية كاٞتيوفيزيائية.
 .2المحور الثاني :استثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على ال طاقات المتجددة
والبديلة.
 طاقة الرياح.
 الطاقة الشمسية.
 الطاقة اٟتيوية.
 ا١تواد ا٢تندسية كخواصها.
 الًتكيبات ا١تعدنية كمشاكل استثمارىا.
 تقانات اختبار العناصر ا٢تندسية.
 ىندسة التكييف كالتربيد.
 ىندسة القول ا١تيكانيكة.
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 ا٢تندسة اٟترارية.
 األ٘تتة الصناعية كا١تيكاتركنيكس.
 ا٢تندسة الصناعية كإدارة اٞتودة.
 ىندسة الطاقة الكهربائية.
 ىندسة اآلليات.
 ا١تنتجات اٟتيوانية كالزراعية.
 االقتصاد الزراعي.
 .3المحور الثالث :تطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية .
 الصناعات الدكائية كجودة الدكاء.
 الصناعات الغذائية كجودة الغذاء.
 األعداء اٟتيوية لآلفات.
 ا١تستخلصات النباتية ككيمياء النبات.
 العبلج الطيب كا١تعاٞتات لسنية.
 الدراسات الوبائية لؤلمراض الشائعة كا١تتوطنة كاإلصابات كاألكراـ كاألمراض الفموية.
 البحوث الوراثية كاٞتينية كتطبيقاهتا ُب اٟتاالت الشائعة.
 صحة اجملموعات ا٠تاصة.
 معاٞتة الصور الطبية للمساعدة ُب التشخيص.
 النمذجة كاحملاكاة كالتحكم ُب ا٢تندسة الطبية.
 ىندسة ا١تشاُب كإدارهتا.
 ىندسة إعادة التاىيل الطيب.
 معاٞتة الصور الطبية للمساعدة ُب التشخيص.
 التجهيزات الطبية كمعاٞتة اإلشارة اٟتيوية كالقياسات.
 السبلمة ُب ا٢تندسة الطبية.
 ا١تعلوماتية اٟتيوية كا١تعلوماتية ُب الطب.
 التقانة اٞتزيئية.
 الرابع عشر :العبلج بالليزر.
 ىندسة االلكًتكنيات كاالتصاالت.
 ىندسة اٟتواسيب كاأل٘تتة.
 ىندسة االلكًتكنيات التطبيقية.
 االتصاالت ا١تتقدمة.
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 استخداـ الليزر ُب االتصاالت.
 .4المحور الرابع :التخطيط اإلقليمي والتنمية المستدامة.
 التخطيط كالتصميم العمراٍل.
 ا١تواقع األثرية كدكرىا ُب التخطيط اإلقليمي.
 التخطيط كالتنمية.
 التخطيط كاالسًتاتيجيات السياحية.
 التشريعات كدكرىا ُب التخطيط اإلقليمي.
 التنمية السياحية كالعمرانية.
 دكر اجملتمع ُب التنمية ا١تستدامة.
 .5المحور الخامس :البناء الثقافي والفكري والسياسي للمجتمع وتأثير ا لوسائل اإلعالمية
عليو.
 اللغة العربية كالتدقيق اللغوم.
 تفعيل إدارة ا١تكتبات كا١تعلومات.
ٖ تقيق ا١تخطوطات كنشرىا.
 الدراسات التارٮتية.
 مشكبلت تدريس القراءة كالفهم.
 الكتابة كالتحفيز.
 الكتابة البحثية.
 تدريس اللغات كتلبية حاجات اجملتمع.
 التعليم الطيب.
٥ ترجات التعليم العايل كعبلقتها بالعمل.
 تنمية شخصية الطالب ُب ٚتيع جوانبها تربية متكاملة متوازنة.
 تأىيل ا١تدرسُت ُب ٚتيع التخصصات العلمية كاألدبية كالنفسية كالًتبوية.
 إعداد الباحثُت الًتبويُت كالنفسيُت كرفد مؤسسات الدكلة هبم.
 التوجيو الًتبوم كالنفسي.
 الكشف عن ا١توىوبُت كا١تبدعُت.
 الليزر كتكنولوجيا االتصاالت.
 االعبلـ كاجملتمع.
 التحرير الصحفي كالكتابة.
 االتصاالت البصرية كاالعبلـ.
9
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 ا١تواقع االلكًتكنية ) استخدامها ،تصميمها ،إخراجها ،استثمارىا ،اإلنتاج اإلعبلمي
٢تا(.
 التأثَت االقتصادم لئلعبلف.
 الشباب كالتحديات الراىنة.
 دراسات ميدانية ١تؤسسات الرعاية االجتماعية.
 التأىيل ا١تهٍت لذكم اٟتاجات ا٠تاصة.
 األثر السليب لعمل األطفاؿ ُب اجملتمع.
 نشاط الشباب اإلبداعي.
 اإلعاقات ا٠تلقية.
 قضايا ا١ترأة.
 .6المحور السادس :التطوير التشريعي واإلداري .
 تنمية كتطوير ا١تشركعات الصغَتة.
 إعادة ىيكلية ا١تؤسسات العامة.
 اإلدارة االسًتاتيجية للموارد البشرية ُب ا١تنظمات.
 تبسيط اإلجراءات كتطوير األنظمة ا١تعموؿ هبا ُب ا١تؤسسات:
 تنمية بيئة األعماؿ التنافسية.
 ا٢تياكل االدارية للمؤسسات.
 نظاـ احملاسبة اٟتكومية.
 التدقيق اٟتكومي.
 دراسات اٞتدكل.
 تطوير ا١توازنة العامة ُب سورية.

 -7البنية التنظيمية الحالية للبحث العلمي والدراسات العليا في كليات وأقسام الجامعة
تتألف البنية التنظيمية للبحث العلمي ُب جامعة دمشق -شكل )  -(1بشكل أساسي من أْتاث أعضاء ا٢تيئة
التدريسية اليت يتم إ٧تازىا ضمن إطار ا٠تطط البحثية لوحدات البحث العلمي احملدثة ُب الكليات كا١تعاىد التابعة
للجامعة إضافة إىل مراكز التميز التابعة للجامعة كما تعد أْتاث طبلب الدراسات العليا من ا١تكونات ا٢تامة جدان

جزءان من ىذه البنية ،كيتم إ٧تازىا ضمن إطار برامج الدراسات العليات ُب الكليات كا١تعاىد العليا التابعة
للجامعة.
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 -1-8الكليات:
ينطوم ٖتت مظلة جامعة دمشق ما يقارب  35كلية موزعة مابُت ا١تركز الرئيسي ُب دمشق إضافة إىل ثبلثة فركع
ُب كل من درعا كالسويداء كالقنيطرة إىل:
أكالن -كليات دمشق
 كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية.
 كلية اإلعبلـ.





كلية االقتصاد.
كلية الًتبية.
كلية اٟتقوؽ.
كلية الزراعة.

 كلية السياحة.
 كلية الشريعة.
 كلية الصيدلة.





كلية الطب.
كلية طب األسناف.
كلية العلوـ.
كلية العلوـ السياسية.

 كلية الفنوف اٞتميلة.
 كلية ا٢تندسة ا١تدنية.
 كلية ا٢تندسة ا١تعلوماتية.
 كلية ا٢تندسة ا١تعمارية.
 كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية.
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شكل ( )1البنية التنظيمية الحالية للبحث العلمي في جامعة دمشق
ثانيان  -فرع درعا

 كلية الًتبية الثالثة.
 كلية اآلداب الثالثة.
 كلية اٟتقوؽ الثانية.
 كلية العلوـ الثالثة.

 كلية االقتصاد الثانية.
 كلية الطب البيطرم
ثالثان -فرع السويداء
 كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية الثانية.
 كلية الًتبية الثانية.
 كلية الزراعة الثانية.
 كلية الفنوف اٞتميلة الثانية.
 كلية العلوـ الرابعة .
 كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية الثانية
ثانيان  -فرع القنيطرة
 كلية الًتبية الرابعة.
 كلية االقتصاد الثالثة.
 كلية اآلداب الرابعة .
 كلية العلوـ الثالثة .
 كلية اٟتقوؽ الثالثة.
 -2-7وحدات البحث العلمي
تعليمات التنفيذية الصادرة با١ترسوـ التنظيمي رقم  298تاريخ
ق
بناء على قانوف التفرغ العلمي رقم  7لعاـ  2006ك
 ،2006/8/13جرل تشكيل عدد من كحدات البحث العلمي ٔتختلف االختصاصات ُب جامعة دمشق كاليت
يتم ٖتديثها باستمرار كبشكل يتناسب مع توفر إمكانيات جديدة أك ا١تتطلبات اٞتديدة ا١تراد تغطيها من اجملتمع،
حيث بلغ إٚتايل ىذه الوحدات  189موزعة على الكليات األـ )كليات دمشق( كما ىو مبُت ُب اٞتدكؿ ) (1
كاألشكاؿ )) (2،3يعطي ا١تلحق  1ا١تعلومات التفصيلية عن ىذه الوحدات(.
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1
2

المعهد العالي للتنمية اإلدارية
المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو
المعلوماتية

4

العلوم السياسية

3

طب األسنان

9

الهندسة الميكانيكية والكهربائية

31

الهندسة المعمارية

3

الهندسة المدنية

26

الفنون الجميلة

4

العلوم

30

الطب البشري

15

الصيدلة

6

الشريعة

4

الزراعة

18

الحقوؽ

5

التربية

9

اآلداب والعلوم اإلنسانية

14

االقتصاد

5

الشكل ( : )2توزع وحدات البحث العلمي العاملة بحسب كليات جامعة دمشق

الجدول ( : )1أعداد وحدات البحث العلمي العاملة في كليات جامعة دمشق

الكلية

وحدات البحث العلمي

اآلداب والعلوم اإلنسانية

14

االقتصاد

5

التربية

9

الحقوؽ

5
18

الزراعة
الشريعة

4

الصيدلة

6

الطب البشري

15

العلوم

30
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العلوم السياسية

3

الفنون الجميلة

4
4

المعلوماتية

2

المعهد العالي لبحوث الليزر
وتطبيقاتو

1

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

26

الهندسة المدنية

3

الهندسة المعمارية
الهندسة الميكانيكية والكهربائية
طب األسنان
المجموع

31
9
189

الشكل ( : )3نسب وحدات البحث العلمي العاملة بحسب كليات جامعة دمشق
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 -3-7المعاىد العليا
أحدثت جامعة دمشق عددان من ا١تعاىد العليا هبدؼ رفد اجملتمع ببعض االختصاصات ذات األكلوية ا٠تاصة،
كىي:
 . 1ا١تعهد العايل للغات
 . 2ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو
 . 3ا١تعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية
 . 4ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية
 . 5ا١تعهد العايل للًتٚتة كالًتٚتة الفورية
يقدـ كل معهد من ىذه ا١تعاىد عددا من برامج الدراسات العليا كيوفر بيئة ْتثية للطبلب كأعضاء ا٢تيئة التعليمية
ُب الكليات األخرل.
 -4-7مراكز التميز التابعة للجامعة:
لرفد الكليات كا١تعاىد العليا ْتاضنات خاصة للبحث العلمي ،تؤمن بيئة ْتثية مناسبة ضمن اختصاص دقيق أك
عاـ ،أك قطاع اختصاصي ،عكفت اٞتامعة على إحداث عدد من مراكز التميز بدأ العمل ُب بعضهاُ ،ب حُت تتم
دراسة ا١تراكز ا١تتبقية من قبل ٞتاف متخصصة أك عرب اجملالس العلمية ا١تختلفة ٘تهيدان إلخراجها بالصورة ا١ترجوة
منها.
 مركز التوجيو ا١تهٍت.





مركز ا١تكافحة اٟتيوية.
مركز ضماف اٞتودة.
مركز تطوير التعليم الطيب.
ا١تركز الرقمي الفرانكفوٍل.

 مركز جراحة الفم كالفكُت.
 مركز نقل الدـ.
 ا١تركز الوطٍت للفنوف البصرية.





مركز الدراسات الوبائية كالبيولوجية لطفيبلت البليشمانيا.
مركز الدراسات االسًتاتيجية.
مركز دعم القرار )قيد اإلحداث(.
مركز ْتوث ا١تواد الببلستيكية كا١تطاطية كٖتاليلها كاختباراهتا )قيد اإلحداث(.

 مركز ٘تيز للدراسات كالتدريب كالبحوث ُب ٣تاؿ الشراكة بُت العاـ كا٠تاص )قيد اإلحداث(.
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 مركز ْتوث علوـ ا١تواد )قيد اإلحداث(.
 -5-7برامج الدراسات العليا األكاديمية:
٘تاشيان مع متطلبات التنمية يتم باستمرار تطوير برامج الدراسات العليا ُب جامعة دمشق سعيان منها لتغطية معظم
االختصاصات ،حيث ٕتاكز عدد االختصاصات ا١تفتتحة  240اختصاصا بعضها يغطي درجة ا١تاجستَت فقط
كبعضها اآلخر يغطي درجة الدكتوراه أيضان ،إضافة للدراسات العليا ُب ٚتيع التخصصات السريرية ُب كلية الطب
البشرم.
• كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.
قسم اللغة العربية كآداهبا.
الدراسات األدبية.
الدراسات اللغوية.
ماجستَت النقد كالببلغة.
قسم اللغة الفرنسية كآداهبا.
الدراسات األدبية.
الدراسات اللغوية.
قسم اللغة اإلنكليزية كآداهبا.
األدبيات.
اللغويات.
اللغويات التطبيقية.
قسم ا١تكتبات كا١تعلومات.
إدارة ا١تكتبات كا١تعلومات.
نظم ٗتزين ا١تعلومات كاسًتجاعها.
قسم اٞتغرافيا.
اٞتغرافية الطبيعية.
اٞتغرافية البشرية.
16
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اٞتغرافية االقتصادية.
اٞتغرافية اإلقليمية.
ا٠ترائط كنظم ا١تعلومات اٞتغرافية.
قسم التاريخ.
تاريخ الشرؽ القدَل.
تاريخ اٟتديث كا١تعاصر.
تاريخ العرب كاإلسبلـ.
قسم الفلسفة.
تاريخ الفلسفة.
العلوـ ا١تعيارية.
قسم علم االجتماع.
علم االجتماع.
العلوـ االجتماعية كالسياسية.
قسم اآلثار.
آثار شرؽ قدَل )عصور ماقبل التاريخ(.
اآلثار الكبلسيكية كاآلثار العربية كاإلسبلمية.
• كلية اإلعالم.
اإلعبلـ كاالتصاؿ.
• كلية الحقوؽ.
قسم القانوف ا٠تاص.
القانوف ا٠تاص.
قسم القانوف العاـ.
القانوف العاـ.
العلوـ اإلدارية كا١تالية.
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قسم القانوف التجارم.
القانوف التجارم.
قسم القانوف اٞتزائي.
القانوف اٞتزائي.
قسم القانوف الدكيل.
القانوف الدكيل.
• كلية االقتصاد.
قسم احملاسبة.
احملاسبة.
مراجعة اٟتسابات.
قسم إدارة األعماؿ.
إدارة األعماؿ.
التسويق.
قسم االقتصاد.
االقتصاد ا١تايل كالنقدم.
االقتصاد.
قسم اإلحصاء التطبيقي.
األساليب الكمية.
قسم ا١تصارؼ كالتأمُت.
األسواؽ ا١تالية.
العلوـ ا١تالية كا١تصرفية.
•كلية التربية.
قسم الًتبية ا١تقارنة.
الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية.
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قسم ا١تناىج كطرائق التدريس.
تقنيات التعليم.
ا١تناىج كطرائق التدريس.
قسم الًتبية ا٠تاصة.
الًتبية ا٠تاصة.
تقوَل اللغة كالكبلـ.
التفوؽ العقلي كا١توىبة.
قسم اإلرشاد النفسي.
اإلرشاد النفسي.
الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت.
قسم أصوؿ الًتبية.
أصوؿ الًتبية.
قسم علم النفس.
علم النفس.
علم النفس الًتبوم.
علم نفس النمو.
قسم القياس كالتقوَل.
القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي.
قسم تربية الطفل.
رياض األطفاؿ.
• كلية الزراعة.
قسم ا٢تندسة الريفية.
علوـ ا٢تندسة الريفية.
قسم علوـ األغذية.
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علوـ األغذية.
قسم كقاية النبات.
علوـ كقاية النبات.
قسم االقتصاد الزراعي.
علوـ االقتصاد الزراعي.
قسم اإلنتاج اٟتيواٍل.
علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل.
قسم علوـ البستنة.
علوـ البستنة.
قسم احملاصيل اٟتقلية.
علوـ احملاصيل اٟتقلية.
قسم ا١توارد الطبيعية ا١تتجددة كالبيئة.
ا١توارد الطبيعية ا١تتجددة كالبيئة.
قسم التقانات اٟتيوية.
التقانات اٟتيوية.
قسم علوـ الًتبة.
علوـ الًتبة.
•كلية الشريعة.
قسم علوـ القرآف كالسنة.
التفسَت كعلوـ القرآف.
اٟتديث النبوم كعلومو.
قسم الفقو اإلسبلمي كمذاىبو.
الفقو اإلسبلمي كأصولو.
األحواؿ الشخصية.
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النظم الشرعية.
قسم العقائد كاألدياف.
العقائد كاألدياف.
•كلية الفنون الجميلة.
قسم االتصاالت البصرية.
االتصاالت البصرية.
قسم العمارة الداخلية.
العمارة الداخلية.
قسم الرسم كالتصوير.
التصوير.
قسم اٟتفر كالطباعة.
اٟتفر.
قسم النحت.
النحت.
•كلية الهندسة المدنية.
قسم ا٢تندسة الطبوغرافية.
ا٢تندسة الطبوغرافية.
قسم ا٢تندسة اإلنشائية.
ا٢تندسة اإلنشائية.
قسم ا٢تندسة ا١تائية.
ا٢تندسة ا١تائية.
قسم ا٢تندسة البيئية.
ا٢تندسة البيئية.
قسم ىندسة النقل كا١تواصبلت.
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ىندسة النقل كا١تواصبلت.
قسم اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء.
اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء.
إدارة تقانات ا١تعلومات ُب التشييد.
قسم ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية.
ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية.
•كلية الهندسة المعمارية.
قسم التصميم ا١تعمارم.
التصميم ا١تعمارم.
قسم التخطيط كالبيئة.
التخطيط كالبيئة.
التخطيط اإلقليمي.
قسم علوـ البناء كالتنفيذ.
علوـ البناء كالتنفيذ.
قسم نظريات كتاريخ العمارة.
نظريات كتاريخ العمارة.
•المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية.
ا٢تندسة اإلنشائية الزلزالية.
علم الزالزؿ.
ا٢تندسةاٞتيوتكنيكية الزلزالية.
ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية.
•المعهد العالي للتنمية اإلدارية.
إدارة ا١توارد البشرية.
اإلدارة اإلسًتاتيجية.
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إقتصاد كإدارة األعماؿ الدكلية.
•كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية.
قسم ىندسة الطاقة الكهربائية.
ىندسة الطاقات الكهربائية ا١تتجددة.
ىندسة نظم القدرة الكهربائية.
قسم ىندسة اٟتواسيب كاأل٘تتة.
ىندسة اٟتواسيب كشبكاهتا.
ىندسة التحكم كاأل٘تتة.
ىندسة كبر٣تة الركبوت.
قسم ىندسة اإللكًتكنيات كاالتصاالت.
ىندسة االتصاالت ا١تتقدمة.
ىندسة اإللكًتكنيات التطبيقية.
قسم ا١تيكانيك العاـ.
ىندسة الطاقة الشمسية كالطاقات ا١تتجددة.
ىندسة ميكانيك ا١توائع.
ىندسة التربيد.
ا٢تندسة اٟترارية.
قسم ىندسة السيارات كاآلليات الثقيلة.
ىندسة اآلليات كاحملركات.
قسم ىندسة التصميم ا١تيكانيكي.
ا٢تندسة الصناعية.
علم ا١تواد كىندستها.
ىندسة أ٘تتة اإلنتاج.
تصميم كبناء اآلالت.
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قسم ا٢تندسة الطبية.
ا٢تندسة الطبية.
قسم ىندسة ميكانيك الصناعات النسيجية كتقاناهتا.
تكنولوجيا الغزؿ.
تكنولوجيا النسيج.
إدارة ا١تنشآت النسيجية.
•كلية العلوم.
قسم الرياضيات.
التحليل الرياضي.
اٞترب كا٢تندسة.
الرياضيات التطبيقية كا١تعلوماتية.
قسم اإلحصاء الرياضي.
اإلحصاء الرياضي.
قسم الفيزياء.
الفيزياء.
الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة.
قسم الكيمياء.
الكيمياء.
قسم علم اٟتياة النباتية.
األحياء الدقيقة.
البيئة كالتنوع اٟتيوم النباٌب.
قسم علم اٟتياة اٟتيوانية.
علم اٟتياة اٟتيوانية.
قسم اٞتيولوجيا.
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اٞتيولوجيا التطبيقية.
اٞتيوفيزياء التطبيقية.
•كلية العلوم السياسية.
قسم العبلقات الدكلية.
العبلقات الدكلية.
قسم االقتصاد كاإلدارة العامة.
العبلقات االقتصادية الدكلية.
قسم الدراسات السياسية.
الدراسات السياسية.
•كلية الهندسة المعلوماتية.
قسم ىندسة الرب٣تيات كنظم ا١تعلومات.
ىندسة الرب٣تيات كنظم ا١تعلومات.
قسم النظم كالشبكات اٟتاسوبية.
النظم كالشبكات اٟتاسوبية.
قسم الذكاء الصنعي.
الذكاء الصنعي.
•المعهد العالي للغات.
قسم تعليم اللغة العربية.
تعليم اللغة العربية.
قسم تعليم اللغة اإلنكليزية.
تعليم اللغة اإلنكليزية.
قسم تعليم اللغة الفرنسية.
تعليم اللغة الفرنسية.
•كلية طب األسنان.
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قسم طب أسناف األطفاؿ.
طب أسناف األطفاؿ.
قسم تقوَل األسناف كالفكُت.
تقوَل األسناف كالفكُت.
قسم جراحة الفم كالفكُت.
جراحة الفم كالفكُت.
قسم مداكاة األسناف.
مداكاة األسناف.
قسم تعويضات األسناف ا١تتحركة.
تعويضات األسناف ا١تتحركة.
قسم تعويضات األسناف الثابتة.
تعويضات األسناف الثابتة.
قسم النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف.
النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف.
قسم النسج حوؿ السنية.
علم النسج حوؿ السنية.
قسم طب الفم.
طب الفم.
• كلية الصيدلة.
قسم تأثَت األدكية كالسموـ.
علم السموـ.
علم تأثَت األدكية.
قسم الصيدالنيات كالتكنولوجيا الصيدلية.
الصيدلة الصناعية.
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الصيدلة السريرية كصيدلة ا١تشاُب.
االقتصاد الصيديل.
قسم العقاقَت.
العقاقَت كالنباتات الطبية.
قسم الكيمياء التحليلية كالغذائية.
الكيمياء التحليلية التطبيقية.
مراقبة األغذية.
الكيمياء الصيدلية كا١تراقبة الدكائية.
مراقبة األدكية.
الكيمياء الصيدلية التطبيقية.
قسم الكيمياء اٟتيوية كاألحياء الدقيقة.
األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعيات.
التشخيص ا١تخربم.
الكيمياء اٟتيوية السريرية.
البيولوجية اٞتزئية كالتقانة اٟتيوية.
•كلية الطب البشري.
قسم التشريح كالنسج كاٞتنُت.
التشريح.
اٞتنُت كالوراثة.
ا٠تلية كالنسج.
قسم الفيزيولوجيا كاألدكية.
الفيزيولوجيا الطبية.
األدكية كا١تداكاة.
االستقصاءات الكهربائية الفيزيولوجية.
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قسم طب األسرة كاجملتمع.
الصحة العامة كالطب الوقائي.
الصحة البيئية كا١تهنية.
قسم األمراض الباطنة.
األمراض الباطنية.
أمراض اٞتهاز ا٢تضمي.
أمراض القلب كاألكعية.
األمراض الصدرية.
أمراض الغدد كاالستقبلب.
األمراض العصبية.
أمراض الدـ.
أمراض الكلية.
أمراض اٞتهاز اٟتركي.
األمراض ا١تعدية )ا٠تمجية(.
الطب النفسي.
الطب الفيزيائي كالرياضي كإعادة التأىيل.
قسم اٞتراحة.
اٞتراحة البولية.
اٞتراحة العظمية.
اٞتراحة الصدرية.
اٞتراحة العصبية.
اٞتراحة التجميلية كالتصنيعية.
جراحة القلب.
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جراحة األكعية.
جراحة األطفاؿ.
اٞتراحة العامة.
طب الطوارئ كالعناية ا١تشددة) .بالتعاكف مع قسم التخدير(
قسم التوليد كأمراض النساء.
التوليد كأمراض النساء.
جراحة األكراـ النسائية.
قسم التخدير كاإلنعاش.
التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل.
قسم أمراض العُت كجراحتها.
أمراض العُت كجراحتها.
قسم أمراض األذف.
أمراض األذف كاألنف كاٟتنجرة كالرأس كالعنق كجراحتها.
قسم األطفاؿ.
طب األطفاؿ.
أمراض الوليد كا٠تديج.
أمراض الدـ كاألكراـ عند األطفاؿ.
األمراض ا١تعدية عند األطفاؿ.
األمراض ا٢تضمية عند األطفاؿ.
األمراض القلبية عند األطفاؿ.
األمراض العصبية عند األطفاؿ.
أمراض الكلية عند األطفاؿ.
قسم اٞتلدية.
األمراض اٞتلدية كاألمراض ا١تنقولة باٞتنس.
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قسم الطب ا١تخربم.
الطب ا١تخربم.
قسم التشخيص الشعاعي.
التصوير الطيب كالتشخيص الشعاعي.
األشعة التداخلية.
الطب النوكم )التشخيص كا١تعاٞتة بالنظائر ا١تشعة(.
أشعة األطفاؿ.
قسم األكراـ .
ا١تعاٞتة الشعاعية لؤلكراـ.
طب األكراـ.
قسم التشريح ا١ترضي .
التشريح ا١ترضي كا٠تلويات ا١ترضية.
الصحة العامة كالطب الوقائي.
قسم طب األسرة.
طب األسرة.
الصحة البيئة كا١تهنية.
قسم الطب الشرعي.
الطب الشرعي.
قسم التشريح.
التشريح.
ا٠تلية كالنسج.
اٞتنُت كالوراثة كالفيزيولوجيا الصحية.
قسم الفيزيولوجيا.
اإلستقصاءات الكهربائية الفيزيائية.
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•كلية السياحة:
اإلقتصاد كاإلدارة السياحية.
إدارة موارد الًتاث الثقاُب.
•المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو:
علوـ الليزر كتطبيقاتو.
•المعهد العالي للغات:
تعليم اللغة العربية.
تعليم اللغة اإلنكليزية.
 -6-7برامج التأىيل والتخصص:
عكفت اٞتامعة على تطوير العديد من برامج التأىيل كالتخصص للمسا٫تة ُب رفد اجملتمع بالكوادر العلمية ا١تؤىلة
ُب ٥تتلف االختصاصات كتلبية للرغبات ا١تتزايدة باٟتصوؿ على تأىيل متميز ُب بعض االختصاصات ذات األ٫تية
ا٠تاصة لدل الفعاليات ا١تختلفة ُب القطر العريب السورم ،حيث منها ما كاف ّتهد ذاٌب كبعضها اآلخر بالتعاكف
مع جهات كمراكز ْتثية عا١تية ،كمنها ما ىو منفذ فعبلن كبعضها اآلخر ٤تدث أك قيد اإلحداث ،كما أف بعضها

٣تمد بشكل مؤقت.

•كلية الهندسة المدنية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب علوـ إدارة ٥تاطر الكوارث.

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تصميم كتأىيل ا١تنشآت.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب معاٞتة مياه الصرؼ الصحي كإعادة إستخدامها.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب ميكانيك الًتبة كاألساسات.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب إدارة منشآت النقل كا١تواصبلت.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب نظم ا١تعلومات اٞتغرافية .GIS
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب الرم كالصرؼ.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب إدارة تقانة ا١تعلومات ُب التشييد.
•كلية اإلقتصاد:

ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب ا١تصارؼ.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب احملاسبة الضريبية.
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ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب إدارة ا١تصارؼ كالتمويل )بالتعاكف مع جامعة بوردك الرابعة -فرنسا(.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب التحوالت االقتصادية ُب ا١تنطقة العربية )بالتعاكف مع جامعة ماربوغ -ا١تانيا-
.(DAAD
•كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب اإلرشاد اإلجتماعي.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب الًتاث الشعيب.
دبلوـ التأىيل كالتخصص ُب الًتٚتة كالتعريب ُب قسم اللغة اإلنكليزية.
دبلوـ التأىيل كالتخصص ُب الًتٚتة كالتعريب ُب قسم اللغة الفرنسية.
دبلوـ التأىيل كالتخصص ُب تعليم اللغة الفرنسية لغَت ا١تختصُت.
ماجستَت العلوـ االجتماعية كالسياسية ُب اختصاص أكربا كالوطن العريب )بالتعاكف جامعة ايرالنغن

–ا١تانيا -

.(DAAD
•كلية الهندسة المعمارية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تصميم كتنسيق اٟتدائق كاحمليط الطبيعي.

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب علوـ البناء كالتنفيذ.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب ٣تاؿ ٗتطيط ا١تدف ،ىندسة ا١تدف كالتنمية اٟتضرية ا١تستدامة.
ماجستَت ُب التأىيل كالتخصص ُب ٣تاؿ ٗتطيط ا١تدف «ىندسة ا١تدف كالتنمية اٟتضرية ا١تستدامة » )بالتعاكف
جامعة مارف الفالييو -فرنسا(.
ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب ٣تاؿ ترميم ا١تباٍل كا١تناطق األثرية كالعمرانية كالطبيعية كاٟتفاظ عليها )بالتعاكف معهد
شايو -فرنسا(.
•كلية الحقوؽ:
ماجستَت التأىيل ك التخصص اإلدارم العقارم.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب القضاء كاحملاماة.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب قانوف األعماؿ.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب القضاء اٞتزائي ك الدعول اٞتزائية.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب إدارة العبلقات الدكلية ك الدبلوماسية.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب «قانوف األعماؿ الداخلي كالدكيل » )بالتعاكف جامعة بانتيوف-اٞتامعة اللبنانية -
جامعة غركنوبل الثانية -جامعة مونبلييو األكىل  -جامعة رين األكىل -جامعة برككسل اٟترة(.
•كلية الهندسة المعلوماتية:
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ما جستَت تأىيل كٗتصص ُب ىندسة االتصاالت ا١تتقدمة )بالتعاكف ا١تدرسة الوطنية العليا لبلتصاالت برست -
فرنسا(.
•كلية العلوم:
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب الفيزياء الطبيعية.
دبلوـ التأىيل كالتخصص ُب الوقائة اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة كأمنها.
ماجستَت تأىيل كٗتصص مهٍت ُب إدارة اٞتودة كاألماف كالبيئة )إدارة أماف كبيئة النظم الصناعية()بالتعاكف مع
جامعة بواتييو -فرنسا(.
•كلية الشريعة:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب القضاء الشرعي ا١تقارف.

•المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تطبيقات الليزر الطبية.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تطبيقات الليزر ا٢تندسية كالصناعية.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب علوـ الليزر.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب التطبيقات البيئية كالزراعية.

•المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية:

ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب الًتٚتة االلكًتكنية كالسمعبصرية  -فرنسي.

ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب الًتٚتة التحريرية  -فرنسي.
ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب الًتٚتة الفورية  -فرنسي.
ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب الًتٚتة االلكًتكنية كالسمعبصرية  -إنكليزم.
ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب الًتٚتة التحريرية -إنكليزم.
ماجستَت تأىيل كٗتصص ُب الًتٚتة الفورية  -إنكليزم.
•المعهد العالي للتنمية اإلدارية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تأىيل كإعداد القادة اإلداريُت.

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب الريادة كاإلدارة باإلبداع.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب إقتصاد كإدارة ا١تشركع.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب اإلدارة العامة.
•المعهد العالي للغات:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب اللغة العربية لغَت الناطقُت بالعربية.
ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تعليم اللغة اإلنكليزية.
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ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب تعليم اللغة الفرنسية.
•كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية:

ماجستَت التأىيل كالتخصص ُب السمعيات.

•كلية طب األسنان:

ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب طب األسناف التجميلي.

•كلية الصيدلة:
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب التشخيص ا١تخربم.
•كلية التربية:

ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب الًتبية ا١توسيقية.

ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب تقوَل الكبلـ كاللغة.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب التخطيط الًتبوم.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب علم النفس اإلعبلمي.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب صعوبات التعلم.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب اإلدارة الًتبوية.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب اإلدارة ا١تدرسية كاإلشراؼ.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب إعداد مربية طفل اٟتضانة.
•كلية السياحة:

ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب التخطيط كإدارة التنمية السياحية ا١تستدامة.
ماجستَت التأىيل ك التخصص ُب إدارة الًتاث الثقاُب كتسويقو.

 -7-7المشافي الجامعية
كتعد من الركائز ا٢تامة اليت ٖتتضن الكثَت من األنشطة البحثية ُب العلوـ الطبية ،كىذه ا١تشاُب ىي:
 مشفى األسد اٞتامعي.





مشفى ا١تواساة.
مشفى البَتكٍل.
مشفى األطفاؿ.
مشفى التوليد كأمراض النساء

 مشفى جراحة القلب اٞتامعي
 مشفى األمراض اٞتلدية كالزىرية
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 -8البنية اإلدارية للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة:
يتوىل رئيس اٞتامعة إدارة شؤكف اٞتامعة البحثية إضافة إىل شؤكهنا العلمية كالتعليمية كاإلدارية كا١تالية ُب حدكد ا٠تطط اليت يرٝتها
٣تلس التعليم العايل ك٣تلس اٞتامعة كيعاكفق نائب رئيس اٞتامعة لشؤكف البحث العلمي كالدراسات العليا ُب إدارة شؤكف البحث
العلمي كالدراسات العليا ُب اٞتامعة؛ كلو على األخص:
- 1النظر ُب األمور اليت يفوضها إليو رئيس اٞتامعة.
- 2تقدَل ا١تقًتحات إىل رئيس اٞتامعة ،كإىل ٣تلس شؤكف البحث العلمي كالدراسات العليا ُب كل ما يتعلق بأمور البحث
العلمي كالدراسات العليا ُب اٞتامعة.
- 3معاكنة رئيس اٞتامعة ُب مراقبة مستول األداء ُب اٞتامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي كالدراسات العليا ،كُب متابعة تنفيذ
قرارات ٣تلس التعليم العايل ك٣تلس اٞتامعة
ٮتتص ٣تلس البحث العلمي كالدراسات العليا بصورة عامة ُب النظر ُب ٚتيع مسائل الدراسات العليا كالبحث العلمي ،كذلك ٔتا
ال يتعارض مع اختصاصات اجملالس األخر ،كمايلي:
 - 1كضع خطط البحث العلمي ُب اٞتامعة ُب ضوء السياسة اليت يضعها ٣تلس التعليم العايل.
 - 2تنظيم البحوث كتشجيعها كتوفَت اإلمكانات البلزمة ٢تا.
 - 3اقًتاح إحداث الدراسات العليا كافتتاحها.
 - 4اقًتاح القبوؿ ُب الدراسات العليا.
 - 5تأليف ٞتاف اٟتكم كاقًتاح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.
 - 6اإلشراؼ على الدراسات العليا كاقًتاح سبل تطويرىا.
 - 7اقًتاح قواعد منح ا١تكافآت ا١تالية للمشرفُت كٞتاف اٟتكم كالباحثُت.
 - 8اقًتاح توزيع ا١تنح كا٢تبات كا١تساعدات ا١تقدمة للبحوث العلمية كاإلشراؼ على إدارهتا.
 - 9اقًتاح قواعد اإليفاد ١تهمات البحث العلمي.
 - 10إصدار اجملبلت العلمية البحثية كاإلشراؼ عليها.
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الشكل ( )4البنية اإلدارية للبحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة

 -1-8مديرية البحث العلمي
كتتوىل العديد من ا١تهاـ أ٫تها:
 .1ربط البحث العلمي بأىداؼ اٞتامعة كخطط التنمية الوطنية.
 .2نقل كتوطُت التقنية اٟتديثة كا١تشاركة ُب تطويرىا كتطويعها لتبلئم الظركؼ احمللية ٠تدمة أغراض التنمية.
 .3إنشاء قاعدة معلومات لؤلْتاث اٞتارم تنفيذىا كاألْتاث اليت نفذهتا ُب اٞتامعة كتبادؿ ا١تعلومات البحثية مع
اٞتامعات كمراكز األْتاث األخرل.
 .4اقًتاح خطة البحوث السنوية للجامعة.
 .5دراسة مشركعات البحوث كالدراسات كمتابعة تنفيذىا كٖتكيمها كالصرؼ عليها كفق القواعد ا١تنظمة لذلك.
 .6تنظيم االتصاؿ ٔتراكز البحوث خارج اٞتامعة احمللية كاألجنبية كتنمية التعاكف معها.
 .7تنسيق العمل بُت الكليات كمراكز األْتاث ُب اٞتامعة كتشجيع األْتاث ا١تشًتكة بُت األقساـ كالكليات لرفع
سوية األْتاث العلمية باٞتامعة.
 .8تشجيع أعضاء ا٢تيئة التدريسية على إجراء األْتاث العلمية ا١تبتكرة كهتيئة الوسائل كاإلمكانيات البحثية ٢تم
ك٘تكينهم من إ٧تاز أْتاثهم ُب جو علمي مبلئم.
 .9تنمية جيل من الباحثُت الشباب كتدريبهم على إجراء البحوث كإثرائها.
 .10دعم البحث العلمي كهتيئة كافة الوسائل كاإلمكانيات البحثية للباحثُت.
 .11تعزيز التعاكف ُب ٣تاؿ األْتاث بُت اٞتامعة كمؤسسات القطاعُت العاـ كا٠تاص.
 .12مساعدة القطاعات ا١تختلفة ُب القطر العريب السورم ُب عبلج مشاكلها كتطوير أدائها عن طريق تنفيذ
األْتاث العلمية التطبيقية.
 .13تشجيع نشر البحوث ُب اجملبلت أك عرب ا١تؤ٘ترات احمللية كالعا١تية.
 -2-8شعبة الدراسات العليا في الكليات والمعاىد العليا
هتدؼ:
 .aتسهيل ٚتيع األعماؿ ا١تتعلقة بطبلب الدراسات العليا تأمُت من حيث القبوؿ كاإلمتحانات
كتسجيل الطلبات كالتأكد من استيفائها للشركط ا١تطلوبة كمتابعة حياهتم اٞتامعية كتسجيل
األْتاث كمتابعة سَتىا كتشكيل ٞتاف اٟتكم كمنح الدرجاتز
 .bتوثيق ٚتيع ا١تعلومات ا١تتعلفة با١تشرفُت ا١تشاركُت أك أعضاء ٞتاف اٟتكم من خارج اٞتامعة
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 .cتسهيل متابعة كحدات البحث العلمي من حيث تسجيل الطلبات كالتأكد من استيفائها
للشركط ا١تطلوبة كمتابعة التقارير الدكرية كإ٧تازات ىذه الوحدات.
 .dتسهيل تسجيل أْتاث أعضاء ا٢تيئة التدريسية بدءن من إعداد استمارات البحث ا١تناسبة كالتأكد
من استيفائها للشركط ا١تطلوبة كمن ٍب متابعة التقارير العلمية الدكرية للباحثُت .

 -9واقع األطر البشرية العاملة في البحث العلمي لدى جامعة دمشق
بلغ عدد الباحثُت ُب اٞتامعة من العاملُت لديها حىت هناية عاـ  2015ما يساكم  3111منهم  1849عضو
ىيئة التدريسية ك  623معيد ك 639عضو ىيئة فنية موزعُت على الكليات كما ىو مبُت باٞتدكؿ ) (2

 -10مخرجات البحث العلمي
تتكوف ٥ترجات خطة البحث العلمي للجامعة من ا١تنتجات ا١تعرفية التالية:
 ا١تشاريع البحثية ا١تنجزة

 رسائل الدراسات العليا ا١تنتهية
 رسائل ا١تاجستَت ا١تنتهية







رسائل الدكتوراه ا١تنتهية
االبتكارات ا١تنفذة أك قيد التنفيذ )منتج مبتكر – عملية إنتاجية مبتكرة – براءة اخًتاع مسجلة (..
األعماؿ اإلبداعية ا١تميزة )أعماؿ علمية – أعماؿ أدبية – أعماؿ فنية  -أعماؿ ىندسية – أعماؿ
موسيقية (..
النشرات العلمية احملكمة )ٔتا ُب ذلك تلك ا١تشتقة من رسائل ا١تاجستَت أك الدكتوراه(
األكراؽ البحثية ا١تنشورة ُب ا١تؤ٘ترات )ٔتا ُب ذلك تلك ا١ترتبطة بأْتاث ا١تاجستَت أك الدكتوراه(
اٞتوائز ذات العبلقة بالبحث العلمي ا١تمنوحة سواءن بشكل فردم للباحثُت أك بشكل مؤسساٌب للجامعة
)أك للكلية(.
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جدول ( )2عدد الباحثين من العاملين في الجامعة حسب الكلية
الكلية

استاذ

استاذ مساعد

مدرس

معيد

قائم باألعمال

مشرؼ أعمال

مدير أعمال

كلية الحقوؽ

19

17

39

24

0

0

0

كلية الزراعة

80

40

41

32

57

23

13

كلية الهندسة المعلوماتية

2

6

14

18

8

3

0

كلية الهندسة المعمارية

13

12

7

15

35

5

3

كلية الفنون الجميلة

11

10

15

18

9

0

0

كلية طب األسنان

35

28

21

16

9

2

1

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

94

79

113

81

20

5

7

كلية اإلعالم

2

2

15

11

0

0

0

كلية التربية

43

33

58

33

49

11

5

كلية الطب البشري

81

56

67

39

12

12

8

كلية العلوم

84

53

58

54

21

20

14

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

56

51

89

33

107

23

17

كلية العلوم السياسية

9

10

7

9

6

0

1

المعهد العالي للغات

0

0

0

8

26

0

1

المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتو

1

2

2

12

4

1

0

كلية الشريعة

9

10

19

9

0

0

0

كلية االقتصاد

40

41

39

37

5

0

0

كلية الصيدلة

21

19

10

23

3

2

1
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الكلية

استاذ

استاذ مساعد

مدرس

معيد

قائم باألعمال

مشرؼ أعمال

مدير أعمال

كلية الهندسة المدنية

23

43

37

18

32

20

2

كلية الزراعة الثانية

2

4

3

9

4

0

1

المعهد العالي للتنمية اإلدارية

2

3

6

11

1

0

0

كلية التربية الثانية بالسويداء

0

1

3

5

1

0

0

كلية االقتصاد الثانية بدرعا

0

1

3

1

2

1

0

كلية اآلداب الثالثة بدرعا

0

1

2

7

1

0

0

المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية

0

0

0

9

4

0

0

كلية التربية الثالثة بدرعا

0

0

3

15

0

1

1

كلية التربية الرابعة بالقنيطرة

0

1

4

10

4

2

1

كلية االقتصاد الثالثة بالقنيطرة

0

0

2

1

1

0

0

كلية اآلداب الثانية

0

3

10

29

3

0

2

المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية

0

0

2

6

1

0

0

كلية السياحة

0

0

1

13

1

0

0

كلية الفنون الجميلة الثانية

0

0

0

7

1

0

0

كلية االقتصاد الثانية

0

0

3

9

2

0

0

كلية الحقوؽ الثانية بدرعا

0

0

1

1

0

0

0

كلية الطب البيطري بدرعا

0

2

0

0

1

0

0

المجموع

627

528

694

623

430

131
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39

623
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 -1-10أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية
بلغ عدد األْتاث ا١تسجلة خبلؿ العاـ  2015من قبل أعضاء ا٢تيئة التدريسية ْ 27تثان ْتجم ٘تويل يساكم
 7,17مليوف لَتة سورية توزعت على ٥تتلف االختصاصات العلمية ُب جامعة دمشق كما ىو مبُت باٞتدكؿ ) (3
)يعطي ا١تلحق  2قائمة تفصيلية هبذه األْتاث(.
 -2-10أبحاث الدراسات العليا
تشمل أْتاث الدراسات العليا األْتاث اليت يقوـ هبا طبلب الدراسات العليا ُب االختصاصات السريرية ُب كلية
الطب باإلضافة ألْتاث ا١تاجستَت كالدكتوراه ُب االختصاصات ا١تختلفة ا١تبينة ُب الفقرة .5-8
بلغ عدد األْتاث ا١تسجلة خبلؿ العاـ  2015كما ىو مبُت باٞتدكؿ ) ْ 1470 ،(4تجم ٘تويل يساكم
 80,24مليوف لَتة سورية توزعت على ٥تتلف االختصاصات العلمية ُب جامعة دمشق كتنوعت مابُت 234
١ترحلة الدراسات العليا ُب التخصصات السريرية الطبية ك ١ 996ترحلة ا١تاجستَت ك ١ 240ترحلة الدكتوراهُ ،ب
حُت كاف عدد الرسائل ا١تنجزة خبلؿ العاـ ) 2015كما ىو مبُت باٞتدكؿ )  963 ((5كْتجم ٘تويل يساكم
 61,79مليوف لَتة سورية توزعت مابُت ١ 152ترحلة الدراسات العليا ُب التخصصات السريرية الطبية ك 623
١ترحلة ا١تاجستَت ك ١ 178ترحلة الدكتوراه.
ةتبُت اٞتداكؿ )  (11 - 6توزع تلك الرسائل ا١تسجلة كا١تنجزة خبلؿ العاـ  2015مقارهنا مع السنوات السابقة
ُب ٥تتلف كليات اٞتامعة
.
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الجدول ( )3توزع أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية المسجلة
بحسب كليات الجامعة خالل العام  2015ومقارنتها مع األعوام السابقة
الكلية

2015

2014

2013

2012

2011

2010

كلية الطب البشرم
كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية
كلية اٟتقوؽ

1
11
0

1
19
0

3
18
1

3
2
0

8
20
0

18
31
1

كلية طب األسناف
كلية االقتصاد
كلية العلوـ

1
1
2

8
3
6

9
8
7

2
0
4

3
5
14

7
7
19

كلية ا٢تندسة ا١تعمارية
كلية الفنوف اٞتميلة
كلية ا٢تندسة ا١تدنية
كلية الًتبية

0
0
0
6

3
3
4
10

4
3
5
15

0
0
2
2

5
0
1
22

26
0
10
21

كلية الصيدلة
ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية
ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
2

3
8
6

3
8
1

كلية ا٢تندسة ا١تعلوماتية
كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية
كلية الشريعة
كلية الزراعة

0
2
0
3

0
5
1
12

0
8
1
10

0
3
1
1

0
9
3
4

1
14
10
14

ا١تعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية
كلية العلوـ السياسية
ا١تعهد العايل للغات

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
2
0

كلية اإلعبلـ
اجملموع
ا١تيزانية اإلٚتالية )مليوف لَتة سورية(

0
27
7,17

0
75
4.49

0
92
3.26

41

0
0
0
193
112
22
21.40 17.92 10.69
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الجدول ( : )4توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المسجلة في كليات الجامعة خالل العام 2015
ومقارنتها مع األعوام السابقة.

دراسات
عليا
ماجستَت
دكتوراه

2015

2014

2013

2012

2011

2010

اإلٚتايل

الرسائل

234

185

215

177

176

204

1191

ا١تيزانية

1,17

0,87

0,70

1,11

1,40

1,50

6,75

الرسائل

996

827

818

725

793

871

5030

ا١تيزانية 214,22 45,63 56,36 30,63 18,17 29,19 34,24
الرسائل

170

240

86

ا١تيزانية 17,49 44,83

3,62

1182

1119

204

236

250

1186

149,48 35,52 35,49 12,53

إٚتايل الرسائل

1470

إٚتايل ا١تيزانية

370,45 82,65 93,25 44,27 22,49 47,55 80,24

1106

1205

1325

7407

الجدول ( : )5توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المنجزة في كليات الجامعة خالل العام 2015
ومقارنتها مع األعوام السابقة.
دراسات
عليا
ماجستَت
دكتوراه

2015

2014

2013

2012

2011

2010

اإلٚتايل

الرسائل

162

189

195

166

179

219

1110

ا١تيزانية

0,63

0,91

1,38

1,87

0,16

1,34

6,29

الرسائل

623

457

542

652

772

788

3834

ا١تيزانية

31,6

الرسائل

178

ا١تيزانية

إٚتايل الرسائل
إٚتايل ا١تيزانية

3,52

167,48

158

0

940

20,68 14,93 18,72 29,56

3,64

0,22

87,75

1025

1109

1007

5884

17,53 60,22 64,53 52,37 61,79

5,08

261,52

963

13,73 37,67 48,22 32,74
176
822

42

221
958

207
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الجدول ( : )6توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المنجزة في العلوم الطبية الجامعة خالل العام 2015
ومقارنتها مع األعوام السابقة
القسم

2010 2011 2012 2013 2014 2014

قسم األمراض اٞتلدية

5

5

9

12

7

11

قسم األمراض الباطنة

41

35

53

48

17

36

قسم األكراـ

5

3

1

6

6

5

قسم التخدير كاإلنعاش كالعناية ا١تشددة اٞتراحية

8

8

2

4

5

9

قسم التشخيص الشعاعي كالتصوير الطيب

4

6

8

7

13

7

قسم التشريج كالنسج كاٞتنُت

0

1

0

0

0

1

قسم التشريح ا١ترضي

1

5

2

3

1

4

قسم التوليد كأمراض النساء

12

10

15

14

17

26

قسم اٞتراحة

50

36

44

48

37

39

قسم الطب الشرعي

0

0

0

0

0

0

قسم الطب ا١تخربم

9

6

8

8

3

6

قسم الفيزيولوجيا كاألدكية

0

1

0

0

0

0

قسم أمراض األنف كاألذف كاٟتنجرة

4

4

7

15

9

5

قسم أمراض العُت كجراحتها

9

12

9

13

14

9

قسم طب األسرة كاجملتمع

0

1

1

1

1

1

قسم طب األطفاؿ

14

8

30

16

36

20

162

141

189

195

166

179

اجملموع
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الجدول ( : )7توزع أعداد الماجستير المنجزة في الجامعة خالل العام  2015ومقارنتها مع األعوام
السابقة.
2013

2012

2011

2010

الكلية
كلية الطب البشرم

0

2

5

6

1

5

كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية

58

57

68

80

97

86

كلية اٟتقوؽ

48

39

31

48

45

18

كلية طب األسناف

71

43

50

59

60

95

كلية االقتصاد

56

45

70

64

99

55

كلية العلوـ

44

39

31

60

33

46

كلية ا٢تندسة ا١تعمارية

18

13

30

15

17

15

كلية الفنوف اٞتميلة

11

7

7

12

10

5

كلية ا٢تندسة ا١تدنية

41

30

28

24

33

22

كلية الًتبية

84

67

97

107

106

73

كلية الصيدلة

46

39

56

63

56

38

ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية

10

7

9

14

9

7

ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو

3

3

4

5

2

4

كلية ا٢تندسة ا١تعلوماتية

3

5

17

16

5

4

كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية

25

57

53

64

70

41

كلية الشريعة

17

17

24

43

27

27

كلية الزراعة

62

43

54

67

86

16

ا١تعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية

6

6

7

7

10

1

كلية العلوـ السياسية

11

16

8

12

21

15

ا١تعهد العايل للغات

6

2

2

5

1

0

كلية اإلعبلـ

3

5

1

1

0

0

542

652

772

788

573

اجملموع

2014 2015

623
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الجدول ( : )8توزع أعداد الدكتوراه المنجزة في الجامعة خالل العام  2015ومقارنتها مع األعوام
السابقة.
الكلية

2015

2014

2013

2012

2011

2010

كلية الطب البشرم

3

3

10

10

5

0

كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية

20

31

30

51

53

61

كلية اٟتقوؽ

5

10

13

9

11

9

كلية طب األسناف

17

16

11

9

19

11

كلية االقتصاد

31

28

24

36

34

26

كلية العلوـ

7

9

9

15

8

1

كلية ا٢تندسة ا١تعمارية

4

1

1

4

1

2

كلية الفنوف اٞتميلة

1

0

3

3

4

1

كلية ا٢تندسة ا١تدنية

5

4

2

3

4

4

كلية الًتبية

36

38

35

44

35

22

كلية الصيدلة

1

3

3

1

1

2

ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية

2

0

1

0

0

0

ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو

2

0

0

3

0

0

كلية ا٢تندسة ا١تعلوماتية

0

0

0

0

0

0

كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية

6

8

4

5

3

8

كلية الشريعة

5

5

6

9

13

8

كلية الزراعة

27

14

18

14

14

1

ا١تعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية

0

0

0

2

0

0

كلية العلوـ السياسية

6

8

6

3

2

2

ا١تعهد العايل للغات

0

0

0

0

0

0

كلية اإلعبلـ

0

0

0

0

0

0

178

178

176

221

207

158
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الجدول ( : )9توزع أعداد رسائل الدراسات العليا المسجلة في العلوم الطبية الجامعة خالل العام 2015
ومقارنتها مع األعوام السابقة
القسم

2010 2011 2012 2013 2014 2015

قسم األمراض اٞتلدية

14

8

8

9

5

14

قسم األمراض الباطنة

54

39

55

54

47

42

قسم األكراـ

5

4

7

2

3

2

قسم التخدير كاإلنعاش كالعناية ا١تشددة اٞتراحية

5

7

11

4

3

6

قسم التشخيص الشعاعي كالتصوير الطيب

8

7

5

7

4

15

قسم التشريج كالنسج كاٞتنُت

0

0

0

1

0

0

قسم التشريح ا١ترضي

9

1

5

1

2

2

قسم التوليد كأمراض النساء

21

21

13

10

11

18

قسم اٞتراحة

52

38

65

41

42

51

قسم الطب الشرعي

0

0

0

0

0

1

قسم الطب ا١تخربم

7

12

10

6

6

8

قسم الفيزيولوجيا كاألدكية

0

0

0

0

1

0

قسم أمراض األنف كاألذف كاٟتنجرة

7

4

5

11

10

8

قسم أمراض العُت كجراحتها

14

4

15

8

12

10

قسم طب األسرة كاجملتمع

0

0

1

1

1

1

قسم طب األطفاؿ

38

40

15

22

29

26

234

185

215

177

176

204

اجملموع
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الجدول ( : )10توزع أعداد الماجستير المسجلة في الجامعة خالل العام  2015ومقارنتها مع األعوام
السابقة.
الكلية
كلية الطب البشرم

2010 2011 2012 2013 2014 2015
3

2

0

4

6

3

كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية

126

61

69

124

141

172

كلية اٟتقوؽ

63

54

127

61

69

68

كلية طب األسناف

65

56

68

44

62

75

كلية االقتصاد

120

106

43

70

51

83

كلية العلوـ

75

59

36

23

48

52

كلية ا٢تندسة ا١تعمارية

33

28

7

7

13

26

كلية الفنوف اٞتميلة

44

38

12

7

22

15

كلية ا٢تندسة ا١تدنية

56

61

35

39

40

32

كلية الًتبية

92

64

109

99

94

113

كلية الصيدلة

18

46

24

34

47

64

ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية

18

21

17

8

21

15

ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو

8

7

2

4

0

5

كلية ا٢تندسة ا١تعلوماتية

27

16

16

24

13

28

كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية

60

69

53

93

88

65

كلية الشريعة

18

23

24

38

51

27

كلية الزراعة

93

56

31

45

54

58

ا١تعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية

12

6

16

15

8

8

كلية العلوـ السياسية

30

15

16

30

19

27

ا١تعهد العايل للغات

9

23

5

8

16

6

كلية اإلعبلـ

26

7

15

16

8

1

996

818

725

793

871

943

اجملموع
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الجدول ( : )11توزع أعداد الدكتوراه المسجلة في الجامعة خالل العام  2015ومقارنتها مع األعوام
السابقة
2015

2014

2013

2012

2011

2010

الكلية
كلية الطب البشرم

5

5

0

1

2

10

كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية

38

34

32

37

40

39

كلية اٟتقوؽ

13

10

3

10

9

8

كلية طب األسناف

11

12

7

4

24

21

كلية االقتصاد

9

15

0

35

17

32

كلية العلوـ

22

10

2

7

9

13

كلية ا٢تندسة ا١تعمارية

6

6

0

0

4

3

كلية الفنوف اٞتميلة

4

1

1

3

0

1

كلية ا٢تندسة ا١تدنية

11

7

2

5

5

1

كلية الًتبية

55

28

19

53

47

45

كلية الصيدلة

4

2

1

0

0

6

ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية

0

1

2

4

0

3

ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو

0

1

0

2

0

2

كلية ا٢تندسة ا١تعلوماتية

2

3

0

0

0

0

كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية

17

12

8

18

21

16

كلية الشريعة

10

7

3

5

19

15

كلية الزراعة

18

13

3

13

30

17

ا١تعهد العايل للبحوث كالدراسات الزلزالية

3

0

0

2

0

1

كلية العلوـ السياسية

9

3

3

5

9

17

ا١تعهد العايل للغات

3

0

0

0

0

0

كلية اإلعبلـ

0

0

0

0

0

0

240

170

86

204

236

250

اجملموع
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.

 -11النشر العلمي
تتوزع ٥ترجات البحث العلمي من مقاالت علمية لباحثي دمشق ضمن أربع كجهات أساسية:
٣ - 1تبلت جامعة دمشق.
٣ - 2تبلت اٞتامعات السورية األخرل
 - 3اجملبلت ا١تدرجة ضمن قاعدٌب بيانات  Scopusك  Web of sciencesكا١تعتمدة بقرار من ٣تلس التعليم
العايل.
 - 4بعض اجملبلت العربية كالعا١تية الغَت كاردة ُب القواعد أنفة الذكر كاليت ًب ًب ٖتكيمها ُب اٞتامعة ٍب
إعتمادىا بقرارات من اجملالس العلمي اٞتامعية.
إال أنو كنتيجة لغياب التعاكف الكامل من قبل باحثي اٞتامعة ُب تسجيل منشوراهتم العلمية فإنو يتعذر ٖتديد
الرقم الدقيق ١تخرجات البحث العلمي من مقاالت علمية لذا سنقوـ بالًتكيز فقط على تلك ا١تنشورة ُب
٣تبلت جامعة دمشق كاجملبلت ا١تدرجة ضمن قاعدٌب بيانات  Scopusك.Web of sciences
 -1-11المنشورات العلمية في مجالت جامعة دمشق
أكلت اٞتامعة النشر العلمي أ٫تية خاصة للنشر العلمي حيث أحدث ُب اٞتامعة عددا من اجملبلت العلمية احملكمة
تغطي ٥تتلف اإلختصاصات
٣ - 1تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية
٣ - 2تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية
٣ - 3تلة جامعة دمشق للعلوـ االقتصادية كالقانونية
٣ - 4تلة جامعة دمشق للعلوـ األساسية
٣ - 5تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية
٣ - 6تلة جامعة دمشق للعلوـ اإلنسانية
٣ - 7تلة جامعة دمشق للعلوـ الًتبوية كالنفسية
٣ - 8تلة اٖتاد اٞتامعات العربية للدراسات كالبحوث الطبية
٣ - 9تلة الدراسات اؿتارٮتية
٣- 10تلة الدراسات االسًتاتيجية
)يعطي ا١تلحق  6قائمة با١تقاالت العلمية ا١تنشورة ُب ٣تبلت جامعة دمشق خبلؿ االعاـ (2015
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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 ُب اٞتامعة أدل لًتكيز الباحثُت ُب اٞتامعة للنشر فيها ،إال أنو
كمع زيادة التحفيز على النشر ا٠تارجي كإعتماد طيف كبَت من اجملبلت العا١تي احملكمة كا١تدرجة ُب قاعدييت
بيانات  Scopusك  Web of sciencesتزايد النشر العا١تي بشكل ملحوظ حيث إرتفع عدد ا١تقاالت العلمية
ا١تنشورة ْتسب قاعدة بيانات  Scopusمن  49مقاالن علميان مسجبلن ُب  2010إىل  90مقاالن علميان مسجبلن

ُب  2011لتصل إىل  165 ، 120ك  162مقاالن علميان مسجبلن ُب األعواـ  2013 ،2012ك 2014
على الًتتيب كما ىو مبُت بالشكل  5كالذم يظهر زيادة عدد األْتاث ا١تنشورة خبلؿ عاـ  2015لتصل إىل
ْ 173تثان.
) يعطي ا١تلحق  7قائمة تفصيلية با١تقاالت العلمية ا١تنشورة خبلؿ العاـ  2015ضمن قاعدة بيانات (Scopus

الشكل ( )5توزع النشرات العلمية لجامعة دمشق المسجلة في  SCOPUSحسب سنة النشر

تقوـ جامعة دمشق من جهة أخرل باٗتاذ التدابَت البلزمة إلدراج ٣تبلت اٞتامعة العلمية ضمن قواعد البيانات
العا١تية ٦تا سيعكس ما يقوـ باحثو اٞتامعة بنشره فيها على رصيد اٞتامعة من النشر العا١تي.

 -12واقع اإلنفاؽ المالي على خطة البحث العلمي في الجامعة
إف مصدرم ٘تويل ٥تتلف النشاطات البحثية كمتعلقاهتا ٫تا :
 البند  225من ا١توازنة االستثمارية
 بند دعم البحث العلمي ُب ا١توارد الذاتية
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كيتم اإلنفاؽ من ىذين البندين على مايلي:
 مشاريع البحث العلمي )سواء أكاف لبحث عضو ىيئة تدريسية أك ْتث دراسات عليا(
ٕ تهيزات ا١تخابر ا٠تاصة بالبحث العلمي كالدراسات العليا.
يتم الصرؼ عمومان من خبلؿ خطة اإلنفاؽ ا١تايل اليت يتم ٖتديدىا ُب استمارة ا١تشركع كٖتصل على موافقة ٣تالس األقساـ
كالكليات كٞتاف البحث العلمي ا١تختصصةٍ ،ب يتم تأمُت مستلزمات البحث احملددة ُب االستمارة كفق قواعد الشراء ا١تعتمدة
ُ
)شراء مباشر أك استدراج عركض(

 -13خالصة وتوصيات
من خبلؿ ماتضمنو ىذا التقرير يُبلحظ أف ْتوث الدراسات العليا )ا١تاجستَت كالدكتوراة( مازالت تشكل ا١تكوف
األىم من مكونات البحث العلمي ُب جامعة دمشق ،كالبد من ٕتميع ىذه البحوث كتوجيهها لتتناسب مع
احملاكر البحثية للكليات كا١تعاىد العليا ُب اٞتامعة ،مع الًتكيز على احملاكر ذات األكلوية العالية مثل التقانة اٟتيوية،
كتقانة ا١تعلوماتية كاالتصاالت ،كالبيئة ،كالطاقات ا١تتجددة ،كا١تواد ا١تتقدمة ،كغَتىا.
من جهة أخرل مازالت األْتاث اليت ٬تريها أعضاء ا٢تيئة التعليمية قليلة كال تتناسب مع ما تتطلبو ٤تاكر البحث
اليت ٬تب أف تتصدل الكليات للعمل فيها.
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الملحقات
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الملحق ( )1وحدات البحث العلمي بحسب قانون التفرغ العلمي
اسم الوحدة

القسم

ا١تعهد العايل لبحوث الليزر كتطبيقاتو
كحدة النمذجة كاحملاكاة
كحدة البحث العلمي لدراسة كٖتضَت األغشية الرقيقة
كحدة البحث العلمي ُب ا١تعهد العايل للتنمية اإلدارية
احملاسبة
اإلحصاء التطبيقي
إدارة األعماؿ
االقتصاد
ا١تصارؼ كالتأمُت

اللغة الفرنسية

اإلعبلـ

اٞتغرافيا

االقتصاد
كحدة احملاسبة للبحث العلمي
كحدة البحث العلمي للدراسات اإلحصائية كاالكتوارية
كحدة البحث العلمي للدراسات اإلدارية
كحدة البحث العلمي للدراسات االقتصادية
كحدة البحث العلمي للدراسات كالبحوث ا١تصرفية
اآلداب كالعلوـ اإلنسانية
كحدة الدراسات العليا ُب اللسانيات العامة
كحدة الدراسات اللسانية التطبيقية على تعليم اللغة الفرنسية لغَت
ا١تختصُت
كحدة الدراسات الًتٚتية
كحدة الدراسات األدبية
كحدة البحث العلمي ُب قسم اإلعبلـ
كحدة البحث العلمي لدراسة ا١توارد الطبيعية كالبيئية
كحدة البحث العلمي لدراسة ا١توارد البشرية كالعمراف
كحدة البحث العلمي للدراسات االقتصادية
كحدة البحث العلمي للدراسات كالتأىيل اٞتيومعلوماٌب
كحدة البحث العلمي للدراسات اإلقليمية كالتخطيط البيئي
كحدة البحث العلمي ُب قسم اللغة العربية
كحدة البحث العلمي للدراسات التنموية
كحدة البحث العلمي للدراسات السكانية

اللغة العربية
علم اجتماع
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القسم

اسم الوحدة

القياس كالتقوَل

كحدة البحث العلمي للدراسات ا٠تدمة اإلجتماعية كاإلرشاد
الًتبية
كحدة البحث العلمي ُب القياس كالتقوَل

اإلرشاد النفسي
أصوؿ الًتبية
الًتبية ا٠تاصة
تربية الطفل

كحدة البحث العلمي ُب اإلرشاد النفسي
كحدة البحث العلمي ُب أصوؿ الًتبية
كحدة البحث العلمي ُب الًتبية ا٠تاصة
كحدة البحث العلمي ُب تربية الطفل

الًتبية ا١تقارنة
علم النفس
ا١تناىج

كحدة البحث العلمي ُب الًتبية ا١تقارنة
كحدة البحث العلمي ُب علم النفس
كحدة البحث العلمي ُب ا١تناىج

االرشاد النفسي
القانوف التجارم
القانوف الدكيل

كحدة البحث العلمي ُب االرشاد النفسي
اٟتقوؽ
كحدة البحث العلمي ُب القانوف التجارم
كحدة البحث العلمي ُب الدراسات القانونية الدكلية

القانوف ا٠تاص
القانوف اٞتزائي
القانوف العاـ

كحدة البحث العلمي ُب القانوف ا٠تاص
كحدة البحث العلمي ُب القانوف اٞتزائي
كحدة البحث العلمي ُب القانوف العاـ

االقتصاد الزراعي

الزراعة
كحدة البحث العلمي للدراسات اإلقتصادية كاإلجتماعية )كحدة
الدكتور عبدك قاسم للبحث العلمي(
كحدة اجملًتات للبحث العلمي
كحدة الدكاجن للبحث العلمي
كحدة األٝتاؾ للبحث العلمي
كحدة ا٠تيوؿ كاٞتماؿ

االنتاج اٟتيواٍل

كحدة ْتوث التحريج كالغابات
كحدة ْتوث ا١تراعي كالبادية
كحدة ْتوث النبات االقتصادم كالتصنيف النباٌب
كحدة ْتوث البيئة كاٟتد من التلوث

اٟتراج كالبيئة
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القسم

اسم الوحدة

علوـ األغذية

كحدة تصنيع كٖتليل األغذية
كحدة البحث العلمي ُب قسم علوـ البستنة
كحدة أْتاث أشجار الفاكهة

علوـ البستنة

كحدة أْتاث ا٠تضار
كحدة أْتاث الزينة كتنسيق اٟتدائق
كحدة أْتاث الفيزيولوجيا كتغذية النبات
كحدة البحث العلمي ُب قسم علوـ الًتبة

احملاصيل اٟتقلية
كقاية النبات

كحدة البحث العلمي للمحاصيل اٟتقلية
كحدة البحث العلمي ُب قسم كقاية النبات
الشريعة

علوـ الًتبة

كحدة البحث العلمي للدراسات القرآنية
كحدة البحث العلمي للدراسات اٟتديثية
كحدة البحث العلمي لدراسات أصوؿ الفقو
كحدة البحث العلمي للدراسات الفقهية

علوـ القرآف كالسنة
قسم الفقو اإلسبلمي كأصولو

قسم الصيدالنيات

الصيدلة
كحدة البحث العلمي ُب التكنولوجيا الصيدلية كالصيدلة الصناعية
كحدة البحث العلمي ُب الصيدلة اٟتيوية كالسريرية كالتقانة اٟتيوية

قسم تأثَت األدكية كالسموـ
الكيمياء الصيدلية كا١تراقبة الدكائية
الكيمياء اٟتيوية كاألحياء الدقيقة

الصيدالنية
كحدة البحث العلمي ُب تأثَتاألدكية كالسموـ
كحدة البحث العلمي للمراقبة الدكائية
كحدة البحث العلمي ُب قسم الكيمياء اٟتيوية كاألحياء الدقيقة

الكيمياء التحليلية كالغذائية

كحدة البحث العلمي للكيمياء التحليلية كالغذائية
الطب البشرم
كحدة البحث العلمي ١تخرب البحوث كاالستشارات الوراثية
كحدة البحث العلمي ١تخرب التشريح
كحدة البحث العلمي ١تخرب النسج
كحدة البحث العلمي ١تخرب اٞتنُت
كحدة البحث العلمي ُب علم األدكية كا١تداكاة

النسج كالتشريح كاٞتنُت
الفيزيولوجيا كاألدكية كا١تداكاة
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القسم

اسم الوحدة

طب األسرة كاجملتمع
التوليد كأمراض النساء

كحدة البحث العلمي ُب علم الفيزيزلوجيا
كحدة البحث العلمي لبحوث النظم الصحية كالسياسات الصحية
كحدة البحث العلمي ألمراض النساء كالتوليد

التخدير كاالنعاش
الطب الشرعي
األطفاؿ
التشريح ا١ترضي

كحدة البحث العلمي للتخدير كاالنعاش
كحدة البحث العلمي للطب الشرعي
كحدة البحث العلمي لطب األطفاؿ
كحدة البحث العلمي ُب التشريح ا١ترضي

الطب ا١تخربم

كحدة البحث العلمي ُب الكيمياء اٟتيوية كالسريرية
كحدة البحث العلمي ُب األحياء الدقيقة
كحدة البحث العلمي ُب الدمويات كا١تناعيات

اإلحصاء الرياضي

العلوـ
كحدة البحث العلمي لئلحصاء كاالحتماالت
كحدة البحث العلمي للدراسات اٞتيوفيزيائية
كحدة البحث العلمي للدراسات اٞتيولوجية كاٞتيوىندسية
كاٞتيوفيزيائية كاالقتصادية
كحدة البحث العلمي لدراسة الصخور كأ٫تيتها االقتصادية
كحدة البحث العلمي كالدراسات اٞتيولوجية كجيوكيمياء الرسوبيات

اٞتيولوجيا

كالنفط
الوحدة البحثية اٞتيولوجية كاٞتيوكهربائية للدراسات ا٢تيدركجيولوجية
كاٞتيوىندسية
كحدة البحث ا٢تيدركجيوفيزيائية
كحدة البحث العلمي للدراسات ا٢تيدركلوجية
كحدة البحث العلمي للدراسات ا٢تيدركجيوفيزيائية
كا٢تيدركجيوكيميائية
كحدة البحث العلمي للدراسات اٞتيوفيزيائية ا٢تندسية كالبيئية
كاآلثارية
كحدة البحث العلمي للدراسات اٞتيولوجية
كحدة البحث العلمي للدراسات اٞتيوفيزيائية كاٞتيولوجية
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القسم
الرياضيات

اسم الوحدة
كحدة البحث العلمي للهيدركجيولوجيا كمعاٞتة ا١تعطيات
كحدة البحث العلمي لعلوـ الرياضيات التطبيقية كا١تعلوماتية
كحدة البحث العلمي للرياضيات كعلوـ اٟتاسوب
كحدة علم ا١تواد
كحدة ا١تادة ا١تكثفة
كحدة البصريات كاألطياؼ
كحدة البحوث النوكية كالتقنية الفيزيائية

الفيزياء
الكيمياء

علم اٟتياة اٟتيوانية

علم اٟتياة النباتية

قسم التصوير

اإلدارة ا٢تندسية كالتشييد
العلوـ األساسية
ا٢تندسة اإلنشائية

كحدة الكيمياء للبحث العلمي
كحدة األمراض الطفيلية كا١تناعية
كحدة الفيزيولوجيا اٟتيوانية
كحدة الوراثة كاٞتنُت
كحدة البيولوجيا ا٠تلوية كالنسيجية
كحدة البيئة كٛتايتها كالتصنيف
كحدة ا٠تلية كالوراثة النباتية
كحدة التقانات اٟتيوية النباتية
كحدة البيئة كالتنوع اٟتيوم النباٌب
كحدة االحياء الدقيقة
كحدة الفيزيولوجيا النباتية
الفنوف اٞتميلة
كحدة البحث العلمي لقسم التصوير
كحدة البحث العلمي لشعبة التصوير اٞتدارم
كحدة فنوف للبحث العلمي
كحدة نصَت شورل للبحث العلمي
ا٢تندسة ا١تدنية
كحدة البحث العلمي إلدارة ا١تشاريع
كحدة البحث العلمي لئلدارة ا٢تندسية كتقنيات التشييد
كحدة البحث العلمي للرياضيات كالرسم ا٢تندسي
كحدة البحث العلمي للفيزياء كالكيمياء
كحدة البحث العلمي للهندسة اإلنشائية
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القسم

ا٢تندسة البيئية
ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية
ا٢تندسة ا١تائية

ىندسة الرم كالصرؼ
ىندسة الطبوغرافيا

ىندسة النقل كا١تواصبلت

التصميم العمراٍل

العلوـ األساسية

اسم الوحدة
كحدة البحث العلمي للتصميم اإلنشائي للمباٍل كتدعيم ا١تنشآت
ا٠تاصة
كحدة البحث العلمي للتطوير اإلنشائي
كحدة البحث العلمي لتصميم ا١تنشآت ا٢تندسية كتدعيمها
كحدة البحث العلمي لدراسات ا١تباٍل كا١تنشآت
كحدة البحث العلمي اإلنشائية
كحدة البحث العلمي لتصميم ا٢تياكل اإلنشائي مع تدعيم ا١تنشآت
ا١تتصدعة
كحدة البحث العلمي للدراسات الديناميكية
كحدة البحث العلمي ُب ا٢تندسة البيئية
كحدة البحث العلمي ُب اإلدارة البيئية
كحدة اٞتيوتكنيك للبحث العلمي
كحدة البحث العلمي للدراسات ا١تائية كإدارة ا١تياه
كحدة البحث العلمي للدراسات ا٢تيدركلوجية كا١تنشآت ا١تائية
كحدة البحث العلمي للدراسات ا١تائية كاحملطات الكهرمائية
كحدة البحث العلمي ألعماؿ الرم كالصرؼ كا١تنشآت ا٢تندسية
كحدة البحث العلمي للدراسات ا٢تيدركلوجية كشبكات الرم
كالصرؼ
كحدة اٞتيوديزيا كالكارتوغرافيا للبحث العلمي
كحدة الدراسات ا١تساحية للبحث العلمي
كحدة السكك اٟتديدية كالنقل
كحدة البحث العلمي ١تشاريع النقل كا١تواصبلت
كحدة البحث العلمي ١تنشآت النقل كمواد البناء
كحدة البحث العلمي للدراسات الديناميكية
ا٢تندسة ا١تعمارية
الوحدة ا١تعمارية كالتخطيطية للبحث العلمي
الوحدة اٞتامعية للدراسات ا١تعمارية كالعمرانية
كحدة البحث العلمي للًتاث كالتطوير العمراٍل
ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية
كحدة الكيمياء البحتة كالتطبيقية للبحوث كالدراسات
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القسم

ىندسة الطاقة الكهربائية

اسم الوحدة
التحليل الرياضي كتطبيقاتو
كحدة البحث العلمي لتطوير مواصفات ا٠تبليا الشمسية كدراسة
٦تيزاهتا الكهرضوئية
الرياضيات ا١تتقطعة كالتطبيقات الرب٣تية
الفيزياء الرياضية التطبيقية
كحدة البحث العلمي ُب ٣تاؿ تأثَت اٟتقوؿ الكهرطيسية على
االنساف كالبيئة
كحدة البحث العلمي إللكنركنيات القدرة الكهربائية كتطبيقاهتا
ا٢تندسية
كحدة البحث العلمي ُب ىندسة الطاقة الكهربائية
كحدة البحث العلمي لتحسُت بنية كأداء اآلالت الكهربائية
ا١تستخدمة ُب ٥تتلف ٣تاالت االستثمار
كحدة البحث العلمي لنمذجة ك٤تاكاة نظم القدرة الكهربائية متعدد
ا١تصادر
كحدة البحث العلمي ُب استخداـ الطاقة من أجل التنمية ا١تستدامة
كحدة ْتوث الطاقة الكهربائية للطاقة ا١تتجددة كالبيئة

ىندسة اٟتواسيب كاأل٘تتة
ىندسة اإللكًتكنيات كاالتصاالت
ا٢تندسة الطبية
ىندسة التصميم ا١تيكانيكي

كحدة البحث العلمي ُب تقانات التحكم اٟتديثة كتطبيقاهتا.
كحدة البحث العلمي ُب ىندسة اٟتواسيب كشبكاهتا
كحدة البحث العلمي ُب ىندسة التحكم كاأل٘تتة
كحدة البحث العلمي للنظم كالقياسات اإللكًتكنية
كحدة البحث العلمي لبلتصاالت األرضية كالفضائية
٣تموعة البحث العلمي للجودة كنقل التكنولوجيا
كحدة ا٢تندسة الطبية للبحث العلمي
كحدة البحث العلمي لؤل٘تتة كاالختبارات كا١تعايرة كا١تيكاتركنيكس
كحدة البحث العلمي لتطوير خطوط اإلنتاج ُب مؤسسات القطاع
العاـ كا٠تاص كا١تشًتؾ
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اسم الوحدة

القسم

كحدة البحث العلمي لدراسة كاختبارات التجهيزات كاألنابيب
ا١تستخدمة ُب ٤تطات كشبكات ا١تياه كالصرؼ الصحي كالرم
كمعاٞتة اآلثار البيئية النإتة
كحدة التصميم كالتصنيع ا١تربمج كاأل٘تتة
كحدة البحث العلمي للهندسة االقتصادية كاٞتودة
كحدة البحث العلمي لتطوير تقانات التصميم كالتصنيع
كحدة البحث العلمي للتطوير الصناعي كالدراسات البيئية.
كحدة البحث العلمي لعلم ا١تواد كاللحاـ كا١تعاٞتات اٟترارية
كحدة البحث العلمي لبلختبارات اإلتبلفية كالبلإتبلفية للخبلئط
ا١تعدنية
ىندسة الصناعات النسيجية كتقاناهتا
ىندسة القول ا١تيكانيكية
علم النسج حوؿ السنية
علوـ اٟتياة
ا١تداكاة
التعويضات الثابتة
طب أسناف األطفاؿ
طب الفم
علوـ اٟتياة
النسج كالتشريح ا١ترضي
ىندسة النظم كالشبكات اٟتاسوبية
ىندسة الرب٣تيات كنظم ا١تعلومات
الذكاء الصنعي

كحدة البحث العلمي ٢تندسة ا١تواد كإختباراهتا
كحدة البحث العلمي للدراسات ا٢تندسية كالنسيجية كتقاناهتا
كحدة البحث العلمي لتجهيزات كآالت ا٢تندسة اٟترارية
طب األسناف
كحدة ْتث علمي باختصاص علم النسج حوؿ السنية
كحدة ْتث علمي صحية
كحدة ْتث علمي ُب مداكاة األسناف الًتميمية
كحدة ْتث علمي ُب مدكاة األسناف اللبية
كحدة البحث العلمي للتعويضات الثابتة
كحدة البحث العلمي ُب طب أسناف األطفاؿ
كحدة ْتث علمي لدراسة سبل تشخيص اآلفات الفموية سريريان
كشعاعيان
كحدة البحث العلمي لبيولوجيا الفم
كحدة ْتث علمي لقسم النسج كالتشريح ا١ترضي
ا١تعلوماتية
كحدة البحث العلمي ٢تندسة النظم كالشبكات اٟتاسوبية
كحدة البحث العلمي ٢تندسة الرب٣تيات كنظم ا١تعلومات
كحدة البحث العلمي للذكاء الصنعي
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القسم

اسم الوحدة

العلوـ األساسية
الدراسات كالعبلقات الدكلية

كحدة البحث العلمي للعلوـ األساسية
كحدة البحث العلمي للدراسات كالعبلقات الدكلية
العلوـ السياسية
كحدة البحث العلمي للدراسات السياسية
كحدة البحث العلمي للدراسات اإلقتصاد الدكيل كالعبلقات
اإلقتصادية

الدراسات السياسية
الدراسات اإلقتصاد الدكيل كالعبلقات
اإلقتصادية
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الملحق ( )2أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية المسجلة خالل العام 2015

 عبل التونسي  ،تنوع ا١تخططات ا١تعمارية ا١تستخدمة ُب العمارة السكنية ُب ا١تشرؽ اٞتنويب خبلؿ
عصر الربكنز القدَل ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،قسػ ػػم اآلثار.
 سوزاف ديبو ،صناعة ا١تعادف كتقنياهتا ُب ببلد الرافدين خبلؿ األلف الثالث قبل ا١تيبلد  ،كلية اآلداب
كالعلوـ اإلنسانية ،قسػ ػػم اآلثار.
 كميليا أبوجبل ،اٞتوالف ٖتت االحتبلؿ االسرائيلي  ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،قسم التاريخ.
 عمار النهار ،قاضي القضاة ُب عصر ا١تماليك  ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،قسم التاريخ.
 ىبة العواد  ،دراسة التطور الديناميكي للبنية العمرانية باستخداـ النمذجة الرياضية كنظم ا١تعلومات
اٞتغرافية  -دراسة تطبيقية على ناحية فودف الفرتسية بُت عامي  1983ك  ،.1997كلية اآلداب
كالعلوـ اإلنسانية ،قسػم اٞتغرافيا.
 سوساف الياس ،درجات ا١تعرفة عند اسبينوزا ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،قسػػم الفلسفة،
ٝ تَتة سبلمي  ،رسالة اٟتاسد كاحملسود للجاحظ  -دراسة ُب الداللة كالتشكيل الفٍت  ،كلية اآلداب
كالعلوـ اإلنسانية ،قسػػم اللغة العربية.
 حسناء أقدح ٕ ،تليات الرحلة في شعر ابن دراج القسطلي ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية  ،قسػػم
اللغة العربية.
ٝ تَتة سبلمي  ،أبو الفراس اٟتمداٍل ُب رحلة صيد ترفيهية " دراسة ُب ارجوزتو الطردية "

 ،كلية

اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،قسػػم اللغة العربية.
 فؤاد ا٠تورم ،اٟتقوؿ الداللية ُب الًتٚتة ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية ،قسػم اللغة الفرنسية.
 عبَت سركر  ،زكاج القاصرات ُب األسرة الريفية ا١تهجرة  ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية  ،قسػػم علم
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االجتماع.
 مٌت فرحات  ،األسس احملاسبية لتحديد كعاء الزكاة كالضريبة على الدخل كفق التشريع الضرييب
السورم  -دراسة مقارنة ،كلية االقتصاد ،قسم احملاسبة.
 أٛتد الزعيب  ،ا١تركنة النفسية كمتغَت كسيط بُت أحداث اٟتياة الضاغظة كالصحة النفسية لدل عينة
من طلبة جامعة دمشق  ،كلية الًتبية ،قسم اإلرشاد النفسي.
 أٛتد الزعيب ،التسويف األكادٯتي كعبلقتو بكل من فاعلية الذات األكادٯتية كقلق ا١تستقبل لدل عينة
من طلبة جامعة دمشق  ،كلية الًتبية ،قسم اإلرشاد النفسي.
ٝ تية منصور  ،مستول حاجات عينة من طلبة كلية الًتبية ّتامعة دمشق من كجهة نظرىم لؤلخذ
ٔتدخل التعلم ا٠تدمي ُب إطار تعزيز ا١تواطنة الفعالة  ،كلية الًتبية ،قسم الًتبية ا١تقارنة.
 ابتساـ ناصيف  ،تصور مقًتح ٠تطة ٖتسُت اٞتودة برياض األطفاؿ ُب سوريا ُب ضوء خربات بعض
الدكؿ -دراسة مقارنة ،كلية الًتبية ،قسم الًتبية ا١تقارنة.
ٝ تية منصور  ،إمكانية تضمُت مشاريع تعلم خدمي ُب كتب الًتبية الوطنية بالتعليم األساسي ُب
اٞتمهورية العربية السوريةكإٕتاه تربوم معاصر ُب تفعيل تربية ا١تواطنة

 ،كلية الًتبية  ،قسم الًتبية

ا١تقارنة.
 ابتساـ الفارس ،معوقات تدريس ا١تواد الفلسفية ُب ا١ترحلة الثانوية من كجهة نظر ا١توجهُت كا١تدرسُت
 دراسة ٖتليلية ،كلية الًتبية ،قسم ا١تناىج كأصوؿ التدريس.ٝ تَت سليق  ،صياح أبوغرة  ،عهد أبويونس  ،الكشف عن تلوث منتجات األلباف السورية التقليدية
ببكًتيا  ،Enterobacterكلية الزراعة ،قسم علوـ األغذية.
 أٛتد مهنا  ،تأثَت بعض عوامل ا١تكافحة االحيائية ُب مكافحة مرض ذبوؿ فيوزاريوـ ُب نبات البندكرة
كُب تنشيط النمو النباٌب ٖتت ظركؼ ا١تخترب كاٟتقل  ،كلية الزراعة ،قسم كقاية النبات.
 زكريا الناصر  ،اختبار أفضل طرؽ استخبلص ا١تواد الفعالة من بعض النباتات العطرية كفاعليتها ُب
مكافحة أمراض التفاح ،كلية الزراعة ،قسم كقاية النبات.
 عمر ليبل ،دراسة مقارنة بُت ا١تعاٞتة القرية كٛتض ا٠تل الثبلثي ُب عبلج الثآليل التناسلية عند النساء
66

تقرير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق لعام 2015

اٟتوامل ،كلية الطب البشرم ،قسم األمراض اٞتلدية.
 خنساء حسُت ،دراسة نظرية ١تعقدات الركديوـ ) ( n2-Si -Hبواسطة النمذجة اٞتزيئية  ،كلية العلوـ،
قسم الكيمياء.
 مناؿ داغستاٍل  ،فرانسوا قره بيت  ،الفعل ا١تضاد للتأكسد ك٤تتول الفينوالت ُب بعض ا١تصادر
الغذائية ،كلية العلوـ ،قسم الكيمياء.
 أديب اللحاـ  ،تصميم نظاـ ٖتكم مركزم لنظاـ توليد كهركضوئي ُب األبنية السكنية  -دراسة حالة
١تنبى سكني في المنطقة التنظيمية  ،101كلية ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية  ،قسم ىندسة
الطاقة الكهربائية.
 عباس صندكؽ  ،دراسة كتوصيف مفاعيل ا١تفاتيح الضوئية الكلية ُب احملركات الكهربائية

 ،كلية

ا٢تندسة ا١تيكانيكية كالكهربائية ،قسم ىندسة الطاقة الكهربائية.
 ىشاـ العفيف  ،تقييم فعالية ثبلث تقنيات حشو لبلقنية اٞتذرية احملضرة بنظاـ  ،Wave oneكلية
طب األسناف ،قسم مداكاة األسناف.
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الملحق ( )3أبحاث الدراسات العليا المنجزة (الطب البشري) خالل العام 2015
٤ تمد الشافعي ،دراسات عليا ُب األمراض اٞتلدية كاألمراض ا١تنقولة باٞتنس ،دراسة عبلجية مقارنة بُت
العبلج بالربد كالكشط ُب عبلج الورـ اٟتبييب القيح اٞتلدم ،بإشراؼ :عمر ليبل.2015 ،
 ربا حاًب ،دراسات عليا ُب األمراض اٞتلدية كاألمراض ا١تنقولة باٞتنس ،عبلج العد باإليزكتريتينوئُت
ا١تتقطع كالتقليدم  -دراسة عشوائية مضبوطة ،بإشراؼ :عمر ليبل.2015 ،

 دٯتا نعمو ،دراسات عليا ُب األمراض اٞتلدية كاألمراض ا١تنقولة باٞتنس ،دراسة مقارنة فعالية ٤تلوؿ
سلفات الزنك  %25موضعيان مع اآلزكت السائل ُب عبلج التقرانات السفعية ،بإشراؼ :لينا اٟتاج
ابراىيم.2015 ،

ٝ تر علي ،دراسات عليا ُب األمراض اٞتلدية كاألمراض ا١تنقولة باٞتنس ،االتراكونازكؿ جهازيا كمعاٞتة
كحيدة للنخالية ا١تربقشة ،بإشراؼ :فريز أٛتد.2015 ،
 ميس كريدة ،دراسات عليا ُب األمراض اٞتلدية كاألمراض ا١تنقولة باٞتنس ،دراسة مقارنة بُت العبلج
النبضي الفموم بالًتبينافُت مع العبلج النبضي الفموم باإليًتاكونازكؿ ُب عبلج فطار األظافر ،بإشراؼ:
.2015 ،rebecca merkin
 رزاف يوسف ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنة العامة ،العبلقة بُت ٪تط النظاـ الغذائي كأعراض القلس
ا١تعدم ا١تريئي-دراسة مقطعية عرضية ،بإشراؼ :ميبلد نعمة.2015 ،
 عامر زين الدين ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،فائدة استخداـ جرعة كحيدة أسبوعيا ٖتت اٞتلد
من اإلريثركبيوتُت ألفا عند مرضى التحاؿ الدموم  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :قصي حسن.2015 ،

 سنا اٞتندم ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،خطر حدكث أذية كلوية حادة عند مرضى احتشاء
العضلة القلبية اٟتاد مع تزحل الوصلة ٨ STتو األعلى كالذم يتم تقييمو ُب قسم الطورائ ،بإشراؼ:
قاسم باشا.2015 ،

 علي النابلسي ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،استخداـ تشتت ا١توجة  Pكمؤشر إلعادة الًتكية ُب
احتشاء العضلة القلبية األمامي اٟتاد ،بإشراؼ٤ :تمد ا١تبارؾ.2015 ،

68

تقرير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق لعام 2015

 أيهم العمرالسليماف ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،الربط بُت ا١تستويات العالية من فَتيتُت ا١تصل
مع إشباع اٟتديد ا١تنخفض عند مرضى التحاؿ ،بإشراؼ :عدناف الصباغ.2015 ،
 كساـ دلوؿ ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،دراسة العبلقة بُت ارتفاع مستويات ٛتض البوؿ با١تصل
 ،كزيادة نسبة ا١تراضة كالوفيات لدل مرضى قصور القلب االحتقائي ،بإشراؼ :علي خداـ .2015 ،

٤ تمد ضمَتيو ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،انتشار فقر الدـ عند مرضى أدكاء األمعاء االلتهابية،
بإشراؼ :رائد أبوحرب.2015 ،

٤ تمود اٟتريرم ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،التظاىرات السريرية خارج ا١تعوية عند مرضى التهاب
الكولوف القرحي ،بإشراؼ :ميبلد نعمة.2015 ،
 إيناس أبوراشد ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،دراسة دكر اآللية االلتهابية كعامل خطورة ُب
األمراض القلبية الوعائية عند مرضى التحاؿ الدموم ،بإشراؼ :حساـ الدين شبلي.2015 ،

 باسل الرطل ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،اإلنذار قصَت األمد ا١ترافق لعود

االستقطاب الباكر

على ٗتطيط القلب الكهربائي ،بإشراؼ٤ :تمد ا١تبارؾ.2015 ،

٤ تمد عنًت ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،عبلقة مستويات الكولسًتكؿ ا١تصلي كاالستخداـ ا١تبكر
للستاتينات بالوفيات عند مرضى احتشاء العضلة القلبية اٟتاد ،بإشراؼ٤ :تمدأمُت ا٠تطيب .2015 ،
 عهود ا٠تالد ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،دراسة تأثَت فقر الدـ على الوفيات خبلؿ شهر لدل
مرضى احتشاء العضلة القلبية اٟتاد ،بإشراؼ٤ :تمدأمُت ا٠تطيب .2015 ،

 أيهم ا١تبلعلي ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،مقارنة التأثَت العبلجي للتسريب الوريدم ا١تستمر مع
اٞترعة ا١تنخفضة ١تثبطات مضخة الربكتوف لدل مرضى القرحة ا٢تضمية النازفة،

بإشراؼ :ميبلد نعمة ،

.2015
 عمرك العبداهلل ،دراسات عليا ُب األمراض الباطنية ،خثاركريد الباب :عوامل ا٠تطورة كالتظاىرات
السريرية ،بإشراؼ :مازف مصرم زادة .2015 ،

 كساـ الشلق ،دراسات عليا ُب األمراض العصبية ،التواتر الفصلي ٢تجمات "انتكاسات" التصلب
اللو٭تي ،بإشراؼ٤ :تمد شحادة آغا /باطنية .2015 ،
 دانية خطاب ،دراسات عليا ُب األمراض العصبية ،انتشار الكثافات العالية للمادة البيضاء على الرنُت
ا١تغناطيسي عند مرضى داء الكلية ا١تزمن ،بإشراؼ :رغداء السماف .2015 ،

 صبلح ريا ،دراسات عليا ُب األمراض العصبية ،معرفة نسبة التبدالت على ٗتطيط الدماغ الركتيٍت عند
مرضى الصرع البدئي ا١تعمم ،بإشراؼ :رغداء السماف.2015 ،
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 عدناف ببلؿ ،دراسات عليا ُب األمراض العصبية ،دراسة تاثَت مشعر كتلة اٞتسم على حدكث متبلزمة
نفق الرسغ ،بإشراؼ :غساف ٛتزة.2015 ،
 يناؿ سعيد ،دراسات عليا ُب األمراض العصبية ،أ٫تية معايرة

ُ D-Dimerب تشخيص خثار اٞتيوب

الوريدية الدماغية ،بإشراؼ :رغداء السماف.2015 ،

 كناف الضماف ،دراسات عليا ُب األمراض النفسية ،انتشار اضطراب القلق ا١تعمم عند عينة من طبلب
جامعة دمشق كعبلقتو مع التحصيل االكادٯتي ،بإشراؼ :يوسف لطيفة.2015 ،

 ميس الضعضي ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز التنفسي ،نسبة انتشار ا١تتبلزمة االستقبلبية عند مرضى
الداء الرئوم الساد ا١تزمن  COPDكارتباط ىذه النسبة بشدة انسداد الطرؽ ا٢توائية لديهم ،بإشراؼ:
٤تمدأمُت ا٠تطيب.2015 ،

 راغد الطرشو ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز التنفسي ،عوامل ا٠تطورة لذات الرئة ا١ترافقة للتهوية اآللية
كشيوعها ،بإشراؼ :علي خداـ.2015 ،
 ا١تنذر مهنا ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز التنفسي ،تواتر ارتفاع التوتر الرئوم عند مرضى الداء الرئوم
الساد ا١تزمن  ،COPDبإشراؼ٤ :تمدأمُت ا٠تطيب .2015 ،

 جاف شاىُت ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز التنفسي ،انتشار القلق كاالكتئاب عندمرضى الداء الرئوم
الساد ا١تزمن ،بإشراؼ :يوسف لطيفة.2015 ،

 نوار الربادعي ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز التنفسي ،ا١تقارنة بُت مشعر شدة ذات الرئة  PSIكمعيار
 CURB-65عند مرضى ذات الرئة ا١تكتسبة ُب اجملتمع ،بإشراؼ٤ :تمود باكَت/باطنية.2015 ،
 إٯتاف الشعراكم ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز اٟتركي ،التظاىرات ا١تفصلية العرضية ألمراض األمعاء
االلتهابية ،بإشراؼ :ميسوف قدسي.2015 ،

 دٯتة اٟتليب ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز اٟتركي ،ترافق تقرحات األصابع مع إصابات الشرايُت الكبَتة
ُب مرضى التصلب اٞتهازم ،بإشراؼ :سلول الشيخ ك ٤تمدعلي النحاس.2015 ،
 أماٍل الشامي ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز اٟتركي ،انتشار ا١تتبلزمة االستقبللية عندمرضى التهاب
ا١تفاصل الركماتويدم كعبلقتها مع فعالية ا١ترض ،بإشراؼ :ميسوف قدسي.2015 ،

 ندل الشليب ،دراسات عليا ُب أمراض اٞتهاز ا٢تضمي ،ا١تقارنة بُت معيارم

 Bisapكه ُ Ransonب

التنبؤ ْتدكث قصور األعضاء كاالختبلطات كالوفيات عند مرضى التهاب البنكرياس اٟتاد،
رائد أبوحرب.2015 ،

بإشراؼ:

 عيسى سابا ،دراسات عليا ُب أمراض الدـ ،دراسة الشذكذات الصبغية عند مرضى االبيضاض النقوم
اٟتاد حديث التشخيص ،بإشراؼ :أمُت سليماف .2015 ،
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 عبلء سليماف ،دراسات عليا ُب أمراض الدـ ،تقييم االستجابة للعبلج باإلٯتاتينيت عند مرضى
اإلبيضاض النقوم ا١تزمن  CMLبعد ثبلث سنوات من العبلج ُب مشفى البَتكٍل اٞتامعي ،بإشراؼ:
غساف عزيز.2015 ،

 نور الشيخ بكرم ،دراسات عليا ُب أمراض الغدد كاالستقبلب ،انتشار الداء السكرم ٪تط"

 "2ا١تياؿ

ٟتدكث اٟتماض ا٠تلوٍل ُب مشاُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :زينب العرُب.2015 ،
 كسيم الشيخ ٛتود ،دراسات عليا ُب أمراض الغدد كاالستقبلب ،دراسة كظائف الرئة لدل ا١تصابُت
بالداء السكرم ،بإشراؼ :زينب العرُب.2015 ،
 بسمة حسن ،دراسات عليا ُب أمراض الغدد كاالستقبلب ،تأثَتات البدانة على كظائف الغدة الدرقية،
بإشراؼ :زينب العرُب.2015 ،

٤ تمد ا١تبلٛتيد ،دراسات عليا ُب أمراض الغدد كاالستقبلب ،مستول ا١تغنزيوـ ُب الدـ عند ا١ترضى
السكريُت من النمط الثاٍل مقارنة باألصحاء ظاىريا ،بإشراؼ :يونس قببلف.2015 ،
 ركاف ٘تو ،دراسات عليا ُب أمراض الغدد كاالستقبلب ،دراسة أسباب قصر القامة عند األطفاؿ،
بإشراؼ :يونس قببلف.2015 ،

 أمَتة عريضة ،دراسات عليا ُب أمراض الغدد كاالستقبلب ،انتشاراضطراب الوظائف الدرقية عند
ا١تريضات ا١تصابات ٔتتبلزمة ا١تبيض متعددالكيسات ،بإشراؼ :زينب العرُب.2015 ،

٤ تمدعبلء األٛتد ،دراسات عليا ُب أمراض القلب كاألكعية ،دكر اإلبلَتينوف ُب انقاص الوفيات بعد 30
يوـ من احتشاء العضلة القلبية اٟتاد عند ا١ترضى الذين تطور لديهم سوء الوظيفة االنقباضية للبطُت
األيسر كقصور القلب ،بإشراؼ :حساـ الدين شبلي.2015 ،

 فرىود الصوص ،دراسات عليا ُب أمراض القلب كاألكعية ،تقييم كظيفة البطُت األٯتن االنقباضية من
خبلؿ دراسة حركية ا١تخرج باستخداـ األمواج فوؽ الصوتية ،بإشراؼ٤ :تمد ا١تبارؾ.2015 ،
 علي حجازم ،دراسات عليا ُب أمراض القلب كاألكعية ،اٞترياف عرب ٥ترج البطُت االٯتن كمشعرجيد
لشدة ارتفاع التوتو الرئوم باستعماؿ الصدل القليب ،بإشراؼ٤ :تمد ا١تبارؾ.2015 ،

 ربا الربادعي ،دراسات عليا ُب أمراض الكلية ،نسبة كقوع اإلنتانات البولية بعد زرع الكلية،

بإشراؼ:

قاسم باشا.2015 ،
 إيفوف الصاحل ،دراسات عليا ُب طب األكراـ ،دراسة ٖتليلية راجعة لنتائج البقيا عند مرضى سرطاف الرئة
غَت صغَت ا٠تبليا الذين تلقوا العبلج ا١تتمم الكيماكم الشعاعي،
.2015
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 نورس جعفر ،دراسات عليا ُب طب األكراـ ،تقييم العبلج ا١تتمم باؿ

 TRASTUZUMABلدل

مريضات سرطاف الثدم القنيوم الغازم العايل ا٠تطورة ُب مشفى البَتكٍل اٞتامعي ،بإشراؼ :ماىر سيفو،
.2015
 االء حيدر ،دراسات عليا ُب طب األكراـ ،دراسة فعالية النيلوتينيب عند مرضى االبيضاض النقوم ا١تزمن
ا١تشخصُت حديثا ُب مشفى البَتكٍلن ،بإشراؼ :أمُت سليماف .2015 ،

 مضر أبونبوت ،دراسات عليا ُب طب األكراـ ،فعالية الػ

ُPazopanibب عبلج سرطاف الكلية رائق

ا٠تبليا الناكس ك  /أك النقيلي ُب مشفى البَتكٍل اٞتامعي ،بإشراؼ :ماىر سيفو.2015 ،
 اسامة ابوسلو ،دراسات عليا ُب طب األكراـ ،تقييم دكر االٯتاتينيب ُب عبلج كرـ خبليا اللحمة ُب
السبيل ا٢تضمي ا١تتقدـ موضوعيا اك النقيلي ُب مشفى البَتكٍل اٞتامعي،

بإشراؼ :أمُت سليماف ،

.2015
 أكس حسن ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،دراسة تطبيقة لتوصيات حديثة ُب الوقاية
من الغثياف كاإلقياء بعد العمل اٞتراحي ،بإشراؼ :مٌت عباس.2015 ،

 حسن الريشوٍل ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،مقاربة ا٠تط ا١تتوسط كمقاربة جنيب
ا٠تط ا١تتوسط ُب التخدير الشوكي  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ٧ :تول رقماٍل.2015 ،
 نواؼ ابراىيم ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،مقارنة بُت استخداـ البوبيفاكائُت مع
أك بدكف إضافة ا١تيدازكالـ ُب التخدير الشوكي عند البالغُت ،بإشراؼ :ىند الدغلي.2015 ،

 حسُت حايك ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،دراسة مفارنة بُت القناع اٟتنجرم
كاألنبوب اٟتنجرم ُب التنبيت للعمليات اٞتراحية القصَتة ،بإشراؼٝ :تر قباٍل.2015 ،

 رشا النحبلكم ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،دراسة فعالية ا١تيدازكالـ ُب التسكُت
الذيلي عند األطفاؿ ا٠تاضعُت إلجراء العمليات اٞتراحية أسفل السرة ،بإشراؼ :مٌت عباس.2015 ،
٤ تمود خليل ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،قثطرة الوريد الوداجي الباطٍت األٯتن
:التقنية ا١توجهة بالتصوير باألمواج فوؽ الصوتية مقابل التقنية ا١توجهة با١تعامل التشر٭تية ،بإشراؼ :نضاؿ
جنبكلي.2015 ،

٤ تمد سجد ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،التغَت اٟتاصل على معدؿ ضربات
القلب عند االطفاؿ الذين سيخضعوف لتنبيب رغامي انتقائي مع أك بدكف مرخي عضلي ،بإشراؼ :فاتن
رستم.2015 ،
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 بساـ قطيش ،دراسات عليا ُب التخدير كاإلنعاش كمعاٞتة األمل ،دراسة مقارنة بُت اٟتصار جانب
الفقرات ّترعة كحيدة مع التخدير العاـ ُب اٞتراحة اجملرأة على الثدم،

بإشراؼ :نضاؿ جنبكلي ،

.2015
 مازف عباس ،دراسات عليا ُب التصوير الطيب كالتشخيص الشعاعي ،تقييم اآلفات العظمية ُب العمود
الفقرم بواسطة ا٠تزعة ا١توجهة بالطبقي احملورم ُب مشفى األسد اٞتامعي،

بإشراؼ :يوسف برك ،

.2015
 ميشيل رزكؽ ،دراسات عليا ُب التصوير الطيب كالتشخيص الشعاعي ،دقة كاختبلطات ا٠تزعة ا١توجهة
بالطبقي لآلفات الصدرية ،بإشراؼ :كماؿ الكاتب.2015 ،
٤ تمود الزعيب ،دراسات عليا ُب التصوير الطيب كالتشخيص الشعاعي ،ا١تقارنة بُت التصوير باألمواج فوؽ
الصوتية الومضائي ُب تقييم العقيدات الدرقية من حيث عبلمات ا٠تباثة،
.2015

بإشراؼ٣ :تدم الزين ،

 صبا العم ،دراسات عليا ُب التصوير الطيب كالتشخيص الشعاعي ،مقارنة بُت الطبقي احملورم كاإليكو ُب
تشخيص التهاب الزائدة الدكدية اٟتاد ،بإشراؼ :يوسف برك.2015 ،

 زينب ٤تمدحسن ،دراسات عليا ُب التشريح ا١ترضي كا٠تلويات ا١ترضية ،تنميط سرطانة الرئة الغدية
حسب التصنيف اٞتديد  IASLC/ATS/ERSكعبلقتو بالعوامل اإلنذارية النسيجية ،بإشراؼ :لينا
اٟتفار.2015 ،

 مهند نصراهلل ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،العبلقة بُت كزف اٞتنُت كفشل تطور ا١تخاض لدل
ا٠تركسات بتماـ اٟتمل ُب مشفى التوليد كأمراض النساء اٞتامعي بدمشق،

بإشراؼ :ىيثم عباسي ،

.2015
ٚ تانة الشرّتي ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،عوامل ا٠تطورة ا١تؤىبة ٟتدكث ا١تشيمة ا١تنزاحة،
بإشراؼٚ :تيل طالب.2015 ،
 رنا تنزكلي ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،دراسة تغَتات موجودات ٗتطيط الصدل الدكبلرم
للشرياف الرٛتي عند اٟتوامل مع ٥تاض باكر ،بإشراؼ :سوزاف طرباٍل.2015 ،

 ىبو السحار ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،مقارنة بُت االستخداـ ا١تهبلي كٖتت اللساٍل
للميزكبركستوؿ ُب ٖتريض ا١تخاض لدل ا٠تركسات ،بإشراؼ٤ :تمدنذير ياٝتينة.2015 ،

٤ تمد الديواٍل ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،العوامل ا١تؤىبة النتانات اٞتركح عقب العمليات
اٞتراحية البطنية النسائية ُب مشفى التوليد اٞتامعي ُب دمشق ،بإشراؼ :سوزاف طرباٍل.2015 ،

73

تقرير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق لعام 2015

 لطيفة ا٠تطيب ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،فعالية اإلحصار جانب العنق ُب ٕتريف باطن
الرحم ألغراض تشخيصية أك بعد إسقاط غَت تاـ ،بإشراؼ :عمادالدين التنوخي.2015 ،
 لينا عيسى ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،العبلقة بُت قيم

 B-HCGكاٟتاجة للعبلج

الكيماكم ا١تتمم ُب الرحى العدارية ،بإشراؼ :صبلح شيخة.2015 ،

 عائشو اٞتوجو ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،العضاؿ الغدم الرٛتي ُب األرحاـ ا١تستأصلة
:دكرا١تظاىر السريرية كا١توجودات الصدكيو ُب التنبؤ بالتشخيص ،بإشراؼ :صبلح شيخة.2015 ،

 مَتفت عياش ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،العوامل اإلنذارية ٟتدكث كالدة مهبلية عقب
كالدة قيصرية كاحدة لدة سيدات مل يلدف سواىا ،بإشراؼ :بشار الكردم.2015 ،
 عبدا١توىل العبسي ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،مقارنة بُت النيفدبُت كالريتودرين ُب تدبَت
ا١تخاض الباكر كاآلثار اٞتانبية لكل منهما ،بإشراؼ :مركاف زيات.2015 ،

 مصطفى منصور باشا ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،تأثَت كجود الندبة على التخطيط
الكهربائي للعضلة الرٛتية أثناء ا١تخاض ،بإشراؼ :بشار الكردم.2015 ،

 مرىف القاضي ،دراسات عليا ُب التوليد كأمراض النساء ،عوامل ا٠تطورة لوفيات األجنة داخل الرحم،
بإشراؼ٤ :تمدنذير ياٝتينة.2015 ،
 حساـ حساف ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،دكر إعادة تقييم أكراـ ا١تثانة غَت الغازية للعضلية خبلؿ
شهر من التجريف األكؿ ُب ا١تعاٞتة ك ا١تتابعة ،بإشراؼ :كفيق بركات.2015 ،

 عامر القاضي ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،نتائج اإلصبلح اٞتراحي لئلحليل التحيت حسب طريقة
 ،SNODGRASS-بإشراؼ :عدناف األٛتد.2015 ،

٤ تمدنور الليل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،دراسة مقارنة لعبلج حصيات ا١تثانة بُت الفتح اٞتراحي
كالتفتيت عرب التنظَت ،بإشراؼ :كفيق بركات.2015 ،
 هباءالدين ا٠تليل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،دراسة اختبلطات استئصاؿ ا١تثانة اٞتذرم كالتحويل
البويل ،بإشراؼٝ :تَت العًتاكم.2015 ،

 عبلء بنشي ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،نتائج التدبَت اٞتراحي لدكايل اٟتبل ا١تنوم با١تدخل اإلريب
كا١تدخل خلف الربيتواف -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :عدناف األٛتد.2015 ،

 خلدكف أبوالسل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،نتائج االستئصاؿ عرب اإلحليل للربكستات ُب فرط
التنسج الربكستاٌب اٟتميد ،بإشراؼ :مازف علوش.2015 ،
 شَتكو عرباٍل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،نتائج اإلصبلح اٞتراحي لضيق الوصل اٟتويضي اٟتاليب،
بإشراؼ :عدناف األٛتد.2015 ،
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٤ تمد ضمَتية ،دراسات عليا ُب اٞتراحة البولية ،االختبلطات القريبة كالبعيدة لتنظَت اٟتالب،

بإشراؼ:

مازف علوش.2015 ،
 نورس صبلح ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،العبلج احملافظ كالعبلج اٞتراحي الباكر لدرع الزائدة ُب
مشاُب جامعة دمشق التعليمية  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ٤ :تمد األٛتد .2015 ،

 شيار سيدك ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت التدبَت احملافظ كاٞتراحي ١تتبلزمة قرحة
ا١تستقيم الوحيدة ُب مشاُب جامعة دمشق التعليمية ،بإشراؼٛ :تود حامد.2015 ،

 مازف مرَل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت استئصاؿ معدة تاـ كٖتت تاـ ُب أكراـ غار
ا١تعدة ،بإشراؼ :عبدالغٍت الشليب.2015 ،
 مضر صيادم ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت اٞتراحة التنظَتية كالتقليدية ُب رتق
الفتوؽ اإلربية ،بإشراؼ :عبدالغٍت الشليب.2015 ،

 بشار عبدالرحيم ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت اٞتراحة التقليدية كالتنظَتية ُب عبلج
الكيسات ا١تائية الكبدية ُب مشاُب جامعة دمشق ،بإشراؼ٤ :تمد األٛتد .2015 ،

٤ تمدحساـ ا٠تواجة ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،التأثَتات البيولوجية ٞتراحات السمنة على
األمراض ا١ترافقة للسمنة قبل كبعد اٞتراحة  -دراسة مقارنة ،بإشراؼٛ :تود حامد.2015 ،
٤ تمدعبلءالدين الدكغرم ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت عمليات سرطاف ا١تعدة
باٞتراحة ا١تفتوحة كاٞتراحة التنظَتية ُب مشاُب جامعة دمشق ،بإشراؼٛ :تود حامد.2015 ،

 عصاـ خطاب ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت اٞتراحة التنظَتية كالتقليدية ُب تدبَت
القرحات ا٢تضمية ا١تثقوبة ،بإشراؼ :عبدالرٛتن ٛتادية.2015 ،

 عامر الصلخدم ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت طرؽ تدبَت أذيات الطرؽ الصفراكية
طبية ا١تنشأ ُب مشاُب جامعة دمشق التعليمية ،بإشراؼ٤ :تمد األٛتد.2015 ،
 علي ٤تفوض ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،استئصاؿ ا١ترارة الباكر كا١تتأخر بالتنظَت بعد تصوير الطرؽ
الصفراكية الراجع بالتنظَت الباطٍت كاستخراج حصيات القناة اٞتامعة  -دراسة مقارنة ،بإشراؼٛ :تود
نصر.2015 ،
 كسيم أٛتد ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة بُت قطع العصب اٟترقفي اإلريب كاٟتفاظ
بإشراؼ :عبدالغٍت
عليو ُب رتق الفتوؽ اإلربية بالطريقة ا١تفتوحة ُب مشاُب جامعة دمشق التعليمية،
الشليب.2015 ،

 منصور نوفل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،العبلج اٞتراحي لسرطاف الدرؽ الليب " ٕتريف العنق
ا١تركزم ٕ -تريف العنق اٞتذرم ا١تعدؿ "  -دراسة مقارنة ،بإشراؼٛ :تود نصر.2015 ،
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 عبلء زريقا ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،اجملازة ا١تعدية كقطع ا١تعدة الطوالٍل باٞتراحة التنظَتية ُب
تدبَت البدانة ا١ترضية ُب مشاُب جامعة دمشق -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :عبدالرٛتن ٛتادية.2015 ،
 دعد الطعاٍل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،دراسة مقارنة النكس ا١توضعي بعد اٞتراحة احملافظة ألكراـ
الثدم الفصيصية " T2ك"T1مع االستئصاؿ اٞتذرم ا١تعدؿ للثدم ُب مشاُب جامعة دمشق التعليمية،
بإشراؼٛ :تود حامد.2015 ،
 رماح ديوب ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العامة ،مقارنة العبلج الشعاعي كالكيماكم قبل كبعد اٞتراحة
بالنسية ألكراـ ا١تستقيم ا١تتقدمة موضعيا ،بإشراؼ :أٛتد أبوقاسم.2015 ،
 كليد دياب ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العصبية ،نتائج التثبيت اٞتراحي ُب كسور الفقرات الرضي القطٍت
كالظهرم ،بإشراؼ :اٛتد العسايل.2015 ،

 خليل مكاريوس ٟتاـ ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العصبية ،دراسة النتائج اٞتراحية الستئصاؿ فتق النواة
اللبية القطٍت بالتنظَت با١تقارنة مع اٞتراحة التقليدية ،بإشراؼ :أٛتدجهاد عابدين .2015 ،
 نذير عبود ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العصبية ،دراسة العوامل اليت ٖتدد الطريقة الفضلى للتداخل
اٞتراحي على أكراـ البطُت اٞتانيب ُب ا١تشاُب اٞتامعية ٞتامعة دمشق ،بإشراؼ :علي عريب.2015 ،

 ببلؿ يونس ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العصبية ،دراسة النتائج القريبة كا١تتوسطة للتدبَت اٞتراحي لتشوه
كيارم ُب مشاُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :اٛتد العسايل.2015 ،

 سناف عباس ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العظمية ،نتائج استجداؿ كسور عنق الفخذ داخل احملفظة
باستخداـ الرباغي ا١تقناة ،بإشراؼ :حساف حنا.2015 ،
 إياد ا١تفيت ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العظمية ،التزكم كاالنزياح بعد العبلج احملافظ ُب كسور عظمي
الساعد عند األطفاؿ ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ :رستم مكية.2015 ،

٫ تاـ حجازم ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العظمية ،نتائج اإلصبلح اٞتراحي لتليف مربعة الرؤكس الفخذية
عند األطفاؿ ُب مشفى األطفاؿ اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ :رستم مكية.2015 ،
 حامد ا١تقداد ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العظمية ،نتائج العبلج اٞتراحي لكسور الناتىء الزجي ا١تتبدلة
عند البالغُت باستخداـ أسياج الكَتشنر كاألسبلؾ ا١توترة ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ:
رستم مكية.2015 ،
 عاصم الفاحل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العظمية ،التدبَت اٞتراحي لعدـ اندماؿ كسور الساؽ عند البالغُت
ُب مشاُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :رستم مكية.2015 ،
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 خالد عبداهلل ،دراسات عليا ُب اٞتراحة العظمية ،تقييم مصداقية معيار )درجة شدة هتتك الطرؼ ( ُب
توقع اٟتاجة اىل البًت الباكر ُب أذيات الطرؼ السفلي االنفجارية ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي بدمشق،
بإشراؼ :ياسر اسكندر.2015 ،

 بشار قصاص ،دراسات عليا ُب جراحة األطفاؿ ،نسبة البقيا عند مرضى انشقاؽ جدار البطن كالعوامل
اإلنذارية ا١تؤثرة فيو ،بإشراؼ :مصطفى عبداٞتليل.2015 ،
 الزكُت حاج حسُت ،دراسات عليا ُب جراحة األطفاؿ ،نتائج التدبَت اٞتراحي ُب مرضى تضيق البواب
الضخامي ُب مشفى األطفاؿ اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ :جهاد اٟتكيم.2015 ،
 رمزم الغضباف ،دراسات عليا ُب جراحة األطفاؿ ،النتائج طويلة األمد لؤلطفاؿ مع دساـ إحليل خلفي
ٔتشفى األطفاؿ اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ :جهاد اٟتكيم.2015 ،

 سليماف غاًل ،دراسات عليا ُب جراحة األكعية ،نتائج العبلج ا١تشًتؾ )جراحة كتوسيع(للداء االنسدادم
اٟترقفي الفخذم ،بإشراؼ :عبدالرٛتن األيويب.2015 ،
 عركة سامل ،دراسات عليا ُب جراحة األكعية ،انتشار الداء الوعائي اإلكليلي عند مرضى اإلصابات
الوعائية احمليطية ،بإشراؼ٤ :تمدعلي النحاس.2015 ،

 أسامة الزعيب ،دراسات عليا ُب جراحة األكعية ،دراسة النتائج السريرية لئلصبلح اٞتراحي لؤليات
الوعائية الرضية ٔتستول االطراؼ ،بإشراؼ :ىاشم صقر.2015 ،

 انس الدخل اهلل ،دراسات عليا ُب جراحة األكعية ،مقارنة نتائج استئصاؿ بطانة الشرياف السباٌب بُت
الطريقة التقليدية كطريقة االنقبلب ا٠تارجي ،بإشراؼ :ىاشم صقر.2015 ،
 موسى اٟتج ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،االحتشاء ما حوؿ العمل اٞتراحي عند مرضى قصور
الدكراف اإلكليلي ،بإشراؼ :اٛتد تكرييت.2015 ،

 ىاٍل قطاف ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،دراسة نتائج اإلصبلح اٞتراحي لتبادؿ منشأ األكعية الكبية
بطريقة قلب الشرايُت " ُ " Arterial Switchب مستشفى جراحة القلب اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ:
اٛتد تكرييت.2015 ،

 اياد ٛتاد ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،نتائج االصبلح اٞتراحي آلفات القلب ا٠تلقية عند البالغُت،
بإشراؼ :اٛتد تكرييت.2015 ،
 أٛتد علي ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،نتائج اإلصبلح اٞتراحي لرباعي فاللو " إغبلؽ الفتحة بُت
البطينُت عرب األذينة اليمٌت كتوسيع ٥ترج البطُت األٯتن بشق صغَت" ،بإشراؼ٤ :تمد يونس.2015 ،

 أٛتد الكرش ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،نتائج إعادة التداخل اٞتراحي بعد اإلصبلح الكامل
لرباعي فاللو ،بإشراؼ٤ :تمد يونس.2015 ،
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 فادم احملرز ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،دراسة نتائج عملية اجملازات اإلكليلية ُب مشفى جراحة
القلب اٞتامعي ،بإشراؼ :اٛتد تكرييت.2015 ،
 ابراىيم الشقاقي ،دراسات عليا ُب جراحة القلب ،نتائج تبديل الدساـ التاجي عرب اٟتجاب األذيٍت
مقارنة بالشق التقليدم عرب االذينة اليسرل ُب مشفى جراحة القلب اٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ :اٛتد
تكرييت.2015 ،
 طوٍل شحادة ،دراسات عليا ُب طب الطوارلء كالعناية ا١تشددة ،القيمة اإلنذارية لتبدالت الشدفة ُSTب
ا١تسرل AVRلدل مرضى احتشاء العضلة القلبية  /STEMO /السفلي اٟتاد ،بإشراؼ٤ :تمدأمُت
ا٠تطيب.2015 ،
 عبداهلل حسن ،دراسات عليا ُب طب الطوارلء كالعناية ا١تشددة ،القيمة التنبوئية للمشعرات اٞتديدة
ا١ترتبطة بالعمر ُب توقع الوفيات النإتة عن الرضوض ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي،
.2015

بإشراؼٝ :تر قباٍل ،

٤ تمد عرندس ،دراسات عليا ُب طب الطوارلء كالعناية ا١تشددة ،الوفيات ُب العناية ا١تشددة للحركؽ
كعبلقتها ٔتستويات سكر الدـ ،بإشراؼ :نضاؿ جنبكلي.2015 ،

 باسل ٨تلة ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،أ٫تية ٖتديد شراىة أضداد ا١تقوسات القندية من النمط
ُ IgGب تعيُت اإلصابات اٟتديثة أثناء اٟتمل ،بإشراؼ :أٛتد السحار.2015 ،

ٝ تاح السباعي ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربمٖ ،ترم السبلالت اٞترثومية ا١تنتجة للبيتا الكتاماز كاسعة
الطيف ُب اٞتراثيم سلبية الغراـ ا١تعزكلة من عينات مرضية عند مرضى مشاُب جامعة دمشق التعليمية،
بإشراؼ :صبلح الدين شحادة.2015 ،
 نور سقباٍل ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،التحرم عن أضداد اٟتصبة األ١تانية من ٪تط

 IgGلدل

طالبات مدرسة التمريض ّتامعة دمشق ،بإشراؼ :تيسَت البٍت.2015 ،

 أحبلـ زرزكر ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،انتشار البيلة اٞترثومية البلعرضية عند النساء اٟتوامل
بإشراؼ:

ا١تراجعات ١تشفى التوليد اٞتامعي بدمشق كأىم اٞتراثيم ا١تسببة ٢تا كحساسيتها للصادات،
صبلح الدين شحادة ك كنعاف السقا.2015 ،
 إسراء العبدالذياب ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،التأثَت التآزرم للصادات ُب الزجاج ٕتاه اٞتراثيم
سلبية الغراـ كاسعة ا١تقاكمة للصادات ،بإشراؼ :تيسَت البٍت.2015 ،

 علي غاًل ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم) ،دراسة نسبة انتشار الطفيليات ا١تعوية عندمرضى مشفى
األطفاؿ اٞتامعي ُب دمشق ( ،بإشراؼ :عبَت الكفرم.2015 ،
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 كساـ ٤تمد ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،دراسة اٞتراثيم ا١تسببة ألٜتاج اٟتركؽ ُب مشفى ا١تواساة
اٞتامعي كٖتسسها للصادات ا١تختلفة ،بإشراؼ :صبلح الدين شحادة ك كفيق عيد.2015 ،
 أٛتد عيسى ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،دراسة اٞتراثيم ا١تلوثة لغرؼ العمليات اٞتراحية ٔتستشفى
التوليداٞتامعي بدمشق ،بإشراؼ :عواطف عرفات.2015 ،

 نواؿ القطيش ،دراسات عليا ُب الطب ا١تخربم ،دراسة انتشار أضداد الربكتُت السيًتكليٍت لدل
بإشراؼ :فيحاء أبوفخر ك ماجد عبود،

األشخاص عايل ا٠تطورة لئلصابة بالداء الركماتيوئيدم،
.2015
 ردينة ٤ترز ،دراسات عليا ُب أمراض األذف كاألنف كاٟتنجرة كالرأس كالعنق كجراحتها ،دراسة النتائج
الورمية كالوظيفية الستئصاؿ اٟتنجرة القسمي ،بإشراؼ :أٛتد مصطفى .2015 ،

 كناف علي ،دراسات عليا ُب أمراض األذف كاألنف كاٟتنجرة كالرأس كالعنق كجراحتها ،دكر ٕتريف العنق
ُب عبلج السرطانة شائكة ا٠تبليا ُب الشفة ،بإشراؼ :عصاـ األمُت.2015 ،
 أنس لقطينو ،دراسات عليا ُب أمراض األذف كاألنف كاٟتنجرة كالرأس كالعنق كجراحتها ،دراسة نتائج
استئصاؿ الورـ اٟتليمي السليم ُب اٟتنجرة عند األطفاؿ ،بإشراؼ :عصاـ األمُت .2015 ،

 غياث عبلءالدين ،دراسات عليا ُب أمراض األذف كاألنف كاٟتنجرة كالرأس كالعنق كجراحتها ،النتائج
اٞتراحية لكتل العنق الوالدية ،بإشراؼ٤ :تمود مللي.2015 ،
 سعيد الصباغ ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،دراسة تغَتات الصورة الطبغرافية للقرنية عند
مرضى التهاب ا١تلتحمة،كالقرنية الربيعي ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي ،بإشراؼ :يسرل حده.2015 ،

 مارغريت مكردجياف ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،تأثَت حقن جرعة كحيدة من

الًتيامسينولوف أسيتونايد ٖتت ٤تفظة التينوف ا٠تلفية قبل  24ساعة من عملية استحبلب البلورة كزرع
العدسة عند ا١ترضى السكريُت ،بإشراؼ :سامح عيسى.2015 ،

 سومر حسن ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،معدؿ انتشار القرنية ا١تخركطية بُت ا١ترضى
الشباب ا١تراجعُت لعيادة البصريات كالقرنية ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي دمشق،سورية،

بإشراؼ :أركل

العظمة.2015 ،

 أٛتد غاًل ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،دراسة مقارنة لقيم الطوؿ احملورم األمامي ا٠تلفي
بُت العينُت عند األصحاء ،بإشراؼ :شهم اٟتورم.2015 ،

 حازـ الغنيم ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،دراسة فعالية قطرة الفينيل إفرين

 %2،5عند

ا١ترضى ا١تعاٞتُت بالتامسولوزين ُب الوقاية من متبلزمة القزحية ا١ترنة ،بإشراؼ :سامح عيسى.2015 ،
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 مرَل اسكندر ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،دراسة دقة نتائج تطبيق معادلة

ُ SRKIIب

اختيار قوة العدسة ا١تزركعة داخل العُت ،بإشراؼ :شهم اٟتورم.2015 ،
 مصطفى آغي ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،معدؿ ٧تاح عبلج األىداب اٟتاكة بطريقة
الكي باآلرغوف ليزر ُب مستشفى ا١تواساة اٞتامعي -دمشق -سورية ،بإشراؼ :أركل العظمة.2015 ،

 عبدالرٛتن الفقَت ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،دراسة فعالية السدادة الدمعية ا١تفتوحة ُب
عبلج الدماغ الناتج عن تضيق النقطة الدمعية ا١تكتسب ،بإشراؼ :يسرل حده.2015 ،

 حساـ اٟتسُت ،دراسات عليا ُب أمراض العُت كجراحتها ،دراسة تأثَت خزع احملفظة باستخداـ ليزر
نيودٯتيوـ ياغ على بطانة القرنية  -دراسة مشفى ا١تواساة اٞتامعي ،بإشراؼ :يسرل حده.2015 ،
 شهناز العليب ،دراسات عليا ُب طب األسرة ،انتشار االكتئاب لدل عينة من طبلب الدراسات العليا ُب
كلية الطب البشرم ُب جامعة دمشق كعبلقة ذلك بنوع االختصاص ،بإشراؼ :نزار أبازيد.2015 ،

 عبلء حبيب ،دراسات عليا ُب األمراض العصبية عند األطفاؿ ،دراسة فعالية ليفتَت اسيتاـ ُب عبلج
االختبلطات ا١تعممة األساسية عند األطفاؿ ،بإشراؼٝ :تَت بقلة.2015 ،

 ىبو الشديدم ،دراسات عليا ُب األمراض ا٢تضمية عند األطفاؿ ،دراسة دكر البلنسوبرازكؿ ُب عبلج
اٞتزر ا١تعدم ا١تريئي ،بإشراؼ :لينا ا٠تورم.2015 ،
 راما ا٠تضور ،دراسات عليا ُب األمراض ا٢تضمية عند األطفاؿ ،أسباب كتظاىرات سوء التغذية
عنداألطفاؿ بأعمار ستة شهور 2-سنة من العمر ،بإشراؼ :لينا ا٠تورم.2015 ،

 ميس اٝتندر ،دراسات عليا ُب أمراض الوليد كا٠تديج ،دكر التصوير الصدكم للنخاع ُب كشف
تشوىات االنبوب العصيب عند الولداف الذين لديهم عبلمات جلدية قطنية اكتشوىات ا١تستقيم كالشرج،
بإشراؼ٤ :تمدنادر عيد.2015 ،

٣ تد ا١تغربل ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دكر اضطرابات استقبلب ا١تثيونُت ُب ا٠تثار الوعائي عند
األطفاؿ ،بإشراؼ :ديانا األٝتر.2015 ،
 أيهم اٝتاعيل ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دراسة التظاىرات السريرية كالوسائل التشخيصية لرتج
ميكل ُب مستشفى األطفاؿ ،بإشراؼ :لينا ا٠تورم.2015 ،
 اٝتاعيل مقصودخزمة ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،االختبلجات ٖتت السريرية عند الولداف
ا١تتعرضُت لبلختناؽ حوؿ الوالدة كفائدة عبلجها ،بإشراؼ٤ :تمدبشار اسكندر.2015 ،

 رشا تكرييت ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دراسة أثر إضافة حاصرات مستقببلت ا٧تيوتانسُت  I Iإىل
ا١تعاٞتة ٔتثبطات األنزَل القالب لؤل٧تيوتانسُت ُب إنقاص البيلة الربكتينية كتأخَت تدىور كظائف الكلية عند
األطفاؿ ا١تصابُت بالقصور الكلوم ا١تزمن ،بإشراؼ :ىالة كنوس.2015 ،
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 ميسم يلداٍل ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دراسة انتشار االكتئاب عند األطفاؿ ا١تصابُت بالداء
السكرم ٪تط  ،Iبإشراؼٝ :تَت بقلة.2015 ،
 راما جديد ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،ا١تكورات ا١تعوية -اٜتاجها كمقاكمتها على الصادات ُب
مشفى األطفاؿ ،بإشراؼ٣ :تيب ملحم.2015 ،

 أٯتن زكزك ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دراسة االختبلطات القلبية ُب داء كاكازاكي كنسبة شيوعها،
بإشراؼٝ :تَت سركر.2015 ،

٣ تد سليماف ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،مقارنة ٥تططات النمو باألشهر الستة األكىل بُت أطفاؿ
اإلرضاع الوالدم كأطفاؿ اإلرضاع الصناعي ،بإشراؼ :أسد إبراىيم.2015 ،
ٝ تاح العسراكم ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دراسة مقارنة جدكل تصوير الصدل القليب ا١تلوف ُب
قياس ا١تقاكمة الوعائية الرئوية) (PVRمع القثطرة القلبية عند مرضى فرط التوتر الشرياٍل الرئوم ُب مشفى
األطفاؿ ،بإشراؼٝ :تَت سركر.2015 ،
 إٯتاف ا٠تليلي ،دراسات عليا ُب طب األطفاؿ ،دراسة دكر األندكميتاسُت ُب إغبلؽ القناة الشريانية عند
ا٠تدج ،بإشراؼٝ :تَت سركر.2015 ،
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الملحق ( )4أبحاث الماجستير المنجزة خالل العام 2015
 فاطمة اٝتاعيل ،ماجستَت ،دراسة نظرية كعملية إل٬تاد حل ١تشكلة التداخل بُت القنوات عند االتصاؿ
بتقنية التجميع بتقسيم طوؿ ا١توجة ،بإشراؼٚ :تاف أبوجيب.2015 ،
 أنس قباٍل ،ماجستَت ،تصميم منظومة تغشية عاملة بالليزر كدراسة تأثَت متغَتاهتا على األغشية ا١تصنعة،
بإشراؼ :خليل عزٯتة.2015 ،
 حياة الزايد ،ماجستَت ،دراسة إنزياح راماف ُب البلورات الصلبة ،بإشراؼ :كنج الشوُب.2015 ،
 مضر دنيا ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنية الزلزالية ،الدراسة التحليلية لؤلداء الزلزايل ا١تتبادؿ ٞتملة سد
ترايب مع جدار كتامو على كامل ارتفاعو ،بإشراؼ :طبلؿ عواد.2015 ،
 ساال صوفيا بشور ،ماجستَت ُب ػ ،تقييم اٟتالة الراىنة للجسور اٟتجرية هبدؼ إعادة تأىيلها ١تقاكمة
األٛتاؿ الديناميكية ) ا١تتحركة كالزلزالية ( ،بإشراؼ :ساطع بدكم ك إبراىيم عطية.2015 ،
 رانيا عاشور ،ماجستَت ُب ػ ،سلوؾ جدراف القص البيتونية اجملنحة ٖتت تأثَت األٛتاؿ الزلزالية ،بإشراؼ:
أ٣تد اٟتلواٍل.2015 ،
 رىف ٤تمد ،ماجستَت ُب ػ ،تدعيم اٞتدراف اٟتجرية على الزالزؿ باستخداـ البوليمرات ا١تسلحة باأللياؼ
الكربونية " ،"CFRPبإشراؼ :ميادة ٧تم األٛتدكوسا ك سامر سليماف.2015 ،
 يزف الغصُت ،ماجستَت ُب ػٖ ،تسُت استجابة ا١تنشآت الزلزالية بوساطة أجهزة التحكم شبو اإل٬تايب،
بإشراؼ :ىالة حسن ك تركي طبق.2015 ،
 لؤم ا١تنيٍت ،ماجستَت ُب ػ ،األداء الزلزايل لئلطارات ا١تعدنية ا١تزكدة بعنصر تربيط ٦تنوع من التحنيب،
بإشراؼ :ىالة حسن ك أ٣تد اٟتلواٍل.2015 ،
 سارة تقي ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ الدكلية ،أثر سياسة إدارة ٥تاطر االئتماف ُب مؤسسات التمويل
الصغَت ُب جودة ٤تفظة القركض  -دراسة ميدانية على مؤسسة التمويل الصغَت العائدة لوكالة اآلغا خاف
الدكلية ،بإشراؼ :معاذ الشرفاكم اٞتزائريل.2015 ،
٤ تمدكاصل اٟتلواٍل ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ الدكلية ،تأثَت الثقافة ا١تشًتكة بُت بلد ا١تستهلك كبلد
ا١تنشأ ُب قرار الشراء لدل ا١تستهلك ٕتاه ا١تنتجات ا١تستوردة :دراسة ميدانية على ا١تستهلك بدمشق،
بإشراؼ :أٛتدفايز الطباع.2015 ،
 معتز ظافر ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ الدكلية ،البعد الثقاُب ا٠تامس لدل غَتث ىوفستيد )النظرة
ا١تستقبلية بعيدة ا١تدل (كعبلقتو بااللتزاـ التنظيمي لدل ا١توارد البشرية -دراسة تطبيقية على شركات
أعماؿ دكلية ،بإشراؼ :عصاـ حيدر.2015 ،
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 بديعة الطعمة ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ الدكلية ،اسًتاتيجيات تنمية ا١توارد البشرية ُب ا١تنظمات كدكرىا
ُب اٟتد من ظاىرة ىجرة األدمغة-دراسة ميدانية ُب اٞتامعات كا١تستشفيات ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ:
أسامة الفراج.2015 ،
 عبل أكسو ،ماجستَت٤ ،تددات خيار ا١تستهلك ُب قرار شراء ا٢تاتف النقاؿ ُب السوؽ السورية  :دراسة
ميدانية على مدينة دمشق ،بإشراؼ :معاذ الشرفاكم اٞتزائريل.2015 ،
 ىبو العمارين ،ماجستَت ،عبلقة الدكافع اإلنسانية الكامنة باأل٪تاط القيادية ا١تتبعة لدل القادة اإلداريُت-
دراسة مقارنة بُت ا١تؤسسات ا٠تدمية ُب القطاعُت العاـ كا٠تاص ُب سورية ،بإشراؼ :أسامة الفراج،
.2015
١ تا بدر ،ماجستَت ،دكرأبعاد ا١تنظمة ا١تتعلمة ُب ٖتسُت أداء العاملُت -دراسة ميدانية ُب شركات
االتصاالت ا٠تلوية ) ،(MTN-syratelبإشراؼ :أٛتد قهوجي.2015 ،
 سامي االٝتاعيل ،ماجستَت ،ا١تنظمة ا١تتعلمة كمدخل لتحقيق جودة ا٠تدمة التعليمية -دراسة مقارنة بُت
خدمات التعليم العايل ُب اٞتامعات السورية اٟتكومية كا٠تاصة ،بإشراؼ :أٛتد قهوجي.2015 ،
 غايل العليب ،ماجستَت ،دراسة األ٪تاط السائدة السًتاتيجيات التسعَت ُب صناعة ا١تنظفات ُب سورية
كدكرىا ُب تعظيم حصة السوؽ ،بإشراؼ :عصاـ حيدر ك معاذ الشرفاكم اٞتزائريل.2015 ،
 نارٯتاف شوكي ،ماجستَت ،أثر ٦تارسات إدارة ا١توارد البشرية ُب دكرة حياة ا١تنظمة :دراسة ميدانية على
بعض الشركات الصناعية ُب دمشق ،بإشراؼ :أسامة الفراج.2015 ،
٤ تمد بكر ،ماجستَت ُب تعليم اللغة االنكليزية ،أثر استخداـ العبارات االصطبلحية التلقائية ُب ا١تخزكف
ا١تفرداٌب ١تتوسطي ا١تستول من متعلمي اللغة االنكليزية كلغة أجنبية ،بإشراؼ :علي سعودحسن،
.2015
 حسُت نبعو ،ماجستَت ُب تعليم اللغة االنكليزية ،أثر القراءة ُب كظيفية كبنيوية كتابة الطالب باللغة
اإلنكليزية ألغراض خاصة ،بإشراؼ :علي سعودحسن.2015 ،
 إباء كرَل الدين ،ماجستَت ُب تعليم اللغة االنكليزية ،تقييم مقررم اللغة االنكليزية ألغراض ٗتصصية
للمرحلة الثانوية للمدارس الشرعية بدمشق ،بإشراؼ :أماٍل فاخرة.2015 ،
 ميس الشديدم ،ماجستَت ُب تعليم اللغة االنكليزية ،تدريس األدب كتعلمو ُب صفوؼ غَت ا١تختصُت
مع إشارة خاصة إىل حالة جامعة دمشق ،بإشراؼ :عمار صندكؽ.2015 ،
 رفاه برىوـ ،ماجستَت ُب تعليم اللغة العربية ،مشكبلت الكتابة لدل متعلمي اللغة العربية الناطقُت بغَتىا
 -ا١تستول ا١تتوسط ُب تعليم اللغة العربية ّتامعة لوند ُب السويد ،بإشراؼ :غساف السيد.2015 ،
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 ابراىيم احملمد ا١تنصور ،ماجستَت ُب تعليم اللغة العربية ،بناء ٤تتول إلكًتكٍل لتعليم اللغة العربية عن بعد
للناطقُت بغَتىا  -مهارة التفاعل الشفوم للمستول ا١تتوسط ٪توذجان ،بإشراؼ :منَتة فاعور ك مهدم

العش.2015 ،
 بشر عيسى ،ماجستَت ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،النبوءة كالتنبؤ من خبلؿ نصوص مارم ) من القرف 19
إىل القرف  17قبل ا١تيبلد ( ،بإشراؼ :عيد مرعي.2015 ،
٤ تسن ٤تمد ،ماجستَت ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،التاريخ السياسي ليهود فلسطُت ُب العصر الركماٍل
63ؽ.ـ 135-ـ ،بإشراؼ :تغريد شعباف.2015 ،
 أنس الشامي ،ماجستَت ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،اٟتياة الثقافية األدبية ُب سورية ُب العصر الركماٍل من
 64ؽ  .ـ  313 -ـ ،بإشراؼ :تغريد شعباف.2015 ،
 31ؽ.ـ اىل

 نور قطرميز ،ماجستَت ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،ا١ترأة الركمانية ُب العصر االمرباطورم من
330ـ ،بإشراؼ :عبداجمليد ٛتداف.2015 ،
 رنا ٝتيا ،ماجستَت ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،العبلقات السورية السوفييتية 1985 - 1946
السياسية  -االقتصادية  -الثقافية ،بإشراؼ :حساـ النايف.2015 ،
٣ تد ىرمز ،ماجستَت ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،تاريخ السياسة ا٠تارجية السورية بُت عامي
 ،1973-1963بإشراؼٝ :تر هبلواف.2015 ،
 بشار رسوؽ ،ماجستَت ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،الدكر الربيطاٍل ُب الصراع العريي  -الصهيوٍل
بُت عامي  1982-1947ـ ،بإشراؼٝ :تر هبلواف.2015 ،
 رنا صاحل ،ماجستَت ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،اٟتركة التأرٮتية ُب مصر منذ اٟتكم العثماٍل حىت
االحتبلؿ اإلنكليزم  1297-922ىػ  1882-1517 /ـ ،بإشراؼ :غطاس نعمة ك ا٢تاـ يوسف،
.2015
 عاصم األٛتر ،ماجستَت ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،التنافس الفرنسي  -الربيطاٍل على مصر ُب
عهد ٤تمد علي باشا بُت عامي  1849-1805ـ ،بإشراؼ :حساـ النايف.2015 ،
-1293
 سهاـ ىنداكم ،ماجستَت ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،دمشق ُب العهد اٟتميدم
1326ق 1909-1876ـ دراسة سياسية كادارية ،بإشراؼ٤ :تمود عامر.2015 ،
 أٝتاء معاذ ،ماجستَت ُب تاريخ العرب كاإلسبلـ ،األكقاؼ على التعليم كبناء ا١تدارس ُب دمشق كالصاٟتية
ُب العصر األيويب  658 -570ىػ  1260-1174 /ـ نصوص كقفية ك دراسات ميدانية ،بإشراؼ:
عمار النهار.2015 ،
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 أٛتد الدايل ،ماجستَت ُب تاريخ العرب كاإلسبلـ ،دراسة كٖتقيق قطعة من ٥تطوط التاريخ الكبَت ١تؤلفو
تقي الدين أيب بكرأٛتدبن قاضي شهبة األسدم الدمشقي ) 851-779ىو(1448-1377/ـ من
الورقة /104 /إىل الورقة /173 /من السنة 648ىو حىت سنة 664ىو ،بإشراؼ :عمار النهار،
.2015
 ناىد حسُت ،ماجستَت ُب تاريخ العرب كاإلسبلـ ،دراسة كٖتقيق قطعة من ٥تطوط عقد اٞتماف ُب تاريخ
أىل الزماف ١تؤلفو بدرالدين ٤تمود العيٍت ا١تتوَب سنة 855ق1451/ـ ٖتقيق من الورقة ""107اىل الورقة
" "177من سنة 73ق 692/ـ اىل سنة 68ق705/ـ ،بإشراؼ :شكراف خربوطلي.2015 ،
 نبيل قرحيلي ،ماجستَت ُب تاريخ العرب كاإلسبلـ ،األحتفاالت ُب عصر ا١تماليك  923_648ق /
1517_1250ـ ،بإشراؼ :ابراىيم زعركر.2015 ،
 مناؿ منذر ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا االقتصادية ،تطور الصناعات الصغَتة كأثرىا ُب الوظيفة العمرانية ١تدينة
السويداء ،بإشراؼ :فيصل قماش ك عبدالرؤكؼ الرىباف.2015 ،
 كاكا حسن ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا االقتصادية ،لدكر التنموم للنفط ُب سورية ،بإشراؼ :ىيثم ناعس،
.2015
 فادم حبلكة ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا اإلقليمية ،كاقع البنية االقتصادية لناحية ببيبل كإتاىات تنظيمها
ا١تكاٍل ،بإشراؼ :ابراىيم سعيد.2015 ،
 أٛتد اٞتزاع ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا البشرية ،الواقع الصحي كأثره ُب التنمية االجتماعية كاالقتصادية ُب
 ،2025-1980بإشراؼ٤ :تمدرفعت ا١تقداد،

٤تافظة اٟتسكة كآفاقو ا١تستقبلية ما بُت عامي
.2015
 ميادة موسى ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا البشرية ،سكاف بلدة اٟتميدية ٤ -تافظة طرطوس  -دراسة

اتنوغرافية ،بإشراؼ :علي اٞتباكم.2015 ،
 ردينة خوالٍل ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا الطبيعية ،مظاىر تدىور الوسط البيئي " الطبيعي " ُب مركز منطقة
داريا ،بإشراؼ٤ :تمد سليماف.2015 ،
 رىف القطيٍت ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا الطبيعية ،التدىور البيئي ُب حوض األبرش ،بإشراؼ :ناظم عيسى،
.2015
 غصوف اللبابيدم ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا الطبيعية ،التنوع النباٌب ُب ميداف اكبس ،بإشراؼ :كىيب بدر ك
غفراف قطاش.2015 ،
 ميساء جعفر ،ماجستَت ُب اٞتغرافيا الطبيعية ،جيومورفولوجية حوض هنر بردل ،بإشراؼ :فاتنة الشعاؿ،
.2015
 غنوه العبار ،ماجستَت ،اإلنساف ُب فكر ابن حزـ األندلسي ،بإشراؼ :عيسى بشارة.2015 ،
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 عبَت اٟتسُت ،ماجستَت ،الداللة كا١تعٌت ُب مفهوـ ا٢توية القومية ،بإشراؼ :سليم بركات.2015 ،
 ىيثم العطواٍل ،ماجستَت ،اٟترية كالتقدـ ُب فلسفة ماركس ،بإشراؼ :صاحل شقَت.2015 ،
 مها ناجي ،ماجستَت ،بناء النظرية ُب الفيزياء الكمومية ،بإشراؼ :ىٌت اٞتزر.2015 ،
 عمر بقسماكم ،ماجستَت ُب الفلسفة العربية ،شخصانية ٤تمد عزيز اٟتبايب ،بإشراؼ :عيسى بشارة،
.2015
ٛ تداف األٛتد العكلو ،ماجستَت ُب الفلسفة العربية ،إشكالية اإليديولوجيا عند ندَل البيطار ،بإشراؼ:
سليم بركات.2015 ،
 كفاح قصَت ،ماجستَت ُب الفلسفة الغربية ،مشكلة االغًتاب عند ىربرت ماركيوز ،بإشراؼ :منَتة ٤تمد،
.2015
 كسيم سيفو ،ماجستَت ُب ا١تنطق كابيستمولوجيا العلوـ ،االختزالية ُب العلوـ ا١تعاصرة ،بإشراؼ :ىٌت
اٞتزر.2015 ،
 نباؿ ناصيف ،ماجستَت ُب ا١تنطق كابيستمولوجيا العلوـ ،التصورات عند الفارايب ،بإشراؼ :ىٌت اٞتزر،
.2015
 براءة البلخي ،ماجستَت ُب ا١تنطق كابيستمولوجيا العلوـ ،ابستمولوجيا االستشراؽ ُب التمييز بُت
االيديولوجيا كا١تعرفة ،بإشراؼ :بساـ عيسى.2015 ،
 غادة ٤تمد ،ماجستَت ُب األدبيات ،اٟترب كما بعد الصدمة " حكاية زىرة " ٟتناف الشيخ ك " نصف
مشس صفراء " لتشيماماندا نغوزم أديتشي ،بإشراؼ٣ :تدة عطية.2015 ،
 أسيل ابراىيم ،ماجستَت ُب األدبيات ،ركايات اضبط كعاقب  :عبلقات توازنات القول ُب
الربتقالية اآللية كحكاية ا٠تادمة  -دراسة نقدية ،بإشراؼ :علي اللحاـ.2015 ،

- 1984

 تسنيم فاخورم ،ماجستَت ُب األدبيات ،خصوصية تصور النساء األمريكيات من أصوؿ أفريقية ١تفهوـ
السجن ُب مسرحييت كياكورثركف "إيقاع قفص"ك"نفسٍ ،ب دكم" ،بإشراؼ :رٯتا اٟتكيم ك ٣تدة عطية،
.2015
 كفاء كناكرية ،ماجستَت ُب اللغويات ،آراء مدرسي اللغة اإلنكليزية لغَت الناطقُت هبا حوؿ األسلوب
التواصلي  :الطلبة السوريوف ٪توذجا ،بإشراؼ :ميسوف مزاحم.2015 ،
 رامي أبوزرد ،ماجستَت ُب اللغويات التطبيقية ،أساليب إدارة صفوؼ تعليم اللغة اإلنكليزية  -دراسة ُب
معهد خاص بدمشق ،بإشراؼ :منور السيد.2015 ،
 مرَل زينو ،ماجستَت ُب اللغويات التطبيقية ،االرتباط بُت االسًتاتيجيات ا١تستخدمة من قبل طبلب
الكليات العلمية السورية ُب تعلم اللغة االنكليزية كوهنا لغة أجنبية كإدراؾ األساتذة ٢تذه االسًتاتيجيات،
بإشراؼ :منور السيد.2015 ،
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 رنا ضيا ،ماجستَت ،شرح تسهيل ابن مالك للمرادم ت  74ىػ  -دراسة كٖتقيق القطعة األكىل منو ) من
باب شرح الكبلـ إىل ٘تاـ باب األفعاؿ الداخلة على ا١تبتدأ كا٠ترب ،بإشراؼ :يوسف اٟتاج أٛتد،
.2015
٤ تمود موسى ،ماجستَت ُب الدراسات األدبية ،قصيدة ا١تدح عند ابن ىاٌلء األندلسي ت  362ىػ -
دراسة ُب الشكل كا١تضموف ،بإشراؼ :علي الكردم.2015 ،
 ىديل منصور ،ماجستَت ُب الدراسات األدبية ،صور اآلخر ُب أدب عبد السبلـ العجيلي ،بإشراؼ:
برىاف أبوعسلي.2015 ،
 كديع بركيل ،ماجستَت ُب الدراسات األدبيةٕ ،تربة إبراىيم صموئيل القصصية )دراسة فنية( ،بإشراؼ:
سحر شبيب.2015 ،
 كفاء اٟتمود ،ماجستَت ُب الدراسات األدبية ،ديواف الشواىد الشعرية ُب مؤلفات الواقدم " ـ  207ىػ "
ا١تطبوعة ٚتعا كٖتقيقا ،بإشراؼ٤ :تمود ا١تقداد.2015 ،
 مٌت الشوا ،ماجستَت ُب الدراسات األدبية ،شرح هناية البهجة إلبراىيم النقشبندم الشيشرم  915ىػ -
 1509ـ دراسة كٖتقيق ،بإشراؼ :مبلذ زليخة.2015 ،
 عبداهلل عسكر ،ماجستَت ُب الدراسات اللغوية ،موت األلفاظ ُب العربية " لساف العرب البن منظور
أ٪توذجا " ،بإشراؼ :مٌت طعمة.2015 ،
 أٛتد عبيد ،ماجستَت ُب الدراسات اللغوية ،ا١توضح ا١تعرؼ ١تا أشكل ُب ابن ا١تصنف ؿ ٤تي الدين عبد
القادر بن أيب القاسم بن أٛتد األنصارم السعدم ا١تالكي ) ت  880ىػ (  -دراسة كٖتقيق ،بإشراؼ:
مبلذ زليخة.2015 ،
١ تا عبدك ،ماجستَت ُب النقد كالببلغة ،إببلغية االستعارة بُت اٞترجاٍل كالز٥تشرم ،بإشراؼٛ :تود يونس،
.2015
 تسنيم نصرم ،ماجستَت ُب النقد كالببلغة ،شعر أيب العتاىية ُب ضوء نظرية التلقي ،بإشراؼ :حسُت
الزعيب.2015 ،
 ىدل األدرنلي ،ماجستَت ُب إدارة ا١تكتبات كا١تعلومات ،إدارة ا١توارد البشرية ُب مكتبات جامعة دمشق
 دراسة مسحية ،بإشراؼ :عيسى العسافُت.2015 ، عبل التيناكم ،ماجستَت ُب إدارة ا١تكتبات كا١تعلومات ،سلوؾ البحث عن ا١تعلومات لدل طبلب
الدراسات العليا ُب كليات العلوـ التطبيقية ُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :عيسى العسافُت.2015 ،
 آالف حسن ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،إتاىات الشباب ٨تو ٘تكُت ا١ترأة كدكره ُب عملية التنمية
االجتماعية كاالقتصادية  -دراسة ميدانية الٕتاىات الشباب الذكور ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :إسعاؼ
ٛتد.2015 ،
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 ياٝتُت خطاب ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،دكر اٟتياة اٞتامعية ُب تنمية ثقافة اٟتوار لدىالشباب
اٞتامعي من منظور طلبة جامعةدمشق-دراسة ميدانية ُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :أمل دكاؾ.2015 ،
 حبل زكبتو ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،قضايا الطفولة ُب الصحف السورية اليومية  -دراسة اجتماعية
ٖتليلية ،بإشراؼ :عزت شاىُت.2015 ،
 سومر ابراىيم ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،دكر العوامل االجتماعية ُب تسوؿ األطفاؿ  -دراسة ميدانية
ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :ىناء برقاكم.2015 ،
٤ تمد اٞتسيم ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،انعكاس مؤشرات األداء االقتصادم ُب سوريا على التنمية
البشرية خبلؿ ا٠تطة ا٠تمسية العاشرة ،بإشراؼ :أسعد ملي.2015 ،
 عبدالعزيز ٤تمد ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،ا١تعوقات االجتماعية للتفكَت العقبلٍل لدل طلبة جامعة
دمشق  -دراسة ميدانية ،بإشراؼ :أديب عقيل.2015 ،
 ىبة أٛتد ،ماجستَت ُب علم االجتماع ،ا١تعوقات االجتماعية لعمل ا١ترأة الريفية  -دراسة ميدانية ُب ريف
منطقة اٟتفة ٔتحافظة البلذقية ،بإشراؼ :أديب عقيل.2015 ،
 ىبل الكيبلٍل ،ماجستَت ُب اإلعبلـ كاالتصاؿ ،إتاىات القائم باالتصاؿ ُب الدراما السورية ٨تو قضايا
اٞتندر كانعكاسها على إنتاجو  -دراسة مسحية ،بإشراؼ :هنلة عيسى.2015 ،
 ىبل زبيده ،ماجستَت ُب اإلعبلـ كاالتصاؿ ،صورة ا١ترأة العاملة ُب مسلسبلت اجتماعية سورية كانعكاسها
على إدراؾ اٞتمهور السورم لواقعها األجتماعي ،بإشراؼ :رَل عبود.2015 ،
 عيسى ٛتود ،ماجستَت ُب اإلعبلـ كاالتصاؿ ،دكر التلفزيوف السورم ُب إمداد اٞتمهور با١تعلومات عن
األحداث اٞتارية  -دراسة مسحية ،بإشراؼ :رَل عبود.2015 ،
 أسامة ىزم ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ ،التدريب كأثره على أداء ا١توارد البشرية ُب القطاع ا١تصرُب
ا٠تاص  -دراسة ميدانية على ا١تصارؼ ا٠تاصة ُب اٞتمهورية العربية السورية ،بإشراؼ :عيسى ملدعوف،
.2015
 فاركؽ أبوجديع ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ ،دكر قياس األداء ُب صياغة االسًتاتيجية  -دراسة ميدانية
ُب ا١تصارؼ العاملة ُب سورية ،بإشراؼ :سليماف عوض.2015 ،
 أٝتهاف العنيزاف ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ ،أثر ٗتطيط ا١تسار الوظيفي ُب تنمية مهارات اإلبداع
اإلدارم  -دراسة مقارنة ُب ا١تصارؼ السورية ،بإشراؼ :أٯتن ديوب.2015 ،
 منذر اٟتلو ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ ،دكر التخطيط اإلسًتاتيجي ُب إدارة األزمات ا١تصرفية  -دراسة
ميدانية على ا١تصارؼ اإلسبلمية العاملة ُب سوريا ،بإشراؼ :غزكاف علي.2015 ،
 فاطمة مطر ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ ،أثر ٖتفيز العاملُت ُب ٖتقيق ا١تيزة التنافسية  -دراسة ميدانية ُب
ا١تصارؼ ا٠تاصة السورية ،بإشراؼ :زكواف قريط.2015 ،
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 أٛتد العبداهلل ،ماجستَت ُب إدارة األعماؿ ،مصادر القوة التنظيمية كأثرىا على ضغوط العمل  -دراسة
ميدانية على العاملُت ُب كزارٌب الشؤكف االجتماعية كالعمل ،بإشراؼ :غزكاف علي.2015 ،
٤ تمد العجاجي ،ماجستَت ُب التسويق ،التسوبق الداخلي كدكره ُب األداء التسويقي  -دراسة ميدانية
على ا١تصارؼ ا٠تاصة كالعامة ُب سورية ،بإشراؼ٣ :تد صقور.2015 ،
 سعيد عبدالفتاح ،ماجستَت ُب التسويق ،دكر إدارة عبلقات العمبلء) ُ (CRMب زيادة اٟتصة السوقية
للمؤسسات التأمينية  -دراسة تطبيقية ُب قطاع التأمُت ُب سورية ،بإشراؼ٣ :تد صقور.2015 ،
 فادم القاؽ ،ماجستَت ُب التسويق ،العوامل ا١تؤثرة ُب التزاـ الوكبلء بتنفيذ ا١تهاـ ا١ترتبطة بعملهم ُب
منظمات التسويق متعدد ا١تستويات  -دراسة ميدانية على ككبلء منظمات التسويق متعدد ا١تستويات
العاملة ُب سوريا ،بإشراؼ٣ :تد صقور.2015 ،
 فراس العبود ،ماجستَت ُب التسويق ،دكر اإلعبلف ُب إعادة بناء العبلمة التجارية  -دراسة تطبيقية على
سوؽ التأمُت ُب اٞتمهورية العربية السورية ،بإشراؼ :أٯتن ديوب.2015 ،
 سلمى العظمة ،ماجستَت ُب التسويق ،أثر إدارة عبلقات العمبلء ُب األداء ا١تايل للشركات  -دراسة
مسحية ُب الشركات ا١تدرجة ُب سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية ،بإشراؼ :مهند أرناؤكط.2015 ،
 سايا غوجل ،ماجستَت ُب التسويق ،أثر اإلعبلف عرب ا٢تاتف احملموؿ ُب السلوؾ الشرائي للمستهلكُت -
دراسة ميدانية على عمبلء شركات ا٢تواتف احملمولة ُب سوريا ،بإشراؼ :زكواف قريط.2015 ،
 طارؽ األسدم ،ماجستَت ُب التسويق ،تأثَت أبعاد ا١تناخ التنظيمي ُب جودة ا٠تدمات الصحية  -دراسة
ميدانية على بعض ا١تستشفيات ا٠تاصة ٔتحافظة دمشق ،بإشراؼ :رعد الصرف.2015 ،
 معتصم اٝتاعيل ،ماجستَت ُب االقتصاد ،دكر اجملتمع احمللي ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ٤ -تافظة دمشق
٪توذجا ،بإشراؼ :عابد فضلية.2015 ،
٤ تمد العلي ،ماجستَت ُب االقتصاد ،أثر تغَت اإلنفاؽ العاـ ُب معدؿ البطالة ُب سورية  -دراسة ٖتليلية
 ،2012-2000بإشراؼ :حسن حجازم.2015 ،
 أٛتد الشريف ،ماجستَت ُب االقتصاد ،أثر األزمة ا١تالية العا١تية ُب تدفق االستثمار األجنيب ا١تباشر ُب
اٞتمهورية العربية السورية ،بإشراؼ :مصطفى الكفرم.2015 ،
 راقي حبيب ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم ،دكر سعر الصرؼ ُب ٖتقيق االستقرار االقتصادم ُب
سورية ،بإشراؼ٤ :تمود زنبوعة.2015 ،
٤ تمدأسامة الشعار ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم٘ ،تويل التنمية االقتصادية ُب سورية كتفعيل دكر
ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية ،بإشراؼ :رسبلف خضور.2015 ،
ٚ تاؿ شهاب الدين ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم ،أثر ضريبة القيمة ا١تضافة ُب إعادة توزيع
الدخل القومي  -سورية ٪توذجا ،بإشراؼ٤ :تمود زنبوعة.2015 ،
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 ابراىيم عثماف ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم ،أثر العقوبات االقتصادية ُب قطاع النفط ُب سورية
 -شركات عقود ا٠تدمة ٪توذجان نً ،بإشراؼ :زياد عربش.2015 ،

 قصي الشيخو ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم ،دكر صناديق االستثماراالسبلمية ُب ٖتقيق النمو
االقتصادم -دراسة مقارنة مع صناديق االستثمار التقليدية ،بإشراؼ :سليماف موصلي.2015 ،
 مركاف ا١تعلم ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم ،اثر تطويرمنهجية التحليل االقتصادم الواردة ُب دليل
تقييم ا١تشاريع الصادر عن ىيئة التخطيط كالتعاكف الدكيل على دقة نتائج دراسات اٞتدكل االقتصادية
)دراسة ٖتليلية مقارنة( ،بإشراؼ :أٛتد صاحل.2015 ،
٣ تد ميخائيل ،ماجستَت ُب االقتصاد ا١تايل كالنقدم ،اقتصاد الظل ُب سورية كآليات عبلجو " -2000
 ،" 2012بإشراؼ :عدناف سليماف.2015 ،
 ريكاف مكارـ ،ماجستَت ُب احملاسبة ،مشكبلت االعًتاؼ باإليراد ُب شركة اجملموعة ا١تشًتكة للمقاكالت
 دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :تيسَت ا١تصرم.2015 ، مرَل العنزم ،ماجستَت ُب احملاسبة ،أثر التكامل بُت نظاـ التكاليف على أساس األنشطة كبطاقة األداء
ا١تتوازف ُب رفع كفاءة العمليات الداخلية  -دراسة تطبيقية ُب ا١تنشآت السياحية ،بإشراؼ :بطرس ميالة،
.2015
 دٯتا احملاميد ،ماجستَت ُب احملاسبة ،أثر متغَتات السوؽ ُب كثافة كجودة اإلفصاح ُب التقارير ا١تالية
ا١تنشورة لتلبية متطلبات كفاءة سوؽ األكراؽ ا١تالية -دراسة ميدانية على بعض الشركات ا١تدرجة ُب
بورصة دمشق ،بإشراؼ :اٝتاعيل اٝتاعيل.2015 ،
٤ تمود إدريس ،ماجستَت ُب احملاسبة ،تقييم التزاـ ا١تصارؼ اإلسبلمية العاملة ُب سورية ٔتتطلبات العرض
كاإلفصاح ُب قوائمها ا١تالية كفقا ١تعيار احملاسبة اإلسبلمي رقم ) -(1دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :ابراىيم
العدم.2015 ،
 مناؿ دكدية ،ماجستَت ُب احملاسبة ،أ٫تية ٖتليل التكاليف على أساس األنشطة ُب اٗتاذ قرارات دعم
ا١توقف التنافسي – دراسة ميدانية ،بإشراؼ :نواؼ فخر.2015 ،
 خالد الدكيرم ،ماجستَت ُب احملاسبة ،دكر سياسة ٘تهيد الدخل ُب استقرار الشركات ُب بيئة األعماؿ غَت
ا١تستقرة  -دراسة ميدانية ،بإشراؼ :باسل أسعد.2015 ،
 عبدالقادر بدرة ،ماجستَت ُب احملاسبة ،تطبيق معايَت احملاسبة الدكلية ُب ظل ارتفاع ا١تستول العاـ لؤلسعار
ُب الشركات ا١تدرجة ُب سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية  -دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :مأموف ٛتداف.2015 ،
 رشا زيداف ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،أثر االستعبلـ من طرؼ ثالث ُب ٖتسُت عملية الفحص
الضرييب لوحدة كبار ا١تكلفُت ُب دمشق – دراسة ميدانية ،بإشراؼ :ابراىيم العدم.2015 ،
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 ىاشم صاُب ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،دكر احملاسب القانوٍل ُب تعزيز اٟتصيلة الضريبية  -دراسة
ميدانية ،بإشراؼ :شوقي كرَل.2015 ،
 فراس كسار ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،دكر مهنة تدقيق اٟتسابات ُب تعزيز جودة اإلفصاح
احملاسيب  -دراسة ميدانية ُب ا١تصارؼ ا٠تاصة العاملة ُب سورية ،بإشراؼ :عمر سيدم.2015 ،
٣ تدالدين الوزه ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،دكر إجراءات ا١تراجعة التحليلية ُب رسم خطة ا١تراجعة -
دراسة ميدانية ،بإشراؼ :اٝتاعيل اٝتاعيل.2015 ،
 حازـ عمر ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،أثر استخداـ طريقة نفاذ التكاليف ُب دقة قياس األرباح ُب
الشركات النفطية األجنبية ا١تستثمرة ُب سورية )ا١تقاكلة( -دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :عصاـ قريط،
.2015
 أٛتد رمضاف ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،اثر ٦تارسات ا١تراجعة غَت ا١تنتظمة ُب جودة التقارير ا١تالية
دراسة ميدانية ٖتليلية ُب سورية ،بإشراؼ :ابراىيم العدم.2015 ، آالء ٛتداف ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،اثر دراسة نظاـ الرقابة الداخلية ُب ٖتديد كتقييم ٥تاطر
االخطاء اٞتوىرية ُب الشركات ا١تسا٫تة السورية -دراسة ميدانية ،بإشراؼ :قيس عثماف.2015 ،
٤ تمد شبل ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،أثر التخصص الصناعي ١تراجع اٟتسابات ُب ٗتفيض تكلفة
أداء عملية ا١تراجعة -دراسة ميدانية ،بإشراؼ :نواؼ فخر.2015 ،
 فاطمة ّتبوج ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،أثر مراجعة التقارير ا١تالية ا١ترحلية ُب قرارات ا١تستثمر ُب
السوؽ ا١تالية ػ دراسة ميدانية ُب سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية ،بإشراؼ :علي اليوسف.2015 ،
٤ تمد الصبوح ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،دكر معايَت التدقيق الدكلية ُب تقليص فجوة توقعات
التدقيق  -دراسة ميدانية ُب سورية ،بإشراؼ :طالب العلي.2015 ،
٤ تمدخَت عراب ،ماجستَت ُب مراجعة اٟتسابات ،دكر االجراءات التحليلية ُب كشف التحريفات
اٞتوىرية ُب البيانات ا١تالية  -دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :حسُت القاضي.2015 ،
 مياد ٤تمد ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،التأمُت على االئتماف كدكره ُب إدارة ا١تخاطر االئتمانية كتعزيز
عمليات التمويل – دراسة للتجربة األردنية مع إمكانية االستفادة منها ُب سورية ،بإشراؼ :عادؿ
قضماٍل.2015 ،
 عبَت خبيز ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،دكر ا١تصارؼ ُب الرقابة على عمليلت غسيل األمواؿ  -دراسة
ميدانية على ا١تصارؼ ُب سورية ،بإشراؼ :أكرـ اٟتوراٍل.2015 ،
 ركل باخوص ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،دكر ىيئة األكراؽ كاألسواؽ ا١تالية السورية ُب رفع كفاءة
السوؽ ا١تايل -دراسة تطبيقية على سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية ،بإشراؼ :أكرـ اٟتوراٍل.2015 ،
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 كائل عامر ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،التأمُت التكافلي مقارنة بالتأمُت التجارم ُب سورية ،بإشراؼ:
عادؿ قضماٍل.2015 ،
 بشار الشعراٍل ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،التنبؤ بأداء احملافظ االستثمارية ُب سوؽ دمشق لؤلكراؽ
ا١تالية "مقارنة مع سوؽ عماف لؤلكراؽ ا١تالية" ،بإشراؼ :سليماف موصلي.2015 ،
 الرا عرموش ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،تأثَت معدؿ التضخم ُب عوائد االسهم  -دراسة تطبيقية على
أسواؽ األكراؽ ا١تالية ُب الدكؿ العربية ،بإشراؼ :أكرـ اٟتوراٍل.2015 ،
٤ تمد اٞتشي ،ماجستَت ُب األسواؽ ا١تالية ،استخداـ ادكات التحليل ا١تايل لتقييم أداء ا١تصارؼ
االسبلمية كالتقليدية ُب سورية ،بإشراؼ :رانيا الزرير.2015 ،
 صفاء نبيعة ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،دكر إدارة ا١تخاطر ُب تقييم أداء ا١تصارؼ كأ٫تيتها –
دراسة تطبيقية على ا١تصارؼ السورية ،بإشراؼ :رغيد قصوعة ك أٛتد العلي.2015 ،
 فرات سليماف ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،سياسية اإلنفاؽ اٟتكومي كأثره على النمو
االقتصادم ُب سورية بُت  ،2010-2000بإشراؼ :عبدالرزاؽ حساٍل.2015 ،
 فارس ا٠تورم ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،دكر استقبللية السلطة النقدية ُب تعزيز اإلصبلح
النقدم  -دراسة تطبيقية على مصرؼ سورية ا١تركزم ،بإشراؼ :عبدالرزاؽ حساٍل.2015 ،
 ليبلس اللحاـ ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،دكر إدارة االلتزاـ ُب تقليص ا١تخاطر ا١تصرفية -دراسة
ميدانية على عينة من ا١تصارؼ السورية ،بإشراؼ :رانيا الزرير.2015 ،
 ماىر جركج ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،جودة ا٠تدمات ا١تصرفية كأثرىا ُب رْتية ا١تصارؼ -
دراسة ميدانية على ا١تصارؼ ا٠تاصة ُب سورية ،بإشراؼ :ياسر بوحسوف.2015 ،
 فاطمة خليل ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،أثر ا١تتغَتات النقدية ُب عوائد األسهم ُب األسواؽ
الناشئة ،بإشراؼ :ياسر ا١تشعل.2015 ،
 رنيم الدكي ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،العبلقة بُت سيولة السهم كالتوزيع االحتمايل لعوائده
ك٥تاطره النظامية  -دراسة ٖتليلية على أسهم الشركات ا١تدرجة ُب سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية ،بإشراؼ:
ياسر ا١تشعل ك سهَت بقلة.2015 ،
 قمر ا١تللي ،ماجستَت ُب العلوـ ا١تالية كا١تصرفية ،ا١تعوقات التمويلية للمشركعات الصغَتة كا١تتوسطة ُب
سورية ،بإشراؼ :عبدالرزاؽ ٤تمدقاسم.2015 ،
 فاتن عجيب ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،أخبلقيات العمل ُب مهنة التعليم من كجهة نظر ا١تعلمُت
كاإلداريُت ُب اٟتلقة األكىل من التعليم األساسي الرٝتي  -دراسة ميدانية ،بإشراؼ :عيسى الشماس،
.2015
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 رزاف صقور ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،التجديد الًتبوم ُب سورية ُب ضوء النظرية الربغماتية  -دراسة
ميدانية ُب اٟتلقة األكىل من التعليم األساسي ،بإشراؼ :مٌت كشيك.2015 ،
 مثقاؿ ا٠تليل ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،مفاىيم العدالة االجتماعية ُب كتايب الًتبية الوطنية للصفُت
السابع كالعاشر من مرحلة التعليم ما قبل اٞتامعي  -دراسة ٖتليلية تقوٯتية ،بإشراؼ :إبراىيم ا١تصرم،
.2015
 بشار سليماف ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،فلسفة جوف لوؾ كأبعادىا الًتبوية  -دراسة كصفية ٖتليلية،
بإشراؼ :إبراىيم ا١تصرم.2015 ،
 مازف ابراىيم ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،دكر األنشطة اٞتامعية ُب تنمية ا١تسؤكلية االجتماعية لدل
الشباب اٞتامعي  -دراسة ميدانية على طلبة جامعة البعث ،بإشراؼ :زينب زيود.2015 ،
 رَل أبوشقَت ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،دكر األسرة ُب الًتبية ا١تدنية لؤلبناء كعبلقتها بتنمية ٖتمل
ا١تسؤكلية االجتماعية لديهم  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة الصفُت السابع كالثامن من مرحلة
التعليم األساسي ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :جبلؿ السناد.2015 ،
 ركل بابللي ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،خطة مقًتحة لتنمية قدرات الشباب اٞتامعي للتعامل مع
النفايات االلكًتكنية  -دراسة ميدانية ُب جامعة حلب ،بإشراؼ :رٯتوف معلويل.2015 ،
 كفدية اٟتجي ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،الكفاية ا٠تارجية ١تعلم "اٟتلقة االكىل"من التعليم األساسي
كمدل توافقها مع معايَت اٞتودة الشاملة -دراسة ميدانية ُب مدارس ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :غساف
ا٠تلف.2015 ،
 سبلـ ا٠تطيب ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،دكر الًتبية البلنظامية ُب ا١تواقف األخبلقية للطلبة  -دراسة
ميدانية على طلبة جامعة دمشق  -فرع السويداء ،بإشراؼ :زينب زيود.2015 ،
 شهرزاد ابراىيم ،ماجستَت ُب أصوؿ الًتبية ،اٟترية كأبعادىا الًتبوية ُب السنة النبوية-دراسة ٖتليلة،
بإشراؼ٤ :تمود ٤تمد ك ٤تمد حبلؽ.2015 ،
 ىبو شناف ،ماجستَت ُب اإلرشاد النفسي ،االٕتاىات ٨تو ا١ترض النفسي كعبلقتها بسمات الشخصية،
بإشراؼ :صباح السقا.2015 ،
 اسامة كاسوحة ،ماجستَت ُب اإلرشاد النفسي ،صورة اٞتسد كعبلقتها بالقلق االجتماعي لدل ا١تصابُت
بتشوىات جسدية-دراسة على عينة من ا١تتضررين بأحداث العنف ُب سورية ،بإشراؼ :كاركلُت احملسن،
.2015
 سوسن عباس ،ماجستَت ُب اإلرشاد النفسي ،ا١تشكبلت الدراسية الشائعة لدل تبلميذ اٟتلقة الثانية من
التعليم األساسي ُب ٤تافظة طرطوس كعبلقتها ببعض ا١تتغَتات ،بإشراؼ :عائشة ناصر.2015 ،
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 بياف صاُب ،ماجستَت ُب اإلرشاد النفسي ،العبلقة بُت مركنة األنا كاألمن النفسي لدل طلبة جامعة
دمشق ،بإشراؼ :ناديا رتيب.2015 ،
 ميبلنا زين الدين ،ماجستَت ُب اإلرشاد النفسي ،اإلحساس با١تضايقة كعبلقتو با١تيوؿ العصابية لدل عينة
من العاملُت ُب الدكائر اٟتكومية ُب ٤تافظيت دمشق كالسويداء ،بإشراؼ :أٛتد الزعيب.2015 ،
 أركل الداغر ،ماجستَت ُب اإلرشاد النفسي ،تقدَل الذات كالتسامح كمتغَتات منبئة بالرضا الزكاجي لدل
عينة من ا١تتزكجُت حديثا ،بإشراؼ :رياض العاٝتي.2015 ،
 بياف حقي ،ماجستَت ُب الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت ،العبلقة بُت االحًتاؽ النفسي كا١تساندة
االجتماعية لدل متطوعي ا٢تبلؿ األٛتر العريب السورم  -دراسة ميدانية على عينة من متطوعي فرع
دمشق ،بإشراؼ :خالد العمار.2015 ،
 الرا الصطوؼ ،ماجستَت ُب الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت ،االنفصاؿ العاطفي بُت الزكجُت كعبلقتو
بالقلق كاالكتئاب لدل االبناء ا١تراىقُت ،بإشراؼ :أٛتد الزعيب.2015 ،
 كحيدة مراد ،ماجستَت ُب الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت ،اضطراب مابعدالصدمة كعبلقتو بالدعم
النفسي -دراسة على عينة من األطفاؿ ا١تهجرين ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :أٛتد الزعيب.2015 ،
 ىناء سلوـ ،ماجستَت ُب الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت ،اسًتاتيجيات التنظيم االنفعايل كعبلقتها
ْتل ا١تشكبلت-دراسة مقارنة على عينة من طبلب ا١ترحلة الثانوية كطبلب ا١ترحلة اٞتامعية ُب مدينة
دمشق ،بإشراؼ :كاركلُت احملسن.2015 ،
 لينا كرم ،ماجستَت ُب الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت ،اإلساءة االنفعالية ُب ا١تنزؿ كعبلقتها با٢توية
اٞتنسية لدل الطفل  -دراسة ميدانية على طبلب الصف السادس من التعليم األساسي ُب مدارس
٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :رغداء نعيسة.2015 ،
 مأموف خنيفس ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،فاعلية برنامج تدرييب قائم على اٟتواس ا١تتعددة ُب ٖتسُت
مهارات الكتابة لدل التبلميذ ذكم صعوبات التعلم ُب الصف الثالث األساسي ُب ٤تافظة القنيطرة،
بإشراؼ :رجاء عواد.2015 ،
٤ تي الدين العلي ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،فاعلية برنامج تدرييب ُب ٖتسُت القراءة اٞتهرية لدل
التبلميذ ذكم صعوبات تعلم القراءة ُب ضوء نظرية الذكاءات ا١تتعددة  -دراسة ٕتريبية على تبلمذة
الصف الرابع األساسي ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :حسن عماد.2015 ،
 عبل نادر ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،فاعلية برنامج تدرييب قائم على العبلج السلوكي ا١تعرُب ُب تنمية
ا١تهارات االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم صعوبات التعلم ،بإشراؼ :مها زحلوؽ.2015 ،
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 ناديا أبوعمار ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،فاعلية برنامج تدرييب قائم على اسًتاتيجيات ما كراء ا١تعرفة ُب
ٖتسُت مهارات الفهم القرائي لدل تبلميذ الصف ا٠تامس ذكم صعوبات تعلم القراءة  -دراسة ٕتريبية
ُب مدارس مدينة دمشق ،بإشراؼ :بساـ الطويل.2015 ،
 راشد دركيش ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،نظرية العقل لدل األطفاؿ العاديُت كأطفاؿ التوحد-دراسة
مقارنة ُب مدينة البلذقية ،بإشراؼ :رجاء عواد.2015 ،
ٝ تاح السلطي ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،أ٪تاط السلوؾ غَت التكيفي لدل األطفاؿ ا١تعوقُت عقليا ُب
مراكز الًتبية ا٠تاصة ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :عالية الرفاعي.2015 ،
ٝ تر ابراىيم ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،تقوَل مراكز كمؤسسات الًتبية ا٠تاصة اليت تعٌت بالتوحد ُب
سورية ُب ضوء ا١تعايَت العا١تية ،بإشراؼ :مها زحلوؽ.2015 ،
 ىيفاء الفقرة ،ماجستَت ُب الًتبية ا٠تاصة ،فاعلية برنامج تدرييب ُب خفض اضطراب التكامل اٟتسي ذم
االختبلؿ الوظيفي لدل أطفاؿ التوحد -دراسة ٕتريبية ُب مراكز الًتبية ا٠تاصة ،بإشراؼ :رجاء عواد،
.2015
 ىبة ا١تصطفى ،ماجستَت ُب تقوَل النطق كاللغة ،فاعلية برنامج لتنمية اللغة ا١تنطوقة لدل األطفاؿ ا١تعوقُت
ٝتعيان زارعي اٟتلزكف – دراسة ٕتريبية ُب رياض األطفاؿ ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :معمر ا٢توارنة،
.2015
 رٯتا فاضل ،ماجستَت ُب تقوَل النطق كاللغة ،فاعلية برنامج تدرييب باستخداـ اللعب ُب تنمية بعض
مهارات التواصل اللغوم لدل األطفاؿ ذكم اضطراب التوحد ،بإشراؼ :مها زحلوؽ.2015 ،
 زينب سعداف ،ماجستَت ُب تقوَل النطق كاللغة ،اضطرابات النطق لدل أطفاؿ األسر ا١تهجرة كعبلقتها
ببعض ا١تتغَتات -دراسة ميدانية ُب مراكز اإليواءٔتحافظة دمشق ،بإشراؼ :معمر ا٢توارنة.2015 ،
 لينا العبسي ،ماجستَت ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،كاقع ٦تارسة مديرم مدارس التعليم األساسي
ٔتدينة دمشق للقيادة التحويلية كعبلقتها با١تناخ التنظيمي ،بإشراؼ :لينا شاالٌب.2015 ،
 غياث الغش ،ماجستَت ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،تفويض السلطة كعبلقتو باٗتاذ القرار الًتبوم
ُب مديرييت الًتبية ُب ٤تافظيت دمشق كريفها ،بإشراؼ :فاضل حنا.2015 ،
 عائشة إرحيمو ،ماجستَت ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،متطلبات تطبيق اإلدارة باألىداؼ ُب مدارس
التعليم األساسي ٔتحافظة إدلب ،بإشراؼ :ابتساـ ناصيف.2015 ،
 ماىر الصاحل السامل ،ماجستَت ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،الوالء التنظيمي لدل مدرسي التعليم
الثانوم العاـ كعبلقتو با١تشاركة ُب اٗتاذ القرار ،بإشراؼ :لينا شاالٌب.2015 ،
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 آصف أبولطيف ،ماجستَت ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،كاقع التخطيط االسًتاتيجي للموارد البشرية
كمتطلبات تطبيقو ُب اإلدارة الًتبوية ا١تركزية ُب اٞتمهورية العربية السورية ،بإشراؼ :عيسى علي،
.2015
 اٛتد علي ،ماجستَت ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،مشكبلت اإلدارة ا١تدرسية خبلؿ األزمة الراىنة
كعبلقتها بتأدية كظائفها اإلدارية -دراسة ميدانية ُب ا١تدارس الثانوية العامة ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ:
باٝتة حبلكة.2015 ،
 ىنادم بدكر ،ماجستَت ُب القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي ،الفركؽ ُب القدرات ا١تعرفية باستخداـ
اختبار القدرات ا١تعرفية الكندم  -دراسة مقارنة لدل الطلبة ا١تتميزين كا١تتفوقُت كالعاديُت ُب ا١ترحلة
الثانوية ،بإشراؼ :ياسر جاموس.2015 ،
 إسراء زىوة ،ماجستَت ُب القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي ،تقنُت اختبار الذكاء غَت اللفظي اإلبتدائي
 - Primary Test of Nonverbal Intelligenceدراسة ميدانية على عينة من األطفاؿ من عمر
 /3/إىل  /9/سنوات ،بإشراؼ :عزيزة رٛتة.2015 ،
 عبل يوسف ،ماجستَت ُب القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي ،تقنُت اختبار ا١تصفوفات ا١تتتابعة ا١تعيارية
ٞتوف رافن " النسخة ا١توازية  " spm-parallel version :على عينات من طلبة مدارس دمشق،
بإشراؼ :ياسر جاموس.2015 ،
 ىادم بشَت ،ماجستَت ُب القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي ،أثر عدد البدائل كطريقة التصحيح ُب
ا٠تصائص السيكومًتية لبلختبارات التحصيلية ،بإشراؼ :ياسر جاموس.2015 ،
 كناف علي ،ماجستَت ُب القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي ،فاعلية استخداـ التحليل العنقودم كالتحليل
التمييزم ُب التحقق من الداللة التمييزية الختبارات الذكاء كالشخصية -دراسة ميدانية مقارنة ُب ٤تافظة
دمشق ،بإشراؼ :عزيزة رٛتة.2015 ،
 رىاـ قاسم ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية خرائط ا١تفاىيم ُب التحصيل الدراسي – دراسة
ٕتريبية ُب مادة الدراسات االجتماعية كفق كثيقة ا١تعايَت الوطنية ١تناىج التعليم العاـ ما قبل اٞتامعي على
تبلمذة الصف الرابع – اٟتلقة األكىل من التعليم األساسي ٔتحافظة البلذقية ،بإشراؼٚ :تاؿ سليماف،
.2015
 سارة فندم ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،أثر ٪توذج ىيلدا تابا االستقرائي ُب اكتساب ا١تفاىيم
االجتماعية ُب مادة االجتماعيات  -دراسة ٕتريبية على تبلمذة الصف الرابع األساسي ُب مدارس
٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :ظريفة أبوفخر.2015 ،
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 مي أبوعواد ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،أثر استخداـ اسًتاتيجية حل ا١تشكبلت ُب ٖتصيل
الطلبة ُب مادة علم األحياء كاألرض كإتاىاهتم ٨توىا  -دراسة ٕتريبية على طلبة الصف الثاٍل الثانوم
العلمي ُب ٤تافظة ريف دمشق ،بإشراؼ٤ :تمد صلييب.2015 ،
 عبلء عباس ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،دكر اٟترية األكادٯتية كالدٯتقراطية الًتبوية ُب تطوير
مناىج التعليم األكادٯتي/جامعات حكومية-جامعات خاصةُ/ب اٞتمهورية العربية السورية من كجهة نظر
الطبلب كأعضاء ا٢تيئة التدريسية ،بإشراؼ٤ :تمدخَت الفواؿ.2015 ،
 رىف يوسف ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،أثر اسًتتيجية كيتلي البنائية ُب التحصيل كتنمية
مهارات التفكَت الناقد لدل تبلمذة الصف الرابع األساسي ُب مادة الدراسات االجتماعية -دراسة
ٕتريبية ُب ٤تافظة طرطوس ،بإشراؼٚ :تاؿ سليماف.2015 ،
 عبل حبيب ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،تقوَل ٕتربة تطوير منهاج الدراسات االجتماعية
للصف الرابع من اٟتلقة األكىل من التعليم األساسي من كجهة نظر ا١تعلمُت ُب اٞتمهورية العربية السورية،
بإشراؼ :أٝتا الياس.2015 ،
 داليا أسعد ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،تدريس اللغة العربية كظيفيا لغَت الناطقُت هبا  -دراسة
ميدانية ُب معاىد تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ،بإشراؼ٤ :تمدخَت الفواؿ.2015 ،
 منار العدم ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،تصميم ٪تاذج كفق ا١تنهج التكنولوجي ١تادٌب العلوـ
كاللغة العربية كاستطبلع آراء ا١تدرسُت حو٢تا ،بإشراؼ :أٝتا الياس.2015 ،
 فاطمة العلياف ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،أثراستخداـ ٪توذج فيجوتسكي التوليدم ُب تنمية
بعض ا١تهارات اٟتياتية كالتحصيل الدراسي ُب مادة العلوـ  -دراسة ٕتريبية على تبلمذة الصف الرابع
األساسي ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :ركيدا ٛتداف.2015 ،
 سبلـ خطاب ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،تطوير برامج ٤تو األمية كتعليم الكبار ُب اٞتمهورية
العربية السورية ُب ضوء خربات بعض الدكؿ ،بإشراؼ :أمل كحيل.2015 ،
 فتوف قطيٍت ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،البعدالوطٍت كالعد العا١تي ُب كتب "العربية لغيت "ُب
مرحلة التعليم األساسي -دراسة ٖتليلية لكتب الصفوؼ الرابع كا٠تامس كالسادس ،بإشراؼ :ساـ عمار،
.2015
 مٌت اٟتمود ،ماجستَت ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،اثر استخداـ خرائط التفكَت ُب التحصيل كإكساب
عادات العقل لتبلمذة الصف الرابع األساسي ُب مادة العلوـ ،بإشراؼ :خلود شوباف اٞتزائرم.2015 ،
 حاًب لباف ،ماجستَت ُب تقنيات التعليم ،مدل استخداـ معلمي اٟتلقة األكىل من التعليم األساسي
لتكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ"  " ICTكآفاؽ التطوير  -دراسة ميدانية ُب مدينة ٛتاه ،بإشراؼ٤ :تمد
شيخو.2015 ،
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 رىف العلي ،ماجستَت ُب تقنيات التعليم ،فاعلية إسًتاتيجية  Seven Esالبنائية ا١تعتمدة على اٟتاسوب
ُب ٖتصيل تبلمذة الصف الرابع األساسي ُب مقرر العلوـ  -دراسة ٕتريبية ُب مدارس التعليم األساسي ُب
٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :فواز العبداهلل.2015 ،
 يارا ٭تِت ،ماجستَت ُب تقنيات التعليم ،فاعلية برنامج تدرييب ُب إكساب طلبة معلم الصف متطلبات
استخداـ تطبيقات االنًتنت  -دراسة ٕتريبية ُب كلية الًتبية ّتامعة تشرين ،بإشراؼ :أكصاؼ ديب،
.2015
 ىبو طرفو ،ماجستَت ُب تقنيات التعليم ،فاعلية برنامج تعليمي حاسويب مصمم كفق ٪توذج ككدز
) (woods modelلتصحيح ا١تفاىيم اٞتغرافية ا٠تاطئة ُب مرحلة التعليم األساسي -دراسةٕتريبيةعلى
طلبة الصف الرابع ُب ا١تدارس الرٝتية ١تدينة البلذقية ،بإشراؼ :طاىر سلوـ.2015 ،
١ تا أٛتد ،ماجستَت ُب تقنيات التعليم ،تصور مقًتح ١تراكز مصادر التعليم ُب ا١ترحلة الثانوية كفقا للمعايَت
الوطنية للمناىج اٟتديثة  -دراسة ميدانية ُب مدارس مدينة ٛتص الرٝتية ،بإشراؼ :ابتساـ الفارس،
.2015
 كالء ٛتيد ،ماجستَت ُب تقنيات التعليم ،أثر استخداـ األلعاب اٟتاسوبية ُب تعليم مادة العلوـ لتبلمذة
الصف الثاٍل األساسي  -دراسة ٕتريبية ُب مدارس ٤تافظة البلذقية كريفها ،بإشراؼ :فواز العبداهلل،
.2015
 ابراىيم معركؼ ،ماجستَت ُب رياض األطفاؿ ،كاقع أساليب التواصل بُت األسرة كمؤسسات رياض
األطفاؿ ُب ضوء االٕتاىات الًتبوية اٟتديثة كسبل تطويرىا -دراسة ميدانية على عينة من مؤسسات
رياض األطفاؿ ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :سوزاف ا١تقطراف.2015 ،
 عبل ا١تغوش ،ماجستَت ُب رياض األطفاؿ ،الًتتيب الوالدم كأثره على التفاعل االجتماعي كاالستقبللية
 5-4سنوات ُب مدينة

لدل طفل الركضة – دراسة ميدانية ُب رياض األطفاؿ اٟتكومية ،الفئة الثانية
دمشق ،بإشراؼ٤ :تمدعزت عريب كاتيب.2015 ،
 خلود خضور ،ماجستَت ُب رياض األطفاؿ ،فاعلية برنامج حاسويب قائم على ا٠تياؿ العلمي ُب تنمية
بعض ا١تفاىيم العلمية لدل أطفاؿ الرياض ،بإشراؼ :كائل النابلسي.2015 ،

٧ تاح كاكيم ،ماجستَت ُب رياض األطفاؿ ،الثواب ك العقاب ُب األسرة ك رياض األطفاؿ ك تأثَت٫تا ُب
التفاعل االجتماعي لؤلطفاؿ  -دراسة ميدانية لدل عينة من أطفاؿ الرياض ما بُت " "6-4سنوات ُب
٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :سلول مرتضى.2015 ،
 رَل ا٠تطبا ،ماجستَت ُب رياض األطفاؿ ،دكر معلمة الركضة ُب حل مشكليت العدكاف كالنشاط الزائد
الناٚتتُت عن عدـ إشباع حاجاهتم النفسية  -دراسة ميدانية على عينة من أطفاؿ الرياض ُب ٤تافظة درعا
من عمر  6-5سنوات ،بإشراؼ :مصطفى اٟتسُت.2015 ،
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 سناء بركات ،ماجستَت ُب رياض األطفاؿ ،دكر ا١تعلمة ُب توفَت البيئة الصفية اآلمنة اجتماعيا لطفل
الركضة ُب ضوء كفاياهتا ا١تهنية-دراسة ميدانية على معلمات رياض األطفاؿ الرٝتية ُب مدينة دمشق للفئة
العمرية الثانية من 5-4سنوات ،بإشراؼ :مصطفى اٟتسُت.2015 ،
 سعاد الرباعي ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،الشعور بالسعادة كعبلقتو بالعوامل ا٠تمسة الكربل
للشخصية لدل عينة من طلبة جامعة دمشق ،بإشراؼ :فتوف خرنوب.2015 ،
 سليماف السلوـ ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،كظيفة الربامج اٟتوارية ُب الفضائيات السورية ُب
التثقيف كاالندماج كاإلحساس باألماف  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق ،بإشراؼ:
كائل حديفة.2015 ،
 يسار الدركيب ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،الفركؽ بُت الذكاء السائل كا١تتبلور ُب التفكَت
االستداليل  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة الصفُت األكؿ كالثالث الثانوم العاـ ُب مدارس ٤تافظة
دمشق الرٝتية ،بإشراؼ :مركاف أٛتد.2015 ،
 جعفر منصور ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،األسلوب ا١تعرُب ُب )االندفاع/الًتكم(كعبلقتو
باالسًتجاع -دراسة ميدانية على عينة من طلبة الصف الثاٍل الثانوم ُب مدارس ٤تافظة دمشق الرٝتية،
بإشراؼ :علي منصور.2015 ،
 مي السماف ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،الذكاء االنفعايل كعبلقتو بدافعية اإل٧تاز  -دراسة ميدانية
لدل عينة من تبلميذ الصف السادس ُب مدارس ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :غساف الزحيلي.2015 ،
 مياسة اليغشي ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،الشخصية االستغبللية كعبلقتها بأساليب ا١تعاملة
الوالدية  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة كلييت الًتبية كاالقتصاد ُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :بشرل
علي.2015 ،
 زينة ا١تنصور ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،الذكاء كعبلقتو ٔتهارة اٗتاذ القرار  -دراسة ميدانية لدل
عينة من طلبة جامعة دمشق ،بإشراؼٚ :تاؿ جرمقاٍل.2015 ،
 مرَل سعيد ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،إدراؾ البيئة ا١تدرسية لدل طبلب التعليم ا١تهٍت كالفٍت
كعبلقتو ٔتشكبلهتم السلوكية كالدراسية ،بإشراؼ :زين دكبا.2015 ،
 مهدم العوض ،ماجستَت ُب علم النفس الًتبوم ،الصبلبة النفسية كعبلقتها بالتحصيل الدراسي -دراسة
ميدانية لدل عينة من طلبة جامعة دمشق ،بإشراؼ :علي ٨تيلي.2015 ،
 ركاف البييب ،ماجستَت ُب علم النفس العاـ ،التوجو ٨تو مساعدة اآلخرين كعبلقتو بالتوافق النفسي
االجتماعي  -دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق ،بإشراؼ :بشرل علي.2015 ،
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 غنوة عيد ،ماجستَت ُب علم النفس العاـ ،أثر الضغط النفسي على مستول سكر الدـ كبعض التغَتات
ا٢ترمونية الدموية  -دراسة ٕتريبية على عينة من طلبة كلية الًتبية ُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :غساف
ا١تنصور ك مصطفى بصل.2015 ،
 نور اٟتسن ،ماجستَت ُب علم النفس العاـ ،السرعة اإلدراكية كعبلقتها ْتل ا١تشكبلت -دراسة ميدانية
لدل عينة من طلبة الصف الثانوم العاـ ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :بسماء آدـ.2015 ،
 ثائر عيسى ،ماجستَت ُب علم النفس العاـ ،مهارة التلخيص كعبلقتها بالنمو ا١تعرُب عند تبلمذة اٟتلقة
الثانية ُب التعليم األساسي-دراسة ميدانية ُب ٤تافظة البلذقية ،بإشراؼ :سليماف كاسوحة.2015 ،
 أماٍل اسكندراٍل ،ماجستَت ُب علم نفس النمو ،معٌت اٟتياة كعبلقتها باإليثار -دراسة ميدانية لدل عينة
من األفراد ُب مرحليت الرشد كالشيخوخة ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :فاديا بلة.2015 ،
 جرباف عاقل ،ماجستَت ُب علم نفس النمو ،ا١تساندة االجتماعية كعبلقتها بالتوافق الشخصي
كاالجتماعي  -دراسة مقارنة بُت مرحليت التعليم الثانوم كالتعليم اٞتامعي ُب مدينة طرطوس ،بإشراؼ:
ركال اٟتافظ.2015 ،
 ديانو كحيل ،ماجستَت ُب علم نفس النمو ،السرعة اإلدراكية البصرية كعبلقتها بالدافعية العقلية  -دراسة
ميدانية مقارنة بُت طبلب الصف األكؿ الثانوم العاـ كالسنة اٞتامعية األكىل ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ:
مركاف أٛتد.2015 ،
 ياسر اٞتاجاف ،ماجستَت ُب علم نفس النمو ،األمن النفسي كعبلقتو بسمات الشخصية  -دراسة
ميدانية لدل عينة من طلبة كلية الًتبية ُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :بسماء آدـ.2015 ،
 إبراىيم الطويل ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،تداكؿ كثيقة الشحن البحرم االلكًتكنية ،بإشراؼ :بساـ
شيخ العشرة.2015 ،
٤ تمد خضور ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،التحكيم االلكًتكٍل كوسيلة ٟتل منازعات التجارة
االلكًتكنية ،بإشراؼ :ىيثم الطاس ك سهَت اٞتندم.2015 ،
كفق نً ًُ ًَا لبلتفاقيات
 أٛتد القادرم ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،اٟتقوؽ العينية الواردة على الطائرة " ن
الدكلية" ،بإشراؼ :سهَت اٞتندم.2015 ،
 اٟتسن يونس ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،إعفاء الناقل البحرم من ا١تسؤكلية ٔتوجب اتفاقية ركترداـ
للنقل البحرم  -دراسة مقارنة مع قانوف التجارة البحرية السورم ،بإشراؼ :حناف مليكة.2015 ،
١ تيس مشوط ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،بطبلف التصرفات الصادرة ُب فًتة الريبة ُب اإلفبلس،
بإشراؼ٤ :تمدفاركؽ أبوالشامات.2015 ،

100

تقرير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق لعام 2015

 آال سليماف ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،اٟتماية القانونية للمنتجات ا١تعدلة كراثيا )األصناؼ النباتية
اٞتديدة( ُب ظل التشريعات الوطنية كاالتفاقيات الدكلية  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :ىيثم الطاس،
.2015
 فراس بلحة ،ماجستَت ُب القانوف التجارم٤ ،تفظة النقود اإللكًتكنية ،بإشراؼ :حناف مليكة.2015 ،
٤ تمود شنانة ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،دكر حوكمة ا١تصارؼ ُب اٟتد من األزمات ا١تالية ،بإشراؼ:
ىيثم الطاس.2015 ،
٤ تمدنعيم الصباغ ،ماجستَت ُب القانوف التجارم ،تقدَل ا١تتجر حصة ُب شركة ،بإشراؼ :سهَت اٞتندم،
.2015
 إبراىيم أسد ،ماجستَت ُب القانوف اٞتزائي ،أثر الرابطة األسرية ُب القانوف اٞتزائي اإلجرائي ،بإشراؼ:
يوسف الرفاعي.2015 ،
 أٛتد شيخ زينل ،ماجستَت ُب القانوف اٞتزائي ،ا١تسؤكلية اٞتزائية عن فعل الغَت ُب اٞترائم االقتصادية،
بإشراؼ :حساـ الدين ساريج.2015 ،
 نوراهلل تلو ،ماجستَت ُب القانوف اٞتزائي ،اإلرىاب بالوسائل االلكًتكنية ،بإشراؼ :بارعة القدسي،
.2015
٤ تمد صدكر ،ماجستَت ُب القانوف اٞتزائي ،اٟتماية اٞتزائية للمجاؿ الراديوم على شبكة االتصاالت -
دراسة مقارنة ،بإشراؼ٘ :تيم ميكائيل.2015 ،
 أٛتد قاسم ،ماجستَت ُب القانوف اٞتزائي ،جرٯتة الدخوؿ إىل منظومة معلوماتية ،بإشراؼ :حساـ الدين
ساريج.2015 ،
 عيسى الذيب ،ماجستَت ُب القانوف اٞتزائي ،نظاـ ا١تراقبة القضائية بديبل من التوقيف االحتياطي -دراسة
مقارنة ،بإشراؼ :بارعة القدسي.2015 ،
 ملك سقباٍل ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،خطاب الضماف ا١تصرُب ُب القانوف كالقضاء – دراسة
مقارنة ،بإشراؼ :الياس حداد.2015 ،
 خلدكف اٟتراكي ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،اٟتقوؽ اجملاكرة ٟتق ا١تؤلف ،بإشراؼ :زىَت اٟترح،
.2015
 ريفاف ٤تمد ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،إشارة الدعول بُت النص كالتطبيق ،بإشراؼ٤ :تمدحاًب
البيات.2015 ،
٤ تمدأشرؼ شيخو ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،مسؤكلية ا١تستأجر عن حريق العُت ا١تؤجرة ،بإشراؼ:
فواز صاحل.2015 ،
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 سعود النزاؿ ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،بيع ا١تسكن على ا١تخطط  -دراسة على ضوء قانوف اعمار
العرصات رقم  82لعاـ  ،2010بإشراؼ :علي اٞتاسم.2015 ،
٤ تمد التونسي ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،دكر القاضي كا٠تصوـ ُب توزيع عبء اإلثبات ُب ا١تسائل
ا١تدنية ،بإشراؼ٤ :تمدحاًب البيات.2015 ،
٤ تمدنشأت مصطفى ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،النظاـ القانوٍل لعقد الفندقة  -دراسة مقارنة،
بإشراؼ :زىَت اٟترح.2015 ،
 رشا أيويب ،ماجستَت ُب القانوف ا٠تاص ،االلتزاـ باحملافظة على ا١تبيع كفقا لبلتفاقيات الدكلية بشأف عقد
البيع الدكيل للبضائع -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :جودت ىندم.2015 ،
 بثينة األٛتد ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،دكر اللجنة الدكلية للصليب األٛتر ُب ٛتاية النساء أثناء
النزعات ا١تسلحة ،بإشراؼ :نورالدين خازـ.2015 ،
 سليماف طراؼ ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،مفهوـ السيادة ُب قانوف البحار ،بإشراؼ :ىواش شاىُت،
.2015
 طبلؿ ا٢تديل ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،التكييف القانوٍل لبلعتداء على أسطوؿ اٟترية كفق قواعد
القانوف الدكيل ،بإشراؼ :ىواش شاىُت.2015 ،
 بشَتة معقايل ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،جرٯتة االستيطاف اإلسرائيلي ُب األراضي العربية احملتلة،
بإشراؼ :جاسم زكريا.2015 ،
 آزاد ّتو ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،آفاؽ احملكمة األكركبية ٟتقوؽ اإلنساف بُت البنية ا١تؤسساتية
كالطبيعة اإلجرائية ،بإشراؼ :مايا دباس.2015 ،
 نسرين ٚتعة ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،النزكح الداخلي كاٟتماية الدكلية ا١تقررة للنازحُت داخليان،

بإشراؼ :إبراىيم دراجي.2015 ،
 رمزم ا٠تاٍل ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،النظاـ القانوٍل للعقود النفطية ُب اٞتمهورية العربية السورية،
بإشراؼ :فؤاد ديب.2015 ،
 كيصاؿ عمر ،ماجستَت ُب القانوف الدكيل ،ا١تعاملة العادلة كا١تنصفة ُب اتفاقيات االستثمار الدكيل،
بإشراؼ :ياسر اٟتويش.2015 ،
 رشا صاحل ،ماجستَت ُب القانوف الدكيلٛ ،تاية اٟتق ُب اٟتياة زمن النزاعات ا١تسلحة ،بإشراؼ :رنا عبود،
.2015
٧ تود جوٍل ،ماجستَت ُب العلوـ اإلدارية كا١تالية ،اإلطار الزمٍت للمسائلة ا١تسلكية لعماؿ كموظفي اإلدارة
العامة  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ٧ :تم األٛتد.2015 ،
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 عامر اإلبراىيم ،ماجستَت ُب العلوـ اإلدارية كا١تالية ،شرط ا١تيعاد ُب دعول اإللغاء  -دراسة مقارنة،
بإشراؼ٤ :تمد اٟتسُت.2015 ،
 أنس رعد ،ماجستَت ُب العلوـ اإلدارية كا١تالية ،مبدأ اٞتدارة ُب الوظيفة العامة كأثره ُب ٖتقيق التنمية
اإلدارية  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :عمار تركاكم.2015 ،
 ماجد عيسى ،ماجستَت ُب العلوـ اإلدارية كا١تالية ،مدل فعالية الرقابة التشريعية على تنفيذ ا١توازنة العامة
كآفاؽ تطويرىا  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :إنصاؼ ٤تمد.2015 ،
 خالد اٟتاج عباس ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،الفصل ُب الطعوف ا٠تاصة بصحة انتخاب أعضاء ٣تلس
الشعب السورم – دراسة ٖتليلية مقارنة ،بإشراؼ :حسن البحرم.2015 ،
 كساـ كنوس ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،أ٫تية ترشيد اإلنفاؽ العاـ كدكره ُب ٛتاية األمواؿ العامة للدكلة
– دراسة مقارنة ،بإشراؼ٤ :تمدخَت العكاـ.2015 ،
 ندل حامد ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،التحكيم ُب ا١تنازعات الضريبية  -دراسة مقارنة ،بإشراؼٚ :تيل
الصابوٍل.2015 ،
ٝ تاح معبل ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،التحديات اليت تطرحها ا١تتغَتات االقتصادية الدكلية على النظاـ
الضرييب السورم ،بإشراؼ٤ :تمدخَت العكاـ.2015 ،
 سامر يوسف ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،نظرية التفويض التشريعي -دراسة مقارنة ،بإشراؼٚ :تيلة
الشرّتي.2015 ،
 سبلـ ا١تصرم ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،التدخل اٟتكومي ُب اجملاؿ الضرييب -دراسة مقارنة ،بإشراؼ:
٤تمد اٟتبلؽ.2015 ،
٤ تمدعلي ٛتد ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،تداكؿ السلطة بُت النص كالتطبيق-دراسة مقارنة ،بإشراؼ:
أٛتد اٝتاعيل.2015 ،
 مسعود ٛتو ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،اإلشراؼ القضائي على االنتخابات  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ:
عصاـ التكركرم.2015 ،
 سليم علوش ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،التعددية السياسية كدكرىا ُب ٦تارسة السلطة  -دراسة مقارنة،
بإشراؼ :عصاـ التكركرم.2015 ،
 دٯتا قحف ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،ظاىرة الغش الضرييب  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :إنصاؼ ٤تمد،
.2015
 منَت عباس ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،التنازؿ عن اٟتقوؽ الناٚتة عن القرارات اإلدارية ،بإشراؼ٤ :تمد
اٟتسُت.2015 ،
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 دانياؿ حبيب ،ماجستَت ُب القانوف العاـ ،اإلصدارالنقدم اٞتديد -دراسة ٖتليلية ،بإشراؼ :مٌت إدليب،
.2015
 آالء جعفر ،ماجستَت ،مقارنة اقتصادية لزراعة ٤تصوؿ الشوندر السكرم بُت العركتُت الصيفية كا٠تريفية
كاستخداـ تقنيات االستشعار عن بعد ُب كضع ا٠تريطة ا١تبلئمة ألماكن الزراعة )٤تافظة الرقة( ،بإشراؼ:
ٝتعاف العطواف.2015 ،
١ تى اٞتنيدم ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعيٖ ،تليل سياسات دعم االنتاج الزراعي ٤ /تصوؿ القطن
ُب ٤تافظة اٟتسكة ،بإشراؼ :عبدالكرَل مقداد ك علي عبدالعزيز.2015 ،
 حساف صاحل ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،استخداـ البيانات االستشعارية لدراسة األثر
االقتصادم كاالجتماعي للجفاؼ ُب بادية ٛتص ،بإشراؼ :أٛتد عبداهلل ك ناصر طراؼ إبراىيم،
.2015
 سامي الشاىُت ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،دراسة اقتصادية إلنتاج كتسويق ٤تصوؿ اٟتمص ُب
٤تافظيت السويداء كدرعا ُب سورية ،بإشراؼ :علي عبدالعزيز.2015 ،
 آالء اٟتلو ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،دراسة ٖتليلية ١تضموف ٣تلة الزراعة الصادرة عن كزراة
الزراعة كاإلصبلح الزراعي كآراء القراء هبذه اجمللة ،بإشراؼ٤ :تمد العبداهلل.2015 ،
 كعد ضاىر ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،دراسة أثر بعض التغَتات االجتماعية لؤلسرة الريفية ُب
٤تافظة السويداء ،بإشراؼ :ركاد أشيت.2015 ،
 نداء أٛتد ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،أثر بعض أصوؿ األسرة الزراعية ُب الكفاءة التقنية
إلنتاج اٟتمضيات ُب ٤تافظة البلذقية ،بإشراؼ :عفراء سلوـ.2015 ،
 سعيد ابراىيم ،ماجستَت ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،بناء مصفوفة اٟتسابات االجتماعية كاستخدامها ُب
ٖتليل سياسة الدعم ُب سورية "٪توذج القمح" ،بإشراؼ :أٛتد عبداهلل.2015 ،
 كساـ عساؼ ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تأثَت مكونات ا٠تلطة العلفية ُب مناعة مرض نيوكسل
عند أمات الفركج ،بإشراؼ :إبراىيم مهرة ك ٤تمد فاضل .2015 ،
 قيس ٤تمد ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تقييم األداء اإلنتاجي للركمي الفيت ا١تخصص للذبح
با١تقارنة مع فراريج الدجاج ،بإشراؼ :موسى عبود ك ٤تمداٯتن السعدم.2015 ،
 17بيتا -
 عبَت سلوـ ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍلٖ ،تديد مستول ىرموٍل الربكجسًتكف ك
أسًتاديوؿ ُب إناث خطي إنتاج اٟتليب كاللحم ألغناـ العواس احملسنة ُب مركز البحوث العلمية الزراعية
ُب السلمية ،بإشراؼ :سليماف سلهب ك ا١تعتصم باهلل الدقر.2015 ،
 سامل ديب ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،دراسة األثر ا١تتبقي للرصاص ُب حليب األبقار ٔتحافظة
طرطوس ،بإشراؼ :فيصل ميا.2015 ،
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 إياد ا٠تالد ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،دراسة بعض العوامل ا١تؤثرة ُب مؤشرات النمو ١تواليد ا١تاعز
الشامي ُب سورية ،بإشراؼ :صاموئيل موسى ك خالد النجار.2015 ،
 كسيم ابراىيم ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،دراسة بعض العوامل ا١تؤثرة ُب معدؿ ٪تو أمهر ا٠تيوؿ
العربية السورية األصيلة ،بإشراؼ :طارؽ عبد الرحيم.2015 ،
 رافع الطعمة ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،إنتاج األجنة خارج الرحم ُب ا١تعز السورم ،بإشراؼ:
سليماف سلهب ك ٣تد اٞتمايل.2015 ،
 قتيبة القطيفاف ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تأثَت اٞتنس كإضافة مستويات ٥تتلفة ١تيثيونُت العليقة
ُب ا١تواصفات التكنولوجية لصوؼ أغناـ العواس ،بإشراؼ :باسم اللحاـ.2015 ،
 رَل عقل ،ماجستَت ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تأثَت كقت ٚتع البيض ُب بعض ا١تؤشرات الفيزيولوجية ُب
أمات إنتاج اللحم ،بإشراؼ :عبداٟتميد زكريا.2015 ،
١ تيس العمارين ،ماجستَت ُب التقانات اٟتيوية ،إنتاج أنزَل بيتا غاالكتوزيداز من بعض األحياء الدقيقة،
بإشراؼ٤ :تمد احملمد ك نوربت ىوؼ/أ١تانيا .2015 ،
 نور ٛتودة ،ماجستَت ُب التقانات اٟتيوية ،دراسة التعبَت عن اٞتُت ُ p36 LACKب سبللة من اللشمانيا
 ،LACKبإشراؼ٤ :تمود قويدر ك شادم سكرية،
اٞتلدية ) الشمانيا ا١تدارية ( كإنتاج الربكتُت
.2015
xanthomonas
 ربا نعماف ،ماجستَت ُب التقانات اٟتيوية ،االتصاالت البكتَتية  -البكتَتية عند
 campestris PV malvacearumا١تسببة ١ترض اللفحة البكتَتية على القطن  :تنظيم تعبَت بعض
ا١تورثات الشراسة ،بإشراؼ :عائدة جلوؿ ك ٤تمود أبوغرة.2015 ،
 رفاف عبدا٢تادم ،ماجستَت ُب التقانات اٟتيوية ،عزؿ كٖتديد ىوية بكتَتيا منتجة ألنزَل الفايتار من تربة
سورية كتوصيف ىذا األنزَل ،بإشراؼ :أمل كورية ك بساـ البلعة.2015 ،
 رباب كشكية ،ماجستَت ُب التقانات اٟتيويةٖ ،تريض ا١تقاكمة عند نبات القطن ٕتاه اللفحة البكتَتية
ا١تسببة بػ  Xanthomonas campestris PV malvacearum :باستخداـ مواد كيميائية كبيولوجية،
بإشراؼ٤ :تمود أبوغرة ك عائدة جلوؿ.2015 ،
 ىديل ٛتود ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،تأثَت موعد الزراعة كالكثافة الزراعية ُب إنتاجية بعض
أصناؼ اٟتمص احمللية ُ cicer arietinum Lب ظركؼ ٤تافظة ريف دمشق ،بإشراؼ :يوسف ٪تر ك
رىل يعقوب.2015 ،
 لينا البشوات ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،ا١تعايَت الوراثية للغلة اٟتبية كمكوناهتا ُب ىجن من
الشعَت  ،Hordeum vulgare Lبإشراؼ٤ :تمود صبوح ك كليد العك.2015 ،
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 سليماف عيسى ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،تأثَت بعض ا١تعامبلت الزراعية ُب إنتاجية نبات
الكزبرة  Coriandrum sativumكُب نوعية الزيت ا١تنتج ،بإشراؼ :رىل يعقوب ك حسُت احملاسنة،
.2015
 رشا البحًتم ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،دراسة بعض ا١تركبات الكيميائية كالفعالية اٟتيوية
١تستخلص نوعُت من الزعًت  ) Thymusالربم كا١تزركع ( ُب سورية ،بإشراؼ :رىل يعقوب ك ٤تمدعصاـ
حسن آغا.2015 ،
 غادة أٛتد ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،توصيف كتقييم بعض أنواع اٟتمص الربم Cicer Spp
كأ٫تيتها ُب برامج التحسُت الوراثي ،بإشراؼ :رٯتا رباح نصر ك يوسف كجهاٍل.2015 ،
 مؤيد دركيش ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،تأثَت التلقيح البكتَتم كموعد الزراعة ُب الصفات
 Vicia faba Lاألخضر كاٟتيب ،بإشراؼ :مأموف خييت ك

اإلنتاجية كا٠تصائص النوعية للفوؿ
عبداحملسن مرعي.2015 ،
 كرداف سلهب ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،التوصيف ا١تورفولوجي كالبيئي كاٞتزيئي لنبات البابونج
 ،Matricaria aureaبإشراؼ :سبلـ الكند ك ٤تمد قربيصة.2015 ،
 ىوازف ا١تقداد ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،السلوؾ الطيفي لبعض أصناؼ الشعَت كعبلقتو بالنمو
كاإلنتاجية ٖتت ظركؼ نقص ا١تاء كالتسميد اآلزكٌب ،بإشراؼ :حسُت احملاسنة ك يونس إدريس،
.2015
 مناؿ عثماف ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،تقييم أداء ٤تصويل القمح القاسي كالعدس ٖتت
ظركؼ الزراعة اٟتافظة با١تقارنة مع الزراعة التقليدية ُب ا١تنطقة الشمالية الشرقية من سورية ،بإشراؼ:
حسُت احملاسنة ك عمراف يوسف.2015 ،
 إٯتاف اٟتمَت ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،استعماؿ بعض القرائن الطيفية ُب تقييم االستجابة
الطيفية لنبات القمح خبلؿ مراحل ٪توه ٖتت تأثَت عاملي الرم كالتسميد اآلزكٌب ،بإشراؼ :يوسف ٪تر ك
إياد ا٠تالد.2015 ،
 مايا طربُت ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،تقييم أداء بعض الطرزالوراثية لزىرة الشمس
""Helianthus annuus Lاستجابة ١تعامبلت ٝتادية ٥تتلفة ،بإشراؼ :رٯتا رباح نصر.2015 ،
 إىداء الرفاعي ،ماجستَت ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،دراسة تأثَت معدالت البذار كمواعيد الزراعة ُب
إنتاجية بعض طرز الشعَت ٖ .Hordeum vulgare Lتت ظركؼ الزراعة ا١تطرية ،بإشراؼ :يوسف ٪تر
ك عبل مصطفى.2015 ،
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 خزامة عبداهلل ،ماجستَت ُب علوـ البيئة كاٟتراج ،أثر عوامل البيئة الذاتية ُب ٪توكإنتاجية البطم األطلسي
 Pistacia atlantica Desfكخواص زيتو ُب منطقة القلموف ك٤تافظة السويداء ،بإشراؼ :عبداهلل
الرفاعي ك أكاديس رسبلف.2015 ،
 ىبة سكيك ،ماجستَت ُب علوـ البيئة كاٟتراج ،دراسة كيميائية حيوية ١تستخلصات ٙتار شجرة األزدرخت
) (Azedarach L Meliaكتأثَتىا اٟتيوم ُب بعض الفطريات ا١تسببة ألعفاف جذكر البندكرة كمقارنتها
مع ا١تبيدات الفطرية الكيميائية ،بإشراؼ :زكريا الناصر ك كسيم اٟتكيم.2015 ،
 عدم حسن ،ماجستَت ُب علوـ البيئة كاٟتراج ،دراسة أثر اٟتماية ُب الغطاء النباٌب كاإلنتاج العلفي ُب
مراعي حسياء ،بإشراؼ :عبداهلل أبوزخم ك حسن شهاب.2015 ،
 عمر حسوف ،ماجستَت ُب علوـ ا٢تندسة الريفية ،تأثَت الرم التسميدم ٔتستويات ٥تتلفة من عنصر
اآلزكت ُب بعض ا١تؤشرات اإلنتاجية كالنوعية ألشجار الزيتوف ،بإشراؼ :رياض بلدية ك أكرـ البلخي،
.2015
 أماف ادليب ،ماجستَت ُب علوـ ا٢تندسة الريفية ،دراسة فعالية التربيد األكىل ُب إزالة حرارة اٟتقل للتفاح كُب
بعض خصائص اٞتودة للتخزين ا١تربد ،بإشراؼ :أسامة البدعيش ك حساف عبيد.2015 ،
٤ تمدأنس الرز ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،تأثَت عمليات التصنيع على بعض خصائص اٞتودة لكل من
دبسي العنب كالزبيب ُب ٤تافظيت السويداء كريف دمشق ،بإشراؼ٤ :تمدخَت طحلة ك فاتن حامد،
.2015
 عدناف القزح ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،تأثَت طرؽ اٟتفظ )التجميدكالتجفيف الطبيعي(ُب احملتول
ا١تيكركيب كمضادات األكسدة لثمار العناب ،بإشراؼ :عبدالوىاب مرعي ك ٤تمدخَت طحلة.2015 ،
 ميس البيتموٍل ،ماجستَت ُب علوـ األغذيةٖ ،تديد ىوية بكتَتيا ُ Lactococcus Lactisب جنب الغنم
السورم باستخداـ تقنييت الػ  FTIRك  ،PCRبإشراؼ :عهد أبويونس ك أٯتن ا١تريرم.2015 ،
 آالء ا٠تَتات ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،النشاط ا١تضاد لؤلكسدة ُب بعض أنواع عسل النحل السورم،
بإشراؼ :ىدل حباؿ ك ىشاـ الرز.2015 ،
 بياف األكشر ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،أمثلة ظركؼ إنتاج الكتلة اٟتيوية ٠تمَتة ا٠تباز باستخداـ بيئة
مستخلص التمور كا١توالس ،بإشراؼ :عبدالوىاب مرعي ك صباح يازجي.2015 ،
 أٛتد العرموش ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،تأثَت ٤تسنات الدقيق ُب ا٠تصائص الريولوجية كالتصنيعية
لغلوتُت دقيق القمح الطرم السورم ،بإشراؼ :جهاد ٝتعاف.2015 ،
٤ تمدفادم حبيبة ،ماجستَت ُب علوـ األغذيةٖ ،تديد ا٠تصائص الفيزيوكيميائية ا١تثلى للدقيق ا١تؤثرة ُب
امتصاصيتو للماء ك مردكد العجُت ك ا٠تبز ،بإشراؼ :جهاد ٝتعاف.2015 ،
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 نضار بدراف ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،تأثَت ا١تعامبلت األكلية ُب صفات اٞتودة للفوؿ اجملمد،
بإشراؼ :صباح يازجي ك عبداٟتكيم عزيزية.2015 ،
 ناديا صفوت ،ماجستَت ُب علوـ األغذية ،تأثَت اضافة الزيوت النباتية ُب ا٠تواص الفيزيوكيميائية كاٟتسية
للمثلوجات اللبنية ،بإشراؼ :صياح أبوغرة ك أٛتد ىداؿ.2015 ،
 غزؿ زلقط ،ماجستَت ُب علوـ البستنة ،تأثَت ا١تعاملة ْتمض اٞتربلُت كالتسميد اآلزكٌب ُب إنبات بذكر
ك٪تو شتبلت نوعُت من اللوز الربم ،بإشراؼ :ركال بايريل.2015 ،
 ابتساـ اٟتسن ،ماجستَت ُب علوـ البستنة ،تأثَت حجم البصيبلت كالكثافة الزراعية ُب إنتاجية كجودة
بعض أصناؼ البصل البلدم ،بإشراؼ :رمزم مرشد.2015 ،
 عائدة ٧تمة ،ماجستَت ُب علوـ الًتبة ،توصيف كتصنيف الًتب ا١تتطورة على الرماد الربكاٍل ُب منطقة
شهبا ) ٤تافظة السويداء ( ،بإشراؼ :حسن حبيب ك كسيم ا١تسرب.2015 ،
 دٯتا الذيب ،ماجستَت ُب علوـ الًتبة ،تأثَت التسميد العضوم كٛتأة الصرؼ الصحي ُب بعض خصائص
ترب من غوطة دمشق كإنتاجيتها من البطاطا ،بإشراؼ٤ :تمدسعيد الشاطر ك فهد البيسكي.2015 ،
 مناؿ إبراىيم ،ماجستَت ُب علوـ الًتبة ،تأثَت إضافة الكربيت ُب ا٠تصائص ا٠تصوبية لًتبة كلسية كإنتاجية
٤تصوؿ البصل ،بإشراؼ :حسن اجملو ك أكرـ البلخي.2015 ،
 فراس الغماز ،ماجستَت ُب علوـ الًتبة ،استخداـ تقانات االستشعار عن بعد كنظم ا١تعلومات اٞتغرافية
ُب دراسة تأثَت اٞتفاؼ ُب زراعة بعض احملاصيل البعلية كإنتاجيتها ،بإشراؼ :كسيم ا١تسرب ك كديد عرياف
.2015 ،
 شذا حسن ،ماجستَت ُب علوـ الًتبة ،تأثَت النمط الزراعي ُب بعض خواص الًتبة ا١تؤثرة ُب اال٧تراؼ
ا١تائي ٔتنطقة ٛتاـ كاصل ٤ -تافظة طرطوس ،بإشراؼ :حسن اجملو ك ٤تمدمنهل الزعيب.2015 ،
 فاطمة عمر ،ماجستَت ُب علوـ كقاية النبات ،دكر بقايا الذرة البيضاء
ُب إدارة األعشاب الضارة ُب الزراعة العضوية ،بإشراؼ :غساف إبراىيم /زراعة ك أنور ا١تعمار.2015 ،
PALPITA
 مياس الشقة ،ماجستَت ُب علوـ كقاية النبات ،دراسة حقلية ك٥تربية لفراشة الياٝتُت
 HUBNER' UNIONALISكتقصي األعداء اٟتيوية ا١ترافقة ٢تا ُب بعض مشاتل كبساتُت الزيتوف ُب
Sorghu bicolorMoench L

ا١تنطقة الساحلية ،بإشراؼ :ىشاـ الرز.2015 ،
 أٛتد جبور ،ماجستَت ُب علوـ كقاية النبات ،ا١تكافحة الكيميائية كحصر األعداء اٟتيوية لنبات العليق
ُ Rubus sanguineusب الساحل السورم ،بإشراؼ :غساف إبراىيم /زراعة.2015 ،
 جونار ابراىيم ،ماجستَت ُب علوـ كقاية النبات ،دراسة بيئية كبيولوجية كحصر األعداد اٟتيوية ٟتشرة
حفار ساؽ التفاح على التفاح ُب ٤تافظة البلذقية ،بإشراؼ :لؤم أصبلف ك عبدالنيب بشَت.2015 ،
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 عبَت اللحاـ ،ماجستَت ُب علوـ كقاية النبات ،دراسة أكلية للكشف عن بركتُت العامل ا١تساعد
لبلنتقاؿ بواسطة ا١تن ُب النباتات ا١تصابة بفَتكسات تابعة ٞتنس  ،Potyvirusبإشراؼ :أمل خداـ،

Hc-Pro

.2015
 carduus-cirisumكأعدائها
 ياٝتُت عليوم ،ماجستَت ُب علوـ كقاية النبات ،حصر أنواع جنسي
الطبيعية ُب السويداء كريف دمشق ،بإشراؼ :أنور ا١تعمار ك غساف إبراىيم /زراعة.2015 ،
 أ٣تد اليوسف ،ماجستَت ُب ،تأثَت مستخلصات كبقايا الفستق اٟتليب ُ Pistacia vera Lب إنبات ك٪تو
األعشاب الضارة ،بإشراؼ :غساف إبراىيم /زراعة.2015 ،
 ناصر الرحيل ،ماجستَت ُب العقائد كاألدياف ،ابراىيم عليو السبلـ بُت القرآف الكرَل كاالنسانيات
ا١تعاصرة ،بإشراؼ :أٛتد الطعاف اٟتاج.2015 ،
 فتوح اختيار ،ماجستَت ُب العقائد كاألدياف ،ا١تقاصد العقدية ُب األمثاؿ القرآنية – دراسة استقرائية
ٖتليلية ،بإشراؼ :رٯتة الصياد.2015 ،
 ىدل ناعسة ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،التحقيق ُب شرح ا١تنتخب – لعبد العزيز بن أٛتد
البخارم اٟتنفي – دراسة كٖتقيق  :من أكؿ مباحث البياف إىل آخر تقليد التابعُت ،بإشراؼ :نسيبة
البغا.2015 ،
 عبداٟتكيم عبيد ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ُب العبلقات الدكلية،
بإشراؼ٤ :تمد اٟتسن البغا.2015 ،
 أديبة أبوقر ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،ضوابط التحسينيات كأثرىا ُب ا١تسائل الفقهية ا١تعاصرة
 دراسة تأصيلية ،تطبيقية ،بإشراؼ :نسيبة البغا ك ٤تمدحساف عوض.2015 ، مٌت زيداف ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،معُت القضاة ٤تمد بن سليماف اٟتنفي " من أكؿ
كتاب اإلجارات حىت آخر كتاب الدعول  :دراسة كٖتقيق " ،بإشراؼ :ىند ا٠تويل.2015 ،
 ابراىيم بكلي ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،قوؿ الصحايب عند علماء مدكنة اإلماـ أيب غاًل
ا٠تراساٍل كأثره ُب الفركع الفقهية – دراسة تأصيلية مقارنة ،بإشراؼ٤ :تمدتوفيق رمضاف.2015 ،
 مهند الدكاش ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية – تأصيلها كضوابطها،
بإشراؼ :أٛتد حسن ك أسامة اٟتموم.2015 ،
 إقباؿ النعساف ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،أحكاـ تربية اٟتيواف ُب الفقو اإلسبلمي  -دراسة
مقارنة ،بإشراؼ :أٛتد حسن.2015 ،
 مٌت الرفاعي ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،االستحساف عند االماـ مالك _دراسة تاصيلية
تطبيقية ،بإشراؼ :ىند ا٠تويل.2015 ،
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 ىدل شيخ العشرة ،ماجستَت ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،احملرر من اآلراء ُب تعليق الطبلؽ باإلبراء -
للشيخ علي السمهودم الشافعي  -دراسة كٖتقيق ،بإشراؼ٤ :تمدحساف عوض.2015 ،
٤ تمدخالد عليب ،ماجستَت ُب التفسَت كعلوـ القرآف ،إمداد البارم بإصبلح زلة القارم  -للحسن بن
علي العجيمي ت  1113ىػ  -دراسة كٖتقيقان ،بإشراؼ٤ :تمد الشرّتي.2015 ،
 أٝتاء عطا اهلل ،ماجستَت ُب التفسَت كعلوـ القرآف ،ا١تطاعن ا١توجهة إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم كالرد
عليها ُب القرآف الكرَل – دراسة موضوعية ،بإشراؼ٤ :تمد الشرّتي.2015 ،
 زبيدة ٤تمد ،ماجستَت ُب التفسَت كعلوـ القرآف ،حاشية العصاـ اإلسفراييٍت على تفسَت اإلماـ البيضاكم
 من قولو تعاىل ) كلكل كجهة ىو موليها ( إىل قولو ) كللمطلقات متاع با١تعركؼ حقا على ا١تتقُت ( -دراسة كٖتقيق ،بإشراؼ٤ :تمد الشرّتي.2015 ،
 مصطفى بكور ،ماجستَت ُب اٟتديث النبوم كعلومو ،فتح الغفار ٔتا أكرـ اهلل بو نبيو ا١تختار صلى اهلل
عليو كسلم لعمر بن عبد الوىاب العرضي ت  1024ىػ  -من بداية الفصل السابع إىل هناية الفصل
العاشر من الباب األكؿ  -دراسة كٖتقيق ،بإشراؼ٤ :تمد الشرّتي.2015 ،
 أٛتد حورية ،ماجستَت ُب اٟتديث النبوم كعلومو ،فتح الغفار ٔتا أكرـ اهلل نبيو ا١تختار صلى اهلل عليو
كسلم لعمر بن عبد الوىاب العرضي ت  1024ىػ  -من بداية الفصل الرابع عشر إىل هناية الفصل
الواحد كالعشرين من الباب الثاٍل  -دراسة كٖتقيق ،بإشراؼ :أٝتاء البغا.2015 ،
٤ تمد العبيد ،ماجستَت ُب اٟتديث النبوم كعلومو ،فتح الغفار ٔتا أكرـ اهلل بو نبيو ا١تختار صلى اهلل عليو
كسلم لعمر بن عبد الوىاب العرضي ت 1024ىػ من بداية الفصل الرابع إىل هناية الفصل ا٠تامس عشر
من الباب الرابع  -دراسة ك ٖتقيق ،بإشراؼ :أٛتد قباكة.2015 ،
 رىف عيسى ،ماجستَت ُب الصيدلة السريرية كصيدلة ا١تشاُب ،مقارنة ٧تاعة كمأمونية نظم األنسولُت
ا١تستخدمة ُب تدبَت فرط سكر الدـ لدل مرضى السكرم من النمط الثاٍل ُب ا١تستشفيات ،بإشراؼ:
عبداٟتكيم نتوؼ ك يونس قببلف.2015 ،
 عبداهلل مراد ،ماجستَت ُب الصيدلة الصناعية ،دراسة ُب الزجاج لتحرر األككسي بوتينُت من صيغ ىبلمات
مصممة للتطبيق بطريق األدمة ،بإشراؼ :ىند الزين ك عيسى حسن.2015 ،
 رغد النص ،ماجستَت ُب الصيدلة الصناعيةٖ ،تسُت معدؿ ذكباف الكانديسارتاف سيليكسيتيل باستخداـ
طرؽ ٥تتلفة كدراسة أثر ىذه الطرؽ على ثبات الدكاء ،بإشراؼ :ىند الزين.2015 ،
 نرباس عقيل ،ماجستَت ُب الصيدلة الصناعية ،دراسة العبلقة بُت امتصاص الرطوبة عند درجة حرارة ثابتة
كزمن إعادة التشكيل للمساحيق ا١تعدة لبلستخداـ الصيدالٍل ،بإشراؼ :عيسى حسن.2015 ،
 أمل يوسفاف ،ماجستَت ُب الصيدلة الصناعيةٖ ،تضَت ٖتاميل لؤلطفاؿ من مادة ليفودربركبيزين ك تقييمها
ُب الزجاج ،بإشراؼٚ :تيلة حسياف.2015 ،
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٤ تمدأٯتن جيزاكم ،ماجستَت ُب العقاقَت كالنباتات الطبية ،عزؿ بعض الربكتينات من بذكر نبات القبار
كٖتديد مدل تأثر نسبتها كخواصها بالبيئة احمليطة بالنبات ،بإشراؼ :عصاـ الشماع ك ٚتعة مَتزا،
.2015
 بًتا حاجوج ،ماجستَت ُب العقاقَت كالنباتات الطبية ،دراسة عقاقَتية ككيميائية لنبات البقلة Portulaca
 oleraceaا١تنتشر ُب سورية ،بإشراؼ :عصاـ الشماع ك أنور اٟتاج علي.2015 ،
 عبل يونس ،ماجستَت ُب الكيمياء التحليلية التطبيقية ) غَت مفتتح ( ،استخداـ تقنية االشتقاؽ الكيميائي
لتطوير طرائق ٖتليلية للسيلودكسُت كالفيلداغلبتُت ،بإشراؼٚ :تعة الزىورم ك حبيب عبود.2015 ،
 كساـ علي ،ماجستَت ُب مراقبة األغذية ،دراسة تأثَت عمليات ا١تعاٞتة  UHTكاٟتفظ ) تًتاباؾ ( على
٤تتول اٟتليب من الربكتينات ُب مدينة دمشق ،بإشراؼٚ :تعة الزىورم.2015 ،
 كالدة طعيمة ،ماجستَت ُب مراقبة األغذية ،تقييم تأثَت النيسُت على فعالية ٛتض البنزكئيك كنًتيت
الصوديوـ كمواد حافظة لؤلغذية ،بإشراؼ :جليانا تراؾ ك خليل القوتلي.2015 ،
 أسفار حديد ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعيات ،عبلقة داء اٞتيارديات بالَتكتُت الرابط
للريتينوؿ كالفيتامُت  Aعند طبلب مدارس سورية ،بإشراؼ :مصطفى العمورم ك ٤تمد معركؼ،
.2015
 رامي داكد ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعيات ،دكر بعض الكيموينات ُب الداء الرئوم
االنسدادم ا١تزمن ،بإشراؼ :خليل القوتلي ك عمار الزين.2015 ،
 نورا برىوـ ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعيات ،تقييم دكر  Survivinكمتثابتة جديدة
ُب استجابة مريضات سرطاف ثدم سوريات للعبلج ،بإشراؼٚ :تانة الصاحل.2015 ،
 كناف نوفل ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعياتٖ ،ترم اٞتراثيم ا١تسببة لعداكل األذف
الوسطى كاالستجابات ا١تناعية ٕتاىها ،بإشراؼ :خليل القوتلي.2015 ،
 أٛتد العلي ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعيات ،تقييم التأثَت ا١تضاد لليشمانيا لؤلدكية
السامة للخبليا ا١تستخدمة كمضادات للسرطاف ،بإشراؼ٤ :تمد معركؼ ك ٚتانة الصاحل.2015 ،
 نسرين غاًل ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة كالدمويات كا١تناعيات ،دكر اللكتُت الرابط للمانوز ُب مراقبة
ا١تعاٞتة لدل أطفاؿ سوريُت مصابُت بابيضاض دـ ١تفاكم حاد ،بإشراؼٚ :تانة الصاحل.2015 ،
 ملدا صاُب ،ماجستَت ُب البيولوجيا اٞتزئية كالتقانة اٟتيوية ،تقييم ا١تستويات الببلزمية للدنا النوكم
كا١تتقدرم اٟتر ُب أكراـ الثدم " كاصم حيوم غَت باضع لدل مريضات سوريات " ،بإشراؼ :فوزة منعم،
.2015
 ضياء الدين ا١تصرم ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،دراسة بعض الواصمات اٟتيوية ُب مقدمات
االرتعاج  ،Preeclampsiaبإشراؼ :سحر الشماع.2015 ،
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 داالماريا بشور ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،دكر ُ Human Kallikrein2ب الكشف عن سرطاف
الربكستات كمقارنتو مع كاصمات تشخيصية أخرل ،بإشراؼ :سحر الفاىوـ ك إميل شاىُت.2015 ،
 أمل كاكيم ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،دراسة ارتباط  DKK1مع كثافة العظم ا١تعدنية ككاصمات
تقلب العظم لدل النساء بعد اإلياس ،بإشراؼ :فايزة قبيلي ك إميل شاىُت.2015 ،
 ىيثم الدرة ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،استقصاء التعدد الشكلي ٞتُت مستقبل الفيتامُت " د "
عند مرضى الربو ،بإشراؼ :شادف حداد.2015 ،
 رَل كيبلٍل ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،تقصي عبلقة الربكتُت ا١تندمج  BCR-ABLبتطور كشدة
االبيضاض النقوم ا١تزمن باستخداـ تقنية القياس ا٠تلوم بالتدفق ،بإشراؼ :فوزة منعم.2015 ،
 ىالة شنار ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،مسح استقصائي الضطرابات اٟتموض العضوية عند
الولداف باستخداـ تقنية ا١تقياس الطيفي الكتلوم الًتادُب ،بإشراؼ :سحر الفاىوـ ك عبَت قدسي،
.2015
 خزامى عمار ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،استقصاء إمكانية استخداـ ا١تورثات اجملينية ا١تستخدمة
ُب تصنيف الليشمانيا لتحضَت لقاح للوقاية من الليشمانيا ا١تدارية ،بإشراؼ٤ :تمد معركؼ.2015 ،
 مصطفى ٤تمد ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،دراسة االرتباط بُت التعدد الشكلي ٞتُت مستقبل
فيتامُت د كالكثافة العظمية عند النساء بعدسن اليأس ُب سوريا ،بإشراؼ :شادف حداد.2015 ،
 فاطمة السليم ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،دكر بعض الكيموكينات ُب الربو القصيب لدل مرضى
سوريُت ،بإشراؼ :خليل القوتلي.2015 ،
 رنيم لقطينة ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،موثوقية الطرؽ ا١تستخدمة ١تعايرة ا٢تيموغلوبُت السكرم ُب
سورية ،بإشراؼ :شادف حداد ك إميل شاىُت.2015 ،
 TNF-aكمفتاح رئيسي لتحويل األمراض

 كئاـ حسن ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،تقييم دكر
االلتهابية ا١تزمنة اىل أكراـ ،بإشراؼٚ :تانة الصاحل.2015 ،
 رزاف الدبس ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،انتشار الفَتكس الصغَت  B19لدل ٣تموعة من األطفاؿ
ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :مركاف البحًتم ك أٛتد السحار.2015 ،
 راغب حرب ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،دكر اللكتُت الرابط للمانوز ا١تشارؾ للسَتين بركتياف 2 -
ُب مراقبة ا١تعاٞتة لدل أطفاؿ سوريُت مصابُت بابيضاض دـ ١تفاكم حاد ،بإشراؼٚ :تانة الصاحل،
.2015
 لينا شيخ الشباب ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،مسح استقصائي لفرط تنسج الكظر ا٠تلقي عند
الولداف ،بإشراؼ :سحر الفاىوـ ك أسد إبراىيم.2015 ،
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 ركشاف مبارؾ ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربم ،استقصاء التعدد الشكلي ٞتُت  CYP1A1لدل أطفاؿ
سوريُت مصابُت باالبيضاض اللمفاكم اٟتاد ،بإشراؼ :شادف حداد ك عثماف ٛتداف.2015 ،
ُ HSPب اآللية
 حنُت الكياؿ ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربمٖ ،ترم دكر بركتُت الصدمة اٟترارية
اإلمراضية كتشخيص الداء الرئوم االنسدادم ا١تزمن ،بإشراؼ :خليل القوتلي ك كساـ ٚتعة.2015 ،
 طارؽ زيديو ،ماجستَت ُب التشخيص ا١تخربمٖ ،ترم بعض طفرات جينات ُ Gap junctionب الصمم
الوراثي لعائبلت سورية ،بإشراؼ :فوزة منعم.2015 ،
 آالء البهلواف ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،مسح استقصائي لوجود سكر الغاالكتوز ُب الدـ )
الغاالكتوزٯتيا ( عند الولداف ،بإشراؼ :سحر الفاىوـ ك ديانا األٝتر.2015 ،
 عبل مشمش ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،دراسة ا١تستقبل  IIالذكاب لعامل النخر الورمي
ألفا لدل سوريُت مصابُت بفشل القلب ،بإشراؼ :فايزة قبيلي.2015 ،
 أسامة ٥تزكـ ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،مستويات  YKL-40لدل مصابُت بأمراض القلب
التاجية ُب سورية ،بإشراؼ :شادف حداد.2015 ،
 مارم قدسي ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،دراسة مستويات عامل النمو البطاٍل الوعائي
كالليبتُت عند مريضات متبلزمة ا١تبيض متعدد الكيسات ،بإشراؼ :فايزة قبيلي ك مركاف اٟتليب.2015 ،
 لبٌت ديب ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،دراسة طفرات ُ FLT3ب ابيضاض الدـ النقوم اٟتاد
كارتباطها مع إنذار ا١ترض ُب سورية ،بإشراؼ :شادف حداد.2015 ،
١ تى ا٠تجا ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،دراسة مستويات اؿ  NGALللتنبؤ باألذية الكلوية
اٟتادة لدل أفراد سوريُت ،بإشراؼ :ا١تعتصم باهلل زيتوف.2015 ،
 ديزم ٛتوم ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،دراسة دكر  - Nأسيتيل  D -غلوكوزأمينيداز ُب
كشف سوء الوظيفة الكلوية عند مرضى التبلسيمية بيتا الكربم ،بإشراؼ :فايزة قبيلي.2015 ،
 زينة ٥توؿ ،ماجستَت ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،عبلقة مستويات االكستيوكالسُت ا١تصلية مع التصلب
العصيدم لدل مرضى سوريُت مصابيُت بالسكرم ٪تط  ،2بإشراؼ :فايزة قبيلي ك ٤تمدعلي النحاس،
.2015
 هناد اٟتسن ،ماجستَت ُب مراقبة األدكية ،دراسة العبلقة بُت ا١تعايرة ا١تيكركبيولوجية كا١تقايسة باستخداـ
االستشراب السائل رفيع اال٧تاز حملتول الكلوركىيكسيدين ُب الغراغر الفموية ا١تضامض الفموية،
بإشراؼ :أٛتد حسن ك ٤تمدعامر ا١تارديٍت.2015 ،
 أمُت عيسى ،ماجستَت ُب التحاليل السمية كا١تهنية كالشرعيةٖ ،ترم الرصاص ُب ألعاب األطفاؿ ا١تستوردة
كا١تصنعة ٤تليان ،بإشراؼ :ليلى مسوح ك ٤تمدعامر زمريق.2015 ،
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 كفاء اليونس ،ماجستَت ُب علم السموـٖ ،تديد تركيز بعض ا١تعادف الثقيلة ُب عدد من النباتات الطبية
احمللية السورية ،بإشراؼ٤ :تمدعامر زمريق.2015 ،
 باٝتة عرايب ،ماجستَت ُب علم تأثَت األدكية ،دراسة مقارنة للفعل ا١ترخي للعضبلت ا١تلساء لنوعي ا١تليسة
 Melissa officinalisك ُverbinna officinalisب الزجاج على األرانب ،بإشراؼ :عبدالناصر
عمرين ك ٤تمدعصاـ حسن آغا.2015 ،
 خلود ديب ،ماجستَت ُب اإلحصاء الرياضي ،دراسة إحصائية لكشف العبلقة بُت ٥تطط معدؿ ضربات
القلب كاحتمالية األصابة بنقص الًتكية الدموية القلبية ،بإشراؼ :عزات قاسم ك جورج كراز.2015 ،
 أسامة سويداف ،ماجستَت ُب اإلحصاء الرياضي ،التحليل الطيفي لنماذج السبلسل الزمنية ا٠تطية،
بإشراؼ :منَت الشحف.2015 ،
 مٌت زىرة ،ماجستَت ُب علم اٟتياة اٟتيوانية ،دراسة تأثَت تشوىات النطاؼ ُب نتائج اإلمناء ضمن الرحم
ُب اجملتمع السورم ،بإشراؼ :حسن ناصرالدين ك مركاف اٟتليب.2015 ،
 رشا شبَتك ،ماجستَت ُب علم اٟتياة اٟتيوانية ،دراسة تصنيفية كبيئية ألنواع الربمائيات ُب منطقة الزبداٍل
– ريف دمشق ،بإشراؼ :ىدل الظواىرة ك ٤تمد النعمة.2015 ،
 رناد القادرم ،ماجستَت ُب علم اٟتياة اٟتيوانية ،عزؿ ا٠تبليا اٞتذعية ا١تولدة للدـ من اٟتبل السرم
كتنميطها كٖتريض ٘تايزىا إىل بالعات كبَتة ،بإشراؼ :سعاد العقلة ك ٣تد اٞتمايل .2015 ،
 ىبة مسعود ،ماجستَت ُب علم اٟتياة اٟتيوانية ،التوظيف اٟتيوم للمواد النانوية باستخداـ األضداد النانوية
للجمل ،بإشراؼ٤ :تمود قويدر ك عبدالقادرم عبادم.2015 ،
٤ تمدأنس ا١تعلم ،ماجستَت ُب علم اٟتياة اٟتيوانية ،دكر بركتيٍت الكيناز  Aك ُ Cب فوعة الليشمانيا
ا١تدارية أمامية السوط ُب الوسط الصنعي ،بإشراؼ٤ :تمود قويدر.2015 ،
c.563C,Tكدراسة احتماؿ
 ،G6PDبإشراؼ :غالية

 عبداهلل حسن ،ماجستَت ُب علم اٟتياة اٟتيوانية ،تقصي الطفرة ا١تتوسطية
ارتباطها بوجود الطفرة الصامتة  c.1311C,Tعند مرضى عوز األنزَل
أبوالشامات ك ٤تمدعلي العجلوٍل.2015 ،
 كليد ملوؾ ،ماجستَت ،تنقية كتوصيف أنزَل البولوالناز من سبللة جرثومية معزكلة من مصادر ٤تلية ٥تتلفة،
بإشراؼ :فائزة األطرش ك نزار عيسى.2015 ،
 راجح علي ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة ،التحرم عن ا١تكورات العنقودية الذىبية Staphylococcus
 aureusكالراكدة البومانية ُ Acinetobacter baumanniiب بعض العينات الطبية باستعماؿ التقانات
اٞتزيئية كدراسة ٖتسسها للصادات اٟتيوية ،بإشراؼ :كماؿ األشقر ك أٯتن ا١تريرم.2015 ،
 رنيم شهلو ،ماجستَت ُب األحياء الدقيقة ،اٟتفظ اٟتيوم لؤلغذية باستعماؿ ا١تكورات احملبة للحرارة
ا١تعزكلة من بعض ا١تنتجات ا١تتخمرة طبيعيا ،بإشراؼ :سَتاؤكس ٤تمد ك عهد أبويونس.2015 ،
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 بشرل حالو ،ماجستَت ُب البيئة كالتنوع اٟتيوم النباٌب ،تأثَت مستخلص حبوب طلع النخيل
،Solanaceae
ُ dactylifrea Lب إنتاش كإخصاب حبوب الطلع ألحد أنواع الفصيلة الباذ٧تانية
phoenix

بإشراؼ :غساف عياش ك بساـ األعرج.2015 ،
 معاذ القحف ،ماجستَت ُب اٞتيوفيزياء التطبيقية ،التفسَت اٞتيوفيزيائي كاٞتيولوجي ا١تتكامل ٟتقل مشاؿ
شرؽ العمر ُب منخفض الفرات ،بإشراؼ :رياض طيفور.2015 ،
 نور كيكي خرسي ،ماجستَت ُب اٞتيوفيزياء التطبيقية ،استخداـ تقنيات ا١تعاٞتة الرقمية لئلشارة الزلزالية ُب
حساب تابع احملطة ) ،(Recever Functionبإشراؼ :نضاؿ جوٍل.2015 ،
 سوزاف يارد ،ماجستَت ُب اٞتيوفيزياء التطبيقية ،دراسة تغَتات ا٠تصائص ا٠تزنية ُب تشكيلة الكوراشينا
دكلوميت ) ترياشي أكسط ( ُب حقل جهاز  -سورية لنطاؽ  D2 ،D1باستخداـ الطرائق اٞتيوفيزيائية
البئرية ،بإشراؼ :سليماف رماح ك زياد سلوـ.2015 ،
 ٯتاف أبوجيش ،ماجستَت ُب اٞتيوفيزياء التطبيقية ،استخداـ القياسات اٞتيوفيزيائية البئرية ُب دراسة
ا٠تصائص ا٠تزنية كالشقوؽ لتشكيلة الرماح ا٠تازنة ُب حقل شرؽ ا٠تراطة " منخفض الفرات " ،بإشراؼ:
سليماف رماح.2015 ،
 كالء أناره ،ماجستَت ُب اٞتيوفيزياء التطبيقية ،دراسة التباين ُب ا٠تصائص البًتكفيزيائية لبعض التشكيبلت
ا٠تازنة ُب حقل الرتكة كتاثَتىا على االنتاج ،بإشراؼ :علي العجي.2015 ،
 ا١تعتصم الرفاعي ،ماجستَت ُب اٞتيوفيزياء التطبيقية ،إعادة تقييم ا٠تواص ا٠تزنية لتشكيلة الرطبة ُب حقلي
تل مرمر كشرؽ تل مرمر باستخداـ القياسات اٞتيوفيزيائية البئرية ،بإشراؼ :علي العجي.2015 ،
 رَل عمار ،ماجستَت ُب اٞتيولوجيا التطبيقيةٖ ،تديد ا١تواقع النموذجية للسدكد كالسدات إلدارة مياه
األمطار باستخداـ تقنيات االستشعار عن بعد كالنظم الرافدة ُب اٞتزء اٞتنويب من السلسلة الساحلية،
بإشراؼ :رفيق جرب ك عبداجمليد الكفرم.2015 ،
 عزيز سعديو ،ماجستَت ُب اٞتيولوجيا التطبيقية ،األ٫تية االقتصادية لغضاريات األبسياف ُب منطقة جديدة
يابوس ،بإشراؼ :جريس شاىُت.2015 ،
 علي منصور ،ماجستَت ُب اٞتيولوجيا التطبيقية ،دراسة ليثوسًتاتغرافية كتكتونية لتشكيلة البطما ُب حقل
كراتشوؾ مشاؿ شرؽ سوريا كمنعكساهتا النفطية ،بإشراؼ :أٛتد ببلؿ.2015 ،
 مرَل عاشور ،ماجستَت ُب التحليل الرياضي ،دراسة بعض مسائل النظرية الطيفية للمؤثرات ا٠تطية ا١تتعلقة
باٞتمل ا١تفتوحة ذات اإلشارات ا١تمثلة ٕتذيريان ،بإشراؼٚ :تاؿ مللي.2015 ،
 رزاف قطيش ،ماجستَت ُب التحليل الرياضي ،دراسة حوؿ القياسات الشعاعية كمربىنة رادكف  -نيكودَل،
بإشراؼ٤ :تمدبشَت قابيل.2015 ،
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 نَتمُت الرفاعي ،ماجستَت ُب التحليل الرياضي ،دراسة حوؿ مسائل القيم اٟتدية للمعادالت التفاضلية
الكسرية غَت ا٠تطية ،بإشراؼ٤ :تمدمناؼ اٟتمد.2015 ،
 رشا ا١تبلح ،ماجستَت ُب اٞترب كا٢تندسة٘ ،تثيبلت الزمر الضبابية على ٣تموعات ضبابية ،بإشراؼ:
عبداللطيف ىنانو.2015 ،
٤ تمد٣تذكب ا١تغريب ،ماجستَت ُب اٞترب كا٢تندسة ،دراسة مفهوـ ترميزات فحص التماثل منخفض
الكثافة ،بإشراؼ٤ :تمدٚتاؿ اللنب.2015 ،
 نور العقيلي ،ماجستَت ُب اٞترب كا٢تندسة ،دراسة حوؿ ىومولوجيا ككوىومولوجيا الزمر ،بإشراؼ:
عبداللطيف ىنانو.2015 ،
 باسل كيواف ،ماجستَت ُب اٞترب كا٢تندسة ،دراسة ُب األكتومات الضبايب ،بإشراؼ :جرباف جرباف،
.2015
 خالد منذر ،ماجستَت ُب اٞترب كا٢تندسة ،دراسة ُب الزمر اٞتزئية ا١تشوشة اٟتدسية ،بإشراؼ :عبداللطيف
ىنانو.2015 ،
 حناف العبداهلل ،ماجستَت ُب اٞترب كا٢تندسة ،دراسة ا١تنحنيات اٞتربية فوؽ حقل منتو ،بإشراؼ :٭تِت
قطيش.2015 ،
 رغد الزين ،ماجستَت ُب الفيزياء ،ترسيب كتوصيف أغشية رقيقة ذات بٌت نانوية من  ZnSبواسطة طريقة
الًتسيب باٟتماـ الكيميائي  ،CBDبإشراؼ :إبراىيم الغرييب.2015 ،
 YIGبطريقة  SOL- gelكدراسة
 شذا مصرم ،ماجستَت ُب الفيزياءٖ ،تضَت غشاء رقيق من مادة
خواصو ا١تغناطيسية كالبصرية ،بإشراؼ :عبدالعزيز الزغيب ك بساـ عباس.2015 ،
 مناؿ ا١تبل ،ماجستَت ُب الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة ،دراسة استجابة كاشف اٟتائل السطحي
من أجل طاقات ٥تتلفة ٞتسيمات ألفا ،بإشراؼ :بيداء األشقر ك رياض شويكاٍل.2015 ،
 حساـ ريا ،ماجستَت ُب الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة ،تصميم حاكية للتخزين ا١تؤقت كنقل
 VVER1000باستخداـ الكودين & GETERA
الوقود النوكم ا١تستحرؽ ُب مفاعل الطاقة
 ،MCNP - 5Cبإشراؼ :ماجدة ٨تيلي ك سعدك الظواىرة.2015 ،
 مهند دركيش ،ماجستَت ُب الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة ،استخداـ خلطات من  /اٝتنت -
جبس  /لعزؿ كحفظ النورـ ،بإشراؼ :أٛتد اليحِت ك رياض شويكاٍل.2015 ،
 آالف عمر ،ماجستَت ُب الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة ،دراسة جرعة األعضاء اٟترجة عند معاٞتة
مريض مصاب بسرطاف الربكستات ،بإشراؼ :سهاـ طرابيشي ك أنس اٝتاعيل.2015 ،
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٤ تمدرامي العلي ،ماجستَت ُب الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعة ،التصميم النًتكٍل ١تفاعبلت اٞتيل
اٞتديد  VVER-640باستخداـ الكود  ،MCNP 5 Cبإشراؼ :ماجدة ٨تيلي ك سعدك الظواىرة،
.2015
 مؤمنة السيد ،ماجستَت ُب الكيمياء ،مسا٫تة ُب ٖتضَت كتشكيل أغشية نصف نفوذة كدراسة خواصها
الكيمائية كالفيزيائية كا١تيكانيكية كتطبيقاهتا العملية ،بإشراؼ :فواز الديرم ك أٛتد فبلح.2015 ،
 ثواب الغربا ،ماجستَت ُب الكيمياء ،دراسة تأثَت إضافة بعض ا١تواد ُب ثباتية اٟتديد الثنائي ُب األكساط
الفيزيولوجية ،بإشراؼ١ :تياء معمويل.2015 ،
٤ تمدغياث ناصرالدين ،ماجستَت ُب الكيمياء ،تعيُت الًتكيب الكيمائي للزيت العطرم األساسي ُب
أكراؽ نبات ا١تليسة كتعيُت احملتول الكلي للفينوالت كالفبلفونوئيدات من منقوع أكراقها ،بإشراؼ :ملك
اٞتبة.2015 ،
 مناؿ أبولبدة ،ماجستَت ُب الكيمياء ،تأثَت إضافة بعض مواد عضوية كال عضوية على ا٠تواص السطحية
للمحاليل ا١تائية للمواد الفعالة سطحيان كمزائجها ،بإشراؼ :٭تِت البزرة ك ملك اٞتبة.2015 ،
 عامر قصيدة ،ماجستَت ُب الكيمياء ،اصطناع عدد من مشتقات الفتاليميد كدراسة فعاليتها اٟتيوية،.
بإشراؼ :أٛتد اٟتمصي.2015 ،
 آالء اكرفو يل ،ماجستَت ُب الكيمياء ،اصطناع بعض مشتقات اإلندكؿ كدراسة فعالياهتا كهرمونات ٪تو
نباتية ،بإشراؼ :سامح ٛتو ك أٛتد مالو.2015 ،
 قاسم مراد ،ماجستَت ُب الكيمياء ،اصطناع مركبات حلقية غَت متجانسة انطبلقا من أمينو البَتيدين
كأمينو الكينولُت كمشتقاهتما ذات الفعالية اٟتيوية ،بإشراؼ :عدناف ديب ك فاركؽ قنديل.2015 ،
 كناف صقر ،ماجستَت ُب العبلقات االقتصادية الدكلية ،األ٫تية االقتصادية ١تنطقة ْتر قزكين كالتنافس
الدكيل عليها ،بإشراؼ :صابر بلوؿ ك يوسف جزاف.2015 ،
ٝ تَت زكريا ،ماجستَت ُب العبلقات االقتصادية الدكلية ،دكر ا١تنظمات االقتصادية كاالتفاقيات الدكلية
كتأثَتىا ُب صناعة السياحة السورية ،بإشراؼ :يوسف جزاف ك حسُت الفحل.2015 ،
 عبل أبوخضر ،ماجستَت ُب العبلقات االقتصادية الدكلية ،تطور االقتصاد ا٠تفي كآثاره ُب النظاـ
االقتصادم الدكيل ،بإشراؼ :صابر بلوؿ.2015 ،
٤ تمد الصاج ،ماجستَت ُب الدراسات السياسية ،إشكالية االستقرار السياسي ُب الدكؿ العربية – لبناف
أ٪توذجان ،بإشراؼ :كجيو الشيخ ك ٝتَت حسن.2015 ،

 علي سليماف ،ماجستَت ُب الدراسات السياسية ،جدلية العبلقة بُت اإلعبلـ كالسياسة – كسائل اإلعبلـ
كالسياسة ا٠تارجية األمريكية ٪توذجان ،بإشراؼ :كجيو الشيخ ك أٛتد ناصورم.2015 ،
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 ىبو ٤تمود ،ماجستَت ُب الدراسات السياسية ،دكر الفضائيات العربية ُب ترتيب أكلويات صانع القرار
العريب كالغريب -دراسة ٖتليلية ُب مضموف ماتبثو ىذه الفضائيات كتأثَتىا ،بإشراؼٚ :تاؿ احملمود،
.2015
 دٯتا صبح ،ماجستَت ُب العبلقات الدكلية ،العبلقات ا٢تندية – اإلسرائيلية بعد انتهاء اٟترب الباردة،
بإشراؼ :عبدالعزيز ا١تنصور ك فادم خليل.2015 ،
 لبٌت ملحم ،ماجستَت ُب العبلقات الدكلية ،سياسة فرنسا ٕتاه ا١تشرؽ العريب بعد انتهاء اٟترب الباردة :
سورية كلبناف ٪توذجان ،بإشراؼ :خالد ا١تصرم ك ٤تمد حسوف.2015 ،
 نورا٢تدل قاسم ،ماجستَت ُب العبلقات الدكلية ،دكر ا١تنظمات الدكلية غَت اٟتكومية ُب أثناء النزاعات
ا١تسلحة  -السوداف أ٪توذجا ،بإشراؼ :عبدالعزيز ا١تنصور.2015 ،
 باسم نورالدين ،ماجستَت ُب العبلقات الدكلية ،دكر الفاعلُت غَت اٟتكوميُت ُب العبلقات الدكلية -
ا١تنظمات غَت اٟتكومية ٪توذجا ،بإشراؼ :عبدالعزيز ا١تنصور.2015 ،
 سامر حباش ،ماجستَت ُب العبلقات الدكلية ،التعاكف الدكيل من أجل مكافحة القرصنة البحرية )القرصنة
البحرية قبالة السواحل الصومالية إ٪توذجا( ،بإشراؼ :عبدالعزيز ا١تنصور.2015 ،
 سامية شقَت ،ماجستَت ُب االتصاالت البصرية ،اإلشارات ُب لوحات الداللة السورية ا١تعاصرة ،بإشراؼ:
أٛتد يازجي.2015 ،
 نورىاف صندكؽ ،ماجستَت ُب االتصاالت البصرية ،التصميم التفاعلي ُب صفحة الويب كدكره ُب
التسويق االلكًتكٍل ،بإشراؼ :أٛتد يازجي.2015 ،
 نور البكدش ،ماجستَت ُب االتصاالت البصرية ،صورة ا١ترأة ُب التصميم الغرافيكي ،بإشراؼ :سوسن
الزعيب.2015 ،
ٝ تَت الصفدم ،ماجستَت ُب التصويرٚ ،تاعة البعد الواحد كأثرىا ُب التصوير العراقي ا١تعاصر ،بإشراؼ:
عهدالناصر رجوب.2015 ،
 زافُت يوسف ،ماجستَت ُب التصوير ،أ٫تية الطبيعة الصامتة كإتاىاهتا ُب التصوير السورم ا١تعاصر -
دراسة ٖتليلية نقدية ،بإشراؼ :يوسف البوشي.2015 ،
 أنس الرداكم ،ماجستَت ُب التصوير ،دكر تقانات ا١تواد ُب فن التصوير ا١تسيحي كاإلسبلمي ُب سورية -
دراسة تارٮتية ٖتليلية كمقارنة ،بإشراؼ :علي السرميٍت.2015 ،
 عتاب ناعم ،ماجستَت ُب التصوير ،جذكر التصوير العريب اٟتديث  .دراسة فنية ٖتليلية ُب ببلد الشاـ ك
مصر من بداية القرف العاشر ك حىت السادس عشر ،بإشراؼ :عبدالرزاؽ السماف.2015 ،
 بسمة شيخو ،ماجستَت ُب العمارة الداخلية ،التصميم الداخلي ُب منشآت األطفاؿ كتأثَته ُب نفسية
الطفل كسلوكو ،بإشراؼٝ :تَت غنوـ.2015 ،
118

تقرير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق لعام 2015

 لُت السباعي ،ماجستَت ُب العمارة الداخلية٘ ،تثيل عناصر الفضاء الكوٍل كتأثَتىا ُب سينوغرافيا ا١تسرح
ا١تعاصر ،بإشراؼٝ :تَت أبوزينة.2015 ،
١ تا اٟتجار ،ماجستَت ُب النحت ،صيغ العبلقة بُت العناصر اٟتية كاٞتامدة ُب النحت األكريب ا١تعاصر،
بإشراؼ :إحساف العر.2015 ،
 آمنة شحادة ،ماجستَت ُب النحت ،البنية ا٢تندسية ُب النحت العريب ا١تعاصر ،بإشراؼٝ :تَت رٛتة ك
٤تمد مَتة.2015 ،
 ديالو صاُب ،ماجستَت ُب إدارة تقانات ا١تعلومات ُب التشييد ،كضع إطار لتطوير عمل القطاع العاـ ُب
٣تاؿ إدارة ا١توارد ا١تائية ،بإشراؼ :عمادالدين عساؼ.2015 ،
 علياء غنوـ ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء ،اقًتاح اسًتاتيجية تعاقد مبلئمة ١تشاريع ٤تطات
الصرؼ الصحي ُب سورية ،بإشراؼ٤ :تمد اٞتبليل ك عمر عامودم.2015 ،
 نور عبود ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء ،تطوير ٪توذج رياضي للحصوؿ على استثمار أمثل
للعمالة ،بإشراؼ :ماىر مصطفى.2015 ،
 مازف ضو ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاءٖ ،تسُت جودة كثائق مرحلة التصميم ُب مشركعات
التشييد ُب سورية ،بإشراؼ :عبدالسبلـ زيداف.2015 ،
 زينا نادر ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء ،تطوير إدارة موقع التشييد ُب مشاريع ا١تؤسسة العامة
لئلسكاف ،بإشراؼ :عبدالسبلـ زيداف.2015 ،
 حناف مريش ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء ،إدارة سلسلة التوريد ١تشاريع التشييد ُب سورية،
بإشراؼ :عبدالسبلـ زيداف.2015 ،
 عمر الزعزكع ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء ،معوقات تطبيق التنمية ا١تستدامة على إدارة سلسلة
التوريد ٔتشاريع البناء ُب سورية ،بإشراؼ٤ :تمدبشار اٟتفار.2015 ،
 أٯتن ٛتداف ،ماجستَت ُب اإلدارة ا٢تندسية كاإلنشاء ،تطبيق إدارة اٞتودة على مشاريع البٌت التحتية ُب
سورية ،بإشراؼ٤ :تمدبشار اٟتفار.2015 ،
 أٛتدعبلء زرزكر ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائيةٖ ،تديد ا١تقطع األمثلي للجوائز البيتونية مسبقة اإلجهاد،
بإشراؼ :عصاـ ٪ترمالك ك عبدالسبلـ زيداف.2015 ،
 لؤم كسَتم ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،دراسة ُب مقاكمة اإلطارات البيتونية ا١تسلحة ا١تملوءة
بالبلوؾ ا١تفرغ العادم كا١تسلح ٖتت تأثَت القول اٞتانبية ،بإشراؼ :قاسم زحيلي.2015 ،
 ركضة ا١تفعبلٍل ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،دراسة تأثَت ا١تتغَتات البعدية غلى سلوؾ جدراف القص
البيتونية ا١تسلحة ٖتت تأثَت األٛتاؿ الزلزالية ،بإشراؼ :إدكارد شديد.2015 ،
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 آالء الصوص ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائيةٖ ،تسُت أداء )كصلة الرباغي للجوائز ٥تفضة ا١تقطع( ُب
اإلطارات الصلبة على الزالزؿ باستخداـ الدراسة البارامًتية ،بإشراؼ :مَتنا سعود.2015 ،
 ىيلدا حواصلي ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،تأثَت تغَت توزع جدراف البلوؾ على استجابة األبنية
البيتونية ٖتت تأثَت القول الزلزالية ،بإشراؼ :أ٣تد اٟتلواٍل.2015 ،
 ىبة سبلخ ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،دراسة ُب ٖتديد طوؿ النقل ُب العناصر البيتونية ا١تسبقة
اإلجهاد مسبقة الشد ،بإشراؼ :ىيثم زرزكر ك ٤تمدفريز عابدين.2015 ،
 يعرب علي ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،تقوية اٟتواجز الصفائحية ا١تعدنية اٟتاكية على فتحات دائرية
ضمن اٞتسد باستخداـ ا١تدعمات ،بإشراؼ :بشار سلهب.2015 ،
 سلمى ا٠تطيب ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،دراسة تأثَت النحافة على قدرة ٖتمل األعمدة البيتونية،
بإشراؼ :ىيثم زرزكر.2015 ،
 عبلء سعادات ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،ا٠ترسانة فائقة األداء كإمكانية استخدامها ُب األبنية
العالية ،بإشراؼ :عبداٟتميد كيخيا.2015 ،
 شَتزاد اٝتاعيل ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،رفع كفاءة ا٠تلظة البيتونية باستخداـ مطحوف الزجاج،
بإشراؼ :عفيف رٛتة.2015 ،
 خالد عباس ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،التقييم الفٍت كاإلنشائي للمنشآت ا٠ترسانية ا١تسلحة
ا١تتضررة باستخداـ برنامج حاسويب ،بإشراؼ :عبداٟتميد كيخيا ك عبدالسبلـ زيداف.2015 ،
 زياد األديب ،ماجستَت ُب ا٢تندسة البيئية ،دراسة جدكل تدكير ٥تلفات معامل الرخاـ ك اٟتجر ُب
صناعة مواد البناء ،بإشراؼ :شبلي الشامي.2015 ،
 ىيلُت مسلماٍل ،ماجستَت ُب ا٢تندسة البيئية ،دراسة ٖتويل بعض ا١تخلفات الزراعية الصلبة "قشر اللوز
"لفحم منشط ،بإشراؼ :بساـ العجي.2015 ،
 رجاء عباس ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية ،دراسة ٕتريبية ك٪تذجة عددية لبلنضغاط الرشحي ُب
اٟتالة ا٠تطية للًتب الغضارية مع األخذ بعُت االعتبار تغَت معامل النفاذية ،بإشراؼ :عبدالرٛتن ا١تنصورم
ك معن ىبلؿ.2015 ،
 مها أبوسعدل ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية ،دراسة إنضغاطية الًتبة الغضارية ا١تشبعة جزئيا،
بإشراؼ٤ :تمدعماد مشلح.2015 ،
٤ تمد اٟتاج ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية ،فعالية أكتاد الكلس ا١تكركية لتخفيض طاقة كضغط
االنتفاخ للًتبة الغضارية االنتفاخية ،بإشراؼ :طبلؿ عواد.2015 ،
ٝ تَت فارس ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية ،استخراج قيمة الػ  CBRللًتبة الغضارية باالعتماد على
قيم مقاكمة القص ا١تستنتجة من ٕتربة الربكانة ،بإشراؼ٤ :تمدمركاف قعقع.2015 ،
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 أٯتن ا١تذيب ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية ،تأثَت إضافات البوزكالنا الطبيعية كالكلس على ٖتسُت
مواصفات الًتب الغضارية الستخدامها ُب الطابق الًتايب ألعماؿ الطرؽ ،بإشراؼ :طبلؿ عواد،
.2015
 سناء خليل ،ماجستَت ُب ا٢تندسة اٞتيوتكنيكية ،دراسة معامل التشوه ا٠تطي ) ا١ترف ( األدكمًتم ُب
الرمل ،بإشراؼ :طبلؿ عواد.2015 ،
 فَتكز الساحلي ،ماجستَت ُب ا٢تندسة الطبوغرافية ،أ٘تتة البحث كا١تقابلة بُت الصور الرقمية من أجل
التوجيو النسيب ،بإشراؼ٣ :تد الشوا.2015 ،
 طارؽ حواط ،ماجستَت ُب ا٢تندسة الطبوغرافية ،دراسة ا١تتغَتات ا٢تندسية ُب ٖتديد مواقع ا١تنشآت
التعليمية باستخداـ نظم ا١تعلومات اٞتغرافية  - GICحالة دراسية  :ا١تنشآت التعليمية ُب مدينة صافيتا،
بإشراؼ :كائل رضواف.2015 ،
 نعيم العكرش ،ماجستَت ُب ا٢تندسة الطبوغرافية ،تطبيق نظم ا١تعلومات اٞتغرافية ُب ٪تذجة كإدارة
شبكات الصرؼ الصحي  -حالة دراسية مدينة حلب ،بإشراؼ :أنور الصيفي.2015 ،
 ركلو جركس ،ماجستَت ُب ا٢تندسة الطبوغرافية ،مقًتح لتطوير نظاـ معلومات عقارم ُب سورية ،بإشراؼ:
أنور الصيفي.2015 ،
 بتوؿ سليماف ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،دراسة تأثَت إضافة بعض العناصر اإلنشائية ُب ٖتسُت شركط
اٞترياف ُب حجرات االمتصاص ا١تفتوحة ،بإشراؼ :أ٣تد زينو.2015 ،
 رقية سرحاف ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،اإلدارة ا١تتكاملة للموارد ا١تائية ُب حوض الرقاد ،بإشراؼ:
يوسف مرعي ك بساـ فركوح.2015 ،
 امتثاؿ مرَل ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،دراسة موجة فيضاف نإتة عن اهنيار سد باستخداـ برنامج
 ،hec-rasبإشراؼ٤ :تمدىشاـ التجار ك ٤تمد شببلؽ.2015 ،
 يونس اليونس ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،دراسة اآلثار السالبة ٞترياف ا١تياه ُب ركائز اٞتسور ا٠ترسانية،
بإشراؼ :يوسف مرعي.2015 ،
 عبَت علي ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،دراسة ٕتريبية لتحديد معامل اإلعاقة للجرياف حوؿ بعض
األجساـ ،بإشراؼ :أ٣تد زينو ك كساـ ٩تلة.2015 ،
 ىاجر الشوُب ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،دراسة ظاىرة ا١تطرقة ا١تائية ا١تتشكلة ُب األنابيب باستخداـ
النمذجة الرياضية  -حالة دراسية ٣ :تموعة آبار الرشيدة ُب السويداء ،بإشراؼ :كساـ ٩تلة.2015 ،
 عمر السنجار ،ماجستَت ُب ا٢تندسة ا١تائية ،االمكانيات ا١تتاحة لتوليد الطاقة الكهرمائية ُب سورية
باستخداـ احملطات االدخارية ،بإشراؼ :كساـ ٩تلة.2015 ،
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 ىبة أٛتد ،ماجستَت ُب ىندسة النقل كا١تواصبلت ،تقييم كتطوير فواصل التمدد للجسور ا٠ترسانية -
اٟتالة الدراسية  :جسور ا١تتحلق اٞتنويب  -دمشق ،بإشراؼ :موسى اليعقوب ك ساطع بدكم.2015 ،
 رشا دالؿ ،ماجستَت ُب ىندسة النقل كا١تواصبلت ،األثر اإلقتصادم للزحف اٟتضرم " ا١تدٍل " على
شبكة الطرؽ ا١تركزية  -حالة الدراسة  :أتوسًتاد دمشق  -بَتكت ،طريق دمشق القنيطرة اٟتايل،
بإشراؼ :جندب زعركر ك ٤تمد اٞتبليل.2015 ،
 حساـ حداد ،ماجستَت ُب ىندسة النقل كا١تواصبلت ،التقييم اإلنشائي للجسور ا١تبنية من اٞتوائز ا١تسبقة
الصنع كاإلجهاد مقطع ٪توذج ُ AASHTOب مقاكمة اٟتموالت اٟتية التصميمية )حالة دراسية طريق
البلذقية طرطوس( ،بإشراؼ :رأفت إدليب.2015 ،
٤ تسن قاضي ،ماجستَت ُب النظم كالشبكات اٟتاسوبية ،كفاءة استهبلؾ الطاقة لربكتوكوالت التوجيو
ا١تعتمدة على موقع العقد ُب شبكات اٟتساسات البلسلكية ،بإشراؼ٤ :تمدإياد ا٠تياط.2015 ،
 منذر جوابرة ،ماجستَت ُب ىندسة الرب٣تيات كنظم ا١تعلومات ،زيادة فعالية قواعد ا١تعطيات اجملزأة ضمن
بيئة اٟتوسبة السحابية ،بإشراؼ :مادلُت عبود.2015 ،
 كنده دندف ،ماجستَت ُب ىندسة الرب٣تيات كنظم ا١تعلومات ،توصيف كتصميم كتوليد شخصية إفًتاضية
إحيائية لتوظيفها ُب عرض ٤تتول رقمي ٥تصص ،بإشراؼ :عمار خَتبك ك غساف كويًت.2015 ،
 فرح اللحاـ ،ماجستَت ُب التخطيط كالبيئة ،ىرمية األ٫تية النسبية ألبعاد التنمية العمرانية  -حالة دراسية :
ضواحي مدينة دمشق ،بإشراؼ٤ :تمدحياف سفور ك عماد ا١تصرم.2015 ،
 عبل الزحيلي ،ماجستَت ُب التخطيط كالبيئة ،التشاركية ُب إعادة التأىيل اٟتضرم للمناطق التارٮتية،
بإشراؼ :رٯتا حداد.2015 ،
 ىزار األشقر ،ماجستَت ُب التخطيط كالبيئةٖ ،تديات كإشكاالت القطاع اإلسكاٍل  -دراسة ٖتليلية
للواقع اإلسكاٍل ُب ٤تافظة السويداء ،بإشراؼ٤ :تمدحياف سفور.2015 ،
 آالء الكردم الباراكم ،ماجستَت ُب التخطيط كالبيئة ،اسًتاتيجية تأىيل ا١تناطق ا١تتضررة جزئيا كفق مفهوـ
إعادة اإلعمار -حالة دراسيو :دمشق -برزة ،بإشراؼ :عماد ا١تصرم.2015 ،
 لوسي الدارس ،ماجستَت ُب التصميم ا١تعمارم ،دراسة تطور أبنية ا١تكتبات كا١تراكز الثقافية ُب مدينة
دمشق بعد اٟترب العا١تية األكىل ،بإشراؼ :غساف بدكاف ك زياد ا١تهنا.2015 ،
 سجا خضرة ،ماجستَت ُب التصميم ا١تعمارم ،األسس كا١تعايَت التصميمية لفراغات لعب األطفاؿ ُب
األحياء السكنية  -حالة دراسية مدينة دمشق ،بإشراؼ :سلماف ٤تمود.2015 ،
 سيما قنواٌب ،ماجستَت ُب التصميم ا١تعمارم ،دكر الفراغ ُب التشكيل ا١تعمارم كأ٫تيتو ،بإشراؼ :زياد
ا١تهنا.2015 ،
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 خلود ا١تقداد ،ماجستَت ُب التصميم ا١تعمارم ،االستدامة كا١تشاركة األىلية كأثر٫تا ُب التشكيل ا١تعمارم
كالعمراٍل السكٍت ،بإشراؼ :غساف بدكاف.2015 ،
 كسيم جركج ،ماجستَت ُب التصميم ا١تعمارم ،دراسة ا١تفاىيم ا١تعمارية كالعمرانية إلعادة تأىيل كإعمار
ا١تدف التارٮتية ا١تنكوبة ،بإشراؼ :أديب دارم أكمرم.2015 ،
 نغم نانو ،ماجستَت ُب التصميم ا١تعمارم ،إجراءات اٟتماية للحفاظ على عمراف ا١تدف القدٯتة-حالة
دراسية :نسيج مدينة دمشق القدٯتة ،بإشراؼ :عقبة فاكوش ك ٤تمديسار عابدين.2015 ،
 سبلـ اٞتيجكلي ،ماجستَت ُب نظريات كتاريخ العمارة ،دراسة تارٮتية ٖتليلية لنواعَت ٛتاه ك٤تيطها
العمراٍل ،بإشراؼ :عبَت عرقاكم.2015 ،
 زينة ركمية ،ماجستَت ُب نظريات كتاريخ العمارة ،إحياء السياحة الثقافية كالدينية ُب دمشق ك٤تيطها -
حالة دراسية  :مسار القديس بولس ،بإشراؼ :عبَت عرقاكم.2015 ،
 أماٍل الرحاؿ ،ماجستَت ُب نظريات كتاريخ العمارة ،طريق اٟتج كعمائره ا٠تدمية ُب سورية ُب الفًتة
العثمانية  -دراسة تارٮتية كمقارنة ،بإشراؼ :عبَت عرقاكم.2015 ،
 لورانس الطحاف ،ماجستَت ُب علوـ البناء كالتنفيذ ،تطبيق معايَت العمارة ا٠تضراء ُب تأىيل األبنية القائمة
حالة دراسية – شارع بغداد ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :غساف عبود.2015 ،
 مازف اٟتسن ،ماجستَت ُب علوـ البناء كالتنفيذ ،أسس استعماؿ التغطيات الغشائية ا١تتحركة ُب تغطية
أبنية ا١تسابح ُب القطر العربية السورم ،بإشراؼ :غساف عبود.2015 ،
 نيللي أٚتاف ،ماجستَت ُب علوـ البناء كالتنفيذ ،تقنيات تنفيذ السطوح غَت ا١تنتظمة كدكر التكنولوجيا
الرقمية فيها  -دراسة إمكانية تطبيقها ُب سورية ،بإشراؼ :غساف عبود.2015 ،
 نور ا١ترعي ،ماجستَت ُب علوـ البناء كالتنفيذ ،دراسة معايَت تصميم كأساليب تنفيذ األلواح ا١تركبة العازلة
 حالة دراسية للمباٍل السكنية ُب مدينة دمشق ،بإشراؼ :غساف عبود.2015 ، صبلح الدين ٛتد ،ماجستَت ُب علوـ البناء كالتنفيذ ،تأثَت مواد البناء على اختيار اٞتملة اإلنشائية -
حالة دراسية لؤلبنية العامة ُب سورية ،بإشراؼ :غساف عبود.2015 ،
 غادة السحلي ،ماجستَت ُب ىندسة االتصاالت ،تصميم كتنفيذ نظاـ اختبار ذاٌب مدمج منطقي،
بإشراؼ :جرب الر٤تُت.2015 ،
٤ تمدحسُت أمَتزاده قاٝتي ،ماجستَت ُب ىندسة االتصاالتٖ ،تسُت أداء األنظمة الراديوية النقالة
باستخداـ التعديل ا١تتكيف كالتنبؤ بالقناة ،بإشراؼ :عادؿ خضورعلي ك عبدالكرَل السامل.2015 ،
 أمل الريش ،ماجستَت ُب ىندسة االتصاالتٖ ،تسُت أداء أنظمة االتصاالت البصرية باستخداـ تقنية
التجميع بالتقسيم الًتددم ا١تتعامد  ،OFDMبإشراؼ٤ :تمدخالد شاىُت.2015 ،
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 فاضل صوصانية ،ماجستَت ُب ىندسة االتصاالتٖ ،تليل مسألة تنسيق التداخل ُب الشبكات ا٢تجينة
ا١تتقدمة ،بإشراؼ :حسن أبوالنور.2015 ،
٤ تمدمؤمن ا٠تطيب ،ماجستَت ُب ىندسة االلكًتكنيات ،بناء نظاـ لستقرار عطايل أحادم درجة اٟترية
حملور بصرم باستخداـ حساس  ،MEMSبإشراؼ :ندَل شاىُت.2015 ،
 حساـ ٤تمدٛتزات ،ماجستَت ُب ىندسة االلكًتكنيات ،ضغط الصور اجملسمة باستخداـ تقدير الفرؽ بُت
الصورتُت كالتحويل اال٨تنائي الرقمي ثنائي البعد ،بإشراؼ :فواز مفضي.2015 ،
 أنطوف فرانسيس ،ماجستَت ُب ىندسة االلكًتكنياتٖ ،تسُت أداء نظاـ التعرؼ اآليل على لوحات
ا١تركبات ،بإشراؼ :ندَل شاىُت.2015 ،
 خولة خادـ السركجي ،ماجستَت ُب ا٢تندسة الطبية ،تصميم نظاـ أمن كٛتاية لبيانات كمعلومات طبية،
بإشراؼ :أٛتد خضور.2015 ،
 عدناف اسرب ،ماجستَت ُب ا٢تندسة الطبيةٖ ،تليل قزحية العُت باستخداـ الشبكات العصبونية ،بإشراؼ:
أٛتد خضور.2015 ،
 عمار مصطفى ،ماجستَت ُب علم ا١تواد كىندستها ،التأثَت اٟترارم ُب ا٠تواص ا١تيكانيكية للمواد ا١تركبة
البوليمَتية ،بإشراؼ :خليل عزٯتة.2015 ،
 يونس أرناؤط ،ماجستَت ُب ىندسة أ٘تتة اإلنتاج ،فاعلية نظاـ بصرم مؤ٘تت قابل للتكيف ُب اكتشاؼ
العيوب الداخلية ُب أنابيب النقل ،بإشراؼ٤ :تمدفتحي غنمو.2015 ،
 ياسُت القصار ،ماجستَت ُب ىندسة أ٘تتة اإلنتاج ،بناء ٪توذج ذكي ٟتساب قيم اإلجهادات ُب الوصبلت
اللحامية ،بإشراؼ٤ :تمدعلي سبلمة ك ٤تمدفتحي غنمو.2015 ،
 فرح ٛتشو ،ماجستَت ُب ىندسة التحكم كاأل٘تتة ،تطوير آلية ْتث تعتمد احملتول السًتجاع النماذج
ثبلثية األبعاد ،بإشراؼ :رأفة خازـ.2015 ،
 عبيده الرحاؿ ،ماجستَت ُب ىندسة اٟتواسيب كشبكاهتا ،معاٞتة ساعات الذركة ُب مزكدات خدمة
االنًتنيت ،بإشراؼ :مأموف يونس.2015 ،
 سارة ٛتداف ،ماجستَت ُب ىندسة كبر٣تة الركبوت ،تطوير إطار عمل لبناء تطبيقات لنظم ركبوتية موزعة
باستخداـ مفهوـ العميل ُب اٞتافا ،بإشراؼ :أغيد القطعاف.2015 ،
 لينا نظاـ ،ماجستَت ُب ىندسة كبر٣تة الركبوت ،نظاـ التعرؼ على انفعاالت اإلنساف باستخداـ طريقة
اؿ) ،(SVDبإشراؼ :أغيد القطعاف.2015 ،
 ٭تِت مبل ،ماجستَت ُب ىندسة كبر٣تة الركبوت ،منظومة ٥تربية لرب٣تة ا١تصفوفات ا١تنطقية القابلة للرب٣تة
حقليا FPGAكتطبيقها ُب الربوتات ،بإشراؼ :أكرـ مسوح.2015 ،
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 أٛتد ٤تمد ،ماجستَت ُب ىندسة اآلليات كاحملركات ،تصميم كتنفيذ كاختبار ناقل حلزكٍل ،بإشراؼ:
أٛتدفايز الزيبق ك أٛتد عبود.2015 ،
 فراس اليوسف ،ماجستَت ُب ىندسة الطاقات الكهربائية ا١تتجددة ،تأثَت كحدات التوليد الكهركمشسية
ا١توزعة على سوية التوتر ُب شبكات التوزيع الكهربائية ،بإشراؼ :عباس صندكؽ.2015 ،
٤ تمدباسل ا١تيداٍل ،ماجستَت ُب ىندسة نظم القدرة الكهربائية ،تصميم كتنفيذ متحكم جيٍت لقيادة
٤ترؾ تيار مستمر ُب الزمن اٟتقيقي ،بإشراؼ :زياد السقا.2015 ،
 مَتفت صباغ ،ماجستَت ُب ىندسة نظم القدرة الكهربائية ،حساب ٤تددات ا١توجات النبضية ١تولدات
التوتر العايل النبضية كقياسها ك٪تذجتها ُب ظركؼ االختبار ا١تختلفة ،بإشراؼ :علي السيد.2015 ،
 خالد شكور ،ماجستَت ُب ىندسة نظم القدرة الكهربائيةٖ ،تليل كٗتطيط ا١تنظومة الكهربائية السورية
بالتكامل مع نظاـ ا١تعلومات اٞتغراُب  ،GISبإشراؼ٤ :تمدعلي .مبلعثماف.2015 ،
٤ تمدصادؽ اٞتوىرم ،ماجستَت ُب ىندسة الطاقة الشمسية كالطاقات ا١تتجددةٖ ،تديد معامبلت
التوصيل اٟترارم للمواد العازلة ا١تستخدمة ُب أنظمة الطاقة الشمسية كا١تصنعة ،بإشراؼ :ندَل ٥تيرب،
.2015
٤ تمد النجار ،ماجستَت ُب ىندسة ميكانيك ا١توائع ،األسس النظرية كالتجريبية ١تضخة الرفع ا٢توائي
كتطبيقها لتصميم كتصنيع ٪توذج ٥تربم كاختباره ،بإشراؼ :عاصم قداح.2015 ،
 ببلؿ زعركر ،ماجستَت ُب إدارة ا١تنشآت النسيجية ،أ٫تية تطبيق اٞتودة ُب صناعة األقمشة غَت ا١تنسوجة،
بإشراؼ :حسُت تينة ك ٤تي الدين ٛتود.2015 ،
 ميس ٧تمة ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،دراسة سريرية مقارنة بُت اٞتراحة التقليدية كاٞتراحة
اجملهرية ١تعاٞتة اال٨تسار اللثوم بالطعم الضاـ اللثوم ،بإشراؼ :سليماف ديوب.2015 ،
 عزالدين السراقيب ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،تقييم خشونة سطح دعامات التيتانيوـ للزرعات
السنية بعد معاملتها بطرؽ تقليح ٥تتلفة  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ٤ :تمدمنذر الصباغ ك ٤تمدفتحي
غنمو.2015 ،
 ريتا ديوب ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،تقييم تأثَت جيل ُ CarisoIV TMب سطوح جذكر
األسناف ا٠تاضعة للتسوية اٞتذرية باستخداـ اجملهر ا١تاسح االلكًتكٍل  -دراسة ٥تربية ك٣تهرية ،بإشراؼ:
ركيدا صاٯتة.2015 ،
 رىب ابراىيم ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،تأثَت الليزر اللُت ُب ثبات الزرعات السنية  -دراسة
سريرية ،بإشراؼ :ركيدا صاٯتة.2015 ،
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٤ تمدمراد طالب ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،دراسة األشكاؿ العديدة ١تورثة األنًتلوكُت –
 10عند ا١ترضى السوريُت ا١تصابُت بالتهاب النسج حوؿ السنية اٞتائح ،بإشراؼ :علي أبوسليماف ك
شادم سكرية.2015 ،
 سها مدخنة ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،تقييم فعالية ا١تعقمات اٟترارية اٞتافة كالرطبة ُب
العيادات السنية ُب مدينة دمشق باستخداـ ا١تؤشرات اٟتيوية -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :طارؽ شويكي،
.2015
 ركال كيبلٍل ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،توزع اإلجهادات ُب الرباط حوؿ السٍت ٖتت تأثَت
قول ٥تتلفة الشدة كاال٧تاه ضمن درجات ٥تتلفة من امتصاص العظم السنخي باستخداـ ٖتليل العناصر
ا١تنتهية  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :رزاف خطاب ك ٤تمدبساـ أبوحرب.2015 ،
 أٛتد دكماٍل ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،تأثَت شكل رأس التقليح فوؽ الصوٌب على خشونة
اٞتذر  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :كائل ا١تهدم ك ٤تمدفتحي غنمو.2015 ،
 عبَت األسدم ،ماجستَت ُب علم النسج حوؿ السنية ،تقييم اٞتهد النًتكجيٍت-األككسجيٍت ُب ا١ترض
حوؿ السٍت -دراسة سريرية ٥تربية ،بإشراؼ :علي أبوسليماف ك فرانسوا قره بيت.2015 ،
 رنا إبراىيم ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف ،العبلقة ما بُت بركتينات اللصق بُت
ا٠تلوية كدرجة خباثة السرطاف شائك ا٠تبليا الفموم ،بإشراؼ :أٛتد ا١تنديلي.2015 ،
 عبل الفقَت ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف ،استخداـ بعض الربكتينات ا١تنظمة
للدكرة ا٠تلوية ُب ٖترم درجة ا٠تباثة ُب اآلفات قبيل السرطانية كالسرطاف شائك ا٠تبليا ُب اٟتفرة
الفموية ،بإشراؼ :أٛتد ا١تنديلي.2015 ،
 عبلء نصر ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسنافٖ ،ترم تعبَتية كاسم التحوؿ الظهارم
ا١تيزانشيمي ُ B- Catininب سوء التصنع البشركم ُب ا١تخاطية الفموية ،بإشراؼ :شريف بركات ك علي
أبوسليماف.2015 ،
 ساميا كزبرم ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف ،دراسة مناعية لتحرم دكربعض
الربكتينات ُب ٖتوؿ الورـ الغدم متعدد األشكاؿ ٨تو ا٠تباثة ،بإشراؼ :نبيل قوشجي.2015 ،
 رشا ٤تمد ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسنافٖ ،ترم كجود كاٝتات ٦تيزة للخبليا
اٞتذعية ُب عينات السرطاف شائك ا٠تبليا للرأس كالعنق ،بإشراؼ :نبيل قوشجي.2015 ،
 فادم أبوٝترة ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف ،دراسة مناعية كيميائية نسيجية مقارنة
لتعبَتية  Ki67ك  p53بُت كرـ مصورات ا١تيناء كالكيس التاجي كالكيس اٞتذرم ،بإشراؼ :أٛتد
ا١تنديلي.2015 ،
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 بدكر غرة ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسناف ،دراسة تأثَتالسكرم ا١تستحدث على
الكوالجُت من النمط الرابع ُب الغدداللعابية عنداألرانب ،بإشراؼ :نبيل قوشجي.2015 ،
 عبلء الشيخ ،ماجستَت ُب النسج كالتشريح ا١ترضي للفم كاألسنافٖ ،ترم تعبَتية كل من عامل النمو
البطاٍل الوعائي VEGFكعامل النموالبشركم ُEGFRب كل من كرـ مصورات ا١تيناء كالكيس التاجي -
دراسة مقارنة ،بإشراؼ :شريف بركات.2015 ،
٣ تدم داكد ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت القول ا١تائلة ُب ثبلثة أنواع من الًتميمات
التاجية اٞتذرية  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :إياد سويد ك رشدم النجار.2015 ،
 نورالدين خربوطلي ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت تعديل أكتاد الراتنج ا١تركب ا١تقول
باأللياؼ ُب ثباهتا داخل األقنية اٞتذرية البيضوية -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :عصاـ جاموس.2015 ،
 أسامة يوسف سليماف ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت موقع النسج السنية التاجية ا١تتبقية
على مقاكمة االنكسار ُب األسناف كحيدة اٞتذر ا١تر٦تة بأكتاد الرانتج ا١تقول باأللياؼ  -دراسة ٥تربية
كاستقصائية ،.بإشراؼ٤ :تمدلؤم مراد.2015 ،
 منصور أبوالقصب ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت عدد مرات خبز ا٠تزؼ ا١تغطى ُب
االنطباؽ اٟتفاُب لتيجاف الزير كونيا ا١تصنعة بتقنية - CAD/CAMدراسة ٥تربية ،بإشراؼ :فندم
الشعراٍل.2015 ،
 رامي الشرّتي ا١تزيك ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت اختبلؼ توزع الزرعات كاألسناف
الطبيعية ُب اإلجهادات ا١تطبقة على اٞتسور ذات الوصبلت الصلبة الرابطة بينها باستخداـ طريقة
العناصر ا١تنتهية ،بإشراؼ :مَتزا عبلؼ ك ٤تمدبساـ أبوحرب.2015 ،
 مركه عبدك ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت إعادة صب خليطة نيكل -كركـ ُب الًتكيب
الكيميائي للخليطة -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :عمر العادؿ ك ٤تمدٚتاؿ ا٠تطيب.2015 ،
 رامي العيسمي ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت شكل ٖتضَت ا١تيازيب احملورية ُب ثبات
التيجاف الكاملة ُب الدعامات القصَتة -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :فندم الشعراٍل.2015 ،
 مهند البلخي ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت طريقة التصنيع ُب ثبات أكتاد الراتنج ا١تركب
ا١تقول باأللياؼ -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :عمر العادؿ.2015 ،
٤ تمدطارؽ عناف ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،دراسة ٥تربية مقارنة النطباؽ ا٢تيكل ا١تعدٍل
لؤلجهزة ا١تتحركة ا١تصنوع بالطريقة التقليدية أك ا١تصنوع بطريقة ا١تواد الشمعية ا١تصلبة ضوئيان ،بإشراؼ:
مهند السعدم.2015 ،
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 عبدالعزيز اٞتغصي ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،تأثَت ا١تسافة كالتزكم بُت غرستُت ُب الفك
السفلي على قوة تثبيت كصبلت كركية مثبتة ٞتهاز مغط للغرسات  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :إياد
الشعراٍل.2015 ،
 أٛتدمصعب ا١تغريب ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،دراسة مقارنة للفعالية ا١تاضغة عند مرضى
األجهزة ا١تغطية للجذكر كاألجهزة ا١تغطية للغرسات ،بإشراؼ :عبلء سلوـ.2015 ،
 نورا العلي ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،دراسة ٥تربية ٠تاصيت مقاكمة اال٨تناء كامتصاص ا١تاء
لراتنج السكب ،بإشراؼ :إياد الشعراٍل.2015 ،
 فرح سقا أميٍت ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،تأثَت طريقة معاٞتة سطح خليطة الكركـ
كوبالت ُب التسرب الدقيق بُت ا١تعدف كالراتنج األكريلي ،بإشراؼ :مهند السعدم.2015 ،
 ىبة اٟتمامي الشهَتباٟتواصلي ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،التغيَت اللوٍل للرانتج االكريلي
ا١تستعمل ُب صنع قواعد األجهزة ا١تتحركة بعد الغمر ُب ٤تاليل الشام أك القهوة أك النيكوتُت ،بإشراؼ:
عبلء سلوـ.2015 ،
 ىدل الدقاؽ ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،تأثَت العكرب ُب ا١تبيضات البيض ا١توجودة على
األجهزة السنية ا١تتحركة ،بإشراؼ :مهند السعدم ك عبَت الكفرم.2015 ،
 عبل الفراف ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،تأثَت نوع الطابع اإلفرادم ُب دقة األمثلة النهائية
للدرد الكامل  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :عمار مصطفى.2015 ،
٤ تمد خطاب ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،دراسة تأثَت السكرم ا١تستحدث على النمو
الوعائي البطاٍل ُب الغدد اللعابية عند األرانب ،بإشراؼ :نبيل قوشجي.2015 ،
 زياد سلوـ ،ماجستَت ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،التغَت اللوٍل لؤلسناف الراتنجية األكريلية ا١تستعملة
ُب صنع األجهزة ا١تتحركة بعد الغمر ُب ٤تاليل الشام أك القهوة أك الكوال ،بإشراؼ :عبلء سلوـ،
.2015
 ىشاـ شخاشَتك ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،دراسة ا٠تواص ا١تيكانيكية ) ا١تتانة  -القساكة -
ا١تركنة  -االحتكاؾ ( ألسبلؾ الراتنج ا١تضلعة ا١تقواة باأللياؼ كمقارنتها بأسبلؾ الفوالذ ا١تقاكـ للصدأ -
دراسة ٥تربية ،بإشراؼ٤ :تمد يوسف.2015 ،
 صادؽ األرناؤط ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،تقييم فعالية استخداـ القناع الوجهي مع التوسيع
الفكي السريع ا١تدعم بالزريعات ُب تقدَل الفك العلوم عند مرضى الصنف الثالث ا٢تيكلي ،بإشراؼ:
كنده سلطاف.2015 ،
 مرَل الطوخي ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،التأثَت الوقائي إلٝتنيت إلصاؽ أطواؽ تقوٯتية على
تشكل آفات البقع البيضاء  :دراسة سريرية مضبوطة معشاة ،بإشراؼ :غياث ٤تمود.2015 ،
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 عبداٞتليل الصوص ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،تأثَت طريقة هتيئة سطح ا١تيناء ُب ثبات
اٟتاصرات التقوٯتية ا٠تزفية ا١تلصقة باالٝتنت الزجاجي الشاردم ا١تدعم بالراتنج  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ:
رانيا حداد.2015 ،
 ىالة اٟتمصي ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،تقييم الدقة التشخيصية للتصوير ا١تقطعي احملوسب
ذم اٟتزمة ا١تخركطية كالتصوير الشعاعي التقليدم ُب ٖتديد التوضع ثبلثي األبعاد لؤلنياب العلوية
ا١تنطمرة ،بإشراؼ٤ :تمديونس حجَت.2015 ،
 بشرل الراضي ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،دراسة مقارنة لثبلث طرؽ ٥تتلفة لنزع اٟتاصرات
التقوٯتية ا١تعدنية -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :كنده سلطاف.2015 ،
 مراـ ا١تصرم ،ماجستَت ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،العبلقة بُت ٤تور القواطع السفلية باالٕتاه الدىليزم
اللساٍل كثخانة العظم السنخي ككثافتو عند البالغُت باستخداـ التصوير ا١تقطعي احملوسب ذك اٟتزمة
ا١تخركطية ،بإشراؼ :موفق عجاج.2015 ،
٤ تمدعبلء الزين ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،تقييم فعالية تقنية ختم السنخ بعد القلع باستخداـ
الطعوـ الذاتية ا١تركبة  -العظمية الضامة ٖ -تضَتان للزرع السٍت  -دراسة سريرية شعاعية ،بإشراؼ :عمر
حشمة.2015 ،
٤ تمدببلؿ اٝتاعيل ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،دراسة دقة كضع الغرسات السنية باستخداـ
الصفائح اٞتراحية ا١توجهة عن طريق التصوير ا١تقطعي ذك اٟتزمة ا١تخركطية ،بإشراؼ :زافُت قره بيت،
.2015
 صفية البغا ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،مقارنة بُت عدة تقنيات لتثبيت القطع السهمي للرأد
باستخداـ ٖتليل العناصر ا١تنتهية ثبلثي األبعاد ،بإشراؼ :خلدكف دركيش ك ٤تمدأيهم دركيش،
.2015
 أٛتد ضمَتية ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،تقييم فعالية جهاز ُPiezosurgeryب التخفيف من
العواقب التالية للقلع اٞتراحي لؤلرحاء الثالثة السفلية ا١تنطمرة با١تقارنة مع االدكات الدكارة ،بإشراؼ:
ىيثم ْتاح.2015 ،
 ركاد الغزم ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،دراسة تأثَت القول ا٠تارجية الراضة ُب آلية كتوضعات
كسور الفك السفلي باستخداـ تقنية ٖتليل العناصر ا١تنتهية  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :ياسر مدلل ك
٤تمدبساـ أبوحرب.2015 ،
 جوؿ قسيس ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،فعالية استخداـ اإلبر الصينية ُب تسكُت األمل التايل
للقلع اٞتراحي لؤلرحاء الثالثة ا١تنطمرة ،بإشراؼ :مازف زيناٌب.2015 ،
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 أٛتد عبود ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،النقل الذاٌب للرحى الثالثة كزرعها مكاف الرحى األكىل -
دراسة سريرية  -شعاعية ،بإشراؼ :ىيثم ْتاح.2015 ،
 صفواف موسى ،ماجستَت ُب جراحة الفم كالفكُت ،تقييم فعالية الليفُت الغٍت بالصفيحات ُب الًتميم
العظمي التايل للقطع عند مرضى السكرم -دراسة سريرية شعاعية ،بإشراؼ٤ :تمدحساف جعفو،
.2015
 عيسى الشاعر ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،دراسة ٥تربية لتقييم ٖترير الفلور من بعض ا١تواد ا١تر٦تة
بعد التطبيق ا١توضعي للهبلـ الفلورم ،بإشراؼ :مهند لفلوؼ.2015 ،
 كليد مسلماٍل ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،تقييم ٧تاح بًت اللب باإلٝتنت البورتبلندم على
األرحاء ا١تؤقتة  -دراسة سريرية شعاعية ،بإشراؼ :شذل قوشجي.2015 ،
 لبٌت الكراد ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،دراسة سريرية لتحرم تأثَت بعض ا١تركبات اٟتاكية على
مركب )كازين ببتيد الفوسفات-فوسفات الكالسيوـ البلشكلية(ُ -ب عملية إعادة التمعدف عند
األطفاؿ ،بإشراؼ :ميسوف دشاش.2015 ،
 رفاه الفشتكي ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿٖ ،ترم فعالية بعض ا١تنتجات الوطنية اٟتاكية على
الفلورايد كمؤشر للوقاية من النخر السٍت عند األطفاؿ ،بإشراؼ :ميسوف دشاش.2015 ،
 ىادية طرابلسي ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،تقييم فعالية ٤تلوؿ السكركز)  (%24مقارنة مع جل
البنزككائُت)ُ (%20ب التخفيف من أمل كخز إبرة التخدير ا١توضعي ألسناف األطفاؿ ،بإشراؼ:
٤تمدبشَت ا١تنقل.2015 ،
 رفاه عساؼ ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،تأثَت تطبيق الراتنج ا١تركب السياؿ ٖتت اٟتشوات
الراتنجية على مقدار التسرب اٟتفاُب ُب األرحاء ا١تؤقتة كالضواحك  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :شذل
قوشجي.2015 ،
٤ تمدغيث قببلكم ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،دراسة اثر ترميم التهدـ اٟتفاُب لؤلرحاء ا١تؤقتة
ا١تنخورة ُب فعالية ا١تضغ كقول العض عند األطفاؿ بعمر ) (9-8سنوات ،بإشراؼ :ندل بشارة ك
إبراىيم حداد.2015 ،
 رشا اٟتاجي بكر ،ماجستَت ُب طب أسناف األطفاؿ ،دراسة مقارنة لفعالية االستخداـ الوقائي
للباراسيتاموؿ كااليبوبركفُت فمويا ُب ٗتفيف األمل خبلؿ كبعد قلع األرحاء ا١تؤقتة ،بإشراؼ٤ :تمدبشَت
ا١تنقل.2015 ،
 لنا سياؿ ،ماجستَت ُب طب الفم ،تقييم مستويات الدنا ا١تتقدرم ُب اللعاب لدل مرضى اآلفات الفموية
ا٠تبيثة ك٤تتملة ا٠تباثة كواصم حيوم غَت باضع ،بإشراؼ :عمار مشلح ك عصاـ قاسم.2015 ،
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 ريهاـ منعم ،ماجستَت ُب طب الفم ،مصداقية عدد من الوسائل التشخيصية لتحرم النخور ا١تبلصقة
ا١تتحفرة ُب األسناف ا٠تلفية الدائمة ،بإشراؼ٤ :تمدإياد اٟتفار.2015 ،
 مكُت الشيخ ٛتود ،ماجستَت ُب طب الفم ،تقديرالعمر العظمي من خبلؿ مراحل تكلس األسناف
السفلية على الصورة البانورامية -دراسة مقارنة مع صورة يد-معصم ،بإشراؼ٤ :تمدإياد اٟتفار ك رانيا
حداد.2015 ،
 عبل اٝتاعيل ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،قدرة أنظمة التحضَت ذات اٟتركة التبادلية ُب احملافظة على
مركزية األقنية اٞتذرية ا١تنحنية  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :حساف عاشور.2015 ،
Grandio
 فريد عوض ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،دراسة مقاكمة االنضغاط كالتسرب اٟتفاُب ١تادة
ُ flow So heavyب الًتميمات ا٠تلفية  -دراسة ٥تربية مقارنة ،بإشراؼ :ىشاـ العفيف ك رشدم
النجار.2015 ،
٣ تد ياٝتينة ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،تقييم مقاكمة االىًتاء كاالنضغاط ألحد أنواع الراتنجات ا١تركبة
النانومًتية  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ٤ :تمدسامل ركاب ك خليل عزٯتة.2015 ،
 مرتضى شحادة ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،تقييم الفعالية ا١تضادة للجراثيم لعدة سوائل إركاء على
األقنية اٞتذرية ا١تخمجة ّترثومة ا١تكورة ا١تعوية الربازية -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :حساف عاشور ك
مصطفى العمورم.2015 ،
 علي حسُت ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،أثر معاٞتة سطح الوتد الليفي كيميائيان على شدة ارتباطو مع
الكومبوزيت – دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :أركل خَت ك ٤تمدمازف يعقوب.2015 ،
 سيلدا يوسف ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،مقارنة أثر عدة ٤تاليل خالبة ُب عمق نفوذ معجوف اٟتشو
ضمن القنيات العاجية  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :حساف عاشور.2015 ،

 إبراىيم كىيب ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،أثر ثبلثة أنظمة ٖتضَت قنيوم ُب عملية نقل الذركة  -دراسة
٥تربية ،بإشراؼ :كيندا ليوس.2015 ،
 معتز العيد ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،تقييم ارتفاع حرارة سطح اٞتذر ا٠تارجي أثناء استخداـ الرؤكس
فوؽ الصوتية إلزالة األدكات ا١تكسورة من األقنية اٞتذرية -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ٤ :تمد الطياف،
.2015
 نادين رزؽ اهلل ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،فعالية نظاـ التحضَت اآليل ُب تنظيف كتشكيل القناة
اٞتذرية  -دراسة ٥تربية مقارنة لثبلثة أنظمة ٖتضَت آلية ،بإشراؼ :كيندا ليوس.2015 ،
 لؤم توما ،ماجستَت ُب مداكاة األسناف ،تقييم مقاكمة االرتباط بالعاج إلجهاد القص ١تادة اٞتيومَت
با١تقارنة مع نظاـ ربط عاجي  -دراسة ٥تربية ،بإشراؼ :عبل ياسُت ك خليل عزٯتة.2015 ،
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الملحق ( )5أبحاث الدكتوراه المنجزة خالل الفترة 2015
 غيث مكي ،دكتوراه  ،دراسة كتوظيف قدرات كحدة معاٞتة الغرافيك {  }GPUكا١تعدؿ الضوئي الفراغي
{ُ }SLMب توليد كإظهار ا٢تولوغراـ الرقمي،
.2015

بإشراؼ :كنج الشوُب ك مصطفى صائم الدىر،

٤ تمد درباس ،دكتوراه  ،إنتاج مسحوؽ  Nd-YAGمتبلور كاستخدامو لتحضَت كسط ليزرم سَتاميكي
متعدد التبلور ،بإشراؼ :عماد أسعد ك فاركؽ قنديل.2015 ،
 لبٌت بشارة ،دكتوراه  ،إدارة ا١تعرفة عامل تنبؤ ّتودة القرار  -دراسة استكشافية ُب مدينة دمشق كريفها
على قرار إحداث ا١تراكز الثقافية ،بإشراؼ :طاىر حسن.2015 ،
 حساف الربجق ،دكتوراه  ،أثر عناصر ا١تزيج التسويقي السياحي ا٠تدمي ُب سلوؾ السائح  -دراسة كاقع
تقدَل ا٠تدمة السياحية ُب سورية ُب ظل األزمة ،بإشراؼ :طاىر حسن.2015 ،
 عبد اهلل السليماف ،دكتوراه  ،االبتكارات الكربل ُب العصر اٟتجرم القدَل  -االكسط من  200اىل 35
الف سنو ُب اكركبا ك الشرؽ االدٌل ،بإشراؼ :جباغ قابلو.2015 ،

٤ تمدحياف الفاخورم ،دكتوراه ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية ُب ٦تلكة قطنا ) تل
ا١تشرفة ( ُب األلف الثاٍل قبل ا١تيبلد ،بإشراؼ :جهاد عبود.2015 ،

٤ تمد ا١تيداٍل ،دكتوراه ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،اٟتياة االقتصادية ُب سورية ُب العصر الركماٍل  64ؽ  .ـ
 305ـ ،بإشراؼ٤ :تمد الزين.2015 ، عصاـ الزعيب ،دكتوراه ُب تاريخ الشرؽ القدَل ،األساطَت األكغاريتية ُب األلف الثاٍل قبل ا١تيبلد  -دراسة
كٖتليل ،بإشراؼ :جهاد عبود.2015 ،

٤ تسن علي ،دكتوراه ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،كالية اليمن خبلؿ اإلصبلحات كالتنظيمات
 1918-1826ـ قراءة جديدة من خبلؿ الوثائق العثمانية ،بإشراؼ٤ :تمود عامر.2015 ،

 أ٣تد نعامة ،دكتوراه ُب تاريخ العرب اٟتديث كا١تعاصر ،جبل لبناف بُت عامي  - 1918-1840دراسة
اقتصادية  -اجتماعية ،بإشراؼ :عبدا١تنعم األٛتد .2015 ،
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 نسيبة ٤تمد ،دكتوراه ُب تاريخ العرب كاإلسبلـ ،االجتياح ا١تغويل ١تشرؽ العامل اإلسبلمي كآثاره -596
 639ىػ  1241-1199/ـ ،بإشراؼ :سهيل زكار.2015 ،
 ببلؿ اٟتاج علي ،دكتوراه ُب تاريخ العرب كاإلسبلـ ،كالية مكة ا١تكرمة ُب العصر األموم -الفرع ا١تركاٍل
)132-64ىو()749-684ـ( ،بإشراؼ :شكراف خربوطلي.2015 ،

 عدناف مصرم ،دكتوراه ُب اٞتغرافيا االقتصادية ،تأثر حركة نقل الركاب بالتوسع العمراٍل ُب مدينة دمشق،
بإشراؼ :ىيثم ناعس.2015 ،
 ساطع رضواف ،دكتوراه ،فلسفة الدين عند كانط ،بإشراؼ :صاحل شقَت.2015 ،
 زىَت عمراف ،دكتوراه ُب الفلسفة العربية ،إشكالية الصورة بُت أرسطو كابن سينا ،بإشراؼ :عدناف ملحم ،
.2015
 ناصر اٞتباعي ،دكتوراه  ،نقد الشعر ُب مصنفات عبد القادر البغدادم ػ مصادره كقضاياه كمقاييسو،
بإشراؼ٤ :تمود ا١تقداد.2015 ،
 فصل العيسى ،دكتوراه ُب الدراسات األدبية ،التناص ُب شعر ا١تهجر الشمايل – الرابطة القلمية ٪توذجان،
بإشراؼ :رياض العوابدة.2015 ،
 مازف سليماف ،دكتوراه ُب الدراسات األدبية ،مفهوـ الذات كٚتالياهتا بُت شعر امرئ القيس كشعر زىَت
بن أيب سلمى ،بإشراؼ :كىب ركمية.2015 ،

 ناديا الشيخ ،دكتوراه ُب الدراسات األدبية ،ا١تكاف ُب الشعر األندلسي ُب العصر الغرناطي،

بإشراؼ:

سراب اليازجي.2015 ،
 كرَل عبيد ،دكتوراه ُب الدراسات األدبية٘ ،تثيبلت األنا كاآلخر ُب الشعر الفلسطيٍت ا١تعاصر ،بإشراؼ:
عبدالنيب اصطيف.2015 ،

ٚ تانة ا١تشهداٍل ،دكتوراه ُب الدراسات اللغوية ،برامج القراءة اآللية ُب اللغة العربية – دراسة كٖتليل،
بإشراؼ :مزيد نعيم ك ندل غنيم.2015 ،
 فتاة صقر ،دكتوراه ُب علم االجتماعٖ ،تمل ا١تسؤكلية االجتماعية عند طلبة الصف الثالث الثانوم ُب
مدينة البلذقية – مؤشرات قياسها كالعوامل ا١تؤثرة فيها بُت األسرة كا١تدرسة – دراسة ميدانية ُب نطاؽ
اإلحصاء االجتماعي ،بإشراؼ :ىاٍل عمراف ك أمل دكاؾ.2015 ،
 عبَت ٧تم ا٠تالدم ،دكتوراه ُب علم االجتماع ،العنف الناتج عن اٟتركب كعبلقتو ببعض األمراض –
بإشراؼ :توفيق داكد ك
دراسة ميدانية لعينة من األطفاؿ العراقيُت ا١تقيمُت ُب مدينة دمشق كريفها،
عدناف ياسُت مصطفى.2015 ،
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 دارين حسن ،دكتوراه ُب علم االجتماع ،ا١تدخل ا١تنهجي البنائي  -الوظيفي ُب ٖتليل أدكار أعضاء
األسرة  -دراسة ميدانية ُب قرية عُت التينة ٔتحافظة البلذقيةكقرية ربعؤتحافظة ٛتاه ،بإشراؼ :توفيق داكد
ك ظريفة أبوفخر.2015 ،
 أٛتد ٛتود ،دكتوراه  ،أثر ا٠تيارات اإلسًتاتيجية للمنظمة على تسويق منتجاهتا – دراسة ميدانية على
الشركات الدكائية السورية ،بإشراؼٚ :تاؿ اليوسف.2015 ،
 لينا البيبلٍل ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،أثر تبسيط اإلجراءات ُب القطاع اٟتكومي على تكلفة ا٠تدمة
ا٠تَت.2015 ،
العامة  -دراسة التجربة ُب لبناف ،بإشراؼ :طارؽ ّ

٫ تاـ خونده ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،أثر تنمية مهارات الذكاء العاطفي كالتعلم التنظيمي ُب الفعالية
بإشراؼٚ :تاؿ

ا١تؤسساتية  -دراسة مقارنة بُت كزارة التعليم العايل كىيئة التخطيط كالتعاكف الدكيل،
اليوسف ك أٯتن ديوب.2015 ،
 الياس ميبلنو ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،البعد االسًتاتيجي للموارد البشرية كعبلقتو برضا ا١تتعاملُت مع
ا١تنظمات اٟتكومية  -دراسة ميدانية ُب مديرية مالية ٤تافظة دمشق،

بإشراؼ :عيسى ملدعوف ،

.2015
 شذل شاكر ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،األثر التتابعي السًتاتيجيات األعماؿ ُب ٖتقيق ا١تيزة التنافسية
ا١تستدامة للمنظمات ا١تصرفية ُب العراؽ ،بإشراؼ :يونس عواد ك فارس كاظم.2015 ،

 اٝتهاف العنَتاف ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،اثر ٗتطيط ا١تسار الوظيفي ُب تنمية مهارات االبداع االدارم
-دراسة مقارنة ُب ا١تصارؼ السورية ،بإشراؼ :أٯتن ديوب.2015 ،

 قدرم إبراىيم ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،أثر ا١تسؤكلية االجتماعية ُب األداء  -دراسة تطبيقية على
الشركات ا١تسا٫تة السورية ،بإشراؼ :يونس عواد.2015 ،

 أسامة ىزم ،دكتوراه ُب إدارة األعماؿ ،العدالة التنظيمية كأثرىا ُب السوكيات التنظيمية االجتماعية
الداعمة  -دراسة ميدانية على شركات التأمُت ا٠تاصة ضمن ٤تافظة دمشق ُب اٞتمهورية العربية السورية،
بإشراؼ :عيسى ملدعوف.2015 ،

 ساـ سليماف ،دكتوراه ُب التسويق ،أثر تقنيات التسويق االلكًتكٍل ُب ٖتسُت فعالية التواصل مع العمبلء
ا٠تَت ك سامر ا١تصطفى،
 دراسة ميدانية على مكاتب مؤسسة الطَتاف العربية السورية ،بإشراؼ :طارؽ ّ.2015
 ياٝتُت السرايب ،دكتوراه ُب التسويق ،العوامل ا١تؤثرة على استهبلؾ السلع ا١تعمرة لؤلسر حديثة العهد -
دراسة تطبيقية على كاقع األسرة األردنية ،بإشراؼ :علي ا٠تضر ك ٤تمد عبيدات.2015 ،
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 غزكة الصرف ،دكتوراه  ،دراسة أثر تغَتات سعر الصرؼ على االقتصاد السورم باستخداـ ٪تاذج التوازف
العاـ ،بإشراؼ :خلف مطراٞتراد ك علي كنعاف.2015 ،
 منذر زيداف ،دكتوراه ُب االقتصاد ،السياسة النقدية كأثرىا على السوؽ النقدية كا١تالية ُب سورية،
بإشراؼ :حسُت الفحل ك مظهر يوسف.2015 ،
٤ تمدإياد دللوؿ ،دكتوراه ُب االقتصاد ،أثر االستثمار األجنيب ا١تباشر ُب الناتج احمللي اإلٚتايل ُب سورية
من  ،2010-2000بإشراؼ :مصطفى الكفرم ك عمار ناصرآغا.2015 ،
 عبداٟتليم فضل اهلل ،دكتوراه ُب االقتصاد ،أثر النمو االقتصادم على معدؿ الفقر ك عدالة توزيع الدخل
القومي )حالة لبناف  ،(2010-1992بإشراؼ :رسبلف خضور ك أٛتد بيضوف.2015 ،
ٝ تاح عبدالكرَل ،دكتوراه ُب االقتصاد ،ظاىرة النضخم الركودم ُب االقتصاد السورم  -دراسة ٖتليلية،
بإشراؼ :معتز نعيم ك ياسر ا١تشعل.2015 ،
بإشراؼ:
٤ تمد عبداهلل ،دكتوراه ُب االقتصاد ،التأثَت ا١تتبادؿ بُت الكتلة النقدية كالصَتفة االلكًتكنية،
موسى الغرير ك مظهر يوسف.2015 ،
 صبلح الدين ٛتد ،دكتوراه ُب االقتصاد ،أثر الدبلوماسية االقتصادية على التنمية االقتصادية ) -سورية
أ٪توذجان( ،بإشراؼ :موسى الغرير.2015 ،

٤ تمد جحجاح ،دكتوراه ُب االقتصادٖ ،تليل أثر تعليم كتدريب ا١توارد البشرية على عملية التنمية
االقتصادية ُب اٞتمهورية العربية السورية ،بإشراؼ :عابد فضلية ك عمار ناصرآغا.2015 ،
 غزؿ اٟتورم ،دكتوراه ُب االقتصاد ،أثر السياسة اٞتمركية على االقتصاد السورم ُب ظل ٖترير التجارة
ا٠تارجية ،بإشراؼ :معتز نعيم.2015 ،
 ظافر ٛتود ،دكتوراه ُب االقتصاد ،القدرة التنافسية للمنتجات القطنية السورية ُب إطار ٖترير التجارة
الدكلية ،بإشراؼ :حبيب ٤تمود.2015 ،

 معتصم اٝتاعيل ،دكتوراه ُب سكاف كتنمية ،دكر االستثمارات ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة  -سورية
أ٪توذجا ،بإشراؼ :موسى الغرير ك شادم بيطار.2015 ،
٤ تمد البيطار ،دكتوراه  ،مدل مبلئمة منهجية إعداد معايَت احملاسبة الدكلية لؤلسواؽ ا١تالية الناشئة -
دراسة ٖتليلية مقارنة ،بإشراؼ :تيسَت ا١تصرم.2015 ،

 أسامة بيطار ،دكتوراه ُب احملاسبة ،دكر ا١تعايَت احملاسبية الدكلية ُب تعزيز اٟتوكمة ا١تصرفية ُب سورية –
دراسة تطبيقية على ا١تصارؼ ا٠تاصة السورية ،بإشراؼ٤ :تمدخالد ا١تهايٍت .2015 ،

 حسُت عبداهلل ،دكتوراه ُب احملاسبة ،أثر تطبيق معايَت احملاسبة الدكلية ُب فعالية النظاـ الضرييب  -دراسة
تطبيقية ُب سورية ،بإشراؼ :ابراىيم العدم.2015 ،
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 هباء عرنوؽ ،دكتوراه ُب احملاسبة ،أثر عوامل فاما كفرنش ُب التنبؤ بعوائد األسهم ُب األسواؽ ا١تالية الناشئة
 دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :رشا ٛتادة.2015 ، نورا اٝتاعيل ،دكتوراه ُب احملاسبة ،مدخل ادارة التكلفة على اساس العمليات كا٠تصائص ا١تميزة للمنتج
لدعم نظم االدارة االسًتاتيجية  -دراسة تطبيقية ُب ا١تنشات الصناعية ،بإشراؼ :ابراىيم ميده ك عبداهلل
سعيدحزاـ ٤تمد.2015 ،
 خدكج عزم حداد ،دكتوراه ُب احملاسبة ،دكر القياس ا١ترجعي الشامل ُب ٖتسُت القدرة التنافسية  -دراسة
تطبيقية ُب ا١تنشات الصناعية ،بإشراؼ :نواؼ فخر ك عبداهلل سعيدحزاـ ٤تمد.2015 ،
٤ تمدعلي حايك ،دكتوراه ُب احملاسبة ،أثر عمليات االندماج بُت الشركات ا١تسا٫تة العامة األردنية ُب
أسهمها  -دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :مها ر٭تاكم ك ٤تمد الرحاحلة.2015 ،
 كفاء ببلف ،دكتوراه ُب احملاسبة ،تقوَل أداء إدارة الرقابة الداخلية ُب جهات القطاع العاـ ُب سورية مع
التطبيق على مؤسسات ا١تياه ،بإشراؼ :حسُت القاضي.2015 ،

 ىناء القريشي ،دكتوراه ُب احملاسبة ،أ٪توذج مقًتح ٢تيكلة النظاـ احملاسيب اٟتكومي ُب الوحدات غَت ا٢تادفة
للربح  -دراسة تطبيقية ُب جامعة بغداد ُب ظل معايَت احملاسبة اٟتكومية الدكلية ،بإشراؼ :بطرس ميالة
ك عامر ٤تمدسلماف اٞتنايب.2015 ،
 دركيش مراد ،دكتوراه ُب مراجعة اٟتسابات ،استخداـ إدارة التدقيق الداخلي ألسلوب التقييم الذاٌب
للرقابة للحد من ا١تخاطر ا١تصرفية  -دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :حسُت دحدكح.2015 ،

 دٯتو ٤تمود ،دكتوراه ُب أصوؿ الًتبية ،الطبيعة البشرية عند فبلسفة التنوير الفرنسي كأبعادىا الًتبوية -
دراسة ٖتليلية مقارنة ،بإشراؼ٤ :تمود ٤تمد .2015 ،
 نيفُت عيسى ،دكتوراه ُب أصوؿ الًتبية ،دكر اإلعبلـ ا١ترئي ُب ٘تكُت الشباب للمشاركة اجملتمعية  -دراسة
ٖتليلية تقوٯتية لبعض برامج القناة الفضائية السورية ،بإشراؼ :عيسى الشماس.2015 ،

 مركة ا٠تطيب ،دكتوراه ُب التخطيط الًتبوم ،التحديات اليت تواجو مديرم كمدرسي التعليم الثانوم العاـ
ُب ضوء مدرسة ا١تستقبل من كجهة نظرىم  -دراسة ُب مدارس ثانويات ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :جبلؿ
السناد.2015 ،

 سهاد بدرة ،دكتوراه ُب اإلرشاد النفسي ،الدعم النفسي  -االجتماعي كعبلقتو بكل من اٟتاجات
النفسية كالرضا عن اٟتياة لدل ا١تسنُت ،بإشراؼ :رغداء نعيسة ك أٛتد صمادم.2015 ،
 فاتن مشاعل ،دكتوراه ُب اإلرشاد النفسي ،أثر اضطرابات الشخصية ا١تصاحبة لبعض االضطرابات
النفسية -االختبلطية -على االستجابة العبلجية ١ترضى نفسيُت بعد العبلج الطيب النفسي ،بإشراؼ:
غساف صاحل.2015 ،
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 كاُب ا٠تليل ،دكتوراه ُب اإلرشاد النفسي ،فاعلية برنامج عبلجي عقبلٍل انفعايل  -سلوكي ُب خفض
بإشراؼ:
حدة اضطراب القلق كٖتسُت قوة األنا لدل عينة من مدمٍت ا١تخدرات ُب ٤تافظة دمشق،
رياض العاٝتي ك يوسف لطيفة.2015 ،
 يامن مصطفى ،دكتوراه ُب الصحة النفسية لؤلطفاؿ كا١تراىقُت ،فاعلية برنامج إرشادم ٚتاعي
بالسيكودراما للتخفيف من حدة ا٠تجل لدل ا١تراىقُت  -دراسة ميدانية على عينة من طبلب الصف
األكؿ الثانوم ُب مدينة السلمية ٔتحافظة ٛتاه ،بإشراؼ :أٛتد الزعيب.2015 ،

 أٛتد افنيخر ،دكتوراه ُب الًتبية ا٠تاصة ،أثر برنامج تدرييب كفق نظرية اٟتل اإلبداعي للمشكبلت ُب
تنمية التفكَت الناقد لدل الطلبة ا١تتفوقُت عقليا ُب الصف األكؿ الثانوم ٔتحافظة مدينة دمشق،
بإشراؼ :مها زحلوؽ.2015 ،

٤ تمد اٟتسن ،دكتوراه ُب الًتبية ا٠تاصة ،االحتياجات التعليمية كالنفسية كاالجتماعية للتبلميذ ا١تعوقُت
ا١تدموجُت من كجهة نظر معلميهم كتصور مقًتح لتلبيتها ُب ضوء التجارب ا١تعاصرة  -دراسة ميدانية ُب
مدارس التعليم األساسي الدا٣تة ُب احملافظات الشرقية باٞتمهورية العربية السورية ،بإشراؼ :أٛتد الزعيب ،
.2015
٤ تمد نصر ،دكتوراه ُب الًتبية ا٠تاصة ،السمات الدافعية الرياضية كعبلقتها با١تهارات النفسية لدل
بإشراؼ :بساـ
ا١تعوقُت ا١توىوبُت رياضيا  -دراسة ميدانية ُب اٖتاد الرياضات ا٠تاصة ٔتدينة دمشق،
الطويل.2015 ،

 صفاء أصبلف ،دكتوراه ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،دراسة األنشطة البيئية ُب رياض األطفاؿ ُب
اٞتمهورية العربية السورية.كأقًتاح ا٪توج ٗتطيطي للمعلملت ُب ضوء خربات كل من انكلًتا كاألردف،
بإشراؼ٤ :تمد حبلؽ.2015 ،

 لينا حسن ،دكتوراه ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،تصور مقًتح لتطبيق اإلدارة البلمركزية ُب مؤسسات
رياض األطفاؿ ُب اٞتمهورية العربية السورية ُب ضوء االٕتاىات اإلدارية ا١تعاصرة ،بإشراؼ٤ :تمد حبلؽ ،
.2015
 ياسُت العواد ،دكتوراه ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،تصور مقًتح لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوم
العاـ ُب اٞتمهورية العربية السورية ُب ضوء الفكر اإلدارم ا١تعاصر ،بإشراؼ٤ :تمد حبلؽ.2015 ،
 ماىر غبور ،دكتوراه ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية٪ ،توذج مقًتح لتطوير أداء مديرم ا١تدارس الثانوية
العامة ُب ضوء االٕتاىات الًتبوية ا١تعاصرة "دراسة ميدانية ُب مدينة دمشق"،
.2015
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 غيثاء سبلمو ،دكتوراه ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية٪ ،توذج مقًتح لتطوير إدارة مدارس التعليم الثانوم
العاـ ُب اٞتمهورية العربية السورية ُب ضوء مدخل اإلدارة الذاتية ،بإشراؼ٤ :تمد حبلؽ.2015 ،
 فتوف الغفَت ،دكتوراه ُب الًتبية ا١تقارنة كاإلدارة الًتبوية ،أ٪توذج مقًتح للمدرسة اجملتمعية كسياساهتا الًتبوية
ُب مرحلة التعليم األساسي ُب سورية ُب ضوء خربات بعض الدكؿ ا١تتقدمة،
.2015

بإشراؼٝ :تية منصور ،

 عبَت البلعا ،دكتوراه ُب القياس كالتقوَل الًتبوم كالنفسي ،مقياس ستانفورد بينية الصورة ا٠تامسة  -دراسة
ميدانية لتقنُت ا١تقياس ُب ٤تافظة دمشق على عينة من عمر  4إىل  6سنوات ،بإشراؼ :رمضاف دركيش ،
.2015
 أٛتد سليم ،دكتوراه  ،برنامج مقًتح لتدريب ا١توجهُت الًتبويُت على أساليب التوجيو الًتبوم باستخداـ

٪توذج طلب ا١توقع  - web guestدراسة ٕتريبية على عينة من ا١توجهُت الًتبويُت العاملُت ُب اٞتمهورية

العربية السورية ،بإشراؼ :سوزاف ا١تقطراف.2015 ،
 أٛتد ا٠تطاب ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،دراسة تقوٯتية ١تناىج التلمذة الصناعية ُب سورية
كسبل تطويرىا من كجهة نظر الطلبة كقطاعي التعليم كالعمل ،بإشراؼ :جربائيل بشارة.2015 ،

 مهى أبوٛترة ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية برنامج مقًتح لتنمية مهارٌب اٟتوار ُب اللغة
العربية لدل غَت الناطقُت هبا  -دراسة ميدانية ُب ا١تعهد الفرنسي للشرؽ األدٌل ،بإشراؼ :ساـ عمار ،

.2015
 رىاـ قاسم ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية برنامج تعليمي قائم على التكامل بُت طريقيت
دكرة التعلم كا١تتشاهبات ُب اكتساب ا١تفاىيم االجتماعية كتنمية مهارات التفكَت األساسية  -دراسة
ٕتريبية على تبلمذة الصف الرابع األساسي ُب ٤تافظة البلذقية ،بإشراؼ :طاىر سلوـ.2015 ،

 سامر ٜتيس ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية استخداـ اسًتاتيجييت بوسنر كسومشاف ُب
تدريس الًتبية اإلسبلمية ُب التحصيل كإكساب مهارات التفكَت الناقد " دراسة ٕتريبية على طلبة الصف
الثاٍل الثانوم العاـ ُب ٤تافظة القنيطرة " ،بإشراؼ٤ :تمدخَت الفواؿ .2015 ،

 جهاف الزعيب ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية التكامل بُت اسًتاتيجييت التساؤؿ الذاٌب
كا١تتشاهبات ُب التحصيل كتنمية مهارات التفكَت الناقد لدل تبلمذة الصف الرابع األساسي ُب مادة
الدراسات االجتماعية  -دراسة ٕتريبية ُب مدارس ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ :طاىر سلوـ.2015 ،

 نسرين زيد ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،التكامل بُت مهارات اللغة العربية ُب كتب اللغة العربية
ُب ا١ترحلة الثانوية ُب اٞتمهورية العربية السورية كتصميم كحدات درسية كفق منهج التكامل  -دراسة
ٖتليلية ميدانية ُب ٤تافظة ٛتاه ،بإشراؼ :فرح ا١تطلق.2015 ،
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 نسرين خضار ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية توظيف التعليم ا١تدمج ُب تدريس مادة العلوـ
على ٖتصيل تبلميذ الصف الرابع كآرائهم ٨توه ) دراسة ٕتريبية على تبلميذ الصف الرابع  -اٟتلقة األكىل
 مرحلة التعليم األساسي ُب ا١تدارس الرٝتية حملافظة البلذقية ( ،بإشراؼ٤ :تمدكحيد صياـ ك ٤تمدعمرسرحاف.2015 ،
 حساـ ابراىيم ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية برنامج تدريسي قائم على استخداـ
اسًتاتيجييت دكر التعلم ا١تعدلة ككيتلي ُ wetlyب رفع مستول التحصيل الدراسي كتنمية مهارات التفكَت
التأملي ُب مادة العلوـ -دراسة ميدانية على تبلمذة الصف الرابع األساسي ُب مدارس إدلب الرٝتية،
بإشراؼ :٭تِت العمارين.2015 ،
 يناؿ يعقوب ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،طرائق التعلم ك التعليم ُب القرآف الكرَل ك آراء
ا١تدرسُت ُب تطبيقاهتا العملية  -دراسة ٖتليلية ،بإشراؼ٤ :تمدخَت الفواؿ .2015 ،

 دارين ٝتو ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية برنامج مقًتح لتنمية مهارات التعبَت األديب
باستخداـ عمليات التفكَت ا١تعرفية ُب ا١ترحلة الثانوية العامة  -دراسة ميدانية ُب ثانويات مدينة حلب،
بإشراؼ٤ :تمدخَت الفواؿ.2015 ،

 معتز العلواٍل ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،فاعلية مناىج النحو الوظيفية كفق ا١تدخل التكاملي
ُب ضوء ا١تعايَت اليت أقرهتا كزارة الًتبية السورية – دراسة ميدانية ٕتريبية على تبلميذ الصفُت السابع
كالثامن األساسيُت ،بإشراؼ :فرح ا١تطلق.2015 ،

 فاتن السفره جي ،دكتوراه ُب ا١تناىج كطرائق التدريس ،أثر استخداـ موقع الكًتكٍل لتدريس مقرر الًتبية
الصحية ُب التحصيل الدراسي لطلبة معلم الصف السنة األكىل كإتاىاهتم ٨توىا – دراسة ٕتريبية بكلييت
الًتبية األكىل كالثانية ُب جامعة البعث ،بإشراؼٚ :تعة ابراىيم.2015 ،

 إياد كنعاف ،دكتوراه ُب تقنيات التعليم ،فاعلية برنامج تعليمي قائم على اسًتاتيجية التعليم ك التعلم
ٔتساعدة اٟتاسوب ) ُ (CAIب إتقاف ا١تهارات األدائية ألنظمة التحكم النيوماتيكية  -دراسة ٕتريبية على
عينة من طلبة السنة األكىل ُب ا١تعاىد ا١تتوسطة الصناعية ُب ٤تافظة دمشق ،بإشراؼ٤ :تمدكحيد صياـ ك
٤تمود بٍت مرجة.2015 ،
 داليا ا٠ترطبيل ،دكتوراه ُب تقنيات التعليم ،فاعلية برنامج تدرييب ُب اكتساب معلمي اٟتلقة األكىل من
التعليم األساسي مهارات دمج التكنولوجيا ُب التعليم  -دراسة ٕتريبية ُب مدارس مدينة البلذقية،
بإشراؼ :ظريفة أبوفخر ك طاىر سلوـ.2015 ،
 أمينة حاج ماؼ ،دكتوراه ُب تقنيات التعليم ،فاعلية برنامج تدرييب كفق النمذجة قائم على استخداـ
مصادر ا١تعلومات ا١تكتبية ُب تنمية مهارات التفكَت األساسية كالتحصيل ُب مادة الدراسات االجتماعية
 دراسة ٕتريبية ُب مدارس مدينة ٛتص ،بإشراؼ :طاىر سلوـ ك فواز العبداهلل.2015 ،139
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 دياال ٛتَتة ،دكتوراه ُب رياض األطفاؿ ،فاعلية ا١تسرح التعليمي كاألنشطة ا١تتكاملة ُب إكساب طفل
الرياض بعض ا١تفاىيم " العلمية  ،اللغوية ،الرياضية  -كا١تهارات " االجتماعية  ،اٟتركية  ،الفنية "  -دراسة
ٕتريبية على أطفاؿ الرياض بُت )  ( 6-5سنوات ،بإشراؼ :سلول مرتضى.2015 ،
 دالؿ عمار ،دكتوراه  ،رتب ا٢توية كعبلقتها بكل من أسلوب االختيار كالتوافق الزكاجي – دراسة ميدانية
إكلينيكية لدل الطالبات اٞتامعيات ُب ٤تافظة البلذقية ،بإشراؼ :غساف صاحل.2015 ،

 فداء ياسُت ،دكتوراه ُب علم النفس الًتبوم ،أثر التدريب على ٗتفيض مستول العتبات البصرية ُب
ٖتسُت التعلم اإلدراكي-دراسة ٕتريبية على عينة من طلبة كلية الًتبية ُب جامعة دمشق ،بإشراؼ :أمل
األٛتد.2015 ،
 زكزاف ٤تمد ،دكتوراه ُب القانوف ا٠تاص ،ا١تسؤكلية ا١تدنية ُب قانوف ٛتاية البيئة السورم،

بإشراؼ :فواز

صاحل.2015 ،

٤ تمد ٛتادم ،دكتوراه ُب القانوف ا٠تاص ،اٟتماية القانونية للمنتجات الوطنية من اإلغراؽ التجارم -
دراسة مقارنة بُت القانوف السورم كالقانوف العراقي ،بإشراؼ :جودت ىندم.2015 ،

 كسيم موالنا ،دكتوراه ُب القانوف الدكيل ،ا١تسؤكلية عن التعامل بالنفايات ا٠تطرة ُ-ب القانوف الدكيل
كالقانوف الداخلي ،بإشراؼ :ماىر ملندم.2015 ،
 كاسر يونس ،دكتوراه ُب العلوـ اإلدارية كا١تالية ،القرارات اإلدارية القابلة لبلنفصاؿ عن التصرفات
القانونية ا١ترتبطة هبا  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ٧ :تم األٛتد.2015 ،
 فادم جديد ،دكتوراه ُب القانوف العاـ ،الكونغرس األمريكي  -دراسة ٖتليلية ،بإشراؼ :حسن البحرم ،
.2015
 جاؾ حنا ،دكتوراه ُب علوـ االقتصاد الزراعي ،اقتصاديات تسويق كٗتزين كتصنيع ٤تصوؿ التفاح ُب
ا١تنطقة الوسطى كطرائق ٖتسينها ،بإشراؼٝ :تعاف العطواف ك يسرل مباركة.2015 ،
 كساـ النصراهلل ،دكتوراه ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،استخداـ ا٠تلط التجارم بُت ا٢تَتفورد كأبقار
ا٢توليشتاين فريزياف لتحسُت مردكد أبقار اٟتليب من اللحم ،بإشراؼ :بساـ عيسى ك صاموئيل موسى،
.2015
LDL
٤ تمد باشاكات ،دكتوراه ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تأثَت الليبوبركتينات منخفضة الكثافة
ا١تستخلصة من صفار البيض  ،كالربكلُت ُب مؤشرات السائل ا١تنوم اجملمد كقدرتو اإلخصابية ُب أغناـ

العواس ،بإشراؼ :سليماف سلهب ك ٤تمد موسى.2015 ،
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 ظبلؿ الصافتلي ،دكتوراه ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تأثَت استخداـ حبوب فوؿ الصويا كاملة الدسم
ا١تعاٞتة حراريا بطريقيت البثق كالتحميص ُب تسمُت الركمي ،بإشراؼ٤ :تمداٯتن السعدم ك أٛتدمفيد
صبح.2015 ،
 فاتن هبلوؿ ،دكتوراه ُب علوـ اإلنتاج اٟتيواٍل ،تأثَت نظاـ اإلضاءة ا١تتقطعة ُب ا١تؤشرات اإلنتاجية لفراخ
كدجاج البيض ،بإشراؼ :ياسُت ىاشم ك موسى عبود.2015 ،
 أسامة قنرب ،دكتوراه ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،تقييم األ٫تية التطبيقية لنظاـ الزراعة اٟتافظة ُب ٖتسُت
كفاءة نظم الزراعة اٞتافة اإلنتاجية ،بإشراؼ :يوسف ٪تر ك أٯتن الشحادة العودة.2015 ،
 طارؽ العزاـ ،دكتوراه ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،السلوكية الوراثية لصفة الغلة كمكوناهتا كتطبيقاهتا ُب تربية
اٟتمص ،بإشراؼ٥ :تلص شاىريل ك سلطاف اليحِت.2015 ،
 كساـ عقل ،دكتوراه ُب علوـ احملاصيل اٟتقليةٖ ،تديد الفعل الوراثي لبعض الصفات الكمية ك النوعية ك
دكره ُب التحسُت الوراثي ُب القمح القاسي ،بإشراؼ٥ :تلص شاىريل ك عبل مصطفى.2015 ،
 ماجدة الركيلي ،دكتوراه ُب علوـ احملاصيل اٟتقلية ،الًتبية لتحسُت ٖتمل ٤تصوؿ الذرة الصفراء لئلجهاد
ا١تائي ُب ا١تنطقة الشرقية من سورية ،بإشراؼ :أٯتن الشحادة العودة ك ٝتَت األٛتد.2015 ،
 رأفت إٝتاعيل ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،إنتاج أنزَل البكتيناز ا١تؤشب ُب سبللة بكتَتية كدراسة تطبيقاتو
ُب الصناعات الغذائية ،بإشراؼ :صباح يازجي ك بساـ البلعة.2015 ،
 عمار رضا ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،عزؿ كتوصيف سبلالت جراثيم العصية الشمعية ُب بعض
ا١تنتجات الغذائية اٞتاىزة لؤلكل ،بإشراؼ :عبدالوىاب مرعي ك ٤تمد احملمد.2015 ،
 أمُت ٛتزة ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،إمكانية تصنيع عجينة الكبد القابلة للمد /الباتيو٤ /تليان كٖتديد
مؤشرات جودة ا١تنتج النهائي ،بإشراؼ :عبداٟتكيم عزيزية ك صباح يازجي.2015 ،
 ركعة طلي ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،تأثَت طرائق التجفيف الصناعي ُب ٤تتول شرائح التفاح اجملففة من
مضادات األكسدة كمعايَت اٞتودة ،بإشراؼ٤ :تمدخَت طحلة ك ٤تمد احملمد.2015 ،
 رضواف بدرالدين ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،استخداـ الطرائق السريعة ُب ٖتديد بعض أنواع البكتَتيا
ا١تمرضة ا١تعزكلة من األغذية ،بإشراؼ :عبداٟتكيم عزيزية ك لينا األمَت.2015 ،
 بساـ العقلة ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،استخداـ األٛتاض الدىنية ُب تصنيف بعض أنواع البكًتيا
كا٠تمائر ا١تعزكلة ٤تليان من األغذية ،بإشراؼ :أنور اٟتاج علي ك صباح يازجي.2015 ،
 إبراىيم صافيتا ،دكتوراه ُب علوـ األغذية ،إنتاج كاستخبلص الربكتُت كحيد ا٠تلية  SCPكاستخدامو ُب
صناعة اللبنة كاٞتبنة القابلة للمد ،بإشراؼٝ :تَت سليق ك أٛتد ىداؿ.2015 ،
٧ تول اٟتجار ،دكتوراه ُب علوـ البستنة ،تقييم السلوكية كالعبلقات الوراثية بُت أنواع كطرز اٞتنس
ُ pistaciaب ا١تنطقة اٞتنوبية ،بإشراؼ :فيصل حامد ك بياف مزىر.2015 ،
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 غيداء عيد ،دكتوراه ُب علوـ البستنة ،تأثَت بعض العوامل البيئية كالزراعية ُب إنتاج كنوعية أزىار
القرطاسية ،بإشراؼ :نبيل البطل ك سهيل حداد.2015 ،
 صبا سرحاف ،دكتوراه ُب علوـ البستنة ،التوصيف اٞتزيئي لبعض أصناؼ كطرز جنسي ػ الدراؽ كاللوز
ا١تنتشرة ُب سورية ،بإشراؼ :فيصل حامد ك كائل اليوسف.2015 ،
 نبيلة علي باشا ،دكتوراه ُب علوـ البستنة ،إنتاج نباتات معدلة كراثيا من بعض أصناؼ كأصوؿ التفاح،
بإشراؼ٤ :تمد بطحة ك أٛتد عبدالقادر.2015 ،
 حيدر علي ،دكتوراه ُب علوـ الًتبة ،دراسة نشأة بعض الًتب ُب حوض حوراف كتصنيفها كتقييمها،
بإشراؼ :حسن حبيب ك كسيم ا١تسرب.2015 ،
 شَتاز احملمدأبواٟتسبات ،دكتوراه ُب علوـ الًتبة ،تأثَت مستويات ٥تتلفة من الزنك كالفوسفور كالتسميد
العضوم على خصوبة الًتبة كبعض الصفات ا١تورفولوجية للذرة الصفراء ،بإشراؼ٤ :تمدسعيد الشاطر ك
أٯتن العرُب.2015 ،
 غنوة ٤تمد ،دكتوراه ُب علوـ كقاية النبات ،دراسة للكشف كالتعرؼ على الفَتكسات التابعة لعائلة
 Baculoviridaeا١تتواجدة طبيعيان على بعض حشرات رتبة الػ ُ Lepidopteraب سورية ،بإشراؼ :أمل
خداـ ك عبدالنيب بشَت.2015 ،
 رَل يوسف ،دكتوراه ُب علوـ كقاية النبات ،تأثَت أشعة غاما كا١تبيدات ُب نيماتودا تعقد جذكر البندكرة
 ،Meloidogyne incognitoبإشراؼ :خالد العسس ك حياة ا١تكي .2015 ،
٤ تمد عبداٞتليل ،دكتوراه ُب علوـ كقاية النبات ،العبلقة بُت التنوع الوراثي كالتوزع اٞتغراُب لطرز نبات
القبار الشوكي ُ Capparis spinosa Lب سورية ،بإشراؼ :أنور ا١تعمار ك غساف إبراىيم /زراعة،
.2015
 نسرين دياب ،دكتوراه ُب علوـ كقاية النبات ،تقصي ا١تتطفبلت اٟتشرية من األجناس
ك  Metaphycus Scutellistaكا١تفًتس  Exochomusكعوائلها ُب ٤تافظة القنيطرة ،بإشراؼ :لؤم
أصبلف ك عبدالنيب بشَت.2015 ،
 صفاء قرحيلي ،دكتوراه ُب علوـ كقاية النبات ،حصر كدراسة بيئية لؤلكاركسات النباتية كأعدائها الطبيعية

Coccophagus

ُب بساتُت اٟتامض ُ CITrus Limonب ٤تافظة البلذقية ،بإشراؼ :لؤم أصبلف ك عبدالنيب بشَت،
.2015
 ناصر الرحيل ،دكتوراه ُب العقائد كاألدياف ،ما خالف فيو الزيدية ا١تعتزلة ك األشعرية  -دراسة ٖتليلية
نقدية ،بإشراؼ :أٛتد الزبييب.2015 ،

 أنس الشبيب ،دكتوراه ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،عقد التخزين  -دراسة فقهية تأصيلية مقارنة،
بإشراؼٛ :تزة ٛتزة.2015 ،
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 صفاء موزة ،دكتوراه ُب الفقو اإلسبلمي كأصولو ،اٞترٯتة البيئية-دراسة مقارنة بُت الشريعة كالقانوف،
بإشراؼ٤ :تمد اٟتسن البغا.2015 ،
 عدناف ا٠تضر ،دكتوراه ُب اٟتديث النبوم كعلومو ،مصطلح اٟتديث قبل التصنيف – دراسة ٖتليلية
مقارنة ،بإشراؼ :بديع السيداللحاـ.2015 ،

 نوفل ا١تصطفى ،دكتوراه ُب اٟتديث النبوم كعلومو ،إعبلؿ اٟتديث كأثره عند اإلماـ البخارم ُب كتابو
التاريخ الكبَت – دراسة تطبيقية ،بإشراؼ :نصار نصار ك بديع السيداللحاـ.2015 ،
 رنوه السيد ،دكتوراه ُب الكيمياء اٟتيوية السريرية ،دراسة أعواز فيتامينات  D,B12,B9كعوامل اختطار
آلفات القلب ا٠تلقية ،بإشراؼ :فايزة قبيلي ك رٯتا عبيد .2015 ،
 حسُت موال أكغلو ،دكتوراه ُب أمراض القلب كاألكعية ،دراسة النتائج السريرية كالتصويرية بعد زرع
الشبكات ا١تًتاكبة عند مرضى اإلصابات الطويلة ُب الشرايُت اإلكليلية ،بإشراؼ :حساـ الدين شبلي ،

.2015

 رنا رعيدم ،دكتوراه  ،مقارنة بُت استخداـ الرٯتي فنتانيل كالرٯتي فنتانيل مضافان للربكبوفوؿ ُب التنبيت

بتطبيق ا١تنظار الليفي ا١ترف ،بإشراؼ :مٌت عباس ك ىند الدغلي.2015 ،
 ليلياف ديراٍل ،دكتوراه ُب الصحة العامة كالطب الوقائي ،سبلمة ا١ترضى ا١ترتبطة بالغذاء كالتغذية  :دراسة
ُب ا١تستشفيات التابعة ٞتامعة دمشق ،بإشراؼ :ىياـ بشور ك زيد العساؼ.2015 ،
 ميسوف اليقة ،دكتوراه ُب البيئة كالتنوع اٟتيوم النباٌب ،تأثَت ا٠تبلصات ا١تختلفة ألصناؼ اآلس الشائع
ُب اٞتراثيم ،بإشراؼ :عدناف علي نظاـ ك عماد القاضي.2015 ،
 دارين برجيو ،دكتوراه  ،إدارة ا١تياه اٞتوفية لبعض مناطق غوطة دمشق باستخداـ النمذجة ،بإشراؼ :ياسر
احملمد ك شريف حايك.2015 ،
 عبدالكرَل الغوطاٍل ،دكتوراه ُب التحليل الرياضي ،إ٬تاد معايَت التذبذب ككجود اٟتلوؿ ا١توجبة لفئة من
ا١تعادالت التفاضلية البلخطية ،بإشراؼ٤ :تمدمناؼ اٟتمد .2015 ،
 يوسف سلماف ،دكتوراه ُب الفيزياء ،الظواىر البصرية البلخطية احملثوثة بالليزر ُب ا١تواد العضوية -
البلعضوية احملضرة كفق تقنية  ،sol-Gelبإشراؼ :مصطفى صائم الدىر ك بساـ عباس.2015 ،
 شادم ا٠تزاـ ،دكتوراه ُب الوقاية اإلشعاعية كأماف ا١تنابع ا١تشعةٗ ،تفيض اٞترعة اإلشعاعية ُب التصوير
الطبقي احملورم كٖتسُت جودة الصورة ،بإشراؼ٤ :تمدسعيد ٤تاسنة ك ٤تمدحساف خريطة.2015 ،
 حياة طبيخ ،دكتوراه ُب الكيمياء ،معاٞتة النفايات البوليمَتية للحصوؿ على مواد مفيدة باستعماؿ مواد
كيميائية كأشعة غاما ،بإشراؼ٤ :تمدحساف الكردم ك زكي عجي.2015 ،
 تيماء العوض ،دكتوراه ُب الكيمياء ،اصطناع بعض مشتقات الكومارين كدراسة بعض تطبيقاهتا،
بإشراؼ :فاركؽ قنديل ك سامح ٛتو.2015 ،
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 كليد حديفة ،دكتوراه ُب العبلقات االقتصادية الدكلية ،القول االقتصادية الصاعدة ُب ظل العو١تة -
االقتصاد ا٢تندم أ٪توذجا ،بإشراؼ :نبيل علي ك صابر بلوؿ.2015 ،
 نضاؿ اٟتموم ،دكتوراه ُب العبلقات االقتصادية الدكلية ،دراسة ٖتليلية حوؿ إمكانية قياـ شراكة
اقتصادية عربية إيرانية ،بإشراؼ :صابر بلوؿ ك نبيل علي.2015 ،
٤ تمد عتمة ،دكتوراه ُب الدراسات السياسية ،التهديد اإلسرائيلي لؤلمن البيئي العريب -دراسة ٖتليلية
بإشراؼ :صابر بلوؿ ك

نقدية حوؿ ا١تفاعبلت النوكية كالنفايات اإلسرائيلية كتأثَتىا ُب ا١تنطقة العربية،
ٝتَت حسن.2015 ،
٤ تمد الصاج ،دكتوراه ُب الدراسات السياسية ،األحزاب السياسية ُب سورية  -دراسة ٖتليلية كنقدية
١تواقع العمل اٟتزيب ما بُت  ،2013-1972بإشراؼ :كجيو الشيخ ك ٚتاؿ احملمود.2015 ،

 ياسر ٝترة ،دكتوراه ُب العبلقات الدكلية ،ا٠تصائص العامة لؤلحزاب السياسية العربية كدكرىا ُب بنية
الدكلة كعبلقاهتا ا٠تارجية  -لبناف ٪توذجا ،بإشراؼ :أٛتد ناصورم ك كرَل أبو حبلكة.2015 ،
 علي عباس ،دكتوراه ُب العبلقات الدكلية ،السياسة ا٠تارجية األمريكية ٕتاه ٚتهورية الصُت الشعبية بعد
انتهاء اٟترب الباردة كآفاقها ا١تستقبلية ،بإشراؼ :صابر بلوؿ ك خالد ا١تصرم.2015 ،
 غطفاف حبيب ،دكتوراه ُب التصوير ،تطور الرسوـ الفنية إىل الكتابة الصورية ُب اٟتضارات الرافدية القدٯتة
كتوظيفها ُب اللوحة التصويرية ،بإشراؼ :علي سليماف ك بساـ جاموس.2015 ،
 ديانا كردة ،دكتوراه ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،تزايد السهوـ مع الزمن ُب اٞتيزاف ا٠ترسانية ا١تسلحة ا١تقواة بالػ
 ،FRPبإشراؼ :مؤيد صبح.2015 ،

 ياسُت الغرير ،دكتوراه ُب ا٢تندسة اإلنشائيةٖ ،تسُت أداء اإلطارات ا١تختلطة ُب ا١تنشآت ا٢تيكلية،
بإشراؼ٤ :تمد غريب ك ميادة ٧تم األٛتدكوسا.2015 ،
 رَل حافظ ،دكتوراه ُب ا٢تندسة اإلنشائية ،دراسة السلوؾ ا١تيكانيكي للبيتوف ا١تقول باإلضافات ) األلياؼ
الفوالذية ا١تستخرجة من اإلطارات ا١تستهلكة بالسيارات( ،بإشراؼ :عفيف رٛتة.2015 ،
 حساـ سليماف ،دكتوراه ُب ا٢تندسة الطبوغرافية ،أ٘تتة فصل سطح األرض الطبيعية انطبلقان من غمامة من
نقاط الليزر اٞتوم ،بإشراؼ :رياض ا١تصرم ك عمر ا٠تليل .2015 ،

 أسامة دركيش ،دكتوراه ُب ا٢تندسة الطبوغرافية ،أ٘تتة توليد النماذج الرقمية ثبلثية األبعاد للسمات ا١تدنية
ُب بيئة نظم ا١تعلومات اٞتغرافية ثبلثية األبعاد ،بإشراؼ :رياض ا١تصرم.2015 ،
 صفاء ميا ،دكتوراه ُب التخطيط كالبيئة ،تطوير منهجية إعداد ا١تخططات التنظيمية كأداة أساسية لتنمية
ا١تدف السورية – دراسة حالة مدينة البلذقية ،بإشراؼ٤ :تمديسار عابدين ك ركال ميا.2015 ،
 أسعد معتوؽ ،دكتوراه ُب التخطيط كالبيئة ،اإلقليم االفًتاضي كتأثَته ُب رسم اآلفاؽ ا١تستقبلية لؤلقاليم
الذكية  -حالة دراسية  :أقاليم سورية ،بإشراؼ٤ :تمدزياد ا١تبل ك ٤تمدطبلؿ عقيلي.2015 ،
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 رىاـ فاخورم ،دكتوراه ُب التخطيط كالبيئة ،اسًتاتيجيات التكامل اإلقليمي التنموم ُب سورية  -دراسة
حالة ا١تنطقة اٞتنوبية ،بإشراؼ٤ :تمديسار عابدين ك ركال ميا.2015 ،
 رنا حتمل ،دكتوراه ُب التصميم ا١تعمارم ،معايَت اٞتماؿ كطرائق قياسها ُب العمارة ا١تعاصرة،

بإشراؼ:

٘تاـ فاكوش.2015 ،

 إياد األسطو حليب ،دكتوراه ُب ا٢تندسة الصناعية ،دراسة تأثَت ا١تعاٞتة اٟترارية  -ا١تيكانيكية ُب خواص
 ،(AIMg1Sipbبإشراؼ :خليل عزٯتة ك ماجد حيبا،

خبلئط األ١تنيوـ  -دراسة حالة ) ا٠تليطة
.2015
٤ تمد ملحم ،دكتوراه ُب ىندسة التحكم كاأل٘تتة ،منهجية تصميم جديد للعتاد ا١تشًتؾ  -الصلب

كالرب٣تي  -للنظم ا١تضمنة التخالفية ،بإشراؼ٤ :تمدمازف احملايرم ك حسن البستاٍل.2015 ،
٤ تمدأٯتن العرقسوسي ،دكتوراه ُب ىندسة الطاقات الكهربائية ا١تتجددة ،دراسة ا١تولد التزامٍت ثنائي
التهييج إلمكانية استخدامو ُب العنفات الر٭تية ،بإشراؼ :الياس جبور ك زياد السقا.2015 ،
 زينو بيطار ،دكتوراه ُب ىندسة الطاقات الكهربائية ا١تتجددة ،دراسة أداء احملركات الكهربائية ا١تستخدمة
ُب السيارة الكهربائية الشمسية ،بإشراؼٝ :تيح اٞتايب.2015 ،

 مهند الدبس ،دكتوراه ُب ىندسة نظم القدرة الكهربائيةٖ ،تسُت أداء نظم اٟتماية ُب الشبكات
الكهربائية باستخداـ اٟتماية ا١تتكيفة ،بإشراؼٝ :تيح اٞتايب ك علي ٛتزة.2015 ،
 صفاء األٛتد ،دكتوراه ُب ىندسة نظم القدرة الكهربائيةٖ ،تليل اٟتقوؿ الكهرطيسية ُب اآلالت
الكهربائية ،بإشراؼ٤ :تمد موسى ك عزت حسن.2015 ،
 أسامة ا٠تطيب ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف الثابتة ،دراسة سريرية مقارنة لتقييم فعالية اإلبر الصينية
كالليزر منخفض الشدة كجبائر االسًتخاء ُب تدبَت اضطرابات ا١تفصل الفكي الصدغي عضلية ا١تنشأ،
بإشراؼ :فندم الشعراٍل ك سامر رضواف.2015 ،
 سامي بسيسو ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف الثابتة ،دراسة سريرية ك٥تربية للجسور األمامية ذات
التحضَت احملافظ كا١تصنوعة من ا٠تزؼ الزجاجي ا١تقول ببلورات ثنائي سيليكات الليثيوـ ،بإشراؼ :مَتزا
عبلؼ.2015 ،

 ماىر قصبة ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف الثابتة ،مقارنة االنطباؽ اٟتفاُب للقبعات الزركونية ا١تصنعة
بطريقة  cad/camك  - slip-Castingدراسة سريرية ك٥تربية ،بإشراؼ :إياد سويد.2015 ،
 ىبة اٟتلو ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف الثابتة ،تأثَت التحميل الفورم الوظيفي كالتحميل الفورم غَت
الوظيفي ُب الزرعات السنية ُب الفك السفلي  -دراسة مقارنة ،بإشراؼ :فندم الشعراٍل ك ٤تمدحساف
جعفو.2015 ،
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 ابتساـ السبلمة ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف الثابتة ،دكر الشدة النفسية ا١تزمنة كسوء اإلطباؽ ُب
االضطرابات الفكية الصدغية ،بإشراؼ :جهاد أبونصار ك حسُت أبوحامد.2015 ،
 يوسف العباس ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،دراسة ٥تربية كسريرية مقارنة ألنواع ٥تتلفة من
ا٠تزؼ السٍت من حيث نسبة سحلها لؤلسناف الطبيعية كمدل تقبلها اٟتيوم،
.2015

بإشراؼ :مَتزا عبلؼ ،

 فادم اٟتجي جنيد ،دكتوراه ُب تعويضات األسناف ا١تتحركة ،دراسة سريرية ك٥تربية لتقييم ثبلث طرائق
لتدبَت توزيع القول االطباقية ُب حاالت الدرد اٞتزئي ا٠تلفي اٟتر ُب الفك السفلي ) الصنف األكؿ
لكينيدم ،بإشراؼ :عبلء سلوـ ك ٤تمدأيهم دركيش.2015 ،
 ندل راجح ،دكتوراه ُب تقوَل األسناف كالفكُت ،دراسة مقارنة لتصحيح العضة ا١تفتوحة األمامية ا٢تيكلية
بإشراؼ٤ :تمد
باستخداـ تقنية الليزر منخفض الطاقة كتقنية التقشَت العظمي لغرز األسناف ا٠تلفية،
يوسف ك عمر ٛتادة.2015 ،
 سَتين أبوعطا ،دكتوراه ُب جراحة الفم كالفكُت ،دراسة سريرية كٕتريبية لتقييم فعالية ٛتض ا٢تيالوركنيك
ا١تطبق موضعيان ُب الشفاء العظمي التايل للقلع السٍت ،بإشراؼ :مازف زيناٌب ك نبيل قوشجي.2015 ،
 شآـ سعيد ،دكتوراه ُب طب أسناف األطفاؿ ،تأثَت بعض التدابَت الوقائية ُب PHاللو٭تة السنية بعد تناكؿ
الشرابات ا١تسكنة األكثر استخداما عند األطفاؿ ،بإشراؼ :ندل بشارة ك جليانا تراؾ.2015 ،
 أنساـ األفندم ،دكتوراه ُب طب أسناف األطفاؿ ،تقييم فعالية مادة العكرب ُب التغطية اللبية ا١تباشرة كبًت
اللب ُب األسناف ا١تؤقتة كالدائمة الفتية ،بإشراؼ٤ :تمد التيناكم ك ٤تمدبشَت ا١تنقل.2015 ،
 خلدكف النعاؿ ،دكتوراه ُب مداكاة األسناف ،تقييم فعالية الوسائل الكيميائية كاٟترارية كفوؽ الصوتية ُب
إعادة ا١تعاٞتة اللبية القنوية يدكيان كآليان ،بإشراؼ٤ :تمدسامل ركاب .2015 ،

 بساـ األٛتد ،دكتوراه ُب مداكاة األسناف ،دكر الصادات اٟتيوية كضمادات قنوية ُب شفاء اآلفات
الذركية كبَتة اٟتجم ،بإشراؼ٤ :تمدسامل ركاب .2015 ،
٤ تمدغيث األبرش ،دكتوراه ُب مداكاة األسناف ،التنظيف الكيميائي ١تنظومة القناة اٞتذرية باستخداـ
تراكيز كأزمنة ٥تتلفة حمللوؿ ىيبوكلوريد الصوديوـ  -دراسة سريرية جرثومية ٥تربية،

بإشراؼ٤ :تمدسامل

ركاب.2015 ،

٤ تمد سبلمو ،دكتوراه ُب مداكاة األسناف ،نزع األدكات اللبية ا١تكسورة بتقنية ا١تيكركسونيك – دراسة
٥تربية كسريرية ،بإشراؼ :ىشاـ العفيف ك منَت حرفوش.2015 ،
 رَل ناصر ،دكتوراه ُب مداكاة األسناف ،دراسة خواص ٥تتلفة لبعض أنواع الراتنج ا١تركب كأنظمة اإلهناء
ا١تستخدمة ُب الوجوه ا١تباشرة – دراسة سريرية ،بإشراؼ :عبل ياسُت.2015 ،
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 رامز سقَتؽ ،دكتوراه ُب مداكاة األسناف ،دراسة سريرية جرثومية لتأثَت ضماد ماءات الكالسيوـ بُت
اٞتلسات لفًتات زمنية ٥تتلفة ُب شفاء اآلفات الذركية كبَتة اٟتجم ،بإشراؼ :كيندا ليوس ك شريف
بركات.2015 ،
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الملحق ( )6مخرجات البحث العلمي من المقاالت العلمية في مجالت
جامعة دمشق خالل العام 2015
٤ تمود قاسم زنبوعو ،ا٠تسائر االقتصادية لقطاع النقل اٟتكومي الناجم عن األزمة السورية٣ ،تلة
جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 إبراىيم العدم ،أثر تعقيد النظاـ الضرييب ُب التهرب الضرييب )دراسة ميدانية ُب بيئة األعماؿ
السورية(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 مهند نوح ،الطبيعة القانونية لقرار التعيُت ُب الوظيفة العامة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 عماد الدين عطاهلل احملمد ،تعاكف الدكؿ مع احملاكم الدكليّة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 مناؿ مركاف منجد ،الطفل ُب جرٯتة ٕتنيد األطفاؿ بقصد إشراكهم

ُب أعماؿ قتالية ٣ترـ أـ

ضحية؟٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
ٚ تيلة الشرّتي ،إضاءات حوؿ دستورية قانوف احملكمة الدستورية العليا الصادر با١ترسوـ التشريعي
رقم ) (35لعاـ ٣ ،2012تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 جاسم ٤تمد زكريا ،أزمة العبلقات الدكلية ُب ا١تنظومة العربية اإلفريقية إشكالية الدكلة أـ تناقضات
التنظيم الدكيل؟٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 خلدكف عدره ،ا١تشركع الصهيوٍل-األمريكي كتداعياتو على الوطن العريب٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ القانونية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 مهند نوح ،آثار قرار كف اليد ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد ،2
.2015
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 رياض العجبلٍل ،تطبيق االتفاقية األكركبية ٟتماية حقوؽ اإلف سان خارج أقاليم الدول األطراؼ
-دراسة ُب ضو ء أحكام للمحكمة األوروبية لحقوؽ

اإلنساف٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ

القانونية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 عمار الًتكاكم  ،مدل تأثَت ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ُب حق اإلنساف ُب بيئة سليمة٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ القانونية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 د .عمار الًتكاكم ،دكر ا١تؤ٘ترات الدكلية ُب رسم السياسات البيئية العا١تية٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ القانونية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 غذكاف علي علي ،أثر تركز احملفظة االئتمانية ُب أداء ا١تصارؼ :دراسة تطبيقية على ا١تصارؼ
التقليدية ا٠تاصة ا١تدرجة ُب سوؽ دمشق لؤلكراؽ ا١تالية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية ،

اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 سامر ا١تصطفى ،أثر أبعاد جودة ا٠تدمات ُب رضا العميل  -دراسة ميدانية على

عمبلء متاجر

التجزئة السورية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 سامر ا١تصطفى ،دكر تغليف السلع االستهبلكية ُب القرار الشرائي للمستهلك

السورم )دراسة

ميدانية عن ا١تستهلكُت ُب مدينة دمشق(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،2

 عبد الرزاؽ حساٍل ،تطور سعر صرؼ اللَتة السورية كعبلقتو بالرقم القياسي ألسعار ا١تستهلك
خبلؿ األزمة الراىنة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
٤ تمود قاسم زنبوعو ٖ،ترير النقل اٞتوم العريب كقدرة قطاع النقل اٞتوم السورم على توفَت
متطلبات ٧تاحو٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 خالد موسى ا١تصرم ،النظرية النسوية ُب العبلقات الدكلية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 خد٬تة توفيق الرحية ،التحقيق الصحفي كفق معايَت اٞتودة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ القانونية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 فادم ىاٍل شحيرب  ،داللة االقًتاف عند األصوليُت كأثرىا الفقهي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
القانونية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ماجدة ٨تيلي ،نًتكنية مكونة من كرة من البويل إثلُت متغَتة القطر كالكاشفحساب معدؿ التفاعل
كمصفوفة االستجابة  MCNP5-betaباستعماؿ الكود  BF3الطاقية ١تطيافية٣ ،تلة جامعة

دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 ندَل ا١تهنا  ،كبويل اإلتيلن كدراسة خاصياتو ٖتضَت كوبوليمر أساسو بويل الكربونات٣ ،تلة جامعة
دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 مناؿ اٟتموم  ،كدراسة تأثَت استخداـ اٟتفازات ُب حركية التفاعل

مع  - 5،1ثنائي أمينو

البنتاف(ٖ Cتضَت بويل أميد )اٟتمض الدٯتَتم ٣ ،36تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،1
 جورجيت بابوجياف ُ ،ب سورية باالعتماد على خصائص احملتول الربكتيٍت مسا٫تة ُب ٖتديد
ا١تراتب التصنيفية ألصناؼ جنس القبار٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،1
 رفيق جرب  « ،دراسة حالة » السيسموغراـ الصنعي

تأثَت تغَت ٝتاكة الطبقة كقيم معامل

االنعكاس ُب صورة٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 كايد مكعلولة )،جنوب غرب سورية( النيوجُت القارم ُب منطقيت دمشق كالقلموف٣ ،تلة جامعة
دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

ِ
استكشاؼ بعض ٝتات ٥تطَّط دينكن
ُ،ب

 ريتا سعيد ك إيلي قدسي ك عبد اللطيف ىنانو
ا١توزكف ) sp2n(cاستخداـ ٦تّ ِثل ا١تدا ِر ِ
عدَل القول ُب جرب يل٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ
االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 حازـ طلب كعبد الواحد أبو ٛتدة ،تصنيف أنصاؼ الزمر من ا١ترتبة الثالثة كمن ا١ترتبة الرابعة،
٣تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
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 أٯتن اٟتلقي كعبد الواحد أبو ٛتدة ،دراسة جديدة للتماثبلت بُت شبكات الزمر٣ ،تلة جامعة
دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 أٝتاء خالد ٧تيب ك٤تمد مناؼ اٟتمد ،التفاضلية غَت ا٠تطية من ا١ترتبة الثالثة لفئة من ا١تعادالت
٤ [Lpتدكدية اٟتلوؿ ُب الفضاء ] ∞٣ ،0 ، +تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،1
 حسن أبوفاعور ك بيداء األشقر كسائد دبابنة ،دراسة قابلية استخداـ حزـ الوقود ا١تطورة ُب قلب
ا١تفاعل من حيث استقرار خصائصها الًتموىيدركليكية
العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

٣ ،VVER-1000تلة جامعة دمشق

 رائد خضور ك فواز سيوؼ ك إياد مدكر ،دراسة حركية التحوالت الطورية ضمن شركط اٟترارة
ا١تتغَتة ١تواد زجاجية شالكوجينية باستخداـ تقنية ا١تاسح اٟترارم التفاضلي٣ ،تلة جامعة دمشق
العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 أيهم احملمود  ،عند أعماؽ ٥تتلفة ُب ٣تسم مائي ثبلثي األبعاد  MeV 6حساب توزعات اٞترعة
اإلشعاعية ٟتزمة الفوتونات  MCNP4Cباستعماؿ الكود ٣ ،2تلة جامعة دمشق العلوـ
االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 خالد البشَت كماجدة ٨تيلي كسعدك الظواىرة ،حساب معدؿ التفاعل كمصفوفة االستجابة الطاقية
3
١تطيافية  BFنًتكنية مكونة من كرة من ا١تاء متغَتة القطر كالكاشف
باستعماؿ الكود٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

MCNP5-beta

 إٯتاف العوا ك فواز سيوؼ ،االىتزاز االستطايل ١تركب رباعي كلور الكربوف ُب كسط كحويل٣ ،تلة
جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 ميادة عيسى كملك اٞتبة كفرانسوا قره بيت  ،تأثَت زمن الطهي ُب النشاط ا١تضاد لؤلكسدة
لعينات من البصل السورم٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد
.2015

 ،31العدد ،1

 منار أبو حسن ك أٛتد مالو ،شركط استخبلص الكوالجُت من جلود كل من األبقار كاألغناـ

كالدجاج ك ا١تقارنة بينها٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
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 كسيم عبيدين ك أٛتد مالو ،تغَتات كمية الربكتينات ُب بذكر سويقة بادرات الذرة الصفراء
كخبلياىا النامية ُب ٤تاليل ٣ ،.Zea mays Lتلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،1
 عبل ٛتيض كٚتاؿ ٛتدك كمدين صاُب ،بعض أمبلح ا١تعادف الثقيلة تطوير شكل جديد للزيوليت
السورم بتعديلو ٔتادة فعالة سطحيان كاتيونية )التحضَت كالتوصيف(٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ
االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 نسرين ٛتزة ك أٛتد مالو ،تأثَت عدد من الشوارد األحادية كثنائية التكافؤ ُب الفعالية اإلنزٯتية لعدد
من إنزٯتات األكسدة كاإلرجاع ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد

 ،31العدد ،1

.2015
 عبد الكرَل دقو ك ٤تمد سليماف ك سليم زيد ،دراسة تأثَت بعض منظمات النمو كعدد الزراعات
الثانوية ُب اإلكثار الدقيق لنبات الزيزيفورا الطيب ٣ ،canescens Benth Ziziphoraتلة جامعة
دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 ميسوف اليقة ك عدناف علي نظاـ ك عماد القاضي ،فاعلية مستخلصات أجزاء اآلس ا١تزركع ٕتاه
بعض اٞتراثيم ا١تمرضة٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 عبلء صقر عبد اهلل ك ٤تمد القاضي

،دراسة بًتكلوجية كترسيبية لتشكيلة الشَتانيش العائدة

للكريتاسي األعلى ُب منطقة حقوؿ سازابا النفطية ُب مشاؿ شرؽ سورية٣ ،تلة جامعة دمشق
العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 سوزاف فايز يارد كسليماف رماح ،دراسة تغَتات ا٠تصائص ا٠تزنية لتشكيلة الكوراشينا دكلوميت
 Dك  C 1لنطاقي  2باستخداـ القياسات
ترياسي أكسط ُب حقل جحار النفطي –
اٞتيوفيزيائية البئرية٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
ٛ تزة حاكمي ،اٟتلقات ا١تنتظمة كشبو اٞتامدة٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،1
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٤ تمد خَت عبد الواحد ،نامج حاسويب ١تعاٞتة اإلشارة الزلزالية كتقدير  SigProce :االستجابة
الزلزالية ُب ا١تواقع كاألبنية كأىداؼ ىندسية أخرل٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،1
٣ ،تلة جامعة

 ميخائيل معطي ٪،توذج جديد للتشوه البنيوم ُب حزاـ الطي التدمرم ُب سورية
دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 ميخائيل معطي  ،مضامُت باليوجغرافية؛ سورية

 Vautrinia syriacaعمر الكامبانياف

للركديست٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 جهاد ٛتزة الربيدم ١،تنطقة خليج العقبة ّتمهورية مصر العربية ُب دراسة اإلطار التكتوٍل ٖتليل
ا١تتجهات ا٠تطية لصور األقمار الصناعية كتفسَتىا٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،1
٤ تمد القاضي ك مركاف الشرع ،التحليل الرسويب كا١تتوايل لتوضعات التورتونياف األعلى٣ ،تلة جامعة
دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 يوسف سلماف ك ٤تمد الكوسا ك بساـ عباس  ،تأثَت حالة استقطاب ليزر التشعيع ُب االمتصاص

ُب أفبلـ البويل ميثيل  -2ميثيل بركبينوات البوليمَتية الرقيقة ا١تشوبة )-4فينيل دايآزينيل( فينيل(

آزكنفثالُت-2 -أكؿ ((  -ب٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد
.2015

 ،31العدد ،1

 يوسف سلماف كمصطفى صائم الدىر ك بساـ عباس ،استقرارية التوجيو احملثوث ضوئيان ُب األفبلـ
الرقيقة لبويل ميثيل ميثاكريليت/سولفنت رد ٣ ،23تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد

 ،31العدد .2015 ،1
٤ تمد نور مشو ،عبد الباسط ا٠تطيب  ،استخداـ ا١تصفوفات اٞتزئية ا١تنتهية لتشفَت  Hillللرسائل
ا١ترمزة بنظاـ ٣ ،ASCIIتلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ماجدة ٨تيلي ،حساب االستجابة الطاقية ١تطيافية نًتكنية مكونة من كرة متغَتة القطر من البويل
إثلُت كالكاشف  BF3منسوبة إىل مصدر النًتكنات

 Am-Be241باستعماؿ الكود

٣ ،MCNP5-betaتلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 ماجدة ٨تيلي ،حساب ا١تدل كتغَت اٞترعة النًتكنية كالفوتونية ُب ا١تعاٞتة بالربكتونات ضمن فانتوـ
٣ ،MCNPX-2.3.0تلة

مكافئ للنسيج اٟتي باستعماؿ حزـ بركتونية متغَتة الطاقة كالكود
جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

مكونة من كرة متغَتة
 ماجدة ٨تيلي ،حساب معدؿ التفاعل كاالستجابة الطاقية ١تطيافية نًتكنية ّ

القطر من البويل إثلُت كالكاشف  BF3منسوبة ١تصدر النًتكنات  Cf252باستعماؿ الكود

٣ ،MCNP5-betaتلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 عبد العزيز زغيب ،دراسة مركز التألق ُ Ce2ب بلورة  LYSOالنقية كا١تشوبة بالسَتيوـ  ،عند اإلثارة
باستخداـ ليزر ،He–Cd325nmمستمر ُب ٣تاؿ درجات اٟترارة ا١تنخفضة ٣ ،تلة جامعة دمشق
العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 سلماف حسن ٤،تاكاة حجب النًتكنات ٠ترسانة بناء مستخدمة ُب ا١تنطقة الوسطى من سورية ،
٣تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ندَل ا١تهنا ،استخداـ ا١تياه النإتة عن معاصر الزيتوف كمصدر للكربوف العضوم ُب أكساط تنمية
فطر ٜتَتة ا٠تبز٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ندَل ا١تهنا ،حسن احملمد

،دراسة مقارنة حركية تفاعل '

4،4ميتلن بيس )  -2ميتيل

سيكلوىكسيل أمُت( مع اٟتمض الدٯتَتم الدسم  C36بوجود كسيط من ٛتض الفوسفور كثنائي
أكسيد ا١تنغنيز٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 عبد القادر األزرؽ ٖ ،تضَت ا٠تواص اٟتمضية – األساسية كدراستها لػ

 -αمونو تيوسيمي

كاربازيد ايزاتُت  -5سلفونات الصوديوـ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،2

 عبد القادر األزرؽ ،عبدك عبد الوىاب ٖ ،تضَت كتشخيص كدراسة ا٠تواص التحليلية لػ -1
اسيتل -5 )[ -3-نًتكفوراف –  -2ايل( متيلُت] بيربازين -2،5 -ديوف ٣ ،تلة جامعة دمشق

العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 مركاف الشرع ،الكريتاسي األسفل ُب منطقة الزبداٍل )سوريا(
االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 رفيق جرب  ،بناء النموذج السيزموجيولوجي لؤلغراض اٞتيوىندسية باستخداـ الوصوالت األكلية
لؤلمواج الطولية – دراسة حالة ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد

 ،31العدد ،2

.2015

 عدم العبود٤ ،تمد ٚتاؿ اللنب ،عبد اللطيف ىنانو

 ،مقاربة جربية لًتميز الشبكة ا٠تطي

باستخداـ شبكات بًتم عالية ا١تستول ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،2

 عدم العبود٤ ،تمد ٚتاؿ اللنب ،عبد اللطيف ىنانو ،استخداـ شبكات بًتم عالية ا١تستول ُب
انشاء خوارزمية مركزية ٟتل مسألة ترميز الشبكة لئلرساؿ ا١تتعدد٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ
االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ضحى العمار كإيلي قدسي ،بعض السمات التبولوجية اٞتديدة للطيوؼ الضبابية األكلية ٞتبور
 BCIالضمنية ،،اجمللد ،العدد.2015 ،
 ديانا الرفاعي ،نور غازم ،استخداـ خواص حقوؿ ىلربت ُب حل مسألة غالوا العكسية للزمر
الدكارة٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 حسن أبوفاعور ،بيداء األشقر

،سائد دبابنة ،تطوير برنامج حاسويب حملاكاة تشغيل ا١تفاعل

٣ ،VVER-1000تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 عمر ٛتَّاد علي  ،طينة التدريع اإلشعاعي باسخداـ رمل الباريت كا٢تيماتيت ٣ ،تلة جامعة دمشق
العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 صبا عياش٤ ،تمد عبد اٟتفيظ

٤،تمد سوقية ٖ "،تضَت سَتاميك ثنائي

Al2O3-Y2O3

كتوصيف بنيتو البلّورية كخواصو" ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد ،2

.2015

الفعاؿ كتوزع التدفق
٤ تمد رامي العلي ،ماجدة ٨تيلي ،سعدك الظواىرة ،حساب معامل التضاعف ّ

النًتكٍل ُب مفاعل الطاقة  VVER-640باستعماؿ الكود ٣ ،MCNP5-betaتلة جامعة دمشق

العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 حياة الزايد ،كنج الشوُب ،دراسة أطياؼ راماف لبلورة

 KGWباستخداـ منظومة

OPO

كمطياؼ راماف٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 تيماء العوض ،سامح ٛتو ،فاركؽ قنديل ،اصطناع بعض مشتقات الكومارين كتوصيفها كدراسة
الفعالية اٟتيوية لبعضها٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 عبَت بعيوف ،حسن كبلكم ٖ،تضَت فيلم رقيق من أصفر بركسيا بطريقة كيميائية بسيطة على ركازة
ناقلة من  I.T.Oكدراسة خواصو ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد ،2
.2015
 نور ا٠تطيب ،كايد معلولة٤ ،تمد خالد يزبك ،بيوسًتاتيغرافية رسوبات السينونياف األسفل ُب
السلسلة التدمرية اٞتنوبية٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 باسل غساف العيد ،رامز ناصر ،جهاد ٛتزة بريدم ،استخداـ الطرائق ا١تغناطيسية كاٞتاذبية ُب
دراسة الوضع البنيوم ١تنطقة مشاؿ الغاب ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،2

 دارين برجيو ،ياسر احملمد ،شريف حايك  ،مسا٫تة ُب ٖتديد عبلقة االرتباط بُت عمق ا١تياه
اٞتوفية ك٤تتواىا من النًتات ُب جزء من غوطة دمشق ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد

 ،31العدد .2015 ،2

 رَل عمار  ،رفيق جرب ،عبد اجمليد الكفرم ،استخداـ تقانات االستشعار عن بعد كالنظم الرافدة ُب
إدارة مياه األمطار كٖتديد ا١تواقع ا١تثلى لتطبيق نظم حصاد ا١تياه ُب اٞتزء اٞتنويب من السلسلة
الساحلية٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
١ تى الصواؼ ،سليم زيد ،يوسف العمورم  ،تأثَت التوافقات ا٢ترمونية ا١تختلفة ُب إكثار نبات
الداتورة سًتامونيوـ )  (stramonium Daturaبالزجاج ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ االساسية،

اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 غصوف اٞتَتكدم،القيم الذاتيو للنظاـ ا١تكيف ُب طريقة النقاط الداخلية للربامج الًتبيعية  ،،اجمللد،
العدد.2015 ،
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 يوسف سلماف ،مصطفى صائم الدىر ،بساـ عباس

 ،النفوذية البلخطية احملرضة ضوئيان ُب

األغشية البوليمَتية لبويل ميثيل ميثاكريليت الرقيقة ا١تشابة بالسَتازين األٛتر،
.2015

 ،اجمللد  ،العدد ،

 رائد خضور ،فواز سيوؼ ،إياد مدكر ،ا٠تواص الضوئية ألفبلـ رقيقة لبعض الًتكيبات الزجاجية
للنظاـ الشالكوجيٍت ثبلثي الطور  ،،GeSe2-xSnxاجمللد ،العدد.2015 ،
 مؤمنة السيد ،فواز الديرم ،أٛتد فبلح ٖ ،تضَت أغشية نصف نفوذه من البويل كربونات كدراسة
خواصها الكيميائية ،الفيزيائية كا١تيكانيكية كأحد تطبيقاهتا العملية ٣ ،تلة جامعة دمشق العلوـ
االساسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 امطانيوس ميخائيل،مؤشرات الثبات كالصدؽ احملكي ١تقياس أككسفورد للسعادة كصورتو القصَتة ،
٣تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 أٛتد ٤تمد الزعيب ك .رياض العاٝتي

،الشفقة بالذات كعبلقتو بكل من األمل األكادٯتي

كاالكتئاب لدل عينة من الطلبة مرتفعي كمنخفضي التحصيل الدراسي ُب ا١تدارس الثانوية

ٔتحافظة دمشق٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 فرح سليماف ا١تطلق ،معايَت جودة أداء معلّم الصف كفق ا١تدخل التكاملي من كجهة نظر

ا١توجهُت الًتبويُت دراسة ميدانية ُب اٟتلقة األكىل من مرحلة التعليم األساسي ُب مدينة دمشق،
٣تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 آصف حيدر يوسف ،دراسة أثر تضمُت مهارة اٗتاذ القرار ٔتقرر الًتبية الوطنية ُب التحصيل
الدراسي كتنمية مهارات القيادة اإل٬تابية)دراسة ٕتريبية على طلبة الصف العاشر ُب مدارس
٤تافظة دمشق(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 رٯتوف ا١تعلويل ،ا١تياه ا١تنزلية كفركؽ استهبلكها بُت النساء تبعان ١تستوياهتن التعليمية كمعارفهن عنها
"دراسة ميدانية ُب عدد من احملافظات السورية" ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 ليلى شريف ،حاليت الغضب كالتشاؤـ كعبلقتهما ببعض ا١تتغَتات لدل عينة من النازحُت ٔتدينة
دمشق٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
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٣ تدم الفارس ،إتاىات العاملُت ُب العبلقات العامة ٨تو مواقع التواصل االجتماعي اإللكًتكنية
"ْتث ميداٍل ُب ا١تؤسسات اإلعبلمية السورية"٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
ٚ تعة إبراىيم ،أثر استخداـ ٪توذج "كيتلي البنائي ا١تعدؿ" ُب التحصيل الدراسي ُب مادة علم
األحياء لدل طبلب الصف الثاٍل الثانوم العلمي "دراسة شبو ٕتريبية ُب مدارس ٤تافظة

"القنيطرة"٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 رغداء نعيسة ،مستول قوة األنا كعبلقتو ٔتستول التوافق النفسي االجتماعي لدل عينة من
زكجات الشهداء ُب ٤تافظة دمشق ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد

،31

العدد .2015 ،1
 خضر علي ،فؤاد صبَتة ،مشكبلت استخداـ أعضاء ا٢تيئة التعليمية ٞتهاز عرض البيانات من
كجهة نظر الطلبة كسبل تذليلها

"دراسة ميدانية ُب جامعة تشرين" ٣ ،تلة جامعة دمشق

للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
ٜ تيس موسى ٧تم ،أثر استخداـ األلعاب التعليمية ُب تنمية القدرة على حل ا١تسألة الرياضية

لدل تبلميذ الصف السادس األساسي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد ،31

العدد .2015 ،1
 أٝتاء أبو عبود ،هندة إبراىيم ،الكفايات الًتبوية البلزمة ١تعلمي الًتبية ا١تهنية ُب ظل التوجو ٨تو
االقتصاد ا١تعرُب ُب األردف ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد ،1
.2015
 كوثر اٟتراحشو ،أثر بيئة التعلم بالوسائط ا١تتفاعلة القائمة على ا١تشكلة ُب مبحث علوـ األرض
كالبيئةُ ،ب فهم طبيعة العلم كتنمية مهارات التفكَت اإلبداعي "دراسة ميدانية لدل عينة من

طالبات ا١ترحلة األساسية العليا ُب األردف"٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،1
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معوقات استخداـ التقانة من قبل ا١تعوقُت ٝتعيان كاٟتلوؿ ا١تقًتحة
ٚ تاؿ أبو زيتوف ،صاحل الشرفات ّ ،

٢تا ُب ضوء بعض ا١تتغَتات ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد ،1

.2015

 باسل الشديفات ،دكر ا١تشرفُت الًتبويُت ُب تطوير األداء ا١تهٍت ١تعلمي الدراسات االجتماعيّة ُب
مديرية الًتبية كالتعليم للواء البادية الشماليّة الغربيّة ُب ٤تافظة ا١تفرؽ٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلومالًتبوية ك النفسية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

ٝ تَتة سبلمي  ،اٟترية الفكرية كالوسطية كاالعتداؿ ُب أدب اٞتاحظ٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ
االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

 فاطمة ٕتور ،توظيف القطا فنينا ُب ٪تاذج من شعر صدر اإلسبلـ كالعصر األموم٣ ،تلة اآلداب ك
العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

 حسناء أقدح ،ا١تناظرات بُت األزىار ُب األدب األندلسي٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،2+1
قصة
القصة القرآنيّة ) ّ
 رائد ٧تيب طافش ،حسُت األسود العظامات ،ببلغة التّ ُّنوعات األسلوبيّة ُب ّ
موسى عليو السبلـ٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

 أمل ٛتدم دكاؾ ،تفاع مستول التعليم كالوقاية من اٞترائم ا١تستحدثة ُب اجملتمع العريب٣ ،تلة
اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

 هباء الدين تركية  ،ا١تقوالت الدٯتغرافية عند ابن خلدكف٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،2+1
 إسعاؼ ٛتد  ،مفهوـ ا١تواطنة لدل الشباب اٞتامعي

-دراسة ميدانية ُب جامعة دمشق٣ ،تلة

اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
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 صاحل شقَت ،شوبنهاكر بُت التشاؤـ ا١تيتافيزيقي كالتفاؤؿ الركمنطيقي٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ
االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
 عماد فوزم ُشعييب ،مشركع لتأسيس فلسفة جديدة على ضوء إشكاليات إبستمولوجية كفقان
للفيزياء ا١تعاصرة" :الصفر الذم ليس عدمان"٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،2+1
 ىٌت اٞتزر ،ا١تنطق السينوم :موضوعو كعبلقتو بالفلسفة٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،2+1
 أٛتد علي ٪)،توذجان Horizon :اختيار النظم اآللية ا١تتكاملة إلدارة ا١تكتبات كمراكز ا١تعلومات
)نظاـ األفق٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
 ىيثم ٤تمود،استخداـ ا١تكتبة االلكًتكنية اجملانية على الشابكة )اإلنًتنت( ُب عملية التعلم )دراسة
ميدانية(٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

 إبراىيم أٛتد سعيد ٖ،تديات األمن ا١تائي العريب٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد

،31

العدد .2015 ،2+1

 هبجت ٤تمد ٖ ،تديد ا١تعايَت ا١تساحية كالكارتوغرافية لقواعد كبنوؾ ا١تعلومات اٞتغرافية٣ ،تلة
اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
 أسامة قدكر ،الرياض  -دراسة ُب جغرافيػة ا١تػػدف٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد

،31

العدد .2015 ،2+1

السن كإدارة ا١توارد ا١تائية فيو٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ
 مرَل ٚتعة عيسى  ،ىيدركلوجيّة حوض هنر ّ
االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
٦ تدكح الدبس ،األسس النظرية كا١تنهجية لقياس مستول تطور ا٠تدمات السكانية ُب ا١تراكز
العمرانية كاألقايل٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
 أديب ا٠تليل ،مفهوـ اإلقليم اٞتغراُب االقتصادم كجوىره -االجتماعي كأ٫تيتو ُب الدراسات
اٞتغرافية )دراسة نظرية منو٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
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 عمار النهار ،متاحف الًتاث األثرم أ٫تيتها كدكرىا ُب اجملتمعات ا١تعاصرة٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ
االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1
 سعيد اٟتجي ،السبق العريب اإلسبلمي ُب اإلبداعات الفيزيائية٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

٣ترد تاريخ :األبعاد السياسية ُب مسرحييت
 سوسن اٞتزائرم ،ليستا َ

"توماس أكؼ ككد ستوؾ"

ك"كامباسبيو"٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

ِ
غاسكل "نورث آند ساكث" كركاية إم إـ فورسًت
 نايف الياسُت،التسوية ا١تستمرة :ركاية إليزابيث
"ىاكاردز إند"٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2+1

 فاتن كوكة،لغة اإلعبلـ العريب٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 فادية ا١تليح حلواٍل ،اٞتانب العلمي ُب رحلة العبدرم٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،3

 سليماف الضاىر ،النسق بُت ا١تنهج كالتأكيل٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،3

 عماد فوزمُ شعييب ،مسائل ُب إبستمولوجيا الفيزياء الكمومية "ا١تيتافيزيقا ُب صلب ا١تعرفة
العلمية٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 إسعاؼ ٛتد ،رأس ا١تاؿ االجتماعي :مقاربة تنموية٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،3

 هباء الدين تركية ،لطبلؽ ُب القطر العريب السورم من ) 2000دراسة ٖتليلية(٣ ،تلة اآلداب ك
العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

٤ تمد رفعت ا١تقداد ،التحوالت اٟتديثة ُب التوزع اٞتغراُب ُب القطر العريب السورم بُت عامي
 1960ك  2010ـ٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
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٦ تدكح الدبس ،دراسة ٖتليلية للتنظيم ا١تكاٍل لشبكة ا١تنشآت كا١تراكز ا٠تدمية ُب ا١تدف٣ ،تلة
اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 مرَل ٚتعة عيسى ،العبلقة بُت اٞترياف النهرم كا٢تطل ُب حوض العاصي٣ ،تلة اآلداب ك العلوـ
االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

 غزكاف سلوـ ،مفهوـ االستطالة كاالستدارة ،كطرائق ترتيب اجملارم ا١تائية )دراسة مورفومًتية(٣ ،تلة
اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 قاسم الربداكم  ،النمو السكاٍل كمشكلة السكن العشوائي ُب مدف مراكز احملافظات السورية بُت
أعواـ )٣ ،(2010-1981تلة اآلداب ك العلوـ االنسانية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 بساـ بدراف ،مقارنة بُت جداكؿ فوكالوفيتش كا١توديل ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد
 ،30العدد .2015 ،1

السيد ْ،تث ٥تربم حوؿ سلوكية االنفراغات ا١تنزلقة ُب ٕتهيزات التوتر العايل §اٟتاكية على
 علي ّ
ثغرات ىوائية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

 مهلب الداكد،ا١تعاٞتة اٟترارية ُب سلوؾ اىًتاء اا٠تليطة ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد
 ،30العدد .2015 ،1

٤ تمد مازف يعقوب ،تأثَت ا١تعاٞتة اٟترارية بالتعتيق ُب مقاكمة التآكل الكيميائي النقرم
للفوالذا١تارتنسييت ا١تقاكـ للصدأ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد
.2015

 ،30العدد ،1

٤ تمد صاٟتاٍل ،بإستخداـ خوارزمية موازنة اٟتمل ا١تلخص باللغة ٖ WiMaxتسُت أداء الشبكات
البلسلكية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

٤ تمد نادر زيداف ،اإلقبلؿ من عامل االحتكاؾ باستخداـ تيار ثبلثي االٕتاه ُب أثناء خراطة
الفوالذالسبائكي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
 عاطف عامر ،طريقة عامة للحساب اٟترارم ١تبخرات كمكثفات ٤تطات التربيد ا١تلخص باللغة،
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
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٤ تمود هباء الدين بٍت ا١ترجة ،أ٘تتة قياس بارامًتات العملية التقنية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
 سبلـ ٤تمود ٖ،تليل التداخل الكهرطيسي اٟتيوم٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد
 ،30العدد .2015 ،1

 غساف شدكد ،إطار عمل إلدارة التعمية العتبية ُب البيئات الشبكية ا١توزعة٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
٤ تسن حسامو ٤،تاكاة مولدات اإلشارة لئلشارات الدفقية كغَتالدفقية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
ا٢تندسية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

ٚ تعة الزىورم ،تطوير طريقة ضوئية كأخرل باالستشراب السائل عايل األداء ١تعايرة األزيبلستُت

بوصفو مادةن أكليةن كُب أشكالو الصيدالنية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد
.2015 ،1

 كائل األغواٍل ،عصاـ الناصر ،الكشف عن الفعالية ا١تضادة لبللتهاب ٠تبلصة نبات الزعركر
اٟتراجي على اٞترذاف احملدث لديها االلتهاب ا١تفصلي ٕتريبيان٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

 صوُب الربكيل ،التسمم الكحويل بالعرؽ ا١تصنع منزليان كضركرات تطبيق نظاـ ا١تراقبة٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

 أٛتد ا١تنديلي ،عبلقة الربكتُت الورمي  p 53مع كاٝتة التكاثر ا٠تلوم  ki 67كتعبَت القرنُت
ا٠تلوم ُ 17ب السرطاف البشركم الفموم شائك ا٠تبليا دراسة نسيجية مناعية ٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

 باسل عازر علي جبارة  ،دراسة شعاعية لتأثَت ا١تسافة بُت زرعات ُ Euroteknikaب امتصاص
قمة النتوء السنخي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
٤ تمد التيناكم شذل قوشجي ،تقييم فعالية الرببوفوؿ الوريدم كسبلمتو ُب تركُت ا١تعوقُت ُب
غرفة العمليات٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
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 أٛتد جهاد عابدين ،التدبَت اٞتراحي الباكر ٟتاالت العرج ا١تتقطع العصيب٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
ٝ تر قباٍل بشار ٨تاس ،دراسة مقارنة بُت الكيتوركالؾ كريديان كاٟتصار ا١تغبٍت ُب هناية العمل
اٞتراحي للتسكُت بعد اٞتراحة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد
.2015

 ،30العدد ،1

 عبد الرٛتن األيويب ،سليماف غاًل ،أـ دـ الشرياف السباٌب خارج القحف :دراسة حالة مرضية،
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
٧ تول رقماٍل ،مقارنة بُت ٤تلوؿ ر٧تر الكتات ك٤تلوؿ ىيدرككسي-ايتيل ستارتش منخفض الوزف
اٞتزيئي ) (HES 130 0،4لبلستخداـ ُب دارة القلب كالرئة االصطناعية ٣ ،تلة جامعة دمشق

للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

 هتاٍل علي  ABO ،تواتر الزمر الدموية كباقي النظم الدموية ُب سورية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
 سحر الياس غيثاء منصور فوزم النجار٤ ،تمد علي السطلي

،دراسة  15نظامان من أنظمة

التكرارات الًتادفية القصَتة  STRsلدل عينة من الشعب السورم ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
٤ تمد عمر الطويل ،دكر إعادة التجريف الباكر ُب خفض معدؿ نكس سرطاف ا١تثانة ُب ا١ترحلة
٣ ،T1تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

 فايز الدغبلكم ،جودة اٟتياة عند ا١ترضى الذكور ا١تصابُت باٟتاصة األندركجينية الوراثية من

مراجعي مشفى األمراض اٞتلدية بُت  2012/2/12ك ٣ ،2013/12/31تلة جامعة دمشق
للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1

٤ تمد ا١تبارؾ ،صاحل اٟتاًب٤ ،تمد األكحل ،تشخيص قلب ثبلثي األذينات على حساب األذينة
اليمٌت )تقرير حالة طبية (٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
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 حساف عاشور  ،مقارنة قدرة مواد حشو األقنية الراتنجية اؿ)  (ResilonTMكالتقليدية على
االرتباط بالعاج اٞتذرم٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
 خلدكف دركيش ،زافُت قره بيت٤ ،تمد أيهم دركيش ،التخطيط االفًتاضي لًتميم االستئصاالت
اٞتراحية للفك السفلي باستخداـ الصور الرقمية ك تقنية العناصر ا١تنتهية )دراسة حالة مرضية (،

٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،30العدد .2015 ،1
ٝ تَت سركر ،فعالية الكارفيديلوؿ كسبلمتو ُب االعتبلؿ التوسعي للعضلة القلبية عند األطفاؿ ٣ ،تلة
جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ىياـ ٤تمود ،توسيع تضيق برزخ األهبر ا١تعقد بالقثطرة القلبية باستعماؿ الشبكة ا١تغطاة من نوع
ببلتُت تشيثاـ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
٤ تمد نبوغ العوا ،دراسة أنثركبومًتية لتقييم التشوىات األنفية عند مرضى شقوؽ الشفة أحادية
اٞتانب٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
٤ تمود مللي ،التغَتات السمعية التالية ٞتراحة حج النتوء ا٠تشائي ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 حسُت علي الزامل ،دراسة مقارنة بُت تركيب زر الكبلـ ُب أثناء العمل اٞتراحي كبعده لدل
ا١ترضى اجملرل ٢تم استئصاؿ حنجرة تاـ ُب مشفى ا١تواساة ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية،

اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 أيهم سعيد ،جراحة قاعدة األنف كعبلقتها بتبارز ذركة األنف٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 ميسوف ٤تمد رمضاف ،دراسة مقارنة بُت استخداـ ا١تعايَت السريرية كحث العصب احمليطي ُب
مراقبة اٟتصار العصيب العضلي ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد

 ،31العدد ،2

.2015
٧ تول رقماٍل ،تأثَت تقنية التطويع الرئوم ُب ٖتسُت األكسجة الشريانية كزمن التهوية االصطناعية
بعد جراحة القلب ا١تفتوح٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 فايز الدغبلكم ،عوامل االختطار عند مرضى األكراـ البشركية غَت ا١تيبلنينية٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 مازف النابلسي ،استئصاؿ ا١ترارة بالتنظَت ُب مستشفى ا١تواساة ػ جامعة دمشق ٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 عبد الرٛتن األيويب ،سليماف غاًل ،متبلزمة ٥ترج صدر شرياٍل ٥تتلطة :دراسة أربع حاالت نادرة
كمراجعة ُب األدب الطيب٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
٤ تمد علي النحاس ،سليماف غاًل ،ارتفاع الضغط الوعائي الكلوم :مقاربات عبلجية كمراجعة ُب
األدب الطيب٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
٤ تمد أٯتن ٛتشو  ،العبلقة بُت إنتاف ا١تهبل بالعقديات اٟتالة للدـ بيتّا من الزمرة

 Bكالوالدة

ا١تبكرة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 سامر قصبة  ،تأثَت فعالية إغبلؽ انثقاب ٥تاطية اٞتيب الفكي باستخداـ مادٌب تغطية :دراسة
راجعة متعددة ا١تراكز٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 شذل قوشجي٤ ،تمد بشَت ا١تنقل ،تقييم فعالية الكبح اٟتركي كالًتكُت با١تيدازكالـ ُب معاٞتة
أسناف مرضى الشلل الدماغي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية
.2015

 ،اجمللد  ،31العدد ،2

 عمر حشمة  ،دراسة مقارنة بُت استخداـ الشرائح ا١توضعية كالشرائح اللسانية ذات القاعدة

األمامية ُب إغبلؽ نواسَت قبة اٟتنك األمامية متوسطة ككبَتة االتساع٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ

الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 سعاد عبود ،تأثَت تركيب القالب الراتنجي ُب التقلص التصليب ١تواد الكومبوزيت٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 خلدكف دركيش ،زافُت قره بيت ،دراسة استيعادية ألسباب قلع األسناف ١تراجعي كلية طب
األسناف ُب جامعة دمشق٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 مهند السعدم ،انتشار أصناؼ الدرد اٞتزئي كاستعماؿ األجهزة ا١تتحركة اٞتزئية عند مرضى
طبلب ما قبل التخرج ُب جامعة دمشق٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،2

كتغَت زاكية ا٨تناء األقنية اٞتذرية احملضرة بنظامي
 كيندا ليوس ،دراسة ٥تربية لتقييم زمن العمل َّ

 Twisted fileك ٣ ،Protaperتلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد ،2

.2015

 علي أبو سليماف ،تقييم اإلجراءات العبلجية ا١تستخدمة ُب تدبَت التهاب األنسجة حوؿ السنية
اٞتائح ُب جامعة دمشق٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 سحر الياس٤ ،تمد علي السطلي ،غيثاء منصور ،بساـ احملمد

،اٞتمع بُت ٖتاليل ا١تتواليات

ا١تتكررة على الصبغيات اٞتسمية كالصبغي ُ Yب تأكيد نسب األطفاؿ الذكور ُب حالة سفاح
األقارب )تقرير حالة(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

 ميسوف رمضاف ،أذية رئوية حادة بعد نقل ببلٝتا طازجة ٣تمدة كدـ ُب جراحة بطن ٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
٤ تمد علي النحاس  ،سليماف غاًل ،نتائج إعادة استقناء انسداد الشرياف اٟترقفي األصلي التاـ ،
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 فوز حسن ،دراسة تأثَت التَتبينافُت كعبلج نبضي ُب سعفات األظافر دراسة عبلجية مقارنة
مفتوحة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 أكثم ا٠تطيب ،تشوه األنف ا١ترافق النشقاؽ الشفة كحيد اٞتانب دراسة راجعة ُب مشفى
ا١تواساة اٞتامعي شعبة اٟتركؽ كاٞتراحة الًتميمية  ،،2013-2011اجمللد ،العدد.2015 ،
 غساف ٛتزة ،السريريات كالدراسة الشعاعية كالعوامل ا١تؤىبة ُب خثار اٞتيوب كاألكردة الدماغية،
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 أٛتد جهاد عابدين ،استئصاؿ الورـ القحفي البلعومي عرب تنظَت اٞتيب الوتدم٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
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 أٯتن البلخي ،دكر التهوية اآللية ُب تدبَت اٟتالة الربوية كا١تضاعفات التالية ٢تا ُب كحدة العناية
ا١تشددة عند األطفاؿ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 علي عريب  ،أكراـ اٟتفرة ا٠تلفية نظَتة البشركية :ا١تظاىر السريرية  ،نتائج التدبَت اٞتراحي ٣ ،تلة
جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 علي خضر خليفة ،التدبَت اٞتراحي لؤلكراـ ا١تخاطية القلبية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

 عبداهلل نوفل ،رستم مكيّة ،العبلج احملافظ للقدـ القفداء الركحاء البدئية ْتسب طريقة بونسييت ،
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

 قاسم إبراىيم باشا ،اللوحة التشر٭تية ا١ترضية الكلوية عند مرضى ا١تتبلزمة النفركزية دراسة 128
حالة ُب مشفى ا١تواساة اٞتامعي بدمشق٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،3
 ماىر سيفو  ،الفائدة السريرية من ا١تشاركة الدكائية )

 (Lapatinib + Capecitabineعند

مريضات سرطاف الثدم االنتقايل ٣ ،+HER2تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،3
 نذير عبود ،النتائج السريرية ٞتراحة أكراـ اٟتفرة ا٠تلفية دكف كجود شنت قبل اٞتراحة٣ ،تلة
جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
٤ تمد حساف جعفو  ،تقييم الشفاء العظمي ُب أثناء عملية تطويل العظم بالشد بعد تطبيق ا١تواد
ا١تثبطة لبلمتصاص العظمي  -دراسة شعاعية ٣ ،-تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية
 ،31العدد .2015 ،3

 ،اجمللد

٤ تمد الطياف ،تقييم عمق نفوذ ٜتسة رؤكس إركاء لبية ُب أقنية صنعية مستقيمة ٤تضرة بنظاـ
) Protaperدراسة ٥تربية(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 علي الشيخ حيدر  ،دراسة تأثَت الداء السكرم )ا٠تضاب الغليكوزم( ُب عدد األسناف ا١تفقودة
ُب الفم٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
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 مازف ديوب  ،دراسة قدرة ا٠تتم الذركم لثبلثة معاجُت حشو قنوم جذرم ذات أساس راتنجي
)دراسة ٥تربية(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 ىشاـ العفيف ،انتشار اآلفات حوؿ الذركية ُب األسناف ا١تعاٞتة لبيان عند السكاف السوريُت

البالغُت كعبلقتو بنوعية حشوة القناة اٞتذرية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد ،31

العدد .2015 ،3
 ياسر ا١تدلل ،باسل براد  ،تقييم أسباب فشل حقنة الفك السفلي لدل قلع األسناف من قبل
طبلب السنة ا٠تامسة جامعة دمشق كلية طب األسناف٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية

،

اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 كيندا ليوس ،دراسة ٥تربية ١تقارنة التسرب الذركم بعد ٖتضَت مساكن األكتاد اٞتذرية بتقنيتُت
آليتُت ٥تتلفتُت إلزالة الكوتابركا٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية

 ،اجمللد  ،31العدد ،3

.2015
 أسامة اٞتبّاف  ،مقارنة مساحة معجوف اٟتشو بُت تقنييت التكثيف اٞتانيب كالتكثيف العمودم

باألمواج ا١تستمرة ُب ثبلثة مستويات من األقنية اٞتذرية للضواحك السفلية ٣ ،تلة جامعة دمشق

للعلوـ الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 حسُت أبو حامد ٤،تمد عادؿ مفيت ،مهػػند البلخي  ،يزف مصطفى  ،عمرا ن رضػا ،رامي
العيسمي ،مروة عبدو ،دراسة موثوقية جهاز ُ Arcus- Digmaب ٗتطيط حركات الفك
السفلي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 طبلؿ فهمي النحبلكم ،سعاد عبود ،عبلء الدين دركيش ٖ،ترم النخر ا١تتبقي ُب التحضَتات
السنية احملافظة امل نجزة من قبل طالب ما قبل التخرج ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 طبلؿ النحبلكم ،كناف حسن  ،األمل التايل للمعاٞتة اللبية اٟتية لؤلسناف كحيدة اٞتذر ا١تنجزة
بتقنيات ٖتضَت قنوم ٥تتلفة ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية
.2015
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 مازف ديوب ،طبلؿ النحبلكم  ،تأثَت رطوبة العاج ا١تتبقية بعد التخريش اٟتمضي ُب التسرب
اٟتفاُب لًتميمات الراتنج ا١تركب من الصنف ا٠تامس -دراسة ٥تربية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الصحية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
٤ تمد الطياف ،أسامة اٞتباف ،مازف ديوب  ،أثر ٗتفيض اإلطباؽ ُب األمل التايل للمعاٞتة اللبية
لؤلسناف ا٠تلفية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية  ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 كفيقة زرزكر ،ندل دىنة ،دانية االسطواٍل  ،رغد سر ي ،رغد عالء الدين ،إيمان الحمصي،
فعالية القيسوـ ا١تنجلي )القيسوف( ُب تدبَت الداء السكرم ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الصحية ،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 مشهور غاًل ك ٤تمد ا١توىل ،تقييم سالالت مبشرة من فول الصويا ُب ظركؼ بيئية ٥تتلفة ُب
سورية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 زينب تدبَت ك حسن عزاـ ك كليد العك ك ٝتَت األٛتد ،السلوؾ الوراثي لبعض الصفات الكمية ُب
ىجُت من القمح القاسي ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 زينب تدبَت ك حسن عزاـ ك كليد العك ك ٝتَت األٛتد ،العبلقات الوراثية للغلة اٟتبية كمكوناهتا ُب
القمح القاسي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 علي عقل يونس ك ٤تمد يوسف صبوح ك ٝتَت علي األٛتد

،درجة التوريث كالتقدـ الوراثي

كمعاملي االرتباط ا١تظهرم كا١تركر لبعض الصفات الكمية ُب ىجينُت من الذرة الصفراء )

Zea

٣ ،.mays Lتلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 رنا النجار ك ٤تمود صبوح ك سعود شهاب

،تقدير عبلقات االرتباط كالنحدار بُت كل من

ارتفاعي النبات كالعرنوس كبعض الصفات االنتاجية ُب الذرة الصفراء ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 مهدم العطرات ك٤تمود صبوح ك كليد العك

،التباين كاالرتباط كٖتليل معامل ا١تسار لبعض

صفات الغلة ُب ىجن من القمح القاسي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،1
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 غادة جنود ك أٯتن الشحاذة العودة ك حسُت احملاسنة ،دكر بعض ا١تمارسات الزراعية ُب زيادة
كفاءة استعماؿ اآلزكت كٖتسُت ا٠تصائص النوعية لدل بعض أصناؼ القمح ا١تزركعة بعبلن،
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 لينا البشوات ك ٤تمود صبوح ك كليد العك ،ا١تؤشرات الوراثية لبعض الصفات الكمية ُب ىجن

من الشعَت) ٣ ،(.Hordeum vulgare Lتلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،1

ٝ تية أٛتد جبل ك سوسن السعدم ك غادة عبوس ،دراسة التباين كمعامل االرتباط ا١تظهرم بُت
الغلة كبعض مكوناهتا ُب طرز ٥تتلفة من الفجل احمللي ٣ ،.Raphanus sativus Lتلة جامعة
دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 سندس البشَت كبشرل ىوال كسهيل حداد ك٤تفوظ البشَت ،تأثَت ا١تعاٞتة بأشعة غاما ُب ا٠تصائص
الفيزيائية كاٟتسية لثمار الربتقاؿ فبلنسيا ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،1
 صبا سرحاف ك فيصل حامد ك كائل يوسف ك اٯتاف مطر ك نشأت أبو طافش ،التوصيف اٞتزيئي
لبعض أصناؼ كأصوؿ اللوز ُب سورية باستخداـ ا١تؤشرات الػ ٣ ،SSRsتلة جامعة دمشق للعلوـ

الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 ركعة البيلي ك بساـ أبو ترايب ك موفق جبور ك رمزم مرشد

،استجابة البصل للرش الورقي

ٔتستخلص أعشاب البحركٛتض اٞتربيليك عند مستويات ٥تتلفة من الرم ٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 ناصر طراؼ ابراىيم ،تقدير إنتاجية حقوؿ القطن من مرحلة ٪تو مبكرة باستخداـ الصور الفضائية
ُب منطقة اختبارية )قرية الكالطة( ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد ،1
.2015
 ميادة السمُت ك صفاء ٧تبل ك حناف شرايب ،تأثَت ا١تعامبلت السمادية كطرائق التعبئة ا١تختلفة ُب
زيادة القدرة التخزينية لصنف اٞتزر نانتس ٣ ،Nantesتلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،1
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 مهند حاج مصطفى ك لينة األمَت ك بساـ العقلة ك ٝتر عيسى ،تعريف عزالت ٤تلية من بكتَتيا
ٛتض اللنب منتجة للسكريات ا١تتعددة ا٠تارجية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،1
 سحر العطار ك صياح أبو غرة ك أٛتد ىداؿ ،عزؿ كتوصيف أنواع بكتَتيا ٛتض اللنب من بعض
منتجات األلباف السورية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 جهاد التل ك أٛتد ىداؿ ك أنور اٟتاج علي ،تعيُت مستول األفبلتوكسُت ُ M1ب اٟتليب ا٠تاـ
كاٞتنب األبيض ا١تباع ُب أسواؽ دمشق بوساطة الكركماتوغرافيا السائلة عالية األداء٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 ماجد الدكاؾ ك سليماف سلهب ك ىيثم السيد ك ا١تعتصم باهلل الدقر ك رعد عبد الكرَل ٕ،تنيس
أجنة األبقار الشامية باستخداـ تقانة التفاعل التسلسلي البوليمَتازم ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ

الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 كساـ الصيفي ك سليماف سلهب ك خالد النجار ،الفًتة بُت الوالدتُت ُب األبقار الشامية كالعوامل
ا١تؤثرة فيها٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
 حيدر علي ك حسن حبيب ،تأثَت العامل ا١تناخي ُب بعض خصائص الًتبة كتكوينها ُب سهل
حوراف ،،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1
٤ تمد بشار ٤تمد خَت الشلق َ ،دكاؿ طلب ٕتار التجزئة على سلعة األرز ُب ٤تافظيت دمشق كريفها
من سورية ،،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 منار كحيلة ،تأثَت إضافة مستويات ٥تتلفة من البليسُت كا١تيثيونُت ٠تلطات الفركج ُب بعض
مواصفات الذبيحة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،1

 علي جرار كحساف عبيد كحسُت الزعيب ،تأثَت اإلجهاد ا١تلحي ) ُ (NaClب بعض مؤشرات النمو
ك٤تتول اليخضور ُب أصل العنب  SO4ا١تستزرع ٥تربيان٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،2
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 رائد لطفي أٛتد كعماد العيسى ك٤تمد بطحو ،دراسة نسبة ٧تاح تطعيم ثبلثة أصناؼ عنب ٤تلية
على أربعة أصوؿ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 غانية معبل كصفاء ٧تبل كبديع ٝترة ،أثر التغذية بطرؽ كتراكيز ٥تتلفة من ا١تخصب العضوم
"ىيوماكس" ُب ٪تو نبات الفاصولياء

كإنتاجيتو ) ٣ ،(.phaseolus vulgaris Lتلة جامعة

دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
٤ تمد نائل خطاب ك ٤تمد عبد العزيز كيوسف ٤تمد ،التباين كالعبلقات الوراثية كا١تظهرية بُت
اإلنتاجية كمكوناهتا ُب القطن٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد
.2015

 ،31العدد ،2

 عبد اٟتكيم القشعم ٖ،تديد ا١توعد كالكثافة النباتية األمثل لزراعة صنفُت من الفوؿ العادم ٖتت
ظركؼ منطقة تدمر٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 يوسف ٪تر كٯتامة اٟتصرم ،تأثَت الكثافة النباتية ُب بعض الصفات اإلنتاجية كالنوعية لصنف الذرة
الصفراء غوطة ٣ ،1تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 رنا عبداهلل منوخ كحسن عزاـ كشاىيناز عباس ،التنوع الوراثي لطرز من الشعَت ا١تزركع ُب سورية

باستخداـ كاٝتات ٣ ،L. Hordeum vulgareتلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد ،31

العدد .2015 ،2
 لينا البشوات ك٤تمود صبوح ككليد العك ،قوة ا٢تجُت كدرجة السيادة كمعاملي االرتباط كا١تركر

للغلة اٟتبية كبعض مكوناهتا ُب الشعَت) ٣ ،(.Hordeum vulgare Lتلة جامعة دمشق للعلوـ
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 نباؿ الصاحل ك كسيم ا١تسرب كأٛتد ياغي ،استخداـ نظاـ ا١تعلومات اٞتغراُب كتقنيات االستشعار
عن بعد ُب ٪تذجة ا٧تراؼ الًتبة ا١تائي ُب منطقة ضهر اٞتبل /السويداء٣ ،تلة جامعة دمشق

للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 إبراىيم قادكس ك٤تمد سعيد الشاطر كحياة كطفة ،تقييم التلوث بالرصاص لًتب مدخل مدينة
درعا الشمايل٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
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 عبيدة ا١تصرم ك سليماف سلهب ،العوامل ا١تؤثرة ُب إنتاج اٟتليب ا١تعدؿ على أساس  305أياـ
،31

عند بقر ا٢تولشتاين فريزياف ُب مزرعة خرابو٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد
العدد .2015 ،2

 حسُت العلي ك٤تمد احملركس كٚتاؿ سكوٌب ،تأثَت إضافة فيتامُت )  (Cكاإلجهاد اٟترارم ُب بعض
مؤشرات ا٠تصوبة كالتفريخ عند طيور الفرم الياباٍل٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد .2015 ،2
 حسُت العلي ك٤تمد احملركس كٚتاؿ سكوٌب ،تأثَت اإلجهاد اٟترارم كإضافة فيتامُت ُ Cب بعض

مؤشرات الدـ عند طيور الفرم الياباٍل٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد ،2

.2015
 ،استخبلص أشباه الكاركتينات من ٜتَتة

ٝ تر عيسى كأنور اٟتاج علي كلينا األمَت

 Rhodotorulaا١تعزكلة من مصادر ٤تلية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،2
 سهى حبيب ك صباح يازجي كلينا األمَت ،غربلة عزالت ٤تلية من بكًتيا  Streptomycesلتقييم
قدرهتا على إنتاج إنزَل غلوكوز إيزكمَتاز٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد

.2015 ،2
 ربيع األعور كأسامة البدعيش كيوسف شاىُت الشوُب ،كفاءة تصميم نظاـ تربيد أكيل ُب تغَت

بعض صفات اٞتودة لثمار صنف عنب ا١تائدة اٟتلواٍل خبلؿ التخزين ا١تربد٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

 سلول احملمد كشباب ناصر ،قياس الكفاءة االقتصادية كالفنية ١تزارع القطن ا١تركم بطريقة الرم

السطحي ُب منطقة القامشلي )٤تافظة اٟتسكة(٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،2

 نواؼ فر٬تات ك شباب ناصر ،أثر السياسة السعرية ُب العائد االقتصادم ١تزارعي ٤تاصيل القمح
الطرم كالقمح القاسي كالشعَت ُب ٤تافظة اٟتسكة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،2
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ٝ تر إٝتاعيل ،دراسة القدرة التنافسية لصادرات زيت الزيتوف السورم٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2
 زينة سليماف ك عبد الكرَل مقداد ك أٛتد عبد اهلل ،أثر تطبيق منطقة التجارة اٟترة العربية الكربل
)غافتا( على أىم ٤تاصيل الفواكو )التفاح كالربتقاؿ( ُب سورية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،2

ٝ تَت األٛتد كسعود سهاب كغساف اللحاـ كعلي كنوس كالياس عويل ،دراسة االرتباط ا١تظهرم
كٖتليل ا١تسار لصفة الغلة اٟتبية كمكوناهتا ُب طرز ٤تلية من الذرة الصفراء ) ،(.Zea mays L
٣تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 عبد الرزاؽ اسعود ك مأموف خييت كمؤيد ا١تسلماٍل

،تقييم أداء أصناؼ من القمح القاسي

ا١تعرضةلئلجهاد ا١تائي ُب مرحلة اإلشطاء٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،3
 رَل اإلدليب ك٤تمود صبوح كغساف اللحاـ ،تقييم بعض ا١تؤشرات الفيزيولوجية لعدة طرز من الذرة
البيضاء  Sorghum bicolor L. Moenchلتحمل اإلجهاد ا١تائي خبلؿ اإلزىار٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 جبلؿ شعباف عبود ك٤تمود أسعد الشباؾ ككليد صاحل العك

،التباين الوراثي كدرجة التوريث

كٖتليل االرتباط كمعامل ا١تركر ُTriticum aestivum Lب ىجن من القمح الطرم ٣ ،تلة جامعة

دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

 غساف شورل ك نور ِ
مشة ،كصفاء ٧تبل كاقع ا١تناطق ا٠تضراء ُب التجمعات السكنية كسبل
تطويرىا٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 رمزم مرشد كصفاء ٧تبل كفهد البيسكي كنور قباٍل ،الغربلة ُب الزجاج ١تدل ٖتمل بعض سبلالت
البطاطا ا١تنتخبة ٤تليا لئلجهاد ا١تائي ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد ،3

.2015
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٧ تول متعب اٟتجار كبياف ٤تمد مزىركفيصل حامد ،تراكم ساعات تأثَت الربكدة كمعدؿ الًتاكم
ا٠تطي لدرجات اٟترارة ُب سلوؾ بعض أصناؼ الفستق اٟتليب
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ

 غيداء عيد كسهيل حداد كنبيل البطل ،تأثَت نسب )شدة( ٥تتلفة من التقليم ُب أزىار بعض
أصناؼ نبات القرطاسية ٣ ،Hydragea macrophyllaتلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية،
اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

 عبلء ٚتوؿ ك٤تمد بطحة كعماد العيسى ،تأثَت مواعيد كارتفاع منطقة التطعيم ُب قوة ٪تو بعض
أصناؼ التفاح غولدف ديليشيس كستارؾ رٯتسوف كستاركتك ديليشيس
للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3

٣ ،تلة جامعة دمشق

 أٛتد عبد الرٛتن كعمراف الشهايب ،دراسة بعض ا٠تصائص الفيزيائية كالرطوبية للًتبة العرفية ُب
٤تافظة درعا٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 غياث مصباح ٝتينة ك راما عتمة

،تأثَت معامبلت تصنيع عصَت الرماف ُب النشاط ا١تضاد

لؤلكسدة كعبلقتو بالفينوالت ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد ،3

.2015
 جهاد التل كأٛتد ىداؿ كأنور اٟتاج علي ،دراسة بعض العوامل ا١تؤثرة ُب قدرة سبلالت من

بكتَتيا ٛتض اللنب على ربط األفبلتوكسُت ُب اٟتليب ٣ ،M1تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية،

اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 مهند حاج مصطفى كصباح يازجي كلينة األمَت ،تعريف كتوصيف عزالت ٤تلية من بكتَتيا ٛتض
اللنب كاختبار قدرهتا على إنتاج ثنائي االسبيل ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،3
 ماجد الدكاؾ كسليماف سلهب كا١تعتصم باهلل الدقر

،رصد مستول ىرموٍل الربكجيستَتكف

كاالسًتادكيل كعبلقتو بالبلوغ ُب عجبلت البقر الشامي٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد
 ،31العدد .2015 ،3
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 ماجد الدكاؾ كسليماف سلهب كا١تعتصم باهلل الدقر

،رصد نشاط اٞتريبات ا١تبيضية كعبلقتو

بالبلوغ اٞتنسي ُب عجبلت البقر الشامية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،3

 عبيدة ا١تصرم كماجد الدكاؾ ،العوامل ا١تؤثرة ُب عدد التلقيحات البلزمة لئلخصاب الواحد عند
بقر ا٢تولشتاين ُب الساحل السورم ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد ،3

.2015

 نواؼ فر٬تات ،التحليل االقتصادم القياسي لدالة تكاليف إنتاج ٤تصوؿ العدس البعل ُب ا١تنطقة
ا١تطرية األكىل ُب ٤تافظة حلب ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد ،3

.2015

 أٛتد ٤تمد أٛتد عريدة كفيصل مفتاح شلوؼ ،تأثَت استخداـ ا١تدخبلت اإلنتاجية ُب انتاج مزارع
التمور ٔتنطقة كادم الشاطئ ُب ليبيا٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد ،3
.2015
 مضر علي كقاؼ كعلي عبد العزيز كعبدالكرَل مقداد

،استخداـ أىم ا١تؤشرات االقتصادية

كالتسويقية ُب تقوَل بعض ا١تنتجات األلباف ُب الورش الصغَتة ُب ٤تافظة ٛتص

٣ ،تلة جامعة

دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 نشأت صبوح ،ناصر داككد ،سبلـ الكند ،التوصيف اٞتزيئي لبعض األنواع النجيلية الرعوية
باستخداـ مؤشر ٣ ،ISSRتلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،3
 أسامة حسُت قنرب كأٯتن الشحاذة العودة كيوسف ٪تر ،تقييم دكر نظاـ الزراعة اٟتافظة ُب ٖتسُت
كفاءة إنتاجية القمح كمياه األمطار ٖتت ظركؼ الزراعة ا١تطرية

٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ

الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
 عبد الرزاؽ اسعود كمأموف خييت كمؤيد ا١تسلماٍل ،مسا٫تة كرقة العلم ُب الغلة اٟتبية كمكوناهتا
للقمح القاسي ُب ظركؼ الزراعة ا١تطرية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد
.2015 ،4
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 ماجدة الركيلي ك أٯتن الشحاذة العودة كٝتَت األٛتد

 ،تقييم استجابة بعض طرز الذرة

الصفراء .Zea mays Lلتحمل اٞتفاؼ خبلؿ مرحليت اإلزىار كامتبلء اٟتبوب ٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4

 ماجدة الركيلي ك أٯتن الشحاذة العودة كٝتَت األٛتد ٖ،تديد الصفات ا١تفتاحية ا١ترتبطة كراثيان
بتحسُت الكفاءة اإلنتاجية حملصوؿ الذرة الصفراء ُب البيئات اجملهدة مائيان ٣ ،تلة جامعة دمشق
للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4

 رشا البحًتم ،رىل يعقوب٤ ،تمد عصاـ حسن آغا ٖ،تديد مكونات الزيت العطرم ا١تستخلص
من الزعًت الربم كالزعًت ا١تزركع ُب سورية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،4

 مؤيد زىر الدين دركيش ،مأموف خييت ،عبداحملسن مرعي ،تأثَت التلقيح البكتَتم كموعد الزراعة ُب
بعض الصفات اإلنتاجية كالنوعية للفوؿ األخضر ٣ ،.Vicia faba. Lتلة جامعة دمشق للعلوـ

الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4

 نبيلة ٤تمد علي باشا ٤ ،تمد بطحة ،أٛتد عبد القادر  ،فتحي حسن ،تطوير طريقة عملية كفعالة
للتعديل الوراثي لبعض أصناؼ كأصوؿ التفاح باستخداـ مورثة  g2ps1من أجل زيادة ٖتملها
لؤلمراض الفطرية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
 نبيلة ٤تمد علي باشا٤ ،تمد بطحة ،أٛتد عبد القادر

،تطوير طريقة عملية كفعالة لتشكل

األعضاء ا١تباشر للنبات من أجزاء الورقة كٕتديدىا ُب بعض أصناؼ كأصوؿ التفاح
٥ .Malus domestica Borkhتربيان٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد

.2015 ،4

 أٝتاء حسن ،زكريا الناصر ،خالد العسس،تأثَت ا١تستخلصات الكحولية كا١تائية لبعض النباتات ُب
مكافحة نيماتودا السوؽ كاألبصاؿ )  (Ditylenchus dipsaciعلى الثوـ كمقارنتها مع ا١تبيدات
الكيميائية ٥تربيان٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
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 مهند أبو طراب ،ىشاـ الرز ،علي الرباقي ،بعض الصفات البيولوجية كاإلنتاجية لدكدة القز
 .Bombyx mori Lا١ترباة على أصناؼ ٥تتلفة من التوت األبيض ُ Morus albaب العركة
الربيعية٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
 أ٣تد اليوسف ،غساف ابراىيم ،التوزع العمودم كحيوية بذكر األعشاب الضارة ُب مقطع الًتبة
ٖتت أشجار الفستق اٟتليب ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
 ماجد الدكاؾ كعبيدة ا١تصرم  ،العوامل ا١تؤثرة ُب مدة اٟتياة اإلنتاجية عند أبقار ا٢تولشتاين ٖتت
ظركؼ اإلنتاج ا١تكثف ُب الساحل السورم ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

،31

العدد .2015 ،4
 سامل السعد ،موسى عبود ،عهد أبو يونس،تأثَت إضافة الربكبيوتيك كالربيبيوتيك كمحفزات ٪تو ُب
بعض ا١تؤشرات اإلنتاجية للفركج ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد ،4

.2015
 ركعة حورم طلي٤ ،تمد خَت طحلة٤ ،تمد ٤تمد  ،تأثَت طرائق التجفيف ُب جودة شرائح التفاح
ا١تعاملة ٔتحاليل سكرية ٥تتلفة ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد ،4

.2015
الشػلق ،نسرين إدريس ،سهيل خياط ،الْ َك َفاءَة االقتِصاديِّة لِصنفي شَّعَت أبيَض ُ٤تَسن
بشػار َّ
٤ُ تَ َّمد َّ
منط ِ
كفُرات 4ا١تزركعُت ُب ِ
الزراعي الثَّانية ِمن سور ِية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ
قة االستِقرار ِّ
َ َ
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
ٝ تر إٝتاعيل ،دراسة القدرة التنافسية لصادرات التفاح السورم

٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ

الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4
 حيدر علي ،حسن حبيب ،كسيم مسرب ،الًتكيب ا١تعدٍل لبعض الًتب ُب سهل حوراف ٣ ،تلة
جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4

 منال إبراىيم وحسن المجو كﺃكرـ البلخي ،تأثَت إضافة مستويات ٥تتلفة من الكربيت الزراعي
ُب بعض ا٠تصائص الفيزيائية كا١تائية لًتبة كلسية ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،4

179

تقرير البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة دمشق لعام 2015

 فراس الغماز ،كسيم ا١تسرب ،كديد عرياف ،استخداـ تقانات االستشعار عن بعد كنظم ا١تعلومات
اٞتغرافية ُب دراسة تأثَت اٞتفاؼ على زراعة ٤تصوؿ الشعَت البعل كإنتاجيتو ٣ ،تلة جامعة دمشق

للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،4

٤ تمد الصاحل ك ڤولفغانغ ىولتز ككريستوؼ كنور ،مقارنة معامل الًتبية الداخلية ُب معز البور
اعتمادان على سلسلة النسب كتكرارات التوابع الدقيقة ٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد

 ،31العدد .2015 ،5

٤ تمد الصاحل ك ڤولفغانغ ىولتز ككريستوؼ كنور ،تقييم الًتكيب الوراثي اٟتايل ضمن ٣تتمع معز
البور باستخداـ كاٝتات تكرارات التوابع الدقيقة٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد ،31
العدد .2015 ،5
٤ تمد عبد اٞتليل ،أنور ا١تعمار ،غساف ابراىيم ٖ،تديد درجة القرابة الوراثية بُت بعض طرز القبار
الشوكي باستعماؿ تقنية تكرارت التسلسبلت البسيطة) ٣ ،(ISSRتلة جامعة دمشق للعلوـ
الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،5
 نور القباٍل ،ركال بايريل ،رمزم مرشد ،بساـ أبو ترايب ،فهد البيسكي،التغَتات ُب نشاط اإلنزٯتات
ا١تضادة لؤلكسدة كالتعبَت ا١تورثي ُب نباتات البندكرة ٖتت ظركؼ اإلجهاد اٟتلويل ٣ ،تلة جامعة
دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،5
 رائد لطفي أٛتد ،عماد العيسى ٤،تمد بطحو ،دراسة تشر٭تية للتوافق بالتطعيم بُت بعض أصوؿ
العنب كأصنافو٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،5
 صبا سرحاف ،فيصل حامد ،كائل اليوسف  ،التباينات ُب مورثة  matKبُت بعض أنواع جنس الػ
 Prunusكضمنها٣ ،تلة جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،5
 صبا سرحاف ،فيصل حامد ،كائل اليوسف ،إٯتاف مطر  ،الكشف عن التغايرات النيكلوتيدية عند
بعض أنواع اٞتنس  Prunusباستخداـ تقنية الػ  ecoTILLINGالمعتمدة على األغاروز ٣ ،تلة

جامعة دمشق للعلوـ الزراعية ،اجمللد  ،31العدد .2015 ،5
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