
 

 
 

 الهندسة الميكانيكية كلية -طالب الماجستير
رقم وتاريخ قرار مجلس  ين/اسم المشرف األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
أ.م.د. محمد منير الحموي   الشمسيةدراسة وتنفيذ تبريد امتصاصي باستخدام الطاقة  مجد األطرش 1

 مشرفًا رئيساً 
أ.م.د. مصطفى طالب  

 مشرفًا مشاركاً 

 / 547رقم/ 
 4/2022/ 18تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

دراسة مقارنة نظرية وتجريبية ألهم طرق زيادة مقاومة الشد في  زيزعشحود عبد ال 11
 الفوالذ

 د. مصطفى طالب رئيس 
 د. أحمد منصور مشارك  

/ تاريخ  667رقم/
6/6/2022   

 

 

 كلية الهندسة/إكمال دراسي -طالب الماجستير
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 أسامة العمر 1

 ميكانيكية()هندسة 
 د. زياد عبود أ. الدراسة المثلى لعملية التهوية في صوامع الحبوب 

 
 /   233رقم/  

 2018/ 10/ 16تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
 بالل بكور 2

 )هندسة ميكانيكية(
 / 138رقم / د. عاطف عايد  النمذجة الرقمية إلجهادات مواسير التغليف وظاهرة تقوضها 

 2/4/2019تاريخ 
 / 356رقم /
 13/10/2019تاريخ 

 محمد ماهر زيدان 3
 )هندسة ميكانيكية(

التصميم األمثل للبنية الداخلية لشفرة عنفة ريحية باستطاعة  
1750 Kw مصنوعة من المواد المركبة باستخدام الطرق العادية 

 د. زياد عبود أ.
 

 /   234رقم/ 
 2018/ 10/ 16تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 زكريا البادرلي 4
 )هندسة ميكانيكية(

االستفادة من خاصية ثبات درجة الحرارة داخل األرض في تدفئة 
 وتكييف المباني السكنية

 /   396رقم/  أ.م.د. مصطفى طالب 
 2019/ 10/ 27تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 أنس الحاج إسماعيل 5
 )هندسة كهربائية(

تصميم ونمذجة نظام مخبري لقيادة المحرك المتواقت ذو المغانط 
 الدائمة باستخدام المتحكم األصغري 

   /191رقم/ أ.م.د. ندى أبو نقرة 
 5/2019/ 13تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

 أسامة الحاج زيدان 6
 )هندسة كهربائية(

 /   174رقم/  أ.م.د. ندى أبو نقرة  تطوير خوارزمية عالمة مائية هجينة للصور الرقمية الملونة  
 2019/ 7/5تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 محمد الرسالن 7
 (معلوماتية)هندسة 

 /    177رقم/   أ.د. أحمد كردي  تطوير مركز توزيع المفاتيح في األنظمة متعددة األطراف 
 9/2018/ 11تاريخ   

 /    59رقم/  
 2019/ 4/3تاريخ   

 منال مظلوم 8
 )هندسة مدنية(

 د. ضياء نعساني رئيس تأثير المخمدات الزلزالية على سلوك األبنية البيتونية العالية
د. عباس الحاج علي 

 العباس مشارك

 /   675رقم/
 2022/  6/  20تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 

 الهندسة الميكانيكية كلية -دكتوراهطالب ال
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف عنوان األطروحة الدكتوراهاسم طالب  م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
مشرفًا   أ.م.د. مصطفى طالب تصنيع الوقود الدافع الصلب  محمد وائل الخالد 1

 رئيساً 
  علوشأ.م.د. أحمد فراس  

 مشرفًا مشاركاً 

 /   370رقم/  
 2019/ 10/ 27تاريخ   

 /   505رقم/  
 4/4/2022تاريخ 

مشرفًا   أ.م.د. مصطفى طالب دراسة االهتزازات الحرة والقسرية لمحرك احتراق داخلي يوسف حسون  2
 رئيساً 

مشرفًا   د. مصطفى عايد
 مشاركاً 

 /    36رقم/  
 2019/ 2/2تاريخ   

 /  506رقم/    
 2019/ 4/4تاريخ  

دراسة تأثير إنهاء السطح والشكل على ظاهرة التعب وميكانيك   عبد الرحمن نوار 3
 االنكسار لعينات من األلمنيوم والفوالذ 

  أ.م.د. مصطفى طالب
 

 /   175رقم/    
 2019/ 7/5تاريخ   

 /    504رقم/  
 2022/ 4/4تاريخ  

كفاءة إنتاج الطاقة من النفايات دراسة العوامل المؤثرة على  بالل بكور 4
 الصلبة في محافظة إدلب 

مشرفًا   .م.د. مصطفى طالبأ
 رئيساً 

  أ.م.د. أحمد فراس علوش
 مشرفًا مشاركاً 

 /    430رقم/  
 2020/ 11/ 23تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

رضوان عبد الغني  أ.د.  نمذجة محطة طاقة هجينة، ودراسة العوامل المؤثرة على أدائها أيمن حجازي  5
 المصري مشرفًا رئيساً 

  أحمد فراس علوش أ.م.د.
 مشرفًا أول 

  محمد منير الحموي  أ.م.د.
 مشرفًا ثان  

 / 621رقم /
 23/5/2022تاريخ  

 رقم /  / 
 تاريخ  /  / 

 إبراهيمحمدو  6
 )إكمال(

حياكة إنشاءات المواد المركبة في الطائرات لتحسين أداء  
 باستخدام مفهوم الصالبة المتغيرةالتحنيب 

 /    367رقم/   .م.د. مصطفى طالب أ
 2019/ 10/ 27تاريخ   

 /    628رقم/  
 5/2022/ 23تاريخ   

 

 كلية الهندسة  -دكتوراهطالب ال
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف عنوان األطروحة الدكتوراهاسم طالب  م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 محمد الرسالن 1

 )هندسة معلوماتية(
التسريع والتحسين التفرعي لتخطيط مسار الروبوت ذاتي القيادة 

 GPGPUباستخدام 
 أحمد هالل كردي  أ.

 
 / 346رقم/ 

 20/9/2020تاريخ  
 رقم/  / 

 / / تاريخ
 أسماء بركات 2

 )هندسة كهربائية(
الصوتية وتحليها  تأمين منشأة حيوية عن طريق البصمة 

 باستخدام الخوارزمية الجينية
 أ.م.د. ندى أبو نقرة رئيساً 

أ. عبد الرحمن حسين مشرفًا  
 مشاركاً 

   /7رقم/
 1/2018 /15تاريخ 

 رقم/   / 
 /  /تاريخ  

 لبنى أحمد نور 3
 )هندسة مدنية(

الروسي على المنشآت   800 األثر التدميري لصاروخ أونيكس
 البيتونية والتخفيف منه بتدعيم المنشآت باأللياف الكربونية

 

 د. عباس الحاج عباس 
 مشرفًا رئيساً 

 أ.م.د. مصطفى طالب 
 مشرفًا مشاركاً 

 /   388رقم/ 
 2021/ 28/6تاريخ 

 رقم/  /  
 /  /تاريخ  

 عصام السماعيل 4
 )هندسة معمارية(

 االستدامة"  استراتيجيات اإلسكان من خالل تطبيق معاييرتطوير "
 )دراسة حالة مشاريع اإليواء في شمال غرب سورية(

 

 أ. أحمد الحزمي مشرفًا رئيساً 
د. عبد الرزاق الحسين مشرفًا 

 مشاركاً 
 

 /   477رقم/ 
 2022/ 21/3تاريخ 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


