
 

 2017/2018كلية العلوم اإلدارية )قسم إدارة أعمال( -طالب الماجستير
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 محمد أحمد 1

 )ترقين قيد(
فرق العمل ودوره في تحقيق استدامة منظمات واقع تمكين 

 دراسة ميدانية -المجتمع المدني في الشمال السوري 
 / 31رقم/ مصطفى الدرويش د. 

 2019/ 2/2تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
 أثر الذكاء االستراتيجي في البراعة التنظيمية  سامر قواس 2

الحكومية في  )دراسة ميدانية على العاملين في المنظمات غير 
 شمال غرب سورية( 

   /646رقم/ د. أحمد عطا اليوسف
 2022/ 6/6تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

3 

 حيان حبابة

أثر تدريب الموارد البشرية على تحسين أداء منظمات      
 المجتمع المدني العاملة في الشمال السوري 

)دراسة ميدانية على بعض منظمات المجتمع المدني في  
 محافظة إدلب( 

 وحيد عبدان مشرفًا رئيساً د. 
د. حسام خديجة مشرفًا مشاركًا  

 أول 
د. عقبة العيسى مشرفًا مشاركًا 

 ثان  

   /172رقم/
 2019/ 7/5تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

مدى توفر أبعاد المنظمة المتعلمة في جامعة إدلب وأثرها   حسين ديبو 4
 )دراسة ميدانية(   في جودة الخدمة التعليمية

   / 34رقم/ د. حسام خديجة 
 2019/ 2/2تاريخ   

   /428رقم/
 2022/ 7/2تاريخ   

الشراء لدى قطاع تجارة الزيوت المعدنية في تقييم سياسات  يوسف اليوسف 5
 تأمين مستلزماته"

 دراسة حالة /الشمال السوري/

 أ.م.د. جمال بليلو مشرفًا رئيساً 
أ.م.د. مهدي الكل مشرفًا  

 مشاركاً 

   / 51رقم/
 25/10/2021تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

والمنطوقة إلكترونيًا في قرار المرأة  تأثير أبعاد الكلمة المنطوقة  مصطفى رجب 6
 بشراء الخدمات الطبية النسائية في الشمال السوري 

أ.م.د. أحمد عطا اليوسف  
 مشرفًا رئيسًا  

 د. وحيد عبدان مشرفًا مشاركاً 

   / 32رقم/
 11/10/2021تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

أعضاء الهيئة التدريسية في  أثر أدوات اإلدارة المرئية في أداء  جهاد عبيد 7
 جامعة إدلب

 أ.م.د. جمال بليلو مشرفًا رئيساً 
أ.م.د. عيد الواحد حمودة  

 مشرفًا مشاركاً 

   / 33رقم/
 11/10/2021تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

العوامل المؤثرة في قرار المنظمات غير الربحية بمنح التمويل  صافي العاروب  8
 للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 

 "دراسة ميدانية في الشمال السوري" 

أ.م.د. عيد الواحد حمودة  
 رئيساً مشرفًا 

أ.م.د. أحمد عطا اليوسف  
 مشاركاً  مشرفاً 

   /264رقم/
 7/2019/ 20تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

أثر كفاءة نظم المعلومات المالية في فاعلية إدارة المخاطر   محمد البكور 9
 دراسة مقارنة-المالية

 مشرفًارئيساً  د. نور الدين غفير
أ.م.د. حسام األحمد مشرفًا  

 مشاركاً 

   / 13رقم/
 2019/ 8/1تاريخ   

   / 16رقم/
 2021/ 4/1تاريخ   

عملية اتخاذ   اإلدارية التحويلية ودورها في فاعلية القيادة  صخر العلي 10
دراسة ميدانية على مجالس القبائل والعشائر في  ر )القرا

 ( الشمال السوري 

 د. مصطفى الدرويش مشرفًا  
 رئيسًا    

 د. حسام خديجة مشرفًا مشاركاً 

   / 76رقم/
 2019/ 5/3تاريخ   

   /187رقم/
 2021/ 11/ 22تاريخ   

المجتمع المدني وعالقته ت  التخطيط االستراتيجي في منظما ظافر العمر 11
 )دراسة ميدانية في الشمال السوري(  بفاعلية إدارة األزمات 

 د. مصطفى الدرويش مشرفًا  
رئيسًا، و د.أ.م. حسام     

األحمد مشرفًا مشاركًا أول، و  
د.أ.م. مهدي الكل مشرفًا  

 ثان   مشاركاً 

 / 33رقم /
 2/2/2019تاريخ 

 / 188/رقم 
 2021/ 11/ 22تاريخ   

 "أثر بيئة العمل في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية" بالل عطية 12
 دراسة ميدانية على العاملين في جامعة إدلب

 . مصطفى الدرويش مشرفًا  د
 رئيساً    

 د. حسام خديجة مشرفًا مشاركاً 

 / 63رقم /
 4/3/2019تاريخ 

 / 449رقم /
 2021/ 12/7تاريخ 

 "أثر جودة الخدمات الصحية في تحقيق رضا العمالء"  عمر الخالد 13
بحث تطبيقي مقارن لعينة من عمالء المشافي العامة  

 والمشافي الخاصة في محافظة إدلب 

 رئيساً   د. حسام خديجة مشرفاً 
د. عقبة العيسى مشرفًا 

 مشاركاً 

 / 66رقم /
 4/3/2019تاريخ 

 / 450رقم /
 12/7/2021تاريخ  

 

 



 

 2019/2020كلية العلوم اإلدارية/إدارة أعمال -الماجستيرطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
المنظمات غير تأثير فرق العمل االفتراضية في نجاح مشاريع  سامي الحمدو 1

 الحكومية العاملة في الشمال السوري المحرر 
.م.د. أحمد عطا اليوسف  أ

 مشرفًا رئيساً 
د. وحيد عبدان مشرفًا  

 مشاركاً 

 / 400رقم/
 1/2022/ 17تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

مدى استخدام أبعاد تحليل الشخصية في برامج اختيار العاملين لدى   أحمد بكاية 2
 المحرر  المنظمات اإلنسانية العاملة في الشمال السوري 

أ.م.د. عيد الواحد حمودة  
 مشرفًا رئيساً 

أ.م.د. جمال بليلو مشرفًا  
 مشاركاً 

   /401رقم/
 1/2022/ 17تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

تأثير المقدرات الجوهرية في الرشاقة التنظيمية لمستشفيات  كريستا حريري  3
 سورية شمال غرب 

   /647رقم/ أ.م.د. أحمد عطا اليوسف 
 2022/ 6/6تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     حسين السلطان 4
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     مازن كنعان 5
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     مريم الشبلي 6
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     محمد معيوف 7
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     عبد هللا الحماد 8
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     نجيب شعبان 9
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /   رقم/    /     شهامة محمد 10



 

 تاريخ   /  /  تاريخ   /  / 

 

 2019/2020كلية العلوم اإلدارية/محاسبة -طالب الماجستير
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
( على (ABCنموذج مقترح لتطبيق نظام التكلفة حسب األنشطة  وسيم صبوح 1

 تكلفة الخدمات الصحية 
 تطبيقية على المشافي العامة في الشمال السوري(  )دراسة 

 د. محمد الحميد 
 

 / 137رقم/
 8/11/2021تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

التمويل لدى  أثر السياسات المالية والمحاسبية في استمرار   شادي فلفي 2
 المنظمات الطبية غير الحكومية

 )دراسة ميدانية في شمال غرب سورية(  

 د. محمد الحميد 
 

   /509رقم/
 2022/ 4/4تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 تأثير الذكاء اإلستراتيجي في الموازنات التخطيطية محمد دامس 3

 جامعة إدلب(-)دراسة حالة

د. محمد الحميد مشرفًا  
 رئيساً 

د. وحيد عبدان مشرفًا  
 مشاركاً 

   /645رقم/
 2022/ 6/6تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

نموذج مقترح لتطبيق بطاقة األداء المتوازن وأثره على تكاليف   مصطفى عكوش 4
 الخدمات 

 ( المصارف اإلسالمية)دراسة تطبيقية على  

د. محمد الحميد مشرفًا  
 رئيساً 

شاشو  أ.م.د. إبراهيم 
 مشرفًا مشاركاً 

   /260رقم/
 6/12/2021تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     إبراهيم بدوي  5
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     ماجد يسوف 6
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

 رقم/    /     ماجد بهلول 7
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 

 2021/2022كلية العلوم اإلدارية/إدارة أعمال -طالب الماجستير
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 رقم//    أحمد حمادي 1

 تاريخ   // 
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
 رقم//     معد بدوي  2

 تاريخ   // 
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
 رقم//     محمد حالق 3

 تاريخ   // 
 رقم/    /  

 تاريخ   /  / 
 رقم//     أحمد الكنج 4

 / تاريخ   /
 رقم/    /  

 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     محمد حلبي 5
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     ضرار حسين 6
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     مصطفى بكري  7
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /     سامي حسون  8
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /   رقم/    /     كرم هللا برني 9



 

 تاريخ   /  /  تاريخ   /  / 
 رقم/    /     محمد صهيب السلع 10

 تاريخ   /  / 
 رقم/    /  

 تاريخ   /  / 
     وسيم منصور 13
     محمد عنان 14
     حرب حرب 15
     محمد الزبيدي 16
مجددد الدددين سدددددددددليمددان  17

 عوض
    

     مصعب حلبي 18
     عمر العلي 19
     أنس سليم 20
     أحمد عاطف أحمد 21

 

 كلية العلوم اإلدارية-الدكتوراهطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف/ين األطروحةالرسالة/عنوان  الدكتوراهاسم طالب  م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 جمعة أماني 1

 )إكمال دراسي(
العالقة بين أبعاد المنظمة دور تمكين العاملين كمتغير وسيط في 

 المتعلمة والتميز التنظيمي
 )دراسة ميدانية على منظمات المجتمع المدني في سوريا(

 / 318رقم/ أ.م.د. جمال بليلو 
 9/2019/ 10تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 محمد وليد موصلي  2
 )إكمال دراسي(

التنمية  محددات الكفاءة الخارجية للنظام التعليمي ودورها في 
 االقتصادية

 سوريا وألمانيا والهند -دراسة مقارنة

أ.م.د. أحمد عطا اليوسف  
 مشرفًا رئيسًا  

د. معروف الخلف مشرفًا  
 مشاركاً 

   /207رقم/
 2021/ 1/3تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 



 

 ناصر العبد هللا 3
 )إكمال دراسي(

 دور التعلم التنظيمي في بناء رأس المال الفكري 
 )دراسة ميدانية على الجامعات في الشمال السوري المحرر( 

   /532رقم/ أ.م.د. جمال بليلو 
 2020/ 12/ 21تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 أماني سفلو 4
 )إكمال دراسي(

تقييم االستراتيجيات المتبعة في إدارة مراحل األزمات التنظيمية  
دراسة مقارنة بين جامعتي إدلب وحلب في المناطق  -وتطويرها 

 المحررة 

د. مصطفى الدرويش  
 مشرفًا رئيسًا  

د. حسام خديجة مشرفًا  
 مشاركاً 

   /150رقم/
 8/2018/ 14تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 تأثير إدارة االنطباع في اإلبداع التنظيمي بتوسيط الصمت التنظيمي  خالد صبرة 5
)دراسة ميدانية على المنظمات غير الحكومية العاملة في شمال 

 غرب سورّية( 

.م.د. أحمد عطا اليوسف  أ
 مشرفًا رئيسًا  

د. وحيد عبدان مشرفًا  
 مشاركاً 

   /579رقم/
 2022/ 9/5تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /      6
 تاريخ   /  / 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 

 

 

 

 

 



 

 كلية العلوم اإلدارية/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
-دور تطبيق مفاهيم الحوكمة الرشيدة في أداء المجالس المحلية أسامة سالت 1

 دراسة تطبيقية على المجالس المحلية في الشمال السوري 
 / 206رقم/ د. حسام خديجة 

 7/2017/ 18تاريخ   
 / 416رقم/

 1/12/2019تاريخ  
 بناء نظام معلومات إداري باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي  محمود المحمد 2

 "دراسة حالة كلية العلوم اإلدارية بجامعة إدلب"
أ.م.د. جمال بليلو مشرفًا  

 رئيساً 
محمد أمين زيداني مشرفًا  

 مشاركاً 

   /361رقم/
 7/2019/ 20تاريخ   

 / 251رقم/
 27/6/2020تاريخ  

اإليحاءات العاطفية المستخدمة في اإلعالن التلفزيوني على نية أثر  محمد حسام عبد العال 3
 الشراء لدى المستهلك

 دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة إدلب

ألحمد مشرفًا  ا أ.م.د. حسام 
أ.م.د. جمال بليلو  و  رئيساً 

 مشرفًا مشاركاً 

   /316رقم/
 2017/ 12/ 24تاريخ   

   /210رقم/
 4/2020/ 26تاريخ   

 


