
 

 
 التربية كلية -طالب الماجستير

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

رقم وتاريخ قرار مجلس 
 لمنحالجامعة با

الوالدين في  الفروق بين األطفال المحرومين وغير المحرومين من  نارمين الخليفة 1
 قلق المستقبل وتقدير الذات 

 في محافظة إدلب()دراسة ميدانية 

 / 226رقم/  د. محمد صهيب مزنوق 
 16/10/2018تاريخ

 / 508رقم/
 2022/ 4/  4تاريخ 

 شفاء كامل 2
تقريريين   قيدددددر  )ترقين 

 سلبيين(

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقته بااللتزام الديني لدى عينة من 
 الشهداءزوجات 

د. محمد صهيب مزنوق  
 رئيسا  

   /  237رقم/ 
  10 / 17تاريخ   

/2018 

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 تهاني عنبر 3
تقريريين   قيدددددر  )ترقين 

 سلبيين(

من مراهقي أبناء   معنى الحياة وعالقته بالرضا الديني لدى عينة
 الشهداء في الشمال السوري 

   /189رقم/ د. محمد صهيب مزنوق 
 5/2019/  13تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 الخبرات الصادمة وعالقتها بالمرونة النفسية لدى عينة من األطفال حسان حسين 4
 النازحين في محافظة إدلب

   /151رقم/ د. محمد صهيب مزنوق 
 8/2018 / 14تاريخ   

 /   465رقم/
 2021/ 2/8تاريخ   

الدمدجديدددددد   5 عدبدددددد  أحدمدددددد 
 شاهين

مع الضغوط النفسية وعالقتها بالصالبة النفسية أساليب التعامل 
 لدى عينة من المراهقين المهجرين في محافظة إدلب 

 /   225رقم/  علي حاج حميدو د. 
 10/2018/ 16تاريخ   

 /   19رقم/ 
 10/2021/   5تاريخ  

الدراسي لدى ل أنماط التعلم وفق نظرية هيرمان وعالقتها بالتحصي فراس السليمان 6
  عينة من طالب جامعة إدلب

   /276رقم/ د. حسام إبراهيم 
 2019/ 4/8تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

الكفايات التعليمية وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية لدى معلمي  أمين البيور 7
 الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي في شمال غرب سوريا

   /444رقم/  حميدو د. علي حاج 
 2/2022/ 21تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

مريم محمدددد عصددددددددددددام  8
 الحسن

التفكير البصري وعالقته باستراتيجيات ما وراء المعرفة لدى طالب 
 كلية التربية في جامعة إدلب

 /   439رقم/  د. علي حاج حميدو 
 2022/  2/  21تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

نمو ما بعد الصدمة وعالقته بااللتزام الديني لدى عينة من مبتوري  المرعيفادي   9
 األطراف في شمال غرب سورية 

د. محمد صهيب مزنوق  
 رئيسا  

 /   591رقم/
 2022/ 5/ 9تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 



 

د. ياسين علوش  
 مشاركا  

العربية للحلقة األولى من التعليم األساسي في مواصفات كتاب اللغة  آالء درويش 13
 شمال غرب سورية )دراسة تحليليةرتقويمية(

/ تاريخ  438رقم / د. هشام فرج السيد 
21/2 /2022 

 

دراسة تقويمية لمرحلة رياض األطفال في شمال غرب سورية في  جاسم خليل حسين 14
 ضوء تجارب بعض الدول 

تاريخ   /544رقم/ د. حسين عبد الرزاق
18/4 /2022 

 

واقع التربية الجهادية في الثورة السورية المعاصرة في ضوء المعالم   عبد الحميد ناقوح 18
 التربوية لسورتي األنفال وآل عمران 

/ تاريخ  505رقم القرار /  د. هشام فرج عبد السيد 
30/8 /2021 

 

مدارس التعليم األساسي في شمال غرب  واقع اإلشراف التربوي في  أسامة إبراهيم الخضر 22
)دراسة   سورية وكيفية تطويره في ضوء مفهوم المدرسة الذكية

 تحليلية(

/ تاريخ  447رقم/ د. حسين عبد الرزاق
7/3/2022 

 

 ماجستير /إكمال دراسي/
تصور مقترح إلعادة هيكلة دائرة التوجيه والمناهج التربوية في   محمد حالق 27

التربية والتعليم في ضوء نموذج بطاقة األداء  مديرية 
 (BSCالمتوازن)

 دراسة ميدانية في مديريات التربية والتعليم في إدلب وحلب 

/ تاريخ  182رقم / د. حسام إبراهيم
15/2 /2021 

 

 

 التربية كلية -دكتوراهطالب ال
مجلس رقم وتاريخ قرار  اسم المشرف عنوان األطروحة اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
( على عينات من wisc-ivتقنين مقياس وكسلر لذكاء األطفال ) حميدي الحديدي العادل   1

 أطفال الحلقة األولى في محافظة إدلب
 /  315رقم/  د. محمد صهيب مزنوق 

  12 / 24تاريخ   
/2017 

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 



 

دراسة تقويمية لمؤسسات التعليم العالي في الشمال السوري في  اصطيفأحمد  2
 ضوء بعض االتجاهات العالمية الحديثة 

د. سهام عبد العزيز 
 رئيسا  

د. هشام فرج السيد 
 مشاركا  

   /511رقم/ 
 4/2022  /4تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

على االنتماء والمشاركة  تحوالت القيم لدى طالب الجامعة وتأثيراتها  هشام فرج السيد 3
 المجتمعيةر دراسة ميدانية 

   /109رقم/ محمد صهيب مزنوق د. 
 2018/  6 / 23تاريخ   

   /176رقم/ 
 2019/  4 / 29تاريخ   

 

 


