
تخرجتسجيل مخططالقسمالمشاركالمشرفعنوان الرسالةاسم الطالب#

عبد الحكٌم العبد هللا001
دراسة - فعالٌة التحفٌز المعنوي فً رفع انتاجٌة العاملٌن فً القطاع العامم االقتصادي 

مٌدانٌة
09/06/200810/02/2010إدارة الموارد البشرٌة-طاهر حسن. د

08/06/200819/04/2010إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةأسامة الفراج. دمهند نوح. ددراسة مقارنة- دور القطاع الخاص فً إدارة المرافق العامة االقتصادٌة ٌعرب الشرع002

نزار أشرٌفة003
أثر مكتسبات التدرٌب فً أداء الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً المؤسسات المصرفٌة 

دراسة مقارنة بٌن المؤسسات المحلٌة ، والمؤسسات الدولٌة العامة فً سورٌة- 
08/06/200821/04/2010إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

حسن خلٌفة004
دراسة حالة فً شركات المؤسسة "إدارة مدخالت االنتاج وأثرها على القٌمة المضافة 

"العامة للصناعات النسٌجٌة
31/07/200821/04/2010إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-ٌاسٌن حسن. د

سلمان الشحف005
دراسة مقارنة لبعض الشركات - واقع التسوٌق االلكترونً واستراتٌجٌة تطوٌره فً سورٌة 

المحلٌة فً سورٌة
24/08/200826/05/2010إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-نصور.د

ثائر بدر006
دور اإلدارة االستراتٌجٌة للموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً مواجهة تحدٌات بٌئة 

دراسة مقارنة- األعمال المعاصرة السورٌة 
18/08/200827/07/2010الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات كنج.دعصام حٌدر. د

إبراهٌم الصالح007
إسقاط تجربة بعض الدول الناشئة - جدوى استثمار حسابات التقاعد فً صنادٌق االستثمار 

على سورٌة
15/09/200828/09/2010إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةأسامة الفراج. دأحمد العلً. د

21/10/200824/01/2011إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. دتموٌل المشروعات الصغٌرة فً ظل األطر الناظمة والسٌاسات الحكومٌة فً سورٌةمٌاد ابراهٌم008

سمٌر حسن009
حالة مدٌرٌة التطوٌر اإلداري المحدثة - فاعلٌة انموذج األداء فً ممارسة القٌادة اإلدارٌة 

فً محافظة حمص
12/09/200822/02/2011إدارة الموارد البشرٌة-محمد المرعً. د

لبنى بشارة010
دراسة مٌدانٌة - قٌاس القفٌم الشخصٌة وقٌم عمل متخذي القرار بحسب المستوٌات اإلدارٌة 

فً قطاع الصحة العام السوري فً مدٌنة دمشق
19/10/200917/05/2011الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -طاهر حسن. د

04/03/201006/07/2011إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةأحمد العلً. دأحمد الطباع. دإدارة مخاطر االستثمار وأثرها فً تعزٌز القدرة التنافسٌة للمصارف االسالمٌة فً سورٌةعال النوفل011

نضال عمار012
دراسة حالة شركات التأمٌن الدولٌة - نمط القٌادة اإلدارٌة السلئدة وأثره فً أداء المنظمات 

فً سوق التأمٌن السورٌة
17/12/200824/07/2011إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د



زٌاد الشٌخ013
دراسة حالة شركة الفرات : دور ثقافة االبداع واإلبتداع فً تحسٌن مستوى األداء الفردي 

للنفط
05/08/201014/11/2011الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أسامة الفراج. د

15/09/200906/12/2011إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-نصور.دنموذج مقترح لخلق صورة ذهنٌة إٌجابٌة عن المنتج السٌاحً السوري لدى السائح األجنبًحسان البرجق014

ندى حسن015
أثر تطبٌق نظام اإلدارة المتكامل المبنً على الجودة الشاملة لتعزٌز القدرة التنافسٌة وقطاع 

الصناعة الدوائٌة السورٌة
17/05/201022/01/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-ٌاسٌن حسن. د

هٌثم بركات016
دراسة مٌدانٌة فً وزارة اإلدارة - طرق تحسٌن جودة الخدمات فً المنظمات العامة 

المحلٌة فً سورٌة
21/03/201023/01/2012الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات رعد الصرن. دسلٌم الحسنٌة. د

15/09/200824/01/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-ٌاسٌن حسن. دالعوامل المؤثرة على األداء التنافسً للصناعات النسٌجٌة فً القطاع العام فً سورٌةوائل احمد017

02/07/200924/01/2012إدارة الموارد البشرٌة-محمد المرعً. ددور تطور الفكر اإلداري والمؤسساتً فً رفع فعاللٌة األداء فً المنظماتصابر سعٌد018

وئام صالح019
دراسة مٌدانٌة على العاملٌن اإلدارٌٌن فً - العالقة بٌن العقد النفسً والوالء التنظٌمً 

شركات النفط العاملة فً سورٌة
15/09/201009/05/2012إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

ٌاسر الدنٌفات020
تقٌٌم واقع عملٌة قٌاس أداء شركات القطاع العام الصناعً فً سورٌة من منظور بطاقة 

دراسة حالة عٌنة من شركات المؤسسة العامة للصناعات الكٌمٌائٌة- األداء المتوازن 
23/06/201013/05/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

ٌوسف سلمان021
 فً تحسٌن الرضا الوظٌفً لدى العاملٌن فً Zبورتر ونظرٌة / أثر تطبٌق أنموذج ستٌرز 

العالمٌة  ( ام تً انMTN)حالة تطبٌقة على شركة - الشركات الدولٌة لالتصاالت الخلٌوٌة 

فرع سورٌة- 

14/12/201018/06/2012إدارة الموارد البشرٌة-محمد المرعً. د

ماٌا شطا022
- دور نظم معلومات الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً تفعٌل عملٌة االختٌار والتعٌٌن 

دراسة مقارنة بٌن شركات التأمٌن الدولٌة وشركة التأمٌن السورٌة
24/03/201019/06/2012إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

07/11/201003/07/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. ددراسة القدرة التنافسٌة  لصادرات زٌت الزٌتون السوري ومحدداتهاسمر اسماعٌل023

أٌمن أحمد024
دراسة مٌدانٌة فً المصارف - دراسة أثر البٌئة الثقافٌة فً جودة الخدمات المصرفٌة 

الدولٌة العاملة فً سورٌة
10/02/201106/08/2012إدارة الموارد البشرٌةرعد الصرن. دطاهر حسن. د



28/08/200802/09/2012الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات كتلو.دالغصٌن.دمسح للواقع واقتراح استراتٌجٌه لتطوٌرها- إدارة المشارٌع اإلنتاجٌة العسكرٌة ٌحٌى بسمة025

20/10/200909/09/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أسامة الفراج. دشل - (الفرات)حالة شركة النفط " نظام إدارة السالمة وأثره فً األداء التنظٌمً للمنظماتمهند زٌنو026

لٌلى ٌازج027ً
دراسة عملٌة على شركات - تحسٌن األداء فً الشركات باستخدام قائمة التدفقات النقدٌة 

القطاع العام ذات الطابع االقتصادي
23/06/201018/09/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. د

لٌندا خلٌل028
فً الكشف عن كفاءة عملٌات " تدقٌق الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة"دور تطبٌق نظام 

دراسة مٌدانٌة استكشافٌة فً مؤسسة الطٌران العربٌة - التوظٌف فً شركات الطٌران 

السورٌة فً دمشق

28/02/201118/09/2012إدارة الموارد البشرٌة-أحمد قهوجً. د

عبد الحمٌد علوش029
نموذج كفاءات مقترح لوزارة التعلٌم - دور إدارة كفاءات المدٌرٌن فً رفع مستوى أدائهم 

العالً والبحث العلمً
22/08/201106/02/2013إدارة الموارد البشرٌة-محمد المرعً. د

محمود حاج عل030ً
دراسة - اآلثر المرتقب لتطبٌق إدارة المعرفة فً تحسٌن جودة مخرجات التعلٌم العالً 

استكشافٌة فً الجامعات السورٌة الخاصة
29/12/201012/02/2013الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -طاهر حسن. د

محمود فائز حاج صالح031
مقارنة أداء إدارة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة لدى الجهات ذاتن الطابع الخدمً 

حالة عملٌة بٌن محافظة دمشق واتلمؤسسة العامة للصناعات النسٌجٌة- واالقتصادي 
17/07/200818/02/2013إدارة الموارد البشرٌة-سلٌم الحسنٌة. د

مدثر سندس032
دراسة حالة مدٌري - العوامل المؤثرة فً الرضا الوظٌفً عند مدٌري المنظمات التعلٌمٌة 

المدارس الثانوٌة الرسمٌة فً محافظة دمشق
28/10/201004/03/2013العلوم اإلدارٌة-أحمد قهوجً. د

بشٌرة ابو شلة033
دراسة مٌدانً فً المشافً الحكومٌة - النمط القٌادي للمدٌر وأثره فً إدارة ضغوط العمل 

فً مدٌنة دمشق
31/08/201007/03/2013إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

بنان محسن034
دراسة مقارنة - اختٌار نموذج إدارة المعرفة لتفعٌل آلٌات تحقٌق نقل وتوطٌن التكنولوجٌا 

بٌن المناطق الحرة والجامعات الحكومٌة السورٌة
24/07/201131/03/2013الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -طاهر حسن. د

سعاد الفرج035
دراسة - دور البحث العلمً الجامعً الصٌدالنً فً تطوٌر الصناعة الدوائٌة السورٌة 

استكشافٌة فً الواقع السوري
14/09/201120/09/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةعامر ماردٌنً. دطاهر حسن. د

09/11/201008/10/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. دأثر رقابة المصارف المركزٌة التقلٌدٌة فً إدارة السٌولة فً المصارف اإلسالمٌة العربٌةنٌفٌن التكرٌت036ً



خالد منصور037
- دور االستثمار األجنبً المباشر فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للقطاع السٌاحً السوري 

دراسة مٌدانٌة
29/09/201101/12/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-ٌاسٌن حسن. د

غنى زٌنة038
دراسة الخصائص السوسٌودٌمغرافٌة للمتعاملٌن مع موظف القطاع العام ودورها فً تفشً 

ظزاهر الفساد اإلداري
03/10/201114/01/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد قهوجً. د

رانٌا عبد الرزاق039
دراسة - دور تطبٌق استراتٌجٌة القٌادة فً التكالٌف فً الحصول على مٌزة تنافسٌة سعرٌة 

مٌدانٌة فً شركات الصناعة الدوائٌة فً محافظة دمشق
25/09/201115/01/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د

03/08/201219/01/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. دمن وجهة نظر زبائن مدٌنة دمشق" السورٌة لالتصاالت"تقٌٌم جودة خدمة انترنت لؤي القرطه040

عناٌة القواص041
قٌاس أداء المسؤولٌة االجتماعٌة للجامعات الحكومٌة دراسة حالتً جامعة دمشق وجامعة 

البعث
28/03/201115/04/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أسامة الفراج. د

هٌثم عٌسى042
تقٌٌم رضا العاملٌن فً جامعة دمشق عن التأمٌن الصحً المقدمة منم الشركة العربٌة 

Medexaإلدارة النفقات الصحٌة
21/10/201219/07/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د

فدوى عبد الفتاح043
-العالقة بٌن تنوع القوى العاملة والسلوك اإلبداعً فً المنظمات الدولٌة العاملة فً سورٌة 

األمم المتحدة فً الجمهورٌةى العربٌة السورٌة:  حالة 
03/10/201117/09/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د

وسام ابو خلٌل044
دراسة العوامل المحددة لقٌمة ماركة الشركة التجارٌة ودورها فً خلق القٌمة لبعض 

نموذج مقترح لخلق قٌمة ألصحاب المصالح مبنٌة على قٌمة ماركة - أصحاب المصالح

الشركة

07/04/201323/09/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د

25/10/201028/09/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات معاذ الشرفاوي. دنصور.دالتروٌج ودوره فً نجاح العملٌة التسوٌقٌة لمؤوسسات الخطوط الحدٌدٌة السورٌةكرٌستٌن جلحوم045

زكرٌا ابو زٌد046
دراسة مٌدانٌة فً منظمات القطاع العام - عالقة االنماط القٌادٌة باشباع الحاجات االنسانٌة 

فً محافظة درعا
29/09/201117/11/2014إدارة الموارد البشرٌة-ٌاسٌن حسن. د

03/11/201122/12/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات معاذ الشرفاوي. دسلٌم الحسنٌة. دأثر مشارٌع إدارة التغٌٌر فً تحسٌن أداء المكتب المركزي لإلحصاءهدٌل منصور047

حسٌن عٌسى048
أثر تكامل عملٌات إدارة المعرفة وتكنولوجٌا المعلومات فً مستوى أداء مؤسسات التعلٌم 

دراسة حالة جامعة دمشق- العالً 
03/10/201124/12/2014الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات سلٌم الحسنٌة. درحروح.د



هبة العمارٌن049
دراسة مقارنة بٌن المؤسسة العامة لالتصاالت وشركة - أثر قٌم العمل فً اإلبداع اإلداري 

إم تً إن
13/08/201323/02/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أسامة الفراج. د

غالً العلب050ً
دراسة األنماط السائدة الستراتٌجٌات التسعٌر فً صناعة المنظفات فً سورٌة ودورها فً 

تعمٌم حصة السوق
04/12/201311/03/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةمعاذ الشرفاوي. دعصام حٌدر. د

سارة تق051ً
أثر سٌاسة إدارة مخاطر االئتمان فً مؤسسات التموٌل الصغٌر فً جودة محفظة القروض 

دراسة مٌدانً على مؤسسة التموٌل الصغٌر العائدة لوكالة اآلغا خان الدولٌة- 
25/09/201122/03/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

لما بدر052
دراسة مٌدانٌة فً - أبعاد المنظمة المتعلمة ودورها فً تحسٌن األداء المعرفً للعاملٌن

(mtn-syriatel)شركات االتصاالت الخلوٌة 
12/02/201322/03/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د

محمد واصل الحلوان053ً
تأثٌر الثقافة المشتركة بٌن بلد المستهلك وبلد المنشأ على قرار الشراء لدى المستهلك تجاه 

دراسة مٌدانٌة على المستهلك بدمشق: المنتجات المستوردة
12/02/201301/06/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. د

معتز ظافر054
وعالقته  [النظرة المستقبلٌة بعٌدة المدى ]البعد الثقافً الخامس لدى غٌرت هوفستٌد 

دراسة تطبٌقٌة على شركات - بااللتزام التنظٌمً لدى الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة

أعمال دولٌة

17/06/201324/06/2015إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

سامً اسماعٌل055
دراسة مقارنة بٌن خدمات التعلٌم - المنظمة المتعلمة كمدخل لتحقٌق جودة  الخدمة التعلٌمٌة

العالً فً الجامعات السورٌة الحكومٌة والخاصة
10/03/201324/06/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د

عزام حسن056
دور األدارة االستراتٌجٌة للموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً تحقٌق األمن النفسً 

دراسة مٌدانٌة على موظفً جامعة الوادي- للعاملٌن
24/06/201226/06/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات أحمد الطباع. دأحمد قهوجً. د

بدٌعة الطعمة057
استراتٌجٌات التنمٌة اإلدارة الموارد البشرٌةٌة إلدماج الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة 

دراسة مٌدانٌة على العاملٌن - فً سوق العمل، ودورها فً الحد من ظاهرة هجرة األدمغة

فً الجامعات والمستشفٌات فً محافظة دمشق

20/01/201427/08/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أسامة الفراج. د

عال أوسو058
دراسة مٌدانٌة :محددات خٌار المستهلك فً قرار شراء الهاتف النقال فً السوق السورٌة

على مدٌنة دمشق
26/11/201205/11/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

نارٌمان شوك059ً
دراسة :أثر ممارسات إدارة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً دورة حٌاة المنظمة

مٌدانٌة على بعض الشركات الصناعٌة فً دمشق
19/08/201415/11/2015إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

نمٌر عسول060
دراسة استطالعٌة ومٌدانٌة فً شركات :أثر اإلدارة باإلبداع فً األداء التصدٌري للشركات

النسٌج السورٌة
08/04/201310/12/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -سلٌم الحسنٌة. د



مهند سعد عباس061
دراسة - دراسة استكشافٌة إلمكانات أدوات الجودة الحدٌثة فً صناعة النسٌج السوري 

حالة شركة النساجون المتحدون
22/12/201316/12/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

لبانة مقدٌد062
تقٌٌم الخطة االستراتٌجة لتطوٌر المناهج التعلٌمٌة لوزارة التربلٌة السشورٌة باستخدام 

 دراسة مٌدانٌة على مدارس مرحلة التعلٌم SWOTالتحلٌل االستراتٌجً الرباعً ٍ

االساسً فً مدٌنة دمشق

18/08/201116/12/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات أحمد قهوجً. درحروح.د

03/10/201116/12/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات طاهر  حسن. درحروح.ددراسة مٌدانً فً وزارة التربٌة- تأثر العوامل النفسٌة فً اتخاذ القرارات المبدعة سلٌمة زٌدان063

نسرٌن شروف064
دور استراتٌجٌة التدرٌب فً الجامعات السورٌة فً تعزٌز وتنمٌة القدرات العلمٌة لخرٌجها 

جامعة دمشق نموذجاً: 
16/03/201416/12/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -عصام حٌدر. د

سقراط الحمود العلو065
دراسة - دراسة العوامل المؤثرة فً القرار الشرائً للمستهلك خالل األزمات االقتصادٌة 

حالة المستهلك السوري فً مدٌنة دمشق
17/03/201411/01/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-دعاس.د

الٌاس سلوم066
محددات القرار الشرائً للمستهلك السوري تجاه األلبسة األجنبٌة إزاء المحلٌة واختبار 

إمكانٌة تفسٌره بتطبٌق
03/01/201319/01/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

حنان مصطفى067
دراسة - دور تمكٌن الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً تعزٌز سلوك المواطنة التنظٌمٌة

مٌدانٌة على العاملٌن اإلدارٌٌن فً جامعة دمشق
20/07/201418/02/2016إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

لجٌن قطرب068
– دور سٌاسات إدارة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً الحد من معدل دوران العمل 

دراسة بٌن منظمات محلٌة وهٌئات األمم المتحدة العاملة بدمشق
24/11/201307/09/2016إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

غٌاث عباس069
دراسة مٌدانٌة فً المؤسسة العامة - أثر تخطٌط المسار الوظٌفً فً أداء المؤسسات العامة 

لالتصاالت
27/05/200927/10/2016إدارة الموارد البشرٌة-سلٌم الحسنٌة. د

هانً الخٌاط070
  وعالقة CAMELSتأثٌر إدارة األرباح على نتائج تقٌٌم أداء المصارف وفق نموذج 

دراسة تطبٌقٌة على المصارف الخاصة بسورٌة– التقٌٌم بالقٌمة السوقٌة للسهم 
22/09/201430/10/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةمعاذ الشرفاوي. د

مارلٌن قبه ج071ً
دراسة – دور المراكز البحثٌة فً دعم عملٌة صناعة واتخاذ القرار فً جامعة دمشق 

استكشافٌة
10/03/201408/11/2016الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات طاهر حسن. د

نور الخطٌب072
تأثٌر رأس المال االجتماعً على عملٌة صنع قرار الدخول إلى المجال الدولً من منظور 

الشركات الصغٌرة والمتوسطة فً مدٌنة دمشق
17/03/201413/11/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةطاهر حسن. د



10/09/201301/12/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د(وزارة التعلٌم العالً)دراسة حالة:  فً تصنٌف وتقٌٌم الوظائفhayتطبٌق منهجٌة رٌتا عبد الرحمن073

محمد مازن المبٌض074
دراسة على – أثر استخدام وسائل التواصل االجتماعً فً تحسٌن العالقات مع الزبائن 

شركات االتصاالت فً سورٌة
06/04/201512/02/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

وسام عل075ً
دراسة – دور الشراكة بٌن القطاعٌن العام والخاص فً عملٌة إعادة اإلعمار فً سورٌة 

مٌدانٌة على قطاعات البنٌة التحتٌة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
18/04/201413/03/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةمعاذ الشرفاوي. دعابد فضلٌة.  د

كفاح الحجل076ً
صادرات المنسوجات ]المحددات الدولٌة لتنافسٌة الصادرات وأثرها على مٌزان المدفوعات 

[السورٌة نموذجاً
21/09/201413/03/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد سامر الخلٌل. د

فضٌلة المحمد077
دراسة – أثر تطبٌق جودة الخدمات الفندقٌة فً الشركات الفندقٌة الدولٌة على رضا الزبون 

استطالعٌة فً سورٌة
14/01/201513/03/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد سامر الخلٌل. د

لٌانة ظواهري078
دراسة مٌدانٌة على – أثر تطبٌق مفهوم إدارة الجودة الشاملة على األداء التنظٌمً 

المصارف الدولٌة الخاصة العاملة فً سورٌة
07/04/201513/04/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد سامر الخلٌل. د

24/04/201424/04/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. دحالة جامعة دمشق– دور الحوكمة فً تحسٌن األداء فً الجامعات السورٌة سوسن محمود079

عمران حمزة080
دور محاسبة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً اتخاذ قرارات االستثمار بالموارد 

دراسة تطبٌقٌة على المصارف الخاصة العاملة فً دمشق– اإلدارة الموارد البشرٌةٌة 
17/04/201518/09/2017إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

علً حمود081
دراسة حول دور - [محلٌاً ودولٌاً]صعوبات تسوٌق الكتاب العربً المطبوع فً سورٌة 

النشر فً مدٌنة دمشق
10/10/201507/11/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةمحمد سامر الخلٌل. ددعاس.د

تامر الزٌن082
دراسة تطبٌقٌة – عوامل بٌئة الصناعة التنافسٌة ودورها فً التكٌف االستراتٌجً للشركات 

على صناعة مشغالت الهواتف المحمولة فً سورٌة باستخدام نموذج القوى التنافسٌة 

الخمسة لماٌكل بورتر

03/02/201515/11/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أسامة الفراج. د

محمد فادي شقفه083
دراسة مٌدانٌة على المصارف – أثر التفكٌر االستراتٌجً لإلدارة فً الحصة السوقٌة 

العاملة فً دمشق
21/06/201603/12/2017الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات ?صقور.د

آالء العالوي084
دراسة مٌدانٌة فً الشركة التقنٌة - 6تقٌٌم جودة بطاقة الوصف الوظٌفً وفق معاٌٌر سٌغما 

(هنا)للصناعات الغذائٌة 
11/04/201628/12/2017إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د



مكسٌم نصرة085
 اٌزو 17025دور اعتماد مخابر الشركات الدوائٌة السورٌة وفق المواصفة القٌاسٌة الدولٌة 

فً تعزٌز القدرة التنافسٌة
قٌد التحضٌر28/09/2011إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أسامة الفراج. د

انس عبده086
دراسة مٌدانٌة على - فً تعزٌز االستقرار المالً  (11بازل )دور معاٌٌر الرقابة الدولٌة 

المصارف السورٌة
قٌد التحضٌر24/07/2011إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةالقصار.دأحمد الطباع. د

محمد بدر كوجان087
دراسة مقارنة - دور مؤسسات التدرٌب الدولً الخاصة فً سد احتٌاجات التدرٌب المحلً

بٌن مؤسسات التدرٌب الدولً ومؤسسات التدرٌب المحلً فً دمشق
قٌد التحضٌر08/11/2012إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أسامة الفراج. د

قٌد التحضٌر13/05/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد العلً. دفً السوق السورٌة" محلٌة مستوردة"دراسة وتحلٌل النمط االستهالكً للسلع المعمرة رشٌد عطفة088

قٌد التحضٌر28/04/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. دقٌاس الكفاءة التشغٌلٌة فً البنوك السورٌة التقلٌدٌة ودور الملكٌة األجنبٌة فٌهعساف عساف089

عمران القسٌم090
تحلٌل واقع نظم المعلومات اإلدارٌة المحوسبة وأثرها على أداء العاملٌن فً مؤسسات 

دراسة مٌدانٌة فً جامعة دمشق- التعلٌم العالً فً سورٌة
قٌد التحضٌر07/04/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-طاهر حسن. د

عمر الدالل091
الحوكمة فً الشركات المساهمة السورٌة وفق معاٌٌر منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة 

“OECD ”ودورها فً تحقٌق التنافسٌة
قٌد التحضٌر03/04/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. د

قٌد التحضٌر04/11/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. ددراسة عملٌة تدوٌل منظمات األعمال السورٌة ، الفرص والتهدٌداتمحمد إبراهٌم092

ربا أبو حسن093
أثر تطبٌق المعاٌٌر الفنٌة التحاد البرٌد العالمً وانعكاساتها على جودة الخدمات المقدمة فً 

دراسة حالة على المؤسسة العامة للبرٌد– شركة البرٌد السورٌة 
قٌد التحضٌر15/04/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-أحمد الطباع. د

محمد خلدون الهندي094
دراسة مقارنة بٌن شركات –دور التحفٌز فً تنمٌة اإلبداع اإلداري لدى المرؤوسٌن 

االتصاالت فً سورٌة
قٌد التحضٌر08/05/2014إدارة الموارد البشرٌة-سلٌم الحسنٌة. د

درٌد الحمدان095
دراسة استكشافٌة بٌن – االنزٌاح الوظٌفً وأثره فً أداء قطاع التأمٌن فً سورٌة 

المنظمات العامة والخاصة
قٌد التحضٌر20/10/2015إدارة الموارد البشرٌة.م.يسلٌم الحسنٌة. د

عالء سعٌد096
دراسة مٌدانٌة على – أثر العوامل الحرجة للتخطٌط االستراتٌجً فً أداء البنوك الخاصة 

البنوك الخاصة فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر06/04/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -أحمد قهوجً. د



غٌثاء عباس097
فنادق الشٌراتون : تحلٌل العوامل المؤثرة على تكوٌن ثقافة الجودة فً فنادق دمشق

والفورسٌزنز نموجاً
قٌد التحضٌر17/11/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌةرعد الصرن. دمحمد سامر الخلٌل. د

مازن الفرٌح098
دراسة – أثر نظام الصحة والسالمة المهنٌة على أداء العاملٌن فً الشركات الصناعٌة 

حالتً شركة اسمنت البادٌة ومجموعة مدار القابضة
قٌد التحضٌر26/04/2016الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -محمد سامر الخلٌل. د

محمد عسكور099
– العوامل المؤثرة على اعتماد الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة فً قطاع التموٌل الصغٌر 

دراسة حالة مؤسسة التموٌل الصغٌر األولى فً سورٌة
قٌد التحضٌر01/06/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد سامر الخلٌل. د

رلى بلول100
– دور االلتزام بالمعاٌٌر المرجعٌة األكادٌمٌة الوطنٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة للجامعات 

دراسة مٌدانٌة على الجامعات السورٌة العاملة فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر20/12/2016الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات .أعصام حٌدر. د

سناء شاهٌن101
المعرفة السوقٌة ودورها فً تحدٌد االستراتٌجٌات التنافسٌة الستقطاب الطالب فً 

الجامعات السورٌة الخاصة
قٌد التحضٌر26/04/2016الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -محمد العلً. د

نور األٌوب102ً
دراسة مٌدانٌة فً الشركات – مدى استخدام الحل اإلبداعً فً مواجهة المشكالت المعقدة 

الصناعٌة فً مدٌنة دمشق ورٌفها
قٌد التحضٌر11/04/2016الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -سلٌم الحسنٌة. د

هبة حافظ103
نظم دعم القرار المصرفً "دور نظم دعم القرار المصرفً وأثره على تنافسٌة المصرف 

"فً المصرف العقاري نموذجاً
قٌد التحضٌر03/01/2017الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -محمد سامر الخلٌل. د

وفاء كاسوحة104
إدارة سلسلة المواهب ودورها فً زٌادة إنتاجٌة وفاعلٌة األفالرٌادة واإلبداع 

دراسة مٌدانٌة مطبقة على المؤسسات الحكومٌة – واالستراتٌجٌات  ضمن المنظمة 

والخاصة فً محافظة دمشق

قٌد التحضٌر14/02/2017الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات حسن.دسلٌم الحسنٌة. د

قٌد التحضٌر12/07/2017الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -محمد سامر الخلٌل. ددراسة حالة المصرف العقاري– البٌروقراطٌة وأثرها فً إدارة األزمات ساره اإلدلب105ً

قٌد التحضٌر28/09/2017الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات .س.سأسامة الفراج. دالعمالة الفائضة وأثرها فً اإلبداع التنظٌمً فً قطاع اإلعالم الحكومً السوريعلً محمد106

محمد سمٌر تركٌه107
دراسة مٌدانٌة على المصارف – دور القرار االستراتٌجً لإلدارة فً كسب مٌزة تنافسٌة 

الخاصة العاملة فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر12/09/2017الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -طاهر حسن. د

قٌد التحضٌر12/05/2013إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. ددراسة نقدٌة تحلٌلٌة- تقٌٌم تجربة المصارف السورٌة الخاصة فً إدارة المخاطر التشغٌلٌةهناء حاتم108



نبٌل أبو زٌد109
دراسة مقارنة بٌن الشركة السورٌة لالتصاالت وشركة - أثر قٌم العمل فً اإلبداع اإلداري

إم تً إن سورٌة
قٌد التحضٌر26/02/2013الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -سلٌم الحسنٌة. د

قٌد التحضٌر29/07/2013الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات حسن.دسلٌم الحسنٌة. ددراسة مٌدانٌة فً جامعة دمشق–دور البٌئة الداخلٌة للمنظمة فً استعداد العاملٌن للتغٌٌر هالة فاضل110

بتول حسن111
دراسة تطبٌقة فً المنطقة الحرة : دور تطبٌق عملٌات إدارة المعرفة فً اإلبداع اإلداري

البرٌة فً الالذقٌة
قٌد التحضٌر07/07/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -سلٌم الحسنٌة. د

أدونٌس الحالق112
العالقة بٌن نظام تقٌٌم أداء الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة وأداء العاملٌن فً منظمات 

دراسة مقارنة بٌن المصارف الخاصة والمصارف العامة العاملة فً دمشق–األعمال 
قٌد التحضٌر27/10/2014إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

ضٌاء الطالب113
دراسة عملٌة على – دور الذكاء االستراتٌجً فً فاعلٌة إدارة اآلزمات االقتصادٌة 

شركات التأمٌن الخاصة السورٌة
قٌد التحضٌر02/03/2015الرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات -محمد سامر الخلٌل. د

نور الرشاش114
تحلٌل العوامل المؤثرة على تبنً العمالء للخدمات االلكترونٌة المصرفٌة وعالقتها بوالء 

دراسة استطالعٌة على المصارف الخاصة فً مدٌنة دمشق–العمٌل 
قٌد التحضٌر21/08/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

نٌفٌن الزٌر115
دراسة مٌدانٌة على شركات التأمٌن – العالقة بٌن العدالة التنظٌمٌة واألداء اإلبداعً للعام 

فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر22/08/2016إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

هانٌة دخان116
دراسة حالة –تقٌٌم كفاءة عملٌات اإلصدار األولً لألسهم وأثرها على أداء الشركات 

الشركات المدرجة فً سوق دمشق لألوراق المالٌة
قٌد التحضٌر26/05/2014إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

وفاء الجزائرل117ً
دراسة – تقٌٌم فعالٌة إدارة عالقات الزبائن وقٌاس دورها فً تعظٌم حصة السوق 

استطالعٌة على بعض دور النشر السورٌة
قٌد التحضٌر09/11/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

بشار وادي118
دراسة مٌدانٌة على – العالقة بٌن إدارة المواهب ومستوى االلتزام التنظٌمً للعاملٌن 

المصارف الخاصة العاملة فً دمشق
قٌد التحضٌر26/04/2016إدارة الموارد البشرٌة-محمد العلً. د

روال سلٌمان119
دراسة مٌدانٌة على - أثر محاسبة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً تحسٌن كفاءة األداء

القطاع الخدمً فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر06/11/2015إدارة الموارد البشرٌة-محمد العلً. د

عماد العمر120
قٌاس اتجاهات العاملٌن نحو اثر التدوٌر الوظٌفً فً تنمٌة الموارد اإلدارة الموارد 

دراسة مٌدانٌة على العاملٌن فً القطاع المصرفً فً مدٌنة دمشق– البشرٌةٌة 
قٌد التحضٌر27/04/2016إدارة الموارد البشرٌة-محمد العلً. د



أسامة دٌب121
– العوامل المؤثرة فً تفضٌل الممرضات للعمل فً المناطق الرٌفٌة أو مراكز المدن 

دراسة تطبٌقٌة باستخدام تقنٌة التحلٌل المشترك
قٌد التحضٌر18/01/2017إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

أنس الفهد122
دراسة مٌدانٌة فً شركات التأمٌن فً مدٌنة )التعلم التنظٌمً وأثره على األداء التنظٌمً 

(دمشق
قٌد التحضٌر19/05/2016إدارة الموارد البشرٌة-محمد العلً. د

إدارة الموارد البشرٌةى حسن123
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من – دور العدالة التنظٌمٌة فً الحد من االغتراب الوظٌفً 

معلمً الحلقة األولى من التعلٌم األساسً فً مدٌنة حمص
قٌد التحضٌر29/03/2016إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

غدٌر محمد124
– أثر نظم معلومات إدارة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة على جودة تقٌٌم أداء العاملٌن 

دراسة مٌدانٌة على قطاع المصارف العاملة فً دمشق
قٌد التحضٌر21/06/2016إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

لوردا ضاح125ً
دراسة مٌدانٌة على عٌنة من – العوامل المحددة للسقف الزجاجً للمرأة السورٌة العاملة 

النساء  العامالت فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر09/05/2016إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

مٌمونة الرفاع126ً
دراسة مٌدانٌة فً المستشفٌات الخاصة – أثر المزاٌا الوظٌفٌة فً تعزٌز االلتزام التنظٌمً 

فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر18/01/2017إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

ٌاره شدود127
دراسة مٌدانٌة على – العالقة بٌن السقف الزجاجً للمرأة العاملة والنٌة لترك العمل 

القطاع المصرفً السوري
قٌد التحضٌر26/04/2016إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

الزهراء حٌدر128
دراسة مٌدانٌة فً الهٌئة العامة لخدمات : أثر سٌاسات التحفٌز فً النٌة لترك العمل

االتصاالت الالسلكٌة فً دمشق
قٌد التحضٌر31/07/2017إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

إبراهٌم الكلش129
دراسة استكشافٌة على جامعة دمشق – العالقة بٌن الثقافة التنظٌمٌة والتطوٌر التنظٌمً 

IPA [األداء- األهمٌة ]باستخدام تقنٌة 
قٌد التحضٌر09/03/2017إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. د

أمٌرة الشٌخ محمد130
دراسة تحلٌلٌة على العاملٌن : العوامل المسببة لالحتراق الوظٌفً من وجهة نظر العاملٌن

اإلدارٌٌن فً اإلدارة المركزٌة بجامعة دمشق
قٌد التحضٌر31/05/2017إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د

قٌد التحضٌر06/11/2017إدارة الموارد البشرٌة-أسامة الفراج. داستخدام نماذج صفوف االنتظار فً تبسٌط إجراءات العمل فً المشافً التعلٌمٌة السورٌةبٌان الداالت131ً

مٌساء عجٌنة132
– اتجاهات العاملٌن نحو العالقة بٌن المسؤولٌة االجتماعٌة والصورة الذهنٌة للمنظمة 

دراسة مٌدانٌة على قطاع االتصاالت الخلوٌة فً سورٌة
قٌد التحضٌر29/03/2017إدارة الموارد البشرٌة-عصام حٌدر. د



نجم أسٌود133
دراسة حالة المصرف الزراعً "دور تمكٌن العاملٌن فً فاعلٌة القرارات اإلدارٌة 

"التعاونً فً محافظة الحسكة
قٌد التحضٌر09/03/2017إدارة الموارد البشرٌة-محمد العلً. د

باسم غزالن134
دراسة استكشافٌة على طالب – العوامل المؤثرة على قرار شراء الحاسب المحمول 

جامعة دمشق
قٌد التحضٌر29/11/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

قٌد التحضٌر26/04/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد العلً. ددراسة العوامل المؤثرة على النواٌا الشرائٌة الخضراء لدى طالب جامعة دمشقرغٌد المنجد الشهٌر باللحام135

مرٌم زرزور136
دراسة مٌدانٌة فً بعض المصارف – أثر مزٌج التسوٌق المصرفً على رضا العمٌل 

الدولٌة العاملة فً دمشق
قٌد التحضٌر11/04/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد العلً. د

مصطفى النقار137
دراسة استكشافٌة : العوامل المؤثرة على قرار شراء المستهلك لسلعة الحاسب المحمول

على المستهلك فً دمشق
قٌد التحضٌر11/04/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

مهند اللحام138
– تأثٌر عناصر المزٌج التسوٌقً على سلوك الشراء لدى المستهلك فً المجمعات التجارٌة 

دراسة مٌدانٌة فً بعض المجمعات التجارٌة فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر26/04/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد العلً. د

نور سٌروان139
دراسة استطالعٌة – أثر مزٌج التسوٌق لألدوٌة المستوردة على القرار الشرائً للصٌادلة 

على الصٌادلة بدمشق
قٌد التحضٌر26/04/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد العلً. د

هبة الخطٌب140
دراسة مٌدانٌة – أثر جودة الخدمات المصرفٌة االلكترونٌة على والء الزبون للمصرف 

على المصارف الخاصة الدولٌة العاملة فً سورٌة
قٌد التحضٌر09/11/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد سامر الخلٌل. د

وسام الزٌن141
دراسة استطالعٌة على بعض – أثر عناصر مزٌج التسوٌق المصرفً على والء العمٌل 

المصارف الخاصة بدمشق
قٌد التحضٌر11/04/2016إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد العلً. د

قٌد التحضٌر31/08/2015إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-محمد سامر الخلٌل. دالعوامل المؤثرة على السلوك األخضر لدى المستهلكٌن فً مدٌنة دمشقٌوسف معمر142

بالل القشبري143
دراسة على الفنادق المصنفة نجمتٌن - تقٌٌم جودة الخدمة الفندقٌة وعالقتها بسعر الخدمة  

فً مدٌنة دمشق
قٌد التحضٌر27/11/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

عال عثمان144
دور ممارسات إدارة الموارد اإلدارة الموارد البشرٌةٌة فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة 

دراسة حالة سٌرٌتل موباٌل تٌلٌكوم– للمنظمات 
قٌد التحضٌر06/11/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-عصام حٌدر. د



عمر العوٌد145
دراسة حالة مشفى المهاٌنً – قٌاس جودة خدمة الرعاٌة الصحٌة وعالقتها برضا الزبون 

بدمشق
قٌد التحضٌر02/11/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د

قٌد التحضٌر09/03/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. دأنماط استراتٌجٌات التسعٌر السائدة فً أسواق األلبسة الجاهزة فً مدٌنة دمشق ومحدداتهامحمد الكلش146

محمد ٌامن دبا147
تحلٌل مصادر إٌالرٌادة واإلبداع واالستراتٌجٌات ات المصارف التجارٌة السورٌة الخاصة 

2016-2007ومحدداتها للفترة 
قٌد التحضٌر16/05/2017إقتصاد األعمال وإدارة األعمال الدولٌة-معاذ الشرفاوي. د


