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 والعمسية الديرة الذاتية

 
 السعمؽمات العامة  -1

  :د. عسر إسساعيل أ.االسػ والذيرة 
  معة حمبجا-اد تراالقكمية -ة األعساؿ الكمية: قدػ إدار 
  :إدارة أعساؿ. االختراص العاـ 
  :نعػ السعمؽمات اإلدارية. االختراص الدقيق 
 الػػػا جامعػػػة  عػػػارةإ حمػػػب.اؿ/ كميػػػة االقترػػػاد / جامعػػػة الؽظيفػػػة الحاليػػػة: عزػػػؽ ىي ػػػة تػػػدريس/ قدػػػػ إدارة األعسػػػ

  8102/8102العاـ الدراسي الذيباء الخاصة اعتبارا مؼ 
 86/00/8102تاريخ  677قرار الؽزاري رقػ بال - أستاذ  تبة العمسية: سر ال 

 الذيادات الجامعية:  -2
 عة حمبام: إدارة أعساؿ / كمية االقتراد / جبكالؽريؽسلا . 
  كمية االقتراد / جامعة حمب  األعساؿ العميا في إدارةدبمـؽ الدراسات /. 
 بتقدير امتيازحمب.  : إدارة أعساؿ / كمية االقتراد / جامعةالساجدتير.   
 متيازبتقدير ا-إدارة أعساؿ / كمية االقتراد / جامعة حمب  لدكتؽراه:ا. 

 والعمسية:ية ار دالسياـ اال -3
 .تاريخوولغاية  07/2/8102 بارا  بحمب اعت جامعة الذيباء الخاصة نائب رئيس -
 الخاصة.اؿ واإلدارة بجامعة الذيباء عسيد كمية األعس -
 10/2/8102ولغاية  8101 /01/2بارا  مؼ اعت لمذؤوف اإلدارية والطالبية بجامعة حمب االقترادكمية نائب عسيد - 
 10/2/8106لغاية و  0/01/8101مؼ  اعتبارا   لسدة عاميؼ كمية االقتراد بجامعة حمب-تكميفا   تدؽيقلارئيس قدػ  -

 ازات العمسية )البحؽث السشذؽرة والسقبؽلة لمشذر(: اإلنج -4

 اسػ السجمة ت
عدد / لا

 الدشة
 عشؽاف البحث
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0.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب 

10/
8116 
 مذترؾ

السيزة ثرىا في تحقيق الستراتيجية وأالسعمؽمات افاعمية نعػ 
 التشافدية "دراسة ميدانية"

8.  
 مجمة بحؽث

 ب جامعة حم
10/

8112 
 رؾمذت

مؽمات التدؽيق في رفع كفاءة التخطيط االستراتيجي ععاـ مدور ن
 يدانية"لمتدؽيق "دراسة م

1.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب 

1/8108 
 

 مذترؾ

أنؽاع حد ومسارسات إدارة السعرفة كأأثر مسارسات السؽارد البذرية 
راسة االبتكار اإلداري في تحديؼ أداء السشعسات الخدمية د

 ي.الدؽر  تجاري ال السررؼ ميدانية عما

4.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب 

1/8108 
 مذترؾ

داء دراسة قة بيؼ التؽجو بالدؽؽ واألأثر بي ة الدؽؽ عما العال
 مديشة حمب ميدانية عما شركات الرشاعات الغذائية في

1.  
مجمة بحؽث 

 معة حمب جا
7/8101 

 مذترؾ

ية التشافدفي تحقيق السيزة فاعمية نعػ السعمؽمات السالية وأثرىا 
ا عيشة مختارة مؼ السرارؼ الخاصة العاممة في بيق عمبالتط

 ةالدؽؽ الدؽري

7.  
ث بحؽ  مجمة

 جامعة حمب 
6/8101 

 مشفرد
خداـ نعاـ تجاىات السديريؼ نحؽ استالعؽامل السؤثرة في ا

 "دراسة ميدانية" تيجيراستالسعمؽمات اال

6.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب

00/
8104 

  مشفرد

تحديؼ عسمية التؽريد /  ثره فيأاء و لذر مؽمات افاعمية نعاـ مع
 دراسة حالة/

2.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب

6/8101 
 مذترؾ

 جدولة اإلنتاج باستخداـ تقشيات الحؽسبة

2.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب

1/8107 
 مذترؾ

 حاالت الفذل الساليالسالية في معالجة دور إعادة الييكمة 

01.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب

7/8107 
 مشفرد

ة السالية لمذركات باستخداـ ل الرحلتحميرح ج مقتؽذنس

 “السؤشرات السالية "دراسة تطبيقية 

 

00.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب

8106 
 مذترؾ

ي السرارؼ بشاء نسؽذج ذكي لدعػ القرارات االئتسانية ف

 الخاصة في سؽرية
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08.  
مجمة بحؽث 
 جامعة حمب

 ة.اإلدار  ريؼ نحؽ اخالقياتالعؽامل السفدرة التجاىات السدي 2018

01.  
 حؽثة بمجم

 جامعة حمب
 عسالء دور التؽريد األخزر في تحديؼ صؽرة السشعسة لدى ال 8102

04.  
مجمة بحؽث 

 حساهجامعة 
8102 

 السالي بالدؽؽ واألداء أثر جؽدة الخدمة عما العالقة بيؼ التؽجو
 ة ميدانية"راسد“
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 الخبرات التدريدية  -5
 ية األولا: السرحمة الجامع -أوال  
 اآلف:ولغاية   8111/8114العاـ الدراسي  ؼ: مترادقاالية كم –ب ة حمجامع 

  -ع األقدػػاـ فػػي الكميػػة(اإلدارة الساليػػة )لجسيػػ –إدارة العسميػػات واإلنتػػاج  –ؽيق التاليػػة : مبػػادت التدػػقسػػب بتػػدريس السقػػررات 
   . التدؽيقمعمؽمات  نعػ - ةيتراتيجة االساالدار  –ق بحؽث التدؽي –السعمؽمات اإلدارية  نعػ -ارة السؤسدات الساليةإد
  ا تاريخو وحت 8111التعميػ السفتؽح:-كمية االقتراد –جامعة حمب 

مبػادت  –ات اإلداريػة نعػػ السعمؽمػ –قات العامة العال-اإلدارة السالية –السدخل إلا نعػ السعمؽمات  –نعػ السعمؽمات 
 رة.اإلدا

  )8104/8101لدراسي العاـ ا األوؿرل الف –ة ة العمـؽ اإلداريكمي–جامعة ايبال الخاصة )حمب 
 ي()تفرغ جزئ استراتيجية  إدارة –إدارة العسميات 

 ) 8112/8101مػػؼ العػػاـ الدراسػػي -كميػػة األعسػػاؿ واإلدارة  – جامعػػة الذػػيباء الخاصػػة بحمػػب )جامعػػة الخمػػي  سػػابقا  
 8181/8180ولغاية العاـ الدراسي 
إدارة السؤسدػػات  -السعمؽمػػات التدػػؽيقيةنعػػػ  – اإلداريػػةنعػػػ السعمؽمػػات  نعريػػة السشعسػػة  لتاليػػة: قسػػب بتػػدريس السقػػررات ا

إدارة  -أساسػيات التدػػؽيق –أخالقيػات األعسػاؿ  –اإلدارة االسػػتراتيجية  -زف واإلمػدادإدارة السخػا–دارة السذػتريات إ –الرػغيرة 
إدارة  -شتجػات إدارة تطػؽير الس –دػؽيق ث التبحػؽ  -رة االعسػاؿ الدوليػةإدا -إدارة الجػؽدة الذػاممة –مداد والػدعػ المؽجدػتي اال

 .إدارة العسميات االنتاجية –  ةاإلدار الكسية في  األساليب – السذاريع
   ة العػػػػػاـ الدراسػػػػػي وحتػػػػػا نيايػػػػػ 8117/8116الدراسػػػػػي  ـ: العػػػػػااإلدارةكميػػػػػة  –(جامعػػػػػة االتحػػػػػاد الخاصػػػػػة )مشػػػػػب

 )تفرغ جزئي(8112/8112
 مبػادت-(8أساسػيات اإلدارة) -(0ات اإلدارة )أساسي -احةلديػ اإلا عم مدخل -السالية تالتالية: مبادالسقررات قسب بتدريس 

 ميات .ادارة العس –سميات بحؽث الع -اإلدارة االستراتيجية -اإلداريةنعػ قؽاعد البيانات  -التسؽيل واالستثسار
  8114/8111حتا العاـ الدراسي 8118/8111العاـ الدراسي  السعيد التجاري: –جامعة حمب 

 (8دارية )استثسار البرام  اإل -(0البرام  اإلدارية )استثسار  -ريةداؽمات اإلنعػ السعم
 كمية االقتراد  –الدراسات العميا :   جامعة حمب  -ثانيا  

 وحتا اآلف : 8100/8108العاـ الدراسي  قسب بتدريس مؼ 
 ة حمب.جامع -كمية االقتراد –ػ إدارة األعساؿ مقرر اإلدارة السالية لطالب الساجدتير قد 
  جامعة حمب -كمية االقتراد –لطالب الساجدتير قدػ إدارة األعساؿ إلدارة االستراتيجية ر امقر. 
   جامعة حمب.  -كمية االقتراد –مقرر بحؽث التدؽيق لطالب الساجدتير قدػ التدؽيق 
  جامعة حمب. –كمية الريدلة  –ة السذاريع لطالب الساجدتير قدػ الرشاعات الدوائية مقرر إدار 
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 لعمسية السشاقذات ااإلشراؼ و  -ثالثا  
 ( 1إشراؼ عمسي عما أطروحة دكتؽراة السشجزة عدد ) كميػة االقترػاد -عسػاؿ األ إدارةفػي قدػػ - (0) قيػد االنجػازو-

 امعة حمب.ج
 اتريخ املنح رشر م املاس عنوان الرسالة اسم الطالب
ما التسيز رىا عتحميل العؽامل الداعسة لإلدارة باإلبداع وأث دمحم الرطؽؼ

قية عما السؤسدة العامة لالتراالت السؤسدي دراسة تطبي
 الدؽرية

 د . عسر اسساعيل
 

 ناقش

في العالقة بيؼ  كة العالقاتدور التعمػ االستراتيجي وشب أنس خمؽؼ
ريادي لمسشعسات وأدائيا السالي / التؽجو االستراتيجي ال

 دراسة مقارنة

 ناقش د . عسر اسساعيل 

ات اإلدارية لزيادة فاعمية العسمي ىشدسةشاء نسؽذج إعادة ب انيسساح نعد
يسي              / دراسة ميدانية في جامعة األداء التشع

 حمب

 ناقش  د . عسر اسساعيل

قة سزافة كستغير وسيط في العالدور القيسة االقترادية ال العزيز عبيد عبد
قية بيؼ السحددات الداخمية لألداء لسالي والقيسة الدؽ 

 ات السالية/سؤسد/دراسة تطبيقية عما ال لسزافةا

 ناقش  د. عسر اسساعيل

  وخاش ىاجؽر  
 أثر رضا السدتخدـ ونية االستخداف في العالقة بيؼ فاعمية

 ة لسعمؽمات السررفي وجؽد الخدمات السررفينعػ ا

 ناقش د.عسر اسساعيل

دارة السخاطر جي إلذج لشعاـ معمؽمات إستراتيبشاء نسؽ  ابراهيػ السحسد الفرج
بيؼ ت في ظل بي ة متغيرة / دراسة مقارنة السالية لمسشعسا

 السرارؼ العامة والخاصة في سؽرية

  اإلنجازقيد  د . عسر اسساعيل 

 
 كميػػػة -فػػػي قدػػػػ إدارة األعسػػػاؿ (4)وقيػػػد االنجػػػاز (7)شجػػػزة السمسػػػي عمػػػا العديػػػد مػػػؼ رسػػػائل الساجدػػػتير إشػػػراؼ ع

 جامعة حمب. -اداالقتر
 اريخ السشحت اسػ السذرؼ عشؽاف الرسالة بالطالاسػ 

أثر السشافدة غير الدعرية في جذب الؽدائع السررفية ػ دراسة ميدانية  وليػ زيشة
 خاصة في سؽريةبالتطبيق عما السرارؼ ال

 د . عسر اسساعيل
 

 ناقش

دمية ػ دراسة أثر االبتكار التشعيسي في تحديؼ أداء السشعسات الخ أنس خمؽؼ
 ناقش عيلسر اسساد . ع السررؼ التجاري الدؽري  ة عمايميدان

 جسعة أماني
فاعمية نعػ السعمؽمات السالية وأثرىا في تحقيق السيزة التشافدية 

ؽؽ تارة مؼ السرارؼ الخاصة العاممة في الدبالتطبيق عما عيشة مخ
 الدؽرية

 د . عسر اسساعيل
 

 ناقش

 اإلداري في جامعة حمب / دراسةلعسل لعامميؼ نحؽ أتستة ااستعدادات ا سساح نعداني
 حالة

 د . عسر اسساعيل
 

 ناقش

عبد العزيز عبيد 
 /معيد

 

ت أثر السحددات الداخمية لألداء السالي لمسرارؼ في مشح التدييال
 /ةدراسة تطبيقي /االئتسانية 

 
 

 عسر اسساعيلد . 

 ناقش



5 

 

أحسد العبد هللا 
 األحسد

                             كات العرػػػبؽنية الرػػػشعية       الذػػػب ات الساليػػػة باسػػػتخداـالتشبػػػؤ باالحتياجػػػ
 / دراسة تطبيقية عما السرارؼ الخاصة

 ناقش د . عسر اسساعيل

 عسر الخطاب
 لؽدائع وأثره في قرارات االستثسار التشبؤ بحجػ ا

 قيد االنجاز د . عسر اسساعيل  راسة تطبيقية عما البشؽؾ الخاصة في سؽرية/ د

 يلذيابأحسد ا
ػ العؽائػػد والسخػػاطر التخػػاذ قػػرارات فػػي تقيػػي دور التحميػػل السػػالي الستقػػدـ

السرػارؼ الخاصػة  السػتثسار                    ػ دراسػة تطبيقيػة عمػاا
 ريةفي سؽ 

 قيد االنجاز د . عسر اسساعيل

داـ أشػػجار تحديػػد الخيػػار االسػػتراتيجي السشاسػػب فػػي السشعسػػات باسػػتخ العطبةنؽر 
 نجازقيد اال  د. عسر اسساعيل طبيقيةاسة تالقرار/در 

التقاص في جؽدة الخدمة السررفية /دراسة تطبيقية  أثر فاعمية نعاـ نؽر كرماف
 قيد االنجاز . عسر اسساعيلد عما السرارؼ العاممة في سؽرية/

 
 التدػؽيق. وقدػػ رة األعسػاؿإدا ي قدػػفػ واطػاريح الػدكتؽراهل الساجدػتير ئرساف الحكػ عما العديد مؼ عزؽية لجا – 

 امعة حمب.ج -كمية االقتراد
  مجمة بحؽث جامعة حمب.  –تحكيػ العديد مؼ البحؽث العمسية في إدارة األعساؿ والتدؽيق 

 لتأليف : ا  -6
 ،مشذؽرات جامعة حمب.8100اإلدارية ،اعيل ،د.نجػ الحسيدي ،نعػ السعمؽمات سسد.عسر إ -
 .حمبامعة مشذؽرات ج ة الساليةقيد التأليف:كتاب اإلدار  -

 :بيةالدورات التدريبرات و الخ -7
 .عات الخاصة مسي في الجااالكادي واإلرشادعتسدة ة في مجاؿ نعاـ الداعات السخبرة واسع -
 يل السالي الستقدـ.جاؿ التحمخبرة واسعة في م -
 لسالية .في مجاالت العمـؽ  اإلدارية وا  Excelـ خبرة واسعة باستخدا -
 .شة حمب في مدي عات الرغيرةذرو في مجاؿ السخبير عسمب مدرب  -
 ساعة تدريبية.11عدؿ ب سابقا  بسفي مديشة حمفحة البطالة لدى ىي ة مكابير خمدرب  -
 د مؼ السذاريع في القطاع الخاص.دية لمعدياـ بإعداد دراسات جدوى اقتراالقي -
الؽطشي في السعيد لتشعيسي ؾ اوالدمؽ جية ستراتيإلدارة االلتفاوض وامجاؿ السؽارد البذرية وميارات افي  اسعةخبرة و  -

-8107ألعؽاـ ا احدة خالؿفي الدورة الؽ  عة تدريبيةسا 81ة حمب قتراد بجامع)مكاف الدورة كمية اال العامةلإلدارة 
 امة.االنتداب لمسعيد الؽطشي لإلدارة العؽف بلسدتفيديؼ مؼ الدورة الطالب الذيؼ يرغبا(  8106-8102

 لسختمفة : ة المجاف اعزؽي -8
 االقتراد ،جامعة حمب. كميةاألعساؿ، إدارة لمجشة العمسية في قدػ عزؽ ا 
 حمب. ، جامعةاالقتراد التدؽيق، كميةػ عمسية في قدؽ المجشة العز 
 ادية.االقترـؽ عزؽ جسعية العم 
  8102-8102-8106مة العمـؽ االقترادية لألعؽاـ مدس-حمب تحرير مجمة بحؽث جامعة  ىي ةعزؽ 

 رات السيا -9
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   جشبية:غات األالم -
 المغة العربية :المغة األـ 

 .جيد: مدتؽى زية المغة االنكمي        
   ICDLة حاصل عما شيادة قيادة الحاسب الدولي -

 ة األخرى: دوليذيادات الال -11
 81/0/8181-1مؼ TOTؼ الستدربييب برنام  تدر  UNDPعما شيادة دولية مؼ حاصل  -
مشاخ تقييػ  حؽؿ 8111ـ د بجامعة دمذق عاترااالقحاصل عما شيادة مؼ البشغ الدولي بالتعاوف مع كمية  -

 ية.  االستثسار في سؽر 
     

 د. عسر إسساعيلأ.
smail75@gmail.comdr.omari 
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