
 

 
 قسم الرياضيات /العلومكلية -طالب الماجستير

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

رقم وتاريخ قرار مجلس 
 لمنحالجامعة با

المتغيرات في تحديد مقارنة بين التحليل العاملي والتحليل متعدد  أحمد البكور 1
 مؤشرات القبول الجامعي في جامعة إدلب

 / 49/رقم د. إياد الحمادة 
 2019/ 2  /3تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 د. إبراهيم الحمود رئيس  دراسة وتطوير خوارزميات التشفير المتناظر وتطبيقها برمجيا   قتيبة حمشو 2
د. ياسر اليوسف 

 مشارك 

   /15رقم/ 
 2019/  8/1تاريخ  

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 د. محمد الشيخ رئيس  دراسة حول مصفوفات توبليتز والمصفوفات الدوارة   رشا بكار 3
د. ياسر اليوسف 

 مشارك 

 /   110رقم/
 2019/ 3/   16تاريخ 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

)دراسة حالة إحدى استخدام سالسل ماركوف في التنبؤ بالربحية  حذيفة العلي 4
 الشركات(

 د. إياد الحمادة رئيس 
 د. مهدي الكل مشارك

 /   348رقم/
 12/2018  /5تاريخ   

 /   310رقم/ 
  12 / 20تاريخ   

/2021 
   /118رقم/ د. إياد الحمادة  المعايير األساسية في تنقية البيانات اإلحصائية المعلمية ريم الرحمون  5

 2019/  3 / 31تاريخ   
 رقم/    /  

 تاريخ   /  / 
مسح تغطية التطعيم ضد شلل األطفال والعوامل المؤثرة في  حازم الفرحات 6

 التحصين الروتيني في إدلب_ سوريا
 د. إياد الحمادة رئيس 
د. إبراهيم حساني  

 مشارك 

   /67رقم/ 
 2019/  2 / 25تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

د. محمد ديب حاج  دراسة القيم والمناحي الخاصة لمصفوفة مربعة برمجيا   أحمد خالصي 7
 موسى رئيس 

 د. محمد الشيخ مشارك

 /   119رقم/ 
 2019/  3 / 31تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 د. إياد الحمادة رئيس  دراسة إحصائية الستثمار موارد المياه في إدلب_سوريا  مفيد بيدو 8
 مشارك د. خالد خليفة 

   /45رقم/ 
 2019/ 2  /3تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

 د. ياسر اليوسف رئيس استخدام الجبر العالئقي في أنظمة إدارة قواعد البيانات  نهلة الحجي 9
 د. محمد الشيخ 

 /   50رقم/
 2019/ 2  /3تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 د. نوري سليمان رئيس التحكم الوسطى في منحنى بيزيه التربيعيطريقة إيجاد نقطة  موسى القدور 10
د. محمد ديب حاج 

 موسى مشارك 

   /347رقم/
 5/12/2018تاريخ   

   /360رقم/
 2020/  9 / 28تاريخ   

 د. إياد الحمادة رئيس  تقنيات التنقيب عن البيانات في التنبؤ بمعدالت درجات الحرارة أحمد أمارة 11
الشهابي  د. شادي 

 مشارك 

/ تاريخ  47رقم /
3/2/2019 

/  6/ تاريخ 20رقم/
10/2021 

د. محمد ديب حاج  دراسة وتحليل مسائل النقل برمجيا   آالء معمار 12
 موسى  

/ تاريخ  104رقم /
24/11/2018 

/ تاريخ  198رقم /
4/4/2020 

د. محمد ديب حاج  التفاضلية برمجيا  دراسة أثر تطبيق كثيرات الحدود على المعادالت  قصي حاج حسين 13
 موسى 

/ تاريخ 349رقم / 
5/12 /2018 

/ تاريخ  349رقم/
20/9 /2020 

 

 العلوم /قسم الفيزياء كلية -الماجستيرطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف عنوان األطروحة اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
تحسين الخصائص البنيوية والفيزيائية للمدخرات القابلة إلعادة   أحمد عارف عفلوك 1

 الشحن باستخدام الغرافيت 
 / 542رقم/  د. سعيد مندو

 4/2022/ 18تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
وتحسين  استخالص الغرافين بطريقة التقشير الكهروكيميائي فاطمة العبدو  2

الخواص البنيوية والضوئية ألفالم الغرافين المشابة بأكاسيد المعادن 
 وجسيمات الفضة والذهب النانوية

 د. محمد الحلبي رئيس
 د. وليد األحمد مشارك 

   /300رقم/ 
 2021/  12 /20تاريخ 

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

الغرافين والغرافين الهجين تحضير خلية شمسية صبغية قائمة على  فريدة زكريا حلوم 3
 كقطب كهربائي مضاد ودراسة الخصائص الفيزيائية والضوئية

   /390رقم/  د. محمد حلبي
 2022/ 1/  17تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

البنيوية والفيزيائية ألفالم دراسة تأثير عامل التعقيد على الخواص  عدنان مصطفى شاقوقة  4
 رقيقة من كبريتيد الرصاص النانوي 

 /   422رقم/  د. محمد حلبي
 2022/ 2  /7تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

دراسة تأثير الغرافين المضاف إلى كتلة األقطاب النشطة على  أسامة صطايف األحمد 5
 خواص مدخرات الرصاص الحمضية

   /543رقم/  د. سعيد مندو
 2022/  4 / 18تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 ماجستير فيزياء /إكمال دراسي
ممحمممممممد  13 المممممديمن  جمممممممال 

 خطيب
دراسة تأثير االشابة ببعض العناصر على الخصائص الفيزيائية 

 Sol-Gelألفالم رقيقة من أكسيد النحاس المحضرة بتقانة 
 د. ندى أبو نقرة رئيس 
 د. محمد حلبي مشارك 

/ تاريخ  501رقم /
31/12/2019 

تاريخ  / 394رقم /
17/1 /2022 

/ تاريخ  297رقم / د. محمد الحلبي ثالثية خالية من الرصاصمعدنية  تحضير وتوصيف خالئط أنس إبراهيم مزنوق  14
20/12/20216 

 

 ماجستير كيمياء /إكمال دراسي
عمالء معالجة كاصطناع بلورات سائلة جديدة وتوصيفها الستعمالها  عنبر عنبر 

 لريزينات االيبوكسي
/ تاريخ  163رقم/ د. فراس علوش

16/5 /2017 
/ تاريخ  16رقم/
22/1 /2018 

 COMTنكليوتيدية في مورثة  تطوير طريقة لكشف تسلسالت محمد العمر 
 باستخدام تقنية التهجين الموضعي بالفلورة 

/ تاريخ  10رقم / د. أحمد أبو حجر
15/1 /2018 

/ تاريخ  132رقم /
5/8/2019 

المصانع اصطناع األسيتون من المخلفات الناتجة عن بعض  عبد الكريم عبد الحميد 
 الغذائية والصناعية

 د. أحمد فراس علوش 
 د. عماد عبدهللا ديب

/ تاريخ  221رقم/ 
11/5 /2020 

 

 د. أحمد فراس علوش  تحضير بولي أميدات جديدة باستخدام دايمر حمض الزيت مصعب الحسين 
 د. عماد عبدهللا ديب

/ تاريخ  291رقم/ 
26/8 /2019 

 

 ماجستير رياضيات /إكمال دراسي
/ تاريخ  393رقم / د. محمد نضال الخطيب  بعض المسائل في التفاضل والتكامل من النظام غير الصحيح  فراس العمر 15

10/11/2019 
/ تاريخ  507رقم /

4/4/2022 
دراسة جمل من كثيرات الحدود المتعامدة مولدة من كثيرات حدود  عبد هللا السلطان 16

 شيبيشيف
/ تاريخ  207رقم / د. محمد نضال الخطيب 

18/7 /2017 
/ تاريخ  245رقم /
23/10/2018 

 كتوراه فيزياء د



 

إلى   Zالبحث عن اختراق النكهة اللبتونية في تفكك البوزون  مرهف السيد علي 
في المصادم   CMSميون وتاو باستخدام الكاشف الميوني  اللبتونين

 LHCالهادروني الكبير 

د. وائل حاج أحمد 
 رئيس

 د. سعيد مندو مشارك 

/ تاريخ  398رقم /
4/11 /2020 

 

األلمنيوم المحضرة  دراسة تغير الخواص الفيزيائية والبنيوية لخالئط محمد الحلبي 
 بطريقتي التبريد البطيء والسريع 

/ تاريخ  38رقم/ د. سعيد مندو
25/3 /2018 

/ تاريخ  231رقم/
16/10/2018 

 دكتوراه رياضيات 
/ تاريخ  57رقم / د. محمد الشيخ   الزمر المنتهية بخاصة األبعاد وتوليد الزمر المنتهية نادر طفاش 

22/4 /2018 
 

دراسة حول المثاليات والمرشحات الضبابية وشبه الضبابية في جبر   أنس صبوح 
BCI  وخواصها 

/ تاريخ  58رقم / د. محمد الشيخ 
22/4 /2018 

/ تاريخ  149رقم/ 
18/3 /2020 

 دكتوراه في علم الحياة/إكمال دراسي
دراسة انتشار الديدان الطفيلية على أسماك المطواق  محمد وليد الشيخ 

Aspiusvorax(HECKLE,1843) في نهر الفرات/سوريا 
/ تاريخ  267رقم / جمعة العمر د. 

30/10/2017 
/ تاريخ  67رقم /

8/5/2018 
 دكتوراه كيمياء 

النباتية ودراسة فعاليتها  تطوير طريقة تحليلية لتحديد الستيروالت جمال عبد الكريم حليب 
 الحيوية 

 د. أحمد أبو حجر رئيس
د. إبراهيم حساني  

 مشارك 

/ تاريخ 167رقم / 
1/2/2021 

 

 أحمد رحال 
 
 
 
 

دراسة تحسين النشاط السطحي للرقائق المصنعة من البولي  
 كيميائية وفيزيائية يوريثان بتطبيق تقنيات 

د. أحمد فراس علوش  
 رئيس

د. أحمد أبو حجر 
 مشارك 

/ تاريخ  321رقم/ 
23/9 /2019 

 

تصميم مجسات لتحديد بعض العناصر المعدنية الثقيلة بالطرائق  أحمد الحلبي 
 الكهركيميائية

/ تاريخ  31رقم / د. أحمد أبو حجر
20/3 /2018 

/ تاريخ  232رقم /
16/10/2018 



 

مترية ودراسة بعض خواصها تحضير بعض المواد الهجينة النانو  مضر العكلة 
 الفيزيوكيميائية 

/ تاريخ  249رقم / د. أحمد بكار
23/6 /2019 

/ تاريخ  124رقم/
5/2/2020 

 ماجستير علم الحياة/إكمال دراسي 
دراسة انتشار الطفيليات المعوية عند األطفال في مخيمات الشمال  فؤاد خطيب 

 السوري 
 د. خالد الطويل رئيس 
 د. محمد وليد الشيخ

/ تاريخ 205رقم / 
5/4/2020 

 

 وائل حاج ياسين 
قميمممممد_تمقمريمريمن  )تمرقميمن  
 سلبيين(

تأثير فوسفات الصوديوم األحادية والثنائية والثالثية على اإلنقسام 
 الخيطي لخاليا قمم جذور نبات الفول 

 إبراهيم حساني رئيس د. 
د. عبد الحميد الخالد  

 مشارك 

/ تاريخ  502رقم /
31/12/2019 

 

 

 


