
 

Page 1 of 11 

 

1 

 

 انىالدة حبسيخ 5643

 شخظُخ يؼهىيبد
  

 انجُغيت أسدٍَ

  
 انهغبث واإلَغهُضَخ انؼشثُخ

 انزؼهُى  
  دكزىساِ فٍ انًؾبعجخ وانزًىَم

 َشغخش، يبَشغخش، انًًهكت انًخحذةجبيؼت يب
 5661-5661 

   
  يؾبعجخ / (MBAيبعغزُش ػهىو إداسَخ )

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ
 5611-5661 

   
  ثكبنىسَىط يؾبعجخ/إداسح أػًبل

 ت، ػًبٌ، األسدٌانجبيؼت األسدَي
 5613-5611 

   
 األكبدًَُخ انشرت

  أعزبر
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2012 

   
  أعزبر يشبسن

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ
 2112- 2155 

   
  أعزبر يغبػذ

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ
 5661-2112 

   
  يؾبضش يزفشؽ

 األسدٌ انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ،

 5665-5661 

    

 

 

 أ.د. يأيىٌ يؾًذ انذثؼٍ

 انغبيؼخ األسدَُخ

 األسدٌ–ػًبٌ

 
mamoun@ju.edu.jo 

 

00962-77  681 5000 

 

Citations        66 

h-index           4 

i10-index           2 

 

mailto:mamoun@ju.edu.jo
mailto:mamoun@ju.edu.jo


 

Page 2 of 11 

 

2 

 اإلداسَخ انًُبطت
 َبئت انشئُظ

 جبيؼت ػًبٌ األههيت، ػًبٌ، األسدٌ
 2152 - 2153 

   
 لبئى ثأػًبل ػًُذ كهُخ انؼهىو اإلداسَخ

 جبيؼت ػًبٌ األههيت، ػًبٌ، األسدٌ
 2152 - 2153 

   
  يغبػذ انشئُظ نهظُبدَك وانشؤوٌ انًبنُخ

 ٌ، األسدٌانجبيؼت األسدَيت، ػًب
 2152- 2014 

   
  يذَش وؽذح انظُبدَك انًبنُخ
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2152- 2014 

  االعزضًبسيذَش طُذوق       
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2152- 2014 

  يذَش وؽذح انشؤوٌ انًبنُخ   
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2111- 2014 

  سئُظ نغُخ انؼطبءآد انًشكضَخَبئت    
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2111- 2014 

  ػًُذ كهُخ انؼهىو اإلداسَخ وانًبنُخ   
 جبيؼت ػًبٌ األههيت، انبهمبء، األسدٌ

 2113-2111 

   
  يذَش يشكض رطىَش أػضبء انهُئخ انزذسَغُخ واإلداسَخ

 جبيؼت ػًبٌ األههيت، انبهمبء، األسدٌ
 2113-2111 

   
  سئُظ لغى انًؾبعجخ

 جبيؼت ػًبٌ األههيت، انبهمبء، األسدٌ
 2113-2114 

 )غيش يخفشؽ( يغزشبس سئُظ دَىاٌ انًؾبعجخ نهشؤوٌ انًبنُخ واالعزضًبس   
 ديىاٌ انًحبعبت، ػًبٌ، األسدٌ

 2114-2111 

  َبئت ػًُذ كهُخ إداسح األػًبل   
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2112-2113 

   
  يغبػذ ػًُذ كهُخ إداسح األػًبل نشؤوٌ انزطىَش

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ
 2111-2112 

   
  يغبػذ ػًُذ كهُخ إداسح األػًبل نشؤوٌ خذيخ انًغزًغ

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

 2111-2112 
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 انؼًهُخ انًهبو
 انزطجُمُخ نهزؼهُى انفُذلٍ وانغُبؽٍػضى يغهظ أيُبء كهُخ األسدٌ انغبيؼُخ 

 وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحذ انؼهًي

 2013-2151 

    
 ػضى طُذوق طهجخ انشؼىة اإلعاليُخ

 / انًشكض انزمبفي اإلعاليي انجبيؼت األسدَيت
2152-2153 

  
 ػضى نغُخ يؾىس انزًىَم نزطىَش إعزشارُغُخ انزؼهُى انؼبنٍ وانجؾش انؼهًٍ

 هيى انؼبني وانبحذ انؼهًيوصاسة انخؼ
2152 

  
 ػضى نغُخ دساعخ األوضبع انًبنُخ نهغبيؼبد

ػضى نغُخ دساعخ انزمبسَش انًبنُخ وانؾغبثبد انخزبيُخ ويشبسَغ انًىاصَبد 

  فٍ انغبيؼبد األسدَُخ

 وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحذ انؼهًي

 اٌِ -2155

  ػضى يغهظ اإلداسح  

 األسدَيت ششكت انخغهيالث انخجبسيت

2152- 2152 

  عبد اإلَغبَُخػضى هُئخ رؾشَش يغهخ دسا  

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2152-2014 

 ػضى نغُخ إداسح طُذوق اإلعزضًبس    
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2152- 2152 

  
 ُى انهُبكم انزُظًُُخ فٍ انغبيؼخُػضى نغُخ رم

  رُظُى انًجبٍَ فٍ انغبيؼخػضى نغُخ انؾشو انغبيؼٍ و

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2152- 2152 

  
  ػضى انهغُخ انؼهُب نزُفُز يشبسَغ انجُُخ انزؾزُخ  

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2155 

 ػضى نغُخ إداسح طُذوق االدخبس  

 إداسح طُذوق انزجشػبد يغهظ ػضى 

 ٍ ػضى نغُخ إداسح طُذوق انزأيٍُ انظؾ

 ػضى نغُخ االعزضًبس

 ػضى يغهظ انغبيؼخ
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2111- 2152 

 ػضى يغهظ كهُخ األػًبل 

 ػضى نغُخ رؾذَش دنُم وطف انىظبئف ورؾذَذ انًغًُبد انىظُفُخ
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2111- 2151 

  خجُش يؾهٍ يؼزًذ ويغزمم / انخذيبد انًبنُخ  

 ، ػًبٌ، األسدٌ(JUMP)ج ححذيذ وحطىيش انًشبسيغ االلخصبديت بشَبي

 اٌِ -2111
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انًهبو انؼًهُخ –ربثغ   
 ػضى يغهظ انجؾش انؼهًٍ

 يغهخ ػهًُخ يؾكًخ-ػضى هُئخ انزؾشَش نًغهخ انجهمبء نهجؾىس وانذساعبد

  يمشس نغُخ انكزبة انًمشس فٍ انغبيؼخ

 جبيؼت ػًبٌ األههيت، انبهمبء، األسدٌ

2113-2111 

  
  وانخذيبد انفُُخ االعزشبسادنًشكض  االعزشبسٌػضى انًغهظ 

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2112-2111 

  
 )غُش يزفشؽ( خجُش رمُُى نهزؼهُى انؼبنٍ نهغبيؼبد انؼشثُخ

 (UNDPيُظًت األيى انًخحذة/بشَبيج انخطىيش )
 اٌِ -2112

  
 انخبطخ األسدَُخ ػضى نغبٌ اػزًبد ػبو وخبص نهغبيؼبد

 ػضى نغُخ ايزؾبٌ انكفبءح انًؼشفُخ/رخظض يؾبعجخ

 يمُّى سعبئم دكزىساِ/يغهظ انزؼهُى انؼبنٍ 
 وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحذ انؼهًي، ػًبٌ، األسدٌ

 اٌِ-2115

  
 ػضى يغهظ يهُخ رذلُك انؾغبثبد

 يمشس نغُخ وضغ أعئهخ إيزؾبٌ يضاونخ يهُخ رذلُك انؾغبثبد

 خ اإليزؾبٌ نًضاونخ يهُخ رذلُك انؾغبثبدػضى نغُ

  ػضى نغُخ اإلششاف ػهً إيزؾبٌ يضاونخ يهُخ رذلُك انؾغبثبد

 ديىاٌ انًحبعبت، ػًبٌ، األسدٌ

2115-2111 

  
  ػضى ػبيم

 جًؼيت أصذلبء انبحذ انؼهًي في انجبيؼبث األسدَيت انشعًيت

2115-2152 

  
  ػضى ػبيم

 شيتانجًؼيت األسدَيت نهًهكيت انفك

2111-2115 

  
 ػضى يغهظ رًُُخ انمىي انجششَخ

  يًضم كهُخ إداسح األػًبل نزمُُى أػضبء هُئخ انزذسَظ

 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

2111-2113 

 سئُظ نغُخ االلزشاع وانفشص الَزخبثبد يغهظ انطهجخ/كهُخ إداسح األػًبل  

 ػضى يغهظ كهُخ انذساعبد انؼهُب

 نؼهًٍ/كهُخ إداسح األػًبلػضى نغُخ انجؾش ا

 ػضى نغُخ انذساعبد انؼهُب/كهُخ إداسح األػًبل

 ػضى نغُخ انًؤرًشاد وانُذواد/كهُخ إداسح األػًبل

 يمشس نغُخ انزؾمُك فٍ يخبنفبد انطهجخ/كهُخ إداسح األػًبل

 ػضى نغُخ انكزبة انًمشس/كهُخ إداسح األػًبل

 األػًبلػضى انهغُخ انضمبفُخ واالعزًبػُخ/كهُخ إداسح 
 انجبيؼت األسدَيت، ػًبٌ، األسدٌ

5661-2113 
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 وانجؼضبد انغىائض

 2152 2155عبئضح انجبؽش انًزًُض فٍ انغبيؼخ األسدَُخ نؼبو 

 2111 عبئضح األيٍُ انؼبو انغبثك إلرؾبد انغبيؼبد انؼشثُخ نهزفىق انؼهًٍ  

  
 2113 هزفىق انؼهًٍعبئضح األيٍُ انؼبو انغبثك إلرؾبد انغبيؼبد انؼشثُخ ن

  
 5666 األنًبَُخ نهجؾش انؼهًٍ DAADعبئضح 

  
 5661-5661 ثؼضخ انغبيؼخ األسدَُخ نذسعخ انذكزىساِ 

  
 5611-5613 ثؼضخ وصاسح انزشثُخ وانزؼهُى نذسعخ انجكبنىسَىط

    

 ثزذسَغهب لًذ انزٍ انًغبلبد

 انًبعغزُشيغزىي  رؾهُم انمىائى انًبنُخ، انًؾبعجخ انًبنُخ 

  
يجبدئ انًؾبعجخ انًبنُخ، انًؾبعجخ انًزىعطخ، يؾبعجخ انششكبد، رؾهُم 

انًؾبعجخ اإلداسَخ، يؾبعجخ انزكبنُف، انًؾبعجخ انؾكىيُخ، اإلداسح  يبنٍ،

 انًبنُخ

 يغزىي انجكبنىسَىط

    

 انًُشىسح انؼهًُخ انجؾىس

ثبألسثبػ انًؾبعجُخ:  يُبهظ يمزشؽخ نزؾغٍُ ػاللخ انؼىائذ انغىلُخ نألعهى 

انًجهت األسدَيت في ، دساعخ رطجُمُخ ػهً انششكبد انًغبهًخ انؼبيخ انغؼىدَخ

 (.42/11/4113)لبم نهُشش بخبسيخ  انجبيؼت األسدَيت إداسة األػًبل،

2154 

  The Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings 

Relationship: Evidence from Jordan, Accounting and Business 

Research, Vol. 4, No. 4, pp. 165-175. 

2153 

 انظُبػُخ نهششكبد انًبنُخ انمىائى نًؤششاد اإلضبفٍ انًؼهىيبرٍ انًضًىٌ  

، 4، انؼذد 11انًجهت األسدَيت في إداسة األػًبل، انًجهذ  ،األسدَُخ انًغبهًخ

 (.11/11/4112. )لبم نهُشش بخبسيخ 448-111انجبيؼت األسدَيت، 

2014 

  Earnings Retention and Firm's Growth, European Journal of 

Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 45, (Accepted 

for publication on February, 2, 2012). 

2012 

شكبد انًضًىٌ انًؼهىيبرٍ نهخغبئش انًؾبعجُخ فٍ انزمبسَش انًبنُخ نهش  

، انؼذد 42انًجهذ يجهت يؤحت نهبحىد وانذساعبث، ، انًغبهًخ انؼبيخ األسدَُخ

 (.42/14/4111. )لبم نهُشش بخبسيخ 14-31، جبيؼت يؤحت، 2

2152 

  The Value Relevance of ROE: Evidence from Jordan, International 

Research Journal of Finance and Economics, Issue 80, pp. 27-39 

(Accepted for publication on November, 22, 2011). 

2155 
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 انًُشىسح انؼهًُخ انجؾىس - ربثغ
 

Are Operating Cash Flows a Superior Predictor of Future 

Operating Cash Flows than Earnings? Evidence from Jordan, 
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 

Issue 40, pp. 36-46. (Accepted for publication on November, 05, 2011) 

2155 

   

Working Capital Management and Profitability: The Case of 

Industrial Firms in Jordan, European Journal of Economics, Finance 

and Administrative Sciences, Issue 36, pp. 75-86. (Accepted for 

publication on July, 29, 2011) 

2155 

   

أصش عىدح األسثبػ انًؾبعجُخ ػهً ركهفخ اإللزشاع طجمبً نًؼبَُش اإلثالؽ انًبنٍ 

: دساعخ رطجُمُخ ػهً انششكبد انًغبهًخ انظُبػُخ وانخذيُخ انًذسعخ انذونُخ

 ،1، انؼذد 2انًجهذ  ، انًجهت األسدَيت في إداسة األػًبل،فٍ ثىسطخ ػًبٌ

 (.11/12/4111خ )لبم نهُشش بخبسي. 241-211، انجبيؼت األسدَيت

2155 

  
  

أصش عىدح األسثبػ انًؾبعجُخ فٍ ركهفخ ؽمىق انًهكُخ طجمبً نًؼبَُش اإلثالؽ 

، انجبيؼت 1، انؼذد 2انًجهت األسدَيت في إداسة األػًبل، انًجهذ ، انًبنٍ انذونُخ

 (41/11/4111. )لبم نهُشش بخبسيخ 12-42األسدَيت، 

2155 

  
 

انًغؤونُخ فٍ انششكبد األسدَُخ وأصشِ ػهً يذي رطجُك يمىيبد يؾبعجخ 

، انؼهىو اإلداسيت، 18دساعبث، انًجهذ سثؾُخ انششكخ وكفبءرهب انزشغُهُخ، 

 (43/12/4111. )لبم نهُشش بخبسيخ 413-411، انجبيؼت األسدَيت، 1انؼذد 

2155 

ػاللخ إشبسح كم يٍ ػبئذ انششكخ انغىلٍ وَزُغخ أػًبنهب وإؽزُبعبرهب     

ًبَُخ ثًًبسعخ إداسح األسثبػ: دساعخ رطجُمُخ ػهً انششكبد انظُبػُخ اإلئز

يجهت يؤحت (، 2113-5664وانخذيُخ انًذسعخ فٍ ثىسطخ ػًبٌ نهفزشح )

. )لبم 418-141، جبيؼت يؤحت، 3، انؼذد 44انًجهذ نهبحىد وانذساعبث، 

 (4/4/4111نهُشش بخبسيخ 

2155 

مبق فٍ رفغُش انؼىائذ انغىلُخ نألعهى، دوس انزذفمبد انُمذَخ ورغىَبد االعزؾ  

-488انجبيؼت األسدَيت،  ،3، انؼذد 2انًجهت األسدَيت في إداسة األػًبل، انًجهذ 

 (41/3/4118. )لبهج نهُشش بخبسيخ 111

2111 

أصش إشبسح األسثبػ انًؾبعجُخ وانزذفمبد انُمذَخ انزشغُهُخ ػهً يؾزىاهًب  

، انجبيؼت 1، انؼذد 2انًجهت األسدَيت في إداسة األػًبل، انًجهذ انًؼهىيبرٍ، 

 (42/11/4112. )لبم نهُشش بخبسيخ 41-1األسدَيت، 

2111 

، انًجهت فٍ األعم انطىَم: إػبدح وإضبفخاألسثبػ وػىائذ األعهى انؼاللخ ثٍُ   

. 22-42، انجبيؼت األسدَيت، 1، انؼذد 2األسدَيت في إداسة األػًبل، انًجهذ 

 (44/11/4112نهُشش بخبسيخ  )لبم

2111 
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 انًُشىسح انؼهًُخ انجؾىس - ربثغ
 

  

، : دساعخ رطجُمُخ ػهً ثىسطخ ػًبٌاإلضبفٍ نإلَزبعُخ ٍانًضًىٌ انًؼهىيبر

، انجبيؼت األسدَيت، 4، انؼذد 1انًجهت األسدَيت في إداسة األػًبل،  انًجهذ 

 (11/11/4112)لبم نهُشش بخبسيخ  .141-124

2111 

  The Relation Between Volatility Persistence and Financial 

Leverage in Amman Stock Exchange, Dirasat, Vol. 30, 

Administrative Sciences, No. 2, The University of Jordan, pp. 417-

423. (Accepted for publication on December, 04, 2002). 

2111 

، 41، دساعبث، انًجهذ انًؼهىيبرٍ نهؼُبطش انشئُغخ نمبئًخ انذخم انًضًىٌ

)لبم نهُشش بخبسيخ . 414-428، انجبيؼت األسدَيت، 4انؼهىو اإلداسيت، انؼذد 

44/11/4111) 

2112 

  
أصش انغًبػ نًؼبيالد ًَىرط ػاللخ انؼىائذ ثبألسثبػ ثبنزغُش ػجش انضيٍ ويب 

، 1، انؼهىو اإلداسيت، انؼذد 41عبث، انًجهذ ، دساثٍُ انششكبد ػهً لىح انؼاللخ

 (14/11/4111. )لبم نهُشش بخبسيخ 123-112انجبيؼت األسدَيت، 
2112 

  
هم رغجك أعؼبس األعهى اإلسثبػ انًؾبعجخ فٍ ػكظ انًؼهىيبد انًالئًخ 

، انجبيؼت 1، انؼهىو اإلداسيت، انؼذد 48دساعبث، انًجهذ  نزؾذَذ لًُخ انًُشأح؟

 (48/18/4111. )لبم نهُشش بخبسيخ 42-32األسدَيت، 
2115 

 
دوس َغجخ انشثؼ إنً انغؼش فٍ رؾغٍُ ػاللخ انؼىائذ انغىلُخ نألعهى ثبإلسثبػ 

، انجبيؼت األسدَيت، 4، انؼهىو اإلداسيت، انؼذد 42، دساعبث، انًجهذ انًؾبعجُخ

 (11/13/4111. )لبم نهُشش بخبسيخ 211- 211
2115 

   The Association Between Systematic Risk and Debt to Equity 

Ratio in Amman Financial Market, Dirasat, Vol. 27, Administration 

Sciences, No.2, The University of Jordan, pp. 461-466. (Accepted for 

publication on July, 25, 1999). 

2111 

  
ُخ واإلسثبػ انًؾبعجُخ نهششكبد ثٍُ انؼىائذ انغىليب يىاطفخ انؼاللخ 

، انجبيؼت 4، انؼهىو اإلداسيت، انؼذد 44، دساعبث، انًجهذ انًغبهًخ األسدَُخ

 (12/14/1111)لبم نهُشش بخبسيخ  .141 – 114األسدَيت، 

5666 

  Fundamental Information Analysis: An Extension and UK 

Evidence, British Accounting Review, Vol. 31, pp. 261-280. 

(Accepted for publication on December, 1998) 

5666 

On The Restriction of Short Sales in Amman Financial Market, 

Dirasat, Vol. 26, Administrative Sciences, No. 1, The University of 

Jordan, pp. 124-131. (Accepted for publication on June, 03, 1998) 

5666 
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 يُغضح ػهُب دساعبد سعبئم ػهً اإلششاف
   The Impact Of Accounting Conservatism And Voluntary 

Disclosure On The Cost Of Capital Of Industrial Companies 

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2154 

  The Effect of Corporate Governance on Working Capital 

Management Efficiency of Industrial Companies in Jordan 

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

 

2153 

 

السعر في تحسين عالقة العوائد السوقية  إلىدور نسبة الربح   
 سهمألوالقيمة الدفترية لاألرباح المحاسبية لألسهم ب

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2153 

انمىة انخفغيشيت نألسببح انًحبعبيت: دساعت حطبيميت ػهً انششكبث انًغبهًت     

 انؼبيت انغؼىديت

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2152 

  "انًضًىٌ انًؼهىيبحي اإلضبفي نبؼض يؤششاث انمىائى انًبنيت  

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ
2152 

 انًضًىٌ انًؼهىيبث نهخغبسة  

 األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ انغبيؼخ

2116 

  
 ػاللت جىدة األسببح بخكهفت سأط انًبل

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2111 

  
 إداسة األسببح نخجُب ظهىس انخغبئش في انمىائى انًبنيت

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2111 

بعبت يذي حطبيك انششكبث انًغبهًت انؼبيت انصُبػيت األسدَيت نًح  

 انًغؤونيت وأرش رنك ػهً سبحيخهب وكفبءحهب انخشغيهيت
 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2111 

في األسببح انًحبعبيت وانخذفمبث انُمذيت وأرشِ ػهً انًحخىي  االعخمشاس  

 انًؼهىيبحي نألسببح انًحبعبيت وانخذفمبث انُمذيت
 بٌ، األسدٌاألكبدًَُخ انؼشثُخ نهؼهىو انًبنُخ وانًظشفُخ، ػً

2114 

ارش حىعيغ َبفزة انميبط ػهً ػاللت األسببح انًحبعبيت ببنؼىائذ انغىليت   

 نألعهى
 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2113 
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 يُغضح ػهُب دساعبد سعبئم ػهً اإلششاف - ربثغ

"دوس انخذفمبث انُمذيت وحغىيبث االعخحمبق في ؼُىاٌ: ب سعبنت يبجغخيش

  ئذ انغىليت نألعهى"حفغيش انؼىا
 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2113 

  
"أرش دوسة حيبة انًُشأة ػهً انؼاللت بيٍ ػىائذ  ُىاٌ:بؼ سعبنخ يبعغزُش

  األعهى ويمبييظ األداء انًبني"

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

2112 

  
  ت"ؼُىاٌ: "انًضًىٌ انًؼهىيبحي اإلضبفي نإلَخبجيب يبعغزُشسعبنخ 

 انغبيؼخ األسدَُخ، ػًبٌ، األسدٌ

 

2111 

  
 َفزرهب انزٍ انزذسَجُخ وانذوساد االعزشبساد

 
 دوسح لشاءح وإعزُؼبة ورؾهُم انمىائى انًبنُخ

 STCانًُظى: ششكت اإلحصبالث انغؼىديت 
 2151 

   
 دوسح انًؾبعجخ نهًذساء انزُفُزٍَُ

 عخشبساثانًشكض األنًبَي انخهيجي نههخذسيب واإلانًُظى: 
 2009 

   
 نغُش انًؾبعجٍُ انًؾبعجخدوسح 

 Agenda Oneانًُظى: 
 2116 

   
 Blackboardانُظبو انزؼهًٍُ  اعزخذاودوسح 

 انًُظى: جبيؼت ػًبٌ األههيت
 2114-2111 

   
 دوسح رأهُم اليزؾبٌ انًؾبعت انمبَىٍَ األسدٍَ 

 انًُظى: صشح انؼبنًيت
 2113 

   
 ذاو لبئًخ انزذفمبد انُمذَخدوسح رؾهُم واعزخ

 انًُظى: انًؤعغت انؼبيت نهضًبٌ االجخًبػي/ انىحذة االعخزًبسيت
 2112 

   
 دوسح رؾهُم انزذفمبد انُمذَخ

 انًُظى: انبُك انؼشبي
 2111 

 دوسح َظبو انًؼهىيبد انًؾبعجُخ   
 انًُظى: ديىاٌ انًحبعبت

 2111 

   
  دوسربٌ فٍ َظبو انًؼهىيبد انًؾبعجُخ
 انًُظى: هيئت يُطمت انؼمبت االلخصبديت انخبصت

 2112 

   
 دوسح انًؾبعجخ نغُش انًؾبعجٍُ

 انًُظى: بهذيت دبي
 2112 

   
 أسثغ دوساد رأهُم اليزؾبٌ يغهظ يهُخ رذلُك انؾغبثبد

 انًُظى: يشكض االعخشبساث وانخذيبث انفُيت، انجبيؼت األسدَيت
 5661-2111 
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َفزرهب انزٍ انزذسَجُخ وانذوساد اداالعزشبس  - ربثغ  

 

 دوسح رؾهُم يُضاَُبد انششكبد
 انًُظى: ديىاٌ انًحبعبت

 2111 

    

 دوسح انًؾبعجخ انًبنُخ نهًذَشٍَ وغُش انًؾبعجٍُ
 انًُظى: يشكض االعخشبساث وانخذيبث انفُيت، انجبيؼت األسدَيت

 5666 

   
 دوسح انًؾبعجخ انًبنُخ ثبنهغخ اإلَغهُضَخ

 ًُظى: دائشة ضشيبت انذخمان
 5666 

   
 دوسح انًؾبعجخ انًزىعطخ

 انًُظى: يشكض االعخشبساث وانخذيبث انفُيت، انجبيؼت األسدَيت
 5661 ،2115 

   
 دوسح انذوسح انًؾبعجُخ نهششكبد

 انًُظى: دائشة ضشيبت انذخم
 5665 

   
 انؼًم ووسػ انًؤرًشاد

 Human Development)ؤعغت انذونيت نهخًُيت اإلَغبَيت انجبيؼت األسدَيت ببنخؼبوٌ يغ انً 

and Capability Association) 

 Human Rights and Human)يؤرًش ؽمىق اإلَغبٌ وانزًُُخ اإلَغبَُخ 

Development) 

 ػضى انهجُت انًحهيت انًُظًت نهًؤحًش

 2151 

 

 

 

 يشكض األسدٌ انيىو نهخًُيت   

اع ثبنزغضئخ ورًىَم انًششوػبد انظغُشح انضبٍَ نإللش انًهزمً األسدٍَ

 وانًزىعطخ

 يشبسن

 2111 

 جبيؼت ػًبٌ األههيت ببنخؼبوٌ يغ يشكض األسدٌ انيىو نهخًُيت 

 انًهزمً األسدٍَ األول ؽىل "إداسح انًخبطش واألصيبد فٍ األعىاق انًبنُخ"

 سئُظ انهغُخ انزؾضُشَخ نغبيؼخ ػًبٌ األههُخ

 2111 

 ت نهخًُيت اإلداسيت، انمبهشة، جًهىسيت يصش انؼشبيتانًُظًت انؼشبي   

 َذوح "إعزشارُغُخ صَبدح فبػهُخ كهُبد انؼهىو اإلداسَخ فٍ انىطٍ انؼشثٍ"

ووسشخ ػًم "رًُُخ أدواس ػًذاء كهُبد انؼهىو اإلداسَخ وانًبنُخ كمبدح 

 إداسٍَُ"

 يًضم عبيؼخ ػًبٌ األههُخ

 2114 

 انؼهًي/يجهظ االػخًبدوصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحذ    

 انًؤرًش األسدٍَ األول الػزًبد وضًبٌ عىدح يؤعغبد انزؼهُى انؼبنٍ

 يًضم عبيؼخ ػًبٌ األههُخ

 2113 

 وصاسة انخؼهيى انؼبني وانبحذ انؼهًي/يجهظ االػخًبد   

 "انزؼهُى انؼبنٍ وانؼىنًخ: َؾى يُضبق ػًم أخاللٍ"

 يًضم عبيؼخ ػًبٌ األههُخ

 2113 
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 انؼًم ووسػ انًؤرًشاد - ربثغ

 

 انجبيؼت األسدَيت، كهيت إداسة األػًبل

يؤرًش إداسح األػًبل األول "يغزغذاد األنفُخ انضبنضخ انفشص وانزؾذَبد 

 نًُظًبد األػًبل انؼشثُخ"

 يمشس انًؤرًش

 

2113 

 ػًبٌ، األسدٌ UNDPيُظًت األيى انًخحذة/ بشَبيج انخطىيش    

 رىَظ-ؼهُى انؼبنٍ فٍ انؼبنى انؼشثٍ"وسشخ ػًم "رمىَى عىدح انز

 يًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 
2111 

 صُذوق انحغيٍ نإلبذاع وانخفىق، ػًبٌ، األسدٌ  

 وسشخ ػًم "رمُُى ثشايظ اإلداسح واألػًبل فٍ انغبيؼبد األسدَُخ"

 يًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 
2111 

خكُىنىجيب األسدَيت/يكخب حًُيت انجبيؼت األسدَيت/يكخب خذيت انًجخًغ وجبيؼت انؼهىو وان   

يششوع " انًجخًغ انًذَي ببنخؼبوٌ يغ انًشكض انبشيطبَي وبذػى يٍ انًفىضيت األوسوبيت

 "انًشأح فٍ انجشنًبٌ

 وسشخ ػًم "آنُبد رفؼُم انًشبسكخ انذًَىلشاطُخ فٍ انغبيؼبد"

 يًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 

2112 

 دٌانهيئت انخُفيزيت نهخخبصيت، ػًبٌ، األس   

 ("BOTوسشخ ػًم "انزخبطُخ ثأعهىة انجُبء وانزشغُم وَمم انًهكُخ )

 يًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 
2112 

 انًشكض اإلًَبئي األسدَي ببنخؼبوٌ يغ انجبيؼت األسدَيت   

وسشخ ػًم "يششوع رطىَش انمذساد انشَبدَخ نخشعٍ انغبيؼبد: فشص 

 األػًبل نهشجبة"

 يُغك ويًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 

2115 

 دائشة انًىاصَت انؼبيت، ػًبٌ، األسدٌ   

 وسشخ ػًم "انخُبساد انًزبؽخ نإلداسح انؼبيخ انًىعهخ َؾى األداء"

 يًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 
2115 

 انجبيؼت األسدَيت/يكخب خذيت انًجخًغ ببنخؼبوٌ يغ انًجهظ انزمبفي انبشيطبَي   

 خذيخ انًغزًغ" وسشخ ػًم "إداسح األعش انغبيؼُخ واالعزفبدح يٍ

 يًضم انغبيؼخ األسدَُخ

 
2111 

    


