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 :أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ثبٌمغُ

 ألغبَ اٌطالة:  أٚال 

 اٌتخظض اٌذل١ك اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌّإً٘ اٌزٕغ١خ االعُ َ

 اٌتغ٠ٛك أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ عٛدأٟ اوشَ ِضّذ اصّذ اٌضبد 1

 اإللتظبد أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ عٛدأٟ ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ 2

 ت١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ عٛدأٟ اٌذسد٠شٞ أصّذ اعّبػ١ً ِذٟٔ 3

 اٌّضبعجخ ٚاٌت٠ًّٛ أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ عٛدأٟ ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘ ػخّبْ إٌؼ١ُ 4

 اداسح االػّبي ِؼ١ذ ثىبٌٛس٠ٛط عؼٛدٞ ِضّذ ثٓ ػجذهللا اٌض١ّضٞ 5

 االلتظبد أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ ِظشٞ ِضّذ صٍّٟ ِضّذ طؼّٗ 6

 ِبٌٟ ِٚظشفٟ أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ اسدٟٔ صغٓ ِضّٛد ِضّذ ػّشٞ 7

 ئداسح ِب١ٌخ ِجتؼج- ِؼ١ذ ثىبٌٛس٠ٛط عؼٛدٞ فٙذ ثٓ ِّذٚس اٌشش١ذٞ 8

 ئداسح أػّبي ِجتؼج -  ِؼ١ذ ثىبٌٛس٠ٛط عؼٛدٞ ٠ٛعف ثٓ ػٛاد خٍف 9

 ِضبعجخ ٚت٠ًّٛ أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ عٛدأٟ طالس ِشتضٝ ػجذ اٌشصّٓ لشٔذح 10

 اٌتغ٠ٛك أعتبر ِغبػذ اٌذوتٛساٖ عٛدأٟ اعبِخ ِضّذ اصّذ ػٕبد 11

 

 

 ألغبَ اٌطبٌجبد:  حب١ٔب 

 اٌتخظض اٌذل١ك اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ اٌّإً٘ اٌزٕغ١خ االعُ َ

 التظبد ِضبضشح ِبرغت١ش عٛدا١ٔخ عٟٙ ع١ف اٌذ٠ٓ ٔٛس اٌذائُ أصّذ 1

 

 

 :ػذد أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ، ٚاٌّضبضش٠ٓ ٚاٌّؼ١ذ٠ٓ ثبٌمغُ: حبٌخب 

 اٌّزّٛع ػذد اٌّؼ١ذ٠ٓ ػذد اٌّضبضش٠ٓ ػذد أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

 غ١ش عؼٛدٞ عؼٛدٞ غ١ش عؼٛدٞ عؼٛدٞ غ١ش عؼٛدٞ عؼٛدٞ

 أٔخٝ روش  أٔخٝ روش  أٔخٝ  روش أٔخٝ روش  أٔخٝ روش  أٔخٝ روش 

 12 - - - 3 1 - - - - 8 - - اٌّزّٛع

  



 

 :اٌتؼ١١ٕبد ثبٌمغُ ٌٍؼبَ اٌضبٌٟ 

 تؼ١١ٕبد روٛس:  أٚال 

 اٌذسرخ اٌؼ١ٍّخ اٌمغُ االعُ َ

 أعتبر ِغبػذ ئداسح األػّبي طالس ِشتضٝ ػجذ اٌشصّٓ لشٔذح 1

 أعتبر ِغبػذ ئداسح األػّبي اعبِخ ِضّذ اصّذ ػٕبد 2

 

 تؼ١١ٕبد ئٔبث: حب١ٔب

 اٌذسرخ اٌؼ١ٍّخ اٌمغُ االعُ َ

 ِضبضشح ئداسح األػّبي عٙٝ ع١ف اٌذ٠ٓ ٔٛس اٌذائُ أصّذ 1

 

 :اٌّجتؼخْٛ ثبٌمغُ: حبٌخب 

 رٙخ االثتؼبث اٌمغُ اٌشتجخ األوبد١ّ٠خ اعُ اٌّجتؼج َ

 وٕذا ئداسح األػّبي ِؼ١ذ فٙذ ثٓ ِّذٚس اٌشش١ذٞ 1

 وٕذا ئداسح األػّبي ِؼ١ذ ٠ٛعف ثٓ ػٛاد خٍف 2

 

 :أٔشطخ اٌمغُ

 ِشبسوخ اٌمغُ ثٍزبْ اٌى١ٍخ  ( 1

 اٌّٙبَ اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ اعُ اٌٍزٕخ

 تّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ االػتّبد اٌّإعغٟ ثبٌى١ٍخ أوشَ ِضّذ أصّذ اٌضبد. د ٌزٕخ اإلػتّبد اٌّإعغٟ

اػتّبد اٌجشاِذ اٌزذ٠ذح ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ االػتّبد  صٍّٟ ِضّذ طؼّخ. د ٌزٕخ اإلػتّبد اٌجشاِزٟ

 اٌّإعغٟ ثبٌى١ٍخ
 ِٙبَ ٔبئت ِذ٠ش ٚصذح اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د ٌزٕخ اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ

ِشارؼخ اٌخطخ اٌذساع١خ ٌٍمغُ ثظٛسح دٚس٠خ ٚتؼذ٠ٍٙب ٌّٛاوجخ  ٠ٛعف عؼ١ذ اصّذ أ١ِٓ. د ٌزٕخ اٌخطظ ٚاٌجشاِذ

 اٌتطٛس فٟ اٌّزبي

 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د ٌزٕخ اٌزٛدح ثبٌمغُ

ِّخً اٌمغُ ثٍزٕخ اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ، ٚتٕف١ز ِتطٍجبد اٌّطٍٛثخ ِٓ 

اٌمغُ ِٚٛائّتٙب ٌّتطٍجبد اٌزٛدح فٟ اٌى١ٍخ ٚاٌزبِؼخ ٚ صفع 

ر١ّغ ٍِفبد تٛط١ف اٌّمشساد ٚتمبس٠ش٘ب ٚتٛط١ف اٌجشٔبِذ 

 ٚتمش٠شٖ

اػذاد اٌتمبس٠ش اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ ٚاٌغ٠ٕٛخ ٌٍمغُ ٚػشضٙب  ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د ٌزٕخ اٌتمبس٠ش

 ػٍٝ اٌّزبٌظ اٌّختظخ

تفؼ١ً اٌّمشساد اإلٌىتش١ٔٚخ ٚتشز١غ اٌؼًّ ثبٌٕظُ اإلٌىتش١ٔٚخ  ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘ إٌؼ١ُ. د ٌزٕخ اٌتؼ١ٍُ اإل١ٌىتشٟٚٔ

 اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌزبِؼخ

تٕغ١ك اإلسشبد األوبد٠ّٟ ث١ٓ ٚصذح اإلسشبد ٚاٌمغُ ِٚتبثؼخ  صغٓ ِضّٛد ػّشٞ. د ٌزٕخ اإلسشبد االوبد٠ّٟ

 تفؼ١ً إٌظُ اإلٌىتش١ٔٚخ

ٌزٕخ ِتبثؼخ تٕف١ز اٌّمشساد 

 اإل١ٌىتش١ٔٚخ ثبٌزبِؼخ
 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د

ِتبثؼخ تٕف١ز اٌّمشساد اإل١ٌىتش١ٔٚخ ثمغّٟ اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد 

ٚسفغ تمبس٠ش ئعجٛػ١خ ٚفظ١ٍخ ٌؼّبدح اٌتؼ١ٍُ اإل١ٌىتشٟٚٔ 

 ثبٌزبِؼخ

 ِتبثؼخ ِتطٍجبد ٌزٕخ اٌخش٠ز١ٓ ثبٌى١ٍخ ٚتٕف١ز٘ب   ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د ٌزٕخ اٌخش٠ز١ٓ

 تز١ٙض اٌزذاٚي ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ٚرذاٚي االختجبساد اٌذسد٠شٞ أصّذ ئعّبػ١ً. د ٌزٕخ اإلختجبساد ٚاٌزذاٚي

 

 

 

  



 

 ِشبسوخ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ثٍزبْ اٌمغُ  ( 2

 اٌّٙبَ اعُ ػضٛ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ اعُ اٌٍزٕخ

 ٌزٕخ اٌّشىالد اٌطالث١خ
 أوشَ ِضّذ أصّذ اٌضبد. د

 صٍّٟ ِضّذ طؼّخ. د

دساعخ  إٌظش فٟ ئػبدح اٌم١ذ ٌٍطالة اٌّتؼخش٠ٓ ثبٌمغُ ٚ

ٍِفبد اٌطالة اٌّتمذ١ِٓ ثطٍجبد اٌتض٠ًٛ ئٌٝ ألغبَ اٌى١ٍخ 

اٌّختٍفخ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ صً ر١ّغ اٌّشىالد االخشٜ اٌتٟ 

 . تؼتشع اٌطالة 

 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د ٌزٕخ اٌزٛدح

اٌتٛاطً ِغ ٚصذح اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ، ِٚٛافبتٙب ثّب تطٍجٗ ِٓ 

اٌمغُ، ِٚتبثؼخ ِتطٍجبد اٌزٛدح ِٓ اػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ 

ثبإلضبفخ . ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ  اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ . ثبٌمغُ 

 اٌٝ ئٞ ئػّبي اخشٜ ِتؼٍمخ ثبٌزٛدح

 ٌزٕخ اٌخطظ ٚاٌجشاِذ

 صغٓ ِضّٛد ػّشٞ. د

 أوشَ ِضّذ أصّذ اٌضبد. د

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د

ٚضغ ِٚشارؼخ ٚتط٠ٛش اٌخطخ اٌؼ١ٍّخ ثبٌمغُ ثبإلضبفخ 

اٌٝ ٚضغ ِٚشارؼخ ٚتط٠ٛش تٛط١فبد اٌجشاِذ 

ِٚتطٍجبد اٌّمشساد ثبٌمغُ  ِٚشارؼخ ر١ّغ اٌجشاِذ 

األوبد١ّ٠خ ثبٌمغُ، ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ اٌجشاِذ ٚاٌخطظ 

 اٌذساع١خ ثبٌى١ٍخ 

 صغٓ ِضّٛد ػّشٞ. د ٌزٕخ اإلسشبد األوبد٠ّٟ

ِتبثؼخ تٕف١ز ثشاِذ االسشبد االوبد٠ّٟ اٌفشد٠خ ٚاٌزّبػ١خ 

ثبٌمغُ صغت اٌٍٛائش ٚاألٔظّخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ ئداسح 

اٌزبِؼخ، ِٚتبثؼخ تمبس٠ش االسشبد األوبد٠ّٟ اٌّؼذح ِٓ 

لجً االعبتزح، ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ االسشبد االوبد٠ّٟ 

ٚسفغ تمش٠ش شٙشٞ ٌٍزٕخ االسشبد االوبد٠ّٟ . ثبٌى١ٍخ 

  .  ثبٌى١ٍخ 

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د ٌزٕخ اٌتؼٍُ اإل١ٌىتشٟٚٔ

اٌتٛاطً ِغ ٚصذح اٌتؼٍُ اإل١ٌىتشٟٚٔ ثبٌى١ٍخ، ِٚٛافبتٙب 

ثّب تطٍجٗ ِٓ اٌمغُ، ٚاالششاف ػٍٝ اٌّمشساد 

اإلٌىتش١ٔٚخ ٚاٌّذِزخ ِٚتبثؼخ االعبتزح فٟ تٕف١ز٘ب، 

. ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ اٌتؼٍُ اإلٌىتشٟٚٔ ثبٌى١ٍخ 

.  ثبإلضبفخ اٌٝ ئٞ ئػّبي اخشٜ ِتؼٍخ ثبٌتؼٍُ اإلٌىتشٟٚٔ 

. 

 ٌزٕخ اإلختجبساد ٚاٌزذاٚي
 اٌذسد٠شٞ أصّذ ئعّبػ١ً. د

 أوشَ ِضّذ أصّذ اٌضبد. د

ٚضغ اٌزذاٚي اٌذساع١خ ثبٌمغُ ٚاٌّشبسوخ فٟ ئػذاد 

اٌزذاٚي اٌذساع١خ ثبٌى١ٍخ ٚرذاٚي االختجبساد إٌٙبئ١خ، 

اٌّشبسوخ فٟ اإلششاف ػٍٝ ع١ش االختجبساد إٌٙبئ١خ 

ثبٌى١ٍخ، ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ االختجبساد ثبٌى١ٍخ ، 

ثبإلضبفخ اٌٝ ئٞ ئػّبي اخشٜ ِتؼٍمخ ثبٌزذاٚي 

 ٚاالِتضبٔبد  

 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ ا١ِٓ. د ٌزٕخ اٌتمبس٠ش

تختض ثتز١ّغ تمبس٠ش شٙش٠خ ِٓ ر١ّغ ٌزبْ اٌمغُ ٚرٌه 

ثغشع ئػذاد تمش٠ش لغُ ئداسح االػّبي اٌشٙشٞ ٚسفؼخ 

اٌٝ ِزٍظ اٌمغُ ، تُ تز١ّغ اٌتمبس٠ش اٌشٙش٠خ إلػذاد 

اٌتمش٠ش اٌغٕٛٞ  ٚسفؼخ إلداسح اٌى١ٍخ ، ثبإلضبفخ اٌٝ 

 تمبس٠ش االِتضبٔبد 

 اٌٍزٕخ اٌؼ١ٍّخ

 صٍّٟ ِضّذ طؼّخ. د

 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د

 اٌذسد٠شٞ أصّذ ئعّبػ١ً. د

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د

ِشارؼخ ِغتٕذاد االعبتزح اٌّتمذ١ِٓ ٌٍتشل١خ ِٚطبثمتٙب 

ثّؼب١٠ش اٌتشل١خ اٌّٛضٛػخ ٚتمذ٠ُ تمش٠ش ٌٍمغُ ػٓ 

 االعت١فبء

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د ٌزٕخ اٌخش٠ز١ٓ

اٌتٛاطً ِغ ٚصذح اٌخش٠ز١ٓ ثبٌى١ٍخ ، ٚثٕبء لبػذح ث١بٔبد 

ٌخش٠زٟ اٌمغُ ثغشع اٌتٛاطً ِؼُٙ ، ٚإٌظش فٟ ر١ّغ 

اٌّشىالد اٌّتؼٍمخ ثبٌخشر١ٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ صٍٙب ٚتٛف١ش 

فشص اٌتٛظ١ف ٌُٙ ِٚتبثؼتُٙ، ٚتّخ١ً اٌمغُ فٟ ٌزٕخ 

 . اٌخشر١ٓ  ثبٌى١ٍخ 

 

 

 



 :ِشبسوخ أػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ فٟ ٚسػ اٌؼًّ ٚاالصتفبالد ،ٚإٌذٚاد ٚاٌّإتّشاد ثبٌزبِؼخ( 3

    اعُ اٌّضبضش اٌضِبْ اٌّىبْ  ػذد اٌّشبسو١ٓ  ػٕٛاْ اٌّشبسوخ ٔٛع اٌّشبسوخ  َ

ئصتفبي ئعتمجبي  صفً ئعتمجبي 1

 اٌطالة اٌّغتزذ٠ٓ

وً أػضبء 

 اٌمغُ

اٌمبػخ 

 اٌىجشٜ

 وً أػضبء اٌمغُ 

ا٢حبس اإللتظبد٠خ  ٔذٚح  2

ٌتض٠ًٛ اٌٍّّىخ 

اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ 

اٌتؼبِالد ِٓ 

اٌذٚالس اٌٝ ا١ٌٛاْ 

 .اٌظ١ٕٟ

وً أػضبء 

 اٌمغُ

اٌمبػخ 

 اٌىجشٜ

24/1/

 ٘ـ 1438

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د

 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د

 اوشَ ِضّذ اصّذ اٌضبد. د

اٌتؼش٠ف ثجشٔبِذ  دٚسح تذس٠ج١خ 3

اٌتضٛي اٌٛطٕٟ 

2020َ 

اٌمبػخ  طبٌت 109

 اٌىجشٜ

6/3/1438

 ٘ـ

 أوشَ ِضّذ أصّذ اٌضبد. د

اٌتؼش٠ف ثشؤ٠خ  دٚسح تذس٠ج١خ 4

 2030َاٌٍّّىخ ٌٍؼبَ 

اٌمبػخ  طبٌت 91

 اٌىجشٜ

21/3/

 ٘ـ1438

 ٠ٛعف عؼ١ذ أصّذ أ١ِٓ. د

ثٕبء اٌفشق ٚاٌؼًّ  دٚسح تذس٠ج١خ 5

 اٌطٛػٟ

اٌمبػخ  طبٌت 27

 اٌىجشٜ

14-

15/3/

 ٘ـ 1438

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ اثشا١ُ٘. د

اعتشات١ز١بد اٌؼظف  دٚسح تذس٠ج١خ 6

 اٌزٕٟ٘

اٌمبػخ  طبٌت 111

 اٌىجشٜ

22-

23/3/

 ٘ـ1438

 ِضّذ صٍّٟ ِضّذ طؼّخ. د

ئعتشات١ز١خ ئػذاد  دٚسح تذس٠ج١خ 7

 اٌجشاِذ اٌشجبث١خ

اٌمبػخ  

 اٌىجشٜ

1-

2/3/1438 

 ٘ـ

 صغٓ ِضّٛد ػّشٞ. د

اإلسشبد األوبد٠ّٟ  ٚسشخ ػًّ 8

ػٍٝ ٔظبَ اٌجالن 

 ثٛسد

ِؼًّ  أػضبء اٌمغُ

اٌضبعٛة 

(2) 

6/3/1438 

 ٘ـ

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د

س٠بدح االػّبي فٟ  ِضبضشح 9

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

اٌغؼٛد٠خ اٌؼٛائك 

 ٚاٌتضذ٠بد

اٌطالة 

 اٌّغتزذ٠ٓ

اٌمبػخ 

 اٌىجشٜ

25/12/

 ٘ـ 1437

 ِضٟ اٌذ٠ٓ ِضّذ ئثشا١ُ٘. د

 .٠شرٝ تٛح١ك وً ِشبسوخ ثظٛسح ِؼجشح ػٓ اٌمغُ ِغ وتبثخ تمش٠ش ِزًّ ػٕٙب

 

 

 

 :األٔشطخ اٌجضخ١خ ألػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ( 4

 أثضبث ِذػِٛخ ِٓ اٌزبِؼخ: أٚال 

 اٌمشاس إٌٙبئٟ ا١ٌّضا١ٔخ اٌّمتشصخ ػٕٛاْ اٌجضج اٌمغُ اعُ اٌجبصج اٌشئ١غٟ سلُ اٌّششٚع

ِضّذ صٍّٟ ِضّذ . د 416/37

 طؼّخ

ئداسح 

 االػّبي

آحبس اٌضٛادث اٌّشٚس٠خ ػٍٝ أُ٘ 

اٌّإششاد اإللتظبد٠خ اٌى١ٍخ ثبٌٍّّىخ 

-1990اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ػٓ اٌفتشح 

2014َ 

 ل١ذ اٌتٕف١ز 20400

 

 :األثضبث غ١ش اٌّذػِٛخ: حب١ٔب



 

 اٌتبس٠خ اعُ اٌّزٍخ ػٕٛاْ اٌجضج اٌمغُ اعُ اٌجبصج َ

اعبِخ ِضّذ أصّذ . د 1

 ػٕبد  

 Export promotion programs ئداسح االػّبي

and the Export Performance: 

study on Sudanese export firms 

International 

Journal of Business 

and Social Science  

Acceptance  

 

 :تشاث اٌمغُ اٌجضخٟ ٌٍغٕٛاد اٌغبثمخ: حبٌخب 

 

 اٌتبس٠خ اعُ اٌّزٍخ ػٕٛاْ اٌجضج اٌمغُ اعُ اٌجبصج َ
٠ٛعف عؼ١ذ . د 1

أصّذ أ١ِٓ 

 (ٚآخشْٚ)

ئداسح 

 األػّبي
اإلستجبط ٚاٌغجج١خ ث١ٓ تمٍجبد ِإشش عٛق اٌخشطَٛ 

دساعخ ‘‘ٌألٚساق اٌّب١ٌخ ٚاٌّتغ١شاد اإللتظبد٠خ اٌى١ٍخ 

 (2012َ – 2003’’ )تطج١م١خ ػٍٝ اإللتظبد اٌغٛدأٟ
Correlation and causality between 
Khartoum Stock exchange index 
fluctuations and macroeconomic 
variables: Empirical study on Sudan 

Economy (2003 – 2012) z 

ِزٍخ اٌؼٍَٛ 

ربِؼخ – اإللتظبد٠خ 

اٌغٛداْ ٌٍؼٍَٛ 

 ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب
ISSN 1858-6740 

Vol.15(02) 

2014َ 

أوشَ ِضّذ . د 2

 أصّذ اٌضبد
ئداسح 

 األػّبي
A perspective Approach to Explore English 

Language learning skills  
International Journal 
 of Multi-

Disciplinary 

Research  , Vol 1, 

Issue 5, No 2 ( 

December 2014), 

pp. 12-81, ISSN: 

2250-0561 

2014َ 

أوشَ ِضّذ . د 3

 أصّذ اٌضبد
ئداسح 

 األػّبي
اداسح ٚاعتخذاَ اٌٛعبئظ اٌتؼ١ّ١ٍخ االٌىتش١ٔٚخ  فٟ 

 اٌتؼ١ٍُ  ثزبِؼخ اٌزٛف
ِزٍخ اٌذساعبد 

ٚاٌجضٛث ٚاٌذساعبد 

 االرتّبػ١خ 
ISSN 2352-9555 

.544 
 

2014َ 

ِضٟ اٌذ٠ٓ . د 4

 ِضّذ ئثشا١ُ٘  
ئداسح 

 األػّبي
تضذ٠ج ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّضبعجٟ ٚدٚسٖ فٟ تضم١ك 

اٌخمخ ٚاألِبْ ٌٍتزبسح اإلٌىتش١ٔٚخ دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ 

ِزٍخ اٌؼٍَٛ ,ػ١ٕخ ِٓ اٌمطبع اٌّظشفٟ اٌغٛدأٟ

 ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب

ِزٍخ اٌؼٍَٛ اإللتظبد٠خ 

ربِؼخ اٌغٛداْ ٌٍؼٍَٛ – 

 ٚاٌتىٌٕٛٛر١ب
ISSN 1858-6740 

 

2014َ 

أوشَ ِضّذ . د 5

 أصّذ اٌضبد
ئداسح 

 األػّبي
تُ تمذ٠ُ اٌٛسلخ فٟ  تضذ٠بد إٌشش اٌؼٍّٟ االٌىتشٟٚٔ 

اٌّإتّش اٌؼٍّٟ االٚي 

ٌٍٕشش اٌؼٍّٟ ثزبِؼخ 

 اٌٍّه خبٌذ ثأثٙب  

2013َ 

طالس . د 6

ِشتضٝ ػجذ 

 اٌشصّٓ لشٔذح

ئداسح 

 األػّبي
ِزٍخ ربِؼخ اٌمضبسف  (اٌتطج١ك ٚا٢حبس)أٔظّخ اٌتم٠ُٛ اٌزبِؼٟ 

 اٌؼذد األٚي- 

2013َ 

صغٓ ِضّٛد . د 7

 ػّشٞ
ئداسح 

 األػّبي
The impacts of e – banking on achieving 
advantage for banks in Jordan . 
Interdisciplinary Journal of contemporary 

Research In Business 

 
 

UK, IJCRB 
 

 
2012َ 



صغٓ ِضّٛد . د 8

 ػّشٞ
ئداسح 

 األػّبي
االعتخّبس األرٕجٟ ٚأحشٖ ػٍٝ تم١١ُ األداء فٟ اٌغٛق 

 .دساعخ تض١ٍ١ٍخ ٌغٛق ػّبْ اٌّبٌٟ: اٌّبٌٟ 
ِزٍخ إٌٙضخ، ربِؼخ 

 اٌمب٘شح
2008َ 

9  
صغٓ ِضّٛد . د

 ػّشٞ
 

 
ئداسح 

 األػّبي

- The impacts of knowledge sharing on  
employees job satisfaction: literature 

review and research framework. 

International  
Business 

Information 
Management 

Association 
(IBIMA) 

 

2007َ 

صغٓ ِضّٛد . د 10

 ػّشٞ
ئداسح 

 األػّبي
إٌٙذعخ اٌّب١ٌخ ٚدٚس٘ب فٟ ئداسح اٌّخبطش فٟ 

اٌّظبسف اإلعال١ِخ ِغ اشبسح خبطخ ٌٍّظبسف 

 اإلعال١ِخ فٟ األسدْ

ِزٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ 

ربِؼخ ‘ ٚاالرتّبػ١خ 

 اإلِبَ ، اٌغؼٛد٠خ
 

 
 ٘ـ 1436

 

صغٓ ِضّٛد . د 11

 .ػّشٞ
ئداسح 

 األػّبي
أحش اٌضشائت ػٍٝ االعتخّبساد األرٕج١خ اٌّجبششح 

-2000) ٚئ٠شاداد اٌذٌٚخ فٟ األسدْ خالي اٌفتشح 
2010) 

 

ِزٍخ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ 

ربِؼخ ‘ ٚاالرتّبػ١خ 

 اإلِبَ ، اٌغؼٛد٠خ
 

 
 ٘ـ 1435

 

ِضّذ صٍّٟ . د 12

 ِضّذ طؼّخ
ئداسح 

 األػّبي
ِغ تظٛس - اٌضٛافض اٌضش٠ج١خ ٌّىبفضخ تٍٛث اٌج١ئخ 

 ِمتشس ٌٍتطج١ك ػٍٝ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ
 ِزٍخ اٌجضٛث

 اٌّضبعج١خٌ تظذس ػٓ
 اٌزّؼ١خٌ اٌغؼ٠ٛخٌ 
 –ٌٍّضبعجخ اٌّزٍذ 

 –اٌغبدط اٌؼذد 
 األٚي

2002 َ. 

ِضّذ صٍّٟ . د 13

 ِضّذ طؼّخ
ئداسح 

 األػّبي
فؼب١ٌخ اإلػفبءاد اٌضش٠ج١خ فٟ ِىبفضخ تٍٛث اٌج١ئخ 

 .إٌظش٠خ ٚاٌتطج١ك اٌؼٍّٟ ػٍٝ صبٌخ ِظش- اٌّفَٙٛ 
 

 ِزٍخ اٌتؼبْٚ
 اٌظٕبػٟ فٟ اٌخ١ٍذٌ 

 92اٌؼشثٟ اٌؼذد 
 اٌغٕخ اٌشاثؼخ

 ٚاٌؼششْٚ
 

2003َ 

ِضّذ صٍّٟ . د 14

 ِضّذ طؼّخ
ئداسح 

 األػّبي
- اٌؼبئذ اإللتظبدٞ اٌشخظٟ ػٍٝ اٌتؼ١ٍُ اٌزبِؼٟ 

 .دساعخ تطج١م١خ ػٍٝ طالة ربِؼخ اٌمظ١ُ
 

ػّبدح اٌجضج اٌؼٍّٟ 

 ٌُ  ثزبِؼخ اٌمظ١
2011َ 

 

 :أٔشطخ اٌمغُ األوبد١ّ٠خ ٚ اإلداس٠خ( 5

 :لبَ اٌمغُ ثؼذح أٔشطخ ِٓ ث١ٕٙب -

 

 اٌٍزٕخ األٔشطخ إٌّفزح ُِ

 ٌزٕخ اٌزٛدح ئػذاد تمش٠ش اٌذساعخ اٌزات١خ اٌّإعغ١خ ثبٌمغُ       1

 ٌزٕخ اٌزٛدح ئػذاد ِٚشارؼخ تٛط١ف ثشٔبِذ اٌمغُ       2

 ٌزٕخ اٌزٛدح ِشارؼخ ٚضجظ تٛط١ف ِمشساد اٌمغُ       3

 ٌزٕخ اٌزٛدح . ئػذاد  ِإششاد االداء اٌشئ١غ١خ ثبٌمغُ ٚاٌّضىبد اٌّطٍٛثخ ِٓ ٚصذح اٌزٛدح ثبٌى١ٍخ       4



 ٌزٕخ اٌزٛدح ئػذاد ٚتز١ّغ اٌخطظ اٌتشغ١ٍ١خ ٌٍمغُ ٚاػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ         5

 ٌزٕخ اٌتمبس٠ش  تز١ّغ ث١بٔبد اٌتمبس٠ش اٌشٙش٠خ ِٓ اٌٍزبْ ٚئػذاد اٌتمش٠ش اٌفظٍٟ       6

 ٌزٕخ اٌتمبس٠ش 1438َ-1437ئػذاد ٚ سطذ تمش٠ش اإلصت١بد ِٓ ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ٌٍؼبَ اٌزبِؼٟ        7

 ٌزٕخ اٌتمبس٠ش صظش اٌجضٛث إٌّشٛسح ألػضبء ١٘ئخ اٌتذس٠ظ ثبٌمغُ       8

 ٌزٕخ اإلسشبد االوبد٠ّٟ تض١ًّ اٌّضتٜٛ اٌّطٍٛة ػٍٝ ا٠مٛٔخ االسشبد األوبد٠ّٟ ثبٌجالن ثٛسد، ٚتفؼ١ً ثم١خ اٌؼٕبطش       9

 ٌزٕخ اإلسشبد االوبد٠ّٟ اإلػالْ ٌٍطالة اٌّغتششذ٠ٓ ثّشارؼخ اٌّششذ األوبد٠ّٟ   10

ئسشبد اٌطالة ثخظٛص صضٛس اٌٍمبء اإلسشبدٞ ِغ طالة اٌى١ٍخ ثخظٛص تغز١ً اٌّمشساد    11

 . اإل١ٌىتش١ٔٚخ ٌٍفظً اٌذساعٟ اٌخبٟٔ

  ٌزٕخ اإلسشبد االوبد٠ّٟ

  ٌزٕخ اإلسشبد االوبد٠ّٟ . ػمذ ٌمبء اسشبدٞ ِغ اٌطالة صضشٖ ِزّٛػخ ِٓ اٌطالة    12

  ٌزٕخ اإلسشبد االوبد٠ّٟ إٌظش ثمبئّخ اٌطٍجخ  اٌّتؼخش٠ٓ فٟ اٌمغُ    13

  ٌزٕخ اٌخطظ ٚاٌجشاِذ .ئػبدح إٌظش ثبٌّتطٍجبد اٌغبثمخ ٌّمشساد تخظض ئداسح األػّبي   14

 ٌزٕخ االِتضبٔبد ٚاٌزذاٚي ٘ـ 1438ئػذاد رذٚي ِضبضشاد اٌفظً اٌخبٔٝ ٌٍؼبَ     15

  ٌزٕخ االِتضبٔبد ٚاٌزذاٚي ٘ـ 1438ئػذاد رذٚي اختجبساد اٌفظً اٌخبٔٝ ٌٍؼبَ    16

  ٌزٕخ االِتضبٔبد ٚاٌزذاٚي ٘ـ 1438ئػذاد رذٚي اختجبساد اٌفظً االٚي ٌٍؼبَ   

 ٌزٕخ االِتضبٔبد ٚاٌزذاٚي تّخ١ً لغُ اداسح االػّبي فٝ ٌزٕخ االختجبساد ثبٌى١ٍخ 

 ٌزٕخ اٌّشىالد اٌطالث١خ دراست ملفاث الطالب املتلدمين ملعادلت ملرراث بلسم ادارة الاعمال  

 ٌزٕخ اٌّشىالد اٌطالث١خ ( طالب12)جخصيص طالب اللسم  

 ئششاف اٌمغُ إعداد فيلم وثائلي عن اللسم 

 ئششاف اٌمغُ لجىت إستالم إلاختباراث النهائيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 :ئصظبءاد  لغُ ئداسح األػّبي ( 6
 اإلِىبٔبد اٌّتبصخ

 اٌؼذد  اٌٛطف اإلِىب١ٔخ

 - ال تٛرذ اٌّؼبًِ

 6 أرٙضح صبعت األرٙضح 

 - ال تٛرذ لبػبد اٌّإتّشاد

 - ال تٛرذ ئِىبٔبد أخشٜ

 

 

 .تض١ًٍ ٔتبئذ االختجبس إٌٙبئٟ ِٓ اٌفظً اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌزبِؼ١خ ( 6

 :تُ ثؼْٛ هللا اختتبَ االختجبساد إٌٙبئ١خ ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي ِٓ اٌؼبَ اٌزبِؼٟ ػٍٝ إٌضٛ اٌتبٌٟ

 اٌطالة: أٚال

 ٔغجخ إٌزبس اٌشاعجْٛ إٌبرضْٛ اٌضبضشْٚ  اٌؼذد اٌىٍٝ  سلُ اٌشؼجخ  اعُ اٌّمشس

 %100.00 0 13 13 16 146 ادارة التغيير والتطوير

 %90.00 1 9 10 10 156 اإلتصال التجاري

 %69.23 8 18 26 27 134 السلوك التنظيمي

 %00.0 0 0 0 1 317 السلوك التنظيمي

 %84.21 3 16 19 20 152 منهج البحث في ادارة االعمال

 %87.50 6 42 48 50 132 إدارة الموارد البشرية

 %92.68 3 38 41 49 144 إدارة األعمال الدولية

 %100.00 0 1 1 1 310 القيادة اإلدارية

 %96.67 1 29 30 32 145 نظم المعلومات اإلدارية

 %100.00 0 1 1 1 323 إدارة األعمال الدولية

 %84.85 5 28 33 35 147 القيادة اإلدارية

 %100.00 0 20 20 21 153 اإلدارة االستراتيجية(1)

 %100.00 0 2 2 2 291 المحاسبة االدارية

 %100.00 0 4 4 4 155 اإلدارة المالية الدولية

 %100.00 0 15 15 15 140 أخالقيات العمل

 %66.67 8 16 24 24 150 قرارات التمويل

 %66.67 6 12 18 19 128 التحليل االقتصادي الجزئي

 %68.18 7 15 22 25 137 اإلدارة المالية



 %100.00 0 12 12 12 149 قرارات االستثمار

 %100.00 0 12 12 15 127 (1) محاسبة التكاليف

 %66.67 10 20 30 38 120 (2) مبادئ المحاسبة

 %100.00 0 17 17 17 151 تحليل التقارير المالية

 %100.00 0 27 27 27 154 إدارة محفظة االوراق المالية

 %66.04 18 35 53 62 118 (1) مبادئ المحاسبة

 %88.00 3 22 25 25 270 األسواق المالية

 %78.95 4 15 19 23 143 إقتصاديات النقود والبنوك

 %75.00 1 3 4 5 138 إدارة اإلنتاج والعمليات

 %65.22 16 30 46 62 115 مبادئ االقتصاد الجزئي

 %71.43 2 5 7 9 148 إدارة الجودة الشاملة

 %64.71 12 22 34 44 121 مبادئ اإلقتصاد الكلي

 %97.30 1 36 37 39 139 ريادة االعمال

 %88.00 3 22 25 34 130 مبادئ التسويق

 %100.00 0 43 43 50 131 ادارة التسويق

 %100.00 0 8 8 9 271 االدارة االستراتيجه(2) 

 %100.00 0 11 11 14 133 موضوعات في إدارة األعمال

 %88.00 6 44 50 62 114 مبادئ ادارة االعمال

 %100.00 0 13 13 13 157 ادارة البنوك

 %94.59 2 35 37 50 188 مبادئ االدارة العامة

 %59.09 9 13 22 28 122 اإلحصاء في األعمال(1)

 %100.0 135 724 859 990 اٌّزّٛع ٚإٌغجخ اٌى١ٍخ ٌٍمغُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اٌطبٌجبد: حب١ٔب

 

اٌضبضشٚ اٌؼذد اٌىٍٝ سلُ اٌشؼجخ اعُ اٌّمشس

ْ 
 ٔغجخ إٌزبس اٌشاعجْٛ إٌبرضْٛ

 %90.57 5 48 53 64 384 ِجبدئ االداسح اٌؼبِخ

 %100.00 0 5 5 5 408 ِجبدئ االداسح اٌؼبِخ

 %86.11 5 31 36 38 336 ِجبدئ االلتظبد اٌزضئٟ

 %100.00 0 11 11 12 337 ِجبدئ االلتظبد اٌىٍٟ

 %72.73 3 8 11 11 106 االلتظبد اٌش٠بضٟ

 %100.00 0 1 1 1 420 االلتظبد اٌش٠بضٟ

 %100.0 13 104 117 131 اٌّزّٛع ٚإٌغجخ اٌى١ٍخ ٌٍمغُ

 

 

 

 شىً ث١بٟٔ ٠ٛضش ٔغجخ إٌزبس ٚاٌشعٛة ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ِمشساد لغُ ئداسح األػّبي  ٌٍفظً اٌذساعٟ األٚي
  ٘ــ1437/1438 ِٓ اٌؼبَ اٌزبِؼٟ

 

 

 
 

 



  



 

 :اٌخطخ اٌذساع١خ( ٚ 

 :٠ّٕش اٌمغُ دسرخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ ئداسح األػّبي  ثؼذ ارت١بص اٌجشٔبِذ اٌتبٌٟ

 

 

 ملرراث املستتو  ولل

 ا           ا لتحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 مبادئ إدارة  عمال  دار101

 3 مبادئ الاكتصاد الجمئي  كصد101

 3 مهاراث اللراءة  هجم121

 3 (1)مبادئ املحاسبت   حسب101

 2 املدخل إلى الثلافت إلاسالميت  سلم101

      

 14 مجمتع التحداث
 

 

 ملرراث املستتو الثاوي

          التحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 (2)مبادئ املحاسبت   حسب102

 3 مبادئ الاكتصاد الكلي  كصد102

 3 (1)إلاحصاء في  عمال   همي101

 2 إلاسالم وبىاء املجتمع  سلم102

 3 مبادئ اللاهتنل  هظم111

 2 املهاراث اللغتيت  عرب101

 16 مجمتع التحداث
 

 

 ملرراث املستتو الثالث

         التحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 مبادئ التستيم  دار211

 3 (1)محاسبت جكاليف   حسب231

 3 جحليل الاكتصاد الجمئي  كصد201

 3 استخدام الحاسب في إلادارة  همي151

 2 الىظام الاكتصادي في إلاسالم  سلم103

 3 (1)إلاحصاء في  عمال   همي102

 17 مجمتع التحداث
 

 

 ملرراث املستتو الرابع

        التحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 إدارة التستيم  دار241

 3 السلتن التىظيمي  دار214

 3 إدارة املتارد البشريت  دار216

 3 (E)متضتعاث في إدارة  عمال   دار222

 2 أسس الىظام السياس ي في إلاسالم  سلم104

 2 التحرير العربي  عرب103

 16 مجمتع التحداث
 

 

 ملرراث املستتو الخامس

 ا          ا لتحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 إلادارة املاليت  دار221

 3 إدارة إلاهتاج والعملياث دار271

 3 ريادة  عمال  دار302

 3           أخالكياث العمل واملسئتليت الاحتماعيت  دار 215

 2 مبادئ حلتق إلاوسان  سلم105

 3 اللاهتن التجاريل  هظم235

 

 ملرراث املستتو السادس

 التحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 اكتصادًاث هلتد وبىتن  كصد311

 3 إدارة  عمال الدوليت  دار251

 3 هظم املعلتماث إلاداريت  دار263

 3 إدارة التغيير والتطتير  دار328

 3 الليادة إلاداريت  دار330

 3 إدارة الجتدة الشاملت  دار355



 17 مجمتع التحداث

 

 18 مجمتع التحداث

 

 

 ملرراث املستتو السابع

 التحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 كراراث الاستثمار  دار323

 3 كراراث التمتيل  دار324

 3 جحليل التلارير املاليت  حسب415

 3 مىهج البحث في إدارة  عمال  دار394

 2 (1) إلادارة الاستراجيجيت   دار497

      

 14 مجمتع التحداث
 

 

 ملرراث املستتو الثامن

 التحداث اسم امللررل رمم امللررل

 3 إدارة محفظت  وراق املاليت  دار423

 3  ستاق املاليت  دار424

 3 إدارة البىتن  دار426

 3 إلادارة املاليت الدوليت  دار455

 2 (E)اجصال ججاري   دار284

 2 (1)إلادارة الاستراجيجيت   دار499

 16 مجمتع التحداث
 

 


