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 شيخ ديبمحمد  حدكتور صالالألستاذ لالسيرة الذاتية 
 

   صالح محمد شيخ ديبالدكتور األستاذ االسم الثالثي: 
 .1969محافظة إدلب مواليد: 

 الشهادات الحاصل عميها:
جامعلللة حبلللب فلللا  لللام  –حاصلللل  بلللو يولللالإراإس فلللا إدنرك نة ملللال ملللن وبالللة ن   صلللاد  -

1991. 
جامعلة  لان سلمس فلا  –ا إدنرك نة مال من وباة نل جارك حاصل  بو درجة نلماجس ار ف -

 .1999جمهإراة مصر نلعرياة فا  ام 
جامعلة  لان سلمس  -حاصل  بو درجة دو إرنه نلفبسفة فا إدنرك نة مال ملن وبالة نل جلارك -

 .2004من جمهإراة مصر نلعرياة فا  ام 
 .2016 ام جامعة  سران من  -وباة ن   صاد -أس اذ فا  سم إدنرك نة مال -

 مكان العمل:
 جامعة تشرين/ -كمية االقتصاد -/ أستاذ في قسم إدارة األعمال      
 .حماة - عميد كمية العموم اإلدارية والمالية في الجامعة الوطنية الخاصة       
 جامعة تشرين -نائب عميد كمية االقتصاد لمشؤون اإلدارية وشؤون الطالب       

 المشاركات:

لعداللللد مللللن نلملللل  مرن  أي للللاي إجللللإدر فللللا جمهإراللللة مصللللر نلعرياللللة إ اصللللة سللللارو  فللللا ن -
، إمللل  مرن  وبالللة ن   صلللاد فلللا نلمللل  مرن  نل لللا  ظم هلللا نلم ظملللة نلعريالللة لب  مالللة ن دنرالللة

 .نلجامعا  نلسإراة
 .2015سارو  فا م  مر جإدك نل عبام فا جامعة حماك فا  ام  -
 .2017م سارو  فا م  مر ن س يمار نةإل فا حماك  ا -
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 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:
إدنرك نلم  جلللا ، نسللل رن اجاة  -إدنرك ن   لللا  -فلللا ن دنرك يحلللإل نلعمبالللا  -أساسلللاا  ن دنرك) 

فلللا  نةسلللالاب نلومالللة -سللل رن اجاةن  ن دنرك – إدنرك نلمسلللرإ ا  نلصللل ارك  طلللإار نلم  جلللا ، 
م هجالللللة نليحلللللل  ن دنرك نلعاملللللة،  -ك نلجلللللإدك نلسلللللامبةإدنر  - ظلللللم نلمعبإملللللا  ن دنرالللللة -ن دنرك
  (.إماجس ار نل سإاق إدنرك نة مال ماجس ارإ  ظراة نلقرنرن  ن دنراة،   -نلعبما

 لغاية تاريخه. 4002منذ عام    وذلك في معظم الجامعات السورية العامة والخاصة
  :المؤلفات

  م  ي ألاف نلو ب نلجامعاة نل الاة:
 / تأليف مفرد/ا  فا ن دنرك. يحإل نلعمبا -
 / تأليف مشترك/ ظم نلمعبإما  ن دنراة.  -

 رك//تأليف مشتن دنرك ن س رن اجاة.   -

 / تأليف مفرد/(. 2يحإل نلعمباا  )  -

 / تأليف مفرد/إدنرك نلعمباا .   -

 / تأليف مفرد/نةسالاب نلوماة فا ن دنرك.   -

 /مشترك/ تأليف إدنرك نلمسرإ ا  نلص ارك.  -

 /تأليف مشتركدنرك نلعامة / ن  -
 / تأليف مفرد/إدنرك نلم  جا .  -

 / تأليف مشترك/( 1أساساا  ن دنرك ) -

 /تأليف مشتركيحإل نلعمباا  /  -
 

مللن رسللالل نلماجسلل ار  وياللرأسللرف  بللو  للدد  اإلشررراف عمررا رسررائل الماجسررتير والرردكتوراة:
 .انفا م  بف نلجامعا  نلسإراة إجامعة نلج ان فا لي  إنلدو إرنك
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 وقد تم مناقشة عدد جيد من رسائل الماجستير والدكتوراة تحت إشرافي أهمها:

 الرسائل المناقشة تحت إشرافي:
 نوع اإلشراف عنوان الرسالة وتاريخ المناقشة

يع إنن  ظم نلمعبإما  ن دنراة إدإرها فا حل رسالة ماجستير: 
نلمالاللة فللا  مسللو   ن دنرك نلعامللة )درنسللة مادن اللة  بللو مداراللة

 4002تاريخ المناقشة نل ذ اة. 

 إشراف مشترك

يع لللإنن إن لللق إسفلللاق نسللل  دنم أسلللالاب يحلللإل رسرررالة ماجسرررتير: 
درنسللة مادن اللة  بللو  -نلعمباللا  فللا  مباللا  ن  للاذ نلقللرنر نةميللل

 نلسروا  نلص ا اة نلحاصبة  بو نةازإ فا نلساحل نلسإرر.
 4000تاريخ المناقشة: 

 إشراف مفرد

يع للإنن مللدء م يمللة يقافللة نلم ظمللة ل طياللق لة ماجسررتير: رسررا
درنسلة مادن الة  بلو نلمصلارف نل اصلة  - مط نلم ظملا  نلذوالة

 .نلعامبة فا سإراة
 4000تاريخ المناقشة:  

 إشراف مفرد

نن  الللللللاس فا بالللللللة  طيالللللللق نل  طلللللللاط يع لللللللإ رسرررررررالة دكتررررررروراة: 
مادن اللللة درنسللللة  -سلللل رن اجا فللللا إدنرك إ  ماللللة نلمللللإنرد نليسللللراةن 

 . بو إزنرك نل رياة إنل عبام يسبط ة  مان
 4000تاريخ المناقشة: 

 إشراف مشترك

 اللاس إ قللإام ن جاهللا  نلمللداران  حللإ  طياللق رسررالة ماجسررتير: 
درنسللللة مادن اللللة  بللللو  طللللاع نلصلللل ا ا   -إدنرك نلجللللإدك نلسللللامبة

 .نل ذنلاة فا نلساحل نلسإرر
 4000تاريخ المناقشة: 

 إشراف مفرد

 - ظم نلمعبإما  نل سإاقاة إأيرها  بو نلمياعا دكتوراة: رسالة 
 درنسة مادن اة  بو  طاع نلص ا ا  نله دساة فا سإراة.

 4000تاريخ المناقشة: 

 إشراف مشترك

يع إنن نل إجه يالسلإق إأيلره  بلو  عظلام نلقلدرك رسالة ماجستير: 
درنسللللة مادن اللللة  بللللو نلسللللروا  نلصلللل ا اة نلحاصللللبة  -نل  افسللللاة

 إشراف مفرد
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 نوع اإلشراف عنوان الرسالة وتاريخ المناقشة
 4000تاريخ المناقشة:  سهادك نةازإ فا نلساحل نلسإرر بو 

يع إنن   ماة نلقدرن  ن يدن اة إن ي واراة لدء رسالة ماجستير: 
نلمللللداران إدإرهللللا فللللا رفللللق وفللللايك إفعالاللللة نةدني فللللا م ظمللللا  

درنسلللة مادن الللة  بلللو  طلللاع نلصللل ا ا  نله دسلللاة فلللا  -نة ملللال
 سإراة.

 4000تاريخ المناقشة: 

 إشراف مفرد

يع إنن درنسة  أيار  ظام د م نلقرنر نلمالا  بلو رسالة دكتوراة: 
درنسللللة مادن اللللة  بللللو  -فعالاللللة  للللرنرن  ملللل م ن ل مللللان نلمصللللرفا

 نلمصارف نلحوإماة فا سإراة.
 4004تاريخ المناقشة: 

 إشراف مشترك

نسلللللل رن اجاا   ظللللللم نلمعبإمللللللا  نل سللللللإاقاة رسررررررالة ماجسررررررتير: 
درنسللللللة مادن اللللللة  بللللللو فللللللرإع نلمصللللللرف  -فاةلب للللللدما  نلمصللللللر 

 نل جارر نلسإرر فا محافظة حماك.
 4004تاريخ المناقشة: 

 إشراف مفرد
 طرنيبس -جامعة نلج ان

إمجلا   حماالة نلمسل هبك فلا نلحلد ملن  أيعادرسالة ماجستير: 
 درنسة مادن اة فا محافظة نل ذ اة. -نل دنع إنل ش نل سإاقا

 4002تاريخ المناقشة: 

 اف مفردإشر 

 مإذ  مق لر  لجلإدك نل دملة إ أيارهلا  بلو ر لا رسالة دكتوراة: 
درنسللللة مادن اللللة مقار للللة  بللللو  ملللل ي سللللروة نل طللللإط  -نلعملللل ي

 4002نلجإاة نلباياة إسروة نل طإط ن فراقاة فا لاياا: 

 مشرف رئيس

 مللللإذجا نليرمجللللة نل طاللللة إيرمجللللة  نسلللل  دنمرسررررالة دكترررروراة: 
درنسة مقار ة  بو  -اج ن   اجا نةميلنةهدنف فا ن  اار نلمز 

سلللروا  نلصللل ا ة نله دسلللاة فلللا نلقطلللا ان نلعلللام إنل لللاص فلللا 
 سإراة

 مشرف رئيس

سااسة  إزاق نةريا  إدإرهلا فلا  عظلام نلقاملة رسالة ماجستير: 
نلسللإ اة لبسللهم ) درنسللة مادن الللة مقار للة  بللو نلسللروا  نلمدرجلللة 

 إشراف مفرد
 طرنيبس -جامعة نلج ان
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 نوع اإلشراف عنوان الرسالة وتاريخ المناقشة
 (.فا يإرصة دمسق إيارإ  لألإرنق نلمالاة

 4005تاريخ المناقشة: 
مللدء إدرنك نلمللداران لعإنمللل نل جللا  نلحرجللة رسررالة ماجسررتير: 

 سل رن اجاا  نل إزاللق إدإرهللا فللا  حقاللق نلماللزك نل  افسللاة )درنسللة 
 لاة فا سإراة(.مادن اة  بو سروا  نلص ا ا  نل ذن

 .4005تاريخ المناقشة: 

 إشراف مفرد
 طرنيبس -جامعة نلج ان

أيللللر نلم راللللا  نلعق  اللللة إنلعاطفاللللة  :يع للللإننرسررررالة دكترررروراة: 
 -نلمس  دمة فا ن  ل ن  بلو ذنولرك نلمسل هبك إ إنالاه نلسلبإواة

 .درنسة مادن اة  بو ط ب نلجامعا  نلسإراة
 .4005تاريخ المناقشة: 

 مشرف رئيس

لمصرفّاة نس رن اجاة  حسان جإدك نل دما  نرسالة ماجستير: 
 .ن س مّاة ل عزاز نلقدرن  نل  افسّاة لبمصارف ن س مّاة

 درنسة مادن اة  بو نلمصارف ن س مّاة نلسإرّاة
 .4006تاريخ المناقشة: 

 مشرف رئيس
 طرنيبس -جامعة نلج ان

دإر نلم طقة نلحرك فا طرطإس فا  حسان رسالة ماجستير: 
 درنسة  حالة. -أدني مرفأ طرطإس

 .4006ناقشة: تاريخ الم

  مشرف رئيس

ط ن دنرك ن لو رإ اة إدإرها فا  فعال نل سارسالة دكتوراة: 
درنسة مادن اة مقار ة  بو نلمصارف  -نل سإاقا لبمصارف

  .نل جاراة نلعامة إنل اصة فا دمسق
 .4006تاريخ المناقشة: 

 إشراف مفرد

 تفعالٍت إدارة النقدٌت فً المصارف التجارٌرسالة ماجستير: 

 بالتطبٍق على المصرف التجاري السوري
 .4002تاريخ المناقشة: 

 مشرف رئيس
 طرنيبس -جامعة نلج ان
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 األبحاث العممية المحكمة والمنشورة:
 أبحاث بشكل مفرد، وهي بعناوين: ستةقمت بنشر 

درنسلة  - قإام فرص  طياق إ ادك ه دسة نلعمبالا  وملد ل ل حسلان نلقلدرك نل  افسلاة  البحث األول:
 .مادن اة  بو سروا  ص ا ة نلدإني نلحاصبة  بو سهادك نةازإ فا محافظة حبب

: درنسللة  للأيار  جللا   طياللق فبسللفة ن   للا  فللا نلإ لل  نلمحللدد ومللد ل ل للد ام نلقللدرك البحررث الثرراني
درنسللللة مادن اللللة  بللللو نلسللللروا  نلصلللل ا اة نلحاصللللبة  بللللو سللللهادك نةاللللزإ فللللا نلسللللاحل  -نل  افسللللاة
 .نلسإرر

درنسلللة  -: درنسلللة نلع  لللة يلللان أيعلللاد جلللإدك نل دملللة نلم إ علللة إنلمدرولللة إإ ي نلعماللللحرررث الثالرررثالب
 مسحاة  بو  م ي نلمصارف نل جاراة فا نلساحل نلسإرر.

درنسة نلع  ة يان نس  دنم  و إلإجاا نلمعبإما  إ حقاق فعالاة  :البحث الرابع
 .فا محافظة نل ذ اةصة نل ا بو نلمصارف نل جاراة  سحاةدرنسة م -نلمصارف

درنسة نلع  ة يان جإدك نل عبام نلعالا نل اص إ حقاق ر ا : البحث الخامس
 .درنسة مادن اة  بو ط ب نلجامعا  نل اصة نلسإراة -نلط ب

نلع  ة يان نس  دنم نةسالاب نلوماة فا ن  اذ نلقرنرن    قاام بحث السادس:ال
درنسة مادن اة  بو سروا  نلص ا ة  - إ حسان نةدني فا نلم ظما  نلص ا اة

 نله دساة فا نلساحل نلسإرر.
 وهي بعناوين: عشر بحثًا مشتركاً  اثناوقمت بنشر 

درنسة مادن اة  بو  - ظم نلمعبإما  ن دنراة إدإرها فا حل مسو   ن دنرك نلعامةالبحث األول: 
 مداراة نلمالاة فا نل ذ اة.

درنسة مادن اة  بو مداراة نل رياة يمحافظة  - بو أدني نلعامبان  ااس أير نل دراب البحث الثاني:
 نليراما فا سبط ة  مان.

درنسة مادن اة  بو مإظفا  -: نل  طاط ن س رن اجا إدإره فا زاادك فعالاة نلعامبانالبحث الثالث
 نل رياة يمحافظة نليراما فا سبط ة  مان.
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درنسة مادن اة  ا فا  حسان أدني نلعمل فا نلم ظمة مباة ن يدنع إن ي وار إدإره: البحث الرابع
 . بو نلإحدك ن   صاداة لبمطاحن فا نل ذ اة

درنسة  -: دإر مس إد ا  نلياا ا  فا د م نلقرنرن  نل سإاقاة نل اصة يالم  جالبحث الخامس
 مادن اة  بو سروا  نةدإن  نلوهرإم زلاة فا مدا ة حبب.

درنسة مادن اة  -ا  نل سإاقاة فا د م إ رساد  رنرن  نل رإاج: دإر  ظم نلمعبإمالبحث السادس
  بو  طاع نلص ا ا  نله دساة فا حبب.

درنسة حالة  -: دإر  ظام نلمعبإما  فا د م  دما  نلحوإمة ن لو رإ اة فا سإراةالبحث السابع
  إزاق ساوا  نلد م نلحوإما لمادك نلمازإ  فا نل ذ اة.

درنسة  -م  ظم نلمعبإما  فا إ ادك ه دسة أ مال نلم ظما  نلحوإماة: أير نس  دنالبحث الثامن
 مادن اة  بو مداراة نل رياة يال ذ اة.

درنسة  -: مدء إدرنك مس هبوا نلمإند نل ذنلاة لممارسا  نل ش إنل دنع نل سإاقاالبحث التاسع
 مادن اة فا مدا ة نل ذ اة.

نلعمباا  فا ن  اذ نلقرنرن  نل اصة يا  اار  :  قاام مدء نس  دنم أسالاب يحإلالبحث العاشر
 درنسة مادن اة  بو سروا  نلص ا ا  نله دساة فا نلساحل نلسرر. -نلمزاج ن   اجا نةميل
"درنسة مسحاة  -م طبيا   طياق ن دنرك ن لو رإ اة فا نلم ظما  نلسإراة: البحث الحادي عشر

 . بو نلمصارف نل جاراة نلعامة فا نلساحل نلسإرر
إ حقاق نلمازك نل  افساة  درنسة نلع  ة يان  طياق ن دنرك ن لو رإ اة: البحث الثاني عشر

 .اة  بو فرإع مصرف نل سباف فا نل ذ ّاةحدرنسة مس -لبمصارف
 

 :األعمال التدريبية
إفللا دإل م  بفللة  عللدك دإرن   دراياللة فللا مجللا   م  بفللة إفللا  طا للا  م  بفللةسللارو  ي -

صلللة لبدرنسلللا  نلعبالللا فلللا مجلللال إدنرك نلسلللااحة فلللا نلاإ لللان فلللا نلسلللهر إأ رهلللا دإرك م  ص
 .2007نلسايق من  ام 

 ملللل  يعمللللل  للللدك يللللرنمج  دراياللللة فللللا مجللللال ن دنرك فللللا نلعداللللد مللللن نلم ظمللللا  إنلم سلللل    -
 .إنلجامعا  نلسإراة فا سإراةإ نلحوإماة إنل اصة 
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 الخبرات في مجال المغة والكمبيوتر:
   فا نلب ة ن  وبازاة إنلومياإ ر إحاصل  بو سهادك نل إافل.نج ز   دك دإرن -
 فا نلومياإ ر. الدولية ICDLحاصل  بو سهادك  -
للللدر مسللل إء جالللد فلللا نلب لللة ن  وبازالللة إنلوميالللإ ر إفلللا نل حبالللل ن حصلللالا لبياا لللا  إ اصلللة    -

 .SPSSالبرنامج ياس  دنم 
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