
 

 
 الهندسة الزراعية كلية -طالب الماجستير

رقم وتاريخ قرار مجلس  ين/اسم المشرف األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م
 الجامعة بالتسجيل 

رقم وتاريخ قرار مجلس 
 لمنحالجامعة با

تأثير مواعيد الزراعة والتسميد الفوسفاتي في إنتاجية محصول  صبا نور الدين 1
 الكزبرة في منطقة االستقرار األولى

 / 238رقم/ د. محمد العبسي 
  10 / 17تاريخ   

/2018 

 /  308رقم/
 2020/  8/ 8تاريخ 

تأثير المستخلصات المائية لخمسة أنواع نباتية في مكافحة مرض  عمر راعي 2
 التبقع األلترناري على نبات الفول

 د. سلوم موسى رئيس 
د. محمد عبد الحي  

 مشارك                            

   / 140رقم/
 4/2019  /7تاريخ   

 / 296رقم/
 2021/  3/5تاريخ  

تأثير الري والرش ببعض العناصر المعدنية والهرمونات النباتية في   علي أبو راس 3
   _الصنف الفرنسيظاهرة تشقق ثمار الرمان

 /   12رقم/  د. رضا دريعي
 1/2019  /8تاريخ   

 /   506رقم/ 
 8/2021/  30تاريخ  

تأثير بعض المعامالت الحرارية والكيميائية في سكون وإنبات درنات  عبد المحسن العلي 4
 البطاطا  

 /   11رقم/  د. رضا دريعي
 1/2019/    8تاريخ  

   /528رقم/ 
 2021/ 9/   20تاريخ  

دراسة اقتصادية إلنتاج لحوم الدجاج ضمن الظروف الراهنة في   فاطمة مرجان 5
 محافظة إدلب 

د. مجدي الحسني 
 رئيس

د. أسامة الرعدون 
 مشارك 

 /   46رقم/ 
 2019/ 3/2تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 Pisum sativumتوصيف بعض الطرز الوراثية من نبات البازالء)  مؤمنة قرقجية 6
L.)      وتقدير الغلة البذرية وعناصرها تحت تأثير التسميد الورقي في

 ظروف إدلب البيئية

   / 17رقم/ د. عبد الحميد الخالد 
 2019/ 1/ 8تاريخ  

 /   633رقم/ 
 2022/ 6  /6تاريخ   

)بطاطا،  تقييم الخواص الكيميائية والجرثومية لبعض أنواع الشيبس مروة سيلو 7
 المحليةذرة( في السوق 

 /   115رقم/ د. محمود العاصي
 3/2019 / 31تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

تأثير عملية القلي المنزلي المتكرر بأنواع مختلفة من زيت الزيتون  آالء دويك 8
 وزيوت نباتية أخرى على مؤشرات الجودةالمفلترة وغير المفلترة 

   / 5رقم/  د. محمود العاصي
 1/2019  /8تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

الفيزيائية تأثير اإلجهاد الملحي على بعض خصائص الترب  أحمد اليوسف 9
 والكيميائية وعلى إنبات بذور الخيار 

   /141رقم/  د. وسيم الحاج ربيع 
 2019/ 4/   7تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 محمد وسام عبد العال 10
قريرررررد_ترقرريرريرن   )تررقريرن 

 سلبيين(

تأثير خميرة الخبز والبورون والكالسيوم في إنتاجية محصول العدس 
 االستقرار األولى فئة )ب(تحت ظروف منطقة 

 /   65رقم/   د. محمد العبسي 
 2019/ 3/   4تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 طارق حميجو 11
 )ترقين قيد حكمي(

أثر إضافة بعض مضادات األكسدة الطبيعية وظروف التخزين في  
 بعض خصائص الجودة لزيت الزيتون 

/ تاريخ  160رقم / د. محمود العاصي
29/8 /2018 

 

 2019/ 2018ماجستير هندسة زراعية 
 Viciaالمكافحة الحيوية لمرض التبقع البني على نبات الفول  هزار إبراهيم الحسن 12

faba L. 
 د. سلوم موسى رئيسا  
د. محمد عبد الحي  

 مشاركا  

/ تاريخ  305رقم /
20/12/2021 

 

تقصي الفطريات الممرضة للحشرات في محافظة إدلب واختبار   ربا اشقيفي 13
قدرتها اإلمراضية على بيض ويرقات فراشة درنات البطاطا  

Phthorimaea operculella 

د. محمد عبد الحي  
 رئيسي  

 د. سلوم موسى مشارك 

/ تاريخ  27رقم /
11/10/2021 

 

 Solanumمكافحة مرض اللفحة المبكرة على البطاطا) شرفاني رحمةعلي األ 14
tuberosum L. ) الناتج عن الفطرAlternaria SP  باستخدام

 بعض المستخلصات النباتية والزيوت األساسية 

 د. سلوم موسى رئيسا   
د. محمد عبد الحي  

 مشاركا  

/ تاريخ  47رقم / 
11/10/2021 

 

(  Zellerلفراشة درنات البطاطا )المكافحة الحيوية  نورة الصطوف 15
phthorimaea operculella   باستخدام عزالت محلية من

 النيماتودا الممرضة للحشرات

د. محمد عبد الحي  
 رئيسا  

 د. سلوم موسى مشاركا  

/ تاريخ  389رقم /
28/6 /2021 

 

 طاهر سماق رئيسا  د.  التقييم المالي لمشاريع إنتاج بيض المائدة في شمال غرب سوريا  أحمد شرابي 16
 د. محمد األحمد مشاركا  

/ تاريخ  397رقم /
17/1 /2022 

 

الكشف عن األثر المتبقي لبعض المضادات الحيوية في لحوم  محمد الحجي 17
 الدجاج النيئة والمطبوخة والمعلبة في شمال غرب سورية 

  د. أيهم عبد القادر
 رئيسا  

 أحمد العفدل مشاركد. 

/ تاريخ  301رقم /
20/12/2021 

 



 

تثبيت إنزيم الالكتاز على البيلون الحلبي إلنتاج حليب خال من  أحمد شهاب 18
 الالكتوز

د. محمود العاصي 
 رئيسا  

د. إبراهيم حساني  
 مشارك 

/ تاريخ  510رقم /
4/4/2022 

 

اقتصاديات استخدام تقنية الزراعة المائية لبعض محاصيل الخضر  العطيةماجد كامل  19
 محافظة إدلب في ظل التحديات التي تواجه الزراعات التقليديةفي 

/ تاريخ  234رقم / د. محمد أسامة رعدون  
22/3 /2021 

 

حصر آفات التين الحشرية في المخازن ودراسة حياتها وحساسية   محمد نعمان الحمدو 20
 األصناف المحلية لها

د. محمد عبد الحي  
 رئيسا  

 د. خالد الطويل مشارك

/ تاريخ  253رقم/
5/4/2021 

 

وتعريفها وتقييم  عزل بعض أنواع البكتيريا المحفزة لنمو النبات  محمد إبراهيم السلوم 21
 كفاءتها في زيادة النمو 

 د. خالد الطويل رئيسا  
 د. سلوم موسى مشارك 

/ تاريخ  398رقم /
17/1 /2022 

 

البكتيرية على بكتيريا العزالت دراسة القدرة التثبيطية لبعض  عبد الهادي العباس 22
(Streptomyces scabies المسببة لمرض جرب البطاطا ) 

 د. خالد الطويل رئيسا  
د. محمد عبد الحي  

 مشارك 

/  391رقم /
17/1 /2022 

 

دراسة اقتصادية لتقييم المشاريع الزراعية لبعض المنظمات غير  بسام الجدوع 23
 الحكومية في محافظة إدلب

/ تاريخ  529/رقم  د. محمد أسامة رعدون 
21/12/2020 

 

تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت السماد الفوسفاتي في إنتاجية الحبة   حسن عمر العبس 24
 في منطقة االستقرار الثانية Nigella sativaالسوداء 

/ تاريخ  232رقم / د. جمال بكري 
22/3 /2021 

 

اقتصادية في تحليل سلسلة القيمة لبعض محاصيل الخضار دراسة   يحيى محمد عجيني 25
 في شمال غرب سوريا

/ تاريخ  262رقم / د. محمد أسامة رعدون 
5/4/2021 

 

أثر إدارة الوقت في الكفاءة اإلنتاجية للقطاع الزراعي في محافظة   وائل خالد باكير 26
 إدلب

/ تاريخ  90رقم / د. محمد أسامة رعدون 
18/1 /2021 

 

لوز النانوية للمعالجة الحيوية  يدراسة تطبيقات جديدة ألنابيب السل فارس دردر 27
 لألغذية 

 د. جمعة العمر رئيسا  
د. إبراهيم حساني  

 مشاركا  

/ تاريخ  270رقم/
29/6 /2020 

/ تاريخ  18رقم /
5/10 /2021 



 

 ماجستير إكمال 
في منطقة   القمح القاسيتقييم الكفاءة اإلنتاجية لعدة سالالت من   إياس عبد العال 30

 االستقرار األولى 
/ تاريخ  181رقم / د. جمال بكري 

15/2 /2021 
/ تاريخ  443رقم/
21/2 /2022 

د. وسيم الحاج ربيع  انتخاب أصول حمضيات متحملة لإلجهاد الملحي سامر الشبيب 31
 رئيس

د. عبد الحميد الخالد  
 مشارك 

/ تاريخ  413رقم /
1/12 /2019 

 

دراسة التنوع اإلحيائي لفلورا النباتات الطبية والعطرية في منطقة  الشهابحسين  32
 جبل الزاوية

/ تاريخ  48رقم/ د. أمين الحسن
3/2/2019 

 

تأثير الرش الورقي بعدة مركبات عضوية في بعض صفات النمو  عبد المنعم الحمصي 33
 واإلنتاجية لصنفي العنب الزيني والحلواني

/ تاريخ  546/رقم  د. رضا دريعي
18/4 /2022 

 

بأنواع مختلفة من األسمدة في إنتاجية محصول تأثير الرش الورقي  فاطمة الصادق 34
 العصفر من البتالت والبذور 

/ تاريخ  16رقم / د. جمال بكري 
25/1 /2021 

 

تأثير األسمدة الفوسفاتية واألحماض العضوية في نمو وإنتاجية   أحمد التركي 35
 منطقة االستقرار األولىالحمص في 

/ تاريخ  208رقم/ د. جمال بكري 
1/3/2021 

 

صفة تحمل الجفاف في طرز وراثية من القمح القاسي انتخاب  فايز المعمار 36
 اعتمادا  على بعض المؤشرات الحياتية والشكلية والفيزيولوجية 

/ تاريخ  28رقم / د. عبد الحميد الخالد 
11/10/2021 

 

تقييم الكفاءة اإلنتاجية والقيمة الغذائية العلفية لعدة أصناف من  روان غبشة 37
الشعير المحلي تحت تأثير نظامي الزراعة المبكرة والمتأخرة في  

 منطقة االستقرار األولى

 د. محمد العبسي رئيسا  
 د. أحمد العفدل مشاركا  

/ تاريخ  371رقم /
3/1/2022 

 

إسرررررحق عبد الحسررررريب  38
 األحمد األيوب

/ تاريخ  59رقم / د. وسيم الحاج ربيع  دراسة االنجراف المائي للتربة في منطقة جبل حارم بمحافظة إدلب
25/10/2021 

 

 د. طاهر سماق رئيس اقتصاديات إنتاج القمح المروي في محافظة إدلب  ياسر بيراوي  39
د. محمد أسامة رعدون  

 مشارك 

/ تاريخ  204رقم /
18/7 /2017 

/ تاريخ  306رقم /
9/9/2019 



 

 Mayetiolaدراسة حياتية حشرة ذبابة تدرن ساق الشعير  محمد يحيى تامر 40
hordei keiffer  وحصر أعدائها الحيوية في سوريا 

د. محمد عبد الحي  
 رئيس 

 د. سلوم موسى مشارك 

/ تاريخ  157رقم/
29/8 /2018 

/ تاريخ  265رقم /
10/11/2018 

تأثير نظام الزراعة الحافظة في بعض الخصائص الفيزيائية للتربة   باسل سويدان 
في شمال  (.Triticum aestivum/Desfوغلة القمح الطري)

 غرب سورية 

 د. زياد عبود رئيس
د. عبد الحميد الخالد  

 مشارك 

/ تاريخ  590رقم/
9/5/2022 

 

يررحرريررى    مررحررمرررررد  رنرريررم 
 أصفري 

مؤشرات   فيمياه الشرب إلى الخل والليمون  يتأثير إضافة حمض
 الكفاءة اإلنتاجية والذبيحة ومعايير الدم والمناعة عند دجاج اللحم

 د. أحمد العفدل رئيس
د. أيهم عبد القادر  

 مشارك 

/ تاريخ  539رقم /
18/4 /2022 

 

 

 

 الهندسة الزراعية كلية -دكتوراهطالب ال
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف األطروحةعنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
تقييم أهم الصفات الطبية والمورفولوجية واإلنتاجية لعدة طرز   حسن الحسن 1

 Capsicum annumمحلية من نبات الفليفلة 
 / 87رقم/  د. رضا دريعي

 1/2021/ 18تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
 Pinus pinea دراسة أثر العوامل البيئية في نمو الصنوبر الثمري  عبد الرزاق الحمود 2

 وإنتاجيته في بعض المواقع الحراجية شمال غرب سورية 
 د. عواد الجدي رئيسا  

 د. أمين الحسن مشاركا  
 /   421رقم/ 

 2/2022   /7تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
الصفات المهمة في هجن من السلوك الوراثي للغلة الحبية وبعض  روضة عبدو 3

 القمح الطري 
 د. طاهر سماق رئيسا  
د. عبد الحميد الخالد  

 مشاركا  

   /180رقم/ 
 2021/ 2/  15تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

في محافظة إدلب  .Crataegus sppحصر أنواع الزعرور  رشا عبيدين 4
 وإكثارها ودراسة أهم المكونات الطبية الفعالة فيها 

 د. رضا دريعي رئيسا  
 أمين الحسن مشارك  د.

 /   209رقم/ 
 2021/ 3  /1تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رئيسا  د. سلوم موسى  ى البندورة لمرض الذبول الفيوزاريومي علالمكافحة الحيوية  أحمد عبد الرزاق المرة 5
 د. خالد الطويل مشاركا  

 /   251رقم/
 5/4/2021تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

المكافحة الكيميائية والحيوية لمرض تقرح الساق والقشرة السوداء  جمعة عبد الوهاب 6
 على البطاطا 

 د. سلوم موسى رئيسا  
د. محمد عبد الحي  

 مشاركا  

   /428رقم/
 2020/  11/  23تاريخ

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

دراسة أولية لحشرة الخنفساء البرغوثية التي تصيب محصولي  حازم عبد الحميد النسر 7
 القمح والشعير في شمال غرب سوريا

د. محمد عبد الحي  
 رئيسا  

 د. خالد الطويل مشاركا  

   /299رقم/ 
 2021/  12/  20تاريخ

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

وتوصيف وحفظ أصناف التين المزروعة والبرية المنتشرة في حصر  حفصة بركات 8
 محافظة إدلب 

   /60رقم/  د. رضا دريعي  
 4/2018 / 22تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 د. طاهر سماق رئيس دراسة اقتصادية لمحددات التنمية الزراعية في محافظة إدلب  محمد طه األحمد 9
د. محمد أسامة رعدون  

 مشاركا  

/ تاريخ  266رقم/ 
30/10/2017 

/ تاريخ  18رقم /
4/1/2021 

وراثة صفة الغلة الحبية ومحتوى الزيت والبروتين والنشاء في هجن  عبد الحميد الخالد 10
 فردية من الذرة الصفراء 

/ تاريخ  268رقم/  د. محمد العبسي 
30/10/2017 

/ تاريخ  230رقم/
15/10/2018 

  

 


