
 

 وأمساء املشرفني اليت مت الدفاع عنها يبني عناوين رسائل املاجستري( 1رقم )جدول 

 

 مشارك مشرف أساسي عنوان الرسالة اسم الطالب تسلسل

باستخدام التحليل  يةقياس الكفاءة الفنية يف املصارف التجارية اخلاصة يف سور أيهم احلميد 1

 /DEA/للبياناتالتطويقي 

 عثمان نقار د. أمسهان خلف د.      

 د. مجيل شيخ عثمان د. عبد القادر مندو دراسة أبعاد جودة اخلدمة املصرفية وتأثريها يف والء العمالء للمصارف السورية جود احلليب 2

 د. سلمان معال د. أمسهان خلف أثر كفاية رأس املال يف رحبية املصارف التجارية اخلاصة يف سورية رميا شيخ السوق 3

حمددات قرار منح االئتمان اخلاصة بالعميل دراسة ميدانية يف املصارف التجارية  قندلفتهبة  4

 اخلاصة يف سورية

 د. فراس األشقر أ.د. كنجو كنجو

سورية باستخدام منوذج القيمة يف تقيم األداء املايل للمصارف التجارية اخلاصة  احالم الدقاق 5

 (EVA)  االقتصادية املضافة

 د.عثمان نقار د.أمسهان خلف

التنبؤ بعوائد احملافظ االستثمارية باستخدام منوذج االحندار الذاتي املشروط بعدم  ورد كوجك 6

 ان املايل(مّ/ )دراسة تطبيقية على سوق عARCHثبات التباين/ 

 د. عبد القادر مندو د.عثمان نقار

 تكوين احملافظ االستثمارية باستخدام الربجمة الرتبيعية   فداء سرميين 7

 ) دراسة تطبيقية على سوق دمشق لألوراق املالية(  

 د. عبد القادر مندو د.عثمان نقار

 

 وامساء املشرفني ( يبني عناوين رسائل الدكتوراه املسجلة2جدول رقم )

 

 مشارك مشرف أساسي عنوان الرسالة اسم الطالب تسلسل

الكفاءة السعرية والتنبؤ مبؤشر السوق املايل باستخدام النماذج القياسية والشبكات  أيهم احلميد 1

العصبونية االصطناعية )دراسة مقارنة بني سوق دمشق لألوراق املالية وبعض أسواق 

 املال العربية

 د. عثمان نقار د. امسهان خلف

درجة يف سوق املأثر األداء التنافسي يف القيمة السوقية ألسهم املصارف اإلسالمية  جود احلليب 2

 دمشق لألوراق املالية

 - د. كنجو كنجوأ.

أثر متغريات االقتصاد الكلي يف هيكل رأس مال الشركات املدرجة يف سوق دمشق  رميا شيخ السوق 3

 لألوراق املالية

 د. عثمان نقار د. امسهان خلف

دور إدارة املخاطر املالية يف حتسني األداء املايل للمؤسسات املالية املدرجة يف سوق  زاهرالنا  4

 دمشق لألوراق املالية

 د. عثمان نقار د. امسهان خلف

وأمثلة القيمة  ةحملفظة قروض املصارف التجارية اخلاصة يف سوري االئتمانمنذجة خماطر  احالم الدقاق 5

 املعرضة للخطر

 د. عثمان نقار خلفد. امسهان 

 - أ.د. كنجو كنجوقياس أثر جودة اخلدمة املصرفية يف ثقة العميل ووالئه باستعمال منذجة املعادالت البنائية  عالء حممد 6



 )دراسة مقارنة بني جودة اخلدمات املصرفية التقليدية وااللكرتونية يف سورية(

 

 االقتصادي يف سوريةدور السياسة املالية يف النمو  قمر مللي 7

 

 د. عثمان نقار أ.د. حممد مجال طقطق

 

 

 وأمساء املشرفني للرسائل املسجلة رسائل املاجستري عناوين ني( يب3جدول رقم )

 مشارك مشرف أساسي عنوان الرسالة اسم الطالب تسلسل

 مؤمنه فاعور/معيدة 1

 

السيولة املصرفية يف الرحبية واملخاطرة /دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية يف  أثر

 سورية

 

 د. عثمان نقار ان خلفهد.أمس

 حممد فادي شقفة 2

 

أثر السيولة واملالءة املادية يف األداء املايل للمصارف التجارية اخلاصة املدرجة يف سوق 

 دمشق لألوراق املالية

 

 عثمان نقارد.  ان خلفهد.أمس

 سايل سبع العرب 3

 

على املصارف التجارية  تطبيقه/دراسة أثر املخاطر املالية يف رحبية املصارف التجارية

 اخلاصة يف سورية

 

 د. عثمان نقار ان خلفهد.أمس

 موفق اللبابيدي 4

 

/ دراسة تطبيقية على أثر كفاية راس املال يف القيمة السوقية ألسهم املصارف التجارية

 املصارف التجارية اخلاصة املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية

 

 د. عثمان نقار ان خلفهد.أمس

 عائشة عدي 5

 

 العوامل املؤثرة يف رحبية شركات التأمني اخلاصة يف سورية

 

 د. ايام ياسني أ.د. كنجو كنجو

 عال البغدادي 6

 

املايل باستخدام منوذجي خصم ان تقيم أسهم املصارف التجارية املدرجة يف سوق عمّ

 /RIM/ والدخل املتبقي /DDMالتوزيعات النقدية/

 

 د. سليمان معال أ.د. كنجو كنجو

 انتصار مليح 7

 

-2011أثر السياسة االئتمانية للمصرف التجاري السوري يف سيولته)دراسة حالة للفرتة 

2016) 

 

 د. فراس األشقر أ.د. كنجو كنجو

 والء لطفي/معيدة 8

 

 التخطيط املايل يف حتسني رحبية املشروعات الصغرية واملتوسطة )دراسة حالة( دور

 

 د. عبد القادر مندو أ.د. كنجو كنجو

 علي اخلاني 9

 

 األمهية االقتصادية للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف سوريا

 

 د. عثمان نقار أ.د. حممد مجال طقطق

 فلك جحا 10

 

 يف رحبية املصارف اخلاصة يف سورية أثر تطبيق آليات احلوكمة

 

 د. عثمان نقار د. ايام ياسني



 حال الذقاني 11

 

تقييم األداء املايل للمصارف التجارية اخلاصة يف سورية )دراسة تطبيقية خالل الفرتة 

2011-2016) 

 

 د. سليمان معال د. ايام ياسني

 ميناس حبال 12

 

 التجارية اخلاصة يف سوريا باستخدام مناذج ألتمان وكيداالتنبؤ بالفشل املايل يف املصارف 

 

 د.هزاع املفلح د. ايام ياسني

 رنا وايل 13

 

 ةأثر املتغريات االقتصادية الكلية يف عوائد أسهم شركات التأمني اخلاصة يف سوري

 

 د. سليمان معال أ.د. حممد مجال طقطق

 ريعان الفيصل 14

 

 املشاريع الصغرية واملتوسطة يف سوريةدور املصارف اخلاصة يف متويل 

 

 د. سليمان معال د. فراس األشقر

 عبري حمسن 15

 

 أثر اسرتاتيجيات التسويق املصريف يف احلصة السوقية للمصارف التجارية يف مدينة محاة

 

 - د. فراس األشقر

 آالء الداحول 16

 

 ةالتـأمني اخلاصة يف سوريأثر اهليكل التمويلي يف تعزيز القدرة التنافسية لشركات 

 

 - أ.د. كنجو كنجو

 مها كواك 17

 

 اخليارات يف ادارة املخاطر يف سوق دمشق لألوراق املالية استخدامامكانية 

 

 - أ.د. كنجو كنجو

 

 

 


