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تسلسل

عنوان المشروع البحثي

اسم الجهة الطالبة

باللغة العربية

جامعة تذرين
1

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

المدير

أعضاء فريق البحث

د .فهاز األزكي

د.عفاف سميسان
د .عبج الكريم العبجهلل

الطرق البحثٌة الجٌولوجٌة
لتصنٌف بعض الفلزات الهامة
فً سورٌة

د .دمحم معروف قهجة
ج .خجيجة عثسان

2

عزل سالالت خمٌرة خبز
محلٌة ودراسة كفاءتها اإلنتاجٌة
الستخدامها فً إنتاج خمٌرة
الخبز و تحسٌن كفاءة الخمٌرة
المستعملة حالٌا.

معسل خسيرة حمب-
السؤسدة العامة لمدكر

السعيج العالي إلدارة
نموذج ممترح للعاللة بٌن الرضا األعسال
3

الوظٌفً و سلوكٌات المواطنة
التنظٌمٌة ونواٌا ترن العمل
–دراسة مٌدانٌة على لطاع
المشافً فً سورٌة

د.دمحم عارف كيالي

تنمٌة موارد بشرٌة
التنمٌب الجٌولوجً عن مكامن فلزات
تعلٌم وتدرٌب
الكرومٌت واألسبٌستوس والسٌانٌت
النٌفٌلٌنً المتوفرة سابما فً صخور المعمد تمانة بٌئٌة
األفٌولٌتً والمٌام بتصنٌف علمً دلٌك مبنً أخرى
على الطرق البحثٌة لجمٌع الصخور
والفلزات والمستحاثات الموجودة فً سورٌا

د.أديب فالح(سيتم اضافة

استخدام التمانات الحٌوٌة فً عزل سالالت
خمٌرة و تحسٌن مواصفات المنتجات
الحٌوٌة

تمانة أطعمة
تمانة حٌوٌة
تعلٌم و تدرٌب

د.عبج الحسيج الخميل

تطوٌر إدارة الموارد البشرٌة فً لطاع
المشافً

تطوٌر عملٌات اإلنتاج و
الخدمات
تنمٌة موارد بشرٌة
تعلٌم وتدرٌب

أعزاء الحقاً)

أ.د صطهف الذيخ حدين

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع

عمي محسهد

تسلسل

عنوان المشروع البحثي

اسم الجهة الطالبة

باللغة العربية
دراسة الفعالٌة الحٌوٌة
لمستخلصات طحالب بحرٌة
على بعض العوامل الممرضة
البشرٌة المنتشرة فً سورٌا

المدير

أعضاء فريق البحث

د .أسسيان زيشب

استخدام مستخلصات الطحالب كمواد
مضادة للجراثٌم والطفٌلٌات ٌمكن أن تكون
بدائل للصادت الحٌوٌة والعمالٌر /
االستخدام المتعدّد األغراض للطحالب
البحرٌة.

د .آصف عباس
جامعة دمذق

4

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

د .سعاد العقمة

د .محسهد قهيجر
د .فراندها قره بيت
د .شادي سكرية

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع
زراعة
تمانة حٌوٌة
تمانة أطعمة
تمانة كٌمٌائٌة
تمانة دوائٌة
لطاع الماء
تمانة طبٌة
تمانة بٌئٌة

إيشاس أبه الذامات

5

دراسة جٌنٌة للتخلف العملً"
المنتمل بشكل)العجز الفكري(
جسمً صاغر لدى عٌنة من
المجتمع السوري

أ .د .فهاز األسعج
الييئة العامة لمتقانة
الحيهية

د.مجج الجسالي

تحدٌد المورثات المسببة لـ /أو المترافمة مع تمانة طبٌة
تمانة حٌوٌة
التخلف العملً اعتمادا ً على تمانات حٌوٌة
تعلٌم وتدرٌب
حدٌثة

أ .د .عمي األمير
د .رامي أبه جسرة
د .عسر أسساعيل

العاللة بٌن ارتفاع إصابات
مرض السرطان فً المنطمة
الساحلٌة مع تلوث البٌئة و
النظام الغذائً السائد.

د .أحسج الجرد

جسعية الداحل
الدهري لحساية البيئة

د .محسهد دمحم دبرىا
د .سيير الريس

6

جامعة القمسهن الخاصة د .ماهر كوركلً
7

معدل انتشار المتالزمة
االستمالبٌة فً دٌرعطٌة.

.دمحم عمهش
د .غياث ضعهن

د .سسيرة عرفه ار
ليشا الرفاعي
البيطار

د .ليشا

م

زراعة
دراسة وبائٌة إحصائٌة تظهر االرتباط بٌن
ألمشة ونسٌج
ارتفاع نسبة اإلصابة بالسرطانات مع تلوث
لطاع الماء
البٌئة و النظام
معلومات واتصاالت
الغذائً السائد .
صناعات هندسٌة
تمانة طبٌة
تمانة أطعمة
تمانة كٌمٌائٌة
تنمٌة موارد بشرٌة
تمانة دوائٌة
تمانة طبٌة
التغذٌة والكٌمٌاء الحٌوٌة السرٌرٌة
تمانة أطعمة
تعلٌم وتدرٌب

تسلسل

عنوان المشروع البحثي
باللغة العربية

8

تأثٌر أشعة غاما والمبٌدات فً
نٌماتودا تعمد جذور البندورة
Meloidogyne incognita

9

التحسٌن الوراثً وتمٌٌم تحمل
أصناف وسالالت وهجن
البندورة لإلجهادات مورفولوجٌا ً
وبٌوكٌمٌائٌا ً وجزٌئٌا ً

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

اسم الجهة الطالبة
المدير
كمية الزراعة  -جامعة د .خالد العسس

دمذق

أعضاء فريق البحث

د .حياة السكي

ولاٌة الخضار فً الزراعة المحمٌة من
نٌماتودا تعمد الجذور باستخدام أشعة غاما
وبعض التطبٌمات الحدٌثة األخرى.

تعلٌم وتدرٌب
تمانة بٌئٌة
تمانة حٌوٌة
زراعة

التمنٌات الحٌوٌة النباتٌة

تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات
تمانة حٌوٌة زراعة

ريم يهسف
د .فهد البٌسكً

د .رمزي مرشج
د .صفاء نجال

الييئة العامة لمتقانة

م  .رباب سشهبر

الحيهية

د.زيشب العرفي

تمصً لصور الدرق تحت
السرٌري فً عٌنة من األصحاء
ظاهرٌا ً

التشخٌص المخبري  -الطب السرٌري

تقانة طبية

د .عبير قجسي

جامعة دمذق

10

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع

د .شادن حداد

د .سالم الحمبي
د .ميداء زيتاني

د.سعيج

حهيجة
تروٌج معالجة الصورة والرؤٌة
بواسطة الحاسب ومرالبة الجودة
فً الصناعة السورٌة
11

عال جراد
م .د.
درويش
عالء
و ازرة االتراالت
والتقانة

د .رٌاد حٌدر

م .غيث شباني
م .أسامة حسجاوي

األتمتة باستخدام الرؤٌة الصنعٌة
(مثال:البناء ثالثً األبعاد– الكشف
والمالحمة باالستعانة بالرؤٌة)

معلومات واتصاالت
صناعات هندسٌة
تصنٌع لطع الغٌار
الكترونٌات
تمانة دوائٌة
تمانة طبٌة
تعلٌم وتدرٌب

تسلسل

عنوان المشروع البحثي
باللغة العربية
تمنٌات االستشعار عن بعد فً
مرالبة أطوار الممح الفٌنولوجٌة
إلدارة العملٌة االنتاجٌة فً
سورٌة

12

اسم الجهة الطالبة

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

المدير
د .ناصر طراف ابراهٌم

الييئة العامة

أعضاء فريق البحث
دٌ .ونس إدرٌس
د .دمحم عالء الشعالن
م .علً اسماعٌل

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

استخجام تقشيات االستذعار عن
بعج بأدواتو من :نظام تحجيج السهقع

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع
زراعة
تعلٌم وتدرٌب
أخرى

الذامل  GPSو ( )2الراديهمتر

لالستذعار عن بعج

Radiometer
و( )3صهر فزائية Image satellite

استخدام واسمات الخالٌا
الجذعٌة السرطانٌة فً تحدٌد
اإلنذار والتمٌٌم العالجً
للسرطانات الشائعة فً سورٌا
13

14

كمية الريجلة-
جامعة حمب

دراسة استجابة خالٌا الثدي
السرطانٌة الجذعٌة وغٌر
الجذعٌة لبروتوكوالت دوائٌة
نوعٌة

الهٌئة العامة للتمانة
الحٌوٌة

د.أمل األشمر

د.مجد الجمالً

دمحم طالل المٌهنً
كولن واتس
د .لما الٌوسف
د .عبد الرزاق حمزة
د .رغداء لحدو
د .عمر بالش
د .لٌنا غبرو
 و مجموعة من طالبالماجستٌر
فً كلٌتً الطب و الصٌدلة
أ .د .عصام لاسم
د .لمى ٌوسف
د .ماهر سلمون

بٌولوجٌا جزٌئٌة ،تشرٌح مرضً ،علم
المناعٌات ،علم الوراثة ،علم السرطان،
إحصاء

تمانة حٌوٌة
تمانة طبٌة
تعلٌم وتدرٌب

زرع خالٌا ورمٌة أولٌة محضرة من أورام تمانة حٌوٌة
ثدي وممارنة نموها مع خط خلوي لسرطان تمانة طبٌة
تعلٌم وتدرٌب
الثدي وتنمٌط الخالٌا السرطانٌة الجذعٌة
وغٌر الجذعٌة عى طرٌك واسمات نوعٌة
لكل منها ودراسة التعبٌر الجٌنً التفاضلً
بٌنها ومن ثم دراسة معدل بمٌا هذه الخالٌا
بعد تعرٌضها لبروتوكوالت نوعٌة وتولٌفٌة

تسلسل

عنوان المشروع البحثي

اسم الجهة الطالبة

باللغة العربية
د راسة و تصمٌم و تنفٌذ و
اختبار محطة تصنٌع ألٌاف
نانوٌة بتوطٌن تمنٌة الغزل
الكهربائً

أعضاء فريق البحث
د .مصطفى العلٌوي
د .عبد هللا حورٌة
م .دمحم أبو الرٌش
م .حسٌن الملٌح

المدير

لسم الفٌزٌاء
المعهد العالً للعلومالتطبٌمٌة و التكنولوجٌا -
مركز الد ا رسات و
البحوث العلمٌة

15

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

د.م.دمحم علً السٌد علً

استمصاء الخواص الدوائٌة و
السمٌة لعدد من النباتات الطبٌة
السورٌة األكثر استخداما ً فً
التراث الشعبً السوري

16

كلٌة الصٌدلة -جامعة
حلب

د .أمل األشمر

د .عادل جواد
د .أحمد جدوع
د .لما الٌوسف
د .رٌم نٌال
د .رغداء لحدو
د .عبد الرزاق حمزة
د .مٌساء محفوض
د .روعة كٌالً
د .رشا الخطٌب
د .سامً جحا
د .عالء الدٌن المصطفى
د .فرانكو فٌنشٌري

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع

ز ا رعة
فالتر و مرشحات عالٌة الدلة ،التمانة
ألمشة ونسٌج
النانوٌة و تطبٌماتها ،مواد جدٌدة
لطاع الماء
صناعات هندسٌة
مواد نصف مصنعة
تمانة طبٌة
تمانة أطعمة
الحفاظ على الطالة
تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات تمانة نانوٌة
تمانة كٌمٌائٌة
تعلٌم وتدرٌب
تنمٌة موارد بشرٌة
تمانة دوائٌة
مواد
تمانة بٌئٌة
علم العمالٌر -علم األدوٌة -الكٌمٌاء الغذائٌة -زراعة
تمانة حٌوٌة
البٌولوجٌا الجزٌئٌة -الكٌمٌاء الحٌوٌة
تمانة أطعمة
تمانة طبٌة
تعلٌم وتدرٌب
تمانة بٌئٌة
تمانة دوائٌة
مواد

تسلسل

17

18

19

20

عنوان المشروع البحثي
باللغة العربية
دراسة تلوث غاز األكسجٌن
والهواء الطبً المضغوط فً
مشافً دمشك

اسم الجهة الطالبة

مدى تطبٌك المنظمات السورٌة
للمسؤولٌة االجتماعٌة وتأثٌرها
على سلوكٌات المستهلن
السوري  -دراسة مٌدانٌة ممارنة
بٌن شركات المطاعٌن العام
والخاص"

أعضاء فريق البحث
د .مصطفى الموالدي
م  .أسماء أبو شكر

المدير
جامعة دمشك ووزارة
الصحة

تطوٌر هجن من الذرة البٌضاء"
السكرٌة متحملة للجفاف وعالٌة
الغلة من السكر ،وتمدٌر التعبٌر
الجٌنً للمورثات المسؤولة عن الهٌئة العامة للتمانة
الحٌوٌة
"إنتاج السكر فً الساق

دراسة مسحٌة بٌو-
جٌومورفولوجٌة لمناطك محددة
من الرصٌف الماري السوري
وتحدٌد طبٌعة الماع

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

جامعة تشرٌن-
المعهد العالً للبحوث
البحرٌة

تحري نماوة الغازات الطبٌة فً مشافً
(وزارة الصحة و وزارة التعلٌم العالً)

تمانة حٌوٌة
تمانة طبٌة
تمانة كٌمٌائٌة
تمانة بٌئٌة

تربٌة محاصٌل وتطبٌك التمانات الحٌوٌة
الحدٌثة لدراسة التعبٌر الجٌنً لبعض
المورثات.

مواد نصف مصنعة
زراعة
تمانة حٌوٌة
تمانة أطعمة
الحفاظ على الطالة
تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات
تمانة بٌئٌة
لطاع الماء

د.حبٌب عبود

د .عدنان لنبر
د .مجد الجمالً
م .دٌما الحاج تركً

أ.د.أمٌر ابراهٌم

د .حسٌن صالح
د .دمحم الدغٌم
د .دمحم حسٌن
م .دالٌن غانم
أ.عزت عربٌة
آٌات الحالق

المعهد العالً إلدارة
األعمال

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

د .حيان ديب

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع

جٌولوجٌا وبٌولوجٌا النظم البٌئٌة البحرٌة

إدارة أعسال  -تدهيق

تنمٌة موارد بشرٌة
أخرى

تسلسل
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عنوان المشروع البحثي
باللغة العربية
الزرع الخلوي ِ والنسٌجً لبعض
نباتات الفصٌلة الباذنجانٌة
كمصدر لملوٌدات التروبان،
ودراستها مورفولوجٌا ً وكٌمٌائٌا ً
وجزٌئٌا ً.

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

اسم الجهة الطالبة
المدير

الهٌئة العامة للتمانة
الحٌوٌة

الهيئة العامة للتمانة
الحٌوٌة

المجمع الطالً
شركة األوراس

22

23

24

25

التمصً عن فٌروس التهاب
الكبد البائً لدى مرضى
المصور الكلوي المزمن
الموضوعٌن على التحال الدموي
فً دمشك.
دراسة تأثٌرالنظام الغذائً على
البروفاٌل الشحمً فً دٌر عطٌة

دراسة تأثٌرحبٌبات الكٌفر على
السرطانات التناسلٌة األنثوٌة فً
النماذج الحٌوانٌة

جامعة الملمون الخاصة

د .حسان حامد

د .لٌنا البٌطار

كٌمٌاء حٌوٌة ،تمانة حٌوٌة

د .سمٌرة عصفورا

د .لٌنا البٌطار

التمنٌات الحٌوٌة النباتٌة

مجال الطالة البدٌلة و استثمارها بشكل
ٌتجاوز عمبة صعوبة تخزٌن الطالة

م .طارق األحمد

جامعة الملمون الخاصة د .سسيرة عرفه ار

جامعة الملمون الخاصة

أعضاء فريق البحث
دٌ .وسف العموري
د .لٌنة األمٌر
د .سالم الوند
م .شذى بشر
م .نورس األبرص

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

د .ماهر كوركلً
د .لٌنا البٌطار

د .زٌنة مالن
د .ناصرثالج
د .ماهر كوركلً

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع
تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات
تمانة دوائٌة
تعلٌم وتدرٌب
تمانة بٌئٌة
تمانة حٌوٌة
تمانة طبٌة
صناعات هندسٌة
تمانة حٌوٌة
تمانة بٌئٌة
تمانة حٌوٌة
تمانة طبٌة
تعلٌم وتدرٌب

تمانة حٌوٌة
كٌمٌاء حٌوٌة سرٌرٌة ،تغذٌة وصحة
تمانة طبٌة
تعلٌم وتدرٌب
أخرى
علوم طبٌة حٌوٌة ،علوم كٌمٌاء النانو ،علوم تمانة حٌوٌة
تمانة طبٌة
تغذوٌة عالجٌة
تعلٌم وتدرٌب
تمانة نانوٌة
تمانة كٌمٌائٌة
تمانة دوائٌة

تسلسل

26

عنوان المشروع البحثي
باللغة العربية
منظومة تخدٌم مهنة البالط
وترلٌع اإلسفلت ( مدحلة +
رجاجة  +لصاصة )
حراق وناشر حرارة وموفر
للطالة ( للمدافئ )
عنفة رٌحٌة بسٌطة عمودٌة
لتولٌد الكهرباء ( منزلٌة )

تصنٌع أجهزة تخص المعالٌن
والمشافً و أطباء األسنان و
التولٌد و العزل
27

28

مكٌف العمر ٌستخدم للتدفئة و
التبرٌد و ٌعمل على غاز
الفرٌون والماء ٌستطٌع توفٌر
الطالة لغاٌة %50ممارنة مع
المستورد الذي ٌعمل على غاز
الفرٌون

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

اسم الجهة الطالبة

أعضاء فريق البحث
عمال فنٌون مؤلتون

المدير

جمعٌة المخترعٌن
السورٌٌن

جمعٌة المخترعٌن
السورٌٌن
شركة عمار هاشم عدرة
وشرٌكته

جمعٌة المخترعٌن
السورٌٌن

المخترع حسان دمحم أمٌن

عمار هاشم عدرة

عصام غزالة

ضرار حسن
عٌسً فادي
دمحم حٌدر
انس هاشم عدرة
اسامه خضر الشمالً فارس
احمد داود
حسن علً كلثوم
مصطفى لاسم
رودر
علً حسن كلثوم
عمال غٌر مثبتون

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق
 -1جهاز ٌضاف إلى المدفأة لكً تصبح
أكثر تمانة وحرق المازوت فٌها ٌصل إلى
 %98وهً صدٌمة للبٌئة وتمنع
اإلصدارات الغازٌة وهو اختراع حائز على
براءة اختراع
 – 2منظومة البالط وهً عبارة عن مدحلة
رجاجة ولصاصة حائزة على براءة اختراع.
 – 3عنفة رٌحٌة لتولٌد الكهرباء وهً عمل
بحثً لٌد التطوٌر لها فوائد تمنٌة وبٌئٌة
والتصادٌة
صناعً  ،هندسً  ،مٌكانٌكً  ،كهربائً ،
الكترونً

الجهاز عبارة عن مكٌف تدفئة و تبرٌد
ٌعمل على غاز الفرٌون و دارة ماء مغلمة
ٌوازي باألداء المكٌف المستورد الذي ٌعمل
على غاز الفرٌون باستطاعة كل ثالثة
أجهزة من انتاجً توازي مستورد باستهالن
الطالة وٌستخدم فً المنازل و المدارس و
المكاتب و التكٌٌف المركزي وأماكن تربٌة
الطٌور و البٌوت البالستٌكٌة

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع
الحفاظ على الطالة
تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات
تمانة طبٌة
تمانة بٌئٌة

صناعات هندسٌة
الحفاظ على الطالة
صناعات صغرى
تصمٌم المنتجات
تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات
مواد نصف مصنعة
تمانة طبٌة
تمانة بٌئٌة
صناعات هندسٌة

تسلسل

عنوان المشروع البحثي

اسم الجهة الطالبة

باللغة العربية
الشودٌر االلتصادي N1

30

31

المدير

جمعٌة المخترعٌن
السورٌٌن

29

تصنٌع مضخات غاطسة مكبسٌة
آلبار المٌاه ذات األعماق الكبٌرة
مع توفٌر للطالة حوالً
%30عن المضخات المتوفرة
فً األسواق
مشروع اختراع تطوٌر
لمظهرات ومثبتتات أفالم األشعة
للمخترع السوري عادل مرعً
مهنا

مدير المشروع وأعضاء فريق البحث

جمعٌة المخترعٌن
السورٌٌن

مركز الفنون والعلوم
لألبحاث والتطوٌر
الصناعً

أعضاء فريق البحث
م.أحمد عمر الضحٌن
د.طه عبد الكرٌم الرجب

أحمد عبد الكرٌم الرجب

المخترع الٌاس عٌسى

د.م .عبلد كاسوحة
م.نزار سلوم
م.وائل طعمة

م ٌسرى عمر عجم
م رنا مهنا مصممة
م محمود مكاوي
المخترع عادل مرعً مهنا

المجال العلمي
أو التقاني الدقيق

المجال اإلنتاجي
أو التطبيقي للمشروع

فً مجال الطالة (الفحم الحجري و الكون و تمانة حٌوٌة
صناعات هندسٌة
مشابهات هذه المواد ) كون الشودٌر
االلتصادي متعدد االستعماالت فً المجال الحفاظ على الطالة
صناعات صغرى
الصناعً و الزراعً وغٌرها .
تطوٌر عملٌات اإلنتاج
والخدمات
معاٌرة فنٌة لألجهزة
والمعدات
تنمٌة موارد بشرٌة
مواد
صناعات هندسٌة
صناعة هندسٌة
الحفاظ على الطالة

الكٌمٌاء التطبٌمٌة ( معالجة سطوح أفالم
تصوٌر األشعة ) التً تحمل سطحٌن
حساسٌن لألشعة
للتصوٌر الرادٌو جرافٌن

لطاع الماء
تمانة كٌمٌائٌة
معاٌرة فنٌة لألجهزة
والمعدات
تصمٌم المنتجات
أخرى

