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 ايبشٛخ ا٫راص١ٜ

 ايغٓ٘ ايعزر ايباسجني اعِ  ايبشح عٓٛإ  ت

صقِ 

 ايقفش١

1 

فًغف١ ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ يف َٓعُات ا٫يف١ٝ 

 ايجايج١

 

أ.ر.ععز ايعٓظٟ                         

 ايباسج١/ مسا ععز خري ايزٜٔ
45 2007 68 

2 
املداطض ايغٝاع١ٝ ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً تزفكات 

 اص ا٫دٓيب املباؽضا٫عتجُ

 أ.ر.ضبُز عًٞ ايعاَضٟ      

 ّ.ر.ْغِ سغني ْع١ُ
45 2007 86 

3 

تؾدٝك ايهفاٜات ازبٖٛض١ٜ يف املٓعُات 

يف َغتؾف٢ بغزار ” اسبه١َٝٛ "رصاع١ َكاص١ْ

 ايتعًُٝٞ ٚايؾضنات ايعا١َ يقٓاع١ ايبطاصٜات

 112 2007 45 أ.ّ.ر.عًٞ سغٕٛ

4 

املٓعُات "رصاع١ ايتعًِٝ املٓعُٞ ٚاثضٙ يف ظباح 

َٝزا١ْٝ يف ؽضنات ٚطاص٠ ا٫عُاص ٚا٫عهإ يف 

 ايعضام"

 ر.ف٬ح ايزٜٔ ايهبٝغٞ    

 ايباسح/عبز ايغتاص ابضاِٖٝ
45 2007 135 

5 

املفّٗٛ ٚاؽهاي١ٝ املقطًح  ا٫عرتاتٝذ١ٝ:

"رصاع١ ذب١ًًٝٝ َكاص١ْ ٫صا٤ ع١ٓٝ َٔ 

ا٫نارميٝني ٚاملزٜضٜٔ يف املًُه١ ا٫صر١ْٝ 

 ١ٝاهلامش

أ.ر.طاٖض ضبغٔ ايغاييب               

 أ.ٚا٥ٌ ضبُز فبشٞ
45 2007 161 

6 

ذبًٝللٌ ايعٛاَللٌ   / مستتلص البحوثتتملتلبزل  تت  

امللل٪ثض٠ يف ارا٤ عللٛم ا٫ٚصام املايٝلل١ اَقللض سايلل١  

 رصاع١ٝ(

 

ايباسلللح/ سٝلللزص سغلللني اٍ   

 طع١ُ 

 اؽضاف/ أ.ّ.ر.ٜغض٣ َٗزٟ
45 2007 -- 

7 

ثري تلزفل ايكلضٚ    تأ  /مسلص البحوثملتلبزل    

اشباصدٝللل١ يف ذبكٝلللل ايتشللل٫ٛت اهلٝهًٝللل١  

 ٫قتقارات بعض رٍٚ ا٫عهٛا

 

 ايطايب فارم طٜٚض                

اؽضاف/ أ.ّ.ر.صا١ٜٚ عبز  

 ايضسِٝ
45 2007 -- 

8 
دزٚي١ٝ ايتٓعري يف ايشانض٠ املٓع١ُ بني َتا١ٖ 

 ايُٓٛسز ايقٓاع١ٝ ٚٚاقع١ٝ ايُٓٛسز اهلذني

         أ.ر. ععز ايعٓظٟ

 أ.ّ.ر. َ٪ٜز ايغاعزٟ 
46 2007 52 

9 

ابعار ازبٛر٠ يف ايغٝطض٠ ع٢ً ايعز٣ٚ املهتغب١ 

يف املغتؾفٝات اسبه١َٝٛ ايعضاق١ٝ : رصاع١ 

 تكٛمي١ٝ

 أ.ر. ععز ايعٓظٟ         

 ر.خايز ناظِ عبز ا٫َري
46 2007 80 

10 
يف تعظٜظ ب١٦ٝ ا٫ْتاز  s-5اعتدزاّ اعًٛب 

 ايضؽٝل
 106 2007 46 محزٟ عجُإأ.ّ. اٜغٌ 

11 
تؾدٝك عٛاٌَ ايٓذاح اسبضد١ يتفعٌٝ 

 اعتدزاّ اسباعٛب ايؾدقٞ

ر.عبز ايععِٝ رصٜفؿ دباص 

 ايظٜارٟ
46 2007 130 

12 

اَها١ْٝ تهٝٝف ْعاّ ازبٛر٠ يف ؽضن١ 

ا٫مسٓت ايعضاق١ٝ ٚفكا ملتطًبات منٛسز تأنٝز 

اشبال بٓعاّ ايعٌُ ٚايعاًَني  ISO9001ازبٛر٠ 

اعتط٬ع١ٝ ٫صا٤ ع١ٓٝ َٔ املزٜضٜٔ يف  رصاع١

 ايؾضن١

أ.ّ.ر. ف٬ح ضبُٛر ايضسِٝ            

 ّ.ّ.فن١ًٝ عًُإ راٚر
46 2007 153 
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13 
ايشنا٤ ايؾعٛصٟ ٚع٬قتل٘ بايغلُات ايؾدقل١ٝ    

 يًكار٠ ا٫راصٜني

 أ.ر. ععز ايعٓظٟ                    

 ابضاِٖٝ خًٌٝ ايطا٥ٞ أ.ّ.ر.
47 2007 59 

 86 2007 47 غغللإ قاعِ راٚر أ. ر. تٝذ١ٝ ايعًُٝات ٚايتغٝري ايتهٓٛيٛدٞاعرتا 14

15 
تللأثري ايقلللضاا بلللني اإلراص٠ ٚا٭طبلللا٤ يف قلللضاصات  

 املغتؾف٢ ا رصاع١ تطبٝك١ٝ (

أ. ر. ععز ايعٓظٟ                     

 اميإ ايعبغٞ /ايباسح
47 2007 97 

16 

تكللّٛ َغللت٣ٛ دللٛر٠ اشبللزَات ايتعًُٝٝلل١ يف    

ٝللات ا٫راص٠ ٚا٫قتقللار بازباَعللات  ايعضاقٝلل١ نً

"حبلللح ذبًًٝلللٞ يف نًٝلللات ا٫راص٠ ٚا٫قتقلللار 

بازباَعللات ايعضاقٝلل١ يًُؾللاصن١ يف عًُٝلل١    

 ا٫ف٬ح ا٫قتقارٟ ٚا٫راصٟ ايؾاٌَ يف ايعضام"

 113 2007 47 أ.ّ.ر. ابضاِٖٝ دٗار

17 

اْعهاعلللات ظلللاٖض٠ ايعٛملللل١ يف ابلللضاط اُٖٝللل١ 

 استنإ ا٫عُاٍ

 

 ععزٕٚ محٛر ايضبٝعاٟٚ          .ّ.ر

 ّ.ر.ْاظِ دٛار ايظٜزٟ
47 2007 147 

 رٚص اراص٠ املعضف١ يف ذبكٝل ايفاع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ 18
ّ. طايب أفغض رٚع١                            

 ّ.ّ. عٛعٔ دٛار سغني
47 2007 164 

 311 2007 47 أ.ر. ععز ايعٓظٟ اخ٬قٝات عرتاتٝذ١ٝ ا٫عُاٍ /ترمجات 19

20 
ضباٚي١ دار٠ يتأطري ْعض١ٜ افلشاب املقلايف يف   

 رصاعات اراص٠ ا٫عُاٍ
 1 2007 48 أ.ر.ععز ايعٓظٟ

21 

تقلُلللللِٝ َٚللشلللللانا٠ عًغلللل١ً ايتذلٗلللللٝظ 

رصاعللل١ سلللاي١ يف ايلؾلللضن١    ا٫يهرتْٚٝلل١

  9َلعلللٌُ    –ايلعلاَللل١ يًلقلٓاعلللات ايلقلللٛف١ٝ 

 أٜلاص

 فباح صبٝز ايٓذاص ر.أ. ّ. 

أطٖللاص طٜللٔ ايعابللزٜٔ  ايباسح/

 عًٞ
48 2007 17 

22 
يف  طٜار٠  أرا٤   Data Miningرٚص  تٓكٝب  ايبٝاْات

 املٓع١ُ اا رصاع١ ذب١ًًٝٝ يف املقضف ايقٓاعٞ ((

 طنضٜا َطًو ايزٚصٟ  أ.ّ.ر.

 ّ.ّ. رايٝا عبز اسبغني امحز
48 2007 40 

 63 2007 48 عامل ّ.ّ. عامل محٝز عًٛى ايغا٥ح ٚرٚصٙ يف ذبزٜز ايُٓط ايغٝاسٞ 23

ا٫راص٠ ترمجتتاتلبتاتتلادلبحتتسعلملالاتتيسلبحي تت  /ل 24

بللايكِٝ: ايفًغللف١ ازبزٜللز٠ يًٓعللاّ ا٫قتقللارٟ  

 املعافض

 238 2007 48 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

ا٫خطلا٤  ترمجاتلبتالادلبحتسعلملالاتيسلبحي ت  /ل 25

 اييت ٜضتهبٗا املزصا٤ ايكات١ً

 344 2007 48 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

ايجكلل١  بتاتتلادلبحتتسعلملالاتتيسلبحي تت  ل/ترمجتتاتل 26

ايقللضاا ٚايغللًٛى ايتعللاْٚٞ َللا ا٫خللش با٫عتبللاص 

 ايع٬قات ايتباري١ٝ راخٌ املٓعُات
 349 2007 48 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

ذبلزٜات  ترمجاتلبتالادلبحسعلملالاتيسلبحي ت  /ل 27

فاع١ًٝ عًغ١ً ايتذٗٝظ بإؽاص٠ خاف١ يًؾضنات 

 ايعامل١ٝ ايهرب٣

 361 2007 48 ٟأ.ر. ععز ايعٓظ

تعظٜلظ  ترمجتاتلبتاتلادلبحتسعلملالاتيسلبحي ت  ل/ل 28

 صأؼ املاٍ ايغرتاتٝذٞ

 373 2007 48 أ.ر. ععز ايعٓظٟ
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تكِٜٛ ٚاقا ْؾاط ايتزصٜب ٚتٛثٝك٘ يف إطاص  29

  10015تطبٝكات املٛافف١ اإلصؽار١ٜ ايزٚي١ٝ ا

ISO ٍرصاع١ ساي١ يف ٚطاص٠ ايبًزٜات ٚا٭ؽغا )

 ايعا١َ

 عًٞ محٛر ايعٓظٟ              أ. ر. ععز 

 ّ. ر.غين رساّ ايظبٝزٟ 

49 2008 1 

رٚص فضٜل اهلٓزع١ املتظا١َٓ يف ذبغني دٛر٠  30

 املٓتذات

 

أ.ر. غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ                   

   ايباسح/ سٝزص ؽانض

49 2008 32 

تأثري عا٥ز املكغّٛ يف اععاص ا٫عِٗ ايعار١ٜ  31

  عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝرصاع١ تطبٝك١ٝ يف

 

أ. ر. ضبُز عًٞ ايعاَضٟ                      

 أ. ّ. ر. فبٝش١ قاعِ ٖاؽِ

ّ. ّ. ٤٫ٚ امساعٌٝ عبز 

 ايًطٝف ايٓقاص

49 2008 55 

ص١ٜ٩ تؾدق١ٝ يًُذتُا املعضيف يف ظٌ اقتقار  32

 املعضف١

 89 2008 49 ر. ع٣ًٛ اَني ايغاَضا٥ٞ

ب قضاصاتٗا ا٫راص١ٜ غري سض١ٜ ا٫راص٠ يف عش 33

 املؾضٚع١

 105 2008 49 ر.سامت فاصؼ ايطعإ

ايفغار ترمجاتلبتالادلبحسعلملالايسلبحي   /ل 34

 ا٫راصٟ ٚايت١ُٝٓ

 365 2008 49 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

ايفغار ترمجاتلبتالادلبحسعلملالايسلبحي   /ل 35

 اإلراصٟ ٚايتعإٚ ايزٚيٞ جملابٗت٘

 372 2008 49 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

اخ٬قٝات ترمجاتلبتالادلبحسعلملالايسلبحي   /ل 36

 ا٫عُاٍ يف ْعض١ٜ ا٫راص٠

 379 2008 49 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

َزاخٌ ترمجاتلبتالادلبحسعلملالايسلبحي   /ل 37

 تعظٜظ اْتاد١ٝ ايعاٌَ

 393 2008 49 أ.ر. ععز ايعٓظٟ

ٛا٤ ٚآصا٤ سٍٛ ٚاقا َٚغتكبٌ إراص٠ املٛاصر مإ 38

 فعب١ املضاؼ يف َٓعُات ا٭عُاٍايبؾض١ٜ 

أ. ر. ععز ايعٓظٟ                                

 ر. أمحز عًٞ فايف

50 2008 1 

أعتدزاّ ْعض١ٜ اشبٝاصات يف أراص٠ املداطض٠ يف  39

أعتط٬عٝ٘ يف  -املقاصف ا٭ع٬َٝ٘ رصاع٘ ْعضٜ٘

 املقضفني ا٭ع٬َٝني يف ا٭صرٕ

أ. ر. ضبُز عًٞ أبضاِٖٝ 

 ٟايعاَض

50 2008 22 

ذبًٌٝ ايزٚص ا٫عرتاتٝذٞ يتكا١ْ املعًَٛات يف  40

 َٓعُات ا٭عُاٍ                                                               

 52 2008 50 أ.ر.  ْع١ُ عباؼ اشبفادٞ

اختباص أعايٝب ذبزٜز سذِ ايزفع١ املغتدز١َ  41

* رصاع١ ساي١ يف ايؾضن١ MRP IIيف ْعاّ 

 9ايعا١َ يقٓاع١ ايبطاصٜات َعٌُ بابٌ /

 أ. ر. فباح صبٝز ايٓذاص                  

 ّ. ّ. عظاّ عبز ايٖٛاب ايقباغ                           

50 2008 66 

َٓعُات ا٫را٤ ايعايٞ حبح أعتط٬عٞ يف  42

ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ازبًز١ٜ ٚايؾضن١ 

 ايعا١َ يتقٓٝا اسببٛب

 98 2008 50 ًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞأ. ّ. ر. ع

يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚإراص٠  ا٫عتدزاّ املؾرتى 43

املعضف١ يتشكٝل ق١ُٝ عاي١ٝ ٭عُاٍ ايبٓٛى 

 ايتذاص١ٜ ا٭صر١ْٝ 

 أ. ر.عبز ايغتاص ضبُز ايعًٞ                   

 ر. غغإ عٝغ٢ ايعُضٟ  

50 2008 123 

 1 2008 51 أ.ر. ععز ايعٓظٟ تٓعُٝٞبظٚغ َفّٗٛ ايضما ايٛظٝفٞ يف ايغًٛى اي 44
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تقُِٝ ٚتطبٝل امللزخٌ ايتفلاعًٞ زبزٚيل١ ٚصـ     45

ايتللزفل باعللتعُاٍ اتانللات رصاعلل١ سايلل١ يف  

( ايتابع١ يًؾلضن١ ايعاَل١ ٫ْتلاز    9َطبع١ صقِا

 املغتًظَات ايغًع١ٝ

أ.ر. غغإ قاعِ راٚر                      

 ّ.ر. َٗا ناٌَ دٛار

51 2008 14 

ِ ٚضبانا٠ خ٬ٜا ايتقلٓٝا رصاعل١ سايل١    تقُٝ 46

يف ٚصؽللل١ ايتشلللزٟ ايتابعللل١ يؾلللضن١ ْقلللض   

 يًقٓاعات املٝهاْٝه١ٝ

 أ.ر.فباح ايٓذاص        

 ا٤٫ ط٬ٍ ٜاعني ايباسح/ 

51 2008 39 

زّ اشبلللل٬م ٚإَهاْٝلل١ اعتُللار نُٓللٛسز  لاهللل 47

 ابزاعٞ يف املٓعُات ايعضب١ٝ

 65 2008 51 أ. ر. طنضٜا َطًو ايزٚصٟ

اؽللللهاي١ٝ ايتللللٓعري يف َفٗللللّٛ صأؼ املللللاٍ   48

 ا٫دتُاعٞ

 

 أ.ر.ععز ايعٓظٟ          

  ّ.ّ.امحز ْظاص      

 ّ.ّ.ٜعضب عزْإ      

 ّ.ّ.ابضاِٖٝ خًٌٝ

51 2008 78 

ايتغري ٚا٫عتكضاص يف عًٛى ا٫عِٗ ايعار١ٜ خل٬ٍ   49

ايفٛافللٌ ايظَٓٝلل١ "رصاعلل١ تطبٝكٝلل١ يعٝٓلل١ َللٔ  

 املقاصف يف بٛصف١ عُإ"

 94 2008 51 ر. ؽٗاب ايزٜٔ محزّ. 

يف ايللتعًِ ايتٓعُٝللٞ  sengeرٚص تطبٝللل منللٛسز  50

يتشكٝل ا٫بزاا يف َٓعُات ا٫عُلاٍ َلزخٌ ا    

 رصاع١ تفهري ايٓعِ

ٜٛعف سذِٝ ايطا٥ٞ                     أ.ّ.ر.

 ٖاؽِ فٛطٟ ايعبارٟ      ّ.ّ.

51 2008 109 

ٚايتعإٚ يف  دزي١ٝ تٓعري ايع٬ق١ بني ازبُاع١ٝ 51

 إطاص ْعض١ٜ املٓع١ُ

 أ. ر. ععز ايعٓظٟ              

طٜار ناظِ ثابت  /ايباسح 

 ايكامٞ          

52 2008 1 

أدباٖات َكاص١ْ يف تٓعِٝ ا٫راص٠ ات١ًٝ رصاع١  52

 ذب١ًًٝٝ 

أ. ر.عبز ايضطام ابضاِٖٝ 

 ايؾٝدًٞ

52 2008 24 

فل خط١ ايقٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ٚضباناتٗا ع٢ً ٚ 53

َعاٜري ٖٓزع١ املعٛي١ٝ رصاع١ ساي١ يف 

َعٌُ صقِ  -ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ازبًز١ٜ 

7- 

 أ. ر. فباح صبٝز ايٓذاص         

ايباسح/ ٜٛعف عبز اإلي٘ 

 امحز ايطا٥ٞ

52 2008 39 

تأثري ايشنا٤ ايؾعٛصٟ يف ايشنا٤ املٓعُٞ  54

رصاع١ تطبٝكٝ٘ يف ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات 

 ايهٗضبا١ٝ٥

أ. ّ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ                         

 ّ. ّ. ع٤٬ رٖاّ

52 2008 68 

ايعاًَني امل٪قتني ا ايزٚص املتٓاَٞ يف ظٌ  ظاٖض٠ 55

 ايعامل١ٝ(

 98 2008 52 ّ. ر. غين رساّ ايظبٝزٟ

تهاٌَ املكاص١ْ املضدع١ٝ ٚقٝاؼ نًف١  56

 ايٓٛع١ٝ ايضر١٦ٜ يزعِ اراص٠ ازبٛر٠ 

 ١ٝ               ّ.ّ.بتٍٛ عط

 ّ.ّ. ععزٕٚ ضبغٔ عًُإ

52 2008 122 

 فًغف١ اراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ يًب١٦ٝ 57

 

   أ. ر. ععز ايعٓظٟ           

 ّ. ّ. عا٥ؾ١ محٛرٟ 

53 2009 1 

فاع١ًٝ املٓع١ُ يف فًغف١ ابضط َٓعضٟ ايفهض  58

 ا٫راصٟ

 

    أ. ر. ععز ايعٓظٟ          

     ّ. ّ. ٜعضب عزْإ      

 ّ. ّ. امحز ْظاص ايٓٛصٟ 

53 2009 20 
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يف سٌ َؾانٌ  Six Sigmaاعتدزاّ تك١ٝٓ  59

 ايعٌُ ارصاع١ ذب١ًًٝٝ(

 

 أ. ّ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ          

 ّ. ر. اععز ناظِ ْاٜف

53 2009 33 

اعتدزاّ اعًٛب ذبًٌٝ املغاص يتؾدٝك ايعٛاٌَ  60

ي٬تٝإ امل٪ثض٠ يف ْٛاٜا ايعاًَني جباَع١ سٟ قاص 

 بغًٛى اعتدزاّ ا٫ْرتْٝت

 50 2009 53 أ. ّ. ر. عبز ايععِٝ رصٜفؿ

رصاع١ اعايٝب ايتغٜٛل املباؽض ٚذبزٜز َز٣  61

١ُ٥٬َ نٌ َٓٗا يًتطبٝل يف ايغٛم ايعضاق١ٝ 

ارصاع١ ذب١ًًٝٝ اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ باع١ 

 ازب١ًُ يف بغزار(

 83 2009 53 ر. ععزٕٚ محٛر دجري

عاّ اراص٠ ايقش١ ٚايغ١َ٬ امل١ٝٓٗ ع٢ً تكِٜٛ ْ 62

   OHSAS 18001 : 2007ٚفل املٛافف١ ايزٚي١ٝ

ارصاع١ ساي١ يف َقٓا املإَٔٛ/ ايؾضن١ ايعا١َ 

 يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ(

 99 2009 53 ّ. ر. طٖض٠ عبز ضبُز

املٓطل يف فًغف١ ايغًٛى ا٫خ٬قٞ مبٓعُات  63

 ا٫عُاٍ

 أ. ر. ععز ايعٓظٟ           

 ّ. ر. ْغِ سغني ْع١ُ

54 2009 1 

"رصاع١ ساي١ يف  َكاٜٝػ ارا٤ عًغ١ً ايتذٗٝظ 64

 ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ايكط١ٝٓ"

 أ. ر. غغإ قاعِ          

 ناظِ راٚر عًُإ / ايباسح

54 2009 27 

تكِٜٛ ارا٤ بعض ايؾضنات ايقٓاع١ٝ بإعًٛب  65

 "رصاع١ َٝزا١ْٝ يفاملكاص١ْ املضدع١ٝ ا٫فرتام١ٝ

 -ايؾُاي١ٝ -ايؾضنات ايعا١َ يغُٓت اايعضاق١ٝ

 ازبٓٛب١ٝ(

 أ. ر. ف٬ح ايٓعُٝٞ       

   ّ. ر. عٓا٤ عبز ايضسِٝ    

 ّ. ّ. ععزٕٚ ضبغٔ عًُإ

54 2009 50 

اْع١ُ عٌُ ا٫را٤ ايعايٞ ٚارا٤ املٓؾأ٠ ايقٓاع١ٝ  66

 ايعا١َ

 أ. ر. ععز ايعٓظٟ            

 ّ.ّ. ٖاؽِ فٛطٟ رباؼ 

54 2009 85 

ايض١ٜ٩ املعافض٠ يًتغٜٛل ٚاثضٖا يف بًٛص٠ فضل  67

 ظباح املٓتر ازبزٜز

 117 2009 54 أ. ّ. ر. ْع١ُ ؽًٝب١ عًٞ

ضبانا٠ ْعاّ ايتدطٝط ي٬ستٝادات َٔ املٛار  68

"رصاع١ ساٍ  FOQ, EOQ, L4Lع٢ً ٚفل ايطضم 

يف ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ايقٛف١ٝ/ َعٌُ 

 ايبطاْٝات

 133 2009 54 ١ خًفّ. ّ. بتٍٛ عطٝ

ْعاّ ا٫راص٠ ايب١ٝ٦ٝ ٚفل َتطًبات املٛافف١  69

ٚاَها١ْٝ تطبٝك٘  (ISO 14004)ايزٚي١ٝ 

 "رصاع١ ساي١ يف َقٓا املإَٔٛ اايظٜٛت ايٓبات١ٝ("

 156 2009 54 ّ. صدا٤ داعِ ضبُز

 -ايغضقات يف املغتؾفٝات ٚايعٛاٌَ امل٪ثض٠ فٝٗا  70

 ايضفاف١ -رصاع١ ساي١ يف را٥ض٠ فش١ بغزار

    أ. ر. ععز ايعٓظٟ           

 ر. رؽٛاص د٬ٍ ا٫تضٚؽٞ

55 2009 1 

عرتاتٝذٝات اتافع١ ع٢ً امل٬ى ايتُضٜنٞ  71

"رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يع١ٓٝ َزصا٤ يف رٚا٥ض فش١ 

 بغزار"

 أ. ر. غغإ قاعِ           

 ٖٓز ف٪ار دٛار /ايباسح

55 2009 21 

ارصانات ايعاًَني  ايعزاي١ ايتٓع١ُٝٝ يف اطاص 72

 ا١ْٝ""رصاع١ َٝز

. ر. ْاظِ دٛار ايظٜزٟ       ّ

 ايباسح/ طٝف ْٛصٟ 

55 2009 39 
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تكِٝٝ دٛر٠ اشبزَات ايتع١ًُٝٝ ٚفل منٛسز  73

(Servqual)  َٔ املعزٍ "رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يع١ٓٝ

 داَع١ بغزار -طًب١ ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار

 69 2009 55  . ّ. فباح عبز اسبغٔ ازبًيب         ّ

ذبًٌٝ ابعار عًٛنٝات املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ  74

 يع١ٓٝ َٔ تزصٜغٞ داَع١ بغزار

ّ.  ؽفا٤ ضبُز عًٞ سغٕٛ 

 ايعظاٟٚ

55 2009 86 

رٚص اراص٠ املعضف١ يف ذبكٝل ا٫را٤ ازباَعٞ املتُٝظ  75

ارصاع١ تطبٝك١ٝ يف ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/ 

 داَع١ ايهٛف١(

        أ. ر. ععز ايعٓظٟ    

   ّ. عًٞ صطام دٝار         

 ّ. ّ. فاٜل دٛار ناظِ

56 2009 1 

 -ايُٓاسز -امل٪ؽضات -ا٫ط١َ املاي١ٝ: ا٫ؽهاٍ 76

ذب١ًًٝٝ ي٬ط١َ  -ٚايعز٣ٚ املاي١ٝ ارصاع١ ْعض١ٜ

 ا٫ع١ٜٛٝ(

أ. ر. ضبُز عًٞ ايعاَضٟ                 

 ر. سٓإ غامن فدٛص

56 2009 15 

رتاتٝذٞ يٓعاّ اسبٛن١ُ ٚقٝاؼ بٓا٤ َٓعٛص اع 77

ارصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف داَع١ َغت٣ٛ ارا٤ٙ

 ايبقض٠(

 أ. ر. َغًِ ع٬ٟٚ ؽبًٞ          

 ّ. ر. ضبُز سغني ٌَٓٗ

56 2009 36 

يف ع١ًُٝ  (MIS)رٚص ْعِ املعًَٛات ا٫راص١ٜ  78

ايتفاٚ  ارصاع١ ذب١ًًٝٝ يف ع١ٓٝ َٔ املٓعُات 

 ايعضاق١ٝ(

           ّ. ر. داعِ َؾتت رٚاٟ

 ّ. ّ. ْزا٤ ساطّ بٛيك   

56 2009 53 

 / ا٫عتاس ايزنتٛص عبز سٜاب ايعذًٝٞ/ ٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ(47ان١ًُ ايعزر

دزي١ٝ ايع٬ق١ بني منٛ املٓع١ُ ٚقُٝتٗا بإطاص  79

 َزخٌ ٚففٞ -اعرتاتٝذ١ٝ ايتٜٓٛا

  أ. ر. ععز ايعٓظٟ           

 امساعٌٝأ. ّ. َقطف٢ َٓري  

57 2010 1 

ايتشًٌٝ ايفين إلدباٖات اعلعاص ا٫علِٗ بإعلتدزاّ     80

رصاعل١ تطبٝكٝل١    - خاصط١ ذبًٌٝ ايك٠ٛ ايٓغلب١ٝ 

يف ع١ٓٝ َٔ ايؾضنات املزصد١ يف علٛم ايعلضام   

 -ي٬ٚصام املاي١ٝ

ّ. ر. ٖؾاّ طًعت عبز 

 اسبهِٝ

57 2010 17 

81   ٕ  ارٚاص اراص٠ املعضفلل١ ايتٓعُٝٝلل١ ٚصأؼ َللاٍ ايظبللٛ

يع٬قلل١ ٚا٫ثللض/ رصاعلل١ تطبٝكٝلل١ عًلل٢ ايكطللاا  ا

 املقضيف ا٫ًٖٞ يف ضبافع١ ايٓذف ا٫ؽضف

 42 2010 57 ّ. ّ. فامٌ صامٞ غباـ

تقللُِٝ ْعللاّ َكللرتح يتدقللٝك َٗللاّ ايعُللٌ     82

تطللات ايعُللٌ ٚبإعتُللار ايطللضم ا٫دتٗارٜلل١    

"رصاعلل١ سللاٍ يف ايؾللضن١ ايعاَلل١ يًقللٓاعات    

 ايهٗضبا١ٝ٥

 62 2010 57   ّ. ّ. بتٍٛ عط١ٝ خًف 

َز٣ ١ُ٥٬َ خقا٥ك ايعٌُ ايب٦ٝٝل١ يتدطلٝط    83

ٚتقللُِٝ َغللاسات املقللٓا "رصاعلل١ َٝزاْٝلل١ يف  

 ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ا٫ْؾا١ٝ٥"

 82 2010 57 ّ. ّ. اثري عبز اهلل ضبُز

 ص٥ٝػ رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ  -بكًِ ايزنتٛص عبز ايباعط تضنٞ عبز (/45ان١ًُ ايعزر

يًُها١ْ: َٓعٛص َعافض يف عًُٝل١   اإلستهاّ 84

 تعظٜظ ايغًٛى ايضٜارٟ

 أ. ر. ععز ايعٓظٟ                   

 ّ. ّ. عاَض عًٞ سغني ايعطٟٛ

58 2010 1 

ابعار دٛر٠ خزَل١ ايتعًلِٝ ايعلايٞ يف ازباَعل١      85

 اشباف١ "رصاع١ َٝزا١ْٝ"

 28 2010 58 أ. ّ. ر. صعز عبز اهلل ايطا٥ٞ

56 
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 يف ذبكٝل صما ايظبٕٛ  دٛر٠ اشبز١َ ٚاثضٖا 86

"رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف ايؾضن١ ايعاَل١ يتذلاص٠   

 ايغٝاصات ٚاملها٥ٔ/ بغزار"

 58 2010 58 ّ. ّ. قبػ طٖري عبز ايهضِٜ

َهافشللل١ ظلللاٖض٠ ايفغلللار يف اطلللاص تهاَلللٌ  87

 اتتٜٛني ا٫راصٟ ٚايغرتاتٝذٞ

 أ. ر. ععز ايعٓظٟ                    

 ّ. ّ. ٜعضب عزْإ

59 2010 1 

ذبزٜز اثض َبلار٨ اراص٠ ازبلٛر٠ ايؾلا١ًَ يف ا٫را٤     88

"رصاعل١ اعلتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓل١ َلٔ      ايغرتاتٝذٞ

 ايكٝارات ازباَع١ٝ"

 ّ. ّ. ٖاؽِ فٛطٟ                  

 ّ. افٓإ عبز عًٞ 

59 2010 11 

اثللض منطللٞ ايكٝللارتني ايتباريٝلل١ ٚايتشًٜٛٝلل١ يف   89

ْٝللل١ يف "رصاعللل١ َٝزا ظبلللاح ايتغلللٝري املٓعُلللٞ

 "ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥

 

 38 2010 59 ّ. ّ. بؾض٣ عباؼ اسبغٝين 

90   ٟ "رصاعل١   اثض ايتعًِ املٓعُلٞ يف ايلتُهني ا٫راص

اعلللتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓللل١ يف ايؾلللضن١ ايعاَللل١ 

 يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥"

 58 2010 59 ّ. ّ. ع٤٬ رٖاّ ضبُز

دبضبلل١  دللٛر٠ ايللرباَر اهلٓزعلل١ٝ ٚا٫عتُارٜلل١  91

 اعتُار بضْاَر اهلٓزع١ املز١ْٝ/ داَع١ بغزار

 81 2010 59 ّ. ّ. اٚؼ سامت ضبُٛر

 عُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار –/ بكًِ ايزنتٛص ضبُز عًٞ َٛع٢ املعُٛصٟ (00ان١ًُ ايعزر

رٚص ايكٝار٠ ايتشًٜٛٝل١ يف كهلني فلضم ايعُلٌ      92

"رصاع١ تؾدٝق١ٝ يف ؽضن١ املؾاصٜا ايٓفط١ٝ 

 ايٓفط(" اٚطاص٠

 أ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ

 ّ. ّ. عًٝا٤ داعِ ازببٛصٟ

60 2010 1 

"رصاع١  رٚص بعض ا٫فعاٍ املٓع١ُٝ يف اراص٠ ايٛقت 93

َغش١ٝ يف عٝٓل١ َلٔ املهتبلات ازباَعٝل١ يف     

 بغزار"

 أ.ّ.ر.ف٬ح ايزٜٔ ايهبٝغٞ

 ّ. ّ. عاَض٠ امحز ازبٓابٞ

60 2010 23 

يف اظبللاط تكٓٝللات ؽللبه١ املعًَٛللات ٚرٚصٖللا    94

عًُٝللللات ايؾللللضا٤  ا٫يهرتْٚللللٞ ٚايتغللللٜٛل  

 ا٫يهرتْٚٞ

 أ. ّ. ر. اٜار ضبُٛر ايضسِٝ

 ّ. ّ. محظ٠ ضبُز ازببٛصٟ

60 2010 42 

اثللض ايتٛدلل٘ ايغللٛقٞ ٚايللتعًِ املٓعُللٞ يف ارا٤     95

"رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ َلزصا٤   ا٫عُاٍ

 املقاصف ايعضاق١ٝ"

 أ.ّ.ر.عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز

اسللح/ عُللار عًللٞ ضبُللٛر  ايب

 ايزيُٝٞ

60 2010 60 

ايتٓب٪ با٫ستٝادات َٔ أرٜٚل١ ا٭َلضا  املظَٓل١     96

  ّ "رصاعل١ تطبٝكٝل١ يف    ٚاتافع١ ع٢ً امللاٍ ايعلا

 را٥ض٠ ايعٝارات ايطب١ٝ ايؾعب١ٝ"

أ. ّ. ر. ؽلللٗاب ايلللزٜٔ محلللز   

 ايٓعُٝٞ

 بؾض٣ ضبُز صما /ايباسح

60 2010 87 

 يغٝز ص٥ٝػ ١٦ٖٝ ايٓظا١ٖبكًِ َعايٞ ا /(09ان١ًُ ايعزر

 ايكامٞ صسِٝ سغٔ ايعهًٝٞ اترتّ 

رٚص ايكٝار٠ ا٫عرتاتٝذ١ٝ يف عًُٝات اراص٠  97

املعضف١ "رصاع١ تؾدٝق١ٝ يف رٜٛإ ٚطاص٠ ايٓفط 

 را٥ض٠ املؾاصٜا" /

 أ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ                 

 ّ. ر. ْغضٜٔ داعِ ضبُز

 ّ. ر. مٝا٤ ضبُز سغني

61 2011 1 
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رصاع١ عًغ١ً ا٫َزارات ايتغٜٛك١ٝ ملٓتر طٜت  98

 ايٛقٛر باعتدزاّ مناسز ايٓكٌ

 

أ. ّ. ر. عللعزٕٚ محللٛر دللجري   

 ايضبٝعاٟٚ

ايباسح/ عُلاص عبلز آٍ سغلٔ     

 ايعٓبهٞ

61 2011 26 

أثض ا٭را٤ املايٞ يًُقاصف ا٫ع١َٝ٬ ا٭صر١ْٝ يف  99

 (8005-9110عٛم عُإ املايٞ يًُز٠ ا

ز عبز                        محٝز عبٝ .أ. ّ. ر

 ر. سٝزص ْٜٛػ املٛعٟٛ

61 2011 51 

تأثري ايعًُٝات املعضف١ٝ يف صبا٫ت ايتغٝري  100

ايتٓعُٝٞ رصاع١ تطبٝك١ٝ يف املزٜض١ٜ ايعا١َ 

 يًتزصٜب ٚ ايتطٜٛض / ٚطاص٠ ايهٗضبا٤

 76 2011 61 عًٝا٤ داعِ ازببٛصٟ .ّ. ّ

 ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ              أ. ر.  ٞنًف١ املٛصر ايبؾضٟ مبٓعٛص عًٛن 101

 ّ. عًٞ صطام دٝار 

62 2011 1 

تٓافغ١ٝ املٓؾأ٠ يف ظٌ ْعاّ ايتقٓٝا املضٕ راي١  102

   رصاع١ ساي١ -أعرتاتٝذ١ٝ ايتقٓٝا َٚضْٚت٘

أ. ّ. ر. غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ                          

 أ. ّ. َقطف٢ َٓري 

62 2011 20 

اعرتاتٝذٝات إراص٠ املعضف١ يف بٓا٤ املكزصات رٚص  103

ازبٖٛض١ٜ رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ 

 َزٜضٟ رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ يف ايعضام

أ. ّ. ر.فلللل٬ح ايللللزٜٔ عللللٛار  

 نضِٜ ايهبٝغٞ                

ّ. ّ َٗٓللللز ضبُللللز ٜاعللللني   

 ايؾٝدًٞ

62 2011 42 

ح ع٬ق١ كهني ايعاًَني با٫را٤ املٓعُٞ حب 104

 َٝزا١ْٝ ٫صا٤ ايكٝارات ايع١ًُٝ يعزر َٔ

 ايهًٝات يف داَع١ بغزار

 أ. ّ. ر. غامن اصطٚقٞ اْٝػ          

 ّ. ّ. ٜامسني خنري عباؼ

62 2011 68 

تأثري عٝاع١ إعار٠ ايؾضا٤ يف تزاٍٚ ا٭عِٗ يف  105

 رصاع١ ساي١    -ا٭عٛام املاي١ٝ

 95 2011 62 ّ. ر. اٜار طاٖض ضبُز ازببٛصٟ            

تؾدٝك ٚاقا إراص٠ املعضف١ ايتغٜٛك١ٝ"رصاع١  106

اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ إراصٜٞ ؽضنات 

 ا٫تقا٫ت يف َز١ٜٓ ايغًُٝا١ْٝ"

 ّ.ّ. فضاؼ صسِٝ ْٜٛػ ايعظاٟٚ            

ّ. ّ. عبز ايكارص صسَٛٞ أمحلز  

 ازبٓابٞ

62 2011 112 

ٝل رٚص ايشص٠ٚ املعضف١ٝ ٚاْعهاعاتٗا يف ذبك 107

ا٭را٤ ايعافض رصاع١ ذب١ًًٝٝ ٭صا٤ ع١ٓٝ َٔ 

 َٛظفٞ داَع١ بغزار

 139 2011 62 ّ.ّ. آ٤٫ ْبٌٝ عبز ايضطام         

ايتاثريات ايتفاع١ًٝ بني ا٫ستهاّ يًُها١ْ  108

ازبُاع١ٝ ٚاْعهاعاتٗا يف  -ٚايتٛد٘ يًفضر١ٜ

 ايزَر ايتٓعُٝٞ

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ      

     سغني     ّ. عاَض عًٞ 

 ّ. ّ. سغاّ سغني 

63 2011 1 

رصد١/ رصاع١  000ايتغش١ٜ ايعهغ١ٝ َٔ  109

ذب١ًًٝٝ َكاص١ْ يع١ٓٝ َٔ َزصا٤ ٚص٩عا٤ ا٫قغاّ 

يف را٥ض٠ نٗضبا٤ ايٛعط ٚاملزٜض١ٜ ايعا١َ يًُا٤ 

 ٚاجملاصٟ

 أ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ                

 ّ. ّ. سغاّ عًٞ ضبٝبػ

63 2011 27 

 يف ايعضام ًٌٝ اخطاص ايغٝاصاتذب 110

 

أ. ّ. ر. عبللللز ايغلللل٬ّ يفتلللل٘                  

 ر. ععز طْار رصٚـ

63 2011 51 

اخ٬قٝات ايكٝار٠ ٚايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ يتطٜٛض  111

رصاع١  َزصنات رعِ ايعٌُ ايتٓعِٝ

اعتط٬ع١ٝ يع١ٓٝ َٔ َٛظفٞ رٜٛإ ٚطاص٠ املٛاصر 

 املا١ٝ٥

ر. عبلللز اهلل سهُلللت عبلللٛ  

 كاصايٓ

63 2011 70 
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 ر. يٝح ايضبٝعٞ                    اثض ايتٛد٘ ايغٛقٞ ٚايتظاّ ايعاًَني ع٢ً ا٫را٤ 112

 ر. َٝجام ايضبٝعٞ

63 2011 100 

ايع٬قلل١ بللني ايعزايلل١ ايتٓعُٝٝلل١ ٚايللتُهني    113

ٚاثضُٖللا يف ذبكٝللل ا٫يتللظاّ ايتٓعُٝللٞ ارصاعلل١ 

 َٝزا١ْٝ يف را٥ض٠ ايعٌُ ٚايتزصٜب املٗين

 121 2011 63 ر. ٖزٌٜ ناظِ ععز    ّ.

اثض ايتفهري ايغٝاعلٞ يقلاْا ايكلضاص يف ذبًٝلٌ      114

ايب١٦ٝ ا٫عرتاتٝذ١ٝ يًزٚي١ ارصاع١ تطبٝك١ٝ يف 

 ٚطاص٠ املاي١ٝ ايعضاق١ٝ(

 151 2011 63 ر. آٜاؼ مٝا٤ َٗزٟ

تأثري ايكِٝ ايؾدق١ٝ يًعاًَني يف ارا٤ فضم  115

 ايعٌُ

 166 2011 63 ّٞ. ّ. عاي١ٝ دٛار ضبُز عً

 ( َكاي١ بعٓٛإ ا تزْٞ ا٫فٍٛ ا٫نارمي١ٝ ٚتزْٞ املغت٣ٛ ايعًُٞ ا بضْاصبا ي٬ف٬ح(05ٚاد١ٗ ايعزر ا

 ي٬عتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح

 عُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار / داَع١ بغزار

تطبٝكات اراص٠ ا٫عُاٍ يف فٓاع١ نض٠ ايكزّ  116

ٚ  (RealMadrid)١ يٓارٜٞ َا رصاع١ ساي

(Barcelona) ا٫عباْٝني 

 أ. ر. ععز ايعٓظٟ                

 ّ. ّ. ْظاص سبٝب عباؼ 

64 2011 1 

تأثري اراص٠ ايشات يف ازبز١ٜ بايعٌُ ارصاع١  117

 ذب١ًًٝٝ يف َغتؾف٢ ايؾٗٝز غاطٟ اسبضٜضٟ

 أ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ         

      ّ. ّ. ع٢ًُ ستٝت١ صس١ُٝ      

64 2011 26 

اعرتاتٝذ١ٝ اراص٠ ا٫طَات: تأطري َفاُٖٝٞ ع٢ً  118

 ٚفل املٓعٛص ا٫ع٬َٞ

 47 2011 64 أ. ر. اٜجاص عبز اهلارٟ ضبُز

رٚص ايعًُٝات املعضف١ٝ اتٛعب١ يف ذبغني ارا٤  119

 ايعٌُ

 ّ. ر. ْاظِ دٛار عًُإ

 ايباسح/ سغني ٚيٝز سغني            

64 2011 64 

يف اسبلز َلٔ    (OT)أثري ايؾلفاف١ٝ ايتٓعُٝٝل١   ت 120

 ٞ رصاعللل١ اعلللتط٬ع١ٝ   - ايفغلللار ا٫راصٟ ٚامللللاي

ذب١ًًٝٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ ايكٝارات ا٫راصٜل١ ايعًٝلا   

 يف املٓعُات ايعضاق١ٝ

 أ. ّ. ر. داعِ َؾتت رٚاٟ

 ّ. ر. عاَض عبز ايًطٝف ناظِ       

64 2011 77 

اصٜل١ رصاعل١   قٝاؼ دٛر٠ ا٫صباح يف املقاصف ايتذ 121

ذب١ًًٝٝ يع١ٓٝ َٔ سغلابات املقلاصف ايتذاصٜل١    

 ايعضاق١ٝ

 96 2011 64 ّ. ر. ععز عًُإ عٛار

تأثري ابعار ايتعًِ املٓعُٞ يف تٛافض ابعار املٓع١ُ  122

رصاع١ ٚفف١ٝ ذب١ًًٝٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َلٔ   املتع١ًُ

 ايعاًَني يف ٚطاص٠ ايتدطٝط ايعضاق١ٝ

 118 2011 64 ّ. ر. فامٌ مجٌٝ طاٖض 

صأؼ املاٍ ايٓفغلٞ ا٫ػبلابٞ آَعلٛص فهلضٟ يف      123

املهْٛللللات ٚاملضتهللللظات ازبٖٛضٜلللل١ يًبٓللللا٤ 

 ٚايتطٜٛض

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ  

 ر. ابضاِٖٝ خًٌٝ ابضاِٖٝ 

65 2012 1 

ايع٬قللل١ بلللني فذللل٠ٛ املعضفللل١ ٚفذللل٠ٛ ا٭را٤      124

ا٫عللرتاتٝذٞ حبللح ذبًًٝللٞ  ٯصا٤ عٝٓلل١ َللٔ     

 *ٝات اإلراص٠ ٚا٫قتقارأ٭نارميٝني يف نً

أ.ّ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار نضِٜ 

                           ايهبٝغٞ

   

65 2012 32 
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ايهفاٜات اإلراصٜل١ يف بعلض املٓعُلات ايعاَل١      125

ايعضاقٝلل١: رصاعلل١ َكاصْلل١ بللني اهل٦ٝلل١ ايعاَلل١    

يًنللللضا٥ب ٚايؾللللضن١ ايعاَلللل١ يًقللللٓاعات   

 ايهٗضبا١ٝ٥

         ّ. ر. فامٌ محز عًُإ

                         

65 2012 52 

اثض ْعاّ ا٫تقا٫ت يف بعلض خٝلاصات ايتهٝلف     126

ايتٓعُٝللٞ املٛدٗللل١ ْلللشٛ َعازبللل١ فذلللل٠ٛ     

ذبًٝلٌ ٯصا٤ امللزٜضٜٔ يف    املٓعُللات ايضقُٝللل١  

 ؽضنات اهلاتف ايٓكاٍ ايعضاق١ٝ

ا.ّ.ر.عبز ايغلتاص ضبُلز عًلٞ    

 ايعزٚاْٞ     

 ام ضبُزعبز ايضطاثلُاص ّ.ر. 

65 2012 72 

دبظ٥لل١ ايغللٛم ايقللٓاعٞ ٚتأثريٖللا يف اعللتٗزاف  127

ايغللٛم رصاعلل١ ٚفللف١ٝ ذبًًٝٝلل١ يف عٝٓلل١ َللٔ 

 ايؾضنات ايقٓاع١ٝ يف ايعضام

ْعُلللل١ ؽللللًٝب١ عًللللٞ  .أ. ّ.ر

 ايهعيب     

 ايباسح/ مل٢ َادز محٝز

65 2012 96 

بعض اشبٝاصات ايغًٛن١ٝ املتاس١ أَاّ ايكٝارات  128

ثضٖلللا يف إراص٠ اإلسبلللاط ايلللٛظٝفٞ  اإلراصٜللل١ ٚأ

يًعاًَني رصاع١ ٯصا٤ عٝٓل١ َلٔ ص٩ٚعلا٤ ا٭قغلاّ     

 ٚايؾعب يف َعٌُ مسٓت بارٚـ ازبزٜز

 123 2012 65 .ّ.ر. عًطإ امحز خًٝفأ

مماصعلللات امللللزٜضٕٚ ٚتأثريٖلللا يف َغلللاُٖات    129

حبللح اعللتط٬عٞ تطبٝكللٞ يف ٚطاص٠   -املللٛظفني

 ٚاملعارٕ ايقٓاع١

 142 2012 65 مسٛعٞ.ّ.ر. صفاٙ فضز أ

 / ا راص رٚص يف عامل ٜزٚص ((00يًعزرا ٚاد١ٗ فهض١ٜ

 يٮعتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح

 عُٝز ن١ًٝ اإلراص٠ ٚا٫قتقار /داَع١ بغزار

تأثري سان١ُٝ ايؾضن١ يف تعظٜلظ أخ٬قٝلات    130

رصاعلل١ اعللتط٬ع١ٝ يف عٝٓلل١  َللٔ     -اإلعُللاٍ 

 املقاصف اشباف١

 ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ          أ. ر. 

 ّ. ر. فن١ًٝ عًُإ راٚر

66 2012 1 

املعًلل١ ايفهضٜلل١ يًغللٝٓاصٜٛ اإلعللرتاتٝذٞ يف   131

 َٓعُات ا٭عُاٍ آصا٤ ٚأمٛا٤

 30 2012 66 ّ. ر. ٖاؽِ فٛطٟ ايعبارٟ

تأثري خقا٥ك ايغلًٛى ا٭خ٬قلٞ ازبلاَعٞ يف     132

َغلللت٣ٛ ا٭را٤ ازباَعٞ"رصاعللل١ يف عٝٓللل١ َلللٔ 

 ت اإلراص٠ ٚا٫قتقار يف املٓطك١ ازبٓٛب١ٝ"نًٝا

 أ. ر. َغًِ ع٬ٟٚ ؽبًٞ              

 ّ. ّ. عبز ايضما ْافض ضبغٔ

66 2012 52 

َلللزخٌ َتهاَللللٌ ٫راص٠ عًغلللل١ً ايتذٗٝللللظ   133

ٚع٬قتٗا بٓعاّ ايتدطلٝط ي٬ستٝادلات املارٜل١    

MRP 

 ّ. ر. ْغِ ٜٛعف         

 ّ. بتٍٛ عط١ٝ خًف         

 ض٣ فبٝحّ. ّ. بؾ

66 2012 73 

إَها١ْٝ تطبٝل بعض قٛاعز دزٚي١ ايعًُٝات  134

 رصاع١ يف َعٌُ إْتاز ضبضنات املربرات

 101 2012 66 ّ. ّ. أَري٠ ؽهض ٚيٞ ايبٝاتٞ

إراص٠ ا٭ط١َ يف داَعل١ ايبقض٠/رصاعل١ ٚفلف١ٝ     135

 ذب١ًًٝٝ

 123 2012 66 ّ. ر. ؽش٣ امحز عًٛإ

ا٭عُلاٍ يف عقلض    فاع١ًٝ إراص٠ أطَلات َٓعُلات   136

 اإلراص١ٜ: رصاع١ فًغف١ٝ ١ايتكٓٝ

إبلللضاِٖٝ أمحلللز   ّ. ّ.عجُلللإ

 اشبفادٞ

66 2012 143 
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  ا فضاا املفاِٖٝ ٚاسبًٍٛ املُه١ٓ ( (07ن١ًُ ايعزر ا        

 يٮعتاس ايزنتٛص ف٬ح عبز ايكارص ايٓعُٝٞ         

 َغتؾاص ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ       

بٝكات ذبًٝلٌ َتعلزر املغلتٜٛات يف رصاعلات     تط 137

 اراص٠ ا٫عُاٍ

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعلٓظٟ 

 ّ. عاَض عًٞ سغني 

67 2012 1 

تللأثري ايللتفهري اإلعللرتاتٝذٞ يف إعللرتاتٝذٝات   138

إراص٠ املللٛاصر ايبؾللض١ٜ رصاعلل١ َٝزاْٝلل١ ذبًًٝٝلل١ 

 ٭صا٤ ع١ٓٝ َٔ املزٜضٜٔ يف ٚطاص٠ ايقش١ ايعضاق١ٝ

ح ايللللزٜٔ عللللٛار  أ. ّ. ر. فلللل٬

 ايهبٝغٞ

67 2012 27 

تللأثري ابعللار تكللِٜٛ ا٫را٤ يف ايجكلل١ ايتٓعُٝٝلل١    139

ارصاع١ ٚفف١ٝ ذب١ًًٝٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ ايكٝلارات  

 ا٫راص١ٜ يف ٚطاص٠ ايٓفط ايعضاق١ٝ (

 أ. ر. عًٞ سغٕٛ فٓزٟ ايطا٥ٞ      

 ّ. ر. فامٌ مجٌٝ طاٖض     

 ّ. ر. فامٌ محز 

67 2012 58 

 84 2012 67 ر. فارم صاؽز ايؾُضٟ ن١ُ " ريٌٝ عٌُ ي٬ف٬ح املايٞ ٚامل٪عغٞ اسبٛ 140

تأثري ايكلضاصات ا٫علرتاتٝذ١ٝ إلراص٠ ايعًُٝلات يف     141

ا٫را٤ املٓعُٞ "رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓل١ َلٔ   

امللللزٜضٜٔ يف ؽلللضنيت ايقلللٓاعات ايتعزٜٓٝللل١ 

 ٚايعظٍ املا٥ٞ ٚايبطاصٜات"

 101 2012 67 ّ. اثري عبز اهلل ضبُز

اْعهاؼ خقا٥ك عُلاٍ املعضفل١ عًل٢ اَلت٬ى      142

رصاعللل١ اعلللتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓللل١ َلللٔ  املعضفللل١ 

َٗٓزعٞ ٚفٓٝلٞ َزٜضٜل١ ايهٗضبلا٤ يف َزٜٓل١     

 ايغًُٝا١ْٝ

 140 2012 67 ّ. ّ. فضاؼ صسِٝ ْٜٛػ ايعظاٟٚ

  غرتاتٝذٞ.. ملاسا (ا٫ستفاٍ بإعتشزاخ رصاع١ ايزبًّٛ ايعايٞ يف ايتدطٝط اي ا( 05ن١ًُ ايعزر ا     

 يٮعتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر ايعبٝزٟ            

 داَع١ بغزار ٚناي١ -عُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار       

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                 فًغف١ سٌ ق٣ٛ ايتٓاقض يف ْعض١ٜ املٓع١ُ 143

 ّ. عاَض عًٞ سغني ايعطٟٛ

68 2012 1 

تللأثري ب٦ٝلل١ ايعُللٌ املارٜلل١ يف َضْٚلل١ ايعًُٝللات   144

ايقٓاع١ٝ"رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف َعٌُ ا٫سش١ٜ 

 ايضداي١ٝ/ ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ازبًز١ٜ

 أ. ر. غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ           

 ّ. ّ. عذ٢ صٜا  عباؼ      

68 2012 40 

ع٬ق١ ٚأثض ذبًٌٝ ٚتكِٝٝ ايٛظا٥ف بإرا٤ ايعاَني:  145

 رصاع١ اعتط٬ع١ٝ

 ّ. ر. غامن اصطٚقٞ ايعظاٟٚ          أ.

 سغني ٚيٝز سغني /ايباسح

68 2012 54 

اعللتدزاّ َ٪ؽلللضٟ ايكُٝلل١ ايغلللٛق١ٝ املنلللاف١    146

ٚايعا٥للز عًلل٢ صأؼ املللاٍ املغللتجُض يف قٝللاؼ ارا     

 ايكطاا املقضيف ايعضاقٞ

أ. ّ. ر. ؽللللٗاب ايللللزٜٔ محللللز  

 ايٓعُٝٞ

68 2012 71 

ات ايلللشنا٤ ايؾلللعٛصٟ ٚايكٝلللار٠ تلللأثري َكلللزص   147

اعتط٬ا ٯصا٤ ع١ٓٝ  -ايتش١ًٜٝٛ يف ا٫ر٤ املٓعُٞ

 َٔ املزصا٤ يف َقضف ايضافزٜٔ ببغزار

 أ. ّ. ر. غين رساّ تٓاٟ                    

 ّ. ّ. ب٬ٍ ناٌَ عٛر٠

68 2012 90 

اثللض مسللاا فللٛت ايظبللٕٛ يف ذبكٝللل ايتفللٛم       148

ت اهلللاتف ايتٓافغللٞ "رصاعلل١ َكاصْلل١" يف ؽللضنا

 ايٓكاٍ طٜٔ ي٬تقا٫ت ٚآعٝا عٌٝ ي٬تقا٫ت

 أ. ّ. ر. ععزٕٚ محٛر دجري           

 ايباسح عاص٠ عًٞ ععٝز

68 2012 120 
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ايللللشنا٤ ايؾللللعٛصٟ ٚايؾدقلللل١ٝ ايكٝارٜلللل١   149

رصاع١ اعلتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓل١ َلٔ     –يًُزٜضٜٔ 

ايتزصٜغللللٝني ٚاملللللٛظفني يف نًٝلللل١ ا٫راص٠    

 رٚا٫قتقار/ داَع١ بغزا

 145 2012 68 ّ. ر. ْاظِ دٛار عبز عًُإ

اْعهاؼ ا٫ْزَاز ٚا٫عتشٛاس يف عٛا٥لز ا٫علِٗ    150

رصاعلللل١ تطبٝكٝلللل١ يهللللرب٣   -ٚا٫را٤ املللللايٞ  

 -ايؾضنات ايعامل١ٝ يقٓاع١ ا٫ر١ٜٚ

 169 2012 68 ّ. ر. صغز ضبُز ظبِ

اثض ابعار ايٝكع١ ايشٖٓٝل١ يف ا٫بلزاا ايتٓعُٝلٞ     151

 عللزر َللٔ نٝللات داَعلل١  "رصاعلل١ َٝزاْٝلل١ يف

 بغزار"

 ّ. ر. امسا٤ ط٘ ْٛصٟ

 

68 2012 206 

اإلعلرتاتٝذ١ٝ يف مل٤ٛ    تطٜٛض مماصعات ايكٝار٠ 152

ايتٓعُٝٝل١  رصاعل١    املٛاطٓل١  ٚعلًٛى  ايؾفاف١ٝ

َٝزا١ْٝ يع١ٓٝ َٔ َٛظفٞ َهتب املفتؿ ايعلاّ  

 يف ٚطاص٠ ايجكاف١ ايعضاق١ٝ

 أ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ             

 اهلل سهُت ايٓكاص ر. عبز

69 2012 1 

رٚص صأؼ املاٍ ايفهضٟ يف ارا٤ املؾضٚعات ايقغري٠  153

ٚاملتٛعط١ حبح َٝزاْٞ يف املؾلضٚعات ايقلغري٠   

 ٚاملتٛعط١ يف بغزار

أ. ّ. ر .ف٬ح ايزٜٔ عٛار نضِٜ 

         ايهبٝغٞ           

 ّ. آٜاؼ خنري عباؼ

69 2012 42 

املغلاس١ تقلٍٛ    تكزٜض رايل١ إْتادٝل١ ٚسلز٠    154

     ٞ   ايبطاطلا يف ضبافعل١ ا٭ْبلاص ايًُٛعلِ اشبضٜفل

8005 /8001  ) 

                 عفاف فايف اسباْٞ .أ. ّ. ر

 أمسا٤ طاصم ايبًزاٟٚ .ّ. ّ

69 2012 68 

سامٓات ا٭عُاٍ: َزخٌ املٓعُات يًتشٍٛ عبلٛ   155

ا٭را٤ ايضٜلارٟ رصاعلل١ ٯصا٤ علزر َللٔ ايعللاًَني يف   

 ايتعًِٝ ايتكين باملٛفٌَٓعُات ١٦ٖٝ 

أ. ّ. ر. عبز ايغتاص ضبُز عًٞ 

 ايعزٚاْٞ           

 ص عبز ايضطام ضبُزلُاّ. ر. أث

69 2012 76 

عٛاَلللٌ ايٓذلللاح اسبضدللل١ يٓعلللاّ املعًَٛلللات      156

ا٫عللللرتاتٝذٞ ٚع٬قتٗللللا بفاعًٝلللل١ ايكللللضاصات 

 ا٫عرتاتٝذ١ٝ 

 95 2012 69 ّ. ر. ع٣ًٛ ٖاْٞ ايغاَضا٥ٞ

ٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ يف ذبفٝلظ املض٩ٚعلني يف   تأثري ايك 157

املٓعُات ارصاعل١ َٝزاْٝل١ يف ايؾلضن١ ايعاَل١     

 يًقٓاعات ازبًز١ٜ ايعضاق١ٝ يف بغزار(    

 112 2012 69 ّ. ّ. عاي١ٝ دٛار ضبُز عًٞ

ايتٛدٗات ايؾعٛص١ٜ يًفضر ٚا٫علتٓظاف ايعلاطفٞ    158

اتطلللٜٛض أعاعلللٝات ايفًغلللف١   يف املٓعُلللات

 ى ايتٓعُٝٞ(ٚايتفهري يف ايغًٛ

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ              

 ر. ابضاِٖٝ خًٌٝ ابضاِٖٝ

70 2013 1 

َٛاطْللل١ خلللط ايتذُٝلللا املتعلللزر باعلللتدزاّ     159

خٛاصطَٝيت ا٫ٚطإ املٛقع١ٝ املضدش١ ٚنَٛغٛاٍ 

( 7رصاعللل١ سايللل١ شبلللط اشبٝاطللل١ يف َعُلللٌ ا 

 ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ازبًز١ٜ/ بغزار

 ز ايٓذاص          فباح صبٝ .أ.ر

 ٖاي١ محز َادٛر .ّ. ر 

70 2013 31 

بٓا٤ ضبلافغ ا٭علتجُاص يف علٛم ايعلضام يلٮٚصام       160

املاي١ٝ: تللٛقٝلت ايغلللٛم َللكللابللللٌ ا٫خلتللٝاص    

 ايهللفلل٤ٛ

 أ.ر. فبٝش١ قاعِ ٖاؽِ    

 أ.ّ. َقطف٢ َٓري إمساعٌٝ  

70 2013 63 
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ايتُٜٛللٌ قٝللاؼ ٚتكللِٜٛ عا٥للز ٚطبللاطض فللٝ     161

رصاعلللللل١ َكاصْلللللل١ يف ايبلٓلللللو   :اإلعلللل٬َٞ

اإلعل٬َللللللٞ ا٭صرْلللللٞ ٚايبلٓللللللو ايعللللللضبٞ   

 اإلعلل٬َللٞ ايللزٚيللٞ

 78 2013 70 عبز ايضمحٔ محٛر املؾٗزاْٞ ر.

تٛظٝللللف ايتشًٝللللٌ ايعللللاًَٞ ا٫عتهؾللللايف  162

٭علللتد٬ل عٛاَلللٌ ايللل٤٫ٛ املٓعُلللٞ ٚايضملللا   

تكٓٝلل١ ايللٛظٝفٞ رصاعلل١ سايلل١ يف ايهًٝلل١ اي   

 بغزار –ا٫راص١ٜ 

 96 2013 70 ر.  فٝقٌ ْادٞ ْاَل .ّ .أ

تكِٝٝ دبضٜيب يتأثري ايًكلا٤ اشبلزَٞ يف ايغلًٛى     163

ايتطٛعٞ يًظبٕٛ رصاعل١ إعلتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓل١    

 (TBIَٔ طبا٥ٔ َقضف ايتذاص٠ ايعضاقٞ ا

ّ. ر. سغني عًٞ عبز ايضعٍٛ                         

 ّ. فا٥ل دٛار ناظِ 

70 2013 124 

تأثري ذبًٌٝ ايب١٦ٝ ايزاخ١ًٝ يف دلٛر٠ اشبزَل١    164

ايقلللش١ٝ رصاعللل١ اعلللتط٬ع١ٝ يف َغتؾلللف٢   

 ايع١ًٜٛ ايتعًُٝٞ ي٫ًٛر٠

 149 2013 70 ّ. ّ. ٜٛعف عبز اإلي٘ أمحز

 ن١ًُ ا٫عتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح( 79ايعزر ا

 مبٓاعب١ ّٜٛ ايعًِ/  زارعُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/ داَع١ بغ

إختباص ايزٚص ايتفاعًٞ يًُلٛاصر املايٝل١ يف ايع٬قل١     165

 بني إعرتاتٝذ١ٝ ايتٜٓٛا ٚق١ُٝ املٓؾأ٠

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ              

 أ. ّ. َقطف٢ َٓري إمساعٌٝ

71 2013 1 

َتطًبللات أمنللٛسز اختبللاصات ايتشُللٌ ٚإَهاْٝلل١  166

عضاق١ٝ "رصاعل١ اعلتط٬عٝ٘   ايتطبٝل يف املقاصف اي

 ٭صا٤ ع١ٓٝ َٔ َٛظفٞ ايبٓو املضنظٟ ايعضاقٞ"

 أ. ّ. ر. ف٬ح ايزٜٔ ضبُز أَني           

 أ. ّ. ر. فارم صاؽز ايؾُضٟ

71 2013 35 

أثض ابعار تٛطٜا ايقشف اي١َٝٛٝ ايعضاقٝل١  يف بٓلا٤    167

 "رصاع١ اعتط٬ع١ٝ"٤٫ٚ ايظبٕٛ 

ّ. ر. ععزٕٚ محٛر دجري 

 عاٟٚ                ايضبٝ

 مسا٤ عًٞ عبز اسبغني /ايباسح 

71 2013 56 

اإلعل٬ٕ    ْلٛا  بلني  يًع٬قل١  أعلتط٬ع١ٝ  رصاعل١  168

ٛ  ا٫دباٖلات   ٞ  اإلع٬ْلات  ٚايغلًٛى   عبل  ايؾلضا٥

 ايشنٞ يًٗاتف

          ايضبٝعٞ يٝح  .ر

 ايؾٝيب محٝز .ر

 ازببٛصٟ امحز ايباسح/

71 2013 73 

ٝار٠ ايتباري١ٝ ٚايتش١ًٜٝٛ يف اختباص فاع١ًٝ ايك 169

 ايب١٦ٝ املقض١ٜ

 94 2013 71 عبز ايغ٬ّ  عًِٝ أ. ّ. ر. أمحز

أثض َتطًبات املغاص ايٛظٝفٞ يف ذبزٜز ْٛا  170

 ايربْاَر ايتزصٜيب  "حبح َٝزاْٞ يف ٚطاص٠ ايٓفط"

أ. ّ. ر. ْاظِ دٛار ايظٜزٟ              

 ايباسح/ َض٠ٚ ععزٕٚ فايف

71 2013 125 

صأؼ املاٍ ايٓفغٞ: َٓعٛص عًٛنٞ يزصاع١ صٚس١ٝ  171

ارصاع١ تطبٝك١ٝ يف ع١ٓٝ َٔ  َهإ ايعٌُ

 نًٝات داَع١ ايهٛف١( 

 ر. عًٞ صطام دٝار ايعابزٟ             

 ّ. ر. ٖاؽِ فٛطٟ رباؼ ايعبارٟ

71 2013 147 

تكِٝٝ ْعاّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات املتهاٌَ يف  172

صٕ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ املٓعُات "حبح اعتط٬عٞ َكا

ايعاًَني يف نًٝيت ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ ا٭فُعٞ يف 

 داَع١ رٜا "

 166 2013 71 ّ.ّ سٝزص ؽانض ْٛصٟ

يف ذبكٝل ٚأثضٖا اعرتاتٝذ١ٝ كهني ايعاًَني  173

بزاا ايتٓعُٝٞ رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ؽضن١ اإل

 رٜا  ايعا١َ يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥

 192 2013 71 ّ. ّ. ضبُٛر سغٔ مجع١
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 ن١ًُ ا٫عتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح( 78ايعزر ا

 عُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/ داَع١ بغزار

 مبٓاعب١ بز٤ ايعاّ ايزصاعٞ ازبزٜز

اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ملهاتب  ٚمنط خقا٥ك 174

 ايعاَني "حبح اختباصٟ "  املفتؾني

أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                  

يباسح / مسري سًٛ سكٞ ا

 ايشٜابٞ

72 2013 1 

ٚرٚصٙ يف ذبزٜز تهًف١ َؾضٚعات   ABCاعًٛب  175

رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ؽضن١ ايعضام  قطاا املكا٫ٚت

 ايعا١َ يتٓفٝش َؾاصٜا ايضٟ            

أ. ر. عبز ايغ٬ّ يفت١                       

 ايباسح/ َٝار٠ َٗزٟ فايف

72 2013 32 

عٛاٌَ ا٫قتقار١ٜ ٚاشباصد١ٝ يف اختٝاص رٚص اي 176

بزا٥ٌ ايتدطٝط ا٫مجايٞ يك٠ٛ ايعٌُ رصاع١ ساي١ 

 يف َغتؾف٢ ايريَٛى ايتعًُٝٞ

 أ. ر. غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ                

 ّ. ّ. عًٝا٤ ضبُز خًٌٝ

72 2013 69 

ايتٓعُٝٞ  اإلبزاا يف باملعضف١ املؾاصن١ تأثري 177

 يًُٓعفات ايعضب١ٝ ضن١ايؾ يف اختباص١ٜ رصاع١

 ٚايهُٝٝاٜٚات

 88 2013 72 عًُإ محز قٝػ  .ّ. ر

ايشنا٤ ا٫دتُاعٞ ٚرٚصٙ يف بًٛص٠ ايكزصات  178

 ايها١َٓ ي٬فضار

ر. أعٌٝ طٖري صؽٝز ايتو                   

 ر. عٓز١ٜ  َضٚإ عًطإ 

72 2013 110 

قٝاؼ املضرٚرات ا٫قتقار١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  179

تذاص٠ ايكطاا ا٭خنض رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف ي

 َ٪عغات ايبقض٠ بايرتنٝظ ع٢ً قطاا ايهٗضبا٤

 ّ. ٖاْٞ فامٌ ايؾاٟٚ        

 ّ. خًٌٝ ابضاِٖٝ عٝغ٢           

 ّ.ر. عاَض مجٌٝ عبز اسبغني

72 2013 125 

 ن١ًُ ا٫عتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح( 70ايعزر ا

 عُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/ داَع١ بغزار                  

 ايتشٝظ  اٯٜزٜٛيٛدٞ  ٚاسبٝار  َٚقٝز٠  ا٫عبٝاط   

تطٜٛض مماصعات َٓع١َٛ عٌُ ا٭را٤ ايعايٞ ينُإ  180

 ايفاع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ

أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                    

 ايباسج١ مسض عارٍ سغني

73 2013 1 

ايتغٜٛل ايزاخًٞ ٚدٛر٠ اشبز١َ/  ايع٬ق١ بني 181

رصاع١ أعتط٬ع١ٝ يع١ٓٝ َٔ ايظبا٥ٔ ٚايعاًَني يف 

 املقاصف ايتذاص١ٜ ايعضاق١ٝ

أ. ر. عبز ايضما فضز بزصاٟٚ 

 اشبُاؼ

 ّ. ّ. صأفت عٛار َٛع٢ ايتُُٝٞ

73 2013 31 

نفا٠٤ ْعاّ َعًَٛات املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚتأثريٙ ع٢ً  182

٤ ايعاًَني/ حبح َغت٣ٛ فاع١ًٝ ْعاّ تكِٝٝ أرا

 يف ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ َٝزاْٞ

أ. ّ. ر. غين رساّ تٓاٟ ايظبٝزٟ                     

 ايباسح ٖزٌٜ عًٞ عبز              

73 2013 59 

 رٚص ايتٛاطٕ ايزٜٓاَٝهٞ يف ا٭را٤ ايتغٜٛكٞ 183

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ع٢ً عزر َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ 

 اشباف١

 . ّ. ر. ععزٕٚ محٛر دجري             أ

 ب٬ٍ داعِ ايكٝغٞ ّ. ر. 

73 2013 89 

َتطًبات ذبكٝل املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ املغتزا١َ يف  184

اطاص بٓا٤ ا٫عرتاتٝذ١ٝ اشبنضا٤ ملٓعُات ا٫عُاٍ 

 ارصاع١ فهض١ٜ ذب١ًًٝٝ (

 133 2013 73 أ. ّ. ر. عٓا٤ عبز ايضسِٝ
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ٛنُل١ ايؾلضن١ عًلل٢   أثللض ا٭رٚات ايزاخًٝل١ سب   185

صأؼ املللاٍ ايلعلاَلللٌ ٚاْعهاعللُٗا عًللل٢ ايكٝلُللل١  

رصاعللل١ تطبٝكٝلل١ عًلل٢     :ا٫قتقلار١ٜ املنلافلل١ 

عٝٓلللللل١ َلللللللٔ ايؾلضنللللللات ايقٓللاعللٝلللللل١  

ُّللإ يللٮٚصام امللايلٝل١  امللزصدلل١ يف بٛصفلل١ عل

 ر. اصؽز ف٪ار ايتُُٝٞ

 ر. امحز فاصؼ ايكٝغٞ

73 2013 166 

إَها١ْٝ تطبٝل أرٚات اإلْتاد١ٝ اشبنضا٤: رصاع١  186

ذب١ًًٝٝ يف ع١ٓٝ َٔ ايؾضنات ايقٓاع١ٝ يف 

 ضبافع١ ٣ْٛٓٝ

سغٔ  ّ. ّ. امحز عْٛٞ امحز

 أغا عُض

73 2013 183 

( ٭بعار (DHLَز٣ تطبٝل ؽضن١ ايربٜز ايغضٜا   187

دللٛر٠ اشبزَلل١   يتشكٝللل صمللا ايظبللٕٛ باعتُللار     

 اعتط٬ع١ٝ(أعبك١ٝ ٚقت ايتغًِٝ ارصاع١ 

ّ. أَري٠ ؽهض ٚيٞ ايبٝاتٞ                   

 ّ. َقطف٢ دعفض ايعٝغ٢

73 2013 211 

َتطًبات َٓع١َٛ عٌُ ا٫را٤ ايعايٞ يتشكٝل  188

ايضٜار١ٜ يف ايعٌُ ازباَعٞ / حبح ذبًًٝٞ يف 

 ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار / داَع١ بغزار

 238 2013 73 ّ. ّ. ْٛص خًٌٝ

 تكزِٜ اشبزَات املقضف١ٝ يف ذبكٝل اثض ا٫بزاا يف 189

يًُقاصف ا رصاع١ تطبٝك١ٝ يف  ايتٓافغ١ٝ املٝظ٠ 

 املقاصف ا١ًٖٝ٫ ايعضاق١ٝ (

 264 2013 73 ّ. ّ. اميإ عبز ايضما ضبُز 

 ن١ًُ ا٫عتاس املغاعز ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح( 75ايعزر ا

 عُٝز ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/ داَع١ بغزار

 املناا يف ايعًِ املنااايظَٔ 

 -َربصات استنإ املؾاصٜا ايقغري٠ ٚاملتٛعط١  190

 رصاع١ اعتط٬ع١ٝ

أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ             

 َج٢ٓ طاسِ فٝقٌ/ ايباسح 

74 2013 1 

تأثري تكِٝٝ ارا٤ اعنا٤ قٓٛات ايتٛطٜا يف صما  191

 حبح َٝزاْٞ –ايظبٕٛ

  أ. ر. غغإ قاعِ راٚر         

سغني ٖؾاّ عبز /ايباسح

 ايضمحٔ

74 2013 38 

ع٢ً ٚفل  تكِٝٝ ْعاّ اراص٠ ايقش١ ٚايغ١َ٬ امل١ٝٓٗ 192

رصاع١ ساي١ يف   OHSAS 18001املٛافف١ 

  ؽضن١ َقايف ايٛعط يف ايزٚص٠

 أ. ر. فباح صبٝز ايٓذاص           

 . ْزا٤ فايف َٗزٟ أ. ّ  

74 2013 65 

ًُزٜضٜٔ يف اْعهاؼ ايهفا٠٤ ايشات١ٝ ي 193

 عًٛنٝاتِٗ

 أ. ّ .ر. ْاظِ دٛار عبز عًُإ           

 ايباسح/ سغني ٚيٝز سغني

74 2013 94 

تكِٝٝ ٚاقا ع١ًُٝ تطبٝل اإلبزاا ا٫عرتاتٝذٞ يف  194

َٓعُات ا٭عُاٍ"رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ذب١ًًٝٝ 

َكاص١ْ يف عزر َٔ َٓعُات ا٫عُاٍ ايقٓاع١ٝ 

 ايعضاق١ٝ"

 111 2013 74 ُزّ . ر . بؾض٣ ٖاؽِ ضب

اثض إعار٠ اهلٓزع١ يف ذبكٝل فاع١ًٝ َغت٣ٛ أرا٤  195

عًُٝات ٚطاص٠ ايهٗضبا٤/ رصاع١ تطبٝك١ٝ إلعار٠ 

 ٖٓزع١ ع١ًُٝ تٓعٝف اشب٬ٜا ايؾُغ١ٝ

 أ. ّ. فا٥ظ غاطٟ ايبٝاتٞ            

 ّ. ّ. دباص قاعِ فٗز   

74 2013 132 

يعاًَني يف تأثري اإلما٠٤ ايطبٝع١ٝ يف صاس١ ٚصما ا 196

رصاع١ ساي١ يف ؽضنيت ايؾضنات ايقٓاع١ٝ 

ايقٓاعات ايكط١ٝٓ اَعًُٞ ايته١ًُ ٚايٓغٝر( 

 /ايفزا٤ اَٛقا ايؾضن١(

 159 2013 74 ّ. أثري عبز اهلل ضبُز
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يف قٓٛات ايتٛطٜا حبح  اثض عًٛى املؾرتٟ ايقٓاعٞ 197

تطبٝكٞ يف ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات 

 ايهٗضبا١ٝ٥

 184 2013 74 عٓا٤ سغٔ سًّٛ. 

تكِٝٝ أرا٤ قغِ ٖٓزع١ تكٓٝات املٛار َٔ ٚد١ٗ ْعض  198

 أعاتش٠ ٚطًب١ ايكغِ يف ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ بغزار

 202 2013 74 ّ. ّ.  فٓعا٤ َٛيٛر إبضاِٖٝ

تأطري فًغفٞ  زباٖظ١ٜ صاؼ املاٍ ايفهضٟ يف  199

 املٓعُات ايعضاق١ٝ

 

 أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ      

 اعِ ٖاؽِ     ر. فبٝش١ ق أ.

 ّ. ّ. سغاّ سغني ؽٝاا

75 2014 1 

تأثري بعض ايعٛاٌَ  تٛطٜا اشبزَات ايبًز١ٜ ٚ 200

املدتاص٠ فٝٗا ارصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف ع١ٓٝ َٔ 

 ضب٬ت بًز١ٜ ايضؽٝز يف ضبافع١ بغزار(

  هلل ايطا٥ٞ      اصعز عبز  أ. ر.

 طٜٓب مشريإ ايغعزٟ /ايباسح

75 2014 29 

 ساي١ٍ ايظبٕٛ يف أرا٤ ايعًُٝات "رصاع١ تأثري أتقا 201

يف املضنظ ايتدققٞ" يطب ا٫عٓإ يف َٓطك١ 

 ايع١ًٜٛ/ بغزار

                أ. ر. غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ  

 ايباسح/ سٝزص عزْإ غٓاٟٚ                                                                    

75 2014 63 

ص٠ اإلصؽار١ٜ يف ظٌ َعاٜري ازبٛر٠ راإلأرا٤ ا 202

ايؾا١ًَ َٔ ٚد١ٗ ْعض املٛظفني ايظصاعٝني ايعاًَني 

باإلصؽار ايظصاعٞ ٚطصاا اشبنض يف ضبافعات املٓطك١ 

 ايٛعط٢ َٔ ايعضام

 أ.ر. أؽٛام عبز ايضطام            

 ايباسح/ امحز ععزٕٚ دٛسٞ              

75 2014 100 

١ُ ٚرٚصٖا يف ذبكٝل ايعٌُ َبار٨ املٓعُات املتعً 203

ازبُاعٞ "رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف ايؾضن١ ايعا١َ 

 يًقٓاعات ايٓغٝذ١ٝ يف اسب١ً"

 ر. عًٞ صطام ايعابزٟ      ّ. أ.

 ابضاِٖٝ ضبُز سغٔ     ر. ّ.

        عضَز محظ٠ ايؾُضٟ ر. ّ.

75 2014 117 

َعاٜري تٛفٝف ايٛظا٥ف يف َهاتب املفتؾني  بٓا٤ 204

 يعضامايعاَني يف ا

 

غين رساّ ايظبٝزٟ                .أ. ّ. ر

ْٗار عباؼ نضَؿ  /ايباسح

 ايظٜزٟ

75 2014 141 

فًغف١ رصاع١ أراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ مبٓعٛص  205

 اعرتاتٝذٞ

 أ. ّ ر. اْتقاص عباؼ محارٟ         

 ّ. ّ. عزٟ طٖري ضبُٛر ْزِٜ

75 2014 159 

ا يف طٜار٠ أثض تطبٝل اعرتاتٝذٝات إراص٠ ايقضا 206

اإلْتاد١ٝ يز٣ ايعاًَني"رصاع١ َٝزا١ْٝ اؽضن١ 

 نٗضبا٤ ضبافع١ اصبز("

 184 2014 75 ٜٓ٘ر. ضبُز تضنٞ ايبطا

  اإلعرتاتٝذ١ٝ إلراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ املُاصعات 207

رصاع١ " /ٚاْعهاعاتٗا يف ذبغني ا٭را٤ املٓلعُٞ

اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ َزٜضٟ ؽضن١ بغزار 

 ايغاط١ٜ/ ايظعفضا١ْٝ" يًُؾضٚبات

 207 2014 75 ّ. ّ. خايز عًُإ ععز

 ععز ايعٓظٟ                     .ر أ. فًغف١ ْعض١ٜ ايغٝٓاصٜٖٛات َٚٓٗذٝتٗا 208

 ٜعضب عزْإ ايغعٝزٟ .ّ. ر

76 2014 1 

تطٜٛض املٓع١ُ املتع١ًُ يف م٤ٛ ذبًٌٝ ايع٬ق١  209

رصاع١ بني فذٛتٞ املعضف١ ٚا٫را٤ ا٫عرتاتٝذٞ : 

   َٝزا١ْٝ يف ع١ٓٝ َٔ املقاصف اشباف١ يف بغزار                                                                                   

 ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ                  .ر أ.

ايباسح/ سٓني ؽ٬ٍ ابضاِٖٝ 

 ايعظاٟٚ

76 2014 28 

-غني ا٫را٤ ايتغٜٛكٞ اثض املعضف١ ايغٛق١ٝ يف ذب 210

رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ؽضنات ا٫تقاٍ يًٗاتف 

 اتٍُٛ يف ايعضام

 

ّ. ر. ععزٕٚ محٛر دجري  أ.

 ايضبٝعاٟٚ             

ايباسح/ سٝزص عبز ايٛاسز 

 ايؾًٜٛٞ

76 2014 51 



 
 
 
 

 
 

 

                                                      ISSN:2227-703X   صب١ً ايعًّٛ ا٫قتقار١ٜ ٚاإلراص١ٜ

 

 

 

20 

 

54 901
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
عًٛنٝات املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ يف ظٌ ْعض١ٜ  211

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف ع١ٓٝ َٔ  ايكٝار٠ اشبار١َ

 نًٝات داَع١ ايكارع١ٝ

أ. ر. فايف عبز ايضما صؽٝز                        

 ّ.ّ. يٝح عًٞ َطض   

76 2014 83 

ذبًٌٝ عٛاٌَ يباق١ ايغًٛى ٚثاثريٙ يف ْؾض  212

رمي١َٛ اسبفاظ ع٢ً ايجك١ املٓع١ُٝ حبح تطبٝكٞ 

  يع١ٓٝ َٔ َٓتغيب ؽضن١ ايفاصٚم ايعا١َ

 يًُكا٫ٚت ا٫ْؾا١ٝ٥

 110 2014 76 ٤ فضز مسٛعٞر. صفا أ.

ايتغٜٛل ايفاٜضٚعٞ ا ْؾأت٘  َفَٗٛ٘  َضاسٌ  213

 محًت٘  قٝاع٘ (

أ. ّ. ر. غامن صطٚقٞ أْٝػ                              

 ايباسح/ أصبز محٝز إمساعٌٝ                              

76 2014 145 

عٝٛي١ ا٫عٛام املاي١ٝ ٚأثضٖا يف عا٥ز ا٫عِٗ  214

 ايعار١ٜ

أ. ّ. ر. أٜار طاٖض ضبُز                         

 ايباسح/ ضبُز محزإ عزْإ

76 2014 176 

ع٬ق١ ايشنا٤ ايؾعٛصٟ بأمناط ارباس ايكضاصات  215

حبح اعتط٬عٞ  ٚأثضُٖا يف تفٛم ا٭را٤ ازباَعٞ

يع١ٓٝ َٔ ايكٝارات اإلراص١ٜ يف ازباَع١ 

 املغتٓقض١ٜ

طف٢ ط٘ عبز ايضمحٔ َق أ. ّ. ر.

 امُل٬ّ            

ايباسح/ ٚصر٠ عبز اشبايل عبز 

 ايضمحٔ

76 2014 196 

 ايجكاف١ املٓع١ُٝ ٚاثضٖا يف تعظٜظ ا٫را٤ ايٛظٝفٞ 216

 حبح يف ؽضن١ فٓاعات ا٫فباغ اسبزٜج١ 

ّ. ر. عفاف سغٔ ٖارٟ ايغاعاتٞ                

 ايباسح/ ٜاعض عارٍ ضبُٛر 

76 2014 231 

هاَللللٌ ايغللللٝٓاصٜٖٛات َللللا اإلراص٠   َضاسللللٌ ت 217

َٔ َٓعلٛص رصاعل١ ايتطلٛص ايتلاصؽبٞ      ا٫عرتاتٝذ١ٝ

 يًغٝٓاصٜٖٛات 

 أ.ر. ععز ايعٓظٟ                    

 ر. ٜعضب عزْإ ايغعٝزٟ ّ.

77 2014 1 

رٚص ايتظاّ ا٫راص٠ ايعًٝا بازبٛر٠ ايؾا١ًَ يف تطبٝل  218

 عًُٝات اراص٠ املعضف١ حبح اعتط٬عٞ يع١ٓٝ َٔ

 ايهًٝات ا١ًٖٝ٫

          أ.ر. غغإ قاعِ اي٬َٞ   

 ايباسح/ٖز٣ قاعِ ععٝز

77 2014 25 

تاثري ا٫بعار ايجكاف١ٝ يف اتقا٫ت ايفضم املتعزر٠  219

حبح َٝزاْٞ يف َؾضٚا ْاس١ٝ دغض  –ايجكافات 

 رٜا 

    أ.ر. أٜجاص عبز اهلارٟ ايفٝشإ

 َقطف٢ سغني سغٔ ايباسح/

77 2014 41 

ايزٚص ايٛعٝط يًعكز ايٓفغٞ يف م٤ٛ ايضبط بني  220

حبح  -ا٫ستٝادات ايتزصٜب١ٝ ٚا٫يتظاّ ايتٓعُٝٞ 

 -اعتط٬عٞ

عبز ايضمحٔ َقطف٢ امُل٬                         .أ.ّ.ر

 ايباسح/ اعضا٤ ضبُز فتشٞ

77 2014 69 

تأثري بعض َٔ أرٚات اإلْتاز ايضؽٝل يف اختٝاص  221

ايٛاعا احبح اعتط٬عٞ إعرتاتٝذ١ٝ ا٫ٜقا٤ 

ذبًًٝٞ يف ايؾضن١ ايعضاق١ٝ يقٓاع١ ٚدباص٠ 

ايهاصتٕٛ َٚغتًظَاتٗا ٚؽضن١ فٓاعات ا٫فباغ 

 اسبزٜج١(

ّ.ر. عفاف سغٔ ٖارٟ ايغاعاتٞ                   

                                                            ايباسح/ ْٛص ققٞ عبز ايضطام                                                                        

77 2014 93 

تطٜٛض املٓاخ ايتٓعُٝٞ يف م٤ٛ َعازبات مغٛط  222

ايعًُزصاع١ َٝزا١ْٝ يف رٚص ايزٚي١ ا٫ٜٛا١ٝ٥ 

 ايتابع١ يٛطاص٠ ايعٌُ ٚ ايؾ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ

ّ. ر. عٗري عارٍ ازبارص                   

 ضبُز اسبُزاْٞ ايباسح/ اهلاّ

77 2014 116 

رٚص املٓع١ُ املتع١ًُ يف تطبٝل عًٛنٝات فضم  223

 ايعٌُ / رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يف َقضف ايضؽٝز

 146 2014 77 ّ.ّ. ْٛص خًٌٝ ابضاِٖٝ

رٚص ايشنا٤ ا٫عرتاتٝذٞ يف عًُٝات ايتقٓٝا  224

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ املزٜضٜٔ يف ع١ٓٝ  ا٭خنض

 ملعز١ْٝ يف ضبافع١ رٖٛىَٔ َقاْا املٝاٙ ا

 181 2014 77 ٖٓاص إبضاِٖٝ أَني ّ.ّ.
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تأثري املٓٗر ا٫عرتاتٝذٞ يف فاع١ًٝ املؾضٚعات  225

 حبح َٝزاْٞ -ايقغري٠ ٚاملتٛعط١ يف ايعضام

ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                   أ.ر. 

 ايباسح/ عاصٙ عبز ايكارص دباص

78 2014 1 

حبح  – اشبزَات ايقش١ٝ بٓا٤ بٝت ازبٛر٠ يتشغني 226

 تطبٝكٞ يف َغتؾف٢ بغزار ايتعًُٝٞ

أ.ر. غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ                

 ايباسح/ ع٢ٗ مجاٍ َٛيٛر

78 2014 30 

ايضقاب١ ا٭راص١ٜ ٚأثضٖا يف كاعو املض٩ٚعني رصاع١  227

تطبٝك١ٝ يف ع١ٓٝ َٔ ٚطصا٠ ايعٌُ ٚايؾ٩ٕٛ 

 ا٫دتُاع١ٝ ايعضاق١ٝ

 ضز مسٛعٞ                    أ. ر. صفا٤ ف

ايباسح/ ط١ٜٓ صا٥ز عبز ايظٖض٠ 

 ازببٛصٟ

78 2014 60 

تكِٝٝ ادضا٤ات تٓفٝش اإلعرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ  228

 (8095  - 8090ملهافش١ ايفغار يف ايعضام ا

 

 أ.ّ.ر. اٜار طاٖض ضبُز ازببٛصٟ                    

ايباسح /امحز ضبُز ناظِ 

 ايعطاص

78 2014 84 

ايعنٛ يف عًٛى املٛاط١ٓ  -رٚص تباري١ٝ ايكا٥ز  229

ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً ٚفل ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ حبح 

 ذبًًٝٞ يف َضنظ ٚطاص٠ اهلذض٠ ٚاملٗذضٜٔ

أ. ّ. ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز                  

 ايباسح/ س٬ فاسب عبزايغتاص

78 2014 112 

ايتزابري ايٛقا١ٝ٥ يًضقاب١ املقضف١ٝ ع٢ً عًُٝات  230

 غٌ ا٫َٛاٍ احبح يف َقضف اشبًٝر ايتذاصٟ(غ

أ.ّ.ر. ضبُز امحز محز                           

 ايباسح/عُاص ٖارٟ سغٕٛ

78 2014 150 

 يع١ٓٝ رٚص صأؼ املاٍ ايفهضٟ يف تعظٜظ ا٭را٤ املايٞ 231

َٔ ايؾضنات املغا١ُٖ يف عٛم ايعضام يٮٚصام 

 املاي١ٝ

 184 2014 78 ّ. فا٥ل دٛار ناظِ

منط ؽدق١ٝ اتكل ٚع٬قت٘ باإلدٗلار ايلٛظٝفٞ    232

 مبهاتب املفتؾني ايعاَني/ حبح تطبٝكٞ

أ.ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                    

ايباسح/ امحز صاعِ عباؼ 

 ازببٛصٟ

79 2014 1 

ايكلزصات املعضفٝل١ ٚا٫علرتاتٝذ١ٝ ٚاثضُٖلا يف بٓلا٤       233

ٝ  املٝللظ٠ ايتٓافغلل١ٝ  ٓلل١ َللٔ  حبللح َٝللزاْٞ ٫صا٤ ع

 ايكٝارات ا٫راص١ٜ يف املقاصف ا١ًٖٝ٫ ايعضاق١ٝ 

أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ                       

 ايباسح/ تغضٜز خًٌٝ ابضاِٖٝ

79 2014 33 

رٚص ايجكاف١ املٓع١ُٝ يف عًٛنٝات املٛاط١ٓ  234

 ايتٓع١ُٝٝ احبح يف ١٦ٖٝ ايٓظا١ٖ(

               أ.ر. صعز عبزاهلل عٝزإ ايطا٥ٞ       

 ايباسح / عارٍ ٜاعني دٛار                        

79 2014 75 

رٚص ادضا٤ات َهاتب املفتؾني ايعَُٛٝني يف اسبز  235

 َٔ دضا٥ِ ا٫ستٝاٍ

أ.ّ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري                            

 ايباسح/ عتاص صبٍٗٛ عشاب

79 2014 105 

ر اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني ابعا 236

ايتكًٝز١ٜ ٚابعار اهلٝانٌ ايعن١ٜٛ حبح 

 تطبٝكٞ يف ١٦ٖٝ ايٓظا١ٖ

أ.ّ.ر. أٜار طاٖض ضبُز              

 ايباسح/ َٗٓز طًب محٝز

79 2014 141 

 167 2014 79 أ.ّ.ر. طٖض٠ عبز ضبُز ايؾُضٟ تقُِٝ َكٝاؼ ايتكِٝٝ ايشاتٞ ملعاٜري ا٫عتُار 237

يلتفهري اإلعلرتاتٝذٞ يف َضاسلٌ    تأثري خقا٥ك ا 238

تطبٝللل إعللار٠ ٖٓزعلل١ عًُٝللات ا٭عُللاٍ: رصاعلل١  

اعللتط٬ع١ٝ ٭صا٤ عٝٓلل١ َللٔ املللزٜضٜٔ َٚعللاِْٚٝٗ  

ٚا٫عتؾللاصٜني يف ايؾللضن١ ايعاَلل١ يًقللٓاعات    

 ايكط١ٝٓ                                                                

 189 2014 79 ّ.ّ. ٜٛعف عبز اإلي٘ أمحز

َعاٜري تكِٜٛ أرا٤ أقغاّ ايطٛاص٨ يف املغتؾفٝات  239

 ايعضاق١ٝ رصاع١ ساي١ 

أ.ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                 

 ايباسح/ عكٌٝ َغًِ عاؽٛص

80 2014 1 

يف ايضقاب١ ع٢ً  ايك١ُٝ املغتشك١ أعًٛب اعتدزاّ 240

 تٓفٝش َؾاصٜا ايبٓا٤ رصاع١ ساي١

                   أ.ر. عبز ايغ٬ّ يفت١ ععٝز

 ايباسح/ خايز فبٝح فضسإ

80 2014 36 
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اايتشزٜات ايتٓع١ُٝٝ ٚاثضٖا يف ايطكٛؼ  241

املٓع١ُٝ( رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ع١ٓٝ َٔ 

 املغتؾفٝات ايتع١ًُٝٝ يف بغزار 

أ.ر. صفا٤ فضز مسٛعٞ                    

ايباسح/ اميإ ْناٍ طغري 

 ايغضادٞ

80 2014 72 

ايتغٜٛك١ٝ ٚاثضٖا يف ارا٤ ايؾضن١ ايعا١َ  املعضف١ 242

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٭صا٤ يتٛطٜا املٓتذات ايٓفط١ٝ 

ايؾضن١ ايعا١َ يتٛطٜا املٓتذات ايٓفط١ٝ  عٝٓ٘ يف

 ٖٝأ٠ تٛطٜا بغزار -

أ.ّ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري                   

 ايباسح/ سامت عًٞ صَنإ

80 2014 104 

ٍ ايفهضٟ ع٢ً أْع١ُ تأثري ا٫ٖتُاّ بضأؼ املا 243

 ع١ٓٝ َٔيف  ذبًًٝٞايضقاب١ ايزاخ١ًٝ حبح 

 َهاتب املفتؾني ايعاَني يف ايعضام

أ.ّ.ر. ْاظِ دٛار عبز                         

دباص  امحز داعِايباسح /

 ايزصادٞ

80 2014 138 

َللز٣ تطبٝللل َعللاٜري إراص٠ دللٛر٠ ايعُللٌ ايضقللابٞ   244

 ٔ حبلح  ار اإلراصٟ ايفغل  سلا٫ت  ٚتأثريٖا يف اسبز َل

 تطبٝكٞ يف ع١ٓٝ َٔ َهاتب املفتؾني ايعاَني

أ.ّ. أْتقاص عباؼ محارٟ                   

 ايباسح/ ضبُز عبز ا٭َري َغري

80 2014 174 

تللأثري عٓافللض ايٓذللاح اسبضدلل١  يف ذبكٝللل  املٝللظ٠    245

ايتٓافغ١ٝ  املغتزا١َ حبح َٝلزاْٞ ٭صا٤ عٝٓل١ َلٔ    

ِ ايعاَلل١ يًُكللا٫ٚت  املللزصا٤ يف ؽللضن١ املعتقلل  

 اإلْؾا١ٝ٥ 

أ.ّ.ر.عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز 

 أيعبارٟ                      

ايباسح/ تاغٞ  طٜزإ  ضبُز 

 ْافض ايعتب٢

80 2014 204 

 236 2014 80 أ. ّ.ر. ْع١ُ ؽًٝب٘ ايهعيب ا٫عتذاب١ إلخفاقات تغٜٛل اشبز١َ 246

أثلللض أعلللار٠ تقلللُِٝ ايٛظٝفللل١ يف أرا٤ َهاتلللب    247

 املفتؾني ايعاَني حبح َٝزاْٞ

أ. ّ. ر. فامٌ محز عًُإ                 

 ايباسح/ ف٬ح نضِٜ فايف

80 2014 259 

ملٓلللتر  (MRP)ربطللٝط ا٫ستٝادللات َلللٔ املللٛار     248

ايغللدإ ايهٗضبللا٥ٞ باعللتعُاٍ بضصبلل١ ا٫ٖللزاف  

حبللح تطبٝكللٞ يف ايؾللضن١ ايعاَلل١ يًقللٓاعات   

 ايهٗضبا١ٝ٥

     ّ.ر.  ٚقال ععز خًف   

ّ.ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب     

 ايباسح/  َٓاٍ راٚر عًُإ               

80 2014 281 

 

َغببات ايقضاا ايتٓعُٝٞ بني امل٬نات  249

ايتُضٜن١ٝ ٚايطب١ٝ ٚاإلراص١ٜ ٚتأثريٖا يف قضاصات 

 املغتؾف٢/ حبح تطبٝكٞ

أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                           

 / سغٓني غايب عًٞ ايباسح

81 2015 1 

يتشغني دٛر٠  CAPPااَها١ْٝ تطبٝل تك١ٝٓ 250

املٓتر ( رصاع١ ساي١ يف ايؾضن١ ايعا١َ 

 يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥

 أ.ّ.ر. أمحز طٜزإ ضبُز

 ّ.ر.  عٓا٤ عبز ايضسِٝ ايعبارٟ                             

ايباسح/ سٝزص عاَٞ عبز ايٖٛاب 

 ايغٗلٌٝ

81 2015 41 

ايع٬ق١ بني ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ٚاإلبزاا ايتٓعُٝٞ  251

 احبح تطبٝكٞ يف رٜٛإ ٚطاص٠ ايتدطٝط(

ّ.ر. ْغضٜٔ داعِ ضبُز                 

ايباسح/عبز ايضمحٔ طاٖض 

 ؽٓٝرت

81 2015 70 

ربطٝط ٚدزٚي١ تٓفٝش َؾاصٜا اشبزَات ايبًز١ٜ  252

 حبح ( GISابأعتدزاّ ْعاّ املعًَٛات ازبغضاف١ٝ

تطبٝكٞ يف َز١ٜٓ اهلٓز١ٜ ل ضبافع١ نضب٤٬ 

 املكزع١ 

ّ. ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب                    

 املٗٓزؼ ْٛاص صعز عبز اجملٝز

81 2015 112 

أثض مغٛط ايعٌُ يف أرا٤ ايعاًَني يف ايؾضن١  253

 ايعا١َ يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ  

أ. ّ. ؽفا٤ ضبُز عًٞ                  

 اسح/ ٚعاّ ابضاِٖٝ َٛع٢ايب

81 2015 131 
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تللأثري ايضمللا ايللٛظٝفٞ يف ا٭را٤ املٓعُللٞ رصاعلل١     254

 ذب١ًًٝٝ يف ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايبطاصٜات

 167 2015 81 ّ. بؾض٣ عباؼ ضبُز

تؾدٝك قزصات تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚتأثريٖا   255

يف  ذبًًٝٞحبح  يف ذبكٝل ايتفٛم ايتٓافغٞ

 ايظعفضا١ْٝ ؾضٚبات ايغاط١ٜ/ؽضن١ بغزار يًُ

 ّ. فضاؼ صسِٝ ْٜٛػ ايعظاٟٚ

ّ.ّ. عجُإ ابضاِٖٝ امحز 

 اشبفادٞ

81 2015 190 

أبعار أرا٤ عًُٝات تكزِٜ اشبزَات ايتُضٜن١ٝ/  256

حبح ذبًًٝٞ َكاصٕ يف َغتؾفٝات را٥ض٠ فش١ 

 بغزار/ ايضفاف١

أ.ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ            

 ايباسح/ قٝػ غُٝػ سغني

 ايفضطٛعٞ

82 2015 1 

رٚص ايتغٝري ايتٓعُٝٞ يف ذبكٝل ايٓذاح  257

أ٫عرتاتٝذٞ حبح َٝزاْٞ يف َضنظ ايبشح 

 ٚطاص٠ ايٓفط -ٚايتطٜٛض ايٓفطٞ

أ.ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ                     

 ايباسح/ َقطف٢ ْاطل ْادٞ

82 2015 46 

اثللض ايتغللٜٛل ايؾللعٛصٟ يف دبضبلل١ ايظبللٕٛ حبللح    258

 يف ؽضن١ ايطٝف يًتشٌٜٛ املايٞتطبٝكٞ 

أ.ّ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري                    

ايباسح/ عض٣ عًٞ ععٝز 

 ايعاَضٟ

82 2015 70 

ا٫دبللاٙ ٫عللتدزاّ اإلراص٠ اإليهرتْٚٝلل١ يًُللٛاصر    259

ايبؾللض١ٜ ٚرٚصٖللا يف فاعًٝلل١  َهاتللب املفتؾللني  

 ايعاَني

 أ.ّ.ر. عبز ايضمحٔ َقطف٢ ط٘              

 ْار١ٜ ْادٞ سغٔح/ ايباس

82 2015 95 

نفلا٠٤  عًل٢ ٚفلل قٝلاؼ    دٛر٠ ايضعا١ٜ ايقش١ٝ  260

 يف َغتؾف٢ ابٔ ايٓفٝػ ا٫را٤ ايتُضٜنٞ

أ.ّ.ر. غامن صطٚقٞ أْٝػ                    

 ايباسح/ ف٬ح سغٔ عًٞ

82 2015 121 

َؾاصٜا َٝاٙ ايؾضب ٚفلل َعٝلاص دلا٥ظ٠ َلايهٛمل      261

 إراص٠ ازبلٛر٠ ايؾلا١ًَ  بايلزصٜر يًتُٝلظ  يف إطلاص    

 حبح تطبٝكٞ يف را٥ض٠ َا٤ بغزار /

أ. ّ. ر. ؽٗاب ايزٜٔ محز 

 أيٓعُٝٞ            

 ايباسح/ امحز بضٖإ عبز ايغار٠

82 2015 156 

اعللللتدزاّ َبللللار٨ اإلراص٠ يفللللاٍٜٛ يف تٓفٝللللش    262

 اعرتاتٝذٝات بٛصتض ايتٓافغ١ٝ

أ.ر. ف٬ح ايهبٝغٞ                         

 ر. فن١ًٝ عًُإأ.ّ.

82 2015 196 

تللأثري ايقللضاا ايبٓللا٤ يف ايتُاثللٌ ايتٓعُٝللٞ حبللح  263

 تطبٝكٞ يف ٚطاص٠ ايتدطٝط

أ.ّ.ر. فامٌ محز عًُإ                      

 ايباسح/ خايز َٗزٟ فايف

82 2015 283 

تععِٝ ا٫عرتاتٝذٝات ايتٓافغل١ٝ ايعاَل١ يف إطلاص     264

إراص٠ املدللاطض : عٛاَللٌ ايٓذللاح اسبامسلل١ ٚعًُٝلل١ 

حبللح تطبٝكللٞ يف عٝٓلل١ َللٔ املقللاصف ايعضاقٝلل١   

 اشباف١

أ.ر. عللعز عًللٞ محللٛر ايعٓللظٟ                          

 ّ. ّ. عضاى عبٛر عُري

83 2015 1 

ايلزٚص ايلضقلابلٞ يلُذلًلػ َلشافلعلل١ ٚاعللط يف    265

 ذبلغلٝلٔ أرا٤ ايلٗلٝل٦ات ايلُلشًل١ٝ

أ.ر. عبللز ايللضطام ابللضاِٖٝ عبللاؼ   

 ايؾٝدًٞ   

ايباسللح/ قاعللِ سبللٛب عبللاؼ     

 ايٓقريٟ

83 2015 21 

ْعضٜات ٖٝهٌ ايتٌُٜٛ اسبزٜج١ : تطبٝل عًُٞ  266

يٓعض١ٜ ا٫يتكاط ٚرٚص٠ سٝا٠ ايؾضن١/ حبح 

 ذبًًٝٞ يع١ٓٝ َٔ ايؾضنات ا٫دٓب١ٝ

أ.ر. فبٝش١ قاعِ ٖاؽِ                  

 ايباسح/ ٖاي١ تضنٞ ْادٞ

83 2015 64 

أثري عٛاٌَ ايب٦ٝل١ ايزاخًٝل١ يف َعازبل١    ذبًٌٝ ت 267

ايغلللًٛنٝات ايغلللًب١ٝ  يًعلللاًَني يف َهاتلللب  

 املفتؾني ايعاَني

                أ.ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ

ايباسح/ ضبُٛر ناظِ عبز 

 نغاص

83 2015 86 

َز٣ تٛافض ا٫يٝات ايزاخ١ًٝ يًشٛن١ُ امل٪عغل١ٝ   268

 َٚغاصات عٌُ رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ

 امن صطٚقٞ                       أ.ّ.ر.غ

 عُاص دباص َٛع٢ ايباسح /

83 2015 117 
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تؾدٝك ٚاقا ا٭خطلا٤ ايطبٝل١ َٚغل٪ٚي١ٝ املل٬ى      269

 ايتُضٜنٞ يف َغتؾف٢ ايقزص ايتعًُٝٞ

أ.ّ.ر. أٜار طاٖض ضبُز                 

 ايباسح/ اصبز ٖاؽِ ضبُز

83 2015 146 

١ٝ يف ذبغللني ا٫را٤ رٚص ابعللار ايضٜللار٠ ا٫عللرتاتٝذ 270

املقضيف املتُٝظ رصاع١ ذب١ًًٝٝ يف عٝٓل١ طبتلاص٠   

 َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ اشباف١

 169 2015 83 أ.ّ.ر. فارم صاؽز ايؾُضٟ

فًغف١ ايٓغٝإ ايتٓعُٝٞ يف إطاص ايتعًِ ٚاملعضفل١   271

 ايتٓع١ُٝٝ 

 197 2015 83   ّ.ر. ابضاِٖٝ خًٌٝ ابضاِٖٝ

ني صأؼ املاٍ ايبؾلضٟ ٚصأؼ  أطاص َفاُٖٝٞ يًع٬ق١ ب 272

 املاٍ ا٫دتُاعٞ

 أ.ر. ععز ايعٓظٟ                           

 ّ.ّ. محٝز عًٞ امحز امل٬        

84 2015 1 

َتطًبات اراص٠ ا٫يتظاّ ايعايٞ يتشكٝل ايضٜار٠   273

ا٫عرتاتٝذ١ٝ يف َٓعُات ا٫عُاٍ حبح َٝزاْٞ 

 يف ؽضنات املكا٫ٚت ايعضاق١ٝ

 ب ايزٜٔ محز ايٓعُٝٞ                أ.ر. ؽٗا

 ايباسح/ صِٜ َٗٓز محٝز

84 2015 36 

قٝاؼ َز٣ فاع١ًٝ بطاق١ ا٭را٤ املتٛاطٕ إلراص٠ ا٭را٤  274

ا٫عرتاتٝذٞ يف امل٪عغات ايعا١َ ا٭صر١ْٝ ا رصاع١ 

 اصبز( -َٝزا١ْٝ ع٢ً َ٪عغ١ اينُإ ا٫دتُاعٞ

 60 2015 84 أ.ر.امحز فٛاط ًَهاٟٚ 

 ISOا ض اعتُلار امُلٛاففلف١ ايزٚيٝل١ ايتزصٜبٝل١    أثل  275

10015)   ٞ رصاعل١   يف ذبكٝل دٛر٠ ايعُلٌ ايضقلاب

 أعتط٬ع١ٝ يف رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ ا٫ذبارٟ

أ.ّ. ر. صغللز ٜٛعف نبلضٚ                

 ايباسح/علقاّ خلٕٝٛ سّغٕٛ

84 2015 86 

اتللأثري فللٓاا املعضفلل١ يف ايتفللٛم املٓعُللٞ ( حبللح  276

 اْٞ يف عزر َٔ ايؾضنات ايقٓاع١ٝ ايعضاق١َٝٝز

 أ.ّ. ؽفا٤ ضبُز عًٞ ايعظاٟٚ         

 ايباسح/ ٚيزإ عبز ايغتاص ٖاؽِ 

84 2015 120 

رٚص ْؾض ٚظٝفل١ ازبلٛر٠ يف تكلِٜٛ املٓتلٛز "حبلح       277

تطبٝكللٞ يف ايؾللضن١ ايعاَلل١ يقللٓاع١ ايظٜللٛت  

 / َقٓا املإَٛ" ايٓبات١ٝ

 تٞ          ّ. ر. عفاف سغٔ ٖارٟ ايغاعا

ايباسح/عبري اععز راٚر 

 ايغاعزٟ

84 2015 146 

إعزار خط١ يًقٝا١ْ ا٫ْتاد١ٝ ايؾلا١ًَ يف مل٤ٛ    278

اهلٓزعلل١ املتظآَلل١ حبللح تطبٝكللٞ يف ايؾللضن١  

ايعا١َ يًقٓاعات املٝهاْٝه١ٝ / ا٭عهٓزص١ٜ  

 ٚضبط١ تٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ / املغٝب

ايباسلح            ّ.ر. ْغِ ٜٛعف عبز ايضما          

 /أَري دٛار ناظِ  ايباسح

84 2015 186 

رٚص ايللتعًِ املٓعُللٞ يف بٓللا٤ إعللرتاتٝذٝات إراص٠     279

املٖٛبللللل١ حبلللللح تطبٝكلللللٞ يف ٚطاص٠ ايعًلللللّٛ   

 ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 222 2015 84 ّ.ّ. َج٢ٓ طاسِ فٝقٌ 

أثض ايشنا٤ ا٫علرتاتٝذٞ يف أعلايٝب اربلاس ايكلضاص      280

يف ٚطاص٠ ا٫عُللللاص "حبللللح َٝللللزاْٞ ذبًًٝللللٞ    

 ٚاإلعهإ"  

 أ.ر. عبز ايضطام ابضاِٖٝ ايؾٝدًٞ            

 ايباسح/ َٗٓز عٛار عبٝز

85 2015 1 

أثض ايتعًِ ايتٓعُٝٞ يف بٓا٤ صأؼ املاٍ ايفهلضٟ   281

يف املٓعُات ايعاَل١ حبلح َكلاصٕ بلني دلاَعيت      

 بغزار ٚاملغتٓقض١ٜ

أ. ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ                     

ايباسح/ عًٞ عاَٞ عبز ايظٖض٠ 

 اشبظعًٞ  

85 2015 29 

أمناط ٖٝهٌ ا٥٫تُإ ٚاْعهاعٗا يف ق١ُٝ  282

املقضف حبح تطبٝكٞ يف ع١ٓٝ َٔ املقاصف 

 ا٭١ًٖٝ ايعضاق١ٝ

أ.ر. عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز                      

 ايباسح/ ٖٓا٤ ْقض اهلل مخٝػ

85 2015 52 

يف  اشبز١َ ايغٝاس١ٝ رصاع١ ايكِٝ ا٫خ٬ق١ٝ رٚص  283

 ذب١ًًٝٝ

 أ.ر. خًٌٝ ابضاِٖٝ  املؾٗزاْٞ

 ّ. عامل محٝز عامل

85 2015 92 
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عًٛى املؾرتٟ ايقٓاعٞ حبح تطبٝكٞ عًل٢ زبلإ    284

 املؾرتٜات يف بعض  نًٝات داَع١ بغزار

أ.ّ. ر.ْعُللل١ ؽلللًٝب١ ايهعللليب                        

 ايباسح/ صغز٠ باعِ سغني  

85 2015 109 

ع٬قللل١ اسبهَٛللل١ املضنظٜللل١ باسبهَٛلللات    285

اتًٝللل١ يف مللل٤ٛ املضنظٜللل١ ٚاي٬َضنظٜللل١    

 حبح َٝزاْٞ يف صبًػ ضبافع١ بغزار  -ا٫راص١ٜ

                       ٖزٌٜ ناظِ ععٝز. ر.ّ.أ

 ايباسح/ عقاّ صبٝز ايع٬م 

85 2015 138 

دزٚي١ املؾضٚا باعتعُاٍ أعًٛب بضصب١ ا٭ٖزاف  286

بٝكٞ يف َؾضٚا ايكض١ٜ ايعقض١ٜ حبح تط –

 اضبٛص ا٫بٓٝ٘ ايغهٓٝ٘( يف ضبافع١ ٚاعط

ٚقال ععز خًف                       أ.ّ.ر.

 ايباسح/ كاّ عًُإ خنض                                                             

85 2015 169 

خًللل ايكُٝلل١ املغللتزا١َ يًظبللٕٛ عللرب تهاَللٌ     287

ني إراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ ٚتغٜٛل ايع٬ق١ ايع٬ق١ ب

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ع٢ً عزر َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ 

 اشباف١

 202 2015 85 ّ.ر. ب٬ٍ داعِ ايكٝغٞ

تكِٝٝ ْعاّ أراص٠ أَ املعًَٛات يف اهل١٦ٝ ايعضاق١ٝ  288

يًشاعبات ٚاملعًَٛات١ٝ ع٢ً ٚفل املٛافف١ ايزٚي١ٝ  

 (ISO/IEC 27001:2013ا

                                                    ص عبز اهلارٟ آٍ فٝشإأ.ر.إٜجا

 ايباسح/ عاَض محزٟ عبز غضٜب

86 2015 1 

ايتلللزصٜب ا٫علللرتاتٝذٞ ٚاثلللضٙ يف ذبغلللني ارا٤     289

 َهاتب املفتؾني ايعاَني 

                                                  أ.ّ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري

 ح / اخ٬ل خايز ْقٝفايباس

86 2015 27 

ذبًٌٝ بعض عٛاَلٌ ايٓذلاح ٚاعلرتاتٝذٝات املٓلتر      290

 حبح تطبٝكٞ يف ايكطاا ايقٓاعٞ ايعضاقٞ 

 أ.ّ.ر. ْع١ُ ؽًٝب١ عًٞ ايهعيب

 ايباسح/ صؽا فايف َقطف٢

86 2015 62 

رٚص اإلْتاد١ٝ اشبنضا٤ يف ظباح املٓعُات  291

 ايقٓاع١ٝ حبح تطبٝكٞ يف ؽضن١ َقايف

 َقف٢ ايزٚص٠ –ايٛعط 

                                         ّ. ر.  فن١ًٝ عًُإ راٚر . أ

 ايباسح / ساَز عبز ايضما نضّ

86 2015 88 

َتطًبات املؾاصن١ باملعضف١ يتعظٜظ صقاب١ دٛر٠  292

ايتزقٝل يف رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ ا٫ذبارٟ احبح 

 َٝزاْٞ(

 َقطف٢ ط٘ ايضمحٔ عبز أ.ّ.ر.

 امل٬

    ٚعاّ ٜاعني ضبغٔ ايباسح/

86 2015 138 

تأٌٖٝ املٛاصر ايبؾض١ٜ يتطبٝل ا٫راص٠ ا٫يهرت١ْٝٚ  293

 رصاع١ ساي١ يف ٚطاص٠ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٞ

أ.ّ.ر. ْللاظِ دللٛار عبللز ايظٜللزٟ                                         

 ايباسح/ طٜٓب َقطف٢ خًٌٝ

86 2015 173 

كٝارٜلللل١ ٚتأثريٖللللا يف ايتدطلللللٝط   املٗللللاصات اي  294

 ا٫عرتاتٝذٞ:حبح تطبٝكٞ يف ٚطاص٠ ايتدطٝط

أ.ّ.ر.فامللللٌ محللللز ايكٝغللللٞ                                              

 ايباسح/  طٜز خٛاّ ضبُٛر 

86 2015 196 

تٗا عًل٢  اا٭ؽضط١ ايتٓع١ُٝٝ اسبُلضا٤ ٚاْعهاعل   295

١ٓٝ َٔ ايتٛد٘ ايضٜارٟ/ رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٫صا٤ ع

 ايعاًَني يف بعض َٓعُات ضبافع١ ٣ْٛٓٝ

علللًطإ امحلللز خًٝلللف                                              أ.ّ.ر.

 ّ.ر. خايز ضبُز مجٌٝ 

86 2015 227 

ايتشٝظ املعلضيف ٚازبُلٛر ايتٓعُٝلٞ را٫ٕ يًتغلٝري      296

ا٫علللرتاتٝذٞ رصاعللل١ اختباصٜللل٘ يف عٝٓللل١ َلللٔ 

 ٕ املايٞايؾضنات املزصد١ يف عٛم عُا

 ر. عبز ايغتاص َقطف٢ ايقٝاح/

 أعتاس َؾاصى طا٥ض 

86 2015 245 

ذبكٝللل َتطًبللات ايضقابلل١ ا٫راصٜلل١ عًلل٢ ٚفللل      297

مماصعللات اراص٠ املللٛاصر ايبؾللض١ٜ حبللح َٝللزاْٞ يف  

َهاتللب املفتؾللني ايعللاَني يعللزر َللٔ ايللٛطاصات     

 ايعضاق١ٝ

               ّ.ر. ب٬ٍ داعِ ايكٝغٞ                               

سغٔ فًٝح ًَٗٞ  ايباسح/

 ايضنابٞ

86 2015 272 

قٝاؼ ايتٛد٘ يتكزِٜ اشبز١َ َلٔ َٓعلٛص ا٫طبلا٤     298

 ٚاملضم٢ حبح دبضٜيب يف َغتؾف٢ ايٓعُإ ايعاّ

 306 2015 86 ّ. ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب
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تطلللٜٛض صأؼ امللللاٍ ايبؾلللضٟ يف اطلللاص صبتُعلللات  299

اعلتدزاّ ذبًٝلٌ َغًلف    املُاصع١: رصاع١ َكاص١ْ ب

 ايبٝاْات

ّ.ر. عاَض عبز ايضطام عبز اتغٔ 

 ايٓافض

86 2015 334 

ايعٛاَللٌ امللل٪ثض٠ يف إْؾللا٤ اتللافغ ا٫عللتجُاص١ٜ    300

ااحبح ذبًًٝٞ يف عزر َلٔ املقلاصف  اشبافل١ يف     

 بغزار((

 361 2015 86 ّ.ر. ؽرئٜ بزصٟ تٛفٝل ايباصٚرٟ

ايعا١َ يف ايكلضاصات  ذبزٜز أثض أخ٬قٝات ايع٬قات  301

اإلعرتاتٝذ١ٝ رصاع١ ٚفف١ٝ ذبًًٝٝل١ ٯصا٤ عٝٓل١   

َللٔ ايكٝللارات اإلراصٜلل١ يف ٚطاص٠ ايتعًللِٝ ايعللايٞ     

 ٚايبشح ايعًُٞ

ّ.ر. َٓللل٢ سٝلللزص عبلللز ازببلللاص  

 ايطا٥ٞ                   

86 2015 410 

تللأثري ايللزٚص ايتهللاًَٞ يٓعللاّ سنللا٤ ا٭عُللاٍ      302

بٓللا٤ املٓعُللل١   يف ٚعًُٝللات ذبلللٌٜٛ املعلللضف١  

املتعًُلللل١ حبلللح َٝلللزاْٞ يف ؽلللضن١ نلللٛصى 

 ي٬تقا٫ت املتٓك١ً يف َز١ٜٓ بغزار

 433 2015 86 ّ. فضاؼ صسِٝ ْٜٛػ ايعظاٟٚ

ا٫طاص َتهاَلٌ يتكٓٝلات ربفلٝض ايتهلايٝف ٚ      304

اعللار٠ اهلٓزعلل١ ايعًُٝللات يتطللٜٛض اعللرتاتٝذٝات  

ايؾضن١/رصاعل١ تطبٝكٝلل١ يف بعللض ايؾللضنات  

 ص٠ ايٓفطايتابع١ يٛطا

 488 2015 86 ّ. بتٍٛ عطٝل١ خًف

اعتعُاٍ ايتزاٍٚ ا٫يهرتْٚٞ ٚتلأثريٙ يف ذبغلني    305

 ارا٤ عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝ

 525 2015 86 ّ.ّ. دباص فشٔ عٝغ٢ مساصٟ

َتطًبات اراص٠ املٖٛب١ يف َٓعُات ا٫ستٛا٤ ايعلايٞ   306

 ارصاع١ َٝزا١ْٝ يف ٚطاص٠ ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا(

.ّ.ْٛص خًٌٝ ابضاِٖٝ                                                       ّ

 ّ.ّ. خايز عًُإ ععز

86 2015 542 

رٚص مماصعات ايكٝار٠ ا٭نارمي١ٝ يف تفعٝلٌ صأؼ   307

املاٍ ايبؾضٟ/ حبح َٝزاْٞ يف ع١ٓٝ َلٔ ازباَعلات   

 ايعضاق١ٝ / بغزار

.ر.ف٬ح ايزٜٔ عٛار نضِٜ أ

 ايهبٝغٞ

/ أمحز عبز ايعظٜظ ايباسح

 ايهعٛر                             

87 2016 1 

اْعهاؼ مماصعات إراص٠ ا٭را٤ يف ايتُٝظ ايتٓعُٝٞ  308

اهل٦ٝلل١ ايعاَلل١  -حبللح َٝللزاْٞ  يف ٚطاص٠ املايٝلل١    -

 يًنضا٥ب

 .ر. عًٞ سغٕٛ فٓزٟ ايطا٥ٞأ

ايباسلللح/ علللٓإ فاملللٌ محلللز  

 ايكٝغٞ

87 2016 27 

عٝاعللات ٚتكٓٝللات إعللار٠ دزٚيلل١  اعللرتاتٝذٝات ٚ 309

 َزخٌ فًغفٞ -عًُٝات اإلْتاز 

 أ. ر.  غغإ قاعِ راٚر اي٬َٞ

أ. ّ. َٗللا عبللز ايهللضِٜ محللٛر   

 ايضاٟٚ

87 2016 50 

تكٝللِٝ َؾللضٚعات اإلعللتجُاصات ايعكاصٜلل١ بإطللاص    310

ْعضٜلل١ اشبٝللاصات اسبكٝكٝلل١ رصاعلل١ سايلل١ يف     

 َؾضٚا َضنظ دباصٟ ابغزار ٍَٛ(

ِ ٖاؽِ                                             ا. ر. فبٝش١ قاع

 ّ. ّ. ٖٓارٟ فهض َهطٛف      

87 2016 72 

ع٬قلل١ ٚاثللض اعللرتاتٝذٝات إراص٠ املللٛاصر ايبؾللض١ٜ    311

 بتكًٌٝ مغٛط ايعٌُ  رصاع١ اعتط٬ع١ٝ

 أ.ّ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري              

 ّ.ّ. سغني ٚيٝز سغني                      

87 2016 102 

تٛظٝف عٛاٌَ ايٓذاح اسبامس١ يف ذبكٝل ايضٜلار٠   312

حبللح َٝللزاْٞ يف ؽللضنيت تٛطٜللا   -اإلعللرتاتٝذ١ٝ

 املٓتذات ايٓفط١ٝ َٚقايف ايٛعط

 اْتقاص عباؼ محارٟ. ر .ّ .أ

       ايباسح/ َٗٓز ناظِ عًُإ

                                                                            

87 2016 119 
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رٚص َتطًبللات إراص٠ ازبللٛر٠ ايؾللا١ًَ يًب٦ٝلل١ يف      313

تعظٜللظ ا٫عللتزا١َ ايب٦ٝٝلل١/ حبللح تطبٝكللٞ يف    

 ؽضن١ اسبفض ايعضاق١ٝ

فن١ًٝ عًُإ راٚٚر                                                    .ا.ّ. ر

 ايباسح/ ٖب١ ْادٞ عًُإ

87 2016 147 

عرتاتٝذ١ٝ يف تبين مماصعات أراص٠ رٚص ايكٝار٠ اإل 314

 حبح َٝزاْٞ يف ٚطاص٠ ايعًّٛ   -املٖٛب١ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا

ا.ّ. ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز                                        

ايباسح/  افتداص عبز اسبغني 

 ناطا

87 2016 174 

صٜلللار٠ املٓعُلللات يف إطلللاص مماصعلللات ايكٝلللار٠     315

 –زاْٞ يف ٚطاص٠ ايللٓفط حبللح َٝلل  -ا٫عللرتاتٝذ١ٝ 

 ؽضن١ املؾاصٜا ايٓفط١ٝ

أ. ّ. ر فامٌ محز عًُإ       

 ايباسح/ طاصم ناظِ ايٓافضٟ      

87 2016 191 

َللز٣ تٛافللل فللٓزٚم تُٓٝلل١ ايعللضام ملتطًبللات      316

فٓارٜل ايجض٠ٚ ايغٝار١ٜ رصاعل١ ذبًًٝٝل١  ياطلاص     

قللاْْٛٞ ٚاهلٝهللٌ امل٪عغللٞ عًلل٢ ٚفللل َعللاٜري    

 عاْتٝاغٛ

.ر.صغز ضبُز ظبِ                                                أ.ّ

 ايباسح/ عٛطإ ضبُز عظ ايزٜٔ  

 

87 2016 213 

حبح  -رٚص املٗاصات ايكٝار١ٜ يف ايجك١ ايتٓع١ُٝٝ  317

ذبًًٝٞ يف َضنظ ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح 

 ايعًُٞ ايعضاق١ٝ  .

                                             عٗري عارٍ ساَز ازبارص        .ّ .ر  

 ايباسج١ طٖضا٤ غامن َضداح

 

87 2016 242 

املتغريات اٯ١ْٝ ٚاملغتكب١ًٝ املغاعز٠ يف تطٜٛض  318

رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ١٦ٖٝ اعتجُاص  -املٛاصر ايبؾض١ٜ 

 بغزار.    

 258 2016 87 ّ. ضبُز َعتٛم

ْٛات إعار٠ تأثري اإلبزاا ا٫عرتاتٝذٞ يف َه 319

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٭صا٤  -ٖٓزع١ عًُٝات ا٭عُاٍ 

صبتُا املزصا٤ َٚعاِْٚٝٗ ٚا٫عتؾاصٜني يف 

 ايؾضن١ ايعا١َ ي٬تقا٫ت ٚايربٜز

 275 2016 87 ٜٛعف عبز اإلي٘ أمحز .ّ

تأثري ا٫بعار ايجكافٝل١ يف ا٫را٤ ايتُضٜنلٞ / حبلح     320

 َٝزاْٞ يًُُضمني ايعاًَني يف َغتؾلف٢ ايقلزص  

 يف َٝغإ 

أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار نضِٜ 

 ايهبٝغٞ

 ايباسح/ عضَز عًُإ طباي١

88 2016 1 

مبلللللضسًيت  Six Sigma Leanتطبٝلللللل ارٚات  321

ايتعضٜللف ٚايكٝللاؼ يف تطللٜٛض املٓللتر ازبزٜللز .     

رصاعلل١ سايلل١ يف ايؾللضن١ ايعاَلل١ يًقللٓاعات     

 ايهٗضبا١ٝ٥ 

                                         أ.ر.غغإ قاعِ راٚر

 ّ. عظاّ عبز ايٖٛاب عبز ايهضِٜ

88 2016 26 

قلللزصات ايتذزٜلللز املٓعُلللٞ يف اطلللاص ايكٝلللار٠      322

ا٫عللرتاتٝذ١ٝ حبللح ذبًًٝللٞ َكللاصٕ يف بعللض     

 َغتؾفٝات بغزار

أ.ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ                   

ايباسح/ عٓزؼ ضبغٔ 

 ايهبٝغٞ        

88 2016 48 

اصٟ ٚتأثريٖلا يف ارا٤ املٓعُل١   عٛاٌَ ايتُهني ا٫ر 323

اشبزَٝلل١ حبللح ٚفللفٞ ذبًًٝللٞ ٫صا٤ عٝٓلل١ َللٔ   

َزٜضٜلل١  - اينللباط ايعللاًَني يف ٚطاص٠ ايزاخًٝلل١  

 املضٚص ايعا١َ 

 أ.ر.اٜجاص عبز اهلارٟ اٍ فٝشإ                 

 ايباسح/ ع٤٬ ايزٜٔ بضا ايعاَضٟ  

88 2016 69 

                 أ. ر. فبٝش١ قاعِ ٖاؽِ  لاص َفاُٖٝلٞ أط -إعرتاتٝذٝات ا٫عتجُاص املايللٞ  324

ايباسح/  ٜغض٣ عاَض عبز 

 ايهضِٜ 

88 2016 94 

رٚص إعللرتاتٝذٝات إراص٠ املللٛاصر ايبؾللض١ٜ يف تعظٜللظ  325

 املٗاصات ا٫رصان١ٝ حبح َٝزاْٞ

أ.ّ.ر.غين رساّ ايظبٝزٟ                     

 ايباسح/ عٓاصٜا عبز اهلل ضبُٛر 

88 2016 108 
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ظبللاح اراص٠ املؾللضٚا يف ملل٤ٛ خقا٥لللك املٓعُلل١   326

املتع١ًُ حبح َٝزاْٞ ٫صا٤ ع١ٓٝ َلٔ ايعلاًَني يف   

 اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطضم ٚازبغٛص

 أ.ّ.ر. عًلل٣ٛ ٖاْلٞ ايغاَضا٥ٞ

ايباسح/ عًٞ عبز  اسبغٔ ريٞ 

                اسبغٓاٟٚ            

88 2016 130 

شبزَل١ ايتُضٜنل١ٝ ٚفلل    تكِٜٛ دٛر٠ مماصعل١ ا  327

 َعاٜري عامل١ٝ رصاع١ ساي١ يف َغتؾف٢ طٛط ايعاّ

                     أ . ّ . ر . عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز

 عًٞ سغٔ ناظِايباسح/ 

88 2016 158 

رٚص اهلٓزع١ املتظا١َٓ يف تعظٜظ ا٭را٤ ا٫عرتاتٝذٞ  328

 : حبح تطبٝكٞ يف ؽضن١ ايظٚصا٤ ايعا١َ

ًُإ راٚر                            أ.ّ.ر. فن١ًٝ ع

 ايباسح/ ؽٗبا٤ َاطٕ

88 2016 181 

تطٜٛض املٓتر باعتدزاّ ارٚات ا٫ْتاز ايضؽٝل حبلح   329

تطبٝكٞ يف ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايغٝاصات يف 

 بابٌ / ا٫عهٓزص١ٜ

 ّ. ر . ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب           

ايباسلح/ ابلضاِٖٝ علهضإ عبلز      

 ؾُضٟاهلل  اي

88 2016 207 

تلللاثري تٛقعلللات ايظبلللا٥ٔ ٚارصانلللاتِٗ يف دلللٛر٠  330

 اشبز١َ ا رصاع١ َٝزا١ْٝ ( 

 232 2016 88 ّ. ععز فضز محارٟ 

تأثري إراص٠ ايتغلٝري ايتٓعُٝلٞ يف ايضملا ايلٛظٝفٞ      331

يلللز٣ ايعلللاًَني يف املٓعُللل١ رصاعللل١ َٝزاْٝللل١    

٫عتط٬ا آصا٤ ع١ٓٝ َٔ ايعاًَني يف َعُلٌ بغلزار   

 ايٛطٜض١ٜ -ِٝ(/ بغزارااشب

 249 2016 88 ّ. محظ٠ ضبُز ازببلٛصٟ 

اارٚص إعرتاتٝذٝات إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف تعظٜلظ   332

 حبح َٝزاْٞ ٚطاص٠ ايٓكٌ عًُٝات إراص٠ املعضف١((

               َج٢ٓ طاسِ فٝقٌ ّ.ّ.

 ْٛص خًٌٝ ابضاِٖٝ                 ّ.ّ.

 ّ.ّ. ٚصر٠ عبز اشبايل 

88 2016 271 

رٚص عًُٝات اراص٠ املعضف١ يف ايتغٜٛل ا٫بتهلاصٟ   333

حبح ذبًًٝٞ يع١ٓٝ َٔ َزٜضٟ ايؾلضن١ ايعاَل١   

 يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ  

أ.ر. ف٬ح عبز ايكارص ايٓعُٝٞ                                 

 ّ.ّ .عاَض فزعٛؼ عشٜب

89 2016 1 

ٌ ٚنلضب٤٬/  تكِٝٝ ا٭را٤ املايٞ يلزٚا٥ض بًلزٜات بابل    334

 حبح تطبٝكٞ َكاصٕ 

أ.ر. عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز                     

 ايباسح/ صاعِ ناظِ ايٓافعٞ

89 2016 22 

رٚص مماصعللات اراص٠ املللٛاصر ايبؾللض١ٜ اشبنللضا٤ يف    335

ذبكٝل َتطًبات املٛاط١ٓ ايب١ٝ٦ٝ حبح َٝزاْٞ يف 

 ايؾضن١ ايعا١َ يًظٜٛت ايٓبات١ٝ

 53 2016 89 اٟأ.ّ.ر. غين رساّ  تٓ

٤٬َف١َ ايفضر َا ب٦ٝل١ املٓعُل١ ٚاْعهاعلٗا عًل٢      336

طبضدللات ايعُللٌ   حبللح َٝللزاْٞ يف عللزر َللٔ     

 املقاصف ا٭١ًٖٝ 

أ ّ .ر .عبز ايضمحٔ َقطف٢ ط٘ 

 امل٬                       

 ايباسح/ َٗا فامٌ ابضاِٖٝ

89 2016 76 

ٜٛل  أثض ايجكاف١ ايتغٜٛك١ٝ يف تٛدٗات اراص٠ ايتغل  337

رصاعللل١ ذبًًٝٝللل١ ٯصا٤ عٝٓللل١ َلللٔ امللللزٜضٜٔ يف 

 ؽضن١ اشبطٛط ازب١ٜٛ ايعضاق١ٝ

أ.ّ.ر. ظلللافض عبلللز ضبُلللز ؽلللّبض                                

 ّ.ّ . اْتقاص عظٜظ سغني

89 2016 99 

تكِٜٛ نفا٠٤ ا٫را٤ ايتُضٜنٞ ع٢ً ٚفلل َعلاٜري    338

( حبلح تطبٝكلٞ   W.H.Oَٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ ا

 غتؾفٝات را٥ض٠ َز١ٜٓ ايطبيف َ

أ.ّ.ر.ْاظِ دٛار عبز                                

 ايباسح / عاَض دباص اعٝار٠

89 2016 126 

رصاع١ اثض ايعٛاٌَ اتلزر٠ إلعلرتاتٝذ١ٝ ايتغلعري     339

حبح ذبًًٝلٞ يف علزر َلٔ     –يف ايغٛم ايقٓاع١ٝ 

 ايؾضنات ايقٓاع١ٝ يف ايعضام

 يهعيب                       أ.ّ.ر. ْعُ٘ ؽًٝب٘ عًٞ أ

 ايباسح/ سٓإ ففا٤ عًٞ

89 2016 146 

تبللأٜ املدللاطض٠ ا٫عللرتاتٝذ١ٝ رايلل١ ٫عللتجُاص      340

حبللح تطبٝكللٞ يف عللزر َللٔ  - ايللشنا٤ ايتٓافغللٞ

 –ايؾضنات ايقٓاع١ٝ ايعضاق١ٝ 

أ. ّ. ر. َقللطف٢ َللٓري إمساعٝللٌ                     

 ايباسح/ بغاّ باعِ مجٌٝ

89 2016 164 
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أراص٠ ا٫يتللظاّ ايعللايٞ ٚرٚصٖللا يف ذبكٝللل ايتفللٛم    341

أملٓعُٞ حبح اعتط٬عٞ ٭صا٤ ع١ٓٝ َلٔ امللزٜضٜٔ   

يف ؽضن١ ايفضات ايعا١َ يًقٓاعات ايهُٝاٜٚل١  

 بابٌ\

أ.ّ.ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز                           

ايباسح/ سٝزص غاطٟ ضبُز 

 ايٓقضاٟٚ

89 2016 195 

يقللغري٠ ٚاملتٛعللط١ يف ايتُٓٝلل١   رٚص امل٪عغللات ا 342

ا٫قتقللار١ٜ يف ا٭صرٕ: سايلل١ رصاعلل١ٝ ا َزٜٓلل١   

 اسبغٔ ايقٓاع١ٝ/اصبز( 

اعلللتاس َؾلللاصى/امحز فلللايف   

اهلظاميللل١/ اعلللتاس َؾلللاصى/عًٞ 

 ايؾضفات

89 2016 231 

قٝللاؼ تللأثري ايرتتٝللب ايللزاخًٞ يف صمللا ايظبللا٥ٔ      343

ااملضملل٢( بأعللتعُاٍ منللٛسز عللريفػ عللهٝب     

(Servicescape) 

 249 2016 89 ّ.ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب

تكٝللِٝ ارا٤ املؾللاصٜا ايقللغري٠ عًلل٢ ٚفللل َللزخٌ    344

بطاق١  ا٫را٤ املتٛاطٕ رصاع١ تطبٝكٝل١ يف ؽلضن١   

 ايفنًٞ يًقٓاعات ا٫ْؾا١ٝ٥

ّ.ر. ْغِ ٜٛعف عبللز ايضما                            

         ايباسح/ محٝز َعًّٛ ناظِ                       

89 2016 268 

أعللايٝب ا٫نتغللاب املعللضيف ٚاْعهاعللٗا عًلل٢     345

املعضف١ اين١ُٝٓ حبح َٝزاْٞ يف َغتؾلف٢ طلٛط   

  ايعاّ

                ٜعضب عزْإ ايغعٝزٟ  ّ . ر. 

ضبُز قاعِ عبز اشبايل  ايباسح/ 

 ايبريقزاص         

89 2016 294 

ل صٜللار٠ رٚص ايغللًٛى اإلبللزاعٞ يافللضار يف ذبكٝلل  346

اسبزٜجلللل١ رصاعلللل١ اعللللتط٬ع١ٝ يف  املٓعُللللات

 ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ايقٛف١ٝ يف بغزار 

 316 2016 89 عاي١ٝ دٛار ضبُز عًٞ ّ.

 ( ا عبٛ ثكاف١ اع٤٬ ايٓكز ينُإ اسبضن١ (10ن١ًُ ايعزرا

 ا٫عتاس ايزنتٛص عبز ازبباص ضبُٛر فتاح

 رعُٝز ن١ًٝ ا٫راصٚ ٚا٫قتقار / داَع١ بغزا   

رٚص بعللللض ايعٛاَللللٌ ايتٓعُٝٝلللل١ يف ذبزٜللللز   347

عرتاتٝذٝات اراص٠ املٖٛب١ ا حبلح َٝلزاْٞ يف علزر    

 َٔ َزاصؼ املٖٛٛبني يف ايعضام (

                 أ.ر.عبز ايضطام  ابضاِٖٝ ايؾٝدًٞ

ايباسللح/ علل١ًٝٗ ضبُللز فامللٌ  

 ايعبٝزٟ

90 2016 1 

اْعهاعات ْعلِ ايضفلز املعًَٛلاتٞ يف ايتغلٜٛل      348

بتهلللاصٟ حبلللح ذبًًٝلللٞ يعٝٓللل١ َلللٔ َلللزصا٤ ا٫

 ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ   

 أ.ر. ف٬ح عبز ايكارص ايٓعُٝٞ

 ّ.ّ عاَض فزعٛؼ عشٜب

90 2016 34 

رٚص اإلْتادٝللل١ يف ا٭را٤ امللللايٞ املقلللضيف رصاعللل١   349

 تطبٝك١ٝ يف ع١ٓٝ َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ

       أ. ر عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز           

 ايباسح/ عًٞ عبز ايعظٜظ عباؼ

90 2016 51 

قٝاؼ تبأٜ َغت٣ٛ صما املضم٢ عٔ دٛر٠ اشبز١َ  350

ايطبٝللل١ يف ا٫دٓشللل١ اشبافللل١ يًُغتؾلللفٝات    

 ايعضاق١ٝ اسبه١َٝٛ ٚاشباف١ /حبح اعتط٬عٞ

 ا.ر.ؽٗاب ايزٜٔ محز ايٓعُٝٞ 

 ايباسح/ سغني غاطٟ طٜزإ  

90 2016 77 

يًعلاًَني يف اطللاص ذبًٝلٌ ايٛظٝفلل١   ايتٛافلل املٗللين   351

ٚتقللُُٝٗا حبللح َٝللزاْٞ يف را٥للض٠ ا٫تقللا٫ت     

 ٚتهًٓٛدٝا املعًَٛات يف رٜٛإ صبًػ ايٓٛاب

 أ.ّ.ر ْاظِ دٛار عبز ايظٜزٟ

 ايباسح/ ضبُز دابض ضبُز

90 2016 94 

اْعهاؼ تكِٜٛ ارا٤ ا٫راصات عًل٢ ذبغلني دلٛر٠     352

 ايعٌُ امل٪عغٞ

 و سافغأ . ّ . ر عبز ايٓافض عً

 ايباسح/ َاطٕ ضبُٛر َج٢ٓ

90 2016 123 
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ا٫عللللتجُاص يف تهٓٛيٛدٝللللا املعًَٛللللات ٚرٚصٙ  353

ايتفاعًٞ يف ايع٬ق١ بلني ايكُٝل١ املنلاف١ يلضأؼ     

 ٞ حبلح ذبًًٝلٞ َكلاصٕ     املاٍ ايفهضٟ ٚا٭را٤ امللاي

 بني ؽضنات ايكطاعني ايقٓاعٞ ٚاشبزَٞ

               أ. ّ. ر. َقللطف٢ َللٓري إمساعٝللٌ                  

 ايباسح/ سٓني خايز فايف

90 2016 140 

ربطللللٝط ا٭ستٝادللللات َللللٔ املللللٛار يًُشللللضى  354

ايهٗضبا٥ٞ يف ايب١٦ٝ اينباب١ٝ يًؾلضن١ ايعاَل١   

 يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥

أ.ّ.ر. ٚقلللللال علللللعز خًلللللف                                

 ايباسح/ ضبُز عبلز أمحلز

90 2016 170 

يف اسبز َٔ  GAOضقاب١ اسبه١َٝٛ رٚص َعاٜري اي 355

بعللض ايعللٛاٖض ايغللًب١ٝ عًلل٢ ٚفللل اعللرتاتٝذ١ٝ   

َهافش١ ايفغار / رصاعل١ سايل١ ملهتلب املفلتؿ     

 ايعاّ يف ٚطاص٠ اإلعُاص ٚاإلعهإ

 أ.ّ. ر. ضبُز امحز محز

 ايباسح / فن١ًٝ مشدٞ ناطا

90 2016 198 

ا٫را٤ ايضٜلللارٟ عًللل٢ ٚفلللل ايلللشنا٤ ايتٓافغلللٞ     356

حبللح اعللتط٬عٞ يف عٝٓلل١ َللٔ     ٚا٫عللرتاتٝذٞ

 املقاصف ا١ًٖٝ٫

 218 2016 90 أ.ّ. ر. فن١ًٝ عًُإ راٚر 

تأثري إعلرتاتٝذٝات إراص٠ ا٫ْطبلاا يف املطضاب َلا      357

 بعز ايقز١َ: ايزصاَاتٛصز َتغريًا تفاعًًٝا

 رصاع١ َٝزا١ْٝ يف ؽضن١ اسبفض ايعضاق١ٝ

 240 2016 90 أ.ّ.ر.ضبُللز سغللني َٓٗللللٌ

ٚص مماصعات ايتٛد٘ ايتٓعُٝٞ عبٛ اشبز١َ ٚاثضٙ ر 358

يف تعظٜللظ ارا٤ ايعللاًَني حبللح َٝللزاْٞ يف اَاْلل٘    

 بغزار

 ّ.ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب              

ايباسللح/ َضتنلل٢ عبللز اسبغللٔ  

 عًٞ 

90 2016 266 

تعظٜظ ايشنا٤ ا٫عرتاتٝذٞ علرب اعتكقلا٤ ايٛاقلا     359

ا٫عللرتاتٝذ١ٝ ايتطبٝكلٞ ايفاعللٌ يلٓعِ املعًَٛللات   

حبح تطبٝكٞ يف ؽضنات ا٫تقا٫ت املتٓكًل١ يف  

 إقًِٝ نٛصرعتإ

 291 2016 90 ّ. فضاؼ صسِٝ ْٜٛػ ايعظاٟٚ

اْعهاؼ عًٛنٝات املٛاط١ٓ ايتٓع١ُٝٝ يف ارا٤  360

ايعاًَني رصاع١ اعتط٬ع١ٝ يع١ٓٝ َٔ ايتزصٜغٝني 

 ايعاًَني يف ن١ًٝ رد١ً ازباَع١

 330 2016 90 ّ.ّ. صِٜ َٗٓز محٝز

تأثري اشبطأ ايبؾضٟ يف املداطض املقضف١ٝ ل حبح  361

 دبضٜيب يف عزر َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ اشباف١

           ر. ععز ايعٓظٟأ.

            أ.ّ.ر. فارم ايؾُضٟ 

 ّ.ّ. سغني ٫طّ ايظٜزٟ

91 2016 1 

َٓٗذ١ٝ ايك١ُٝ املناف١ يًُعضف١ بني ايٓعض١ٜ  262

ٕ يف بعض املقاصف حبح َٝزاْٞ َكاص ٚايتطبٝل

 ا١ًٖٝ٫ ايعضاق١ٝ

           أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ 

ّ.ّ. سامت عًٞ عبز اهلل 

 ايقباسٞ

91 2016 27 

تأثري اعار٠ ٖٓزع١ ايعًُٝات ا٫راص١ٜ يف  ا٫را٤  363

حبح يف َهتب املفتؿ ايعاّ يٛطاص٠  -امل٪عغٞ  

 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

               اٚر اي٬َٞ أ.ر .غغإ قاعِ ر

 باعِ سانِ ناظِ/ ايباسح 

91 2016 54 

ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني سذِ املز١ْٜٝٛ ٚايك١ُٝ  364

 ا٫قتقار١ٜ املناف١ يف ظٌ تبأٜ سذِ املٓؾأ٠

أ.ر. فبٝش١   قاعِ  ٖاؽِ                     

ايباسح / َٗزٟ عبز اسبغني  

 نضِٜ

91 2016 70 

يتظاّ ايتٓعُٝٞ ٚع٬قت٘ تكِٜٛ َغت٣ٛ ا٫ 365

رصاع١ َٝزا١ْٝ ذب١ًًٝٝ ٯصا٤  باْنباط ا٫طبا٤/

 ع١ٓٝ َٔ ا٫طبا٤ يف َغتؾف٢ ايضَارٟ ايتعًُٝٞ

                 .ر. ؽٗاب ايزٜٔ محز ايٓعُٝٞ أ

 ضبُٛر امساعٌٝ اهلٝيت /ايباسح 

91 2016 90 
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اتكِٝٝ اشبزَات ايقش١ٝ املكز١َ يف ا٫دٓش١  366

ؾفٝات اسبه١َٝٛ َٔ ٚد١ٗ ْعض   اشباف١ يًُغت

 املضم٢(

                     ايضمحٔ َقطف٢ امل٬ أ.ّ. ر. عبز

 ثاَض نضِٜ ضبُز ايباسح/

91 2016 112 

تطٜٛض ْعاّ إراص٠ ايٓفاٜات ايقًب١ ااحبح تطبٝكٞ  367

 يف َز١ٜٓ اسب١ً((

 

ععزٕٚ محٛر دجري  .أ.ّ.ر

           ايضبٝعاٟٚ

 زسغني صما ععٝ ايباسح/ 

91 2016 129 

املغ٪ٚي١ٝ اإلدتُاع١ٝ َٚعٛقات تطبٝكٗا احبح  368

 َكاصٕ يف رٚا٥ض أَا١ْ بغزار(

 

              عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز  .أ.ّ.ر

ي٪ٟ ضبُز مشػ ايزٜٔ ايباسح/ 

 ضبُز

91 2016 149 

رٚص تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ا٭را٤ ايٛظٝفٞ:  369

صا٤ املقاصف رصاع١ ذب١ًًٝٝ إلدابات ع١ٓٝ َٔ َز

 ٚع٬قتٗا خبقا٥قِٗ ايؾدق١ٝ ايعضاق١ٝ اشباف١

                        أثري أْٛص ؽضٜف أ.ّ.ر.

 ّ. ّ. ب٬ٍ ناٌَ عٛر٠

91 2016 174 

تأثري إعار٠ ٖٓزع١ ايعًُٝات اإلراص١ٜ يف املٛاط١ٓ  370

حبح تطبٝكٞ يف ايؾضن١ ايعا١َ  ايتٓع١ُٝٝ

 يًقٓاعات ا٭يهرت١ْٝٚ

               ُز عًٞ ايعظاٟٚ أ.ّ. ؽفا٤ ضب

 َض٠ٚ بزص طٜا ٜٛعف                        /ايباسح

91 2016 197 

( ٚتأثريٙ QRMايتقٓٝا با٫عتذاب١ ايغضٜع١ ا 371

حبح تطبٝكٞ  ع٢ً دزٚي١ ايعًُٝات ايتؾغ١ًٝٝ

يف ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ / 

 َقٓا ايفاصابٞ

                       اتّٞ.ر.عفاف سغٔ ٖارٟ ايغاع

عشب١ نضّ عبز  ايباسح/

 ايضمحٔ

91 2016 222 

تطٜٛض منٛسز َتعزر اجملا٫ت يف ايتفهري  372

ياراصات يف ايكطاعات املقضف١ٝ  ا٫عرتاتٝذٞ

 ٚايقش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ

 

                  ّ . ر . ٜعضب عزْإ ايغعٝزٟ 

 ايباسح / صا٥ز غامن صسِٝ ازبابضٟ

91 2016 250 

ا٫عتغضام ايٛظٝفٞ يًعاًَني ٚتاثريٙ يف بًٛص٠  373

ايتُاثٌ ايتٓعُٝٞ احبح ذبًًٝٞ ٫صا٤ ع١ٓٝ َٔ 

ايعاًَني يف َقضف ايؾضم ا٫ٚعط ايعضاقٞ 

 ي٬عتجُاص(

 274 2016 91 ّ.ر.ؽٗٓاط فامٌ امحز   

ْعاّ  ع٢ً َتطًبات املغ٪ٍٚ  ا٫ْتاز اثري عٓافضت 374

رصاع١    2004 - 14001 ا٫راص٠ ايب١ٝ٦ٝ ا٫ٜظٚ

 َٝزا١ْٝ يف ؽضن١ غاط ايؾُاٍ

ضبُز ابضاِٖٝ ضبُز سغني  ّ.ّ.

 ازببٛصٟ

91 2016 299 

تٛظٝللف اسبًللٍٛ اإلبزاعٝلل١ يتشكٝللل َتطًبللات      375

 - يًذٛر٠ يف َؾاصٜا َٝاٙ ايؾلضب   ايتشغني املغتُض

 -حبح َٝزاْٞ يف را٥ض٠ َا٤ بغزار

ف٬ح ايزٜٔ عٛار نضِٜ  .أ.ر

               ايهبٝغٞ

 سغني خنض امحزايباسح / 

92 2016 1 

اعرتاتٝذ١ٝ تطلٜٛض امللٛاصر ايبؾلض١ٜ ٚ اْعهاعلٗا      376

يف   رصاعلل١ سايلل١ عًلل٢ دللٛر٠ اشبللزَات ايبًزٜلل١

  ايزٚا٥ض ايبًز١ٜ يف نضب٤٬ املكزع١

                            فبٝش١ قاعِ ٖاؽِ املٛعٟٛ .أ. ر

ايباسح/ عباؼ َظٖض عانٍٛ 

 ايؾب٬ٟٚ

92 2016 35 

تؾدٝك ٚاقا ايفذ٠ٛ ملتطًبات ْعاّ اراص٠  377

اعتُضاص١ٜ ا٫عُاٍ ع٢ً ٚفل املٛافف١ ايزٚي١ٝ 

( يف ؽضن١ َقايف ايٛعط ISO 22301:2012ا

 اَقف٢ ايزٚص٠(

                               اهلارٟ آٍ فٝشإ   أ ر. إٜجاص عبز

 ايباقٞ عذ٢ عًٞ عبز /ايباسح

92 2016 66 

ِ ايتٓعُٝٝلل١ ٚتأثريٖللا يف ا٭را٤ ا٫عللرتاتٝذٞ ايكللٝ 378

 حبح َٝزاْٞ َكاصٕ بني داَعيت بغزار ٚايٓٗضٜٔ 

 أ.ّ.ر. عبز ايضمحٔ َقطف٢ امل٬                             

 ايباسح/ ي٢ًٝ ععٝز أمحز

92 2016 89 
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تكِٝٝ ايرباَر ايتزصٜب١ٝ يف إطاص منٛسز  379

Kirkpatrick / فش١  حبح َٝزاْٞ يف را٥ض٠

 َٝغإ

                                  أ.ّ.ر.  ْاظِ دٛار عبز ايظٜزٟ

 عًٞ ٖاؽِ ضبُز /ايباسح

92 2016 112 

َتطًبللات دللٛر٠ ايتعًللِٝ ايعللايٞ ٚأْعهاعللٗا يف   380

رصاعللل١ َٝزاْٝللل١ _ذبكٝلللل ايتفلللٛم ايتٓعُٝلللٞ 

 زباَعيت بغزار ٚايٓٗضٜٔ

                            ايٓافض عًو سافغ  عبز .أ.ّ.ر

 اسبهِٝ عبز أثاص عبز /ايباسح

 ايٖٛاب

92 2016 135 

تأثري ا٭منلاط ايكٝارٜل١ يف إراص٠ ا٭طَلات بتٛعلٝط      381

حبللح َٝللزاْٞ يف َكللض  –ايتدطللٝط اإلعللرتاتٝذٞ 

 ٚطاص٠ ايهٗضبا٤

أ.ّ. ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز                                 

 ايباسح/ مش٢ باعٌ َعفض

92 2016 159 

ذبغني أرا٤ ايع١ًُٝ ايتُضٜن١ٝ عًل٢ ٚفلل أبعلار     382

 دزٚي١ اشبز١َ: حبح َٝزاْٞ   

                                أ . ّ .ر. فن١ًٝ عًُإ راٚر 

ايباسح/ فٝقٌ ع٬ٟٚ ْع١ُٝ 

 ايفضطٛعٞ

92 2016 197 

 راص٠ ا٫را٤ يف ذبكٝل ايٓذاح املٓعُٞرٚص ا 050

 

أ.ّ. ر. فامٌ محز عًُإ 

                       ايكٝغٞ

 ايباسح/ ففا ضبُز ابضاِٖٝ                    

92 2016 221 

ْعاّ ايتزاٍٚ ا٫يهرتْٚٞ ٚاْعهاع٘ يف َ٪ؽلضات   384

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يف عٛم  - تزاٍٚ عٛم ا٫ٚصام املاي١ٝ

 -ايعضام يٮٚصام املاي١ٝ 

                          أ.ّ.ر. ٖؾاّ طًعت عبز اسبهِٝ

 . عُار عبز اسبغني ريٍّٛ

92 2016 251 

ٍ اشبزَات ايقش١ٝ تكِٝٝ دٛر٠  385 منلٛسز   بأعلتعُا

5Qs  ًُٞٝحبح تطبٝكٞ يف َغتؾف٢ بغزار ايتع 

                        ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛابّ.

                  سٝزص َٓقٛص ناظِ/ايباسح

92 2016 265 

٭منللٛسز ايكبللٍٛ  مماصعلل١ ايتللزقٝل املغللتُض ٚفكللًا 386

ايتهٓٛيٛدٞ: رصاع١ ذب١ًًٝٝ يع١ٓٝ َٔ َهاتب 

   ايتزقٝل ايعضاق١ٝ

 249 2016 92 ا٤٫ عبز ايٛاسز سْٕٛ ّ.ر.

ايتدطٝط ا٫عرتاتٝذٞ يًُٛاصر ايبؾلض١ٜ ٚأثلضٙ يف    387

 ٞ حبللح َٝللزاْٞ يف ٚطاص٠  /َضاسللٌ املغللاص ايللٛظٝف

 ايقش١

 315 2016 92 َج٢ٓ طاسِ فٝقٌ ّ.ّ.

اٍ ايفهلللضٟ ٚاْعهاعللل٘ عًللل٢ عٛا٥لللز  صأؼ املللل 388

ا٫عتجُاص حبح تطبٝكٞ عًل٢ عٝٓل١ َلٔ املقلاصف     

املزصد١ أعلُٗٗا يًتلزاٍٚ يف علٛم ايعلضام يلٮٚصام      

 املاي١ٝ

 344 2016 92 ّ.ّ. طبًز محظ٠ دزٚا

اختباص ا٫عتكضاص املايٞ يًكطاا املقلضيف يف ايعلضام    389

 9002-9002ع٢ً ٚفل ايٓغب املعٝاص١ٜ خ٬ٍ املز٠ 

 360 2016 92 ّ. َٗا َظٖض ضبغّٔ.

 بكًِ ا٫عتاس ايزنتٛص  اعُار ضبُز عًٞ ايعاْٞ(  :(10ان١ًُ ايعزر

 ػ ايتشضٜضلص٥ٝ                                                                                                                                                                      

رٚص ايهفا٠٤ يف ا٭را٤  املقضيف: حبح تطبٝكلٞ يف   390

 اشباف١ ع١ٓٝ َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ

أ.ر. عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز                                    

 ايباسح /امحز عًٞ سغني

93 2016 1 

تكِٝٝ بضاَر ايتزصٜب اشبافل١ بتؾلدٝك ايفغلار     391

 ا٫راصٟ ٚاملايٞ

                       عبز ايضمحٔ َقطف٢ امل٬ .ّ.رأ.

 َ٪ٜز خظعٌ سبٝب               / ايباسح

93 2016 27 

392    ٌ  ْكٌ ايتزصٜب يف اطاص رعِ خقلا٥ك ب٦ٝل١ ايعُل

 ايعاَني حبح َٝزاْٞ يف َهاتب املفتؾني

                         أ.ّ.ر. غين رساّ تٓاٟ ايظبٝزٟ 

ضٟ ايباسح / ْٛص سغني فد

 اسبزٜجٞ

93 2016 43 
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أْعهاؼ أعرتاتٝذ١ٝ أختٝاص ايعاًَني ع٢ً صأؼ  393

 احبح َٝزاْٞ يف داَع١ بغزار( املاٍ ايبؾضٟ

                                  ْاظِ دٛار عبز  .أ.ّ.ر

 ايباسح/ ؽُٝا٤ صٜا  خًٝف١

93 2016 64 

ايعنللٛ يف اإليتللظاّ   –إْعهللاؼ تباريٝلل١ ايكا٥للز    394

 حبح َٝزاْٞ يف ٚطاص٠ ايزفاا ايعضاق١ٝ ايتٓعُٝٞ

                               أ.ّ.ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز 

 ٚعاّ خايز ايتُُٝٞ /ايباسح

93 2016 90 

ا٫عتُار ا٫نارميٞ َٔ ٚدٗل١ ْعلض ايتزصٜغلٝني     395

ايعضاقٝني املغرتبلني ٚتلأثريٙ يف ا٭را٤ ا٫علرتاتٝذٞ    

 اْٞحبح َٝز –مل٪عغات ايتعًِٝ ايعايٞ 

                           عبز ايٓافض عًو سافغ .أ.ّ.ر

 آٜلللل٘ طايب مجٝللللٌ  / ايباسح

93 2016 124 

تكِٝٝ املؾضٚعات خل٬ٍ فلرت٠ ايتؾلغٌٝ ايتذلضٜيب      396

حبللح –ٚفللل َعٝللاص ايهًفلل١ ٚازبللٛر٠ ٚايٛقللت    

تطبٝكللٞ يف املزٜضٜلل١ ايعاَلل١ يتللٛط ٜللا نٗضبللا٤  

 ايضفاف١

                                  رأ.ّ.ر.فن١ًٝ عًُإ راٚ

 ايباسح/ ٢َٓ ف٪ار عبز اهلارٟ

93 2016 142 

  اراص٠ َؾضٚا صباصٟ بًز ايهبري باعتدزاّ أعلًٛب  397

 ايربصب١ با٭ٖزاف

                               ٚقال ععز خًف  أ.ّ.ر.

أصبز عباؼ عبز ايضسِٝ  ايباسح/

 ايبًزاٟٚ

93 2016 162 

را٤ يًغٝاعات ٚايرباَر ٚفكلًا يًلزيٌٝ املعلز    تكِٝٝ ا٫ 398

َللٔ قبللٌ ضبهُلل١ ايتللزقٝل اهلٛيٓزٜلل١ ٚرٜللٛإ  

ايضقابلل١ املايٝلل١ ارصاعلل١ سايلل١ يف ؽللضن١ ٚاعللط  

 ايعا١َ يًقٓاعات ايٓغٝذ١ٝ(

                                        أ.ّ.ر.عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز

 ايباسح /سٝزص سغٔ خٓذض

93 2016 195 

ٞ ايب٦ٝلللٞ يف املٓلللاٖر ايتعًُٝٝللل١ ٚرٚصٙ يف ايلللٛع 399

 ايتدطٝط املغتزاّ يًب١٦ٝ

                             أ.ّ.ر. كامض محٝز َٗزٟ

ايباسح/عُاص عبز ايهضِٜ 

 خٝطإ

93 2016 214 

ايفغار امللايٞ ٚاإلراصٟ : َفَٗٛل٘   أعلباب٘   أْٛاعل٘      400

 ٚعبٌ َعازبت٘ يف ايعضام

                                    اِْٖٝٛاٍ طاصم ابض .. ّ . رأ

 ّچايباسح / ٚا٥ٌ عشب سا

93 2016 224 

تبين َغت٣ٛ ا٫ْتُلا٤ يٮْؾلط١ اسبامسل١ يف بٓلا٤      401

رصاعللل١ اعتكقلللا١ٝ٥  أمنلللٛسز عًغللل١ً املعضفللل١

 ذبًًٝٝللل١ باعتُلللار َعُاصٜللل١ املٓطلللل املنلللبب   

 يًُٓعُات املزفٛع١ باملعضف١

                         اهلل املعامٝزٟ َعٔ ٚعز أ.ّ.ر.

ازبباص إبضاِٖٝ  َٓاٍ عبزايباسح/ 

 ايغُاى

93 2016 242 

رٚص ايع٬قللات ايعاَلل١ يف تعظٜللظ دللٛر٠ اشبزَلل١    402

حبلح َٝلزاْٞ يف ؽلضن١ اشبطلٛط      اسبه١َٝٛ

 ازب١ٜٛ ايعضاق١ٝ

                                           ّ.ر.عٗري عارٍ ازبارص

 غٔعًٞ عزْإ س/ ايباسح 

93 2016 261 

اعتدزاّ اسبٛعب١ ايغشاب١ٝ ايعاَل١ ٚاشبافل١ يف    403

 تطٜٛض ْعاّ تكِٝٝ ا٭را٤ ايغٟٓٛ 

 ملٓتغيب ازباَعات ايعضاق١ٝ: رصاع١ َكاص١ْ

عاَض عبز ايضطام عبز اتغٔ  ّ.ر.

 ايٓافض

93 2016 287 

تٛظٝف املعضفل١ اينل١ُٝٓ يًُلزصا٤ يف اراص٠ امللٛاصر      404

 ١ايبؾض١ٜ ا٫يهرتْٚٝ

 314 2016 93 ّ.ّ. سغني ٚيٝز سغني

 ابكًِ ا٫عتاس ايزنتٛص  عُار ضبُز عًٞ ايعاْٞ (  (49ان١ًُ  ايعزر

 ص٥ٝػ ايتشضٜض                                                                                                                                                                    

أْعهللاؼ َللٓٗر ا٭راص٠ ايضؽللٝك١ عًلل٢ مماصعللات   405

حبلح َٝلزاْٞ يف ؽلضنات    " اراص٠ املٛاصر ايبؾلض١ٜ  

 "اعٝا عٌٝ( -ا٫تقاٍ يف ايعضام ا طٜٔ

أ. ّ. ر. غين رساّ تٓاٟ ايظبٝزٟ                             

 ايباسح/ صغز مجاٍ داعِ

94 2016 1 
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يًتغللللللٜٛل ٚرٚصٙ يف  ايتٛدلللللل٘ ا٫دتُللللللاعٞ 406

 حبح تطبٝكٞ –اعرتاتٝذٝات ايتٓافػ 

ر . ععزٕٚ محٛر دجري  ّ. أ.

 ايضبٝعاٟٚ                  

ايباسح/ َٗزٟ سٕٓٛ سغني  

 ايع٬م

94 2016 26 

رٚص املض١ْٚ ايتٓع١ُٝٝ ٚاْعهاعاتٗا يف ا٫عتذاب١  407

  _يتشكٝل َتطًبات ا٫را٤ ايعايٞ 

 "ٜاتحبح َٝزاْٞ يف قطاا ايبًز"

            أ.ّ.ر. ْاظِ دٛار ايظٜزٟ                 

ايباسح / ققٞ امساعٌٝ َزب 

 اشبظصدٞ

94 2016 50 

( يف تعظٜظ أرا٤ املؾاصٜا CPM/PERTرٚص إعًٛبٞ ا 408

رصاعل١ تطبٝكٝل١ يف قغلِ املؾلاصٜا يف     " اإلْؾا١ٝ٥

 "رٜٛإ ضبافع١ بغزار

           أ.ّ.ر. فن١ًٝ عًُإ راٚر                  

ايباسح / طٜٓب ٖارٟ سغني 

 املٛاؽٞ

94 2016 84 

ابعلللار ايضؽلللاق١ ايغلللرتاتٝذ١ٝ ٚتهٝٝفٗلللا يف     409

َٓعُللات ا٫عُللاٍ / حبللح َٝللزاْٞ ذبًًٝللٞ يف     

 ؽضن١ آعٝاعٌٝ يٮتقا٫ت املتٓك١ً

أ. ّ. ر. عٓا٤ عبز ايضسِٝ                                

 ايباسح / ع٬ فامٌ

94 2016 112 

رٚص ايكٛاعز ايكا١ْْٝٛ يف اسبز َٔ دضا٥ِ ايٛظٝفل١   410

ايعاَلل١ احبللح يف َهتللب املفللتؿ ايعللاّ يللٛطاص٠    

 ايب١٦ٝ(

أ.ّ.ر. ضبُز امحز محز                           

 ايباسح/ خٓغا٤ دٛار سغني

94 2016 138 

تكٝلِٝ أرا٤ ايعلاًَني يف   يتٛظٝف املكاص١ْ املضدع١ٝ  411

حبلح   –ُٛاصر ايبؾلض١ٜ  ذبكٝل َتطًبات ازبٛر٠ يً

 ٞ يف َهتللب املفللتؿ ايعللاّ / َ٪عغللل١     تطبٝكلل

 ايؾٗزا٤

أ.ّ.ر. عبز ايٓافض عًَو سافغ                       

ايباسح/ إبضاِٖٝ ْقري ضبُز 

 عًٞ اشبفادٞ

94 2016 152 

رٚص مماصعات اراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف فاعًٝل١ اراص٠   412

ٞ  ٚففٞ "حبح ا٫طَات ايتٓع١ُٝٝ  ٚطاص٠ يف ذبًًٝل

 ايعضاق١ٝ" ايزاخ١ًٝ

أ.ّ.ر. فامٌ محز عًُإ                      

ايباسح/  صافلللز عبلللز ايٛاسلللز 

 َٗاٟٚ

94 2016 183 

ا٭ثٓٛدضافٝلللللللا ايتٓعُٝٝللللللل١ ٚإْعهاعلللللللٗا   413

رصاعللل١ سايللل١ يف داَعللل١  ايضْاْللل١ ايكٝلللار٠ يف

 ايهٛف١

 أ.ّ.ر. يٝح عًٞ ٜٛعف اسبهِٝ                       

 .ّ. يٝح طٖري ايغهايف ّ

ايباسح / عقاّ  عًٟٝٛ فاسب 

 ايعبٝزٟ

94 2016 204 

رٚص قِٝ ثكاف١ املٓعُل١ يف ذبغلني دلٛر٠ خزَل١      414

حبلح َكلاصٕ بلني َغتؾلف٢     "ايضعا١ٜ ايتُضٜن١ٝ 

ايضَلللارٟ ايتعًُٝلللٞ ايعلللاّ َٚغتؾلللف٢ بغلللزار    

 "ايتعًُٝٞ

ّ.ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب                             

 ايباسح/ َضٚإ ْعُٞ عٛار

94 2016 229 

 رٚص ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ يف ا٫غرتاب ايتٓعُٝٞ 415

 

ّ. ر. عٗري عارٍ ازبارص                                  

 ايباسح/ ع٬ باعِ ايعاًَٞ

94 2016 257 

أثلللض ايتلللزصٜب يف  ذبكٝلللل ا٫يتلللظاّ ايتٓعُٝلللٞ    416

ع١ٝ يعٝٓل١  رصاعل١ اعلتط٬  " يًعاًَني يف املٓعُات

 "َٔ ايعاًَني  يف ايؾضن١  ايعا١َ يًظٜٛت ايٓبات١ٝ

 872 2016 94 ّ. عاي١ٝ دٛار ضبُز عًٞ

ا٫يتظاّ ايتٓعُٝلٞ ٚرٚصٙ يف تعظٜلظ ارا٤ ايعلاًَني :     417

حبح اعتط٬عٞ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ املزصا٤ ٚايعاًَني يف 

 ايؾضن١ ايعا١َ ملٓتٛدات ا٫يبإ 

 103 2016 94 ّ.ّ. امحز عباؼ محارٟ

تأثري ايقش١ ايتٓع١ُٝٝ يف ا٫يتظاّ ايتٓعُٝٞ يز٣  418

يف نًٝلل١ املللإَٔٛ   اعنللا٤ اهل٦ٝلل١ ايتزصٜغلل١ٝ   

 ازباَع١: حبح اعتط٬عٞ

طاصم طع١ُ عط١ٝ                           .ّ.ّ

 ّ.ّ. آ١َٓ عبز ايهضِٜ َٗزٟ

94 2016 183 
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 بكًِ ايزنتٛص دعفض باقض صبٝز ايزدًٝٞ (95ان١ًُ  ايعزر

 داَع١ بغزار   /عُٝز ن١ًٝ  ا٫راص٠ ٚا٫قتقار                                                                                   

تكِٝٝ ارا٤ َهاتب املفتؾني ايعاَني يف اسبلز َلٔ    419

احبلح َٝلزاْٞ    ٚفلل َ٪ؽلضات عاملٝل١    ايفغار عًل٢ 

 َكاصٕ(

                     أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ 

 ايباسح/ ط٬ٍ َتعب                                                         

95 2017 1 

يًتقلُِٝ ايتٓعُٝلٞ    Star modelتطبٝل منلٛسز   420

ع٢ً ا٭را٤ ايقلشٞ ٚأبعلارٙ     ٚاْعهاعات َتغريات٘

 رصاع١ َٝزا١ْٝ يف َغتؾفٝات َز١ٜٓ ايطب

                                  أ.ر. ععز عًٞ ايعٓظٟ 

 ّ. َقطف٢ دعفض عٝغ٢

95 2017 26 

-Leaderايعنلٛ  -َز٣ تأثري ْعضٜل١ تبلارٍ ايكا٥لز    421

member Exchange   ٞ  " يف تعظٜظ ايضما ايلٛظٝف

 "ارصاع١ ذب١ًًٝٝ يف ؽضن١ اعٝاعٌٝ ي٬تقا٫ت(

                 أ.ر.اْتعاص امحز داعِ ايؾُضٟ

 ٖاب      ّ.ّ. فار١ٜ يطفٞ عبز ايٛ

95 2017 55 

 –تأثري صٚس١ٝ َهإ ايعٌُ يف ادباٖات ايعاًَني  422

حبح َٝزاْٞ يف عزر َٔ َغتؾفٝات را٥ض٠ فلش١  

 بغزار/ ايضفاف١

                    أ.ر. عبز ايضطام ابضاِٖٝ ايؾٝدًٞ 

 ّ.ع٢ًُ ستٝت١ صس١ُٝ

95 2017 75 

 AACSBاَهاْٝللل١ تطبٝلللل َعلللاٜري اعتُلللار    423

 نًٝات ا٫راص٠ ٚا٫قتقار رصاع١ سايل١  ايزٚي١ٝ يف

 يف ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/داَع١ بغزار

                أ.ّ.ر. عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز

ايباسح / َقطف٢ َٗٓز ضبُز 

 عًٞ

95 2017 99 

ذبًٝللٌ ايكُٝلل١ املنللاف١ يًُٛدللٛرات املعضفٝلل١      424

( يف ع١ٓٝ َٔ ؽلضنات  VAICباعتدزاّ َكٝاؼ ا

 ايكطاا ايقٓاعٞ

                            أ.ّ.ر. أٜار طاٖض ضبُز

 ّ. عًٝا٤ داعِ ضبُز

95 2017 128 

صعِ ايغٝاعات اتًٝل١ ٚأثضٖلا عًل٢ أرا٤ ضبافعل١      425

 بغزار

                       أ.ّ.ر.فضح مٝا٤ سغني

 ضبُز عبز اهلل اَني ّ. ّ.

95 2017 146 

َلل١ اعللتدزاّ بعللض أرٚات ازبللٛر٠ يتشغللني اشبز  426

"حبللح َكللاصٕ بللني َغتؾللف٢ بغللزار ٚ    ايقللش١ٝ

 ايريَٛى ايتعًُٝٝني"

                أ.ّ.ر. ٖاي١ محز َادٛر

ايباسح / إٜٗاب ٜاعني سٜاب 

 ايُٓضاٟٚ

95 2017 171 

علللرتاتٝذ١ٝ تكلللِٜٛ ا٫را٤ ٚتأثريٖلللا يف ذبكٝلللل   427

رصاع١ َٝزا١ْٝ يف َهتلب    ايفاع١ًٝ ايتٓع١ُٝٝ:

 ٫تقا٫تاملفتؿ ايعاّ يف ٚطاص٠ ا

              أ.ّ.ر. عبز ايٓافض عًو 

 ايباسح/ ْرباؼ ْادٞ صطٚقٞ

95 2017 198 

املفاملل١ً بللني خٝللاصات اشبقدقلل١ يؾللضنات      428

بأعلتدزاّ ايتشًٝلٌ ا٫علرتاتٝذٞ     املكا٫ٚت ايعا١َ

 يًب١٦ٝ اشباصد١ٝ: رصاع١ َٝزا١ْٝ

              ّ . ر . امحز ْظاص مجٌٝ 

 ْع١ُايباسح / امسا٤ سبٝب 

95 2017 223 

رٚص ضباعب١ املغ٪ٚي١ٝ يف اظباح  ا٫فل٬ح  ا٫راصٟ   429

 "حبح تطبٝكٞ يف َزصع١ ثا١ْٜٛ"  ٚاملايٞ/

 240 2017 95 ّ. ر. سٓإ عبز اهلل  سغٔ

ايكٝار٠ اإلعرتاتٝذ١ٝ ٚرٚصٖلا يف تفعٝلٌ ا٭را٤    430

 " ذب١ًًٝٝ رصاع١" املٓعُٞ 

 255 2017 95 ّ.ّ. َج٢ٓ طاسِ فٝقٌ

تطللللٜٛض َٓعَٛلللل١ أخ٬قٝللللات اإلراص٠ يتعظٜللللظ   431

املغ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يًُ٪عغات اسبه١َٝٛ يف 

اجملتُا ايعضاقٞ رصاعل١ ذبًًٝٝل١ عًل٢ عٝٓل١ َلٔ      

ايكٝللارات ايعًٝللا ٚايٛعللط٢ يف ص٥اعلل١ ازباَعلل١     

 ايعضاق١ٝ

                  عًٞ عبز ايغ٬ّ عبز ايزا٥ِ  .ّ. ّ

 عبز اشبايل ٖؾاّ ٜٛعف .ّ. ّ

95 2017 281 
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 بكًِ ا٫عتاس ايزنتٛص  عُار ضبُز عًٞ ايعاْٞ        (49ان١ًُ  ايعزر                

 ص٥ٝػ ايتشضٜض                                                                                                                                               

اينلل١ُٝٓ يًُللزقكني ٚاْعهاعللٗا عًلل٢    املعضفلل١ 432

 نياَبعض َهاتب املفتؾني ايع أرا٤فاع١ًٝ 

أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار نضِٜ 

              ايهبٝغٞ

 َقطف٢ خنري سغني                             /ايباسح  

96 2017 1 

تؾدٝك ٚذبزٜز َغت٣ٛ املٛاط١ْ بني ايٛقت املتلاح   433

١ يعٝٓلل١ َللٔ أطبللا٤ يًشٝللا٠ ٚايعُللٌ: رصاعلل١ سايلل

 َغتؾفٝات َز١ٜٓ ايطب

أ. ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ                         

 ّ. َقطف٢ دعفض عٝغ٢

96 2017 28 

ٚرٚصٖا يف ذبغلني َغلت٣ٛ    اإلعرتاتٝذ١ٝايٝكع١  434

اشبللللزَات ايتُضٜنلللل١ٝ / حبللللح تطبٝكللللٞ يف  

 َغتؾف٢ غاطٟ اسبضٜضٟ

                              فن١ًٝ عًُإ راٚر .أ.ّ.ر

 إبضاِٖٝسغني عًٞ /  ايباسح

96 2017 47 

املعاٜري ايتدطٝط١ٝ يتٛقٝا املٓؾلتت ايضٜامل١ٝ يف    435

  َز١ٜٓ نضب٤٬ املكزع١

 

أ. ّ. ر. َقلللطف٢ عبلللز ازبًٝلللٌ  

                  إبضاِٖٝ

                         ّ.ّ خٓغا٤ عبز ايضمحٔ   

                                                                               سٝزص داعِ عضْٛل       ايباسح/  

96 2017 66 

ذبًٝللٌ طبللاطض املؾللضٚعات عًلل٢ ٚفللل ْعللاّ إراص٠   436

املؾللاصٜا ا٫سرتافٝلل١  رصاعلل١ سايلل١ يف ؽللضن١   

 املٓقٛص ايعا١َ يًُكا٫ٚت اإلْؾا١ٝ٥

                                أ.ّ.ر. ْغِ سغني ْع١ُ  

 ع٣ًٛ فايف عًٞ                    ايباسح/

96 2017 82 

ذبزٜلللز ايعٛاَلللٌ املللل٪ثض٠ بإْتادٝللل١ اشبزَللل١    437

ايتُضٜنلل١ٝ حبللح  دبللضٜيب يف َغتؾللف٢ ايبتللٍٛ 

 ايتعًُٝٞ َٚغتؾف٢ بعكٛب١ ايتعًُٝٞ ايعاّ

ّ. ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب                        

ايباسح/ ضبُز طٜز عباؼ 

                                      زبٛصاْٞا

96 2017 102 

فللٓارٜل  إلْؾللا٤ايب٦ٝلل١ ايعضاقٝلل١  ٥٬َُلل١َللز٣  438

 ايتشٛط يف ايعضام

                                  امحز ْظاص مجٌٝ ّ.ر.

 طٖضا٤ نضِٜ ضبُز ايباسح /

96 2017 381 

 ظلٌ  يف املداطض اييت تٛاد٘ ايغٝاس١ ٚعبٌ إراصتٗلا  439

 رصاع١ ْعض١ٜ ايتشزٜات املعافض٠

 397 2017 96 ّ.ر. عامل محٝز عامل

تاثري ايشنا٤ ا٫عرتاتٝذٞ يف َٓع١ُ ا٫را٤ ايعايٞ  440

رصاعلل١ اعللتط٬ع١ٝ ملللزٜضٟ َضنللظ اَللضا  ٚطصا 

 بغزار –ايه٢ً مبز١ٜٓ ايطب 

 399 2017 96 ّ. قبػ طٖري عبز ايهضِٜ دعفض

441   ٙ رصاعل١   ٭بلزاا ايلتكين  ايف  ايلتُهني اإلراصٟ ٚأثلض

يف ايؾللللضن١ ايعاَلللل١ يًقللللٓاعات   ذبًًٝٝلللل١

 ايهٗضبا١ٝ٥

 329 2017 96 ّ. ع١ٝٓ ناظِ تضنٞ

ايٝكعلللل١ اإلعللللرتاتٝذ١ٝ ٚتأثريٖللللا يف ايٓذللللاح  442

ايتٓعُٝٞ: حبلح اعلتط٬عٞ يف ؽلضن١ ايفلاصؼ     

 ايعا١َ  ٚطاص٠ ايقٓاع١

 801 2017 96 ّ.ّ. طٜز خٛاّ ضبُٛر

 بكًِ ا٫عتاس ايزنتٛص عُار ضبُز عًٞ ايعاْٞ (47انًُ٘ ايعزر                                         

 ضٜضص٥ٝػ ايتش                                                                                                                                                                             

 خقٛفلل١ٝ عُللٌ املضاقللب املللايٞ ٚأثضٖللا يف ا٭را٤    442

 "رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ٦ٖٝات ايضقاب١ املاي١ٝ"

                   أ. ر عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز

ايباسح / ععز فامٌ ٖاؽِ 

 ايعذًٝٞ

97 2017 3 
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ابتظاط ايظبٕٛ عاطفًٝا ٚاسبز َٓ٘ باعتدزاّ تقٓٝف  443

 ك١ٝ ٯصا٤ رصاع١ تطبٝ" املٓتر ازبزٜز 

ع١ٓٝ َٔ ايظبا٥ٔ ايشٜٔ ٜتعإًَٛ َا ؽضن١ سص٠ٚ 

 "ا٫قتقار يًُٛار املٓظي١ٝ يف ايٓذف ا٫ؽضف

 أ. ر. ٜٛعف سذِٝ ايطا٥ٞ           

 ّ. سٝزص داعِ عبٝز           

 ّ.  َٗٓز محٝز ٜاعض 

97 2017 87 

اثللض دللٛر٠ ايتقللُِٝ املعُللاصٟ يف بٓللا٤ ايتٓافغلل١ٝ   444

 يف ٚطاص٠ ا٫عهإ   يؾضنات املكا٫ٚت

 ٚايتعُري ايعضاق١ٝ  

     أ.ر. ْع١ُ عباؼ اشبفادٞ  

     أ.ّ.ر. عاَض عبز ايًطٝف ايعاَضٟ  

 ّ. َقزم سٕٓٛ ايهعيب

97 2017 44 

ايكٝار٠ ا٫عرتاتٝذ١ٝ ٚتأثريٖا يف ذبكٝل ايغُع١  445

حبللح ذبًًٝللٞ يف بعللض رٚا٥للض ٚطاص٠   ايتٓعُٝٝلل١ 

 َضنظٜا ٚا٫عُاص  املُٛي١ ا٫عهإ 

                       أ. ّ.ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز 

 ايباسح/ طٜار عًٞ عباؼ                                                                  

97 2017 75 

 –رٚص ايشنا٤ ايجكلايف يف صعلِ ايغٝاعل١ اتًٝل١      446

 حبح َٝزاْٞ

                                       ت٬ عافِ فا٥ل  .أ.ّ.ر

ايباسح / سٓني قاعِ سغٔ 

 ايؾُضٟ

97 2017 97 

ٖٓزع١ ايعًُٝات ا٫راص١ٜ يف مل٤ٛ ايتٛدل٘    أعار٠ 447

ا٫عرتاتٝذٞ   حبح َٝزاْٞ يع١ٓٝ ايكٝارات ايعًٝا 

 يف ٚطاص٠ ايٓفط

                          ْغضٜٔ داعِ ضبُز .أ.ّ.ر

 عًٞ خًف طٜٓب ابٛايباسح/ 

97 2017 129 

املللضح يف َهللإ ايعُللٌ نُللتغري تفللاعًٞ بللني    448

اعلللتكا١َ ايكٝلللار٠ ٚايتلللأيل ايتٓعُٝلللٞ  ارصاعللل١  

 تطبٝك١ٝ يف داَع١ ايهٛف١(

 153 2017 97 ايعابزٟ دٝار عًٞ صطام أ. ّ. ر.

قٝللاؼ دللٛر٠ اشبللزَات املقللضف١ٝ ا٫علل١َٝ٬ َللٔ   449

رصاعلل١ تطبٝكٝلل١ عًلل٢ بعللض   "َٓعللٛص ايعُلل٤٬  

 "١ٜاملقاصف ا٫ع١َٝ٬ ايغعٛر

أ.ّ.ر.فارم أمحز عبز اهلل 

 ايغب٦ٞ

97 2017 174 

تكٝللِٝ صمللا ايظبللٕٛ عللٔ اشبللزَات ايتُضٜنلل١ٝ      450

باعتُلللار ايُٓلللٛسز ايتفلللاعًٞ يغلللًٛى امللللضٜض   

(PSNCS) ايهٓلزٟ   ٢حبح تطبٝكٞ يف َغتؾف

 ايتعًُٝٞ ٚايريَٛى ايتعًُٝٞ

                    ّ. ر. ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب 

ٝلًلف ايباسح/ ضبُز طبل

 سللاٟٚ ايتُُٝٞ

97 2017 193 

اعلللتدزاّ بعلللض قٛاعلللز ازبزٚيللل١ ي٬ًُنلللات  451

حبح تطبٝكٞ " ايعًُٝات  أرا٤ ايتُضٜن١ٝ يتشغني

 "يف َغتؾف٢ ايؾٗٝز ايقزص ايعاّ 

                                ّ.ر. ٖاي١ محز َادٛر 

ايباسح/ ْٛص نضِٜ سضفؿ 

  املادزٟ 

97 2017 216 

٤ ايعلللاًَني يف تعظٜلللظ اسبقللل١ ايغلللٛق١ٝ  رٚص ٫ٚ 452

 بتٛعٝط اعرتاتٝذٝات اراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ 

 حبح َٝزاْٞ يف ؽلضنات ا٫تقلا٫ت اشبًٜٛل١    " 

 "يف بغزار

                              ّ.ر. عًٞ َٛات ايقٝٗٛر ايغٛراْٞ

ايباسح/ صؽا عبز اشبايل عبز 

 ازبباص

97 2017 244 

 ايزنتٛص دعفض باقض ايزدًٝٞبكًِ  (42انًُ٘ ايعزر                                  

 عُٝز ايه١ًٝ                                                                                                                                           

 را٤با٭املعضف١   إلراص٠ ا٭عاع١ٝع٬ق١ ايعٓافض  453

حبح َٝزاْٞ يع١ٓٝ َٔ املقاصف  ا٫عرتاتٝذٞ

 يف بغزار ا٭١ًٖٝ

                      ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ  .أ.ر

ايباسح / مشػ َعظط اعهٓزص 

 اسبزٜجٞ

98 2017 1 

امنٛسز َكرتح يتكِٝٝ ارا٤ ايعاًَني " رصاع١  454

 تطبٝك١ٝ يف رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ ا٫ذبارٟ"

ز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز                        أ. ر. عب  

ايباسح/  ععز فامٌ ٖاؽِ 

 ايعذًٝٞ

98 2017 21 
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اْعهاؼ بضاَر املؾاصن١ ع٢ً َكزصات ايعاًَني  455

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ املٛظفني يف 

 ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

 43 2017 98 أ.ّ.ر. ْاظِ دٛار عبز

ا٫را٤ املقضيف ع٢ً ٚفل َتطًبات قٝاؼ َغت٣ٛ  456

حبح  اراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ ٚايتغٜٛل ا٫يهرتْٚٞ

 اعتط٬عٞ يف ع١ٓٝ َٔ املقاصف ا١ًٖٝ٫

          فن١ًٝ عًُإ راٚر  أ.ّ.ر.

           صبٝز محٝز طاٖض  ّ.ّ.

 مل٢ َادز محٝز ّ.ّ.

98 2017 65 

تؾدٝك ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف ْٛاٜا ا٫عتُضاص  457

تدزاّ َٛاقا ايتٛافٌ ا٫دتُاعٞ اسبه١َٝٛ باع

ارصاع١ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ ن١ًٝ اإلراص٠ 

 ٚا٫قتقار/داَع١ سٟ قاص(

أ.ّ.ر. عبز ايععِٝ رصٜفؿ دباص 

                                ايظٜارٟ

 ايغظٟ دًٛر ّ.ّ. قاعِ َتعب

98 2017 89 

ايغٝاعات  فاع١ًٝ ايكٝارات اإلراص١ٜ يف تٓفٝش 458

 حبح  ذبًًٝٞ يف صبًػ ضبافع١ بغزار: ا١َايع

أ.ّ.ر. فضح مٝا٤ سغني                                             

 ايبشح / ُٖاّ ف٬ح داعِ

98 2017 128 

اعرتاتٝذ١ٝ تٛظٝف املٛاصر ايبؾض١ٜ ٚتأثريٖا يف  459

 ا٭را٤ ايعايٞ/ حبح َٝزاْٞ يف ٚطاص٠ ايظصاع١ 

                               ارص عٗري عارٍ ساَز ازب .ّ. ر

 ايباسح / امحز قاعِ فٝٗٛر

98 2017 149 

تكِٝٝ ا٭را٤ ٚفل َعٝاصٟ  ايعاًَني ْٚتا٥ر ايعاًَني  460

رصاع١  EFQM 2013 ا٭ٚصبٞ٭منٛسز ايتُٝظ 

ٚطاص٠ ايقش١  ساي١ يف َهتب املفتؿ ايعاّ 


                

                              عًٞ َٛات فٝٗٛر ايغٛراْٞ .ّ.ر

 طٜز عًٞ سٝزص  ايباسح/

98 2017 175 

 ٚاْعهاعاتٗاايقضاا ايتٓعُٝٞ  أراص٠عرتاتٝذٝات  461

ايٛظٝفٞ / حبح تطبٝكٞ يف َغتؾف٢  ا٭را٤يف 

 ايضؽار ايتزصٜيب

                                          أ .ّ . فاٜل دٛار ناظِ 

 ايباسح / عًٞ صمح٘ صاؽز

98 2017 197 

ايع٬ق١ بني ا٫خت٬فات ايز١ٜٝٓ يًظبا٥ٔ ٚتبين  462

 املٓتذات ازبزٜز٠

 أثري عبز ا٭َري سغْٛٞ أ. ّ. 

 املؾٗزٟ

98 2017 222 

املض١ٝ٥ ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً ايجكاف١  اإلراص٠ 463

حبح اعتط٬عٞ يع١ٓٝ َٔ َٛظفٞ  ايتٓع١ُٝٝ

 را٥ض٠ ايبشح ٚايتطٜٛض/ ٚطاص٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح

 ايعًُٞ

 236 2017 98 ٖز٣ قاعِ ععٝز .ّ .ّ 

تأثري ايعٓافض ا٭عاع١ٝ إلراص٠ املعضف١ يف ا٭را٤  464

"حبح َٝزاْٞ يع١ٓٝ َٔ املقاصف ا٫عرتاتٝذٞ 

 ا٭١ًٖٝ يف بغزار"

أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ                 

ايباسح / مشػ َعظط  اعهٓزص  

 اسبزٜجٞ

99 2017 1 

تغضام ايٛظٝفٞ يًعاًَني  يف مُإ ٤٫ٚ رٚص ا٫ع 465

حبح تطبٝكٞ يف ع١ٓٝ َٔ املقاصف  "ايظبٕٛ 

 ايعضاق١ٝ اشباف١ "

                          ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ أ. ر.

 صْا ْافض فرب   ايباسح/

99 2017 24 

رٚص ايجكاف١ ايتٓع١ُٝٝ  يف دٛر٠ اشبز١َ  466

   ع١ٓٝحبح تطبٝكٞ يف" املقضف١ٝ مبٓعٛص َايٞ

 "َٔ املقاصف ايعضاق١ٝ اشباف١

أ.ر. عبز ايغ٬ّ يفت٘ ععٝز                              

 عٓا٤ سغٔ سًٛ           ايباسح/

99 2017 52 

 " ا٫ٜظٚ أزبٛرٙأَها١ْٝ تطبٝل ْعاّ أراص٠  467

ISO9001:2008   ُٝ١ يف َؾضٚا ضبط١ ايضعت- 

 "رصاع١ ساي٘

                                    قاعِ ٖاؽِ فبٝش١ .أ.ر

  قٝػ قاعِ ط٘ايباسح/ 

99 2017 72 

ذبكٝل دٛر٠ املٓتٛز باعتعُاٍ ايضؽاق١  468

ساي١ يف ؽضن١ ايٓعُإ  "رصاع١ايتٓع١ُٝٝ/ 

 "ايعا١َ

أ. ر. اٜار ضبُٛر ايضسِٝ                                      

 ايباسح/ صفٌ ععٝز اْزصاٚؼ

99 2017 103 
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يف ع٬ق١ بني امل٬ى ايطيب ٚايتُضٜنٞ ٚتأثريٖا اي 469

 دٛر٠ اشبز١َ ايقش١ٝ / حبح تطبٝكٞ

  أ.ّ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري

               ايضبٝعاٟٚ

 ايباسح / عُض عبز ثذٌٝ 

99 2017 126 

ايؾفاف١ٝ ٚتأثريٖا يف ذبكٝل ايغُع١ ايتٓع١ُٝٝ  470

حبح ذبًًٝٞ يف رٚا٥ض ٚطاص٠ ا٫عهإ ٚا٫عُاص 

 ٛي١ َضنظٜااملُ

أ. ّ. ر. ٖزٌٜ ناظِ ععٝز               

 ايباسح / طٜار عًٞ عباؼ 

99 2017 143 

أثض إدضا٤ات فتح ا٫عتُار املغتٓزٟ ع٢ً ا٫يتظاّ   471

 باملزر ايظ١َٝٓ اتزر٠ بايعكز

أ.ّ.ر. ْٛاٍ طاصم إبضاِٖٝ                                   

 / غغإ َقعب عًٛإ ايباسح

99 2017 166 

اشبز١َ رٚص  أبعار منٛسز َانٓظٟ يف دٛر٠  472

"رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٭صا٤ ع١ٓٝ َٔ َزٜضٟ املقاصف 

 "ايعضاق١ٝ 

 ضبُز ٖاؽِ بؾض٣ .ر. ّ.أ

 ايعظاٟٚ                   

 ايباسح / أٜغض سغٔ إمساعٌٝ

99 2017 181 

تكِٝٝ دٛر٠ اشبز١َ بأعتدزاّ ذبًٌٝ ضبت٣ٛ  473

ساي١ يف َقضف ايؾضم ا٭ٚعط رصاع١ " ايبٝاْات

 "ايعضاقٞ يٮعتجُاص

                                 أ.ّ.ر. ؽفا٤ ب٬عِ سغٔ

 ضبُلز َٗلزٟ عهلاب ايباسح /

99 2017 213 

منٛسز ايتُٝظ ا٭ٚصبٞ َعاٜري املُهٓات إلتطبٝل  474

8090 EFQM   َهتب املفتؿ ايعاّ يتكِٝٝ أرا٤

 ٚطاص٠ ايقش١

ٝٗٛر ايغٛراْٞ                  عًٞ َٛات فّ.ر. 

 ايباسح / طٜز عًٞ سٝزص

99 2017 232 

ذبًٌٝ َنُٕٛ اي٬تأنز اطبٝعت٘ ٚاراصت٘( يف  475

اطاص َزصعتني يًتفهري ا٫عرتاتٝذٞ ا َٓعٛص 

 ْعضٟ(

 253 2017 99 ر. ٜعضب عزْإ ايغعٝزٟ ّ.

رٚص ايتغٝري ايتٓعُٝٞ يف ربفٝف ايقضاا  476

تط٬ع١ٝ ٭صا٤ ع١ٓٝ َٔ رصاع١ اع"ايتٓعُٝٞ: 

 املزصا٤ ٚايعاًَني يف ؽضن١ أٜضخ يٓو ايعضام

  تٚا٫تقا٫ ايؾبهات شبزَات

 275 2017 99  ٜاعض يطٝف خًف .ّ.ّ

املفاِٖٝ ايٓعض١ٜ  :عًٛنٝات أفٛات ايعاًَني  477

 ٚاملزاخٌ ايفهض١ٜ

                             أ.ر. ععز عًٞ محٛر ايعٓظٟ  

 ايباسح/ صْا ْافض فرب 

100 2017 1 

أبعار تهاٌَ ا٫تقا٫ت ايتغٜٛك١ٝ ٚتأثريٖا يف  478

 ر َٔ ؽضنات ا٫تقاٍ ا٫را٤ ايتغٜٛكٞ يعز

                               أ.ر.ْع١ُ ؽًٝب١ ايهعيب 

 ؽ٤٬ٗ عًٞ اي٬َٞ /ايباسح

100 2017 25 

 تأثري ايتٛد٘ ايتغٜٛكٞ يف ذبغني دٛر٠ اشبز١َ 479

حبح تطبٝكٞ يف بعض ؽضنات اهلاتف ايٓكاٍ 

 ايعضاق١ٝ

ععزٕٚ محٛر دجري  .أ. ر 

            ايضبٝعاٟٚ 

ؽضٚم داعِ فٝقٌ   /حايباس 

 ايزصادٞ

100 2017 48 

اعتُار فًغف١ إراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ يتطٜٛض ْعِ  480

ايتقٓٝا ايضؽٝك١ رصاع١ ساي١ يف ايؾضن١ 

 ايعا١َ يًُعزات اهلٓزع١ٝ ايجك١ًٝ

أ.ر.إٜار ضبُٛر ايضسِٝ                                               

 ايباسح/ صٜاّ غاطٟ عًُإ

100 2017 64 

أثض صأؼ املاٍ ايبؾضٟ ع٢ً اشبف١ اإلعرتاتٝذ١ٝ  481

 ارصاع١ َٝزا١ْٝ يف ؽضنات ايغٝاس١ ا٭صر١ْٝ(

                                          أ.ر.ضبُٛر ايضٚعإ

 ر.َج٢ٓ ايعُٛـ

100 2017 86 

                     أ.ّ.ر.اْتقاص عباؼ محارٟ     كهني املض٩ٚعني يف اطاص ايكٝار٠ ايتش١ًٜٝٛ 482

 ايباسح/ ضبُز صمح١ فٓذإ

100 2017 100 

ا٭را٤ ايضٜارٟ يًُٓع١ُ ع٢ً ٚفل اإلراص٠ اشبنضا٤  483

يًُٛاصر ايبؾض١ٜ "حبح َٝزاْٞ يف ؽضن١ اسبفض 

 ايعضاق١ٝ"

                           ر. فن١ًٝ عًُإ راٚر ّ. أ.

 ايظٖض٠ عًٞ ايباسح / أعضاص عبز

100 2017 118 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
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اْعهاؼ طٜار٠ ايتٌُٜٛ املُتًو ع٢ً عٛا٥ز  484

 ا٫عِٗ ايعار١ٜ

                            اٜار طاٖض ضبُز  .أ. ّ .ر

 ايباسح/ َقطف٢ انضّ 

 سٓتٛـ  

100 2017 148 

مماصعات إراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ ٚاْعهاعٗا ع٢ً  485

حبح تطبٝكٞ يف َقضف ايؾضم ا٭ٚعط  اإلبزاا

 اصايعضاقٞ ي٬عتجُ

                           ْار١ٜ يطفٞ عبز ايٖٛاب  .أ.ّ.ر

أْفاٍ عبز ايغتاص عبز  /ايباسح

 ازبباص

100 2017 173 

رٚص ْطام اإلؽضاف اإلراصٟ ٚايٓافش٠ املٛسز٠ يف صفا  486

نفا٠٤ ا٫عتجُاص ارصاع١ ساي١ دبضب١ ٚطاص٠ 

 ا٫عتجُاص ايغٛرا١ْٝ(

                            ر. ْاْزٟ أبٛ ايع٬ عبزٙ رعلٛقٞ

 ر. عاَض عامل ايؾٝذ ايكضاٟ

100 2017 199 

أثض عزّ تطبٝل عزاي١ ايتُهني ايٛظٝفٞ يف  487

امل٪عغات اسبه١َٝٛ ا٭صر١ْٝ ع٢ً أرا٤ املضأ٠ 

 ايعا١ًَ

 218 2017 100 ر.عانف يطفٞ  خقا١ْٚ

املاٍ ايبؾضٟ ي٬عتجُاص يف  صأؼقٝاؼ اعتذاب١  488

 عٓافضٙ

                                 عزْإ ايغعٝزٟ ر. ٜعضبّ.

 ٖزٌٜ ععزٕٚ َعاصز / ايباسح

100 2017 237 

بٓا٤ ايجكاف١ ايتغٜٛك١ٝ ٚاْعهاعٗا ع٢ً ايقٛص٠  489

ايش١ٖٝٓ حبح اعتط٬عٞ يع١ٓٝ َٔ املزصا٤ يف 

 ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ

  ّ . ر.  عاَض فزعٛؼ عشٜب                    

ّ . ّ .  ٖز٣ قاعِ ععٝز

 

 

100 2017 261 

اينبط ا٫عتٓارٟ ٚرٚصٙ يف تٛسٝز املزاخٌ بامسا٤  490

امل٪يفني ايعضب ايكزا٢َ يف املهتب١ املضنظ١ٜ 

 زباَعيت بغزار ٚاملغتٓقض١ٜ : رصاع١ َكاص١ْ

                                        ر. ٢َٓ ٖارٟ فايف

 خايز٠ مجاٍ فضز  .ّ.ّ

100 2017 284 

امنٛسز َكرتح ٭عتدزاّ ْعاّ َعًَٛات اراص٠  491

سنٛص ايطًب١ / رصاع١ ساي١ يف ازباَع١ ايًبٓا١ْٝ 

 ايفضْغ١ٝ/ أصبٌٝ

 300 2017 100 بؾض٣ عًٞ طٌٜٓ .ّ.ّ

تللأثري ايعٛاَللٌ اسبضدلل١ يٓكللٌ املعضفلل١ يف فللضل  "  492

احبلح َٝلزاْٞ يف علزر َلٔ      ايٓذاح ا٫علرتاتٝذٞ" 

 َز١ٜٓ بغزار( ايهًٝات ا١ًٖٝ٫ يف

                   أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ 

                                   صْا ف٬ح سغٔ ايباسح/

101 2017 1 

ا٭منللاط ايكٝارٜلل١ ٚرٚصٖللا يف تعظٜللظ صأؼ املللاٍ      493

 حبح َٝزاْٞ يف ٚطاص٠ اشباصد١ٝ ايفهضٟ:

 ٞ                                  أ.ر. عًلللللٞ سغلللللٕٛ ايطلللللا٥

 مل٢ قٝػ ايظبٝزٟ /ايباسح

101 2017 20 

 ع٬ق١ ايتٛد٘ ايتغٜٛكٞ بتشغني دٛر٠ اشبزَل١  494

حبح تطبٝكٞ يف بعلض ؽلضنات اهللاتف ايٓكلاٍ     

 ايعضاق١ٝ

                      علللعزٕٚ محلللٛر ايضبٝعلللاٟٚ  .أ.ر

ؽللضٚم داعللِ فٝقللٌ   / ايباسللح

 ايزصادٞ

101 2017 55 

راص٠ املدلظٕٚ اينلبابٞ حبلح    ا٭عرتاتٝذ١ٝ املج٢ً ٭ 495

 تطبٝكٞ يف ؽضن١ بغزار يًُؾضٚبات ايغاط١ٜ

                          أ.ّ.ر. ٚقلللللال علللللعز خًلللللف 

ايباسللللح/ عبللللز اهلل باعلللللللللِ 

 داعللللللِ

101 2017 72 

تطبٝل َتطًبات ازبٛر٠ يف ٚطاص٠ ايعُلٌ ٚايؾل٪ٕٚ    496

 ISO)ا٫دتُاعٝل١ باعلتدزاّ املٛافلف١ ايزٚيٝل١     

رصاعللل١ سايللل١ املضنلللظ ايعضاقلللٞ    (9001:2015

ايهٛصٟ

 

أ.ّ.ر.عبللز ايٓافللض عًللو سللافغ                             

 ايباسح / قتٝب١ ْاظِ فضَإ

101 2017 99 

رٚص ايتٛفٝف ايٛظٝفٞ ٚايلزعِ ايتٓعُٝلٞ امللزصى     497

ّٝللللظ   رصاعلللل١  يف ذبكٝللللل ا٭را٤ ايللللٛظٝفٞ املتُ

 اعللتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓلل١ َللٔ ص٩عللا٤ ا٭قغللاّ يف    

 داَع١ ايغًُٝا١ْٝ

أ. ّ. ر. بضؽلللٓو فلللايف ضبُلللز   

                ايعغهضٟ

ايزٜٔ علعٝز   ع٫ٛف عظ /ايباسح

 ايزيٟٛ

101 2017 118 
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تأثري ايتٛد٘ ا٫عرتاتٝذٞ يف ارا٤ املقاصف ايعضاق١ٝ  498

 ١ٝ / َزخٌ َكاصٕا٫ًٖ

  عًٞ َٛات فٝٗٛر ايغٛراْٞ .ّ.ر
 ايباسح / سغاّ محزإ ؽ١ْٛ

101 2017 149 

                    ر. ٜعضب عزْإ ايغعٝزّٟ.  املاٍ ايبؾضٟ عرب مماصعات اراصت٘ صأؼتطٜٛض  499

                         َعاصز ايباسح / ٖزٌٜ ععزٕٚ 

101 2017 178 

اثللض ايللتُهني ٚاملضْٚلل١ ايٛظٝفٝلل١ يف تكٝللِٝ ارا٤   500

 ايعاًَني :رصاع١ تطبٝك١ٝ

عبلللز علللظاّ عبلللز ايٖٛلللاب   .ّ. ر

 ايقباغايهضِٜ 

101 2017 203 

امنللٛسز َكللرتح ٫عللتدزاّ ْعللاّ َعًَٛللات اراص٠     501

بٝاْللات ايظبا٥ٔ/رصاعلل١ سايلل١ يف َقللضف ايضؽللٝز/ 

 َهتب املٓزٚب ايعاّ املٓطك١ ايؾُاي١ٝ

 230 2017 101 بؾض٣ عًٞ طٌٜٓ . ّ.ّ 

قٝاؼ اعتكضاص ايٓعاّ املقضيف يف ايعضام عًل٢ ٚفلل    502

 IIIَتطًبات باطٍ 

 261 2017 101 . َٗا َظٖض ضبغّٔ.ّ

َٗللللاصات َزٜلللضٟ املهاتللب يف فاعًٝلل١      تاثٝللض 503

رصاعل١ َغش١ٝ يعٝٓللل١ َٔ َزٜللضٟ  اراص٠ ايٛقللت

  ٞ  ا٫قغلاّ يف َعاٖللز ٚايهًٝلللات ايتكلٓٝلل١ فللل

 ازباَعلل١ ايتكٓٝلل١ ايٛعطلل٢

 279 2017 101 ضبُزصا٥لز٠ َللاٍ اهلل   ّ.ّ.

مجاعات املُاصعل١ املعضفٝل١ يف ذبزٜلز    تأثري  504

ٞ  خٝاصات ايتغلٝري  احبلح َٝلزاْٞ    ا٫علرتاتٝذ

يع١ٓٝ َٔ ؽضنات املكا٫ٚت يف ٚطاص٠ ا٫عُلاص  

 ٚا٫عهإ ايعضاق١ٝ(

أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار 

                              ايهبٝغٞ

 َض٠ٚ عاَٞ امحز ايباسح/

102 2018 1 

ٞ يف تععِٝ سذِ رٚص  أرٚات املظٜر ايرتٚػب 505

 املبٝعات 

                  أ.ر.ْعُللل١ ؽلللًٝب١ ايهعللليب 

 ايباسح/ ؽ٤٬ٗ عًٞ اي٬َٞ

102 2018 19 

                          أ.ر. علللعزٕٚ محلللٛر دلللجري    حبح  ٚففٞ  َٓعٛص َفاُٖٝٞ يتغٜٛل ايشات 506

   ّ.ّ عاص٠ عًٞ ععٝز ايعاَضٟ

102 2018 39 

اصٜا اإلعرتاتٝذ١ٝ ايتكِٝٝ اي٬سل يًُؾ 507

رصاع١ ساي١  ايتابع١ ملزٜض١ٜ ايبًزٜات ايعا١َ

 ( 8094 - 8005يًفرت٠ ا

                             عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز .أ.ّ.ر

 سامت عطا َغًِ  /ايباسح 

102 2018 71 

ؽضنات ايٛعاط١ املاي١ٝ يف ظٌ ٫ كاثٌ  508

ر١ٜ : املعًَٛات ٚتأثريٖا يف تزاٍٚ ا٭عِٗ ايعا

 حبح تطبٝكٞ يف عٛم ايعضام يٮٚصام املاي١ٝ

                                              أٜار طاٖض ضبُز .أ.ّ.ر

 ايباسح/ َٝار٠ ضبُٛر أمحز       

102 2018 98 

ايتشكٝل ا٫راصٟ ٚتأثريٙ يف ارا٤ َهاتب  509

  املفتؾني ايعَُٛٝني

                  أ.ّ.ر.ْٛاٍ طاصم ابضاِٖٝ            

 ايباسح/ ضبُز سغني عًٛإ

102 2018 130 

تأثري أرٚاص َزٜض املٛاصر ايبؾض١ٜ  يف ذبكٝل  510

 ايتفٛم ايتٓعُٝٞ 

 ٖاؽلللِ فلللٛطٟ ايعبلللارٟ                    ّ. ر. أ.

 اعا١َ ع٤٬ محز اهلل  ح/ايباس

102 2018 150 

ايتٌُٜٛ املُتًو يف اطاص ْعض١ٜ ا٫ؽاص٠  511

 ع٘ ع٢ً َتٛعط اععاص ا٫عِٗ ايعار١ٜٚاْعها

 تطبٝك١ٝ يف عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝ رصاع١

                    بضؽلللٓو فلللايف ضبُلللز أ.ّ.ر.

 ّ.ّ. ف٬ح سغٔ امحز

102 2018 179 

قٝاؼ تأثري ايتدطٝط ا٫عرتاتٝذٞ يف ايضما  512

ايٛظٝفٞ باعتعُاٍ بطاق١ ا٭را٤ املتٛاطٕ  يف 

 نًٝات داَع١ بٝؾ١

ُّلز سبٝلب أبلٛ     ر.أ.ّ. عارٍ ضب

 املعاطٞ غِٓٝ

102 2018 196 
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املٛاصر ايبؾلض١ٜ يف   طٜٛضايزٚص ا٫عرتاتٝذٞ يت 513

 املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ

ر. ايلزصرٜضٟ امحللز امساعٝللٌ  

 َز٢ْ

102 2018 213 

تكِٝٝ ا٫عِٗ ايعار١ٜ باعتدزاّ منٛسز فاَا  514

ٚفضاْؿ سٚ ايعٛاٌَ اشبُغ١ رصاع١ تطبٝك١ٝ 

 يعضام يٮٚصام املاي١ٝيف عٛم ا

أ.ّ. ؽش٣ عبز اسبغني درب                        

 ايباسح/ طٜٓب باعِ فايف

102 2018 227 

فشك ايتفٛم ايتٓعُٝٞ  بطضٜك١ تكِٝٝ ا٭را٤  515

 رصاع١ ساي١ يف داَع١ تهضٜت :امل٪عغٞ

 251 2018 102 ّ.ر. سامت عًٞ عبز اهلل

ض١ٜ يف َز١ٜٓ ٚاقا اعرتاتٝذٝات ا٫راص٠ اسبن 516

 بغزار

عباؼ  ايضطام ابضاِٖٝ  عبزأ.ر.

            ايؾٝدًٞ

ايهضِٜ عًٛإ  ّ.ّ. ْٛاٍ عبز

 ايطا٥ٞ                            

103 2018 1 

ع٬ق١ ايعٛاٌَ اسبضد١ يٓكٌ املعضف١ يف فضل "  517

ايٓذاح ا٫عرتاتٝذٞ" احبح َٝزاْٞ يف عزر َٔ 

 غزار(ايهًٝات ا١ًٖٝ٫ يف َز١ٜٓ ب

                        أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ

 صْا ف٬ح سغٔ ايباسح/

103 2018 18 

يف دٛر٠  ٚتأثريٖاعٛاٌَ ا٫ختٝاص ا٫عرتاتٝذٞ  518

 ايتعًِٝ ايعايٞ 

                                 أ.ر. عًٞ سغٕٛ ايطا٥ٞ 

 ضبُز عُار ص٩ٚف /ايباسح

103 2018 36 

ر ايتزصٜب١ٝ ٚاْعهاعٗا ع٢ً دٛر٠ ايرباَ 519

 اشبزَات ايبًز١ٜ / حبح َٝزاْٞ يف أَا١ْ بغزار

                              ّ . ر. ْاظِ دٛار ايظٜزٟأ.

 ايباسح/ عبز ايضطام عباؼ فامٌ

103 2018 55 

تأثري ابعار صاؼ املاٍ ا٫دتُاعٞ يف ايتُهني  520

 اهلٝهًٞ يًعاًَني حبح تطبٝكٞ يف َزٜض١ٜ

 بًز١ٜ ايغُا٠ٚ

                          عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز ..ّ.رأ

اصنإ عبز اهلل صراّ / ايباسح

 ايظٜارٟ

103 2018 78 

اػبار اععِ تزفل مبابٞ يظٚاص ا٫َاّ ايهاظِ اا(  521

بإعتدزاّ اعًٛب ايربصب١ ايزٜٓاَٝه١ٝ 

 اينباب١ٝ

أ.ّ.ر. ٚقال ععز خًف                          

 ايباسح/سغني راٚر سًِٝ

103 2018 102 

اْعهاؼ ع١ًُٝ ايتغٝري ع٢ً تعظٜظ ا٭را٤  522

 ( ايتٓعُٝٞ احبح ذبًًٝٞ

                                    أ.ّ.ر. ت٬ عافِ فا٥ل 

 ايباسح/ عشصا٤ ضبغٔ عبز                                  

103 2018 128 

اي١ٝ ٚاْعهاعاتٗا يف طباطض عكٛر املؾتكات امل 523

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يف َقضف  ا٭ط١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ

(Toronto – Dominion) 

 150 2018 103 أ.ّ.ر.ٖؾاّ طًعت عبز اسبهِٝ

تأثري ايكِٝ ايتٓع١ُٝٝ يف ذبكٝل ايٓذاح  524

 ا٫عرتاتٝذٞ / حبح ذبًًٝٞ يف رٜٛإ ٚطاص٠ ايٓفط

                   ْغضٜٔ داعِ ضبُز  .ّ. رأ.

ايباسح / َقطف٢ عبز ايعباؼ 

 عقار

103 2018 164 

ايتطبٝا ا٫دتُاعٞ ايتٓعُٝٞ َتغريًا ٚعٝطًا  525

يتأثري ازبُٛر ٚاإلرَإ ع٢ً ايعٌُ يف ٤٫ٚ ايعاًَني 

رصاع١ َٝزا١ْٝ يف ؽضن١ اسبفض ايعضاق١ٝ يف 

 ايبقض٠

 194 2018 103 أ.ّ.ر.صؽا َٗزٟ اشبفادٞ

ٚتاثريٖا يف  ISO 9001:2008املٛافف١ ايزٚي١ٝ  526

ذبكٝل املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ: رصاع١ تطبٝك١ٝ يف 

 نًٝات ا١ًٖٝ٫ بايعضام   

 216 2018 103 أ.فا٥ظ غاطٟ عبز ايًطٝف 

ايزٚص ايٛعٝط يضٚسا١ْٝ َهإ ايعٌُ يف ايع٬ق١  527

بني صأؼ املاٍ ايٓفغٞ ٚايغًٛى ايضٜارٟ: حبح 

 َضنظ ٚطاص٠ ايٓفط ايعضاق١َٝٝزاْٞ يف 

 240 2018 103 ْافض فرب ّ.ر.صْا
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املٓع١َٛ ايك١ُٝٝ ٚتاثريٖا يف اخ٬قٝات ايٛظٝف١  528

 ايعا١َ يًفضر

                        عبز ايضطام إبضاِٖٝ ايؾٝدًٞ أ.ر.

 صٜا  عبز ايٛاسز َٛع٢ ّ.ّ.

104 2018 1 

"ع٬ق١ مجاعات املُاصع١ املعضف١ٝ يف ذبزٜز  529

ح َٝزاْٞ احب“ ا٫عرتاتٝذٞ خٝاصات ايتغٝري

يع١ٓٝ َٔ ؽضنات املكا٫ٚت يف ٚطاص٠ ا٫عُاص 

 ٚا٫عهإ ايعضاق١ٝ(

أ .ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ                     

 ايباسح/ َض٠ٚ عاَٞ امحز

104 2018 27 

رٚص مماصعات إراص٠ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف ذبكٝل  530

ايٓذاح املٓعُٞ حبح َٝزاْٞ يف ٚطاص٠ ايٓفط 

 ايعضاق١ٝ

            فامٌ مجٌٝ طاٖض ..رأ.ّ

 قاعِ عًٞ ضبُز ايباسح/

104 2018 45 

أبعار املغ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ املًظ١َ ٚغري املًظ١َ  331

رصاع١ َٝزاْٝل١ يف  ٚع٬قتٗا با٭را٤ ايتٓعُٝٞ

 ؽضنات ا٫تقا٫ت بازبُٗٛصٜل١ ايُٝٓٝل١

                ايٛرٚر ازبٓاعلٞ ر. ْٛصٟ عبلزأ.ّ.

اهلل دابلض سغلٔ  زعبايباسح/ 

 أبٖٛلارٟ

104 2018 73 

رٚص ايكزص٠ ع٢ً ايتعًِ ايتٓعُٝٞ يف ذبغني أرا٤  532

املٓعُات يف ظٌ تضانِ صأؼ املاٍ ايفهضٟ رصاع١ 

 قطاا امل٪عغات ا٫عتؾفا١ٝ٥ يف ازبظا٥ض

 . بٔ ايعاص١ٜ سغني                           ر

                               تٝكاٟٚ ايعضبٞ  ر. 

 ر. فزٜكٞ أمحز 

104 2018 102 

اإلراص٠ اإليهرت١ْٝٚ ٚرٚصٖا يف تبغٝط إدضا٤ات  533

 يف داَع١ اإلَاّ ضبُز بٔ ععٛر اإلع١َٝ٬ ايعٌُ

 122 2018 104 . سغني ضبُز املضارر

ايكٝار٠ ا٭ط١َٜٛ ٚاينغٛط ايب١ٝ٦ٝ رصاع١ َغش١ٝ  534

املٛفٌ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ ايكٝارات ا٫راص١ٜ يف داَعيت 

 / ٚايتك١ٝٓ ايؾُاي١ٝ

 144 2018 104 صبٝز محٝز صبٝز ايعًٞ ر.أ.ّ. 

 

ْٛع١ٝ سٝا٠ ايعٌُ ٚا٫غٓا٤ ايٛظٝفٞ ٚتأثريُٖا يف  535

صاؼ املاٍ املعضيف حبح اعتط٬عٞ ٯصا٤ ع١ٓٝ َٔ 

اعنا٤ اهل١٦ٝ ايتزصٜغ١ٝ يف ايهًٝات 

 اسبه١َٝٛ ٚا١ًٖٝ٫ يف بغزار

 159 2018 104 عباؼ ضبُز سغني ععٝز. ّ.ّ 

ايتشزٜات اييت تٛاد٘ قطاا ايتأَني يف ايعضام  536

 رصاع١ ذب١ًًٝٝ يف ؽضنات ايتأَني ايعضاق١ٝ 

 ا ؽضن١ ايتأَني ايٛط١ٝٓ إمنٛسدًا (

 193 2018 104 ّ.ّ. بٛصإ فامٌ فايف َٗزٟ

ايٛظٝف١ ايعا١َ  أخ٬قٝاتتأثري ا٫دباٖات يف  537

 يًفضر

                               دًٞعبز ايضطام إبضاِٖٝ ايؾٝأ. ر. 

 صٜا  عبز ايٛاسز َٛع٢ّ. ّ. 

105 2018 1 

اْعهاؼ ايكزصات ايش١ٖٝٓ يقٓاا ايكضاص يف  538

ذبزٜز ايتٛد٘ ا٫عرتاتٝذٞ

 
                   أ.ر. ف٬ح ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ

  افضاح عبز ازبباص سامت /ايباسح

105 2018 25 

حبح  عٞ يف ايشنا٤ ايجكايفتأثري ايتفهري اإلبزا 539

 َٝزاْٞ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ا٭طبا٤ ا٫ختقال

                                 أ.ر. ععزٕٚ محٛر دجري

 عاص٠ عًٞ ععٝز ايعاَضٟ  .ّ.ّ

105 2018 49 

تأثري صأؼ املاٍ ا٫دتُاعٞ يف تعظٜظ ايتُهني  540

ايٓفغٞ يًعاًَني حبح تطبٝكٞ يف َزٜض١ٜ 

 بًز١ٜ ايغُا٠ٚ.

           عٓا٤ عبز ايضسِٝ ععٝز  .ر ّ. ا.

صنإ عبز اهلل صراّ ح/ اايباس

 ايظٜارٟ

105 2018 79 

ا٫تقا٫ت ايتغٜٛك١ٝ املتها١ًَ ٚتاثريٖا يف  541

تٓؾٝط ا٫را٤ ايتغٜٛكٞ / حبح َٝزاْٞ يف 

 ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ

        أ.ّ.ر. عبز ايٓافض عًو سافغ                     

 ايباسح / ضبُز فاصٚم عبز ايضطام 

105 2018 103 

سان١ُٝ ازباَعات َٔ خ٬ٍ اعتدزاّ املزخٌ  542

 املتزصز يًكضاص ا٫عرتاتٝذٞ

                             ت٬ عافِ فا٥ل .أ.ّ.ر

 عٗري ؽانض فزٜل ايباسح/

105 2018 135 
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ُٝٞ  أثض عًُٝات إراص٠ املعضف١ ع٢ً اإلبزاا ايتٓع 543

 يف ؽضنات ايطريإ ايعا١ًَ بايغٛرإ

                        ايقزٜل ضبُز ايباؽاأ. ّ. ر.  

ر. ايقاٟٚ ضبُزٜٔ بابهض 

 أمحز 

 ر.ععز بٔ َتعار  ايعتٝب٢

105 2018 170 

يف بٓا٤ اثض َقارص ايك٠ٛ ايتٓع١ُٝٝ ياراص٠ ايعًٝا  544

 : حبح ذبًًٝٞايهفاٜات ازبٖٛض١ٜ

ازبارص                                                 ّ.ر. عٗري عارٍ 

 ايباسح/ سٓني صا٥ز صؽٝز

105 2018 195 

ايتٛافل بني َزخٌ ايبٝاْات ايهبري٠ ٚايرباع١  545

رصاع١ اعتط٬ع١ٝ ٭صا٤ ع١ٓٝ َٔ  ايتٓع١ُٝٝ

املزصا٤ يف ؽضن١ أعٝا عٌٝ ي٬تقا٫ت املتٓك١ً يف 

 ايعضام

                          ر.ٖز٣ عبز ايضسِٝ سغنيّ.

 ا٤٫ عبز املٛدٛر ايعاْٞ ر.ّ.

105 2018 216 

أثض ايتزصٜب املبين ع٢ً ايهفاٜات يف ذبغني أرا٤  546

 يف املغتؾفٝات ازباَع١ٝ ا٭صر١ْٝ ايعاًَني

                             ايعظاّ أمحز ْٛصر. أ

 يٝٓا ف٪ار َٗزٟايباسح/ 

105 2018 294 

يضؽاق١ ايتٓع١ُٝٝ يف ا٫را٤ ايعايٞ احبح تأثري ا 547

 َٝزاْٞ(

أ. ّ. ؽفا٤ ضبُز عًٞ ايعظاٟٚ             

ايباسح/ آٜاؼ ْٗار ناٌَ 

 ايزباغ              

105 2018 324 

تكِٝٝ دٛر٠ اشبزَات ايقش١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعض  548

املضم٢: رصاع١ َكاص١ْ بني املغتؾفٝات 

 اسبه١َٝٛ ٚاشباف١

                                         َغاعز اعتاس /عُض رّصٙ

 اعتاس َغاعز / َعاس غضٜب

عامل بٝت ععٝز

  /

 َادغتري إراص٠ 

105 2018 352 

ملُاصعات اراص٠ امللٛاصر ايبؾلض١ٜ يف    ذبًٌٝ ا٫صتباط 549

عًلل٢  َٝللزاْٞحبللح تعظٜللظ املكللزصات  ازبٖٛضٜلل١  "

ايعللاًَني يف ٚطاص٠ ا٫عُللاص ٚا٫عللهإ عٝٓلل١ َللٔ 

  يبًزٜات ٚا٫ؽغاٍ ايعا١َ"ٚا

                                  ر. عللللعزٕٚ محللللٛر دللللجري  أ.   

 عزٟ ف٬ح دٗار ايباسح /

106 2018 1 

تكِٝٝ دٛر٠ اشبز١َ ايقش١ٝ يف َضانظ ايضعا١ٜ  550

ايقش١ٝ ا٭ٚيٝل١ / رصاعل١ سايل١ يف َضانلظ طلب      

 ا٭عض٠ يف بغزار

            أ.ر.غين رساّ تٓاٟ ايظبٝزٟ         

ايباسح / فاتٔ عباؼ خًٌٝ 

 ايؾذريٟ

106 2018 23 

يًلتعًِ ايتٓعُٝلٞ يف تلبين     (Senge)تأثري منلٛسز   551

ارصاع١ إعتط٬عٝلل١   :َبار٨ اراص٠ ازبٛر٠ ايؾا١ًَ

 يف اسلز٣ املٓعُات

ٟ  أ.ر.عبللز                  ايضمللا ؽللفٝل ايبقللض

                                                         َضٚٙ َقطاف ايضبٝعٞ  ايباسح/

106 2018 42 

ااايزٚص ايٛعٝط ٫راص٠ ايشات يف ايع٬ق١ بني مغٛط  552

ايعُللٌ ٚ ا٫غللرتاب ايتٓعُٝللٞ(( حبللح َٝللزاْٞ يف  

 بعض نًٝات داَع١ بغزار

                      ٖزٌٜ ععٝز ناظِ أ.ّ.ر.

 عزٟ سغني ؽع٬ٕ ايباسح/

106 2018 65 

تقُِٝ ايٛظا٥ف يف ؽعب١ خزَات ْكٌ ايزّ  أعار٠ 553

 يزا٥ض٠ فش١ بغزار ايضفاف١ رصاع١ ساي١ 

أ.ّ.ر.ْاظِ دٛار                                          

 ايباسح / امحز ؽانض

106 2018 101 

ايطاقلل١ ايتٓعُٝٝلل١ ٚرٚصٖللا يف إعتُارٜلل١ دللٖٛض  554

 اإلعرتاتٝذٝات اإلراص١ٜ ارصاع١ تطبٝك١ٝ(

مسضا٤ عبز ازبباص إبضاِٖٝ أ.ّ.ر. 

ؽُٝا٤  ايباسح/              ايٓعُٝٞ

 قاعِ سافغ اشبظعًٞ

106 2018 125 

ا٫عللتدباصات ايتغللٜٛك١ٝ يف تعظٜللظ عٝاعللات رٚص  555

رصاعلل١ اعللتط٬ع١ٝ يعٝٓلل١ َللٔ    املٓللتر ازبزٜللز 

ايعللاًَني يف عللزر َللٔ َعاَللٌ املٝللاٙ املعزْٝلل١ يف   

 ضبافع١ رٖٛى

       ّ. صٚـ ابضاِٖٝ ضبُز

             ّ. ضبُز عبز ايضمحٔ عُض

ايٖٛاب عبز  عظاّ عبز .ّ.ر

 ايهضِٜ

106 2018 143 
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 "UTAUT"رٚص ازباٖظٜلل١ ا٫يهرتْٚٝلل١ ٚمنللٛسز   556

-S"يف تبين املغتفٝز تكاْل١ ايتذلاص٠ ا٫دتُاعٝل١    

Commerce"  ٔرصاعلل١ اعللتط٬ع١ٝ ٯصا٤ عٝٓلل١ َلل

 طًب١ داَع١ املٛفٌ

 164 2018 106 ٖضّ. ر. عًٞ عبز ايفتاح ايؾا

حبح  تأثري إراص٠ املٖٛب١ يف ذبكٝل ايٓذاح أملٓعُٞ 557

ايؾللضن١ ايعاَلل١ ملٓتذللات ا٭يبللإ يف َٝللزاْٞ يف 

 بغزار

 203 2018 106 عاي١ٝ دٛار ضبُز عًٞ  أ.ّ.

تأثري اعار٠ ٖٓزع١ املٛاصر ايبؾض١ٜ يف تعظٜظ ايضٚح  558

حبلللح ذبًًٝلللٞ يف نًٝللل١  املعٜٓٛللل١ يًعلللاًَني

 ازباَع١ ايضافزٜٔ

 226 2018 106 سغني ٚيٝز سغني ّ.

رصاعل١   تكِٝٝ تٓفٝش َؾاصٜا اشبط١ ا٫علتجُاص١ٜ  559

   8090-8090اشبط١ يًفرت٠  َٝزا١ْٝ ملؾاصٜا

                               ايغللل٬ّ يفتللل١ علللعٝز  عبللز  أ.ر.

امحلز ٚيٝلز    /ّ.ص٥ٝػ َٗٓزعلني  

 امحز 

107 2018 1 

٪عغلل١ٝ عًلل٢ ادباٖللات   رصاعلل١ تللأثري ايكلل٣ٛ امل   560

املزٜضٜٔ يف ايؾضنات فغريٙ اسبذِ يف ضبافع١ 

عبللٛ تللبين ايللتدًك ايب٦ٝللٞ َللٔ املدًفللات   سٟ قللاص

 ا٫يهرت١ْٝٚ

أ.ر.عبللز ايععللِٝ رصٜفللؿ دبللاص  

 ايظٜارٟ 

107 2018 24 

رٚص ع١ًُٝ تكِٝٝ ارا٤ ايعاًَني يف ذبزٜلز ايلرباَر    561

حبح َٝزاْٞ يف َهتب املفلتؿ ايعلاّ    ايتزصٜب١ٝ 

 / ايعضام يٛطاص٠ ايقش١

                         أ.ّ.ر. ْللللللاظِ دللللللٛار عبللللللز  

ايباسلللح / اصنلللإ طٖلللري عبلللز  

 اسبغني ايٛاْٞ

107 2018 57 

تكٝلللِٝ ا٫را٤ ا٫علللرتاتٝذٞ يًُؾلللاصٜا ايظصاعٝللل١  562

 باعتُار َ٪ؽضات رٚي١ٝ 

                      عبللز ايٓافللض عًللو سللافغ   .أ.ّ.ر

ارم ايباسللح/ اعلللعز عبلللاؼ فللل 

 ايغعٝز 

107 2018 85 

رٚص ايلللللشنا٤ ا٫علللللرتاتٝذٞ يف تعظٜلللللظ ا٭را٤   563

احبح اعتط٬عٞ ٭صا٤ ايكٝارات اإلراص١ٜ  ايتٓعُٝٞ

 زباَع١ ايفًٛد١ (

                              أ.ّ.ر. تلللللل٬ عافللللللِ فللللللا٥ل  

 عشصا٤ ضبغٔ عبز                                   ايباسح / 

107 2018 108 

رٚص اراص٠ املعضفللل١ يف اراص٠ املؾلللضٚعات ايقلللغري٠    564

رصاع١ َٝزا١ْٝ يف َعٌُ ا٭ٚنغذني ا٭ًٖلٞ يف  

 ايعضام

أ. ّ. ر خايللز عبللز اهلل ايعٝغللاٟٚ                    

 ّ. ر ؽش٣ عبٛر ؽانض                                                                 

107 2018 128 

ايتٓع١ُٝٝ اشبنضا٤ ٚاْعهاعلاتٗا عًل٢    ا٫ؽضط١ 565

َلٔ ايعلاًَني   ١ عٝٓل  ٯصا٤رصاع١ / ا٫صتكا٤ ايٛظٝفٞ

 َزٜض١ٜ طضم ٚدغٛص ٣ْٛٓٝيف 

         علللًطإ امحلللز خًٝلللف     ر.أ. ّ. 

 أ. ّ. ر. صبٝز محٝز صبٝز          ّ.

     د١ًًٝ نٛصنٝػ ٜٛسٓا

107 2018 147 

َٚتطًبلات  عٝٓاصٜٖٛات اعتجُاص ا٫ٖٛاص املكرتسل١   566

 ايٓذاح : رصاع١ ساي١ يف اٖٛاص َٝغإ

                            عًلللللٞ َلللللٛات ايغلللللٛراْٞ   .ّ.ر

 امحز داعب عباؼ/ ايباسح

107 2018 164 

اثللض إراص٠ أرا٤ ايعللاًَني يف بٓللا٤ صأؼ املللاٍ ايفهللضٟ  567

رصاعلل١ ذبًًٝٝلل١ ٯصا٤ عٝٓلل١ َللٔ ص٩عللا٤ ا٭قغللاّ    

 ايع١ًُٝ يف داَع١ نضنٛى

               عبللز ايغللتاص عللامل عللٛ     ّ. ر.

 ّ.ّ. َٓقٛص عًُإ              

 ّ.ّ. ثابت عًٞ فايف

107 2018 182 

اْعهاؼ ايكلزصات ايتغلٜٛك١ٝ يف تعظٜلظ مسعل١      568

 املٓع١ُ ايغٛق١ٝ

 

 198 2018 107 عشٜبّ.ر. عاَض فزعٛؼ   
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أثلض ايجكافل١ ايتٓعُٝٝل١ عًل٢ أرا٤      حبح انارميٞ 569

خًٝلل١ يف امل٪عغللات اسبهَٛٝلل١   املضادعلل١ ايزا

"رصاع١ ذب١ًًٝٝ تطبٝكٝل١ عًل٢ بعلض امل٪عغلات     

 اسبه١َٝٛ بزٚي١ قطض"

 217 2018 107 ر.عُض ضبذٛب ضبُز اسبغني

رصاع١ َٝزا١ْٝ  إراص٠ املعضف١ بازباَعات ايغعٛر١ٜ 570

 ع٢ً داَع١ ؽكضا٤

أعللتاس َؾللاصى يف إراص٠ ا٭عُللاٍ  

  أصبز إبضاِٖٝ آرّ ضبُز/

107 2018 242 

بللزا٥ٌ اسبًللٍٛ ا٭َٓٝلل١ ايلليت تٛفضٖللا ايؾللبه١       571

أمنٛسز َكرتح ٫عتدزاّ VPNا٫فرتام١ٝ اشباف١ 

بلللزا٥ٌ عٝغلللهٛ َٚاٜهضٚعلللٛفت ا٫َٓٝللل١ يف 

َقضف ايضؽلٝز/ َهتلب املٓلزٚب ايعلاّ /املٓطكل١      

 ايؾُاي١ٝ

                                               صا٥لللز عبلللز ايكلللارص ايلللزباغ   .أ.ّ

 عًٞ طٌٜٓ   ّ.ّ بؾض٣

107 2018 266 

أثض ايكقٛص يف املعلاٜري ٚا٫رٚات املغلتدز١َ إلراص٠    572

بايرتنٝظ  –ايٓعاّ املقضيف يف ْؾ٤ٛ ا٭طَات املاي١ٝ 

 .9،8ع٢ً اتفاقٝات باطٍ 

 292 2018 107 ّ. َٗا َظٖض ضبغٔ

ايع٬قللل١ بلللني اسبهَٛللل١ املضنظٜللل١ ٚا٫راصات   573

يتذضبلل١ ايعضاقٝلل١ اتًٝلل١ يف ايٓعللاّ ايفللزصايٞ : ا 

 منٛسدا

 325 2018 107 ّ.ّ. ع٤٬ ايزٜٔ بضا دٛار

َغتؾللللف٢ ايهٓللللزٟ  أراص٠ ايٓفاٜللللات ايطبٝلللل١ 574

 ايتعًُٝٞ

ايٛاسز فٝض  دٛار عبزايباسح / 

 اهلل

107 2018 344 

ايتٛدلل٘ ا٫عللرتاتٝذٞ ٚاْعهاعلل٘ عًلل٢ املٓعُلل١  575

"حبللح اعللتط٬عٞ يف ٚطاص٠ ا٫تقللا٫ت    املتعًُلل١

 ايعضاقٝ٘"

                                                    عبلللللز ايلللللضطام ايؾلللللٝدًٞ ..را

علللشاب طغلللري  ضبُلللز/ ايباسلللح

 ايفت٬ٟٚ

108 2018 1 

تأثري َٗاصات ايتفهري اإلبزاعٞ يف أمنلاط ايكٝلار٠    575

 "حبح َٝزاْٞ يف را٥ض٠ َز١ٜٓ ايطب"   اإلراص١ٜ

                         ف٬ح عبلز ايكلارص ايٓعُٝلٞ     ر. أ.

غٝللزا٤ محٝللز ضبُللز  / ايباسللح

            اهل٬يٞ 

108 2018 34 

تللأثللٝللللض ايتللغللٝلٝلللض ايتلهلٓلٛيلٛدلللٞ فلللٞ     576

قلضاصات تلقلُلٝلِ ايلعلُلًلل١ٝ  ارصاعل١ تطبٝكٝل١    

يف ايؾللضن١ ايعاملٝلل١ يًبطاقلل١ ايشنٝلل١ اَنللٞ  

 َناصر(

ِ  أ.ر.                                    اٜلللللار ضبُلللللٛر ايلللللضسٝ

  ؽٗز دباص عًٞ ايباسح/

108 2018 61 

دللٛر٠ ايتعًللِٝ ازبللاَعٞ يف ازباَعلل١ ايتكٓٝلل١      577

ايٛعط٢ يف م٤ٛ تطبٝل َؾضٚا ايتقلٓٝف ايلٛطين   

 زبٛر٠ ازباَعات ايعضاق١ٝ

                              أ.ر. فضٜللللللز صبٝللللللز عبللللللز     

 اهلل ضبُز ازباف ّ.ّ. ْار١ٜ عبز

108 2018 90 

ٝللِٝ ٚاقللا املدتللربات املضنظٜلل١ يف َغتؾللف٢   تك 578

  ايهاظ١ُٝ ايتعًُٝٞ ع٢ً ٚفل املٛاففات ايزٚي١ٝ

 8004ISO/IEC 17025يغ١ٓ 

                         أ.ّ.ر.عللٓا٤ عبللز ايللضسِٝ عللعٝز    

 بؾض٣ سغٔ ٖاؽِ /ايباسح

108 2018 117 
 

اختباص اعرتاتٝذ١ٝ املٓع١ُ ايعا١َ با٫عتُار عًل٢   579

ٜٚؾًض ٚبلانٛف( رصاعل١ سايل١ يف ٚطاص٠    امنٛسز ا 

 ايزاخ١ًٝ ايعضاق١ٝ

                                               أ.ّ.ر.علللللللللضَز ايؾلللللللللُضتٞ

 ّ.ّ. عارٍ عبز ايٛرٚر

108 2018 139 

رصاعل١ سايل١ يف    : ا٫ٖلٛاص  يف اإلعتجُاص َتطًبات 580

 َٝغإ اٖٛاص 

                                     عًلللللٞ َلللللٛات ايغلللللٛراْٞ  .ّ.ر

 امحز داعب عباؼ/ ايباسح

108 2018 165 
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ايكللضاصات ايتغللٜٛك١ٝ نُللتغري ٚعللٝط يطبٝعلل١   581

ايع٬قللل١ بلللني ا٫ملللطضاب ايب٦ٝلللٞ ٚايفاعًٝللل١     

ايتغٜٛك١ٝ رصاع١ اعتط٬ع١ٝ  يفضٚا ناصفٛص يف 

 ضبافع١ اصبٌٝ

ضبُللللز ضبُللللٛر ساَللللز    ّ.ر.

 امل٬سغٔ

108 2018 182 

ت يف ذبغلني دلٛر٠ اشبلزَات    رٚص ْعاّ ايتعٜٛنا 582

 ايتع١ًُٝٝ  اداَع١ سًبذ١ منٛسدا(

                        ٌ ٝللللمج ٟٛإ َٗللللزٜللللَض ّ.ّ.

 ٚإ مجاٍ سبٝب اهلل  ؽاخ٘ ّ.ّ.

108 2018 199 

تؾدٝك ابعار دٛر٠ سٝا٠ ايعٌُ رصاع١  َغلش١ٝ    583

٭صا٤  عٝٓلل١ َللٔ ايعللاًَني يف ؽللضن١ تعب٦لل١ غللاط 

 ٣ٛٓاملٓطك١ ايؾُاي١ٝ يف ْٝ

 216 2018 108 ّ.ّ.عذ٢ ْشٜض محٝز ايقضاف

َللز٣ تطبٝللل َبللار٨  اراص٠ ازبللٛر٠ ايؾللا١ًَ يف      584

رصاعل١   ذبغني اشبزَات  ايقش١ٝ يف املغتؾفٝات

اعتط٬ع١ٝ يف َغتؾف٢ ايهٓزٟ / را٥ض٠ فلش١  

 بغزار ايضفاف١

 238 2018 108 ايباسح/ امحز ؽانض

رصاع١  ٪عغٞايتٛد٘ ا٫عرتاتٝذٞ ٚاثضٙ يف ا٫را٤ امل 585

اعلتط٬ع١ٝ يف املزٜضٜلل١ ايعاَل١ يًُٓللاٖر / ٚطاص٠   

 ايرتب١ٝ ايعضاق١ٝ

 254 2018 108 مل٢ ٖارٟ مخٝػ /ايباسح

ٚاقلللا اراص٠ تُٓٝللل١ امللللزٕ ايشنٝللل١ يف املدطلللط  586

  0202ا٫منا٥ٞ ايؾاٌَ ملز١ٜٓ بغزار 

ٞ  عبزأ. ر.              ايضطام ابضاِٖٝ ايؾلٝدً

ٛإ ايهللضِٜ عًلل  ْللٛاٍ عبللز  ّ.ّ.

 ايطا٥ٞ             

109 2018 1 

تكِٝٝ ا٫عرتاتٝذ١ٝ املكرتس١ يٛطاص٠ ايتدطٝط  587

 (8088-8095يًفرت٠ َٔ ا

                   ف٬ح  ايزٜٔ عٛار ايهبٝغٞ .أ.ر

 ؽُٝا٤ ضبُز محٝز /ايباسح

109 2018 22 

ا٫ظٗاص املارٟ يًُٓتر ٚتأثريٙ يف دشب ايظبٕٛ حبح  588

ٔ ايعٝلارات ايطبٝلل١ اشبافلل١ يف  َٝلزاْٞ يعٝٓلل١ َلل 

 َٝغإ

أ.ر. عللللعزٕٚ محلللللٛر دلللللجري  

                    ٟٚايضبٝعلا

 ايباسح/ ٖٓز ْعِٝ سٛؽٞ  

109 2018 51 

رٚص تطبٝلللل اسبهَٛللل١ ا٫يهرتْٚٝللل١ يف ا٫را٤   589

 امل٪عغٞ

أ.ّ.ر.عبز ايضمحٔ َقلطف٢ املل٬                           

 ايباسح/َٗا طايب ْٛح ايٝاعضٟ

109 2018 69 

رٚص ايغُات ايؾدق١ٝ يًكا٥ز يف صٜار١ٜ َٓعُات  590

 "حبح َٝزاْٞ"  ا٫عُاٍ

ِ  .أ.ّ.ر                   عللعٝز عللٓا٤ عبللز ايللضسٝ

 ايباسح/ فضح سغني عًٞ

109 2018 92 

ع٬ق١ ايتٛد٘ ايغرتاتٝذٞ با٫را٤ املٓعُلٞ ا حبلح    591

 ( تطبٝكٞ يف ٚطاص٠ ايزفاا /َهتب املفتؿ ايعاّ

                                عًللللللٞ َللللللٛات عللللللعز   ّ.ر.أ.

 ضبُز داعِ ْافض                                                             ايباسح/

109 2018 118 

اسبللزؼ اإلعللرتاتٝذٞ ٚرٚصٙ يف ذبكٝللل نفللا٠٤    592

رصاعلل١ َٝزاْٝلل١ يف ضبافعلل١  ايتغللٜٛل ايغٝاعللٞ

 بابٌ

                        ايعبلارٟ   أ.ّ.ر. ٖاؽِ فلٛطٟ ربلاؼ  

                 صعز سٓعٌ  /ايباسح

109 2018 145 

قٝللاؼ عٛاَللٌ ايٓذللاح اسبضدلل١ يتطبٝكللات اراص٠     593

حبلللح َكلللاصٕ يعلللزر َلللٔ   ازبلللٛر٠ ايؾلللا١ًَ  اا 

 ((ايهًٝات

 ٞ                                  أ. ّ. ر. ْارٜلللللل١ يطفلللللل

 ايباسح / ضبُز سغٔ ضبُز

109 2018 169 

 /قٝاؼ َغلت٣ٛ ايتعكٝلز يف ايعًُٝل١ ازباَعٝل١      594
 ازبٓٛب١ٝ ازباَع١ ايتك١ٝٓ  يفرصاع١ ساي١ 

 204 2018 109 عبز ايضما ْافض ضبغٔ   ّ.ر.

رصد١ مماصع١ ا٫راص٠ بايتذٛاٍ ٚرٚصٖا يف ذبكٝلل   595

رصاع١ ذب١ًًٝٝ ٫صا٤ امللزصا٤ يف   ايعزاي١ ايتٓع١ُٝٝ 

 َزٜض١ٜ تضب١ٝ ا٫ْباص

              عاّ عًٞ سغني ٚ رّ .

          ّ. ّ. فبا ْٛصٟ عطا اهلل

 ّ .افتداص عبز اسبغني ناطاّ. 

109 2018 220 
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ايرباع١ ايتٓعُٝٝل١ َلزخ٬ً يًٛفلٍٛ إ  ايضؽلاق١      596

رصاعللل١ َٝزاْٝللل١ يف عٝٓللل١ َلللٔ   اإلعلللرتاتٝذ١ٝ

 ؽضنات ا٫تقا٫ت ايٓكاي١ يف ايعضام

  ٟ                                           ر. فلللللفا٤ إرصٜلللللػ عبلللللٛر

  ر. صغز ضبُز خضٚف١

109 2018 240 

ٟ  ايتغلللٜٛل َٗللاصات  اْعهللاؼ  597  عًللل٢ اإلبتهللاص

 آعلٝا  ؽضن١ يف اعتط٬عٞ حبح:  ايٛاعا اإلٜقا٤

 ايعضام -ي٬تقا٫ت عٌٝ

             خًف يطٝف ٜاعض. ّ     

              محارٟ عباؼ امحز. ّ

 ضبُٛر خٛاّ طٜز .ّ. ّ

109 2018 259 

رٚص ايكا٥للز ايضٜللارٟ يف كهللني ايعللاًَني رصاعلل١   598

تطبٝكٝللل١ يف عٝٓللل١ َلللٔ ؽلللضنات ا٫تقلللا٫ت 

 ؽضن١ أعٝا عٌٝ أمنٛسدًا –ايعضاق١ٝ 

 278 2018 109 َٝغٕٛ خًٝف١ عًّٞ.ّ.

حبح   رٚص اراص٠ املٖٛب١ يف تعظٜظ ا٫را٤ ا٫عرتاتٝذٞ 599

 َٝزاْٞ يف بعض نًٝات داَع١ عَٛض

 301 2018 109 ناظِ ايٓافضّٟ.ّ طاصم 
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 ايبشٛخ ا٫قتقار١ٜ

صقِ  ايغ١ٓ ايعزر امسا٤ ايباسجني ايبشح عٓٛإ  ت

 ايقفش١

 فًغف١ اعرتاتٝذ١ٝ املٛاصر ايبؾض١ٜ 1

 أ.ر.ععز ايعٓظٟ   

 أ.ّ.ر.َ٪ٜز ايغاعزٟ
45 2007 1 

 23 2007 45 ّ.ر.ضبُز عًٞ َٛع٢ املعُٛصٟ ايفضل ٚايتشزٜات""اعار٠ اعُاص ايعضام  2

3 

ايغٝاعات اينلضٜب١ٝ اتًٝل١ يف ظلٌ ايعٛملل١ "َلا      

 اعٝا"  اؽاص٠ خاف١ يبًزإ دٓٛب ؽضم

 50 2007 45 عُضٚ ٖؾاّ ضبُز ا.ّ.

4 
عٝاعللات ا٫فلل٬ح ايٓكللزٟ يف مجٗٛصٜلل١ ايقللني   

 ايؾعب١ٝ

 ر.اميإ عبز خنري          

 قٝػ عًٞ عبز اسبغني ايباسح/
46 2007 1 

5 
١ يًُٛا٧ْ اسبض٠ َلا ا٫ؽلاص٠ ا    ا١ُٖٝ٫ ا٫قتقارٜ

 املٓطك١ ا٫قتقار١ٜ اسبض٠ املكرتس١ يف َٝٓا٤ ايفاٚ

أ.ّ.ر.َٓاٖللللٌ َقللللطف٢ عبللللز  

 اسبُٝز
46 2007 17 

6 
اَها١ْٝ اعتدزاّ ايغٛم املاي١ٝ يف ايتٓب٪ بايزٚصات 

 ا٫قتقار١ٜ
 34 2007 46 ّ.ّ.سٝزص سغني اٍ طع١ُ

7 

ُٓٝلل١ اراص٠ ايطًللب عًلل٢ املٝللاٙ َللزخٌ اعاعللٞ يًت  

املغتزا١َ يف ايٛطٔ ايعضبلٞ َلا أؽلاص٠ خافل١ ا      

 ايعضام

 أ.ّ.ر. ثا٥ض ضبُٛر صؽٝز ايعاْٞ         

 أ.ر. داعِ ضبُز ايشٖب
47 2007 1 

8 

اسبللٌ ايهٝٓللظٟ ي٬طَلل١ ا٫قتقللار١ٜ ايضأمسايٝلل١" 

ايٓؾللل٤ٛ ازبٓلللٝين يًعغلللهض٠ ٚا٫صتكلللا٤ ايرببلللضٟ 

 ي٬َضن١"

 20 2007 47 ّ. ر. عبز ازبباص ضبُٛر ايعبٝزٟ

9 
عٝاعات َٚتطًبات ا٫ف٬ح ا٫قتقلارٟ يف ايعلضام   

 ... ص١ٜ٩ َغتكب١ًٝ
 42 2007 47 ايقاسب ّ.ّ.امحز فزاّ عبز

10 

َللزخٌ ازبللٛر٠ َٚ٪ؽللضات اٚعللا يتكللِٜٛ دللٛر٠    

رصاعل١ تطبٝكٝل١ يف داَعل١     ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝل١ 

 بغزار

 ععز عًٞ ايعٓظٟ            أ.ر.

 ايعبارٟ عٓا٤ عبز ايضسِٝ ّ.ر.

 

48 2007 81 

11 
تكِٝٝ إرا٤ ايغٝاع١ ايٓكزٜل١ يف ايعلضام ٚأثضٖلا يف    

 (8000 -9150ايتندِ رصاع١ ذب١ًًٝٝ يًُز٠ َٔ  ا
 142 2007 48 ثضٜا عبز ايضسِٝ أ.ّ.ر.

12 
أقتقللار ايغللٛم: حبللح يف أفللٛي٘ ٚأعللباب دبللزر   

 يًزٚي١ يف ظً٘ ايزع٠ٛ أيٝ٘ ٚايزٚص املتغري
 161 2007 48 ر. طايب عبز فايف

 125 2008 49 أ.ر. َٝغض قاعِ ضبُز غظاٍ َعازب١ ايتندِ يف ا٫قتقار ايعضاقٞ 13

ايتُٓٝلل١ ايبؾللض١ٜ املغللتزا١َ طضٚسللات ايعٛمللل١      14

 ٚطضٚسات ا٫عتك٬ٍ "رصاع١ ْكز١ٜ"

 139 2008 49 ر. عبز ازبباص ضبُٛر ايعبٝزٟ

ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ ٚايتطٛصات ايزميغضاف١ٝ يف بًلزإ   15

 ا٫عهٛا

 157 2008 49 ٚ ٖؾاّ ضبُز ايعُضٟر.عُض

املتغريات ا٫قتقار١ٜ ايعامل١ٝ املعافض٠ ٚآثاصٖا ع٢ً  16

 ا٫قتقارات ايعضب١ٝ

 إميإ عبز خنٞ .أ . ّ . ر

 ّ. ّ. عٝار٠ ععٝز سغني

50 2008 141 

ايظصاعٝل١ يف   إعلار٠ ٖٓزعل١ ازبُعٝلات ايتعاْٚٝل١     17

      أقًِٝ نضرعتإ ايعضام                         

 ّ. ّ. أْٛص نضِٜ صما                    

 أ. ّ. أَني ضبُز ععٝز ا٭رصٜغٞ

50 2008 163 

ايتذضب١ ايق١ٝٓٝ يف اإلف٬ح ٚايتُٓٝل١ : حبلح يف    18

 خقٛف١ٝ املٓٗر ٚايزصٚؼ املغتدًق١

 180 2008 50 ر. طايب عبز فايف
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تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاقتقار املعضف١ ايكا٥ِ ع٢ً  19

 ايهرتْٚٝا ارا٠ يًُٓافغ١ ايقٓاع١ٝ ايتذاص٠

 139 2008 51 أ. ّ. ر. ثا٥ض ضبُٛر ايعاْٞ

ايع٬ق١ بني َٛقف اسبغلاب ازبلاصٟ ٚعلعض ايقلضف      20

 اساي١ اي٫ٜٛات املتشز٠(

 159 2008 51 ر. فبشٞ سغٕٛ

ايقللللللٓاع١ املقللللللضف١ٝ ا٫علللللل١َٝ٬ املفٗللللللّٛ  21

ٚايفًغللللف١ ايتشزٜات ايلللليت تٛادٗٗللللا ٚا٫فللللام   

 هلا املغتكب١ًٝ

 177 2008 51 أ. ّ. ر. ْٗار عبز ايهضِٜ أمحز

ايتكٝللٝػ: أعللًٛب يتشزٜللز َغللت٣ٛ ايللزخٌ يف     22

 ايعضام

ّ. ر. َٗللللللزٟ عللللللٗض غلللللل٬ٕٝ                           

 ّ. ّ. عاَض عُضإ املعُٛصٟ

51 2008 194 

تكللزٜض َقللفٛف١ اسبغللابات ايكَٛٝلل١ ٚذبللزٜجٗا    23

بني ايطلضم   رصاع١ َكاص١ْ (C.E)بإعتدزاّ طضٜك١ 

 املغتدز١َ

 ّ. ر. عشض فتح اهلل

 

52 2008 145 

قٝاؼ ٚذبًٌٝ تفاعلٌ عُلٌ املنلاعف ٚاملعذلٌ يف      24

 –ا٫قتقللار ايعضاقللٞ باعللتدزاّ منللٛسز املغللتدزّ  

 املٓتر ايزٜٓاَٝهٞ

 160 2008 52 أ. ّ. ر. ف٬ح َٗزٟ ايبريَاْٞ

عرتاتٝذٝات صرّ ايفذ٠ٛ ايضق١ُٝ يف رٍٚ ا٫علهٛا   25

  -٠ خاف١ يًعضامَا إؽاص

 178 2008 52 ر.عُضٚ ٖؾاّ ضبُز

اايٛاقا   1/5/8000ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ يف ايعضام بعز  26

 ٚايطُٛح(

 197 2008 52 أ. ّ. ر. خًٌٝ إمساعٌٝ إبضاِٖٝ

اؽلهاي١ٝ ايكطلاا ايعلاّ ابلني ا٫فلٍٛ املفاُٖٝٝلل١       27

 املٛمٛع١ٝ( ٚا٫ؽرتاطات

 133 2009 53 أ. ّ. ر. عبز ازبباص ضبُٛر فتاح

ٚاقللا ايكطللاا ايظصاعللٞ يف ايعللضام ٚايتشللزٜات ايلليت   28

 تٛاد٘ َغتكب٬ً

 151 2009 53 ّ. ّ. عبز ايضطام صبٝز ايزبٝغٞ

اثض ايغٝاع١ املا١ٝ٥ ايرتن١ٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ ايظصاع١ٝ  29

 (8000 -9110بايعضام يًفرت٠ َٔ ا

 166 2009 53 ّ. ّ. امحز ناٌَ سغني

 182 2009 54 أ. ر. َٝغض قاعِ ضبُز  ا٫ط١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ 30

 192 2009 54 أ. ر. ؼب٢ٝ غين ايٓذاص ا٫ثاص ا٫قتقار١ٜ يًفغار ا٫قتقارٟ 31

رٚص ايظنلللا٠ يف رعلللِ ٚذبفٝلللظ تٝلللاص ا٫علللت٬ٗى  32

 ٚا٫عتجُاص

 214 2009 54 أ. ّ. ر. ععار قاعِ ٖاؽِ

 225 2009 54 ارٟ عبز ايغار٠ر. بؾض٣ ٚ تكِٝٝ ٚاقا اإلْتاز ايٓباتٞ خ٬ٍ فرت٠ اسبقاص 33

اعللتدزاّ ذبًٝللٌ اسبغاعلل١ٝ يف تكٝللِٝ املؾللاصٜا    34

ا٫عتجُاص١ٜ يف ظلٌ ظلضٚف املدلاطض٠ ٚاي٬تأنلز     

"رصاعللل١ سايللل١ َؾلللضٚا ايكٓلللاْٞ ايظدادٝللل١ يف  

 ضبافع١ ا٫ْباص"

 ّ. امحز سغني بتاٍ              

 ّ. ّ. ضبُز َظعٌ ايضاٟٚ

54 2009 284 

"رصاع١ يف  ١ْ ايكِٝ يف ايعًِ اؽهاي١ٝ إع٤٬ َها 35

 ايفهض ا٫قتقارٟ ٚايتشًٌٝ ايهًٞ"

أ. ّ. ر. ضبُز عًٞ َٛع٢ 

 املعُٛصٟ     

أ. ّ. ر. عبز ازبباص ضبُٛر  

 ايعبٝزٟ

55 2009 103 

ا٫علللتجُاص اشبلللال ٚرٚصٙ يف عًُٝللل١ ا٫فللل٬ح     36

 ا٫قتقارٟ يف ايعضام

 123 2009 55 ر. امحز عُض ايضاٟٚ

١ ايٓكزٜللل١ ٚبلللضاَر ا٫فللل٬ح  َعٛقلللات ايغٝاعللل 37

 ا٫قتقارٟ يٛاقا ا٫قتقار ايعضاقٞ

 153 2009 55 ّ. ّ. عذ٢ فامٌ دٛار
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 ا١ُٖٝ ذبغني ايغابات يف ايعضام ٚاثضٖا ع٢ً ايعاٌَ  38

 ا٫قتقارٟ ٚا٫دتُاعٞ َغتكب٬ً 

 69 2009 56 أ. ّ. ر. َ٪ٜز فايف عبز ايكارص

املايٝل١   قٝاؼ اثض ععض ايفا٥ز٠ يف سضن١ ايتزفكات 39

 8004 -9154ايزٚي١ٝ اايٝابإ ساي١ رصاع١ٝ( يًُز٠ 

 أ. ّ. ر. سايٛب ناظِ َعً٘          

 عًٞ عًُإ َاٍ اهلل /ايباسح 

56 2009 89 

ا٫طَلل١ املايٝلل١ ايعاملٝلل١ ٚرٚص اسبللضٚب ٚتُٓٝطٗللا      40

نشًٍٛ اازبشٚصاملٛمٛع١ٝ ٚا٫َها١ْٝ ايكا١ْْٝٛ 

 ي٬ط١َ يف ايفهض ا٫قتقارٟ(

ر. عبللللز ازببللللاص ضبُللللٛر   أ. ّ. 

 ايعبٝزٟ

56 2009 101 

ذبًٌٝ ع٬قات ٚق٣ٛ ا٫ْتاز يف اعلتدضاز ٚفلٓاع١    41

 9140 -9100ايً٪ي٪ يف اشبًٝر ايعضبٞ 

 119 2009 56 ّ. ر. تٛفٝل ْٜٛإ

قٝاؼ ٚذبًٌٝ اثض اْتادٝل١ ايعُلٌ ٚصأؼ امللاٍ عًل٢      42

ايقللٓاعات ايتشًٜٛٝلل١ يف ايعللضام ٚبعللض ايبًللزإ  

 (8000 -٠9110 اايعضب١ٝ يًفرت

 ر. َٓامٌ عباؼ        

 ر. عا٥ز٠ فٛطٟ         

 ر. ععز عبز ظبِ ايعبزيٞ

57 2010 119 

ازبز٣ٚ ا٫قتقار١ٜ إلس٬ٍ طبًفات طبتًف١  43

 يف تغُني اسب٬ُٕ ايعضاب١ٝ ضبٌ دظ٤ َٔ ايؾعري

     ر. اَني ضبُز ععٝز     

   ر. عًٞ سغني محز         

 ر. طاٖض صؽٝز قارص

57 2010 134 

علرتاتٝذ١ٝ رعللِ ٚتطلٜٛض ايقللٓاعات ايقللغري٠ يف    44

 م٤ٛ تكِٜٛ فاع١ًٝ  َبارصات ايكضٚ  يف ايعضام

 أ. ّ. ثا٥ض ضبُٛر صؽٝز               

أ. ّ. ر. ضبُز عًٞ َٛع٢ 

 املعُٛصٟ

58 2010 80 

عبللٛ ص٩ٜللا اعللرتاتٝذ١ٝ يبٓللا٤ ايكللزص٠ ايتٓافغلل١ٝ     45

 ي٬قتقار ٚايقٓاع١ يف ايعضام

 ّ. ر. صبٝا خًف فايف               أ.

 أ. ّ. ر. ثا٥ض ضبُٛر صؽٝز 

58 2010 104 

َغتكبٌ ايقٓاع١ ايعضبٝل١ يف ظلٌ اقتقلار علاملٞ      46

 َتغري

 أ. ّ. ر. فاصؼ نضِٜ بضٜٗٞ           

 أ. ّ. ر. فٝقٌ انضّ ْقٛصٟ

58 2010 123 

قٝللاؼ ٚذبًٝللٌ ايقللزَات ايٓكزٜلل١ يف ا٫قتقللار    47

 رصاع١ قٝاع١ٝ 8004 -9150 ايعضاقٞ يًفرت٠

 141 2010 58 أ. ّ. ر. ضبُز فايف سغٔ

ايجلللض٠ٚ ايغلللُه١ٝ يف ايعلللضام "ايٛاقلللا ٚا٫فلللام    48

 املغتكب١ًٝ"

 أ. ر. ب٬عِ مجٌٝ خًف               

 ّ. ّ. ع٬ّ ْع١ُ ضبُز 

59 2010 91 

ضباٚي١ يقٝاغ١ بضْاَر كلًٜٛٞ َتهاَلٌ يلزعِ     49

 ط١ يف ايعضاماملؾضٚعات ايقغري٠  ٚاملتٛع

أ. ّ. ر. عُللار ضبُللز عًللٞ عبللز   

 ايًطٝف

59 2010 108 

 اْتاز ايفكض يف ايزٍٚ ايٓا١َٝ بني املفّٗٛ ٚا٫عباب 50

 

 ّ. ر. يٛصْػ ؼب٢ٝ فايف             

 ّ. ر. امسا٤ داعِ ضبُز

59 2010 130 

اْنُاّ ايعضام ا  َٓع١ُ ايتذلاص٠ ايعاملٝل١ ٚفلضل     51

منلللٛ ايكطلللاا ايظصاعلللٞ ااملهاعلللب ٚايتلللزاعٝات   

 ا٫قتقار١ٜ(

 أ. ّ. ر. سايٛب ناظِ 

 ّ. ّ. ع٬ّ ْع١ُ ضبُز عًٞ

60 2010 108 

 أ. ّ. ر. اميإ عبز خنري ايعٛمل١ ا٫قتقار١ٜ ٚتأثريٖا يف عٛم ايعٌُ املقضٟ 52

 ّ. ّ. طٖري ساَز عًُإ

60 2010 124 

تأثري عض  ايٓكٛر ٚععض ايقلضف عًل٢ ايتنلدِ يف     53

 ا٫قتقار ايًٝيب

ر. ضبُلللللٛر ضبُلللللز  راغلللللض                              

 أ. صَنإ ايقٜٛعٞ

60 2010 158 

ر. فلللل٬ح ايللللزٜٔ اسبللللزٜجٞ                             سٛا٫ت اشبظ١ٜٓ ٚاعتدزاَاتٗا يف ايعضام 54

  عاملّ. ّ. عامل عبز اسبغني

60 2010 178 

بٓا٤ منٛسز صٜامٞ يكٝاؼ ٚذبًٌٝ ايتٛاطٕ ايعاّ يف  55

   IS-lm-BP  ا٫قتقار ايعضاقٞ َٔ خ٬ٍ منٛسز 

أ. ّ. ر. فلللل٬ح َٗللللزٟ عبللللاؼ   

 ايبريَاْٞ 

61 2011 107 
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قٝاؼ ٚذبًٌٝ راي١ ا٫ْتاز يكطاا ايٓكٌ يف ا٫قتقار  56

 ايعضاقٞ

 

أ. ّ. ر. َٓاٖلللٌ َقلللطف٢ عبلللز   

  اسبُٝز

 ّ. ر.غفضإ سامت عًٛإ

61 2011 124 

دز٣ٚ اعار٠ ايعٌُ بكإْٛ فٓزٚم رعِ ايتقزٜض  57

 يف ايعضام

 

ر. ف٬ح ايزٜٔ ساَز 

 اسبزٜجٞ            

 ّ. ّ. عامل عبز اسبغني عامل

61 2011 145 

ا٫عللتجُاص ا٭دللٓيب ٚايكلل٣ٛ ايعاًَلل١ أقطللاص عضبٝلل١  58

 طبتاص٠ اَقض  تْٛػ  ايغعٛر١ٜ  ٚقطض(

ر. تأَِٝ ضبُز عًّٛ                   ّ. 

 ّ. ّ. عذ٢ فامٌ دٛار 

61 2011 162 

 183 2011 61 ّ. ّ. عُض محٝز صبٝز ضبُز  ٚاقا تضب١ٝ ايٓشٌ يف ايعضام ٚعبٌ تطٜٛضٖا 59

اِٖ ايتشزٜات اييت تٛاد٘ ا٫قتقلار ايعضاقلٞ ٚعلبٌ     60

 َعازبتٗا

 156 2011 62 أ.ر. ب٬عِ مجٌٝ ايزيُٝٞ

فكللزإ إسللز٣ َؾللاٖزات املللتغري املغللتكٌ     تللأثري 61

 َٚٛقعٗا يف ذبًٌٝ ا٫عبزاص ايبغٝط

ايباسح/ عًٞ رصب نغاص 

 اسبٝايٞ

 ايباسح/ عفاف فايف اسباْٞ

62 2011 170 

ص٩ٜلل١  يتعًللِٝ ايعللايٞ يف ايعللضامٚاقللا َٚعنلل٬ت ا 62

 ذب١ًًٝٝ يف أقتقارات املعضف١

 

أ. ّ. ر. عبز ايقُز علعزٕٚ عبلز   

               اهلل          

 زاّٟٚٓ. ر. خنري عباؼ أمحز اي

62 2011 178 

ايغللاط ايطبٝعللٞ يف ايعللضام بللني اسبللضم ٚدلل٫ٛت      63

 ايرتاخٝك

 ّ. ر. صسِٝ سغْٛٞ طٜاص٠           

 ّ. ّ. ثا٥ض ضبٞ ايزٜٔ عظت

62 2011 197 

ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني تكًبلات علٛم ا٫علِٗ ٚايٓؾلاط      64

 ا٫َضٜه١ٝ ا٫قتقارٟ يف اي٫ٜٛات املتشز٠

 

. ّ. ر. ضبُللللز عًللللٞ َٛعلللل٢   أ

 املعُٛصٟ    

 ّ. ر. عشض فتح اهلل  

 ّ. ر. سٝزص سغني امحز

63 2011 190 

قٝاؼ ٚذبزٜز خطط ا٫ْتلاز ايهفل٠٤ٛ يؾلضن١     65

ايؾٗٝز ايعا١َ باعتدزاّ امنلٛسز املٛتلار املغلتٗزف    

(Target MOTAD)  يف ظلللٌ ظلللضٚف املدلللاطض٠

 ٚاي٬ٜكني

 ٞ            أ. ر. ععز ظبِ ايعبزي

 ر. امحز ٖٚٝب سغني

63 2011 205 

َ٪ؽلضات قٝللاؼ ايعُللل امللايٞ/ رصاعلل١ ذبًًٝٝلل١ يف    66

 8005 - 9150َٔ ايزٍٚ املدتاص٠ يًُز٠   ع١ٓٝ

 217 2011 63 . ّ. ر. فبشٞ سغٕٛ ايغعزٟأ

فللضل اقاَلل١ سامللٓات ا٫عُللاٍ يف ايعللضام يللزعِ    67

 املؾضٚعات ايقغري٠

 239 2011 63 ضبُز عبز اهلارٟ /ايباسح

قٝللاؼ ٚذبًٝللٌ رٚاٍ ايطًللب ٚايغللعض يًُؾللتكات      68

 8005 -9154ايٓفط١ٝ ا٫عاع١ٝ يف ايعضام يًُز٠ 

 أ. ّ. ر. ٖٓا٤ عبز اسبغني           

ايباسللح/ قشطللإ يفتلل٘ عطٝلل٘    

 ايضبٝعٞ

64 2011 142 

ٚاقا َٚكَٛات فٓاع١ ايزٚادٔ ٚاْعهاعاتٗا عًل٢   69

 -8000يًُلز٠ َلٔ    اععاص ايبٝض ٚايزداز يف ايعضام

 ارصاع١ ذب١ًًٝٝ( 8001

 166 2011 64 ّ. ّ. ع٬ّ ْع١ُ ضبُز عًٞ

قٝللاؼ تللأثري تطللٛص ازبٗللاط املقللضيف عًلل٢ ايُٓللٛ      70

 ا٫قتقارٟ يف ايعضام

 179 2011 64 ّ. ر. عُاص محز خًف

سكلا٥ل اسباملض ٚخٝلاصات     -َقارص ايطاق١ املتذزر٠ 71

 املغتكبٌ

 195 2011 64 ّ. ّ. ثا٥ض ضبٞ ايزٜٔ عظت
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ايرتاخٝك ايٓفط١ٝ ٚرٚصٖلا يف َغلتكبٌ ايقلٓاع١     72

 ايٓفط١ٝ بايعضام

 214 2011 64 ر. امحز عُض ايضاٟٚ

تأثري ا٫دباٖات ايفهض١ٜ ع٢ً طبٝع١ اهلٝهٌ  73

 ا٫قتقارٟ يًعضام

 ا.ّ.ر. عبز ازبباص ضبُٛر ايعبٝزٟ         

 امسا٤ ط٘ خًف/ايباسح 

65 2012 164 

ر١ٜ تهٝلف صأمسلايٞ َلا َضسًل١     ايعٛمل١ ا٫قتقا 74

 دزٜز٠ َٔ ايتطٛص

ا.ّ.ر. صبٝا خًف فايف                      

 ّ.ر. مخٝػ ضبُز 

65 2012 189 

ذبًٝلللٌ ايع٬قللل١ ايزايٝللل١ بلللني رصدللل١ اسبضٜللل١   75

ا٫قتقللار١ٜ ٚايتذللاص٠ اشباصدٝلل١ يبًللزإ ْاَٝلل١    

 (8004-9110طبتاص٠  يًُز٠ ا

    ا.ّ.ر. اميإ عبز خنري             

 عجُإ خزص باراٚٙ ٜٞ ر. عضراص 

65 2012 226 

ايطاق١ ا٫علتٝعاب١ٝ يًٓفكلات ايتؾلغ١ًٝٝ َٚضْٚل١      76

 ايهًف١ املاي١ٝ يًغٝاعات ايٓكز١ٜ

اشبللبري ايللزنتٛص َعٗللض ضبُللز  

 فايف قاعِ

65 2012 254 

املؾاصٜا املا١ٝ٥ ايرتن١ٝ يف سٛمٞ رد١ً ٚايفضات  77

 ..ا٭ٖزاف ٚايٓٛاٜا

 265 2012 65 زارر. ساَز عبٝز س

عٝاع١ ا٫غضام ٚاثضٖا يف تطٛص ا٫ْتلاز ايظصاعلٞ يف    78

 8001- 8000ايعضام يًُز٠

 أ. ر. ب٬عِ مجٌٝ خًف            

 ر. ضبُز فايف محز        

 ر. دعفض ايزدًٝٞ        

66 2012 173 

 صدٞ         ثضٜا عبز ايضسِٝ اشبظ .أ. ر ايهفا٠٤ املقضف١ٝ بني املفّٗٛ ٚطضم ايكٝاؼ 79

 ّ . امحز سغني بتاٍ

66 2012 189 

اإلغضام ٚذبزٜات٘ يف ْطام َٓع١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ  80

 مناسز يغًا طصاع١ٝ طبتاص٠"

 ّ. ر سايٛب ناظِ َع١ً       . أ

 ايباسح/ أمحز عزْإ 

66 2012 208 

َعازب١ َؾه١ً ْكٌ ايٓفاٜات ايقًب١ يف َز١ٜٓ  81

اعتدزاّ منٛسز بغزار إ  َٛاقا ايطُض ايقشٞ ب

 ايٓكٌ

 ّ. ر. ف٬ح َٗزٟ عباؼ          . أ

 ايباسح/ امحز ابضاِٖٝ 

66 2012 228 

املٛاطْلللل١ ايعاَلللل١ ٚرٚصا ايغللللًطتني ايتؾللللضٜع١ٝ  82

ٚايتٓفٝشٜلل١ دباٖٗللا َللا إؽللاص٠ إ  ايعللضام يًفللرت٠  

 (8099-8005ا

 243 2012 66 ّ. عامل عبز اسبغني عامل

تقار ايعضاقٞ رٚص فٓاع١ ايغٝاس١ يف تطٛص ا٫ق 83

 (8001-9110يًُز٠ ا

أ.ر. اميللللللإ عبللللللز خنللللللري                  

 عبري عًٞ ناظِ /ايباسح

67 2012 170 

ايطاقات املعط١ً يف ايقٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ يف  84

 ( 8090 – 8000يًُز٠ ا ايعضام 

 ّ. ر. فٛطٟ سغني ضبُز             أ.

 ايباسح ْؾأت فبشٞ ٜعكٛب

67 2012 193 

ا٭قتقللار١ٜ ملؾللضٚا تضبٝلل١ عبلللٌ قللا٥ِ  ازبللز٣ٚ  85

 َٚؾلضٚا َكتلضح اازبظ٤ ا٫ٍٚ(

 أ. ّ ر. محٝز عبٝز عبز       

 أ. ّ ر. َإَٔٛ امحز درب      

 أ. ّ ر. عاٜز ْعُ٘ عٜٛز

67 2012 212 

املؾتكات ايٓفط١ٝ يف ايعضام ظٛاٖض َتذزر٠ أّ  86

 أطَات عابض٠ ؟ "ايٛاقا ٚآفام املغتكبٌ"

 226 2012 67 ٞ طٜاصٙ عًطإّ. ر. صسِٝ سغْٛ

رصاعلل١ ٚذبًٝللٌ أثللض َغللت٣ٛ اإلْفللام اسبهللَٛٞ   87

ٚايٓللاتر اتًللٞ اإلمجللايٞ يف سذللِ اإلْفللام عًلل٢  

 )8001 -9114ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايعضام  يًُز٠ ا 

 246 2012 67 ّ. ّ. راٚر عبز ازبباص أمحز

اثض ا٫ْفام ايعاّ ٚا٫ٜضار ايعاّ ع٢ً بعض املكَٛات  88

ملار١ٜ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف ايعضام يًُز٠ غري ا

 َٔ9154- 8005 

 236 2012 68 أ. ّ. ر. ٜغض٣ َٗزٟ سغٔ
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يف  8000ادباٖات ا٫ٜضارات ايٓفط١ٝ ايعضاق١ٝ بعز  89

 ظٌ تشبشب اععاص ايٓفط ايعامل١ٝ

أ. ّ. ر. عبز ايقُز ععزٕٚ  

 ايؾُضٟ     

 ّ. ر. خنري عباؼ امحز ايٓزاٟٚ

68 2012 254 

 274 2012 68 ّ ر. صدا٤ عبز اهلل عٝغ٢ يفغار املايٞ ٚفضل ا٫عتجُاص يف ا٫قتقار ايعضاقٞا 90

عذظ املٛاط١ْ ايعا١َ ٚص٣٩ ٚعٝاعات َعازبت٘ َا  91

 (8098 -8000اؽاص٠ يًعضام يًُز٠ ا

 293 2012 68 ّ. عامل عبز اسبغني عامل

ايلللزٜٔ ضبُلللز  ٚعلللاّ /ايباسلللح ايتعإٚ ايزٚيٞ يف َٛاد١ٗ دضا٥ِ ا٫ْرتْت 92

 ايعه١ً

68 2012 322 

تكِٝٝ نفا٠٤ ا٫را٤ ا٫قتقارٟ يًؾضن١ ايعا١َ  93

-8000يقٓاع١ ايظٜٛت ايٓبات١ٝ يف ايعضام يًُز٠ ا

8007) 

أ. ّ. ر. فٝقلللٌ انلللضّ ْقلللٛصٟ              

 ايباسح/ صٚا٤ طاصم صؽار

69 2012 135 

ايكطاا ايعاّ يف ايعضام "املضس١ً ا٫ْتكاي١ٝ  94

 َا ايكطاا اشبال"                                          ٚايؾضان١

 155 2012 69 ّ. ر. ضبغٔ سغٔ عًٛإ

ازبز٣ٚ ا٭قتقار١ٜ ملؾضٚا تضب١ٝ ايٓشٌ بأعتدزاّ  95

 اعًٛب ايٓشاي١ املتٓك١ً " ازبظ٤ ايجاْٞ

 أ. ّ. ر. محٝز عبٝز عبز   

 أ.ّ.ر. َإَٔٛ امحز درب   

 أ.ّ.ر.عاٜز ْع١ُ عٜٛز

69 2012 179 

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يٛاقا ايقٓاعات ايهُٝٝا١ٜٚ يف  96

 (8007-9114ايعضام يًُز٠ ا

  ِ  أ.ّ.ر. ضبُلللز عًللللٞ داعللل

 ايباسح/عاَض ؽبٌ طٜا بٛيك

69 2012 189 

أ١ُٖٝ ا٫عتجُاص ا٭دٓيب املباؽض يف ت١ُٝٓ  97

 (8090-8000ايقٓاع١ ايٓفط١ٝ ايعضاق١ٝ يًُز٠ ا

 205 2012 69 ّ. ر. محز١ٜ ؽانض َغًِ

املقللاصف ا٫علل١َٝ٬ ٚقللزصتٗا عًلل٢ دبللاٚط ا٫طَلل١    98

 -اَقلضف ربلٞ ا٫عل٬َٞ     8005املاي١ٝ ايعامل١ٝ يعاّ 

 ( -ساي١ رصاع١ٝ 

أ . ّ . ر. ْٗللللار عبللللز ايهللللضِٜ   

 ايعبٝزٟ

 ايباسح/ اصنإ بزصإ فرب

70 2013 180 

عبلللز  أ. ّ. ر. َٓاٖلللٌ َقلللطف٢  رٚص ايتٌُٜٛ يف رعِ املؾاصٜا ايقغري٠ يف ايعضام 99

                             اسبُٝز

 ّ. ّ. ع١ًٝٗ ظبِ عبٛر

70 2013 209 

ٚاقا ايكطاا ايقٓاعٞ اشبال ٚرٚصٙ يف اعتٝعاب  100

 8001-9110ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايعضام يًُز٠ 

أ. ّ. ر. ٚيٝللز عبللز املللٓعِ عبللاؼ    

 ايزصنظيٞ                

 ايباسح/ َٗٓز عًٞ سغني املٓعِ

70 2013 231 

بعض  امل٪ؽضات ي٬ْتاد١ٝ ا٫قتقلار١ٜ يف ايكطلاا    101

 ايقٓاعٞ يف ايعضام

 249 2013 70 أ. ّ. ر. ٖٝجِ عبز ايكارص ازبٓابٞ

أثللض ا٭خلللت٫٬ت ا٭قتقللار١ٜ اهلٝهًٝللل١ عًللل٢    102

 ايتندِ ساي١ رصاع١ٝ ا٭قتقار ايعضاقٞ

 268 2013 70 ر. مسري عٗاّ راٚر

ايتكٓٝلل١ ٚاشبطللٌ  ايبطايلل١ بللني اؽللرتاطات ايب٦ٝلل١  103

 ايغٝاعٞ ٚا٫دتُاعٞ  

أ. ّ. ر عبللللز ازببللللاص ضبُللللٛر   

 ايعبٝزٟ

71 2013 215 

رصاع١ يف تكِٜٛ ا٭را٤ اينضٜيب يف ايعضام يًُز٠  104

9114-8090 

أ. ّ. ر. عُلللللار ضبُلللللز عًلللللٞ                

 ايباسح يكا٤ فٓذإ ثاَض

71 2013 226 

٠٤ ْؾاط عٛم أثض ا٭ط١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ع٢ً نفا 105

-8000ايعضام يٮٚصام املاي١ٝ "رصاع١ قٝاع١ٝ يًُز٠ 

8005" 

 ّ. ر. غفضإ سامت عًٛإ     

 ّ. ر. محز١ٜ ؽانض َغًِ   

 ّ. ر.عفضا٤ ٖارٟ ععٝز

71 2013 254 
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رصاع١ ٚاقا ايتغضب يف ايتعًِٝ ايجاْٟٛ َٚز٣ أثضٙ  106

-8009يف ايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ يف ايعضام يًُز٠  ا

8099) 

ّ . اعٝا ناظِ فضسإ                  أ . 

 ايباسح/عبز ايٓافض قارص صما      

71 2013 271 

 303 2013 71 ّ. ر. عبز ايضعٍٛ عًٞ طبٝع١ ايٓعاّ املايٞ مضٚص٠ أّ اختٝاص؟ 107

ا٭سٛاٍ ا٫قتقار١ٜ يًُعٝؾل١ يف َزٜٓل١ املٛفلٌ     108

 8007-8008ايزخٌ ٚعٛم ايعٌُ يًُز٠ 

 باص ازبَٛضرأ. ر. أثٌٝ عبز ازب

 َعٔ صا٥ل ْٜٛػ /ايباسح

72 2013 150 

قٝلللاؼ ٚذبًٝلللٌ ايتفلللاٚت يف تٛطٜلللا ايضفاٖٝللل١     109

 8007ا٫قتقار١ٜ يف ضبافع١ ايغًُٝا١ْٝ يعاّ 

 أ. ّ. ر. فابض ثريراٚر عجُإ                 

 أ. ّ. ؽعإ مجاٍ مح١ ععٝز

72 2013 170 

ٓاتر قٝاؼ اثض ايرتنٝب ايعُضٟ يًغهإ ع٢ً  اي 110

 اتًٞ اإلمجايٞ يف ايعضام

 188 2013 72 أ. ّ. ر. صسِٝ ناظِ سغٔ

ايت١ُٝٓ ايغٝاس١ٝ املغتزا١َ َٚغاُٖتٗا يف  111

 َعازب١ ظاٖض٠ ايبطاي١

 199 2013 72 ر. ععز ابضاِٖٝ محز  

ذبًٌٝ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني امجايٞ تهٜٛٔ صاؼ  112

ا ايظصاعٞ املاٍ ايجابت ٚايٓاتر اتًٞ  ا٫مجايٞ يًكطا

 8090 - 9150ايعضاقٞ يًُز٠ 

أ. ر. ععز عبز ظبِ ايعبزيٞ            

 ٖٝفا٤ ٜٛعف عًُٝإ/ ايباسح

73 2013 280 

 أ. ر. اميإ عبز خنري       أطَل١ ايْٝٛإ ا أط١َ ايٝلٛصٚ ( ٚايزصٚؼ املغتفار٠ 113

 ّ. ّ. خايز عبز اسبُٝز 

73 2013 308 

أ.ّ. ر فٝقٌ أنضّ ْقٛصٟ                 يًكطاا اشبال يف ايعضام ايب٢ٓ امل٪عغات١ٝ ٚايتشٍٛ 114

 ايباسح/ سٝزص سغٔ َعٔ

73 2013 333 

ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني ا٫ْفام ا٭عت٬ٗنٞ  115

يًُز٠  ا٫قتقارٟ يف ايعضام اسبهَٛٞ ٚايُٓٛ

9159 – 8000 

 352 2013 73 أ. ّ.ر.ٖٝجِ عبز ايكارص ازبٓابٞ

يقضف ع٢ً عًٛى اعٛام ا٫عِٗ أثض تكًبات اععاص ا 116

 يف ا٫قتقار ايرتنٞ

 363 2013 73 ر. سٝلزص سغلني آٍ طع١ُ      

ضبزرات ايُٓٛ ا٫قتقارٟ يف ايبًزإ ايعضب١ٝ  117

 "رصاع١ قٝاع١ٝ َكاص١ْ َا بًزإ دٓٛب ؽضم أعٝا"

 382 2013 73 ّ. ر. ابضاِٖٝ ارٜب ابضاِٖٝ

اٯفام( رصاع١ ايكطاا ايٓفطٞ يف ايعضام اايٛاقا ٚ 118

 ذب١ًًٝٝ إقتقار١ٜ

أ. ر. صبٝا خًف فايف               

 ايباسح/ اٜٗاب عباؼ ضبُز

74 2013 225 

ايب١٦ٝ ا٫عتجُاص١ٜ امل١ُ٥٬ يكطاا ا٫عُاٍ يف  119

 ايعضام

أ. ّ.ر. سلللايٛب نلللاظِ َعًللل١                 

 ايباسح / رايٝا عُض ْعُٞ

74 2013 252 

اص ايبؾضٟ ٚايُٓٛ ا٫قتقارٟ يف ايع٬ق١ بني ا٫عتجُ 120

( ٚقٝاؼ ايعا٥ز 8090-9154ايعضام يًُز٠ ا

 ي٬عتجُاص ايبؾضٟ ارصاع١ قٝاع١ٝ(

 273 2013 74 اهلل عٝغ٢ ّ. ر. صدا٤ عبز

تكِٝٝ نفا٠٤ ا٫را٤ ا٫قتقارٟ يؾضن١ رٜا   121

 - 2010ايعا١َ يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥ يًُز٠ ا

2000) 

 ْٞ ثا٥ض ضبُٛر صؽٝز ايعا أ. ر.

 عًٞ ٖٚٝب عبز اهللايباسح/ 

75 2014 242 

تكِٝٝ نفا٠٤ أرا٤ قطاا ايقٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ ايعاّ  122

 (8001-8000يف ايعضام يًُز٠ ا

  أ.ر. عللعار قاعللِ ٖاؽللِ             

 ايباسح/ ضبُز سغني ضبُٛر

75 2014 276 

طضٚسات ايبٓا٤ ايضأمسايٞ  ايضبٝا ايعضبٞ ٚإؽهايٝ٘ 123

 ايٞيف اقتقار اْتك

أ. ّ. ر. عبللللز ازببللللاص ضبُللللٛر  

      ايعبٝزٟ

75 2014 294 
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ذبًٌٝ أثض ايغٝاع١ املاي١ٝ يف ايعضام يف ا٫عتكضاص  124

 (2010-2003ٚايُٓٛ ا٫قتقارٟ يًُز٠ ا

ّ.ر. فضٜللللز دللللٛار نللللاظِ    أ.

 ايزيُٝٞ               

 ّ.ّ. باعِ مخٝػ عبٝز

75 2014 309 

 ا٫دٌ ٚايكقري٠ ايط١ًٜٛ ايغبب١ٝ ايع٬ق١ ذبًٌٝ 125

 ٚععض ايشٖب ٚععض  ايعاملٞ اشباّ ايٓفط ععض بني

 ايز٫ٚص فضف

 332 2014 75 عًُإ فايف ضبُز  .أ. ّ. ر

تكِٝٝ نفا٠٤ ا٭را٤ يف ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات  126

   8001 – 8000يًُز٠ َٔ  ازبًز١ٜ يف ايعضام

  ارصاع١ َٝزا١ْٝ (

 354 2014 75 ر. ساَز عبٝز سزار

َزخٌ ْعضٟ  -ار٠ تٛطٜا ايزخٍٛ يقايف ايفكضا٤اع 127

 ملعازب١ ايهغار

ايزنتٛص عبز اسبغني 

 ايعٓبهٞ

76 2014 260 

رصاع١ فاع١ًٝ ايٓكٌ ايربٟ يف ايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ  128

يف ظٌ ايتشٍٛ إ  اقتقار ايغٛم "ايؾضن١ ايعا١َ 

 "-ساي١ رصاع١ٝ  -يًٓكٌ ايربٟ 

أ. ّ. ر. َٓاٌٖ َقطف٢ عبز 

                     اسبُٝز   

 ايباسح/ ضبُز ؽٗاب أمحز 

76 2014 275 

  ايغٝاع١ ايقٓاع١ٝ ٚايتُٓٝل١ يف ايبًلزإ ايٓاَٝل١     129

 ا بني امل٪ٜزٜٔ ٚاملعاصمني(

 304 2014 76 أ. ّ. ر. َزست ناظِ ايكضٜؾٞ

ايفكض َتعزر ا٫بعار ٚايت١ُٝٓ ايبؾض١ٜ املغتزا١َ  130

 يف ايعضام

ًِ ّ. ر. محز١ٜ ؽانض َغ

 ٫ٜزاَٞ

76 2014 320 

قٝاؼ نفا١ٜ صأؼ املاٍ يف املقاصف اإلع١َٝ٬ ٚفكًا  131

 ٫IIتفاق١ٝ باطٍ 

 342 2014 76 أ. ّ. ر. ععز عبز ضبُز

يف ذبكٝل ا٫عتكضاص ٚايُٓٛ  رٚص ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ 132

 (2004-2011ا٫قتقارٜني يف ايعضام يًُز٠ ا

               أ.ر. ضبُٛر ضبُز ضبُٛر راغض            

 ّ.ّ. اسغإ درب عاؽٛص

77 2014 202 

ذبًٝللٌ ا٫ثللض ا٫صتللزارٟ ٚايتفللاعًٞ بللني ايغٝاعلل١   133

 ايتللٛاطٕ ا٫قتقللارٟ ايعللاّ  املايٝلل١ ٚايٓكزٜلل١ عًلل٢  

 ( IS-LMا 

 فضٜز دٛار ناظِ ايزيُٝٞ                        .أ.ّ.ر

 باعِ مخٝػ عبٝز .ّ ّ.

77 2014 227 

ايع٬ق١ بني ايتطٛص املايٞ ٚايُٓٛ قٝاؼ ٚذبًٌٝ  134

ا٫قتقارٟ ٚايفكض يف ايعضام يف اطاص منٛسز 

( ARDLا٫عبزاص ايشاتٞ يابطا٤ املٛطا ا

 ( Autoregressive Distributed lag Modelا

 (8090 -9150يًُز٠ ا

أ.ر. ععز عبز ظبِ ايعبزيٞ             

 ّ.ّ. اطٖاص سغٔ عًٞ

77 2014 244 

اي١ اْتاز يًؾضن١ ايعا١َ يًغُٓت تكزٜض أفنٌ ر 135

 (8090-9110يًُز٠ ا ايعضاق١ٝ

 أ.ّ.ر. َٓاٌٖ َقطف٢   

 ايباسح/ ضبُز ْٛصٟ فضسإ

77 2014 265 

إعار٠ ٖٝه١ً ؽضنات ايكطاا ايقٓاعٞ ايعاّ  136

بأعًٛب ايتشٍٛ إ  ايؾضنات املغا١ُٖ  اشباف١ 

 ٚاملدتًط١ اايتذضب١ ايعضاق١ٝ إمنٛسدًا(

   ّ ْقٛصٟ  أ.ّ.ر. فٝقٌ انض

 ايباسح/ فٝقٌ طٜزإ عٗض

77 2014 286 

ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني عض  ايٓكز ٚايتندِ ٚععض  137

 ( 1990-2011ايقضف يف ايعضام يًُز٠ ا

أ.ر. ضبُٛر ضبُز ضبُٛر راغض                 

 ّ.ّ. اسغإ درب عاؽٛص

78 2014 212 

اقٝاؼ ٚذبًٌٝ اثض ا٭طَات املاي١ٝ ع٢ً املقزص  138

 ٭عاؼ يتٌُٜٛ املٛاط١ْ ايعا١َ يف ايعضام(ا

أ.ر. صبٝا خًف فايف                      

 ايباسح/ طٜٓب أمحز ضبُز

78 2014 242 
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قٝاؼ ٚذبًٌٝ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني ا٫ْفام  139

اسبهَٛٞ ا٫عتجُاصٟ ٚايٓاتر اتًٞ ا٫مجايٞ 

 (8099-9110غري ايٓفطٞ يف  ايعضام  يًُز٠ ا

فايف عًُإ أ.ّ.ر. ضبُز 

 ايهبٝغٞ                      

 ايباسح/ ْناٍ قارص سغإ

78 2014 278 

ظاٖض٠ ايفغار ٚتزاعٝاتٗا ع٢ً تفاقِ َؾه١ً  140

 ( 8000ايبطاي١ يف ايعضام بعز عاّ ا

أ.ّ.ر. فٝقٌ انضّ ْقٛصٟ                      

 ايباسح/ َقطف٢ محٝز نظاص

78 2014 297 

 -9150ٞ ع٢ً ايفكض يف ايعضام يًُز٠ ااثض ايتطٛص املاي 141

8090) 

أ.ر. ععز عبز ظبِ ايعبزيٞ                 

 ّ.ّ. اطٖاص سغٔ عًٞ

79 2014 233 

اراص٠ ايغٝاع١ ايٓكز١ٜ َٔ عض  ايٓكٛر ا  اععاص  142

 (8099-8005ايفا٥ز٠ يف ا٫قتقار ايعضام يًُز٠ ا

أ.ر. ضبُٛر ضبُز راغض                    

 / عٝف صامٞ ضبٞايباسح 

79 2014 255 

قٝاؼ ٚذبًٌٝ ايع٬ق١ بني أععاص ايٓفط ٚععض فضف  143

 ايز٫ٚص يف ايعضام

أ.ر. اميإ عبز خنري                          

ايباسح / سغني سغب اهلل 

 عًٛإ       

79 2014 274 

ذبزٜللز خطللط  اعللتدزاّ ذبًٝللٌ اسبغاعلل١ٝ يف 144

اصا ايبٝللللٛت  ملللللظٚايهفلللل٠٤ٛ  املجًلللل٢ اإلْتللللاز

ايلٛطٔ يف ظلٌ ظلضٚف     ايب٬عتٝه١ٝ يف مجعٝل١ 

 املداطض٠ ٚاي٬ٜكني

أ.ر. ععز عبز ظبِ ايعبزيٞ                    

 ّ.ر. صماب ؽانض ضبُٛر ايٓقض                                              

80 2014 324 

اسبٛن١ُ املقضف١ٝ ٚفل َبار٨ زب١ٓ باطٍ ٚأثضٖا  145

٭ٖزاف اإلعرتاتٝذ١ٝ يًُقاصف رصاع١ يف ذبكٝل ا

 يف ع١ٓٝ َٔ املقاصف ايتذاص١ٜ اشباف١ ايعضاق١ٝ

 355 2014 80 ّ.ّ. ضبُز داعِ ضبُز

َفٗللّٛ املًهٝلل١ يف ايفهللض اإلقتقللارٟ ايللزٜين      146

  ٚايٛمعٞ

أ.ّ.ر. عبز ازبباص ضبُٛر فتاح                  

 ايباسح/ قتٝب١ ثاَض فايف

81 2015 231 

تفعٌٝ عٛاٌَ ايُٓٛ ا٫قتقار٣ غري  ٚعا٥ٌ 147

 ا٫عتجُاص١ٜ يف اقتقارات ايبًزإ ايٓا١َٝ

 254 2015 81 ر. سغٔ فضز عًطإ

ع٬ق١ ايُٓٛ باإلف٬ح ا٫قتقارٟ يف ايعضام بعز  148

 8000عاّ 

 278 2015 81 أ. ّ. ر. ٖٝجِ عبزاهلل عًُإ

ايتٝغري ايهُٞ ٚقٓا٠ اإلقضا  املقضيف  ترمجاتل/ 149

ْكو ٚآخضٜٔيف امل  ًُه١ املتشز٠ بت 

َضادع١ ٚتعكٝب: ايزنتٛص 

 أمحز إبضٜٗٞ عًٞ

81 2015 1 

ايتعًِٝ املٗين ايجاْٟٛ َٚتطًبات عٛم ايعٌُ يف  150

 (2003ايعضام اَضس١ً َا بعز عاّ

                   ععار قاعِ ٖاؽِأ.ر. 

 طٖضا٤ ٖاؽِ داٜإايباسح/ 

82 2015 269 

ًٝلل١ ايتُٓٝلل١ املغللتزا١َ يف  ايعٛاَللٌ اتللزر٠ يعُ 151

 إقًِٝ نٛصرعتإ ايعضام 

أ.ّ.ر. عبز ازبباص ضبُٛر 

 ايعبٝزٟ

 ّ.ّ. اٜٛب اْٛص محز

82 2015 295 

ايٓفكات ايتش١ًٜٝٛ ايعا١َ ٚرٚصٖا يف اعلار٠ تٛطٜلا    152

 ايزخٌ َا إؽاص٠ خاف١ إ  دباصب َٓتدب١ 

أ.ّ.ر. ضبُز عًٞ داعِ                    

 بض عبزايباسح/ ناظِ دا

82 2015 333 

اعتك٬ي١ٝ ايبٓٛى املضنظ١ٜ َلا إؽلاص٠ خافل١ إ      153

 قٝاؼ َز٣ اعتك٬ي١ٝ ايبٓو املضنظٟ ا٭صرْٞ

 أ.ر. ٌٖٝ عذُٞ مجٌٝ ايزُٖٝؿ

 صْا صمسٞ  ايباسح/

83 2015 228 

ايعضام ايت١ُٜٛٓ يف مل٤ٛ   -دبضب١ اقًِٝ نٛصرعتإ 154

امل٪ؽلللضات ا٫قتقلللار١ٜ ٚا٫دتُاعٝللل١ يًتُٓٝللل١   

 املغتزا١َ

أ.ّ.ر. عبز ازبباص ضبُٛر 

 ايعبٝزٟ

 ّ. ّ. اٜٛب اْٛص محز

83 2015 255 
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ايؾضان١ بني ايكطاعني ايعاّ ٚاشبال بني ايتؾضٜا  155

ٚايتطبٝل يف ايعللضام اَا اؽاص٠ خافل١ ا  ايكطلاا   

 ايقٓاعٞ يف ايعلضام(  

أ.ّ.ر. فٝقٌ أنضّ ْقٛصٟ                       

 ٗضّ.ّ. فٝقٌ طٜزإ ع

83 2015 288 

ععض فضف ايزٜٓاص ايعضاقٞ َابني ايٓعاّ  156

 (8098-8005ايٛاقعٞ ٚايٓعاّ املعًٔ يًُز٠ ا

أ.ر.ضبُٛر ضبُز راغض                      

ايباسح/ سغني عطٛإ َٗٛؼ 

 َعاصز

84 2015 273 

تكزٜض ٚذبًٌٝ َ٪ؽضات ا٭َٔ ايغشا٥ٞ يف بًزإ  157

 (8098 – 9110عضب١ٝ طبتاص٠ يًُز٠ ا

                    أ.ر. عُار سغٔ ايٓذفٞ

 ايباسح/ يٝح ي٪ٟ غاطٟ ايع٬ف

84 2015 296 

اطضٚس١ اشبقدق١ ٚادباٖاتٗا يف ايعضام َا بعز  158

 8000عاّ  

أ.ّ.ر. عبز ازبباص ضبُٛر 

 ايعبٝزٟ

 ّ.ّ. عاَض عاَٞ َٓري

84 2015 312 

١َ ايتشًٌٝ ا٫قتقارٟ ٭سٛاٍ " ايعُضإ " يف َكز 159

 ابٔ خًزٕٚ

أ.ّ. آعٝا ناظِ فضسإ                    

 ايباسح/ٖٝجِ محٝز َطًو

84 2015 334 

ذبًٌٝ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني ايٛاصرات ايظصاع١ٝ  160

 ٚبعض املتغريات ا٫قتقار١ٜ يف ايعضام

 أ.ر.ععز ايعبزيٞ

 ّ.ّ. اعضا٤ عًِٝ ناطا

85 2015 240 

ايعلضام مللا بعلز    ادباٖات ايغٝاعل١ ا٫قتقلار١ٜ يف    161

 8000عاّ 

أ.ّ.ر. عبز ازبباص ضبُٛر 

 ايعبٝزٟ           

 ّ.ّ. عاَض عاَٞ َٓري 

85 2015 262 

تأثري إْؾا٤ ْعاّ مُإ ايكضٚ  يؾضنات  162

ايهفا٫ت املقضف١ٝ  ع٢ً كٌٜٛ املؾاصٜا ايقغري٠ 

 ٚاملتٛعط١

أنضاّ عبز ايعظٜظ عبز  ّ.ر.

 ايٖٛاب        

 ٛر ّ.ّ. عامل عٛارٟ مح

85 2015 280 

رصاع١ اقتقار١ٜ يٛاقا املٝاٙ  –ا٭َٔ املا٥ٞ يف ايبقض٠  163

 ٚآفاقٗا املغتكب١ًٝ 

 305 2015 85 ّ . بامس١ نظاص سغٔ 

ذبًٝلٌ ايكللزص٠ ايتٓافغل١ٝ يًُقللاصف ايتذاصٜلل١ يف    164

 8098 -8005ايعضام يًُز٠ 

أ.ّ.ر. فضٜز دٛار ناظِ                                   

 باسح/  َٓتقض عًٞ طٜٔ ايزٜٔ                                                          اي

86 2015 577 

يف  عللبٌ ايٓٗللٛ  مبؾللاصن١ املللضأ٠ ايفًغللط١ٝٓٝ  165

 ايٓؾاط اشبال

ايزنتٛص مسري عبز اهلل عًٞ/ 

 اعتاس َؾاصى يف ا٫قتقار

86 2015 617 

صرات ايظصاع١ٝ يف قٝاؼ ٚذبًٌٝ راي١ ايطًب ع٢ً ايٛا 166

(  يف إطاص منٛسز 8098-9150يًُز٠ ا ايعضام 

 ARDLا٫عبزاص ايشاتٞ يابطا٤ املٛطا

أ.ر. ععز ايعبزيٞ                                                 

   ايباسح/ إعضا٤ عًِٝ ناطا

 

87 2016 303 

ععض ايٓفط يف عٛق٘ ايزٚيٞ يف ظٌ فا٥ض ايعض   167

 نٛرٚاعتُضاص ايض

ايزنتٛص أمحز إبضٜٗٞ عًٞ/ 

ْا٥ب ضبافغ ايبٓو املضنظٟ / 

 عابكا

87 2016 319 

امللللتغريات ايزٚيٝللل١ ٚاْعهاعلللاتٗا عًللل٢ تلللزفل    168

ا٫علللتجُاصات ا٭دٓبٝللل١ املباؽلللض٠ يف رٍٚ صبًلللػ 

 ايتعإٚ اشبًٝذٞ

 352 2016 87 أ.ّ.ر.عُضٚ ٖؾاّ ضبُز  

ام إؽهاي١ٝ ايكضٚ  املقضف١ٝ املتعجض٠ يف ايعض 169

 ٚعبٌ َعازبتٗا

 ّ. ر. عبز ازبباص ٖاْٞ عبز ازبباص                     

 ّ.ر. عفضا٤ ٖارٟ ععٝز 

87 2016 369 

َ٪عغللات ايتُٜٛللٌ اشبافلل١ ٚرٚصٖللا يف تطللٜٛض      170

 املؾضٚعات ايقغري٠ ٚاملتٛعط١ يف ايعضام

                                             فاصؼ نضِٜ بضٜٗٞ أ.ر.

 سغني ؽضٜف ْعِٝ ح/ايباس

88 2016 303 

ايتذللاص٠ اشباصدٝلل١ يًعللضام بللني مللضٚصات ايتٜٓٛللا   171

 (WTOا٫قتقارٟ ٚذبزٜات ا٫ْنُاّ ا  ا

               أ. ّ. ر. سايٛب ناظِ َعً٘ 

 ايباسح/ َض٠ٚ خنري عًُإ 

88 2016 327 

86 
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ايتشللل٫ٛت ايغٝاعللل١ٝ ٚايتطلللٛصات ا٫قتقلللار١ٜ     172

ًفٝللللات ٚايتذًٝللللات  ايرتنٝلللل١ املعافللللض٠ اشب 

 ٚا٫ستُا٫ت املغتكب١ًٝ

 348 2016 88  ا.ّ.ر. خنري عباؼ امحز ايٓزاٟٚ

ا٭طَلل١ ايغشا٥ٝلل١ اتًٝلل١ يف ايعللضام بللني أفهللاص     173

 ايٓعض١ٜ املايجٛع١ٝ ٚتضرٟ ٚاقا ايكطاا ايظصاعٞ

 369 2016 88 ّ. اهلاّ خظعٌ  ْاؽٛص

يُٓلٛ  ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني دباص٠ ايعضام اشباصدٝل١ ٚا  174

 (1980-2013ا٭قتقارٟ  ا

 أ. ر. ععز عبز ظبِ ايعبزيٞ                       

 ايباسح / ٖب٘ ععز صؽٝز 

89 2016 336 

ايللٓفط ايعضاقللٞ بللني دلل٫ٛت ايرتاخللٝك ٚايتُٓٝلل١   175

 َا اؽاص٠ ا  دبضب١ ايٓضٜٚر –امُلغتزا١َ 

أ.ّ.ر. يٛصْػ ؼب٢ٝ فايف                          

 اط١ُ ضبغٔ ضبُزايباسح/ ف

89 2016 353 

ذبًٌٝ ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني ايتعًِٝ ايعلايٞ ٚ اعلار٠    176

 تٛطٜا ايزخٌ يف ايعضام

 348 2016 90 أ.ّ. ر. عُاص محز خًف

فللٓاع١ ايٛقللٛر اسبٝللٟٛ ٚاْعهاعللٗا عًلل٢ تطللٛص    177

 ايكطاا ايظصاعٞ يف ايزٍٚ ايٓا١َٝ

 360 2016 90 ّ. عُض محٝز صبٝز ضبُز

ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بني ايبٓٝل١ املايٝل١ ايتشتٝل١     ذبًٌٝ 178

 ٚا٫عتجُاصات ا٫دٓب١ٝ يف َايٝظٜا

أ.ّ.ر.عُاص محز خًف                

 ايباسح/ صفٌ مجٌٝ عظٜظ

91 2016 322 

 340 2016 91 ّ. بإ عًٞ سغني ت١ُٝٓ ٚتطٜٛض قٓا٠ ايغٜٛػ ٚاملؾاصٜا املٓافغ١ هلا 179

٥ٞ مل٪عغات ايتعًلِٝ  اْعهاعات ا٫عتشزاخ ايعؾٛا 180

 ازباَعٞ يف ايهغار ايتندُٞ

 385 2016 92 . خًٌٝ إمساعٌٝ إبضاِّٖٝ.رأ.

 ا٭١ُٖٝ ا٫قتقار١ٜ يتهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ 181

 

             عزْإ نضِٜ ظبِ ايزٜٔ   .أ. ر

 ّ. عًٞ َٗزٟ عباؼ ايبريَاْٞ      

92 2016 400 

ٚ ادلضا٤ات   ايعٛاٌَ املغاعز٠ يعًُٝات غغٌٝ ا٫َٛاٍ 182

َللٔ قبللٌ املقاصف/رصاعلل١ ذبًًٝٝلل١ يف  َهافشتٗللا

  ضبافع١ اصبٌٝ

      ّ. ر. عضراص عجُإ بارا٢ٜ٠ٚ

 ّ. ر. أٜٛب أْٛص مساق٢ٜ١ 

 ّ. ر. يكُإ عجُإ عُض  

92 2016 415 

183  ٟ رصاعللل١  : ايتُٓٝللل١ ايبؾلللض١ٜ ٚايُٓلللٛ اإلقتقلللار

 تطبٝك١ٝ عٔ ا٭صرٕ

عٌٗٝ عٝغ٢ َكاب١ًأ.ّ .ر. 

 

                  

ايباسح/ َقطف٢ ضبُز 

 ايع١ْٚ٬

93 2016 335 

ابللضاز ا٫تقللا٫ت يف أعللعاص بٝللا   اقاَلل١ ذبًٝللٌ أثللض 184

ايعكاصات ايغله١ٝٓ اايكضٜل١ ازباَعٝل١ ازبزٜلز٠     

 أمنٛسدًا(

 365 2016 93 ّ. ر. أٜٛب أْٛص محز مساق٢ٜ١

ا عللض  ايٓكللز ٚايعٛاَللٌ امللل٪ثض٠ فٝلل٘ ٚرٚص ايبٓللو     185

 ٞ يف ايغٝطض٠ عًٝ٘ ( املضنظٟ ايعضاق

حبح تطبٝكٞ يف ايبٓو املضنلظٟ ايعضاقلٞ يًُلز٠ ا    

8000 - 8095 ) 

                ضبُز عبز ايٛاسز دٝاؼ ّ.ّ.

عشض قاعِ  / َعإٚ ص٥ٝػ احباخ

 ضبُز

93 2016 380 

اثض عٝاع١ رعِ ا٫ععاص يف ذبفٝظ اْتاز اسبٓطل١ يف   186

 0202  -0222ايعضام يًُز٠ 

 345 2016 94 قض ايزدًّٝٞ. ر . دعفض با

ذبًٝلٌ بعلض َ٪ؽلضات ايتُٓٝل١ ايبؾلض١ٜ يف اطلاص        187

 (0200 – 0220ايعزاي١ ايتٛطٜع١ٝ يًعضام  يًُز٠ ا

ا.ّ.ر. محزٜ٘ ؽانض َغًِ                     

 ايباسح/  ع٤٬ سغني ععٝز

94 2016 358 

تكٝلللِٝ نفلللا٠٤ ا٫علللتجُاص ايبؾلللضٟ يف ايتعًلللِٝ   188

ا يغلرتاتٝذ١ٝ ايتعًلِٝ ايعلايٞ    ازباَعٞ اشبال ٚفكل 

 (0202 -0202يًُز٠ ا ايعضام نًٝات طبتاص٠ يف

ا.ّ.ر .عُاص محز خًف                               

ايباسح /عُض فامٌ محز 

 ايكٝغٞ

94 2016 374 
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اٯفام املغتكب١ًٝ يقٓاع١ ايغاط ايطبٝعٞ يف ايعلضام   189

 ٚايفضل ا٫عتجُاص١ٜ املتاس١

غْٛٞ طٜاص٠                       أ. ّ. ر. صسِٝ س

 ايباسح/ ْغِ عبز اسبغني ضبُز

94 2016 406 

ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني اإلٜلضارات ايٓفطٝل١ ٚا٫علتزا١َ      190

 (8090-9110املاي١ٝ يف ايعضام يًُز٠ ا

 428 2016 94 ّ.ّ. أمحز فايف سغٔ ناظِ

 –ايع٬ق١ ايغلبب١ٝ بلني َلٓٗر ايتدطلٝط ٚايتُٓٝل١       191

 –ٞ يًتذضب١ املايٝظ١ٜ حبح ذبًًٝ

 

أ. ر. عبز ازبباص ضبُٛر فتاح 

        ايعبٝزٟ

 ايباسح/ ط١ٜٓ َ٪ٜز ضبُٛر

95 2017 302 

ايع٬قات ايتذاص١ٜ بني ايعضام ٚبًزإ عضب١ٝ طبتاص٠  192

 (8090 -0000يًُز٠ ا

 

أ. ّ. ر. ٚيٝز عبز املٓعِ عباؼ 

     ايزصنظيٞ 

 ايباسح /  صافز قٝػ فضسإ

95 2017 326 

َعٛقات ايتُٓٝل١ ايظصاعٝل١ املغلتزا١َ يف ايعلضام ...      193

 اسبًٍٛ ٚاملعازبات

 345 2017 95 ّ.ر. ابتغاّ عًٞ سغني

املتغريات ايٓكز١ٜ يف  أِٖرٚص سٛا٫ت اشبظ١ٜٓ ع٢ً  194

 (8090 -9110ايًُز٠  ايعضام

                     عُار ضبُز عًٞ ايعاْٞأ.ر. 

 ْغضٜٔ سغٔ دٛسٞايباسح / 

96 2017 226 

قٝلاؼ نفللا٠٤ اإلْفللام ايعللاّ يف ا٫قتقللار ايعضاقللٞ   195

 8090-8000يًُز٠ 

أ.ّ.ر. ضبُز عًٞ َٛع٢ 

 املعُٛصٟ

96 2017 245 

قٝاؼ َغت٣ٛ ايبطاي١ يف ايعلضام باعلتدزاّ دلزٍٚ     196

 0202املغتدزّ / املٓتر يعاّ 

 

                        أ. ّ. ر. َقطف٢ ناٌَ 

 غّٔ.ّ.َٓت٢ٗ طٖري ضب

96 2017 267 

منٛ ايٓاتر اتًٞ  َعزٍ بني ايع٬ق١تكزٜض ٚذبًٌٝ  197

ا٫مجللايٞ َٚعللزٍ ايبطايلل١ يف ا٫قتقللار ايعضاقللٞ   

 (8095-9110يًُز٠ ا

 280 2017 96 ر. باعِ مخٝػ عبٝزّ. 

تٛدٗات ايغٝاع١ املاي١ٝ يف ذبٌُ ايعب٤ املايٞ  198

اسبهَٛٞ َٚز٣ صؽارتٗا يف ايعضام خ٬ٍ املز٠ 

8005 – 8095  

أ.ر.عُار ضبُز عًٞ عبز 

               ايًطٝف ايعاْٞ

ّ.ّ. عاَض عبز اهلل صبٝز 

 ايؾٝداْٞ

97 2017 267 

نفا٠٤ ا٫ْفام ا٫عتجُاصٟ ايعاّ ٚاثضٙ ع٢ً ايُٓٛ  199

 8090 -8000ا٫قتقارٟ يف ايعضام يًُز٠ 

                          أ. ّ. ر. مسري عٗاّ راٚر اشبفادٞ

 ح/  ٚرٜإ ٖٚٝب دضٟايباس

97 2017 293 

 آيٝات تغعري ْٛعٝات ايٓفط ايعضاقٞ ٚاْعهاعاتٗا  200

 (2013-2003اع٢ً ايتقزٜض يًُز٠  

                                   أ.ّ.ر. صسِٝ سغْٛٞ طٜاص٠ 

 / ضبُز ساطّ عباؼ ايباسح

97 2017 315 

ااقٝاؼ اعتكضاص١ٜ راي١ ايطًب ع٢ً ايٓكٛر  201

 ع٢ً ععض فضف ايزٜٓاص ايعضاقٞ  هاعاتٗاٚاْع

 (( 8090-9119يًُز٠  

                                                                              غفضإ سامت  ر. ّ. أ.

ايباسح/  َٝػ صعز عبز 

 ايقاسب      

97 2017 332 

قٝلللاؼ َ٪ؽلللضات ايلللّزٜٔ اسبهلللَٛٞ ٚاٖلللِ اثلللاصٙ  202

 0202 -0992يًُز٠  يف ايعضام ا٫قتقار١ٜ 

                                عُار ضبُز عًٞ ايعاْٞ أ.ر.

 ْغضٜٔ سغٔ دٛسٞ ايباسح/

98 2017 261 

أثللض ا٫ْفللام ا٫عللت٬ٗنٞ اسبهللَٛٞ عًلل٢ ٚمللا  203

-0992َٝللظإ اسبغللاب ازبللاصٟ يف ايعللضام يًُللز٠ ا 

 ARDL( باعتدزاّ منٛسز   0202

                                     ْٞ ر. ف٬ح َٗزٟ ايبريَا أ.

 ضبُز ْٛصٟ راٚر ايباسح/

98 2017 280 

أ.ّ.ر. يٛصْػ ؼب٢ٝ فايف                                       بزا٥ٌ ايطاق١ ٚإَها١ْٝ اإلس٬ٍ 204

ايباسح/ سٝزص ظاٖض ضبُز 

 ايكضٙ يٛعٞ             

98 2017 308 
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205   ٜ ري تكٝلِٝ َللٓح ا٥٫تُللإ  ذبًٝلٌ ايع٬قلل١ بلني َعللا

املقللضيف ٚ ايكللضٚ  املتعجللض٠ يف َقللضف اشبًللٝر    

 ايتذاصٟ

 330 2017 98 ر. عُاص محز خًف  ّ. أ.

ذبًٝللٌ ا٭طَلل١ املايٝلل١ اسبايٝلل١ :ا٭عللباب ٚاسبًللٍٛ     206

ا٭ط١َ ايعضاقٝل١ أمنٛسدلًا با٫عتُلار عًل٢ املٛاطْل١      ا

 (8090ايعا١َ يًغ١ٓ املاي١ٝ

املعٗز ّ. ّ. ٚعاّ ف٪ار عباؼ / 

 ايتكين نضب٤٬

98 2017 347 

 يف تغريات ععض ايقضف يفتأثري ْافش٠ بٝا ايع١ًُ  207

8094 - 8005ايعضام يًُز٠ 
*

 

                   ضبُٛر ضبُز ضبُٛر راغض  .ر أ.

                                   ايباسح / ب٬ٍ قاعِ ضبُز

99 2017 295 

أ.ّ.ر. يٛصْػ ؼب٢ٝ فايف                            ١ ٚايت١ُٝٓ ا٫قتقار١ٜ ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني اسبزاث 208

 ايباسح/ ساَز صسِٝ دٓاْٞ

99 2017 323 

ب٦ٝلل١ ا٫قتقللار ايهًللٞ يًقللٓاعات ايغشا٥ٝلل١ يف    209

 ايعضام ٚآفاقٗا املغتكب١ًٝ

ّ . ع٬ّ ْع١ُ ضبُز عًٞ                            

 ّ.ّ . رايٝ٘ عُض ْعُٞ  

99 2017 337 

رٚص املقاصف اإلع١َٝ٬ ٚاملقاصف ايتذاص١ٜ اشباف١  210

 يف طٜار٠ ايعُل املايٞ يف ايعضام 

أ.ّ. ر عُاص محز خًف                                

 ايباسح / عكٌٝ ضبُز صؽٝز 

100 2017 334 

ُٖٝٓلل١ ايللُٓط ا٫عللت٬ٗنٞ ي٬ْفللام اسبهللَٛٞ  211

-8000ايعضام يًُز٠  ٚتأثريٙ يف ايُٓٛ ا٫قتقارٟ يف

8095 

         أ.ّ.ر. مسري عٗاّ راٚر        

 ايباسح / َكزار غنبإ يطٝف 

100 2017 356 

 ايكٓا٠ ازباف١ يف ايعضام ٚذبكٝل ايُٓٛ املتبارٍ يف 213

 ١ايزٚيٝ ١ٜب١٦ٝ ا٫قتقاراي

 374 2017 100   ر. ع٬ّ دباص ؽٗاب ّ. أ.

يف اسبغاب  املباؽض ا٭دٓيبا٫عتجُاص  ٯثاص ذبًٌٝ 214

 -0220ا يًُز٠ ٞايعضاقاملايٞ ملٝظإ املزفٛعات 

0202) 

 محٛر ٖٓا٤ عبز ايغفاصأ.ّ. ر. 

         ايغاَضا٥ٞ 

آ١َٓ عبز ا٭َري عبز ايباسح/ 

 ا٭َريٟ ايهضِٜ

100 2017 395 

اتزرات ا٫قتقار١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يًبطاي١ يف  215

 اصرصاع١ قٝاع١ٝ باعتدزاّ اعبز–ايغٛرإ 

 ّ(8094-9159املضنبات ايض٥ٝغ١ يًفرت٠ ا

ر. قضٜب اهلل عبز اجملٝز عبلز  أ.ّ.

 ايكارص ساَز

100 2017 415 

ٚ يقارصات ايٓفط١ٝ بني ا ايغبب١ٝايع٬ق١ ذبًٌٝ  216

 ايُٓٛ ا٫قتقارٟ يف ايعضام

 437 2017 100 ّ.ر. أطٖاص سغٔ عًٞ 

ا٫قتقار ايعضاقٞ بني َٓٗر ايتدطٝط ٚايًرب١ْ  217

ْعهاعٗا ع٢ً ا٫عتجُاص بضأؼ املاٍ ايبؾضٟ حبح ٚا

  8090-9110ذبًًٝٞ يًُز٠ 

ازبباص ضبُٛر فتاح  أ.ر. عبز

                   ايعبٝزٟ

 ّ.ّ. راٚر عبز ازبباص أمحز

101 2017 303 

يًُز٠ ا٫خت٬ٍ اهلٝهًٞ يًُٝظإ ايتذاصٟ ايعضاقٞ  218

 ( رصاع١ ذب9115١ًًٝٝ-8095ا

                               ٜٗٞفاصؼ نضِٜ بضأ. ر. 

َٝػ عبز ا٭َري ايباسح / 

 نؾٝؿ

101 2017 319 

ايظنا٠ نتي١ٝ يتٛفري سز ايهفا١ٜ ٚ أثضٖا ع٢ً  219

إعار٠ تٛطٜا ايزخٌ "رصاع١ ساي١ : املًُه١ 

 ا٭صر١ْٝ اهلامش١ٝ"

أ. ر. أعا١َ عبز اجملٝز ايعاْٞ                    

               أ.ّ.ر. أَني ايبؾري      

 أ.ّ.ر. ضبُٛر عًِٝ ايؾٜٛات 

101 2017 336 

بٓا٤ يف  صبُٛع١ ايبٓو اإلع٬َٞ يًت١ُٝٓ رٚص 220

 ايكزصات اإلقتقار١ٜ

 354 2017 101 ر. ايقزٜل طًش١ ضبُز صمح١ 

ٚايتذاص٠  ١ذبًٌٝ ايع٬ق١ بني ا٫عتُارات املغتٓزٜ 221

١ اشباصد١ٝ ٚاثضٖا ع٢ً ذبكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتقارٜ

 يف ايعضام

                  طٜار خًف خًٌٝ ازببٛصّٟ. ر. 

ْٛصٙ ْٗار عبٛرٟ ايباسح/ 

 محٛرٟ

101 2017 370 
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 390 2017 101 ّ.ر. أطٖاص سغٔ عًٞ  ذبًٌٝ أثض ايفغار ع٢ً ا٫عتجُاص يف ايعضام 222

ايع٬ق١ بني ا٫عتجُاص ا٫دٓيب املباؽض ٚايُٓٛ  223

 "اايٛاقا ٚايطُٛح("  8000ا٫قتقارٟ يف ايعضام بعز 

 412 2017 101   ّ. ّ. ضبُز عًُإ داعِ 

رٚص عٛم ا٫ٚصام املاي١ٝ اسبه١َٝٛ يف تعظٜظ  224

 ازبزاص٠ ا٥٫تُا١ْٝ يًعضام

 أ.ر. عُار ضبُز عًٞ عبز

                ايًطٝف

 ّ. خًف ضبُز محز 

102 2018 268 

قٝاؼ تأثري ١ُٖٓٝ ايُٓط ا٫عت٬ٗنٞ ي٬ْفام  225

سبهَٛٞ يف ايٓاتر اتًٞ ا٫مجايٞ ايٓفطٞ ٚغري ا

 ايٓفطٞ ٚذبًًٝ٘  يف ايعضام 

أ.ّ.ر. مسري عٗاّ راٚر                                 

 ايباسح / َكزار غنبإ يطٝف 

102 2018 284 

ايعامل١ٝ ع٢ً بعض َ٪ؽضات  قٝاؼ أثض أط١َ املاٍ 226

اقتقار املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ باعتدزاّ 

 ّ 5172-7991رصاع١ يًفرت٠  فًُٓر –منٛسز َٓزٍ 

                                  ر. ايقزٜل ضبُز ايباؽا

 ر. كامض دابض ايبؾري اسبغٔ

102 2018 309 

ٔ  ذبلزٜات  ظٌ يف املا١ٝ٥ املٛاصر اعتدزاّ 227 ٞ  ا٭َل  امللا٥

 ايعضام يف

                      ايعللاْٞ صؽللٝز ضبُللٛر ثللا٥ض ر. .أ

 سغني ع٤٬ باسح / ع٬اي

103 2018 275 

( يف (ISO 9001:2008َتطًبات تطبٝلل املٛافلف١    228

رصاعل١   ايؾضن١ ايعا١َ يقلٓاع١ ايظٜلٛت ايٓباتٝل١   

 ساي١

                   أ.ر. فلللللاصؼ نلللللضِٜ بضٜٗلللللٞ 

ايباسلللح / َلللٝػ عبلللز ا٫َلللري   

 نؾٝؿ

103 2018 295 

ٍ تللأصٜذ ايفهللض ايعك٬ْللٞ ي٬عللتجُاص بللضأؼ املللا     229

 ايبؾضٟ ٚا٫عتجُاص  فٝ٘

أ. ر. عبللز ازببللاص ضبُللٛر فتللاح   

 ايعبٝزٟ                    

 ّ.ّ. راٚر عبز ازبباص 

103 2018 317 

أ١ُٖٝ ا٭عتجُاص ا٭دٓيب املباؽض يف سفظ ايقارصات  230

غري ايٓفط١ٝ يًعضام ٚفل َعطٝات ايتذضب١ 

 ايرتن١ٝ 

                           .ّ.ر. محز١ٜ ؽانض َغًِ أ

 ايباسح/ ٖزٌٜ محٝز ضبُٛر

103 2018 331 

ايٓكز١ٜ ع٢ً َعز٫ت   يغٝاع١ا أثض َتغريات 231

: رصاع١ قٝاع١ٝ باعتعُاٍ ايتندِ يف ازبظا٥ض

 منٛسز ا٫عبزاص ايشاتٞ يًفذٛات ايظ١َٝٓ املٛطع١ 

ARDL 8090 -9174خ٬ٍ ايفرت٠ ا ) 

                    ايزنتٛص فاٚيٞ َضار   

بَٛعضاف ايٝاؼ                           تٛص ايزن

  عبز ايضمحاْٞ فاصؼايزنتٛص 

103 2018 355 

أعػ تغ١ٜٛ َطايبات ايتأَني ايبشضٟ رصاع١ ساي١:  232

 ّ( 8001 -  8004عٛم ايتأَني ايغٛراْٞ ايًفرت٠ 

اهلل َٛعٞ  ر:ضبُز اسباز عبز

                           عًٞ

ف عبز ر: بضعٞ عجُإ ايؾضٜ 

  ايعظٜظ

103 2018 373 

قٝاؼ ٚذبًٌٝ ايع٬ق١ بني تكًبات َ٪ؽضات اعٛام  233

 املاٍ ا٭َضٜه١ٝ ٚتكًبات أععاص ايٓفط اشباّ

                           أ.ر ضبُٛر ضبُز راغض

 ايباسح / عباؼ نضِٜ فزاّ

104 2018 210 

ااعتدزاَات املٛاصر املا١ٝ٥ رٚيٝا ٚتزاعٝاتٗا ع٢ً  234

 ١ٝ املٝاٙ عاملٝت(قن

       ثا٥ض ضبُٛر صؽٝز ايعاْٞ .أ.ر

 ع٬ ع٤٬ سغني ايباسح/

104 2018 239 

رصاع١ ذب١ًًٝٝ يقزَات اععاص ايٓفط اشباّ يف  235

 ايغٛم ايعامل١ٝ   ا٫عباب ٚايٓتا٥ر

 عًُإ فايف أ. ر. ضبُز

     ايهبٝغٞ        

 عبز اسبُٝز ايباسح/ عبز

              اي٬َٞ      محٝز اهلارٟ

104 2018 255 

قٝاؼ ٚذبًٌٝ ايع٬ق١ بني َ٪ؽضات ايغٝاع١ املاي١ٝ  236

-8090َٚ٪ؽض ا٫عتكضاص املقضيف يف ايعضام يًُز٠ 

 ARDLباعتدزاّ أمنٛسز  8090

              عُاص محز خًف أ.ّ.ر.

 مٝا٤ عبز ايضطام سغٔايباسح/ 

104 2018 278 
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ا ٚ تٓعُٝٗلا ايفلين ا   مضٜب١ ايك١ُٝ املناف١ َفَٗٛٗل  237

 يبٓإ ساي١ رصاع١ٝ (

                      عُللللللار ضبُللللللز عًللللللٞ .أ.ر

 طٜز نضِٜ ايؾافعٞ /ايباسح 

105 2018 368 

ا يًُللز٠  ايتشللضص املللايٞ يف ايعللضام َ٪ؽللضات ذبًٝللٌ 238

2015-1990  ) 

 ٞ                         أ . ر . عللعز عبللز ظبللِ ايعبللزي

 محٝز طايب فامٌ /ايباسح

105 2018 388 

آثاص ايغٝاع١ ايتذاص١ٜ ع٢ً تٓٛا ايقارصات ايعضاق١ٝ  239

 َكاص١ْ َا ايتذضب١ املايٝظ١ٜ  3002بعز عاّ 

                              .ّ.ر. محزٜللل١ ؽلللانض َغلللًِأ

 ٖزٌٜ محٝز ضبُٛر /ايباسح

105 2018 406 

تكًبللات أعللعاص ايللٓفط اشبللاّ ايعاملٝلل١ ٚأثضٖللا عًلل٢   240

 ٚ ايُٓلللٛ ا٫قتقلللارٟ يف ايعلللضام " رصاعللل١ ايتنللدِ 

 " 8094 – 9155قٝاع١ٝ يًُز٠  

أ. ّ. ر. صسلللِٝ سغلللْٛٞ طٜلللاص٠               

ايباسح/  َضتن٢ ٖلارٟ دٓلزٟ   

 ْادٞ                                                          

105 2018 430 

ٝ ١ املضسًٝللل١  241 ذبًٝلللٌ أعلللباب ايفكلللض ٚاإلعلللرتاتٝذ

 ت٘ يف ايغّ ٛرإملهافش

أ. ّ. ر. ضبُللللز ؽللللضٜف بؾللللري 

 ايؾضٜف

105 2018 455 

عبٛ قٝاؼ َ٪ؽلض دبُٝعلٞ ي٬علتكضاص املقلضيف يف      242

 8090-8090ايعضام يًُز٠ 

                      عُاص محز خًف  ر. ّ. أ.

 مٝا٤ عبز ايضطام سغٔايباسح/ 

106 2018 250 

يف ظللٌ َتطًبللات ا٫عللتجُاص ايظصاعللٞ يف ايعللضام     243

 ملٓع١ُ ايتذاص٠ ايعامل١ٝ  اْنُاَ٘

                           أ.ّ.ر فباح ْع١ُ عًٞ 

ايباسح / رعا٤ عًٞ عبز اسبغني 

 ايعكابٞ 

106 2018 272 

 يف بايطًلب  يًتٓبل٪  ايهُٝل١  ا٭عايٝب اعتدزاّ أثض 244

 أسز٣ يف ساي١ رصاع١:"ايتذٗٝظ عًغ١ً أرا٤ ذبغني

 "ايقٓاع١ٝ املٓعُات

. أفلللفار َضتنللل٢ علللعٝز                 أ.ّ.ر

ايباسح/ اخل٬ل علتاص عهًل٘    

 عًٞ

106 2018 295 

 324 2018 106 ّ. عُض محٝز صبٝز ضبُز ايكضٚ  ايظصاع١ٝ ٚا٫عتجُاص ايظصاعٞ يف ايعضام 245

ايع٬ق١ ايغبب١ٝ بلني تكًبلات َ٪ؽلضات أعلٛام امللاٍ       246

 ٚتكًبات اععاص ايٓفط اشباّ: رصاع١ دبضٜب١ٝ يغلٛم 

 ايعضام يٮٚصام املاي١ٝ

                      ضبُلللللٛر ضبُلللللز راغلللللض  .أ.ر

 ايباسح/ عباؼ نضِٜ فزاّ

107 2018 358 

أٚيٜٛلل١ ا٫عللتجُاص اسبهللَٛٞ يؾللضنات قطللاا     247

 ايقٓاع١ ايتش١ًٜٝٛ يف ايعضام

أ.ر ثللا٥ض ضبُللٛر صؽللٝز ايعللاْٞ                                 

 ايباسح/ َٗر فايف َعًّٛ

107 2018 382 

رٚص عٛم ايعضام يلٮٚصام املايٝل١ يف تٓؾلٝط ايكطلاا      248

 ايقٓاعٞ اشبال

             ر فلللللاصؼ نلللللضِٜ بضٜٗلللللٞ                                   أ.

 طٝف عباؼ فامٌايباسح/ 

107 2018 396 

قٝللاؼ ايع٬قلل١ بللني ايتنللدِ املغللتٛصر ٚايتذللاص٠      249

-9110از٠ اشباصدٝللل١ يف ا٫قتقلللار ايعضاقلللٞ يًُللل

 NARDLأعتدزاّ أمنٛسز ب( 8094

ٞ   أ. ر.                              ضبُللز فللايف ايهبٝغلل

 ذبغلني ضبُٛر َج٢ٓ  يباسحا

107 2018 415 

اإلعللتجُاص يف املللٛصر ايبؾللضٟ ٚفللل َتطًبللات عللٛم   250

 ايعٌُ يف ايعضام

 َغلللًِ ا.ّ.ر محزٜللل١ ؽلللانض 

            ا٫ٜزاَٞ 

 ايباسلللح/ ْارٜللل١ يطفلللٞ دلللرب 

  ازببٛصٟ

107 2018 444 

ايغٝاعات ايٓكز١ٜ يف ذبكٝل ايُٓٛ ا٫قتقلارٟ   رٚص 251

ا يف بعللض ايللزٍٚ ايٓفطٝلل١ ٚغللري ايٓفطٝلل١ يًُللز٠  

0990 -3002) 

 465 2018 107 ّ. محٝز سغٔ خًف            

ايتشًٝلٌ ايكٝاعللٞ ٭ثللض ايقلزَات اشباصدٝلل١ عًلل٢    252

 -٠9114 اا٫عتجُاص ا٫دٓيب املباؽلض يف ايعلضام يًُلز   

8090) 

 485 2018 107 ّ. عاَض ضبُز فدضٟ مضاص

 500 2018 107 ّ . ّ . ع٤٬ عبز اسبُٝز َا اؽاصات سٍٛ ايعضام -َٟٔ ادٌ اف٬ح اقتقار 253
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ذبًٌٝ ايع٬قل١ بلني أعلعاص ضبقلٛيٞ ايكُلح ٚايلضط        254

املغتٛصر يف ايعضام ٚأععاص ايٓفط اشباّ ٚععض ايقضف 

 ARDLباعتدزاّ منٛسز 

ر عللعز عبلللز ظبلللِ ايعبلللزيٞ                                                      أ. 

 ّ. ّ.  ٖٝفا٤ ٜٛعف عًُٝإ

108 2018 283 

آيٝات تٛيٝز ايبطايل١ يف ايعلضام ٚأْٛاعٗلا ٚاستغلاب      255

 2003-2015املكٓع١ َٓٗا: رصاع١ ذب١ًًٝٝ يًُز٠ 

                                                     ا.ّ. ر. يللللٛصْػ ؼبٝلللل٢ فللللايف  

ايباسللح / ضبُللز طللاٖض ْللٛصٟ    

 املٛعٟٛ

108 2018 312 

فضل تعظٜظ ايكطاا املايٞ يف ايعضام يف ظٌ اتفاق١ٝ  256

GATS  عامل١ٝايٚعن١ٜٛ َٓع١ُ ايتذاص٠ 

أ.ّ.ر.عُللللاص ضبُللللٛر محٝللللز         

أ.ّ.ر.ضبُلللز سغلللني نلللاظِ          

 أ.ّ.ر.عضَز عبز ازبباص ٖزاب

108 2018 331 

َكلاٍ بعٓللٛإ: ازبباٜلل١ ايب٦ٝل١ ٚرٚصٖللا يف ذبكٝللل    257

 ايت١ُٝٓ املغتزا١َ بازبظا٥ض

                                               علللللظ٠ عبلللللز ايكلللللارص ر. بلللللٛ

 أ. عاَض ساز رسٛ

108 2018 358 

اعتدزاّ ذبًٌٝ املهْٛلات ايض٥ٝغل١ٝ يف تهلٜٛٔ     258

 يزٍٚ ايعضب١ٝيف ا املغتزا١َ ايبؾض١ٜ َ٪ؽض يًت١ُٝٓ

                                                                                ر. عللللللللللللاٚؼ ايؾللللللللللللٝذ  

  ط.ر. صبٝعٞ اهلامشٞ

108 2018 376 

 391 2018 108 ّ. امحز فايف سغٔ ناظِ  َتطًبات ذبكٝل ايتٛاطٕ املايٞ يف ايعضام 259

ٟ ايكطاا ايغلٝاسٞ يف ايُٓلٛ اإل   رٚص 260 علض٠  ْا  قتقلار

َغتكب١ًٝ يلزٚص ايغلٝاس١ يف ا٭ٖلٛاص ايعضاقٝل١ يف     

 ايت١ُٝٓ 

      413 2018 108 ّ.ّ. امحز َظٖض عبز

ايغلهض ٚطٜلت طٖلض٠    ايع٬ق١ ايغلبب١ٝ بلني أعلعاص     261

ٚعلعض ايقلضف   ٚأععاص ايٓفط اشباّ املغتٛصر  ايؾُػ

 يًزٜٓاص ايعضاقٞ

                                   أ . ر عللعز عبللز ظبللِ ايعبللزيٞ                     

 ّ . ّ ٖٝفا٤ ٜٛعف عًُٝإ

109 2018 337 

رٚنلل٬ل -تكللزٜض ٚذبًٝللٌ رايلل١ ا٫ْتللاز نللٛب  262

يكطللاا ايٓكللٌ بغللهو اسبزٜللز يف ايعللضام يًُللز٠ 

 ARDLباعتدزاّ أمنٛسز  2016-1990

            أ.ر. َٓاٌٖ َقطف٢ عبز اسبُٝز 

 ايباسللح / َضتنلل٢ سغللٔ عبللز 

 ايًطٝف

109 2018 358 

اثض ايتعلا٬َت املقلضف١ٝ ا٫يهرتْٚٝل١ عًل٢ طٜلار٠       263

يف اي٫ٜٛللات    paypalاإلٜللضارات ايقللاف١ٝ ملقللضف  

 (8090-8090املتشز٠ ا٫َضٜه١ٝ يًُز٠ ا

                                                  اهلل عٝغل٢ ايغلامل   أ.ر.صدا٤ عبز

 أ.ّ.ر. إخ٬ل باقض ٖاؽِ ايٓذاص  

109 2018 383 

ا٫خت٫٬ت اهلٝه١ًٝ ٚأثضٖا ع٢ً ايُٓٛ ايكطاعٞ ٚ  264

:  2003-2015ايتؾغٌٝ يف ا٫قتقار ايعضاقٞ يًُز٠ 

 ١رصاع١ ذبًًٝٝ

ا.ّ. ر. يللللٛصْػ ؼبٝلللل٢ فللللايف                                                               

ايباسللح / ضبُللز طللاٖض ْللٛصٟ    

  املٛعٟٛ

109 2018 402 

رٚص ايغللٝاس١ يف ذبكٝللل ايتُٓٝلل١ ا٫قتقللار١ٜ يف  265

 ( 8094 – 9110ايعضام يًُز٠ ا

أ.ّ.ر. محزٜللل١ ؽلللانض َغلللًِ                                                           

ايباسللح/ ْللٛص عبللز ايللضطام عبللز  

 ايٖٛاب

109 2018 423 

اختبللاص فضملل١ٝ "نايللزٚص" يتكللزٜض ايع٬قلل١ بللني    266

ايقٓاعٞ ٚايُٓٛ يف ايٓاتر اتًلٞ ا٫مجلايٞ    ا٫ْتاز

 يف ايعضام

 447 2018 109 اهلل ّ. عًٞ ٖٚٝب عبز
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 ايبشٛخ ا٫سقا١ٝ٥

صقِ  ايغ١ٓ ايعزر امسا٤ ايباسجني ايبشح  عٓٛإ ت

 ايقفش١

1 
 تٛطٜا ذبٌٜٛ ٫ب٬ؼ

 

أ.عًِٝ امساعٌٝ ايغضابٞ             

 أ.فباح ٖارٟ عبٛر
45 2007 244 

2 
 -ٜعلللات بزًٜللل١ يتكلللزٜض منلللٛسز ازبضعللل١  تٛط

 ا٫عتذاب١ يف ايتذاصب اسبٝات١ٝ

أ.ر.ظافض سغني صؽٝز              

 أ.ّ.ر.اْتقاص عضٜيب
45 2007 256 

 ايتشًٌٝ املٛػبٞ يغًغ١ً ايبكا ايؾُغ١ٝ 3
 أ.ّ.ر.ملٝع١ باقض دٛار        

 ايباسح/ ملٝا٤ ط١ عبز اهلل
45 2007 273 

4 
تدز١َ يف ذبزٜللز عللزر َكاصْلل١ ا٫عللايٝب املغلل

 املضنبات ايض٥ٝغ١ٝ َا ايتطبٝل ايعًُٞ

 أ.ّ.ر.رد١ً ابضاِٖٝ     

 ايباسح/ ط١ٜٓ ٜاٚط عبز ايكارص
45 2007 288 

5 

 Classicalَكاصْلل١ بللني ايطضٜكلل١ ايتكًٝزٜلل١  

Method   ٚطضٜكلل١ ذبًٝللٌ ايطٝللفSpectral 

Analysis    ٞ٫ػبللار ثابللت ايتُٗٝللز ايتهٝفللat 

 Outlier Valuesعٓز ٚدٛر قِٝ ؽاس٠ 

ّ. طاٖضصٜغإ رخٌٝ             

 ّ.ّ.طٜٓب ٜٛعف راٚر
45 2007 304 

6 

طضٜك١ َكرتس١ ٫ْؾا٤ تقاَِٝ ايكطاعلات غلري   

"بتٛظٝلف اشبٛاصطَٝل١   "١BLBDايها١ًَ املتظْل 

  Genetic Algorithmاايٛصاث١ٝ( ازب١ٝٓٝ

نُاٍ عًٛإ خًف                      أ.

 ايباسح/عٗاّ رغبا خٛؽابا
46 2007 214 

7 
اعللتدزاّ ع٬عللٌ َللاصنٛف يف ايتعللضف عًلل٢   

 DNAتعكبات اسباَض ايٟٓٛٚ 

 أ.ر. م١ٜٛ عًُإ

 أ.ر. عًٞ عبز ايضمحٔ              

  عباؼ ايباسح/ طٜٓب ٖاتف
46 2007 230 

8 

اعللتدزاّ ا٫عللايٝب ايكٝاعلل١ٝ يف ربطللٝط اْتللاز 

ٚاعت٬ٗى ايهٗضبا٤ يف ايعضام ٚذبزٜلز ايعٛاَلٌ   

 (9119-9170ف١ٝ يًُز٠ اامل٪ثض٠ 

فبا طنٞ امساعٌٝ ضبُز  أ.ّ.

 ايعباعٞ
46 2007 237 

9 

بٓا٤ ايُٓٛسز صٜامٞ بأعلتدزاّ اعلًٛب ايربصبل١    

اشبطٝلل١ سبللٌ َؾلله١ً ايٓكللٌ سات املللضسًتني   

َللا تطبٝلل عًُللٞ يف   QSBباعلتدزاّ ايربْلاَر   

 ؽضن١ املٗا ايتذاص١ٜ

 256 2007 46 ّ.ّ.عُض ضبُز ْافض ايعؾاصٟ

10 
 ايُٓلٛسز ايًٛدغليت بأعلتدزاّ اٚطإ بٝلظ     تكزٜض

 املتغًغٌ

 ّ.ط٘ سغني عًٞ             

 امحز سغٔ  ّ. تاصا
46 2007 268 

11 

َكاصْلل١ بللني املكللزصات ا٫عتٝارٜلل١ ٚاسبقلل١ٓٝ    

يُٓللاسز ايغ٬عللٌ ايظَٓٝلل١ املدتًطلل١ اسارٜلل١    

 املتغريات َٔ ايضتب ايزْٝا

  أ. ر. عبز اجملٝز محظ٠ ايٓافض

 يقفاٟٚر. ففا٤ ْٜٛػ ا
47 2007 265 

12 
( يتطللٜٛض ؽللبه١ DeNovoاعللتدزاّ بضصبلل١ ا

 املٝاٙ يف اعرتاتٝذٝات ايكضاص املتعزر

 أ.ّ.ر. فاتٔ فاصٚم ايبزصٟ    

 ّ.ّ. عباؼ سغني بطٝذ       

 ّ.ّ. فاصؼ َٗزٟ

47 2007 284 

رصاع١ سقا١ْ َكلزصات بٝلظ ايتذلضٜيب ااشبلربٟ(       13

Empirical Bayse  ايلشاتٞ َلٔ    يُٓاسز ا٫عبزاص

 ايزصد١ ا٭ٚ 

ّ.ّ. طاٖض صٜغإ رخٌٝ                    

 ّ.ّ. اٜٗاب عبز ايغ٬ّ ضبُٛر
47 2007 300 
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املكاص١ْ بني طضا٥ل ذبزٜز صتب١ امنٛسز ا٫عبزاص  14

ايشاتٞ ايطبٝعٞ اباعتدزاّ بٝاْات َٛيّز٠ ٚبٝاْات  

 يبعض ايعٓافض املٓاخ١ٝ يف ايعضام(

 ٠ ايٓافض                    أ. ر. عبز اجملٝز محظ

 أ. ّ. ر. اس٬ّ امحز مجع١

48 2007 251 

 أ. عًِٝ امساعٌٝ ايغضابٞ        اعتدزاّ اعًٛب بٝظ يف سغاب فرتات ايجك١ 15

 أ. فباح ٖارٟ عبٛر

48 2007 273 

َكاص١ْ بعض ايطضا٥ل املع١ًُٝ ٚاي٬َع١ًُٝ  16

 يتقُِٝ ايكطاعات ايعؾٛا١ٝ٥ يًكٝاعات املهضص٠

أ. ر. ظافض سغني صؽٝز                      

 أ.ّ.ر. عذ٢ ضبُز سغني

48 2007 279 

طضٜك١ َكرتس١ إلػبار اسبٌ ا٭عاعٞ املكبٍٛ  17

 ااملُهٔ( ملؾه١ً ايٓكٌ

 أ.ّ.ر. فاتٔ فاصٚم ايبزصٟ           

 ّ. ّ. عضَز عًٛإ 

48 2007 300 

 314 2007 48 ال ععزّ. ٚق إلفزاص خط١ إْتاد١ٝ .Win.Q.S.B اعتدزاّ  18

أ.ر.اَٛصٟ ٖارٟ ناظِ                   اعًٛب بٝظ يف ذبًٌٝ ايبٝاْات غري ايتا١َ 19

 ر.قتٝب١ ْبٌٝ خًف

49 2008 251 

إػبار ايهفا٠٤ ايٓغب١ٝ امل١ٜٛ٦ ملع١ًُ ايؾهٌ  20

 يتٛطٜا ٜٚبٌ

 

 أ. ر. م١ٜٛ عًُإ                       

 أ. ّ. ر. أْعاّ عبز ايٖٛاب

 ّ. امحز سٜاب ّ.

49 2008 264 

بعللللض اعايٝب رَلللر ايغ٬عٌ ايظَٓٝللل١  21

 يًُكاطلللا ايعضمٝللل١

أ. ّ. ر. ملٝع١ باقض دٛار                         

 ّ. صباب عبز ايضما ايبهضٟ

49 2008 276 

اعتدزاّ بعض ايطضا٥ل ا٫سقا١ٝ٥ ٚايتقٓٝف  22

ايؾضنات ايؾذريٟ يف ايتقٓٝف ٚايتٓب٪ بإف٬ؼ 

 َايًٝا

ّ. ر. فباح َٓفٞ صما                       

 ايغٝز ٚعاّ عضسإ سٜاب

49 2008 295 

رصاعللل١ إسقلللا١ٝ٥ يٛاقلللا تلللأثري املغلللتدًك     23

  ٕ عًل٢   ايهشٛيٞ ملغشٛم قؾض٠ سٝلٛإ ايغلضطا

 منٛ ٚتهاثض اشب٬ٜا ايغضطا١ْٝ ايبؾض١ٜ

 316 2008 49 ّ. ّ. عًٞ دٛار ناظِ

ُّللِ ؽللب٘  "املكللّزص اسبقللني 24 يُٓللٛسز دبُٝعللٞ َع

 َعًُٞ"

 أ. ر. ظافض سغني صؽٝز                

 ّ. ر. عُض عبز اتغٔ عًٞ

50 2008 281 

 292 2008 50 أ. ر. عًِٝ ايغضابٞ ٬َسعات سٍٛ ايتٛطٜا ا٫عٞ 25

تكزٜض راي١ ا٭عبزاص اي٬َعًُٞ باعتدزاّ بعلض   26

 ايطضا٥ل اي٬َع١ًُٝ ايضتٝب١ 

 ابضاِٖٝأ. ّ. ر. رد١ً 

ّ. ّ. ٜامسني عبز ايضمحٔ 

 ضبُز 

50 2008 304 

اعتدزاّ أعايٝب أ٫َج١ًٝ سبلٌ َؾله١ً ايٓكلٌ     27

 ارصاع١ تطبٝك١ٝ (    

 أ. ّ. ر. عبز ايضسِٝ خًف              

 ّ. ّ . مسري٠ خًٌٝ إبضاِٖٝ 

50 2008 317 

أعتدزاّ أعًٛب ايربصب١ اشبط١ٝ ع٢ً اتافٌٝ  28

 عرتاتٝذٝات ايكضاص املتعزرايظصاع١ٝ باعتدزاّ 

ّ.ّ فاصؼ َٗزٟ عًٛإ                           

 ّ. ّ. عباؼ سغني بطٝذ

50 2008 328 

َكاص١ْ طضا٥ل تكزٜض َعًُات تٛطٜلا ناَلا سٟ    29

املعًُتني يف سايل١ ايبٝاْلات املفكلٛر٠ باعلتدزاّ     

 اتانا٠

ظافض سغني صؽٝز                          .أ. ر

 آٚات عضراص ٚارٟايباسح/ 

51 2008 208 

 فللللٝ  َكرتسلللل١ سبغللللاب قللللِٝ ايتكللللاب٬ت   30

ٚقِٝ املكغّٛ   Orthogonal Contrastsاملتعاَز٠

  Divisorع١ًٝ 

أ.نُاٍ عًٛإ املؾٗزاْٞ      

 ايباسح/عًٞ ف٬ح عبز ايضطام

51 2008 230 

سللٍٛ تٛطٜللا ايطًللب خلل٬ٍ فللرت٠ ا٫ْتعللاص عٓللز   31

رت٠ ا٫ْتعللاص اَللا ٚفلل گخنللٛا ايطًللب يتٛطٜللا   

 (Iيًتٛطٜا ايًٛغاصٜتُٞ ايطبٝعٞ ا

 237 2008 51 أ.ر. ف٬ح محظ٠ عبز
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ذبزٜللللز ايكللللِٝ ايؾللللاس٠ باعللللتدزاّ ايطللللضم  32

 ا٫عتهؾاف١ٝ َٚكاصْتٗا َا ايطضم املع١ًُٝ    

أ. ّ. ر. ضبُٛر َٗزٟ سغٔ 

 ايبٝاتٞ                 

 ايباسح/ ريري فًٝٛ رغا 

51 2008 246 

ار ايزايلل١ املٛيللز٠ يًعللظّٚ يًتٛطٜللا طضٜكلل١ ٫ػبلل 33

 ا٫عٞ املدتًط

 281 2008 51 ايباسح/ َٓت٢ٗ خنري عباؼ

ا٫عايٝب ا٫سقلا١ٝٝ٥ يف ايتٓبل٪ بايكلزص٠ ٚاْتلاز      34

 ٚاعت٬ٗى ايطاق١ ايهٗضبا١٥ يف ايعضام

 289 2008 51 ّ. فبا طنٞ امساعٌٝ

اختباص ْغب١ ا٫َهإ ٫دٌ ايتغاٟٚ يًُعًُلات   35

ات١ًٝ يل 
 2K

جملتُعات أع١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً 

 ملضاقب١ ايعٝٓات  ْٛا 

 أ. ر. عًِٝ ايغضابٞ                        

 ر. اْعاّ عبز ايٖٛاب 

52 2008 216 

ايتشًٝلللٌ اإلسقلللا٥ٞ يتذللاصب ايكطلللا املٓؾللك١   36

 املٓؾك١

 أ. نُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاْٞ          

 قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف ايكظاط ر. 

52 2008 223 

 246 2008 52 ّ. ّ. طاٖض صٜغإ رخٌٝ اعتدزاّ ايؾبهات ايعقب١ٝ ٭غضا  ايتُٝٝظ 37

إػبار اسبٌ املكبلٍٛ ااملُهلٔ( ٚا٭َجلٌ ٭منلٛسز      38

ٞ ايربصبلل١ اشبطٝلل١ يف ظللٌ عللزّ ذبكللل ؽللضطّ 

 اإلَها١ْٝ ٚا٭َج١ًٝ

عضَز عًٛإ فايف  ّ.ّ. 

 ايزًٖهٞ

52 2008 257 

اعتدزاّ ايربصب١ ايزٜٓاَٝه١ٝ يف سٌ امنلٛسز   39

املعا١ٜٓ ايزٚصٜل١ ايجابتل٘ ملؾله١ً اشبلظٜٔ َلا      

تطبٝللل عًُللٞ يف ؽللضن١ ا٫ققلل٢ ايتذاصٜلل١   

 ٫عتريار املٛيزات

 275 2008 52 ّ. ّ. عُض ضبُز ْافض ايعؾاصٟ

 SSeسغاب صباَٝا املضبعات ٫دظا٤ اَضنبلات(   40

٫ْللزَاز ايهًللٞ سات ا n8يف ايتذللاصب ايعاًَٝلل١ 

 بطضٜك١ َكرتس١

 أ. نُاٍ عًٛإ خًف                

 ر. فضاؼ امحز ضبُز

53 2009 188 

ضبانا٠ مخغ١ طضا٥لل يتكلزٜض َعًُل١ ٚرايل١      41

 َعٛي١ٝ ايتٛطٜا ا٫عٞ

 

 ّ. ر. عبز ازبباص خنض    

 ّ. ّ. اْتقاص عبٝز سغٕٛ     

 ّ. ّ. اعٌٝ ْافض سغني

53 2009 200 

ل ايتعلٜٛض ا٫سلارٟ علٔ ايكُٝل١     َكاص١ْ طضا٥ل  42

 املفكٛر٠ ٫منٛسز ا٫عبزاص اي٬َعًُٞ

     ر. قتٝب١ ْبٌٝ              

 ر. َٓاف ٜٛعف

53 2009 223 

َكاصْل١ ٫علايٝب ايتكللزٜض ايتهضاصٜل١ يًبٝاْللات     43

 املضتبط١ ساتًٝا

 236 2009 53 ّ. ر. دٓإ عباؼ ْافض

ّ اعايٝب ايتٓب٪ بايطًب قضٜب ا٫َز ع٢ً  44  َار٠ ايلز

 ارصاع١ تطبٝك١ٝ يف املضنظ ايٛطين يٓكٌ ايزّ(

 أ. ّ. ر. عباؼ عًٞ ايعاَضٟ             

 ّ. ّ. ْظاص سبٝب 

53 2009 249 

ٚاختباص  Shapiro 0 Wilkاملكاص١ْ بني اختباص  45

Jureckova   بإعتدزاّ اتانا٠ ٚيعز٠

 تٛطٜعات

 أ. ّ. ر. رد١ً ابضاِٖٝ َٗزٟ               

 ّ. ٚفا٤ داعِ ضبُزّ. 

54 2009 269 

 أ. ّ. ر. يكا٤ عًٞ ايعًٟٛ طضٜك١ َكرتس١ يتعزٌٜ َع١ًُ املٛقا 46

 

54 2009 283 

اعتدزاّ مناسز بٛنػ دٝٓهٓظ يًتٓبل٪ بإْتلاز    47

ٚبٝللإ َللز٣ نفاٜتٗللا يف ظللٌ   مسٓللت ايعللضام 

 َؾاصٜا ا٫عُاص املغتكب١ًٝ

 296 2009 54 ّ. ّ. ْضدػ ٖارٟ اصٖٝف
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ّ املضبعللات ايقللغض٣ ٚاملضبعللات ايقللغض٣  اعللتدزا 48

يف تكلزٜض َعًُل١ ا٫عبلزاص ايلشاتٞ َلٔ       املكٝز٠ 

 ايزصد١ ا٫ٚ 

 310 2009 54 ّ. ر. ضبُز داعِ ضبُز

تكزٜض َتٛعط سذلِ ايعٝٓل١ ْٚغلب١ املعٝلب يف      49

 املعا١ٜٓ املفضر٠ املبتٛص٠ َا تطبٝل عًُٞ

 321 2009 54 ّ. ر. اعا١َ ضبُز داعِ

عزّ ا٫عتكضاص ع٢ً منط اْفام  اختباص اثض 50

 املغتًٗو ايعضاقٞ

 أ. ر. اَٛصٟ ٖارٟ ناظِ              

 ّ. صباب عبز ايضما ايبهضٟ

55 2009 146 

َكاص١ْ طلضم تكلزٜض َعلامل منلٛسز ا٫عبلزاص يف       51

سايلل١ ظٗللٛص  َؾلله١ً ايتعللزر اشبطللٞ ٚايكللِٝ  

 ايؾاس٠

 أ. ّ. ر. ْظاص َقطف٢ دٛار            

 اعٌٝ نُاٍّ. غفضإ امس

55 2009 153 

ذبزٜز ايكضاص ا٫َجٌ يف ع١ًُٝ ربطلٝط ا٫ْتلاز    52

 ايربصب١ ايزٜٓاَٝه١ٝ  بإعتدزاّ اعًٛب 

 ّ. ر. عبز ازبباص خنض خبٝت    

 ّ. ّ. عباؼ سغني بطٝذ   

 ّ. ّ. خايز ٚيٝز عطا

55 2009 167 

رصاع١ اسقا١ٝ٥ سٍٛ تكزٜض املغلاس١ املظصٚعل١    53

 ضبافع١ ايٓذفتقٍٛ ايؾًب   يف 

 183 2009 55 ّ. ّ. اقباٍ ضبُٛر عًٛإ

َكاصْلل١ بعللض ايطضا٥للل اسبقلل١ٓٝ يف ذبًٝللٌ      54

ا٫صتباط ايكِٜٛ بإعتدزاّ اتانلا٠ َلا تطبٝلل    

 عًُٞ

أ. ّ. ر. يكا٤ عًٞ ضبُز                    

 اشببري/ طاصم عظٜظ

56 2009 140 

تكللزٜض َعًُلل١ ايللزيٌٝ ايللشًٜٞ يتٛطٜللا بللاصٜتٛ   55

 تدزاّ َكزص ايٛعٝط ايعاّبإع

 أ. ّ. ر. محظ٠ امساعٌٝ ؽاٖني          

 أ. ّ. ر. صعز فامٌ سغٔ

56 2009 163 

َكزص ٫ َعًُٞ ااملزصز ايتهضاصٟ( يتكلزٜض رايل١    56

 نجاف١ استُاي١ٝ

 172 2009 56 ر. َٓاف ٜٛعف

ّ. َضٚإ عبز اسبُٝز عاؽٛص  "FLPP"َؾه٬ت ايربصب١ اشبط١ٝ اينباب١ٝ  57

 ٝزٟايعب

56 2009 181 

اعتدزاّ مناسز ايؾبهات ايعقب١ٝ ا٫فطٓاع١ٝ  58

 يًتٓب٪ ٚاملكاص١ْ

 201 2009 56 ّ. اٜفإ ع٤٬ ْاظِ

َكزص بٝظ يزاي١ املعٛي١ٝ إلمنلٛسز بلاصٜتٛ يًفؾلٌ     59

 َٔ ايٓٛا ا٫ٍٚ

 أ. فباح ٖارٟ                  

 عتاص ضبُز فايف /ايباسح 

57 2010 145 

ا٫ْتللاز ايض٥ٝغلل١ٝ بإعللتدزاّ  ربطللٝط دللزاٍٚ   60

 اعًٛب بضصب١ ا٫عزار

 151 2010 57 ّ. ر. عبز ازبباص خنض خبٝت

رصاع١ يتشزٜز اِٖ ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف ارا٤ ايطايب  61

 يف املضس١ً ايجا١ْٜٛ يف ايزٜٛا١ْٝ

 167 2010 57 أ. ّ. طاٖض صٜغإ رخٌٝ

حبح يزصاع١ تأثري اعتدزاّ ايربصب١ املع١ًُٝ يف  62

 ز ايربصب١ اشبط١ٝمنٛس

 184 2010 57 ّ. ّ. مسري٠ خًٌٝ ابضاِٖٝ

 EWMAخافٝتني تقارف١ٝ يًٛسات عٝطض٠ ايل  63

 َٔ داْب ٚاسز

 191 2010 57 ّ. ر. دٓإ عباؼ ْافض

َعار٫ت ا٫عبزاص غلري املضتبطل١ ظاٖضٜلًا اتٛطٜلا      64

 املتغريات ٚاشبطأ بٛاعٕٛ(

ّ. ّ. فاط١ُ عبز اسبُٝز دٛار 

 ايبريَاْٞ

57 2010 208 

َكاصْلل١ طضا٥للل تكللزٜض َعًُللات رايلل١ ايؾللّز٠      65

 يعًُٝات بٛاعٕٛ غري املتذاْغ١

 أ. ّ. ر. خايز ماصٟ                

 ّ. ّ. داعِ سغٔ ٫طّ

58 2010 152 
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َكاص١ْ بعض طضا٥ل ايتعٜٛض ا٫سارٟ يًبٝاْلات   66

املفكللٛر٠  يزايلل١ ايهجافلل١ ا٫ستُايٝلل١ يًتٛطٜللا 

 رياتايطبٝعٞ ثٓا٥ٞ املتغ

 أ. ّ. ر. تٗاْٞ َٗزٟ        

 ّ. ر. ضبُز داعِ ضبُز       

 ّ. ر. قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف

58 2010 167 

 181 2010 58 ر. سغاّ ظبِ عبٛر تكزٜض راي١ املداطض٠ املدتًط١ 67

َكاصْلل١ بعللض َعللاٜري ذبزٜللز ايضتبلل١ إلمنللٛسز  68

ا٫عبللزاص ايللشاتٞ اايطبٝعللٞ ٚغللري ايطبٝعللٞ( َللٔ 

 بإعتدزاّ اتانا٠ايضتب١ ا٫ٚ  

 189 2010 58 ر. عٌٗٝ ظبِ عبز اهلل

َكاص١ْ بعض املكزصات اسبق١ٓٝ يف رٚاٍ ايتُٝٝلظ   69

 بإعتدزاّ اتانا٠

 أ. ّ. خًٛر ٜٛعف              

 ّ. ّ. عض٣ فباح

58 2010 201 

رصاع١ َكاص١ْ بلني بعلض ايطضا٥لل اسبقل١ٓٝ يف      70

تكلللزٜض َعًُلللات امنلللٛسز ا٫عبلللزاص اشبطلللٞ    

تدزاّ اعلًٛب اتانلا٠ ايتذلضٜيب يف سايل١     بإع

 ٚدٛر بٝاْات تتنُٔ َؾاٖزات ؽاس٠

 212 2010 58 ّ. ّ. طٜار طنٞ فايف

"َلزخٌ   ايتشًٌٝ ا٫عرتاتٝذٞ يًزخٌ ايتؾغًٝٞ 71

 ذبًٌٝ املٛاصر" رصاع١ تطبٝك١ٝ

 232 2010 58 أ. ّ. ر. ْقٝف داعِ ضبُز

ت رٚص ايتُٜٛللٌ ايللشاتٞ يف اعللار٠ اعُللاص  ايٛسللزا  72

اسبه١َٝٛ غري اهلارف١ يًضبح "رصاعل١ تطبٝكٝل١   

 يف ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار/ داَع١ بغزار

 244 2010 58 ّ. ّ. عٓا٤ امحز ٜاعني

 

 اػبار تٛطٜا ٜٚبٌ املدتًط 73

 

أ. ّ. ر. عًٞ عبز اسبغني 

 ايٛنٌٝ

59 2010 149 

َكاص١ْ طضا٥ل تكزٜض املعًُات ٚاملعٛي١ٝ إلمنلاسز   74

عذًل١ ٚايُٓلٛ يبٝاْلات املضاقبل١ َلٔ      امل ا٫ختباصات 

 ايٓٛا ايجاْٞ َا تطبٝل عًُٞ

 أ. ّ. اْتقاص عضٜيب ايزٚصٟ

 ّ. ٚصٚر باعِ ْٛص

59 2010 158 

رصاعللل١ امللللتغريات املللل٪ثض٠ عًللل٢ طٜلللار٠ اعلللزار  75

 ايٓؾط١ بإعتدزاّ منٛسز تٛبت اسبٝٛاْات امل١ٜٛٓ

 ّ. ّ. فامٌ محٝز ٖارٟ                

 رخٌٝ أ. ّ. طاٖض صٜغإ

59 2010 179 

ايتشًٌٝ ا٫سقلا٥ب يتذلاصب ايكٝاعلات املهلضص٠      76

يًبٝاْللات املقللٓف١ يف سايلل١ َعللازبتني ٚثلل٬خ   

 َعازبات

 أ. ّ. ر. عذ٢ ضبُز سغني

 ّ. ّ. س٬ ناظِ عبز

59 2010 187 

ذبزٜز ٚقت ايقٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ا٫َجٌ يف ؽضن١  77

 اهل٬ٍ ايقٓاع١ٝ اتزٚر٠

 210 2010 59 ّ. ّ. عُض ضبُز ْافض

ا٫عللايٝب اسبزٜجلل١ يف تللزقٝل َٚضادعلل١ ْعللِ    78

 املعًَٛات

 222 2010 59 ايباسح/ عٓزؼ ْٛصٟ ؽهض

اَجًلل١ عًلل٢ تكللزٜضات اإلَهللإ ا٫ععللِ غللري     79

 ايٛسٝز٠

 194 2010 60 أ. عًِٝ امساعٌٝ ايغضابٞ

سٍٛ أعلًٛب ذبًٝلٌ ايتغلاٜض املتعلزر بإعلتدزاّ       80

 تقُِٝ قطا َٓؾك١

 199 2010 60 ١ إبضاِٖٝ َٗزٟأ. ّ. ر. ردً

81   ٜ ض َعلامل ا٫عبلزاص عٓلز    َكاص١ْ بني طضا٥لل تكلز

عزّ دباْػ ايتبأٜ َا ايتطبٝلل   ٚدٛر َؾه١ً

 ايعًُٞ

 ّ. ر. ط٘ سغني عًٞ                   

 ّ. تاصا امحز سغٔ 

60 2010 216 

 199 2011 61 أ.ّ. عًٞ عبز اسبغني ايٛنٌٝ ٬َسعات ع٢ً تٛطٜا ٜٚبٌ 82

اي٬َع١ًُٝ باعتدزاّ رٚاٍ   تكزٜض راي١ ا٫عبزاص 83

  يب قا١ْْٝٛ

 212 2011 61 أ. ّ. ر. َٓاف ٜٛعف
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اختٝاص افنٌ منٛسز يكٝاؼ أثض صأؼ امللاٍ ايبؾلضٟ    84

عًللل٢ اْتادٝللل١ ايعُلللٌ يف قطلللاا ايقلللٓاع١    

 ايتش١ًٜٝٛ يف ايعضام

 ر. ساطّ َٓقٛص نٛصنٝػ

 ايباسح/ عٗا طايب عبز ايضمحٔ

61 2011 226 

ذبًٌٝ ايتبأٜ املضنب يتذاصب ايكطا املٓؾك١  85

 املٓفش٠ ٚفكا يتقُِٝ املضبا اي٬تٝين

 أ. نُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاْٞ 

ايباسح/ ناظِ ؼب٢ٝ عبز 

 اسبغني

62 2011 222 

اختٝاص ايك١ُٝ ا٫ٚي١ٝ يًغًغل١ً ايظَٓٝل١ املٛيلز٠     86

٭منٛسز ا٫عبزاص ايشاتٞ َٔ ايضتب١ ا٫ٚ  بأعًٛب 

 ٚتأثريٖا ع٢ً رق١ تكزٜض ا٭منٛسز اتانا٠

ضبُز داعِ ضبُز                                 .ّ. ر

 عٌٗٝ ظبِ عبز اهلل .ّ. ر

62 2011 237 

طضا٥ل اعتدزاّ طبطط ايزٚص١ٜ يف سايل١ ايكلِٝ    87

 املغتكض AR(2)املفكٛر٠ ٭منٛسز 

 249 2011 62 ّ. ر . دٓإ عباؼ ْافض

ايتكضٜب١ٝ ملعًُيت  "َكاص١ْ طضا٥ل ايتكزٜض 88

 ايتٛطٜا ايًٛدغيت"

 273 2011 62 ر.عُض عبز اتغٔ عًّٞ. 

 284 2011 62 عًٞ خًٌٝ ايظبٝزٟ أ. ّ. مناسز اشبظٜٔ ا٫ستُاي١ٝ تبعا" يتٛطٜا باصٜتٛ 89

 254 2011 63 أ. عًِٝ امساعٌٝ ايغضابٞ ملعاٌَ ا٫صتباط ]-9  9[بضٖإ اعاؼ يًفرت٠  90

ري ايع١ًُٝ ايتزصٜغ١ٝ ذبًٌٝ َ٪ؽضات ع 91

باعتدزاّ ذبًٌٝ ايتبأٜ  ٚاملغت٣ٛ ايعًُٞ

 يًبٝاْات املضتب١ يف ايكٝاعات املهضص٠

 أ. نُاٍ عًٛإ خًف                 

 أ. ّ. ر. يكا٤ عًٞ ضبُز  

63 2011 260 

رصاعلل١ تطبٝكٝلل١ ملؾللانٌ فللفٛف ا٫ْتعللاص      92

يًُضنبللات يف بعللض ضبطللات ايتعب٦لل١ ملزٜٓلل١ 

 بغزار

 ر. فباح َٓفٞ صما              ا. ّ.

 ّ. ّ. مساٖض طاصم ابضاِٖٝ 

63 2011 272 

اعتدزاّ طضٜكيت املضبعلات ايقلغض٣ ا٫عتٝارٜل١     93

يف تكلزٜض َعًُلات    ٚاملضبعات ايقلغض٣ املٛطْٚل١  

 ٚتقُِٝ خطط عٝٓات قبٍٛ يًتٛطٜا ا٫عٞ ايعاّ

 293 2011 63 ّ. عٌٗٝ ظبِ عبٛر

ل اخللض٣ يتكللزٜض َكاصْلل١ طضا٥للل بٝللظ َللا طضا٥لل  94

 َع١ًُ ايكٝاؼ يتٛطٜا ٜٚبٌ باعتدزاّ اتانا٠

 303 2011 63 ّ ّ. داعِ سغٔ ٫طّ

اعتدزاّ ايعًُٝات ايبٛاع١ْٝٛ غٞ املتذاْغل١ َلا    95

ففٛف ا٫ْتعاص يف قغلِ ايطلٛاص٨ يف َغتؾلف٢    

 ايطفٌ املضنظٟ ايتعًُٝٞ يف ا٫عهإ

 أ. ّ. ر. خايز ماصٟ عباؼ         

  ضبُزّ. ّ. ط١ٜٓ َعني

64 2011 229 

ذبزٜللز ايغٝاعلل١ املجًلل٢ يزايلل١ َعٛيٝلل١ تٛطٜللا   96

 باصٜتٛ املكزص٠ بإعتدزاّ ايربصب١ ايزٜٓاَٝه١ٝ

 ّ. عضَز عًٛإ فايف             

 ّ. مسري٠ خًٌٝ 

64 2011 251 

 (DRBLTS)اشبٛاصطَٝلللللل١ ايزٜٓاَٝهٝلللللل١   97

يتكللزٜض َعًُللات   (WBP)ٚاملٛطْٚلل١ استُايٝللًا  

 Pootstrap بإعتدزاّ تك١ٝٓ ايل ا٫عبزاص اسبقني

 ارصاع١ َكاص١ْ(

 267 2011 64 ّ. ّ. ط٘ سغني عًٞ

اعلللًٛب كٗٝلللزٟ   Nadaraya-Watsonَكلللزص   98

 يتكزٜض راي١ ا٫عبزاص

 صؽٝز   أ. ر. ظافض سغني

 َٓاف ٜٛعف محٛر ا.ّ.ر.

65 2012 283 

سٍٛ تقلُِٝ دبضبل١ اينلِ بلني ايكطلا املٓؾلك١        99

 ٚايكطاعات املٓؾك١

 

 ُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاْٞن . أ

 طٜٓب فايف محظ٠ /ايباسح

65 2012 292 

٬َسعلللات سلللٍٛ ايتكلللزٜض بطضٜكللل١ ايعلللظّٚ   100

 ARMA(1,1) ٚARMA(0,1)ي٬منٛسز 

        أ.ّ. ر. ملٝع١ باقض دٛار

 ّ. ر. ملٝا٤ ضبُز عًٞ ايبزصاْٞ 

65 2012 305 
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اعللتدزاّ ايفشللك املبتللٛص يف ذبزٜللز َعًُللات    101

١ املفللضر٠ يفشللك املٓتللٛز ذبللت  املعآٜلل خطلل١

 فضم١ٝ ايتٛطٜا ايًٛغاصٜتُٞ املٓطكٞ

 ّ. عٌٗٝ ظبِ عبٛر       

 ّ. بٝزا٤ امساعٌٝ

65 2012 316 

رصاع١ َكاص١ْ ملعاٜري املعًَٛات يتشزٜز صتب١  102

 مناسز ا٫عبزاص ايشاتٞ

 323 2012 65 ّ.ر. دٓإ عباؼ ْافض

ز اعتدزاّ مناسز ْعض١ٜ ا٭يعاب يف ذبزٜ 103

عٝاعات تععِٝ ا٭صباح يؾضنيت بٝبغٞ ن٫ٛ 

 ٚنٛنا ن٫ٛ يف ضبافع١ بغزار

 أ. ّ. ر. ملٝع١ باقض دٛار ازبٛار         

ايباسح/ أمحز عبز ايعظٜظ 

 عٛارٟ

66 2012 267 

ذبًٝللٌ ايتبللأٜ املضنللب يًتذللاصب املٓفللش٠ ٚفكللا  104

 يتقُِٝ املضبا اي٬تٝين

أ. نُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاْٞ        

        

ناظِ ؼب٢ٝ عبز  ايباسح/

 اسبغني

66 2012 294 

أعتعُاٍ ايتشًٌٝ ا٭سقا٥ٞ يتكقٞ ٚما    105

 8090-8000ايطفٛي١ يف ايعضام خ٬ٍ ايفرت٠ 

 أ. ّ. ر.عُض عبز اتغٔ عًٞ        

 ايباسح/ فا٥ظ ساَز عًُإ

66 2012 306 

تاثري اعتكضاص١ٜ بعض ا٫ْؾط١ ايغًع١ٝ يف  106

مناسز ايبٝاْات املكطع١ٝ  تكزٜض ايعضام ع٢ً

 (8000-9155يًفرت٠ ا

 امحز عًطإ ضبُز            .أ . ّ 

 ا. ّ. ر. ٖٝجِ ٜعكٛب ٜٛعف

66 2012 332 

يًشقٍٛ ع٢ً افنٌ  RUF"خطٛات اعتدزاّ  107

 منٛسز ادظ٥ٞ( ي٬عبزاص اشبطٞ"

 357 2012 66 ّ. ر. فباح فضز عبز اسبغني

 260 2012 67 أ. ّ. عًٞ عبز اسبغني ايٛنٌٝ ٬َسعات ع٢ً تٛطٜا ٜٚبٌ 108

َكاص١ْ بعض املكزصات ؽب٘ أملعًُٝ٘ يتكزٜض راي١  109

 ا٫عبزاص

أ. ّ. ر َٓاف ٜٛعف محٛر                   

 ايباسج١ أعٌٝ َغًِ عٝغ٢

67 2012 273 

أختبللاص ايفضملل١ٝ اشبطٝلل١ ملبٝعللات ايؾللضن١     110

 ايعا١َ يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥

 289 2012 67 إ عباؼ ْافضأ. ّ. ر. دٓ

ذبًٌٝ راي١ اإلْتاز يؾضن١ املٓقٛص ايعا١َ  111

-9151يًقٓاعات  اهلٓزع١ٝ يف ايعضام يًفرت٠ ا

8009) 

 305 2012 67 أ. ّ. خايز ط٘ عبز ايهضِٜ

تأثري اعتكضاص١ٜ ايبٝاْات املكطع١ٝ ع٢ً تكزٜض  112

َٓع١َٛ املعار٫ت اٯ١ْٝ اشباف١ يف املٓؾتت 

 يهبري٠ يف ايعضامايقٓاع١ٝ ا

 335 2012 68 أ. ر. رد١ً ابضاِٖٝ َٗزٟ

َكاص١ْ بنع١ َكزصات ٫ خط١ٝ يتكزٜض راي١  113

 ا٫عبزاص

 أ. ّ. ر. َٓاف ٜٛعف محٛر         

 أ. ّ. َضٚإ عبز اسبُٝز 

68 2012 359 

تكزٜض َعا٬َت َٚع١ًُ ايكٝاؼ إلمنٛسز اعبزاص  114

ٍ( ٚيًكِٝ ايك١ُٝ املتطضف١ اشبطٞ اايٓٛا ا٫ٚ

 ايهرب٣ َا داْب تطبٝكٞ

ّ. ر. فاط١ُ داعِ ضبُز 

 ايعظاٟٚ       

 أ.ّ.ر. عارٍ امحز ٖزٚ

68 2012 373 

َكاص١ْ بعض طضا٥ل تكزٜض راي١ ايبكا٤ يًتٛطٜا  115

 ا٫عٞ املبتٛص

 403 2012 68 ّ. داعِ سغٔ ٫طّ                             

َا طضٜك١  َكاص١ْ بني أعًٛب بٝظ ايتذضٜيب 116

ايعظّٚ يتكزٜض َعًُات ا٭ْتُا٤ يف اتا٫ٚت 

 ايغضٜض١ٜ بأعتعُاٍ اتانا٠

أ. فباح ٖارٟ ازباعِ                

 ايباسح/ ضبُز فباح خايز

69 2012 226 

إػبار أفنٌ َكزص ملعًُات ايتٛطٜا اشبطٞ ايعاّ  117

 ملعز٫ت ايفؾٌ باعتدزاّ اتانا٠

 ٟ            أ. ّ. ر. فاتٔ فاصٚم ايبزص

 ايباسح/ع٬ عًٞ فضز ايعاٖضٟ

69 2012 237 
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َٔ خ٬ٍ   (Availability)تكزٜض راي١ ا٫ْتاد١ٝ  118

ذبزٜز اَجٌ رٚص٠ فٝا١ْ ٚقا١ٝ٥ رٚص١ٜ غري تاَ٘ 

 اغري َجايٝ٘( باعتدزاّ اتانا٠

 أ.ّ.ر. عُار ساطّ عبٛر

 ايباسح/ فضاؼ فزاّ عبز

69 2012 263 

يف ايتشًٌٝ ايعٓكٛرٟ َا املكزصات اسبق١ٓٝ  119

 تطبٝل عًُٞ  يف صباٍ ايفغار ا٫راصٟ ٚاملايٞ     

أ.ّ.ر. يكا٤ عًٞ ضبُز               

 ايباسح/ َٓاٍ امساعٌٝ خًٌٝ

69 2012 278 

" عًُٝا ٚفل LIML_LVRتطبٝل طضٜك١ " 120

ايعا١َ ع٢ً َٓع١َٛ   K-CLASSفٝغ١ 

 َعار٫ت آ١ْٝ َكرتس١ 

 اهلل            ّ. ر. إميإ ضبُز عبز 

 ايباسح/ ع٤٬ سغني فربٟ

69 2012 303 

تكللزٜض املللضسًتني اسبقللني ٚتكضٜللب َتعللزر      121

٭منلللٛسز املعلللا٬َت  (kernel)اسبلللزٚر اتًلللٞ 

 املتغري٠ طًَٓٝا َا بٝاْات طٛي١ٝ َتظ١ْ

أ. ر. ظافض سغني صؽٝز                         

ايباسح/ عًٞ عٝف ايزٜٔ عبز 

 اسبافغ

70 2013 297 

122 
 َكاص١ْ يطضا٥ل تكزٜض تكضٜبات ا٫عبزاص ايشاتٞ

 325 2013 70 أ.ّ. ر. دٓإ عباؼ ْافض

أ. ّ. خًٛر ٜٛعف مخٛ                             8007َكاص١ْ َ٪ؽضات ايفكض يف ايعضام يعاّ  123

 ايباسح/ طٖض٠ عباؼ سغٔ

70 2013 361 

124  ً بٝاْللات اختبللاص اعللتكضاص١ٜ ايغ٬عللٌ ايظَٓٝلل١ ي

املكطع١ٝ اشباف١ باملٓؾات ايقلٓاع١ٝ ايهلبري٠   

 يف ايعضام

 380 2013 70 أ. ّ. امحز عًطإ ضبُز

ٝه١ٝ ايعؾٛا١ٝ٥ يف أعتعُاٍ ايربصب١ ايزٜٓاَ 125

حبح تطبٝكٞ يف ؽضن١  ربطٝط اإلْتاز

 َقايف ايٛعط

 أ. ّ. ر. خايز ماصٟ عباؼ ايطا٥ٞ        

 ايباسح/ ضبُز ناظِ ٖٛاـ

71 2013 320 

اعتعُاٍ أمنٛسز تبزٌٜ َاصنٛف يًتشكل َٔ  126

ايضابط بني ايتندِ ٚايتندِ غري امل٪نز يف 

 (8090-9150ايعضام يًُز٠ ا

أ. ّ. ر َٓاف ٜٛعف                

 ايباسح/ َضتن٢ عغهض َضرإ

71 2013 334 

َا بعض  (Ridge)َكاص١ْ طضٜك١ اعبزاص  127

ا ايطضا٥ل ايتكًٝز١ٜ يتكزٜض َعًُيت تٛطٜ

 يَٛانػ باعتعُاٍ اتانا٠

 أ. ّ. ر. ْظاص َقطف٢ ايقضاف    

 أ. ّ. غفضإ امساعٌٝ نُاٍ   

 أ. ّ. ر. ٚيٝز عبز اهلل

71 2013 351 

بٓا٤ منٛسز استُايٞ ٭ٚقات ايفؾٌ باعتدزاّ  128

 Burr Type-XIIذبٌٜٛ اْرتٚبٞ  يتٛطٜا 

  أمسا٤ غايب دابضّ . ر. 

 ايباسح/ أعٌٝ ْٛصٟ فايف

71 2013 367 

املكاص١ْ بني بعض ايطضا٥ل املعضٚف١ ٚطضٜك١  129

َكرتس١ يتكزٜض َع١ًُ ايكٝاؼ  ٚراي١ َعٛي١ٝ 

 تٛطٜا صايٞ سٟ املعًُتني بٛاعط١ اتانا٠

 384 2013 71 ّ. بٝزا٤ امساعٌٝ عبز ايٖٛاب

رصاع١ َٝزا١ْٝ ملؾانٌ ففٛف ا٫ْتعاص ع٢ً  130

 بعض ايغٝطضات يف َز١ٜٓ بغزار

 405 2013 71 طاصم ابضاِٖٝ عًٞ ّ. ّ. مساٖض

َكاص١ْ طضا٥ل تٛيٝز بٝاْات ن٬ َٔ تٛطٜا  131

 ناَا ٚتٛطٜا بٝتا

 214 2013 71 أ.ّ.ر.خايز ماصٟ ايطا٥ٞ

 ذبًٌٝ ايتذاصب ايعاًَٝ٘ غري املتظ١ْ تقٍٛ ايضط 132

 

        املؾٗزاْٞ خًف عًٛإ نُاٍ. أ

       امحز ؽٗاب امحز.ر

 سغٔ ِابضاٖٝ ط١ٜٓ ايباسح/

72 2013 243 

ازبٛر٠ يف يكٝاؼ  Six-Sigmaاعتعُاٍ َكٝاؼ  133

 -داَع١ بغزار-ا٭را٤ ازباَعٞ يكغللِ اإلسقلللا٤ 

 رصاع١ ساي١

 أ. ّ. ر. َٓاف ٜٛعف      

 أ. ّ. ر. قتٝب١ ْبٌٝ      

 أ. ّ. ر. اْتقاص عضبٞ

72 2013 262 
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اعتدزاّ قاعز٠ ايٛعٝط يف ذبزٜز إْؾا٤ ضبط١  134

بني َزٜٓيت اسبغه١ ٚايكاَؾًٞ يف خز١َ 

 عٛصٜ٘

 أ. ّ. ر. ف٬ح ايضسِٝ اصمح٘ اهلل (               

 ر. عبز املٓعِ ناظِ محارٟ
72 2013 278 

إعللتعُاٍ بعللض ايُٓللاسز اإلستُايٝلل١ املبتللٛص٠     135

يزصاعللل١ خقلللا٥ك ايتعٜٛنلللات ايقلللش١ٝ يف  

 ؽضن١ ايتأَني ايعضاق١ٝ

                 أ. ّ. ر. قٝػ عبا مخاؼ            

 ّ. ّ. ثا٥ض٠ ظبِ عبز اهلل

72 2013 289 

اعللتدزاّ منللاسز ا٫عللتبزاٍ يف ذبزٜللز ايللظَٔ     136

 ا٫َجٌ ي٬عتبزاٍ                                                                                

 321 2013 72 ّ. مسري٠ خًٌٝ ابضاِٖٝ

137  ْ فلام ا٭علض٠ ايعضاقٝل١    ذبًٌٝ إسقا٥ٞ َكلاصٕ إل

باعتدزاّ املغح ا٫دتُاعٞ ٚا٫قتقلارٟ يٮعلض٠   

 (2011( َٚغح ؽبه١ َعضف١ ايعضام ا2007ا

ر. عٌٗٝ ظبِ عبز اهلل             

ايباسح ْبٌٝ فايف ضبُز صما 

 َعً٘

72 2013 331 

اسبق١ٓٝ َا َكزصات ؽضا٥ح  Mَكاص١ْ َكزصات  138

املتغري٠  ايتُٗٝز ايتهعٝب١ٝ ٭منٛسز املعا٬َت

 طًَٓٝا يًبٝاْات ايطٛي١ٝ املتظ١ْ

           سغني صؽٝز  أ. ر. ظافض

ايباسح/ عًٞ عٝف ايزٜٔ عبز 

 اسبافغ

73 2013 398 

َكاص١ْ بني طضٜك١ ايتكًك ٚطضٜك١ اإلَهإ  139

ا٭ععِ يتكزٜض املعًُات ٚراي١ املعٛي١ٝ يتٛطٜا 

 ٜٚبٌ بج٬ث١ َعًُات باعتدزاّ اتانا٠

ٟ ازباعِ               أ. فباح ٖار

 فضاؼ فزاّ عبز ايباسح/

73 2013 414 

سٌ َؾه١ً أقق٢ تزفل مبابٞ يًُضنبات  140

يف ضبافع١ ايزٜٛا١ْٝ باعتعُاٍ راي١ ايضتب 

 ٭منٛسز ايربصب١ اشبط١ٝ اينبابٞ

 ر. ٚقال ععز خًف

 ايباسح/ عًٞ سغني ضبُز 

73 2013 430 

َع١ًُٝ َكاص١ْ بعض ايطضا٥ل املع١ًُٝ ٚاي٬ 141

 (  ED50يتكزٜض ازبضع١ ايٛعٝط١ امل٪ثض٠ ا

أ. ّ. أميإ سغٔ أمحز              

 ايباسح/عُض عارٍ عبز ايٖٛاب

73 2013 453 

َكاص١ْ بني طبطط ايغٝطض٠ ايٓغيب ٚطبطط  142

 ايغٝطض٠ اينبابٞ امُلتعزر َا تطبٝل عًُٞ

 471 2013 73 ّ. ّ. ط١ٜٓ َعني ضبُز سغني

ايتشٝظ ملعا٬َت َٚع١ًُ ايكٝاؼ استغاب َكزاص  143

يُٓٛسز اعبزاص ايك١ُٝ املتطضف١ اشبطٞ اايٓٛا 

 ا٭ٍٚ( ٚيًكِٝ ايهرب٣

 أ. ّ. ر. عارٍ أمحز ٖزٚ ايضبٝعٞ

ّ. ر. فاط١ُ داعِ ضبُز 

 ايعظاٟٚ

74 2013 295 

تكِٝٝ أرا٤ ايٓعاّ اشبزَٞ يف َغتؾف٢ بغزار  144

 ايتعًُٝٞ ايعاّ ٚإعار٠ تؾهٌٝ ايٓعاّ باعتدزاّ

 Q - GERTأعًٛب 

أ . ّ . ر . فباح َٓفٞ صما              

 ايباسح/ صق١ٝ ٜاعض عبز ا٭َري

74 2013 311 

تطبٝل منٛسز اشبظٜٔ ا٫ستُايٞ َتعزر ايزٚصات  145

 يف طباطٕ َعٌُ امسٓت ايغُا٠ٚ

أ. ّ. ر. قتٝب١ ْبٝلٌ ْلاٜف ايكلظاط               

ايباسللح/ سغللني ؽللانض عبللز   

 ايضطام

74 2013 343 

اعتدزاّ أعايٝب ايغ٬عٌ ايظ١َٝٓ ملعازب١  146

ا٫خت٬فات املٛمس١ٝ يف ايضقِ ايكٝاعٞ يغعض  

 املغتًٗو

أ. ّ. ر.  عبز ايًطٝف سغٔ 

 ؽَٛإ           

 ٖٝجِ سغٕٛ َادز ايباسح/

74 2013 360 

َكاص١ْ َكزصات أمنٛسز ؽب٘ َعًُٞ بأعتعُاٍ  147

 كٗٝز طبتًف١ طضا٥ل 

محٛر               ٜٛعف َٓاف أ. ّ. ر.

 ايباسح/ َٝاع١ ضبُز ناطا     

75 2014 376 

 395 2014 75 أ. ّ. ر. محظ٠ امساعٌٝ ؽاٖني اسبقني   Hotelling-T2أختباص  148

َكاص١ْ بعض ايطضا٥ل اسبق١ٓٝ يتكزٜض َعًُات  149

 اعبزاص املضبعات ايقغض٣ ازبظ١ٝ٥

عذ٢ ضبُز سغني               .أ. ّ. ر

 بز ايضما فايفّ. صباب ع

75 2014 413 
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( باعتدزاّ  ( tspسٌ َغا١ً٥ ايبا٥ا املتذٍٛ  150

ايزٚاٍ املتعزر٠ ا٭ٖزاف اينباب١ٝ يف ايربصب١ 

 اشبط١ٝ

 432 2014 75 ّ. عباؼ سغني بطٝذ  

رصاع١ ٚاقا ايتعًِٝ املٗين يف ضبافع١ ايبقض٠  151

 8005/8004رصاع١ إسقا١ٝ٥ تطبٝك١ٝ يًُز٠ ا

8090/8099) 

 447 2014 75 ّ. عاٖض٠ سغني طٜٔ ايجعًيبّ.

تٛظٝف ايربصب١ اهلزف١ٝ اينباب١ٝ يف اجملاٍ  152

 ايطيب

 

 أ. ّ . ر. فباح َٓفٞ                  

ْٛصؼ عبز ايهضِٜ  ايباسح/

 سغٔ

76 2014 363 

تكِٜٛ بٝاْات ايعُض ٚايٓٛا يًتعزار ايعاّ  153

 Kernelيًغهإ يف ايعضام باعتعُاٍ َكزصات 

Bayesian اي٬َع١ًُٝ 

قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف ايكظاط       . ر.ّ.أ

 َض٠ٚ خًٌٝ ابضاِٖٝ/ ايباسح

76 2014 382 

منشد١ طضٜك١ اعبضافات ايكِٝ املطًك١  154

باعتدزاّ طضم عزر١ٜ ملكٝاؼ تؾتت َكرتح 

 يًدطأ

ّ. امحز ارصٜػ َضعٞ املؾٗزاْٞ                          

 ّ. ّ. ضبُٛر ضبُز طاٖض

 رٟأيعبا

76 2014 400 

 تقُِٝ خطط املعآٜ٘ عٓز اتباا ٚقت اسبٝا٠ 155

 ايتٛطٜا ايًٛدغيت َا ضبانا٠

 297 2014 77 ْظاص َقطف٢ دٛار أ.ّ.ر.

طضا٥ل طبتًف١ يتكزٜض َعًُيت املٛقا ٚايكٝاؼ  156

 يتٛطٜا ايك١ُٝ املتطضف١ 

 307 2014 77 أ.ّ.ر. دٓإ عباؼ ْافض

ْع١ُ َتعزر اسبا٫ت تكزٜض ايزاي١ املعٛي١ٝ ي٬ 157

 بأعتدزاّ املؾتك١ ازبظ١ٝ٥ املٓطك١ٝ املباؽض٠

أ.ّ.ر. اْتقاص عضٜيب فزعِ                     

 اعٌٝ َبزص راٚر ايباسح/

77 2014 333 

َكاص١ْ طضا٥ل بٝظ١ٜ يتكزٜض استُاٍ ايفؾٌ  158

ي٬ْع١ُ ا٫يهرت١ْٝٚ يف ساي١ عزّ تٛفض بٝاْات 

 اٚقات اسبٝا٠

 351 2014 77 اعٌٝ عبز ايٖٛاببٝزا٤ امس .ّ 

َكاص١ْ بني طضٜكيت ايٓٛا٠ ملتعزر اسبزٚر املٛمعٞ  159

ٚايؾضؼب٘ ازبظا١ٝ٥ يف تكزٜض أمنٛسز املعا٬َت 

 املتغري٠

أ.ر. ظافض سغني صؽٝز                         

 ّ.ّ. سغاّ عبز ايضطام صؽٝز                                                  

78 2014 325 

اعتعُاٍ أعًٛب بٝظ يتكزٜض َعًُات منٛسز ايُٓٛ  160

ا٭عٞ املعزٍ ايشٟ ٜعاْٞ َٔ َؾه١ً ٚدٛر 

ا٫صتباط ايشاتٞ ٚباعتُار قِٝ طبتًف١ ملع١ًُ 

 باعتعُاٍ اتانا٠ -ا٫صتباط

 339 2014 78 ر. عٝف ايزٜٔ ٖاؽِ قُض

بٓا٤ إمنٛسز صٜامٞ يتععِٝ عا٥ز ايؾضن١  161

عتعُاٍ ايربصب١ ايهغض١ٜ اإلْتاد١ٝ بإ

 َا تطبٝل عًُٞ –اشبط١ٝ ايقشٝش١ 

أ.ّ.ر.عبز ازبباص خنض خبٝت             

ايباسح/ فاط١ُ عبز ايباصٟ 

 سغني

79 2014 310 

تكزٜض مناسز ا٭عبزاص اسبٝظٟ يٓغب ايفكض يف  162

  2012أقن١ٝ ايعضام يًعاّ 

     أ. ّ.ر.عُض عبز اتغٔ عًٞ                         

 ايباسح/ عٛعٔ قاعِ ٖارٟ

79 2014 337 

بٓا٤ َٓشٓٝات منٛ َعٝاص١ٜ ٭طفاٍ ايعضام رٕٚ  163

 عٔ اشباَغ١

أ.ّ.ر. خًٛر ٜٛعف مخٛ                          

 ايباسح/ امحز ؽٗاب

79 2014 352 

َكاصْ٘ بني بعض طضا٥ل ايتقٓٝف اشبط١ٝ َا  164

 تطبٝل عًُٞ 

 393 2014 80 أ.ّ.ر. محظ٠ امساعٌٝ ؽاٖني

تكزٜض َتٛعط عضع١ ايضٜاح يف ايعضام بأعتعُاٍ  165

 ايُٓاسز اشبط١ٝ املدتًط١ املع١ًُٝ ٚاي٬َع١ًُٝ

أ.ّ.ر. يكا٤ عًٞ ضبُز                       

 ايباسح/ عاص٠ اَني عبز ايغتاص

80 2014 411 
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 – kriging   ٚCoرصاع١ َكاص١ْ ٭عًٛبٞ  166

kriging ت ع٢ً ضبقٍٛ ايؾعري املتعزر املتغريا

 يف ايعضام

 446 2014 80 ّ . دعفض َٛع٢ ضبُز ايبٝاتٞ

اعتعُاٍ منٛسز صدٌ املبٝعلات اشبطلٞ اينلبابٞ     167

َتعزر ا٭ٖلزاف يف تغلضٜا ٚتكلٓني آيٝل١ ايٓكلٌ      

 املغتع١ًُ يف ايؾضن١ ايعا١َ يتقٓٝا اسببٛب

 أ.ّ.ر. عبز ازبباص خنض خبٝت

 عًٞ محزإ فٝا  ايباسح/

81 2015 299 

 "ايتغري املٓاخٞ ٚايعٛافلف ايغباصٜل١ يف ايعلضام /     168

 بغزار " ساي١ رصاع١ٝ

ّ.ر. فاط١ُ داعِ ضبُز 

 ايعظاٟٚ

81 2015 327 

تكللزٜض املعٛيٝلل١ ٭ٚقللات ايفؾللٌ اينللباب١ٝ سات    169

ايتٛطٜللا اسبللض ٚأعللتدزاَ٘ يف تكللزٜض املعٛيٝلل١   

 اينباب١ٝ يغز املٛفٌ

 348 2015 81 ٞدّ.ر.ط١ٜٓ ٜاٚط عبز ايكارص آٚ

ربطللٝط ا٫ْتللاز ا٫مجللايٞ ا٫ستُللايٞ َتعللزر    170

 ا٫ٖزاف َا تطبٝل عًُٞ

أ.ر. ملٝع١ باقض دٛار                  

 ع٤٬ ؽٓٝؾٌ دٝرتايباسح/ 

82 2015 351 

امنٛسز َتعلزر املغلتٜٛات يًعٛاَلٌ املل٪ثض٠ عًل٢       171

 تقاعز ايغباصيف ايعضام

أ.ّ.ر. َٓاف ٜٛعف محٛر                

يباسج١/ َضِٜ عبز اسبغني ا

 افغض عًٞ

82 2015 374 

172 
تقلٓٝف ٚتكٝللِٝ ريٝللٌ اسبضَللإ يف ايعللضام يعللاّ  

 باعتعُاٍ بعض طضا٥ل ايتشًٌٝ ايعٓكٛرٟ 2009

أ. ّ. ر. إبضاِٖٝ دٛار ناظِ               

 أ. ّ. امحز عًطإ ضبُز

82 2015 391 

173 
ذبًٌٝ املضنبات ايض٥ٝغل١ اسبقل١ٓٝ با٫عتُلار    

 بعض طضا٥ل َتابع١ ا٫عكاطات ع٢ً

أ.ّ.ر. قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف ايكظاط            

 ّ.ر. صباب عبز ايضما فايف

83 2015 317 

بٓا٤ أمنٛسز بضصب١ خط١ٝ مباب١ٝ َا تطبٝل  174

 عًُٞ ع٢ً املٓتذات ايٓفط١ٝ يف َقف٢ ايزٚص٠

 328 2015 83 أ.ّ.ر. أعٌٝ مسري ضبُز 

ًٛدغيت يف رصاع١ إعتدزاّ منٛسز اإلعبزاص اي 175

ايعٛاٌَ املغاعز٠ ع٢ً تؾدٝك سا٫ت اإلفاب١ 

 بغضطإ املجا١ْ

 341 2015 83 ّ.ّ. صؽا عارٍ ععٝز 

اعتُار منٛسز ايتدقٝك املنبب املتعزر إلػبار  176

اَج١ًٝ اعتعُاٍ خطٛط ا٫ْرتْت يف ٚطاص٠ ايعًّٛ 

 ٚايتهٓٛيٛدٝا

أ.ر. ملٝع١ باقض دٛار ازبٛار               

طٜٓب فًٝح سغٔ  /سحايبا

 ايظبٝزٟ                                                           

84 2015 357 

تكللزٜض َعًُللات َٚعٛيٝلل١ ايتٛطٜللا ا٭عللٞ سٟ    177

 املعًُتني

 381 2015 84 ّ.ّ. سٝزص عزْإ أَري

بٓا٤ ايزاي١ ايتُٝٝظ١ٜ يبٝاْات ايكٝاعلات املهلضص٠    178

 املؾلللرتى املتُاثًللل١ بلللافرتا  بٓٝللل١ ايتبلللأٜ   

 ( ٚتٛظٝفٗا يف اجملاٍ ايقشCSٞايهض١ٜٚ ا

أ.ر. ظافض سغني صؽٝز              

 ايباسح/ َ٪َٔ عباؼ َٛع٢

85 2015 336 

اختٝاص أفنٌ أمنٛسز يبٓا٤ دزاٍٚ اسبٝا٠ يف  179

 ايعضام

أ.ّ.ر. قتٝب١ ْبٌٝ ايكظاط              

 ايباسح/ سٚ ايفكاص داعِ ضبُز

85 2015 360 

ايتٓب٪ باملٛاعِ املطض١ٜ ايضطب١ ٚازباف١ يف املٛفٌ  180

 ( SPIباعتدزاّ ريٌٝ  املطض ايكٝاعٞ ا

أ. ّ.ر. بج١ٓٝ عبز ازبارص عبز 

 ايعظٜظ

85 2015 384 

تكلللزٜض ْكلللاط  ايبٝاْلللات املتعلللزر امللللتغريات يف  181

 َا ايتطبٝل اإلسقا٤ املهاْٞ

 409 2015 85 ّ . دعفض َٛع٢ ضبُز ايبٝاتٞ

كٝلل اَجًٝل١ خٛاصطَٝل١ َغلتعُض٠ ايُٓلٌ يف      ذب 182

 تقُِٝ ْعاّ ايتٛطٜا َا تطبٝل عًُٞ

                                         أ.ّ.ر. فاصؼ طاٖض سغٔ

 أَاْٞ فزٜل ععٝز ايباسح/

86 2015 646 
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ااَكاصْلل١ بللني بعللض طضا٥للل تكللزٜض امنللٛسز       183

ا٫عبزاص اشبطٞ بٛدٛر ا٫صتباط ايشاتٞ ي٬خطلا٤  

 تطبٝل ع٢ً بٝاْات اسبٓط١ يف ايعضام(( َا

 675 2015 86 ّ.ر. امحز سٜاب امحز

  ا.  فباح ٖارٟ منٛسز َب٢ٓ تكزٜضًٜا يف صبتُا ضبزٚر املعا١ٜٓ 184

  أ. عًِٝ ايغضابٞ

 ّ. ر. إميإ ضبُز

87 2016 384 

 املٓطل اينبابٞ يف تكزٜض راي١ َعٛي١ٝ ا٭ْع١ُ 185

 تَٔ املضنبا يل  

ا.ّ .ر.اْتقاص عضٜيب فزعِ         

 يٝح فامٌ عٝز سغني       /ايباسح

87 2016 391 

ايتٓب٪ املٛمسٞ با٭عزار ايؾٗض١ٜ يًُقابني  186

با٭َضا  املظ١َٓ  يف َز١ٜٓ بغزار باعتدزاّ 

 SARIMAمناسز 

 ا.ّ.ر.فاصؼ طاٖض سغٔ

 ا.ّ.ر.ععز امحز عبز ايضمحٔ

87 2016 405 

ا٥ل املضبعات ايقغض٣ ازبظ١ٝ٥ ٚ َكاص١ْ بني طض 187

 املضنبات ايض٥ٝغ١ٝ باعتعُاٍ اتانا٠

 439 2016 87 ّ.ر. صباب عبز ايضما فايف

اعتعُاٍ اتانا٠ ٚايربصب١ اشبط١ٝ يف  188

ربطٝط ايعٌُ ايضقابٞ ارصاع١ تطبٝك١ٝ يف 

 رٜٛإ ايضقاب١ املاي١ٝ ا٫ذبارٟ(

أ.ر. م١ٜٛ عًُإ سغٔ                  

 ٖزٌٜ َٗزٟ ناظِّ.ّ. 

88 2016 389 

ايتٓب٪ بكِٝ ايغ٬عٌ ايظَٓٝل١ بأعلتعُاٍ أمنلٛسز     189

 ( َا تطبٝل عARMAXًُٞا

أ.ّ.ر. فضاؼ امحز ضبُز                     

 ايباسح / َقطف٢ عًٞ فدضٟ 

88 2016 420 

َكاصْلل١  بللني طللضٜكيت بٝللظ  ٚا٫عبللزاص املٛمللعٞ   190

 ؽب٘ املعًُٞيتكزٜض امنٛسز ا٫عبزاص ايًٛدغيت 

أ.ّ.ر.قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف                     

ايباسح/ عًٞ ضبُز عًٞ 

 دٝذإ                 

88 2016 431 

 – Fast – MCDَكاص١ْ بني اشبٛاصط١َٝ ازب١ٝٓٝ  191

Nested Extension     ٚايؾبه١ ايعقب١ٝ

 Back Propagationا٫صداع١ٝ اا٫صتزار١ٜ ( 

 أ.ّ.ر. فباح َٓفٞ

 اط١ُ عبز اسبُٝزّ. ف
89 2016 381 

أعًٛب َكرتح يف تكزٜض ايكِٝ املفكٛر٠ يف منٛسز  192

 ا٫عبزاص املتعزر اي٬َعًُٞ

 396 2016 89 أ.ّ.ر. قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف ايكظاط

اعتعُاٍ مناسز بٛنػ ٚدٓهٓظ يًتٓب٪ باعزار  193

املضم٢ املقابني مبض  ايتٗاب ايهبز ايفاٜضٚعٞ 

 يف ايعضام

ٕ ضبُز املؾٗزاْٞ                                  ّ. ر. اميا

 داعِ ضبُز ناظِ ايباسح/

89 2016 407 

َكاصْلل١ بعللض طضا٥للل ايتكللزٜض املللٛػبٞ يزايلل١    194

ا٫عبلللزاص  اي٬َعًُلللٞ  عٓلللز فكلللزإ  َلللتغري    

 ا٫عتذاب١ عؾٛا٥ًٝا

أ.ر. ظافض سغني صؽٝز                          

 ّ.ّ. ععز ناظِ محظ٠      

90 2016 382 

يف ذبًٌٝ امنٛسز  َكاص١ْ بعض ايطضا٥ل ازبظا١ٝ٥ 195

 امل٪ؽض ايٛاسز ؽب٘ املعًُٞ َا تطبٝل عًُٞ

أ.ّ.ر.َٓاف ٜٛعف محٛر                               

   ّ.ّ.طاصم عظٜظ فايف

90 2016 407 

َؾضٚا  ايزٚا٥ض اسبهَٛٝل١ اشبنلضا٤ يف ايعلضام      196

منلٛسز رٜٓاَٝهٝل١   خاصط١ ايطضٜل بأعتدزاّ ا

 ايٓعِ ٚامل٪ؽضات ا٫سقا١ٝ٥

ّ.ر.أ٤٫ ط٬ٍ ٜاعني                                    

 محظ٠ طٜٓب فايف ّ.ّ .

90 2016 428 

ذبزٜز افنٌ منلٛسز يًتٓبل٤ٛ باعلت٬ٗى ايطاقل١      197

 ايهٗضبا١ٝ٥ يف املٓطك١ ازبٓٛب١ٝ

  ّ.عاٖض٠ سغني طٜٔ ايجعًيب                         

 ّ.خًٛر َٛع٢ عُضإ

90 2016 437 

ايٓكٌ يف ظٌ قٝلٛر   بٓا٤ أمنٛسز صٜامٞ ملؾه١ً 198

 رٜٓاَٝه١ٝ ايطًب َا تطبٝل عًُٞ

عبز ازبباص خنض خبٝت               .ا.ّ.ر

 طٖضا٤ قاعِ ٖاؽِايباسح/ 

91 2016 353 
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َكاص١ْ بعض ايطضا٥لل ؽلب٘ املعًُٝل٘ يف ذبًٝلٌ      199

 امنٛسز امل٪ؽض ايٛاسز

                 َٓاف ٜٛعف محٛر  ر.أ.ّ.

 ّ.ّ.طاصم عظٜظ فايف

91 2016 367 

يًعٓكللز٠ يف  (K-Means)اعللتدزاّ خٛاصطَٝلل١   200

 ( َا ٚاقا تطبٝكData Miningٞتٓكٝب ايبٝاْات ا

أ.ّ.ر. قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف                   

 ايباسح/ ضبٞ ايزٜٔ خًف أٜٛب

91 2016 389 

ر املقللابني بايتٗللاب  َتغًغلل١ً اعللزا  منشدلل١ 201

-8005ايًللٛطتني يف ضبافعلل١ ْٝٓلل٣ٛ يًفللرت٠ َللٔ 

8001 

 ّ.ّ.      أ.ر. ظافض صَنإ ايبزصاْٞ 

ّ.اسقا٥ٞ         عُض عامل ابضاِٖٝ 

 ْٛصا عٌٗٝ امساعٌٝ

92 2016 438 

َكزص بٝظ ملع١ًُ ايكٝاؼ يًتٛطٜا ايطبٝعلٞ ذبلت    202

 افرتا  تٛطٜعات أٚي١ٝ طبتًف١

 452 2016 92 ْافض ايعبٝزٟ دٓإ عباؼ أ.ّ.ر.

اعلللتعُاٍ ايتشًٝلللٌ أيعلللاًَٞ يف ذبزٜلللز أٖلللِ  203

ايعلٛاَلللٌ امللل٪ثض٠ فلللٞ ظاٖلللض٠ تغللللضب ايطًلللب١  

فلٞ ضبافعلل١ بغللللزار ا    َللٔ املزاصؼ ا٫بتزا١ٝ٥

رصاع١ َٝزا١ْٝ  يف بعلض امللزاصؼ ا٫بتزا٥ٝل١ يف    

 ضبافع١  بغزار(

 474 2016 92 أس٬ّ سغني ٜٛعفّ.ّ. 

  اعتعُاٍ ؽلبهات بٝلظ ايزٜٓاَٝهٝل١ يتكلزٜض     204

 املعٛي١ٝ يؾبه١ َا٤ ا٫عع١ُٝ

                                        ملٝع١ باقض دٛار .أ.ر

 طٜٓب صببٌ ابضاِٖٝ /ايباسح

93 2016  

أمنٛسز صٜامٞ يتذظ٥ل١ ايتدطلٝط اإلمجلايٞ يف     205

 ؽضن١ ايفزا٤ ايعا١َ / ٚطاص٠ ايقٓاع١ ٚاملعارٕ

                 عبز ازبباص خنض خبٝت  .رّ.أ.

 ٚعٛر عامل عباؼايباسح/ 

93 2016 420 

 POMEاقرتاح اعتعُاٍ َبزأ اععِ راي١ اْرتٚبلٞ   206

  ّ يف تكللزٜض استُللا٫ت  عًل٢ تٛطٜللا ناَللا ايعلا

 ايبكا٤ يًغهإ يف ايعضام

                  عًٞايلُشغٔ  . عُض عبزأ.ّ.ر

 لاصمصغللز٠ طٜللار طلايباسح/ 

93 2016 454 

يف ذبزٜللللز  اعللللتدزاّ ايتشًٝللللٌ ايعٓكللللٛرٟ 207

 تكِٝٝ منٛ ا٫طفاٍ  املتغريات امل٪ثض٠ ع٢ً

 عٓز َغتٜٛات ايعُض١ٜ املدتًف١

 468 2016 93 ٫َٛي١ ريؾار َعضٚفّ.ن

اعللتعُاٍ ايربصبلل١ اي٬خطٝلل١ يف بٓللا٤ منللٛسز     208

صٜامٞ يتدطٝط اإلْتاز ٚفل قٝلٛر اشبقلِ عًل٢    

 ا٠ايه١ُٝ املؾرت

أ.ر.عبز ايضسِٝ خًف صاٖٞ                              

 ايباسح/ طٜٓب ع٤٬ محٝز

94 2016 450 

يف تكزٜض عٛا٥لز ا٭علِٗ     le'vyأعتعُاٍ أمنٛسز  209

 يبعض املقاصف ايعضاق١ٝ

أ.ّ.ر.َٓاف ٜٛعف محٛر                                     

 ايباسح/  َضِٜ مجع٘ َٛع٢

94 2016 460 

 (LFP)سٌ َغا٥ٌ ايربصب١ ايهغض١ٜ اشبطٝل١   210

بإعتعُاٍ طضٜك١ تكٝٝز راي١ املكاّ َٚكاصْتٗا َلا  

 طضٜك١ ايتش٬ٜٛت اشبط١ٝ 

 480 2016 94 ّ.ّ. فاط١ُ عبز ايباصٟ سغني

َكاص١ْ بني أمنٛسز ا٫عبلزاص ايًٛدغليت ٚامنلٛسز     211

  ٞ بأعللتعُاٍ املضنبللات   ايتشًٝللٌ املُٝللظ اشبطلل

 ايبطاي١ تافع١ بغزار ايض٥ٝغ١ٝ يبٝاْات

 أ. ّ. ر. فباح َٓفٞ صما      أ.ّ.ر.  

 صباب عبز ايضما     

 ّ. عاري١ عبز ايًطٝف 

95 2017 367 

َكاصْلل١ بعللض طضا٥للل تكللزٜض املعٛيٝلل١ يًتٛطٜللا  213

اتٛطٜلللا ٫بللل٬ؼ( باعلللتدزاّ   ا٫علللٞ امللللظرٚز  

 اتانا٠

 387 2017 95 ّ. ر. ملٝا٤ ضبُز عًٞ محٝز

ْعض١ٜ املباصٜلات اينلباب١ٝ يف ذبزٜلز     إعتدزاّ 214

ا٭عرتاتٝذ١ٝ املج٢ً يؾبهات اهللاتف ايٓكلاٍ يف   

 ضبافعات بغزار ٚايبقض٠

                     اسبُٝز عاؽٛص أ. ّ. ر. َضٚإ عبز

 ضبُز عزْإ دٛار ايباسح/

95 2017 399 
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اعللتعُاٍ خٛاصطَٝلل١ عللضب ايطٝللٛص سبللٌ منللاسز   215

 ًُٞففٛف ا٫ْتعاص َا تطبٝل ع

أ.ّ.ر. فباح َٓفٞ صما                                

 ايباسح / أْغاّ ع٬ٟٚ إبضاِٖٝ

96 2017  

 Additiveاعتعُاٍ تكزٜض ايؾضا٥ح ايتذُٝعٝل١   216

Splines Estimation   يتؾللللدٝك أمنللللٛسز

ا٫عبللزاص ايللشاتٞ ايتذُٝعللٞ اي٬خطللٞ بٛدللٛر   

 َا تطبٝل عًُٞ NAARXَتغري خاصدٞ 

                           ؼ أمحز ضبُز أ.ّ.ر.فضا

 ّ.ّ. عًٞ عًُإ سبٝب

96 2017  

ايتٓب٪ باعتعُاٍ مناسز ا٫عبلزاص ايلشاتٞ ايعاَل١     217

(  GARCHاملؾلضٚط١ بعلزّ دبلاْػ ايتبلأٜ  ا    

 املٛمس١ٝ َا تطبٝل عًُٞ

أ.ّ.ر. فاصؼ طاٖض سغٔ                          

 ايباسح/ بضٜز٠ بضٖإ ناظِ

96 2017 341 

تطبٝل أعًٛب َعار٫ت ايتكزٜض املع١ُُ يتكلزٜض   218

منللٛسز ا٫عبللزاص ايًٛدغلليت ايؾللضطٞ يًكٝاعللات  

 املهضص٠

                        أ.ّ.ر. اْتقاص عضٜيب فزعِ 

 ٜٛعف خًٌٝ اشبفادٞ /ايباسح

96 2017 363 

 بعض ايطضا٥ل اسبق١ٓٝ يتكزٜض قزص٠ ايطٝف 219

 دبضٜب١ٝ" "رصاع١ ARMAٚفل منٛسز 

                    أ.ر.عبز اجملٝز محظ٠ ايٓافض      

 عشض طاصم ضبُٛر /ايباسح

97 2017 358 

َكاص١ْ طضا٥ل بٝظ ايؾب٘ َع١ًُٝ َا ايطضا٥ل  220

ايتكًٝز١ٜ يتكزٜض َعٛي١ٝ ا٭ْع١ُ بإعتعُاٍ 

 إعًٛب اتانا٠ 

                                            أ.ّ.ر. قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف

 ّ.ّ. أعٌٝ ضبُٛر ؽانض

97 2017 378 

َكاص١ْ طضٜكيت تكزٜض ايزاي١ اي٬َع١ًُٝ يبٝاْات  221

عٓكٛر١ٜ عٔ نضٜات ايزّ ايبٝنا٤ ملضم٢ 

ايًٛنُٝٝا

  

ر. عذ٢ ضبُز سغني                                   .ّ.أ

 ّ.  س٬ ناظِ عبٝز.ّ

97 2017 394 

ق١ٓٝ ٚرٚصٖا يف مناسز ففٛف ا٫ْتعاص اسب 222

يف َز١ٜٓ ايطب /  ذبغني ا٭را٤ َا تطبٝل عًُٞ 

َغتؾف٢ بغزار ايتعًُٝٞ / ايعٝار٠ ا٫عتؾاص١ٜ 

 ايباط١ٝٓ

                     أ.ّ.ر َضٚإ عبز اسبُٝز عاؽٛص 

 ايباسح / سغٓني ساَز

97 2017 420 

راي١ خغاص٠ اْرتٚب١ٝ َكرتس١ ٚتطبٝكٗا إلػبار  223

 ١ُ ايتٛطٜا اٯعٞملعً بٝظ   َكزص

                             أ.ّ.ر.صٜا عامل ضبُز ايضعاّ

 ّ.ففٛإ ْاظِ صاؽز ايعهاـ

97 2017 438 

َكاص١ْ بني طضٜك١ ا٫َهإ ا٫ععِ ٚاعًٛب بٝظ  224

عًُٝات بٛاعٕٛ غري  يتكزٜض بعض مناسز 

  املتذاْغ١

                                     أ.ّ.  إميإ سغٔ أمحز

 ايباسح / آٜات فارم دعفض

97 2017 458 

إعزار خط١ قبٍٛ مخغ١ٝ يًطًب١ يف ن١ًٝ  225

اإلراص٠ ٚا٫قتقار/ داَع١ بغزار باعتدزاّ 

يتشًٌٝ ايغ٬عٌ  دٝٓهٓظ(  –َٓٗذ١ٝ ابٛنػ 

 ايظ١َٝٓ

 473 2017 97 ّ.ّ. صؽا عارٍ ععٝز

رصاع١ دبضٜب١ٝ يف ايتكزٜضات اسبقل١ٓٝ يكلزص٠    226

  ARMA (1,1)املدتًط  منٛسزا٭ ٚفل ايطٝف

                               .ر.عبز اجملٝز محظ٠ ايٓافضأ

 عشض طاصم ضبُٛرايباسح/ 

98 2017 366 

رصاع١ َكاصْل١ يلبعض طضا٥لل تكلزٜض َقلفٛف١       227

ايتبللأٜ ٚايتبللأٜ املؾللرتى اسبقلل١ٓٝ يًُعًُللات 

( يف ايبٝاْات املكطع١ٝ OLSاملكزص٠ بطضٜك١ ا

 

                     ٢ ثابت سانض اٯيٛعٞ عًُ .رأ.

رٜإ محٝز صبٝز  ايباسح/ 

 ايضبٝعاٟٚ

98 2017 384 
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 َا ايؾضط١ٝ ايًٛدغيت ا٫عبزاص مناسز كاص١َْ 228

 ايبٝاْات ساي١ يف ٚاملدتًط١ ايجابت١ ايتأثريات

 ايطٛي١ٝ

 

                                     فزعِ عضٜيب اْتقاص. ر.ّ.أ

 اشبفادٞ خًٌٝ ٜٛعف /ايباسح

98 2017 406 

َكٝاؼ َكرتح سبذِ ايتأثري يف ايتشًٌٝ ايتٛعطٞ  229

 َا سٌ يبعض املؾانٌ يف ع١ًُٝ ايٛعاط١

                         بؾلللاص عبلللز ايعظٜلللظ ايطايلللب ر.

فللايف َ٪ٜللز ؽللانض   ايباسللح/

 ايبكاٍ

98 2017 430 

 أمنلٛسز يف  اإلسقا١ٝ٥اختباص َتغريات ايٛعاط١  230

 املعار٫ت اهلٝه١ًٝ َا تطبٝل عًُٞ

                                       غفضإ امساعٌٝ نُاٍ . أ.ّ

 بؾض٣ ععز داعِ ايباسح/

98 2017 453 

ربطٝط اإلْتاز اإلمجايٞ اينبابٞ باعتعُاٍ  231

 ايربصب١  اهلزف١ٝ اينباب١ٝ َا تطبٝل عًُٞ

                   أ. ّ . ر . عبز ازبباص خنض خبٝت 

 صؽا ماصٟ ناٌَ/ ايباسح 

99 2017 355 

ايتشًٌٝ املُٝظ ٚا٫عبزاص ايًٛدغيت بٛدٛر  232

َؾه١ً ايتعزر اشبطٞ ارصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً 

 َض  فكض ايزّ(

صباب عبزايضما فايف  .أ.ّ.ر

              ايبهضٟ

ضبُز ؽانض ضبُٛر ايباسح / 

 ايعظٟ

99 2017 373 

١َٓ ٚاملؾاٖز٠ يًٛعاط١ اختباص املتغريات ايها 233

باعتدزاّ طضٜك١ اشبطٛات ايغبب١ٝ  اإلسقا١ٝ٥

 َا تطبٝل عًُٞ

              غفضإ امساعٌٝ نُاٍ أ.ّ.

 بؾض٣ ععز داعِ ايباسح/

99 2017 398 

"اعتدزاّ ايتشًٌٝ ايعاًَٞ يف ذبزٜز ايعٛاٌَ  234

رصاع١ َٝزا١ْٝ يف  امل٪ر١ٜ ٫صتفاا مغط ايزّ "

 َغتؾفٝات بغزار 

 417 2017 99 ماَٞ عتاص ؽفٝل .ّ.ّ

تكزٜض ايك١ُٝ املفكٛر٠ باعتدزاّ أعًٛب ذبًٌٝ  235

 ايتغاٜض يتقُِٝ ايكطاعات املٓؾك١

      نُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاْٞأ.

        ر. امحز ؽٗاب امحز

 عُٝا٤ فضاؼ ناٌَ ايباسح/

100 2017 455 

تكزٜض َعًُات ايتٛطٜا ا٫فنٌ ملعز٫ت عكٛط  236

 اص يف ايعضام  ا٫َط

                       أ.ر. عًٞ عبز اسبغني ايٛنٌٝ

 ْبأ فايف ٖارٟ املٛعٟٛ                            ايباسح/

100 2017 473 

َكاص١ْ بني بعض املكزصات ازبظا١ٝ٥ اسبق١ٓٝ  237

 باعتدزاّ اتانا٠

        أ.ّ.ر. عُار ساطّ عبٛرٟ 

 ّ.ّ. عًٞ محٝز ٜٛعف

100 2017 490 

 ٢رصاع١ إسقا١ٝ٥ ٫َع١ًُٝ يزٚافا ازبضمي١ عً 238

 ع١ٓٝ َٔ ْظ٤٫ عذٕٛ ١ٜ٫ٚ اشبضطّٛ

 505 2017 100 ر. بزٟٚ عجُإ ضبُزأ.ّ.

رصاع١ ذب١ًًٝٝ َكاص١ْ بني أمنٛسز إعبزاص  239

ٚتطبٝكٗا يف اجملاٍ  بٛاعٕٛ ٚبٛاعٕٛ اهلضَٞ

 ايقشٞ

                                ر. ملٝا٤ ضبُز عًّٞ.

 اٜجاص سغني دٛار  ايباسح/

100 2017 523 

رصاع١ تطبٝك١ٝ عٔ ذبًٌٝ مناسز ايبٝاْات  240

املكاع١ املكطع١ٝ ايجابت١ ٚ ايعؾٛا١ٝ٥ ٚ املدتًط١ 

 يف فرتات ط١َٝٓ ضبزر٠

 542 2017 100 صدا٤ ناٌَ صبٝز  ّ.ّ.

َكاصْلل١ بللني طللضٜكيت املضبعللات ايقللغض٣ غللري      241

اسبقللل١ٓٝ  ١M اشبطٝللل١ املتغًغللل١ً ٚطضٜكللل  

َعًُللات منللٛسز ا٭ؽللاص٠    يتكللزٜض املتغًغلل١ً 

 ازبٝب١ٝ سٚ ايبعزٜٔ  

                                    ظلللللافض سغلللللني صؽلللللٝز  ر. أ.

  اٚات عضراص ٚارٟ ّ.

101 2017 432 

َكاصْلل١ بعللض طضا٥للل تكللزٜض َعًُللات تٛطٜللا    242

 ٜٚبٌ املضنب –بٛاعٕٛ 

                اْتقللللاص عللللضٜيب فللللزعِ  أ.ّ.ر.

                          ْٛص اٜار ضبُز                                                                                                                 / ايباسح

101 2017 452 
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 َكاص١ْ ايربصب١ اشبط١ٝ َا طضا٥ل أخض٣ ٭ػبلار  243

 اسبٌ ا٭َجٌ ملؾه١ً ايٓكٌ

ٟ  . ر ّ.أ.                     فللللاتٔ فللللاصٚم ايبللللزص

 ايباسح/ سغني  عزْإ  ايهٛاط

101 2017 476 

ايتعزر اشبطٞ يف ا٭عبلزاص املتعلزر اي٬َعًُلٞ       244

 ايهؾف ٚ املعازب١ بأعتعُاٍ اتانا٠ 

                            يكلللللا٤ عًلللللٞ ضبُلللللز    .أ.ّ.ر

 فابضٜٔ سغني ناظِ ايباسح/

101 2017 495 

َكاصْلل١ بللني طضٜكلل١ بٝللظ ٚطضٜكلل١ اإلَهللإ     245

أمنٛسز إعبزاص بٛاعلٕٛ    ا٭ععِ ايها١ًَ يتكزٜض

 ٚتطبٝكٗا ع٢ً ٚفٝات ا٭َٗات يف بغزار اهلضَٞ

                         ر. ملٝا٤ ضبُز عًٞ 

  اٜجاص سغني دٛار ايباسح/

101 2017 504 

َكاصْلل١ بللني طللضٜكيت َكللزصات ٫بلل٬ؼ ٖٚللٛبض     246

قلللني يتكلللزٜض َعًُلللات أمنلللٛسز ا٫عبلللزاص اسب

 ايًٛدغيت 

                                 أ.ّ .اميإ سغٔ أمحز 

 مُٝا٤ ساَز ؽٗاب/ ايباسح 

101 2017 524 

ا٫ؽاص٠ ازبٝب١ٝ سٚ  تكزٜض َعًُات امنٛسز  247

 Deferentialايبعزٜٔ بتٛظٝف خٛاصط١َٝ 

Evaluation  ٌيف  ٚاعتدزاّ ايٓٗر املتغًغ

 يتكزٜضا

                                          أ.ر.ظافض سغني صؽٝز

 ّ.اٚات عضراص ٚارٟ

102 2018 331 

َكاص١ْ بني ْتا٥ر ذبًٌٝ ايتبأٜ قبٌ ٚبعز  248

اعتعُاٍ ذبًٌٝ ايتغاٜض يتقُِٝ ايكطاعات 

 املٓؾك١

          ْٞ                                         نُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاأ.

ر. امحز ؽٗاب امحز

 

 عُٝا٤ فضاؼ ناٌَايباسح/ 

102 2018 344 

َٔ BEKKٚ DVECH املكاص١ْ بني امنٛسدٞ 249

َتعزر املتغريات َا تطبٝل  GARCHمناسز 

 عًُٞ

                             فاصؼ طاٖض سغٔ  ر. ّ. أ. 

  اهلل ّ. ملٝا٤ ط٘ عبز

102 2018 364 

ايؾضا٥شٞ املعهٛؼ َا َكاص١ْ ا٫عبزاص  250

يف اختظاٍ ايبٝاْات سات ا٫بعار  املضنبات ايض٥ٝغ١

 ايعاي١ٝ بأعتعُاٍ اتانا٠ 

                         اتغٔ عًٞ  عُض عبز .أ. ّ . ر

 ط١ٜٓ ابضاِٖٝ سغٔ  ايباسح/

102 2018 393 

اعتدزاّ اتانا٠ يًُفام١ً بني بعض ايطضم  251

٫ػبار ايكِٝ  GM(1,1)اسبزٜج١ يُٓٛسز 

 املفكٛر٠ ٚ تكزٜض املعًُات َا تطبٝل عًُٞ 

أ. ّ. ر. فضاؼ امحز ضبُز                              

 ايباسح / ْٛص عًِٝ

102 2018 404 

َكاص١ْ بعض املكزصات اسبق١ٓٝ يتكزٜض َعًُات  252

 أمنٛسز ا٫عبزاص ايًٛدغيت ثٓا٥ٞ ا٫عتذاب١

 بأعتعُاٍ اتانا٠

                                  غٔ امحزأ.ّ .اميإ س

 مُٝا٤ ساَز ؽٗاب /ايباسح

102 2018 423 

تك١ٝٓ ذبٌٜٛ ايربصب١ ايضٜام١ٝ َتعزر٠  253

اشبٝاصات ا  بضصب١ صٜام١ٝ خط١ٝ اعتٝار١ٜ 

 إلػبار اسبٌ ا٫َجٌ

 441 2018 102 ّ.ّ.ع٤٬ ؽٓٝؾٌ دٝرت

سٌ َؾه١ً ايٓكلٌ ايج٬ثلٞ ا٫بعلار باعلتعُاٍ      254

 ايربصب١ اشبط١ٝ

أ.ّ.ر.عبللز ازببللاص خنللض خبٝللت                                   

 ايباسح/ عٗار فٝقٌ عبٛر

103 2018 395 

ااتكللزٜض رايلل١ اعبللزاص اسبللضف ايًلليب يف ا٭عبللزاص  255

 املتعزر اي٬َعًُٞ بأعتعُاٍ اتانا٠((

                     ايعًللٟٛعًللٞ ضبُللز أ.ّ.ر يكللا٤  

 ابضٜٔ سغني ناظِ فايباسح / 

103 2018 411 

 GM(1,1)َكاص١ْ بعلض طضا٥لل تكلزٜض امنلٛسز      256

 بٛدٛر بٝاْات َفكٛر٠ َا تطبٝل عًُٞ 

أ. ّ. ر. فللللضاؼ امحللللز ضبُللللز                                     

 ايباسح / ْٛص عًِٝ

103 2018 420 

يف قُٝٗا ايقغض٣ رصاع١ سٍٛ مناسز ايٓكٌ  257

 ٝكات يبٝاْات سكٝك١ٝ َا تطبٚايعع٢ُ 

 438 2018 103 عارٍ أمحز ٖز ٚأ.ّ.ر.

َكاصْلل١ بللني رايلل١ اإلْتُللا٤ ٚرايلل١ ا٭ْرتٚبللٞ يف    258

 اإلعبزاص اشبطٞ اينبابٞ املهٝف

          ضبُز داعِ ضبُز .أ.ّ.ر

 ايباسح/ أمحز فاصٚم عباؼ

103 2018 453 
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تقُِٝ ٚتطبٝل أمنٛسز صٜامٞ َتعلزر ا٭ٖلزاف    259

ر٠ املؾلضٚا رصاعل١ سايل١ يف ؽلضن١     يتكِٝٝ دٛ

 ياْؾا٤اتععز ايعاَلل١ 

                  . ْزا٤ فايف َٗلزٟ ايؾلاٖني   .ّ.رأ

 ْضَني فا٥ل سغٔ  /ايباسح 

103 2018 477 

رصاعلل١ ظللاٖض٠ ايفكللض ٚتؾدٝقللٗا يف املٓللاطل      260

بإعلتدزاّ ايطضٜكل١ ايتكًٝزٜل١     ايضٜف١ٝ يًعضام

 (  Crispا

ري              ر. ضبُلللٛر دلللٛار ابلللٛ ايؾلللع

 ايباسح/ َض٠ٚ عبز ايباعط

103 2018 502 

ذبزٜز ٚقت ايقٝا١ْ ايٛقا١ٝ٥ ا٫َجلٌ باعلتدزاّ    261

 اعًٛب ازبزٚي١ 

                                ّ. ر. فاصؼ َٗزٟ عًٛإ

 غقٕٛ سضبٞ عباؼايباسح/

103 2018 515 

اعتعُاٍ اعًٛب اتانا٠ ملكاص١ْ امنٛسدٞ راي١  262

  شٌٜٛ املع١ًُٝ  ٚاي٬َع١ًُٝايت

                         َٓاف ٜٛعف محٛر .أ.ر

 ٜكني خًٌٝ بضٖإ ايباسح/

104 2018 298 

يتغري ايتهايٝف  Meharاعتعُاٍ طضٜك١  263

اينباب١ٝ ي٬منٛسز اشبطٞ اينبابٞ َا تطبٝل 

 عًُٞ

                أ.ر. ضبُز فارم عبز ايضطام

 زٟاعضا٤ َٓشص مح ايباسح/

104 2018 314 

(  Pرصاعلل١ َكاصْلل١ بللني خضٜطلل١ ْغللب١ املعٝللب ا  264

 (FM) ٚخضٜط١ املتعزر اسبزٚر املنبب

           ايقفاٟٚ ْٜٛػ ففا٤ ر.أ.

 ٖامسٝو أْرتاْٝو ٚاصطإ ّ.ّ.

104 2018 329 

اعتعُاٍ اعبزاص ا٫عكاطات املت٬سك١ ٚ  265

ايؾبهات ايعقب١ٝ  يف دباٚط َؾه١ً 

 ايبعز١ٜ 

       اتغٔ عًٞ  عُض عبز .ّ . ر أ.

 ط١ٜٓ ابضاِٖٝ سغٔ                                                       ايباسح /

104 2018 344 

َعازب١ ايكِٝ املفكٛر٠ باعتعُاٍ طضٜك١ ذبًٌٝ  266

( ٚ خضا٥ط ايتٓعِٝ PCAا املضنبات ايض٥ٝغ١

  SOM)ايشاتٞا

              أ.ّ .ر. قتٝب١ ْبٌٝ ْاٜف 

 بؾض٣ صسِٝ داعِ   ايباسح/

104 2018 354 

َكاص١ْ بعض املكزصات املٛػب١ٝ ملعًُات أمنٛسز  267

 (ARFIMAإعبزاص خطٞ بأخطا٤ تتبا أمنٛسز ا

                    باعِ ؽًٝب١ َغًِ  أ.ّ.

 عُاص َ٪ٜز فابض  ايباسح/

104 2018 374 

ٟ ايبٝللظ Tobit Quantile Regressionمنللٛسز   268

 باعتعُاٍ املغت٣ٛ ايضابا َٔ ايتٛطٜعات ا٭ٚي١ٝ 

أ. ر. ضبُللللٛر َٗللللزٟ ايبٝللللاتٞ                     

 ايباسح / ٖٝجِ سغٕٛ َادز         

105 2018 487 

َتعللزر٠ املللتغريات GARCHاعللتدزاّ منللاسز اٍ  269

َٚٔ  اا٫صتباط ايؾضطٞ اسبضنٞ( DCC َٔ ْٛا 

يًتٓب٪ بغعض  اا٫صتباط ايؾضطٞ ايجابت( CCCْٛا 

 ايقضف يًزٜٓاص ايعضاقٞ َكابٌ ايز٫ٚص

                           فلللللاصؼ طلللللاٖض سغلللللٔ .أ.ّ.ر

  اهلل ّ. ملٝا٤ ط٘ عبز

105 2018 514 

( يًهؾلف  ARLسغاب َتٛعط طٍٛ ايتؾغٌٝ ا 270

رصاع١ ساي١  ا٫ْتاد١ٝ عٔ ا٫عبضاف يف ايع١ًُٝ 

 يف أسز٣ ايؾضنات ايقٓاع١ٝ  

                          باؼ ْافض ايعبٝزٟ أ.ّ.ر. دٓإ ع

 ْٛص عباؼ عبزايباسح /  

105 2018 538 

تللاثري ايكللِٝ املتطضفلل١ عًلل٢ َكللزصات إمنللٛسز       271

Streeter-Phleps َا ايتطبٝل 

أ.ّ.ر.ٚيٝلللز عبلللز اهلل اصسُٝللل٘                              

 ايباسح/ نفاح امساعٌٝ فشٔ 

105 2018 565 

١ ايتدقللٝك باعللتعُاٍ ايربصبلل١ سللٌ َؾللهً 272

 املتعزر٠ ا٫ٖزاف

                                 ا.ّ. مسللللري٠ خًٝللللٌ ابللللضاِٖٝ   

اصبللز عبللز اسبغللني   /ايباسللح

 داعِ

105 2018 583 

اعتعُاٍ طضٜكيت املضنبات ايض٥ٝغل١ٝ ٚاملضبعلات    273

ايقلللغض٣ ازبظ٥ٝللل١ يتكلللزٜض َعًُلللات أمنلللٛسز 

يف سايل١    اب١ثٓلا٥ٞ ا٫علتذ   ا٫عبزاص ايًٛدغليت 

 ٚدٛر َؾه١ً ايتعزر اشبطٞ

 ٞ               أ.ر.ضبُللللٛر َٗللللزٟ ايبٝللللات

 ٖزٌٜ محٝز ؽانض ايباسح/

106 2018 338 
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ٚ  ((Turnbullَكاص١ْ طضٜكيت   274

اي٬َع١ًُٝ يف  (Generalization Turnbull’sا

تكزٜض راي١ ايبكا٤ ايؾضط١ٝ  ا رصاع١ تطبٝك١ٝ 

 ع٢ً َضم٢ عضطإ ايجزٟ(

              ًٞ عبز اسبغني ايٛنٌٝ ع .ر أ.

ايباسح / أٌَ ٖارٟ صؽٝز 

 ايهضخٞ

106 2018 356 

َكاص١ْ بني طضا٥ل تكزٜض امنٛسز راي١ ايتشٌٜٛ  275

اي٬َع١ًُٝ ٚؽب٘ املع١ًُٝ يف ايغ٬عٌ ايظ١َٝٓ 

 باعتعُاٍ اتانا٠

                                  َٓلللللاف ٜٛعلللللف محلللللٛر   .ا.ر

 خًٌٝ بضٖإ   ٜكني  ايباسح/

106 2018 375 

اعلتدزاّ بعللض ايطضا٥للل املعًُٝلل١ ٚاي٬َعًُٝلل١   276

 يتشًٌٝ ايتذاصب ايعا١ًَٝ َا تطبٝل عًُٞ

 أ. نُاٍ عًٛإ خًف املؾٗزاْٞ                      

 ايباسح / ٖزٌٜ عُار ْافض 

106 2018 392 

ايًٛدغليت بأعللتعُاٍ    ايتشًٝلٌ املُٝلظ ٚا٫عبللزاص   277

ايقللغض٣ ازبظ٥ٝلل١ ارصاعلل١ دبضٜبٝلل١    املضبعللات

 اضبانا٠((

ايضمللا فللايف  صبللاب عبللز .ر ّ. أ.

ضبُللز ايباسللح /           ايبهللضٟ

 ؽانض ضبُٛر ايعظٟ

106 2018 407 

 420 2018 106  رصٜز سغني بزص .ر ّ. بٝظ رصاع١ سٍٛ سقا١ْ َعٝاص  278

سللٌ َؾلله١ً ايتدقللٝك اينللبابٞ باعللتعُاٍ  279

 طضٜك١ ٚما ايع٬َات

ّ. مسري٠ خًٌٝ ابضاِٖٝ                            ا.

 ايباسح/ عًٞ عباؼ ٖارٟ                          

106 2018 446 

أعتعُاٍ ايطضٜك١ ايبٝظٜل١ ٚا٭َهلإ ا٫ععلِ     280

املكٝللز٠ يف تكللزٜض أمنللٛسز َهْٛللات ايتبللأٜ   

اشبط١ٝ املدتًطل١ سٟ ايتلأثريات ايعؾلٛا١ٝ٥ َلا     

 تطبٝل عًُٞ

ٕ سغٔ امحز                         أ.ّ. اميا

 ايباسح/ صْز صٜا  بٗٓاّ

106 2018 463 

ايبٝللظٟ  Tobit Quantile Regressionمنللٛسز  281

املهٝفلل١ املنللاعف١ ٚ   elastic netباعلتعُاٍ   

 اعبزاص اسبضف املهٝف١

 ا.ر. ضبُٛر َٗزٟ سغٔ ايبٝاتٞ                          

 ايباسح/ ٖٝجِ سغٕٛ َادز

107 2018 521 

باعللللللتعُاٍ اٚطإ  Beranَكاصْلللللل١ َكللللللزص   282

-Prestleyا ( ٚاٚطاNadaraya- Wastonٕا
chao يف تكللزٜض رايلل١ ايبكللا٤ ايؾللضط١ٝ ملضملل٢ )

 عضطإ ايجزٟ

        أ.ر عًٞ عبز اسبغني ايٛنٌٝ

ايباسح/     ضبُز عبز عًٞ ار. َٗ

  أٌَ ٖارٟ صؽٝز ايهضخٞ

107 2018 538 

املقللٓف١ اظلللض املتعللزر يًُللتغريات  ٌ املتًٓٝللايتش 283

 ٠اسبزٚر املتعاَز اتاملضتب١ باعتدزاّ َتعزر

أ. ر. ردًللل١ إبلللضاِٖٝ ايعلللظاٟٚ                              

  ايباسح/ صا٥ز فامٌ ضبُز

107 2018 556 

دزٚيلل١ عُللٌ املُضمللات باعللتعُاٍ خٛاصطَٝلل١   284

  ايتًزٜٔ املٗذ١ٓ  ضبانا٠

ضطام             ايل  أ. ر. ضبُز فلارم عبلز     

               

 ايباسح عًٞ ابضاِٖٝ ٖٓزٟ

107 2018 572 

َكاصْلل١ بللني ايطضا٥للل ا٫سقللا١ٝ٥ املغللتع١ًُ     285

يًتٓب٪ حبذلِ ايٓلاتر اتًلٞ اإلمجلايٞ ايعضاقلٞ      

 ( 2016-2025يًكطاعني اايعاّ ٚاشبال( يًفرت٠ ا

ععز امحز عبلز ايلضمحٔ    .أ.ّ.ر

باسلللللح/ اي                    ايٓعُٝلللللٞ

 سٝزص خايز صؽٝز ايغاَضا٥ٞ

107 2018 590 

 ايٓكٌ اينبابٞ املكٝلز َتعلزر ا٫ٖلزاف َلا قٝلٛر      286

 باعتدزاّ رٚاٍ اْتُا٤ طبتًف١ طبتًط١

 614 2018 107 ّ.ّ. ع٤٬ ؽٓٝؾٌ دٝرت

اعتعُاٍ َعاٌَ ا٫قرتإ املتعزر يتُٝٝظ ايكقلا٥ز   287

 ايعضب١ٝ يع١ٓٝ َٔ ايؾعضا٤

٘ عبز املٓعِ فايف .أ.ر        صمحل

َٗللا عبللز ايهللضِٜ محللٛر        .أ.ّ.ر

 ْز٣ أمحز مجع١  ايباسح/   

108 2018 428 
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ازبظ٥للٞ يًغللهإ باعللتدزاّ   اسبذللِ تكللزٜض  288

ارصاعلللل١ تطبٝكٝلللل١  طضٜكلللل١ 

يتكللزٜض اعللزار َتعللاطٞ اسببللٛب املدللزص٠ يف     

 َز١ٜٓ بغزار(

                           أ ر. قتٝبلللللل١ ْبٝللللللٌ ْللللللاٜف 

 سغني محٝز خًف ايباسح/

108 2018 439 

َكاص١ْ بلني ايطضٜكل١ املتعلزر٠ املضاسلٌ ٚطضا٥لل       289

ايتفضٜللل ايعللزرٟ يتكللزٜض املعًُللات يف منللاسز    

 املعار٫ت ايتفام١ًٝ ايعار١ٜ اي٬خط١ٝ

ٟ  .أ. ّ. ر                                عُللللار سللللاطّ عبللللٛر

 ٚفا٤ دعفض سغني .ّ.ّ

108 2018 454 

عللتعُاٍ بعللض اشبٛاصطَٝللات ا٫سقلللا١ٝ٥ يف    ا 290

 ايتكطٝا ايقٛصٟ يقٛص ا٫قُاص ايقٓاع١ٝ

                                     امسلللللا٤ غايلللللب ايلللللضاٟٚ  .أ.ّ.ر

ايباسللح / ضبُللز عبللز ايللٛرٚر    

  ضبُز

108 2018 474 

َكاص١ْ املكزصات اي٬َعًُٝ٘ يف ذبًٝلٌ ا٫عبلزاص    291

 Gamma , Betaاملتعزر يزاييت 

                                             أ.ّ.ر.يكللللللا٤ عًللللللٞ ضبُللللللز 

 ايلٓيب عبلز   َٝغلِ عبلز   /ايباسح

 اسبغٔ

108 2018 488 

يف ايتٓبلل٪  SSMأعللتدزاّ منللٛسز فنللا٤ اسبايلل١    292

 بأععاص املٓاطٍ يف بغزار

 498 2018 108 صدا٤ ناٌَ صبٝز  ّ.ّ.

ظ٥ٝل١  َكاص١ْ بلني طضٜكل١ املضبعلات ايقلغض٣ ازب     293

ٚخٛاصط١َٝ دبظ١٥ ايكِٝ املفضر٠ يتكزٜض َعًُلات  

أمنللٛسز ا٫عبللزاص ايًٛدغلليت يف سايلل١ ٚدللٛر     

 بأعتعُاٍ اتانا٠ َؾه١ً ايتعزر اشبطٞ

أ.ر. ضبُللللٛر َٗللللزٟ ايبٝللللاتٞ                                     

 ايباسح/ ٖزٌٜ محٝز ؽانض

109 2018 458 

 SCHEFF'Eَكاص١ْ طضا٥ل تكزٜض َعامل امنٛسز  294

  Generalized Inverseاشبًلللٝط باعلللتدزاّ 

اشبطلٛات املتغًغلٌ ملعازبل١ َؾله١ً      ٚاعبزاص

 ايتعزر اشبطٞ

ٟ   أ.ر.                                          ردًلللل١ ابللللضاِٖٝ َٗللللز

 س٬ عًُإ فضسإايباسح / 

109 2018 472 

املضبعات ايقغض٣ املؾشب١ املٛطْٚل١ يتكلزٜض تلأثري     295

يقضف ايقلشٞ يف تًلٛخ َٝلاٙ ْٗلض ردًل١/      َٝاٙ ا

 ضبافع١ ٚاعط

ر عُلض عبللز اتغلٔ عًللٞ                                      ّ.أ.    

 خايز مجاٍ ناظِ /ايباسح
109 2018 486 

 ٚ (LS,4SIVا ا٥للل ا٫عتٝارٜلل١طضاي بللني َكاصْلل١ 296

يتكزٜض ( 2SWLS,LTS,RAا ايطضا٥ل اسبق١ٓٝ

يٮمحلللللاٍ  ARX(1,1,1)أمنلللللٛسز َعًُلللللات 

 ايهٗضبا١ٝ٥

 فللللضاؼ امحللللز ضبُللللز                                                        أ.ّ.ر

 طٜٓب ساَز محٝز ايباسح/ 

109 2018 496 

َكاص١ْ بني طضا٥لل اعبلزاص اسبلضف ْٚلٛا يٝلٛ يف       297

تكزٜض َعًُلات أمنلٛسز اعبلزاص ثٓلا٥ٞ اسبلزٜٔ      

ايغايب يف ظٌ ٚدٛر َؾله١ً ايتعلزر اشبطلٞ    

 عتدزاّ اتانا٠با

 ٛ ر                                                       أ.ّ. عللللللٌٗٝ ظبللللللِ عبلللللل

  آٜاؼ ف٬ح خٛصؽٝز ايباسح/

109 2018 515 

املكاص١ْ بلني ا٫ٚطإ ا٫عتٝارٜل١ ٚا٫ٚطإ ايبٝظٜل١     298

ايؾلللضط١ٝ يف َكلللزصات املضنبلللات ايض٥ٝغللل١ٝ  

 ايتهضاص١ٜ

 535 2018 109 ّ. ّ. اٜار سبٝب مشاٍ
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 ايبشٛخ اتاعب١ٝ

 ايغ١ٓ ايعزر اعِ ايباسجني ايبشح  عٓٛإ  ت

صقِ 

 ايقفش١

1 
ا٫فقللاح عللٔ ا٫عللتجُاص يف املللٛاصر ايبؾللض١ٜ يف 

 ايتكاصٜض املاي١ٝ يًٛسزات ا٫قتقار١ٜ ايعضاق١ٝ

أ.ّ.ر. ثا٥ض فربٟ ايغبإ                 

 ّ.ّ.عٓا٤ امحز ٜاعني
45 2007 191 

2 
نأسلز   (ISOرتح يتلزقٝل ازبلٛر٠ ا  َزخٌ َكل 

 اْٛاا ايفشك ٫غضا  خاف١ 
 225 2007 45 ر.ضبُز ٖارٟ ايعزْاْٞ

3 
رٚص َه١ٓٓ ْعاّ املعًَٛلات اسباعليب يف اربلاس    

 ايكضاصات

 أ.ّ.ر. عاَض ضبُز عًُإ ازبٓابٞ  

 أ.ّ.ر.ففا٤ امحز ايعاْٞ
46 2007 162 

4 

اثللض ٚظللا٥ف اتاعللب١ ا٫راصٜلل١ يف مماصعللات    

صٜني ايعًٝا ٚايٛعط٢ بايٛسز٠ ا٫قتقلار١ٜ:  ا٫را

 رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايؾضنات املغا١ُٖ

 173 2007 46 أ.ّ.ر. ْقٝف داعِ ازببٛصٟ

5 
رٚص َعًَٛللات اتاعللب١ ا٫راصٜلل١ يف ايٛسللزات  

 ا٫قتقار١ٜ ايعضاق١ٝ

 أ.ّ. ر. ثا٥ض فربٟ ايغبإ

 ّ. ّ. عٓا٤ امحز ٜاعني

 ّ. فا٥ظٙ ايغبإ
46 2007 181 

6 

اغ١ اٖزاف اسباعب١ ٚايتكاصٜض املاي١ٝ يف ظلٌ  فٝ

 اخت٬ف املتغريات ايب١ٝ٦ٝ

 أ. عبز ايفتاح اَني   

 أ.ّ.ر.ثا٥ض فربٟ ايغبإ    

 أ.ّ. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل

47 2007 186 

7 

ذبًٌٝ سغابات ا٫عتُلارات املغلتٓز١ٜ رصاعل١    

 بغلزار  –تطبٝك١ٝ يف َقضف ايضؽلٝز   –ْعض١ٜ 

 ملاي١ٝا 8000 – 8005يًفرت٠ َٔ 

 207 2007 47 أ.ّ.ر. إبضاِٖٝ ازبظصاٟٚ

8 

أثض ذبًٌٝ نًف ايٓٛع١ٝ ع٢ً أعلاؼ ا٫ْؾلط١   

 يف ذبكٝل املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ

 ّ. ّ. اْتقاص امحز عبٝز                     

 ّ. ر. د١ًًٝ عٝزإ سًٝشٌ
47 2007 239 

تكِٝٝ بزا٥ٌ ا٫عتجُاص بأعتدزاّ مناسز صٜام١ٝ  9

تطبٝك١ٝ يف ؽلضن١    –سزٜج١ رصاع١ ْعض١ٜ 

 ايتأَني ايٛط١ٝٓ

أ.ّ.ر. إبضاٖٝلِ ازبظصاٟٚ                           

 ايباسح/ عُلار ايكضٙ يٛعلٞ

48 2007 184 

( ياف٬ؼ راي١ يكٝاؼ Altmanاعتعُاٍ أمنٛسز ا 10

ا٭را٤ رصاعلل١ تطبٝكٝلل١ يف بعللض ايؾللضنات     

 املغا١ُٖ اشباف١ ايعضاق١ٝ

 213 2007 48 أ.ّ.ر. ْقٝف داعِ ازببٛصٟ

اعللتٗزاف ايغلللعض نأعلللاؼ يتشكٝلللل تكٓٝللل١   11

ا٫قتقللار١ٜ  ايتهًفلل١ املغللتٗزف١ يًٛسللزات

 ايعا١ًَ يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ اسبزٜج١

أ.ّ.ر. ثا٥ض فربٟ ايغبإ                           

 ّ.ر. د١ًًٝ عٝزإ ايشٖيب                   

48 2007 224 

 ايتشزٜاتايفضل ٚ  -  ايتعًِٝ اتاعيب 12

 

 أ.ر. عبز ايفتاح أَني            

ّ. بؾض٣ عبز ايٖٛاب ضبُز 

 سغٔ

49 2008 180 

رصاعلل١ يف َقللزاق١ٝ ايعا٥للز عًلل٢ ا٫عللتجُاص     13

نُ٪ؽللض َللايٞ ٭عللِٗ ايؾللضنات املزصدلل١ يف 

 أعٛام ايبٛصف١

 195 2008 49 أ.ّ.ر. عاَض ضبُز عًُإ

ريٖا ا٫دباٖات ا٫قتقار١ٜ املعافض٠ يًعٛمل١ ٚتأث 14

 ع٢ً اتاعب١

 212 2008 49 أ.ّ.ر. َٓاٍ دباص عضٚص
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اسبٛا٫ت ايزاخ١ًٝ "رصاع١ تطبٝك١ٝ يف َقلضف   15

ايضافزٜٔ/ ؽعب١ اسبٛا٫ت ايزاخًٝل١ يًفلرت٠ َلٔ    

 املاي١ٝ 8004_8000

 228 2008 49 ّ.ّ. فاط١ُ فايف َٗزٟ

 تكِٜٛ ايزيٌٝ اتاعيب سبغابات ايزٚي١ 16

 

ص/ اتاعب ايكاْْٛٞ ايزنتٛ

 ف٬ح فاسب ؽانض        

 ايباسح/عقاّ محٝز راخٌ

50 2008 203 

ايجغضات ايتؾضٜع١ٝ ٚاملؾانٌ ايف١ٝٓ يف تٓفٝش  17

 ا٭َض اشبال با٫عتكطاا املباؽض ينضٜب١ ايزخٌ

ر. ضبُز سًٛ راٚر اشبضعإ                 

 ايباسح/ ع٤٬ فضٜز عبز ا٫سز

50 2008 223 

َضاقب  ٢ دٛر٠ ارا٤ اثض سٛن١ُ ايؾضنات عً 18

 اسبغابات أمنٛسز َكرتح

اتاعب ايكاْْٛٞ/ صافز عبٝز 

 ايٓٛاؼ

50 2008 239 

يف ظللٌ  –ايللضبح  –اسبذللِ  –ايهًفلل١  –ذبًٝللٌ  19

 ْعاّ ايهًف١ ع٢ً أعاؼ ا٭ْؾط١

 

ر. إمساعٌٝ ؼب٢ٝ ايتهضٜيت                    

ّ.فضٜاٍ ناظِ عبز ايغين 

 ايؾٝدًٞ

50 2008 262 

َضاقلللب اسبغلللابات يف ظلللٌ تهٓٛيٛدٝلللا  رٚص  20

 املعًَٛات املعكز٠ ٚطباطض ايتزقٝل

 285 2008 52 أ. ّ. ر. عًٞ سغني ايزٚغذٞ

 ذبًٌٝ صحب١ٝ ايظبٕٛ 21

 

 أ. ّ. ر. ْقٝف داعِ ازببٛصٟ           

 ّ. ّ. بؾض٣ فامٌ خنري

52 2008 305 

تكِٜٛ اعلػ اعلزار املٛاطْل١ ايعاَل١ يًزٚيل١ َلٔ        22

 8005ملٛاط١ْ ايفزصاي١ٝ يعاّ خ٬ٍ ذبًٌٝ  ا

 

 ّ. ّ. ضبُز عًُإ ايعظاٟٚ        

أ. ّ. ر. عبز ايقاسب ظبِ عبز 

 ازببٛصٟ

53 2009 267 

َعطٝللات ايتللزقٝل اشبللاصدٞ عللٔ املغلل٪ٚي١ٝ      23

 ا٫دتُاع١ٝ يًُٓعُات هلارف١ يًضبح

 289 2009 53 أ. ّ. ر. صبٝز ايؾضا

ِ فاعًٝلل١ ايتللزقٝل ايللزاخًٞ ٚاشبللاصدٞ يف رعلل 24

 سٛن١ُ ايؾضنات

 334 2009 54 أ. ّ. ر. عًٞ سغني ايزٚغذٞ

دبزٜلز اّ   –ايزٚص املعافلض يًُشاعلب١ ا٫راصٜل١     25

 تٗزٜز

 355 2009 54 ر. بؾض٣ عبز ايٖٛاب ضبُز

قضا٠٤ ضباعب١ٝ يف ايعًُٝات ا٫دٓب١ٝ ٚتضمج١  26

 ايكٛا٥ِ املاي١ٝ

 

 أ. ر. عاَض ضبُز عًُإ   

    ا.ّ. ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل

 أ. ّ. ر. ففا٤ امحز ضبُز

55 2009 196 

اثللض املٛاطْلل١ عًلل٢ اعللاؼ ا٫ْؾللط١ يف تٓفٝللش      27

"رصاعلل١ تطبٝكٝلل١ يف  ايغللرتاتٝذٝات ايتٓافغلل١ٝ

 –ايؾللضن١ ايعاَلل١ يًقللٓاعات ايهٗضبا٥ٝلل١    

 -َعٌُ كٛط

 أ. ّ. ر. د١ًًٝ عٝزإ ايشٖيب         

 ّ. ّ. َ٪اب ريٌٝ ايكغٛؼ

55 2009 211 

تاعيب يتفعٌٝ ارٚات ايعٛمل١ عرب آيٝلات  املٓعٛص ا 28

 َعاٜري اتاعب١ٝ ايزٚي١ٝ

أ. ّ. ر. ابضاِٖٝ خًٌٝ سٝزص 

 ايغعزٟ

55 2009 230 

رٚص املٛاط١ْ املض١ْ ع٢ً اعاؼ ايٓؾلاط يف ايضقابل١    29

"رصاع١ تطبٝك١ٝ يف ايؾلضن١   ع٢ً ايتهايٝف

 ايعا١َ يًقٓاعات ازبًز١ٜ" 

 247 2009 55 ّ. ر. فبٝش١ بضطإ ايعبٝزٟ

تكِٜٛ نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ ايٓعلاّ اتاعليب يلزا٥ض٠     30

ايبعجلللات ٚايع٬قلللات ايجكافٝللل١   بلللزٜٛإ ٚطاص٠  

 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ 

 أ. ّ. ر. ابضاِٖٝ ازبظصاٟٚ                

 ّ.ّ. ْز٣ نانٞ بري٠

56 2009 216 
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اثلللض ٚظلللا٥ف اتاعلللب١ ا٫راصٜللل١ يف مماصعللل١  31

ا ٚايٛعط٢ بايٛسلز٠ ا٫قتقلار١ٜ   ا٫راصتني ايعًٝ

 ارصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ايؾضنات املغا١ُٖ(

 239 2009 56 أ. ّ. ر. ْقٝف داعِ

ايبعز ا٫خ٬قٞ يتٛيٝز ٚتزَري ايك١ُٝ َٔ خ٬ٍ  32

 تطبٝل بطاق١ ا٫را٤ املتٛاطٕ

 أ. ّ. ر. صٜا  ايبهضٟ            

 ّ. ّ. اؽضام اسغإ ٜٛعف 

56 2009 250 

 REAاص ايٓعلضٟ يًُٓلٛسز اتاعليب    ذبًٌٝ ا٫طل  33

 املغتدزّ يف تقُِٝ ْعِ املعًَٛات اتاعب١ٝ 

 272 2009 56 ّ. ر. عًُإ سغني عبز اهلل

ا١ُٖٝ ايكٝاؼ ٚا٫فقلاح اتاعليب علٔ صأؼ امللاٍ      34

 ايفهضٟ يتععِٝ ق١ُٝ ايؾضن١

 

 أ. ّ. ر. عًٞ سغني ايزٚغذٞ        

 ّ. ر. اعا١َ عبز املٓعِ عٝز عًٞ

57 2010 222 

ايبعز ا٫خ٬قٞ يًُشاعلبني ا٫راصٜلني ٚاثلضٙ يف     35

ذبغللني ٚمنللٛ اَهاْللات املللٛظفني يف ايٛسللز٠  

 ا٫قتقار١ٜ

 ّ. ّ. اؽضام اسغإ ٜٛعف         

 أ. ّ. ر. صٜا  محظ٠ ايبهضٟ

57 2010 251 

ايتشًٌٝ ايغرتاتٝذٞ يًزخٌ ايتؾغًٝٞ "َلزخٌ   36

 ذبًٌٝ املٛاصر " رصاع١ تطبٝك١ٝ

 232 2010 58 ْقٝف داعِ ضبُزأ.ّ.ر. 

رٚص ايتُٜٛللٌ ايللشاتٞ يف اعللار٠ اعُللاص ايٛسللزات  37

اسبه١َٝٛ غري اهلارف١ يًضبح " رصاع١ تطبٝك١ٝ 

 يف ن١ًٝ ا٫راص٠ ٚا٫قتقار / داَع١ بغزار

 244 2010 58 ّ.ّ.عٓا٤ امحز ٜاعني

آيٝات سٛن١ُ ايؾضنات ايليت تل٪ثض يف اربلاس     38

 خ٬قٞاملزقل ايزاخًٞ يًكضاص ا٫

 239 2010 59 أ.ّ.ر.عًٞ سغني ايزٚغذٞ

سكٝكل١ ايتطلٛص يف    اتاعب١ ا٫راصٜل١ ايؾلا١ًَ   39

 ظٌ ايتكزّ ايعًُٞ َٚفّٗٛ ايشنا٤ ا٫فطٓاعٞ

 ّ. ر. بٗا٤ سغني اسبُزاْٞ            

 ّ. ر. صٜا  محظ٠ ايبهضٟ أ.

59 2010 258 

ايتللزقٝل ايللزاخًٞ ٚاثللضٙ يف اسبللز َللٔ ظللاٖض٠    40

 اٍغغٌٝ ا٫َٛ

 ّ. ر. ْادٞ ؽاٜب ايضنابٞ               

 ّ. ر. ْار١ٜ طايب 

60 2010 228 

ٖٓزعللل١ ايكُٝللل١ ٚإعلللار٠ ٖٓزعللل١ ايعًُٝلللات  41

 ٚرٚصُٖا يف ربفٝض ايتهايٝف

أ. ّ. ر. صٜا  ايبهضٟ                              

 ّ. ر. بضطٜٔ ؽٝذ ضبُز

61 2011 238 

١ يف َعللللاٜري تكٝللللِٝ ا٭را٤"رصاعلللل١ تطبٝكٝلللل 42

 ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايظداز ٚايغرياَٝو"

 264 2011 61 ّ. ّ. يب٢ٓ ٖاؽِ ْعُإ

تهاٌَ رٚص ايتزقٝل ايزاخًٞ ٚاشباصدٞ إلظباح  43

أعًٛب ايتكزٜض ايشاتٞ يف اهل١٦ٝ ايعا١َ 

 يًنضا٥ب

 ّ. ر. طٖض٠ سغٔ عًٟٝٛ

 ّ. ر. فاط١ُ فايف َٗزٟ ايغضبإ

62 2011 295 

عًل٢ تنلٝٝل فذلل٠ٛ   اثلض سٛنُل١ ايؾللضنات    44

ايتٛقعللات يف ب٦ٝلل١ ايعُللٌ ايتللزقٝكٞ ارصاعلل١   

 َٝزا١ْٝ(

 ا. ّ. ر. فٝشا٤ عبز اهلل ٜعكٛب    

 ّ. ضبُز عًُإ عظاٟٚ     

 ايباسح/ سٝزص عًٞ 

63 2011 323 

ايتهًف١ املغتٗزف١ ارا٠ يتشكٝل املٝظ٠  45

 ايتٓافغ١ٝ

 350 2011 63 ايباسح/ ععار داعِ ضبُز

ٝل١ ايغلابات ازباصٜل١ ٚيٛرا٥لا     ذبًٌٝ فايف صحب 46

امنٛسز صٜامٞ تضنٝيب( بايتطبٝل يف  بإعدزاّ

َقضف ايؾضم ا٫ٚعط ايعضاقٞ ي٬علتجُاص اـ. ّ.  

 8001-8007خ( خ٬ٍ املز٠ املاي١ٝ 

أ. ّ. ر. ابضاِٖٝ ضبُز عًٞ 

 ازبظصاٟٚ

64 2011 276 
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ايتدًك َٔ ا٫ثاص ازباْب١ٝ ايناص٠ يٓعِ ايضقابل١   47

ٛسز ضباعلب١ املغل٪ٚي١ٝ   َٔ خل٬ٍ تقلُِٝ امنل   

 ع٢ً اعاؼ ايٓؾاط

 أ. ر. ْقٝف داعِ             

 ّ. ّ. َؾتام ناٌَ فضز      

 ّ. ّ. عشض ط٬ٍ ابضاِٖٝ

64 2011 300 

ذبزٜللز ايهًفلل١ املعٝاصٜلل١ يًُللٛار ا٭ٚيٝللل١      48

املباؽللض٠ يٓؾللاط أعللتدضاز ايللٓفط اشبللاّ ٚايغللاط  

 بايتطبٝل

 يف ؽضن١ ْفط ايؾُاٍ   

 عٝزإ سًٝشٌ         ا.ّ.ر.د١ًًٝ 

ضبُز صامٞ عبز  /ايباسح

 ايهاظِ

65 2012 349 

رٚص تهٓٛيٛدٝللا املعًَٛللات يف تعظٜللظ تكللِٜٛ   49

ا٭را٤ ٚضباعب١ املغ٪ٚي١ٝ: رصاعل١ تطبٝكٝل١ يف   

 ايفٓارم ا٭صر١ْٝ

 ر.ففا٤ امحز ضبُز ايعاْٞ

 ر. عًُٝإ سغني ضبُز

65 2012 365 

رصاعل١   :١ا١ُٖٝ فٝاغ١ َعاٜري ضباعب١ٝ عضبٝ 50

َكاص١ْ يف ظٌ ايتٛافل اتاعيب ايزٚيٞ ٚاخت٬ف 

 ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ

 387 2012 65 ر.َٓاٍ سغني يفت١ ايغًُاْٞ

ذبًٌٝ ا٫عتجُاصات املاي١ٝ باعتدزاّ امل٪ؽضات  51

بايتطبٝل يف َقضف ايؾضم ا٭ٚعط املاي١ٝ 

 ( املاي١ٝ 8001-8007ايعضاقٞ ياعتجُاص  يًفرت٠ ا 

ضبُز عًٞ  ِٝأ. ّ. ر. إبضاٖ

       ازبظصاٟٚ         

 ايباسح/ ْٛص عبز ايضطام عبز اهلل

66 2012 387 

تللأثري ايللزخٌ ايؾللاٌَ عًلل٢ ايكُٝلل١ ايغللٛق١ٝ    52

 يًؾضن١

 أ.ر عاَض ضبُز عًُإ ازبٓابٞ          

ايباسح/ أمحز عاَٞ سغب اهلل 

 ايزفاعٞ   

66 2012 414 

يف  ذبًٌٝ ايغٝٛي١ ٚايضحب١ٝ يف ظٌ ايتغري 53

املغت٣ٛ ايعاّ يٮععاص رصاع١ تطبٝك١ٝ يف 

 ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ ايظداز ٚايغرياَٝو

أ. ّ. عباؼ ؼب٢ٝ ايتُُٝٞ              

 ايباسح/ عارٍ عًٞ سغني  

66 2012 440 

رٚص املٛاط١ْ املض١ْ يف ربطٝط ٚصقابل١ املقلضٚفات    54

 غري املباؽض٠ يف املٓؾتت ايقٓاع١ٝ

 472 2012 66 املٛعّٟٛ. ؼب٢ٝ عًٞ محارٟ 

اصبع١ َنارات س١ٜٛٝ يًٛقا١ٜ َٔ مح٢ ايفغار  55

 املغتؾض١ٜ

َٛفل عبز اسبغني ضبُز                            .أ. ّ. ر

 عًٞ عباؼ نضِٜ    .ّ. ر

67 2012 326 

رٚص اقتقار  املعضف١  يف تطٜٛض ْعاّ  ا٫ب٬غ   56

 املايٞ  "أمنٛسز َكرتح"

 ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل . أ

 املؾٗزاْٞ

 ايباسح/ضبُز ابضاِٖٝ عًٞ

67 2012 361 

ٚفاع١ًٝ  رٚص إراص٠ ازبٛر٠ يف تعظٜظ نفا٠٤  57

ايتشاعب اينضٜيب ابايتطبٝل يف را٥ض٠ مضٜب١ 

 ايزخٌ ٚاملبٝعات ا٭صر١ْٝ (

 382 2012 67 أ. ّ. ر. ففا٤ أمحز ضبُز ايعاْٞ

أعتعُاٍ ذبزٜز ايتهًف١ املغتٗزف١ يف تٓفٝش  58

ٝذ١ٝ املٛاد١ٗ "رصاع١ تطبٝك١ٝ يف أعرتات

 ايؾضن١ ايعا١َ يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥"

 415 2012 67 ّ. ّ َؾتام ناٌَ فضز

اعتعُاٍ قإْٛ بٓفٛصر يف انتؾاف عًُٝات  59

 ا٫ستٝاٍ املايٞ

 أ.ر. ْقٝف داعِ ازببٛصٟ       

 ّ.ّ. ف٬ح ٖارٟ ضبُز اشبايزٟ   

68 2012 420 

هايٝف رٚص٠ سٝا٠ ع٬ق١ تهايٝف ايب١٦ٝ بت 60

املٓتر بايتطبٝل يف ايؾضن١ ايعا١َ يقٓاع١ 

 ايبطاصٜات

 431 2012 68 ّ.ّ. امسا٤ ضبُز عبز ايضطام

 461 2012 68 ّ. ّ. عٗار نؾهٍٛ عبز اثض ايتذاص٠ ا٫يهرت١ْٝٚ يف فض  اينضا٥ب 61
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تعزر املفاِٖٝ اتاعب١ٝ ٚأثضٙ يف ايفهض  62

 ٚاملُاصع١ ايع١ًُٝ 

 

 ؼ محٝز ؼب٢ٝ             أ. ّ. ر. عبا

 أ. ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل               

ّ. ر. ففٛإ ققٞ عبز اسبًِٝ آٍ 

 ط٘

69 2012 318 

مناسز ايكٝاؼ ٚاإلفقاح اتاعيب عٔ ايك١ُٝ  63

بايتطبٝل  ع٢ً ؽضن١ ا٭يبغ١  –ايعاري١ 

 ازباٖظ٠ املغا١ُٖ املدتًط١ 

 عاَض ضبُز عًُإ             أ.ر. 

 سغٓني ناظِ عٛد٘/اسح ايب 

69 2012 333 

َفّٗٛ اإلْقاف اتاعيب ٚرٚصٙ يف اسبز َٔ  64

 مماصعات إراص٠ ا٭صباح

 أ. ّ. ر. عًُإ سغني عبز اهلل           

 ايباسح/ عزايت ضبُز تٛفٝل

69 2012 352 

املٛاط١ْ ايعا١َ املعز٠ أف٬ح ْعاّ املٛاط١ْ " 65

 با٭ٖزاف"

 368 2012 69 ر. َٛفل عباؼ ؽهاص٠

تهاٌَ إعار٠ ٖٓزع١ ايعًُٝات ٚاملزاخٌ  66

املعافض٠ يتدفٝض ايتهايٝف يف ظٌ فًغف١ 

اراص٠ ايتغٝري ا منٛسز َكرتح ( رصاع١ تطبٝك١ٝ 

يف ؽعب١ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايؾضن١ ايعا١َ 

 يًقٓاعات ايهٗضبا١ٝ٥ يف ايٛطٜضٟ

 390 2012 69 ّ . ّ . ْار١ٜ ؽانض سغني

ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ ٚفل ذبغني فاع١ًٝ ْعاّ  67

  COSOأمنٛسز 

آ. ر. عًٞ سغني ايزٚغذٞ                    

 ايباسح /إميإ َ٪ٜز اشبريٚ

70 2013 398 

تهاٌَ ايتكٓٝات ايهًف١ٜٛ َا بطاق١  68

 ايع٬َات املتٛاط١ْ ٭غضا  قٝاؼ ٚتكِٜٛ ا٭را٤

 َٓاٍ دباص عضٚص                        ر.

ت ايباسح/  يٝٓا نضابٝ

 نضٜهٛص

70 2013 434 

رٚص اتاعب١ ايكنا١ٝ٥ يف انتؾاف عًُٝات  69

 ا٫ستٝاٍ املايٞ

 أ.ر. ْقٝف داعِ ازببٛصٟ     

 ّ.ّ. ف٬ح ٖارٟ ضبُز اشبايزٟ

70 2013 457 

رٚص أرٚات ازبٛر٠ ايؾا١ًَ يف ربفٝض  70

 ايتهايٝف ٚذبغني ايٓٛع١ٝ

ّ. ر. بٗا٤ سغني اسبُزاْٞ          

 سغني عبز اسبغنيايباسح/ ص٣٩ 

70 2013 474 

إدضا٤ات ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ ٚاينبط ايزاخًٞ يف  71

 ١٦ٖٝ ايتعًِٝ ايتكين

 ّ. ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ           

 ّ. ر. ْقٝف داعِ ضبُز عًٞ 

71 2013 435 

رٚص اتاعب ا٫رصٟ يف تٓفٝش ايٝات سٛن١ُ  72

 ايؾضنات

 أ.ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل        

 ٓني صاغب طًب    ّ. ّ. سغ

71 2013 454 

صبا٫ت اعتعُاٍ ضباعب١ املغ٪ٚي١ٝ يف ظٌ  73

رصاع١ تطبٝك١ٝ يف "املٛاط١ْ ايعا١َ ايتكًٝزٟ

 "بعض َغتؾفٝات َز١ٜٓ ايطب

 ّ. ر. ععز عًُإ عٛار املعٝين

 ّ. ّ. أمسا٤ ضبُز عبز ايضطام

71 2013 474 

ايتطٛصات ايب١ٝ٦ٝ املعافض٠ ٚاْعهاعاتٗا ع٢ً  74

 ّ اإلب٬غ املايْٞعا

أ. ّ. ر.عباؼ محٝز ؼب٢ٝ 

 ايتُُٝٞ          

 ّ. عبز اسبغني تٛفٝل ؽبًٞ

72 2013 356 

رٚص ايشنا٤ ايتٓافغٞ ٚاهلٓزع١ ايعهغ١ٝ يف  75

 ذبكٝل املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ

أ.ّ.ر. َٓاٍ دباص عضٚص                    

 سغاّ امحز ضبُز/ ايباسح

72 2013 373 

 ّ. ر. ٚصقا٤ خايز عبز ازبباص                   ينضٜيب يف ايعضام ٚآفام تطٜٛضٙٚاقا ايتشاعب ا 76

 ّ. ر. فزا٤ عزْإ عبٝز

72 2013 394 
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اعتدزاّ قإْٛ بٓفٛصر يف نؾف إراص٠ اإلصباح ل  77

بايتطبٝل ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ايؾضنات  املزصد١ يف 

 عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝ

أ. ّ. ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ 

 ٞ        ايتُُٝ

سهِٝ محٛر فًٝح  /ايباسح

 ايغاعزٟ

73 2013 484 

اعتدزاّ اإلدضا٤ات ايتش١ًًٝٝ يف انتؾاف  78

 مماصعات إراص٠ اإلصباح "رصاع١ تطبٝك١ٝ"

 أ. ر. عاَض ضبُز عًُإ                  

 ّ. ّ. عُار ضبُز نٓزٚصٟ

73 2013 512 

ض أمضاص َباري١ ايع١ًُ  ايٓادب١ َٔ تعاٌَ ايزٚا٥ 79

اسبه١َٝٛ َا املقضف ايعضاقٞ يًتذاص٠ رصاع١ 

َٝزا١ْٝ ل بايتطبٝل ع٢ً َضنظ ٚطاص٠ ايتعًِٝ 

 ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ  

 أمحز عاَٞ سغب اهلل               .ّ. ّ

 دٛار ناظِ ؽ٬ن١ .ّ. ّ

73 2013 526 

بايتطبٝل يف املقضف  تكِٜٛ أرا٤ املبارص٠ ايظصاع١ٝ 80

 ايتعاْٚٞ ايظصاعٞ

إبضاِٖٝ ازبظصاٟٚ                    أ. ر. 

 ايباسح/ إبضاِٖٝ طاصم ايعظاٟٚ

74 2013 381 

َزاخٌ تكِٝٝ ا٭فٍٛ ٚإْعهاعاتٗا ع٢ً دٛر٠  81

 اإلب٬غ املايٞ 

  ّ. ر. بؾض٣ فامٌ خنري ايطا٥ٞ 

محٝز  َقطف٢ ْٜٛػ /ايباسح

 املجٓٛ

74 2013 408 

اْعهاؼ تهاٌَ  ايزخٌ اتاعيب ٚايك١ُٝ  82

 قار١ٜ املناف١ ع٢ً قضاصات املغتجُضٜٔا٫قت

أ.ر.عاَض ضبُز ازبٓابٞ                

 ايباسح/ ٜاعض ْٛصٟ ضبُز

75 2014 467 

َفّٗٛ ٚأ١ُٖٝ ايهؾف عٔ استُا٫ت فؾٌ  83

إمنٛسز َكرتح يًتطبٝل    ايؾضنات املغا١ُٖ

 يف ايب١٦ٝ ايعضاقٞ

اهلل  أ. ر. بؾض٣ ظبِ عبز

 املؾٗزاْٞ              

    ّ. مُٝا٤ ضبُز دٛار ايؾشص ّ. 

75 2014 500 

 يًٛسزات املٛسز ايتهايٝف ْعاّ تقُِٝ 84

 ايٓغٝر َعٌُ يف رصاع١ ايقٓاع١ٝ ا٫قتقار١ٜ

 ايٓغٝذ١ٝ يًقٓاعات ٚاعط ؽضن١ يف

ْقٝف داعِ ازببٛصٟ                               .ر أ.

 ايباسح/ صدا٤ فارم بٝذإ

76 2014 412 

اإلب٬غ املايٞ ايكطاعٞ يف تعظٜظ  رٚص َتطًبات 85

 َغت٣ٛ ا٫فقاح  عٔ املعًَٛات ايكطاع١ٝ 

أ. ّ. ر. عًُإ سغني عبز اهلل                         

ايباسح/عًٞ ضبُٛر بضٜٗٞ 

 ا٫ْباصٟ

76 2014 434 

تقُِٝ ْعاّ تهايٝف تطات تقف١ٝ املٝاٙ يف  86

 أَا١ْ بغزار 

                ّ.ر. بٗا٤ سغني ضبُز           

 ايباسح/ ضبُز نضِٜ محٝز

77 2014 359 

تهاٌَ ايتذاص٠ ا٫يهرت١ْٝٚ ٚتهٓٛيٛدٝا  87

املعًَٛات ٚأثضٙ يف ربفٝض ايتهايٝف ٫رباس 

 قضاصات ايتغعري

                          ر.عبز خًف عبز ازبٓابٞ

 ّ.ّ. ْار١ٜ ؽانض ايٓعُٝٞ

77 2014 389 

اعيب يف ايؾضنات قٝاؼ مماصع١ ايتشفغ ات 88

 املغا١ُٖ املزصد١ يف عٛم ايعضام يٮٚصام املاي١ٝ                                    

أ.ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل املؾٗزاْٞ                    

 ايباسح/ أمناص ضبغٔ محٝز

78 2014 359 

َقارص ٚآثاص طباطض فٝ  ايتٌُٜٛ اإلع٬َٞ يف   89

 املقاصف اإلع١َٝ٬

ّ.ر. عباؼ محٝز ايتُُٝٞ                        أ.

 ايباسح/ ثٛص٠ فارم محارٟ

79 2014 375 

رٚص ازباْب ا٭خ٬قٞ يًُشاعب ا٫راصٟ يف دٛر٠  90

 املعًَٛات اتاعب١ٝ

 ّ.ر. عبز خًف عبزازبٓابٞ           

 ّ.ر. َكزار امحز ْٛصٟ ايٓعُٝٞ 

79 2014 401 

فا  ق١ُٝ ا٭فٍٛ غري رٚص اإلب٬غ املايٞ عٔ إغب 91

املتزاٚي١ يف تعظٜظ خقٝق١ ١َ٤٬َ املعًَٛات 

  اتاعب١ٝ َزخٌ ذبًًٝٞ

أ.ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل املؾٗزاْٞ                       

 ّ.ّ. ع٬َ٘ ابضاِٖٝ عًٞ

80 2014 460 

اعتعُاٍ ذبًٌٝ عًغ١ً ق١ُٝ املعًَٛات يف  92

 ب١ٝذبزٜز اشباف١ٝ ا٭ِٖ يف املعًَٛات اتاع

ّ.ر. يب٢ٓ طٜز إبضاِٖٝ                         

 ايباسح/ اؽٛام طايب ناظِ

80 2014 487 
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أعتدزاّ ْعِ اتاعب١ ا٫راص١ٜ اسبزٜج١  93

يتشغني ا٫را٤ املغتُض يًؾضنات ايقٓاع١ٝ 

 املغا١ُٖ ايعا١َ ا٫صر١ْٝ

 363 2015 81 أ.ر. عُار ٜٛعف ايؾٝذ

زٚيٝل١ يف ذبكٝل اقتقار املعضف١ ٚاتاعب١ اي 94

ايت١ُٝٓ املغتزا١َ رٚص تهاٌَ اقتقار املعضف١ 

ٚاتاعب١ ايزٚيٝل١ يف ذبكٝل ايت١ُٝٓ 

 املغتزا١َ

 398 2015 81 ّ.ّ. ضبُز إبضاِٖٝ عًٞ

 أ. ر. عاَض ضبُز عًُإ                  ذبزٜز ظاٖض٠ اإلستهاص ٚفل ص١ٜ٩ ضباعب١ٝ 95

 ّ.ّ. صطناص عًٞ أمحز 

82 2015 412 

امنٛسز يٓعلاّ صقابل١ راخًٝل١ عًل٢ املدلظٕٚ  يف       96

  JIT يف ؽضنات املكا٫ٚت ظٌ تطبٝل ْعاّ

 ر. بٗا٤ سغني اسبُزاْٞ                   

 ّ. ؼب٢ٝ عًٞ محارٟ املٛعٟٛ 

82 2015 434 

تأثري اإلبل٬غ علٔ إغبفلا  قُٝل١ ا٭فلٍٛ غلري        97

املتزاٚي١ يف بعض امل٪ؽضات املاي١ٝ بايتطبٝل ع٢ً 

َغلا١ُٖ   –املٓقٛص يًقٓاعات ايزٚا٥ٝل١  ؽضن١

 خاف١

 بؾض٣ ظبِ عبز اهلل املؾٗزاْٞ               أ.ر.

 ع١َ٬ّ إبضاِٖٝ عًٞ  ّ.ّ.

83 2015 357 

عض  ٚذبًٌٝ ٚتكِٝٝ بزا٥ٌ طبتاص٠ َٔ ايُٓاسز  98

املغتدز١َ يف ايكٝاؼ ٚا٫فقلاح علٔ املغل٪ٚي١ٝ    

 ا٫دتُاع١ٝ

أ.ّ.ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ 

            ايتُُٝٞ    

 ّ.ّ. رد١ً عبز اسبغني عبز 

83 2015 381 

" ايتٓبلللل٪ بايتللللزفكات ايٓكزٜلللل١ املغللللتكب١ًٝ   99

باعللتدزاّ َكللاٜٝػ ايتللزفل ايٓكللزٟ ٚايعا٥للز    

اتاعلليب " ابللايتطبٝل عًلل٢ عٝٓلل١ َللٔ املقللاصف  

 ( 2013 - 2008ايعضاق١ٝ يًغٓٛات 

أ.ّ.ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ 

 ايتُُٝٞ          

 ٪ٟ عبز ايضطام                  ايباسح/ عُاص ي

84 2015 392 

اثض أيتزقٝل ا٫يهرتْٚٞ يف صفا ا٫عتك٬ي١ٝ  100

 ٚنفا٠٤ املزقل  ايزاخًٞ

 415 2015 84 أ.ّ.ر. فبٝش١ بضطإ 

ذبزٜات ايكٝاؼ اتاعيب يًُٛدٛرات ايغري  101

ًَُٛع١ يٓؾ٤ٛ ق١ُٝ إماف١ٝ يًؾضن١ ٚعبٌ 

 َٛادٗتٗا  

 ٕ               أ.ر عاَض ضبُز عًُا

 ّ.ّ صطناص عًٞ أمحز 

85 2015 424 

ايطُللٛح   8094َٛاطْلل١ ايعللضام ايعاَلل١ يغلل١ٓ    102

 ٚايتشزٜات

 453 2015 85 ّ.ّ. سٝزص داعِ محظ٠ 

تأثري َبارصات املغ٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يف ا٭را٤  103

 املايٞ يًٛسز٠ ا٫قتقار١ٜ ٚخًل ق١ُٝ هلا

أ.ّ.ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ 

                          ايتُُٝٞ  

 ّ.ّ. رد١ً عبز اسبغني عبز

86 2015 687 

ا٫ستٝاٍ يف ظٌ ايك١ُٝ ايعاري١ "رصاع١  104

 اعتط٬ع١ٝ"

ّ.ّ. سهِٝ محٛر فًٝح 

 ايغاعزٟ

86 2015 716 

إعرتاتٝذ١ٝ طبلاطض اإلعُلاٍ ٚرٚصٖلا يف دلٛر٠      105

أعُاٍ ايتزقٝل احبلح ذبًًٝلٞ عًل٢ عٝٓل١ َلٔ      

 ٚ َهاتلب ايتلزقٝل اشبلاصدٞ    َضاقيب اسبغلابات 

 يف بغزار(

 ايباسح صا٥ز فامٌ محز ايكٝغٞ                             أ. ر. ففا٤  امحز ضبُز ايعاْٞ

ايباسح/ صا٥ز فامٌ محز 

 ايكٝغٞ

87 2016 451 

ا٭علللباب  -علللزّ كاثلللٌ املعًَٛلللات اتاعلللب١ٝ  106

 ٚاملعازبات املكرتس١  

 481 2016 87 أ. ّ. ر. فبٝش١ بضطإ فضٖٛر

إؽللهاي١ٝ املٛاطْلل١ ايعاَلل١ يف ظللٌ ايتؾللضٜا      107

 ايعضاقٞ

 ا.ّ.ر. عًُإ سغني عبز اهلل  

 ّ. عٓا٤ امحز ٜاعني                     

87 2016 506 
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ايضقاب١ ايزاخ١ًٝ ع٢ً ايكلضٚ  ايظصاعٝل١  حبلح     108

 تطبٝكٞ يف املقضف ايظصاعٞ ايتعاْٚٞ يًُز٠ 

8000 -8098 

ري ايطا٥ٞ                                  ّ.ر. بؾض٣ فامٌ خن

 ايباسح/ طٖضا٤ سغني دضٜٛ

 

87 2016 528 

املدللاطض املٛصٚثلل١ ٚرٚصٖللا يف تعظٜللظ َغلل٪ٚي١ٝ   109

 َضاقب اسبغابات يف ايهؾف عٔ ا٫ستٝاٍ املايٞ

أ.ر . عاَض ضبُز عًُإ                     

 ايباسح/ ؼب٢ٝ ع٢ً ناظِ

88 2016 447 

اتاعللب١ عللٔ املٛدللٛرات ٚاملطًٛبللات  اْعهللاؼ 110

اتتًُلل١ ٚاملدققللات عًلل٢ خافلل١ٝ ايتُجٝللٌ 

 ايقارم يًُعًَٛات اتاعب١ٝ / َزخٌ تطبٝكٞ

 أ.ّ.ر. عباؼ محٝز ايتُُٝٞ                   

 ّ.ّ. ْز٣ نانٞ بريٙ

88 2016 472 

َز٣ ايتظاّ َضاقيب اسبغلابات بلأدضا٤ات ايتلزقٝل     111

ع١ٝ يعٝٓل١ َلٔ َهاتلب    ايب٦ٝٞ ارصاع١ اعتط٬

 َضاقيب اسبغابات يف ايعضام(

 502 2016 88 ّ.سشاّ فايف دٝذإ

ٌ  رٚص 112 ٞ  امللزخ  عًُٝل١  ذبغلني  يف ايغلًٛن

 املايٞ اإلب٬غ

 أ. ر. عاَض ضبُز عًُإ ازبٓابٞ                       

 ّ.ٚفا٤ سغني عًُإ اسبٝزصٟ 

89 2016 425 

يب علٔ املٛدلٛرات   َز٣ ا٫يتظاّ باإلفقاح  اتاعل  113

ٚاملطًٛبات اتت١ًُ ٚاملدققات يف ايؾلضنات  

 -املغا١ُٖ املزصد١ يف عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝ 

 َزخٌ ذبًًٝٞ

 أ. ّ. ر. عباؼ محٝز ايتُُٝٞ

 ّ. ّ. ْز٣ نانٞ بريٙ

89 2016 438 

َٛاط١ْ ايرباَر ٚا٫را٤ ٚع١ًٝ يتعظٜظ ايضقاب١ يف  114

 ايٛسزات ا٫قتقار١ٜ اسبه١َٝٛ

أ.ّ.ر.علللًُإ سغلللني عبلللزاهلل                                        

 ّ.ّ. دٛإ داعِ خنري

89 2016 454 

أثللض أعللتك٬ي١ٝ املللزقل عًلل٢ مماصعلل١ ايللتشفغ  115

حبللح تطبٝكللٞ يف ؽللضنات ايكطللاا  اتاعلليب

 املايٞ املزصد١ يف عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝ

 ّ.ر. بؾض٣ فامٌ خنري ايطا٥ٞ

دعفللض عبللز اسبغللني  / ايباسللح 

 سًٛ ايهعيب

89 2016 467 

أثللض تطبٝللل ْعللاّ ا٭ْتللاز يف ايٛقللت اتللزر يف   116

 ايكطاا املقضيف ع٢ً دٛر٠ اشبز١َ املقضف١ٝ

 458 2016 90 ّ.ر.َكزار امحز ْٛصٟ ايٓعُٝٞ

املٛاطْللل١ املفتٛسللل١ يف ذبكٝلللل املغلللا١ً٥    رٚص  117

ٚايؾللفاف١ٝ ٚاْعهاعللٗا عًلل٢ ايفغللار اإلراصٟ    

 يٞٚاملا

سهلللللِٝ محلللللٛر فًلللللٝح  ّ.ّ.

 ايغاعزٟ

90 2016 480 

اسبللح ٚا٫عللتدزاّ املعًَٛللاتٞ يف ظللٌ املللزخٌ   118

ايغللًٛنٞ يًٓعضٜلل١ اتاعللب١ٝ ٚتأثريُٖللا يف 

اتتللل٣ٛ املعًَٛلللاتٞ يعًُٝللل١ ا٫بللل٬غ امللللايٞ  

 ٚايكضاصات املتدش٠

 أ.ر. عاَض ضبُز عًُإ ازبٓابٞ

 ّ. ٚفا٤ سغني عًُإ اسبٝزصٟ

91 2016 407 

اعللللتعُاٍ َفٗللللَٛٞ ايللللتشفغ ٚا٫عللللتشكام  119

 ٚاْعهاعُٗا يف تعظٜظ دٛر٠ ا٫ب٬غ املايٞ

أ.ّ.ر. علللًُإ سغلللني عبلللز اهلل                  

 ّ.ّ. َٝغٕٛ راٚر سغني

91 2016 424 

120  ٞ  تقُِٝ ْعاّ ضباعب١ ايتهايٝف ا٭يهرتْٚل

 يؾضن١ اشبطٛط ازب١ٜٛ ايعضاق١ٝ

          سٓللللللللللإ فللللللللللشبت                . أ.ّ.ر

 ذبغني عًٞضبُز  /ايباسح

91 2016 439 

رٚص ايشنا٤ ا٭خ٬قٞ يًُلزقكني ايلزاخًٝني يف    121

 رعِ أرا٤ ع١ًُٝ ايتزقٝل ايزاخًٞ

"رصاعلل١ ٯصا٤ عٝٓلل١ َللٔ املللزقكني ايللزاخًٝني يف 

 ايعضام"

 462 2016 91 أ. ّ. ر.ْاظِ سغٔ صؽٝز

 إطللاص َكللرتح يتطبٝللل َٛاطْلل١ ايللرباَر ٚا٭را٤ يف 122

 ب١٦ٝ ايٛسزات اسبه١َٝٛ ايعضاق١ٝ

 

  ٕ                         أ.ر. علللللاَض ضبُلللللز علللللًُا

 ّ. عٓا٤ امحز ٜاعني

92 2016 490 
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َلللزخًٞ ايتهًفللل١ عًللل٢ أعلللاؼ املٛافلللفات  123

 ع٢ً أعاؼ ا٭ْؾط١/ رصاع١ َكاص١ْ ٚايتهًف١ 

                              َٓلللللللاٍ دبلللللللاص علللللللضٚص أ.ر.

 بز ايضمامضغاّ أمحز ع /ايباسح

92 2016 518 

اتاعب١ عٔ ا٫ظبلاط ٚرٚصٖلا يف رعلِ ٚذبكٝلل      124

 املٝظ٠ ايتٓافغ١ٝ

                   بٗللللا٤ سغللللني اسبُللللزاْٞ   ّ.ر.

علللاَض رسلللاّ خًلللف  / ايباسلللح

 ايقبٝشٞ

92 2016 535 

تأثري آيٝات سٛنُل١ ايؾلضنات يف مماصعلات     125

 حبح تطبٝكٞ ايتشفغ اتاعيب

املزصدل١ يف علٛم ايعلضام     يف ع١ٓٝ َٔ املقلاصف 

 يٮٚصام املاي١ٝ

أ.ّ.ر. بؾض٣ عبلز ايٖٛلاب ضبُلز    

 سغٔ

 سغني دًٌٝ ضبغٔ /ايباسح

93 2016 484 

تكلللِٜٛ ْعلللاّ ايضقابللل١ ايزاخًٝللل١ عًللل٢ ٚفلللل  126

 املعًَٛات اتاعب١ٝ املن١ًً

 أ.ّ. ر. ففٛإ ققٞ عبز اسبًِٝ

 تٝغري ضبُز مجع٘/ ايباسح 

93 2016 507 

٬غ املايٞ عٔ إيتظاَلات ٚأفلٍٛ ملضٜب١    تأثري اإلب 127

 ايزخٌ امل٪د١ً يف دٛر٠ املعًَٛات اتاعب١ٝ

                                        عللللل١َ٬ّ إبلللللضاِٖٝ عًلللللٞ   .ّ.ر

 ف٬ح ٖارٟ ضبُز ّ.ر.

93 2016 529 

ايتشًٌٝ ايتهاًَٞ يغًغلًيت ايكُٝل١ ٚايتذٗٝلظ     128

 ٚأثضٙ يف رعِ ايك١ُٝ يًظبٕٛ

يًغلُٓت   ٝك١ٝ يف ايؾضن١ ايعاَل١ رصاع١ تطب"

 "َعٌُ مسٓت ايهٛف١ - ازبٓٛب١ٝ

 494 2016 94 أ.ّ. ر. سٝزص عًٞ دضار املغعٛرٟ

ِ  صحبٝل١  عٔ املايٞ اإلب٬غ اثض 129  عًل٢  ايٛاسلز  ايغلٗ

 املايٞ اإلب٬غ دٛر٠

ّ.ر. يبٓلللللل٢ طٜللللللز ابللللللضاِٖٝ                            

 ايباسح/ َض٠ٚ صعز ابضاِٖٝ

94 2016 518 

تللأثري دللٛر٠ ا٫بلل٬غ املللايٞ يف عٝاعللات تٛطٜللا   130

ا٫صبللاح يًؾللضنات املزصدلل١ يف عللٛم ايعللضام    

 يٮٚصام املاي١ٝ

 أ.ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ ايتُُٝٞ

 أ.ّ. عطِ فايف سغني

95 2017 428 

اْعهاؼ اإلب٬غ امللايٞ علٔ صأؼ امللاٍ ايفهلضٟ      131

 ع٢ً قضاصات ا٫عتجُاص

 

 ّ. ر. بؾض٣ فامٌ خنري ايطا٥ٞ

 ايباسح/ ٢َٓ دباص ضبُز

95 2017 447 

إطلللاص َكلللرتح يتفعٝلللٌ اإلدلللضا٤ات اتاعلللب١ٝ  132

ايزٚيٝلل١  عللٔ تللأثريات ايهللٛاصخ ٚاسبللضٚب يف   

 ايب١٦ٝ ات١ًٝ

أ.ّ. ر. ففٛإ ققلٞ عبلز اسبًلِٝ    

 ايط٘

ايباسللح/ دعفلللض دللٛار داعلللِ   

 ايعبٝزٟ

96 2017 384 

رٚص سٛنُلللل١ ايؾللللضنات يف تكللللِٜٛ ا٫را٤  133

 يًٛسزات ا٫قتقار١ٜ ٞا٫دتُاع

                               اهلل   أ.ّ.ر. سٓلللإ فلللشبت عبلللز 

 ظب٣ٛ ضبُٛر عٛر٠/  ايباسح

97 2017 493 

ايتللزقٝل اإلعللرتاتٝذٞ  يف ايهؾللف عللٔ    رٚص  134

 إطاص َكرتح –سا٫ت ايفغار املايٞ يف ايعضام 

 526 2017 97 ّ. ر. ع١َ٬ّ إبضاِٖٝ عًٞ

ّ اتاعيب املٛسز يف ايعضام بأطلاص  " ذبزٜح ايٓعا 135

 َعا٬َت ايبٝا بايتكغٝط "

                            اهلل  علللًُإ سغلللني عبلللز .أ.ّ.ر

 ضبُز طٖري صبٝز ايباسح/ 

98 2017 473 

رٚص تك١ٝٓ ايهًف١ ع٢ً اعلاؼ ايٓؾلاط املٛدل٘     136

بايٛقت يف تٛفري َعًَٛ٘ يًٛسزات ا٫قتقلار١ٜ  

ٕٛ/ يًؾللضن١ ايعاَلل١ عللٔ ذبًٝللٌ صحبٝلل١ ايظبلل

 يًقٓاعات ازبًز١ٜ

                                               سٓللللللللللإ فشبلللللللللللت أ.ّ.ر.

 عٗري ناظِ فامٌ .ّ . ّ

98 2017 490 

تٛظٝللف َضدعٝللات ايتللزقٝل ايؾللضعٞ يف رعللِ   137

سٛن١ُ املقاصف اإلع١َٝ٬ ايعضاقٝل١: رصاعل١   

 ذب١ًًٝٝ

 511 2017 98 ايٛاسز سْٕٛ ط٘ اٯ٤ عبزّ.ر. 
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تعظٜظ ايٓعاّ اتاعليب املٛسلز مبعلا٬َت ايبٝلا      138

اإلػباصٟ يظٜار٠ محا١ٜ َبٝعات ايتكغٝط "إطلاص  

 َكرتح "

أ.ّ.ر. علللًُإ سغلللني عبلللز اهلل                  

 ايباسح / ضبُز طٖري صبٝز

99 2017 427 

َز٣ إَها١ْٝ تطبٝل َعاٜري اتاعب١ ايزٚي١ٝ  139

 فط١ٝ يف ب١٦ٝ اإلقًِٝيتعظٜظ رٚص ايؾضنات ايٓ

ّ.ر. صطنلللللاص عًلللللٞ أمحلللللز                         

 ّ.ّ. ٜعكٛب أمحز مح٘ ععٝز

99 2017 441 

تكِٝٝ ا٭را٤ املايٞ باعتدزاّ بعض َ٪ؽضات خًلل   140

ايكُٝلل١  ارصاعلل١ ذبًًٝٝلل١ يعٝٓلل١ طبتللاص٠ َللٔ  

 املقاصف ايعضاق١ٝ(

 ّ . عُلللار عبلللز اسبغلللني ريلللٍٛ                          

 ّ . ّ . ضبُز فٛطٟ َٗزٟ

99 2017 466 

تهٓٛيٛدٝللا املعًَٛللات ٚا٭تقللا٫ت ٚأثضٖللا يف  141

تغٝري ْعاّ ا٭بل٬غ امللايٞ يف عٝٓل١ يف املقلاصف     

 ايعضاق١ٝ

                            اهلل علللًُإ سغلللني عبلللز .أ.ّ.ر

 ص٣٩ أمحز داعِ ايباسح/

100 2017 553 

ى نُلللزخٌ ا٫دبلللاٙ عبلللٛ ايتلللزقٝل املؾلللرت  142

 رصاع١ تطبٝك١ٝ  - يتشغني دٛر٠ ايتكاصٜض املاي١ٝ

أ.ّ.ر. اعللهٓزص ضبُللٛر سغللني  

 ْؾٛإ

100 2017 567 

                             ّ.ر. بؾللللض٣ فامللللٌ خنٝلللللض   تأثري خرب٠ املزقل ع٢ً دٛر٠ ايتزقٝل ايزاخًٞ 143

 ّ.ّ. عُاص ي٪ٟ عبز ايضطام

100 2017 606 

امللٓح ٚاملغلاعزات يف ٚسلزات    ا٫ب٬غ امللايٞ علٔ    144

 IAS20ايتٌُٜٛ ايشاتٞ ٚفل 

                     فلللللفا٤ أمحلللللز ضبُلللللز   .أ.ر

 صِٜ ععزٟ سغٔايباسح/ 

101 2017 538 

تاثري دٛر٠ املعًَٛلات اتاعلب١ٝ عًل٢ نفلا٠٤      145

 قضاصات ا٫عتجُاص

        أ.ر.عباؼ محٝز ؼبٝل٢ ايتُُٝلٞ   

 عًٞ ْافض ثابت ايٓٛصٟ ايباسح/

101 2017 554 

"اإلب٬غ املايٞ بايٛقت اسبكٝكلٞ ٚرٚصٙ يف تعظٜلظ    146

خافٝيت اإلنتُلاٍ ٚايتٛقٝلت " املٓاعلب يكلضاصٟ     

 ا٭عتجُاص ٚتٛطٜا ا٭صباح

                      اهلل علللًُإ سغلللني عبلللز .أ.ّ.ر

 عِص٣٩ أمحز دا ايباسح/

101 2017 572 

 587 2017 101 ٤ امحز ٜاعنيّ. عٓا ؽفاف١ٝ ا٭را٤ اسبهَٛٞ يزٚي١ ايعضام 147

رٚص تطبٝللل املعللاٜري ايزٚيٝلل١ يٮدٗللظ٠ ايعًٝللا     148

يًضقابللل١ املايٝللل١ يف ذبكٝلللل ا٭فللل٬ح اإلراصٟ  

 ٚذبغني ا٭را٤

هلل ا بؾلللللض٣ ظبلللللِ عبلللللزأ. ر. 

 املؾٗزاْٞ

 عٗري َٛفل عبز اسبغنيايباسح/ 

102 2018 452 

ا٫ب٬غ املايٞ عٔ امللٓح ٚاملغلاعزات يف ايٛسلزات     149

 IPSAS23سبه١َٝٛ ٚفل ا

                             فلللللفا٤ أمحلللللز ضبُلللللز   .أ.ر

 صِٜ ععزٟ سغٔايباسح/ 

102 2018 468 

تطٜٛض إعلزار املٛاطْلات ا٫علتجُاص١ٜ َلٔ خل٬ٍ       150

 تكِٝٝ املؾاصٜا ا٫عتجُاص١ٜ

ّ.ر. بٗللللا٤ سغللللني اسبُللللزاْٞ                                         

 عبز اسبُٝزايباسح/ امحز صعز 

102 2018 487 

اعللتدزاّ امل٪ؽللضات املايٝلل١ ملكاصْلل١ أرا٤ املقللاصف   151

ايتذاصٜلل١ َللا املقللاصف اإلعلل١َٝ٬ املزصدلل١ يف  

 بٛصف١  فًغطني

 506 2018 102 ر.َفٝز خايز ايؾٝذ عًٞ

تللاثري تطللٛص َعللاٜري ا٫بلل٬غ املللايٞ ايزٚيٝلل١ يف   152

دٛر٠ املعًَٛات اتاعلب١ٝ يعٝٓل١ َلٔ املقلاصف     

 املزصد١ يف عٛم ايعضام ي٬ٚصام املاي١ٝ

  ٞ               أ.ر.عباؼ محٝز ؼبٝل٢ ايتُُٝل

 عًٞ ْافض ثابت ايٓٛصٟايباسح/ 

103 2018 531 

"تلأثري اعللتعُاٍ َعللاٜري اتاعللب١ اسبهَٛٝلل١   153

عًلل٢ املٛاطْلل١ ايعاَللل١ يف    (IPSASs)ايزٚيٝلل١  

 ايعضام"

                              فلللللفا٤ أمحلللللز ضبُلللللز   .أ.ر

 ص٣٩ َقطف٢ ناٌَ /ايباسح

103 2018 557 

ٚاقللا تطبٝللل ْعللاّ ضباعللب١ ايتهلللايٝف يف      154

َ٪عغللللات املكللللا٫ٚت باملًُهلللل١ ايعضبٝلللل١   

 ايغعٛر١ٜ

                   ر. أميللٔ طلل٘ محللز ايٓٝللٌ ايٓللٛص  

ر. إبللضاِٖٝ بللٔ أمحللز آٍ ايؾللٝذ   

 َباصى

103 2018 573 



 
 
 
 

 
 

 

                                                      ISSN:2227-703X   صب١ً ايعًّٛ ا٫قتقار١ٜ ٚاإلراص١ٜ

 

 

 

97 

 

54 901
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                          
يف ربفلٝض  تأثري اتاعب١ عٔ امللٛاصر ايبؾلض١ٜ    155

 ايتهايٝف

 595 2018 103 أْتقاص أمحز عبٝز .ّ . ّ

"تأثري اعتعُاٍ ريٌٝ اسقا٤ات َاي١ٝ اسبه١َٛ  156

(GFSM)    عًلل٢ املٛاطْلل١ ايعاَلل١ ا٫ذبارٜلل١ يف

 ازبُٗٛص١ٜ ايعضاق١ٝ"

                                    أ.ر. فلللللفا٤ أمحلللللز ضبُلللللز  

 ص٣٩ َقطف٢ ناٌَ /ايباسح

104 2018 388 

رٚص املؾتكات املاي١ٝ عٔ طبلاطض تشبلشب ايعًُل١     157

 آيٝللل١ –ا٫دٓبٝللل١ يف تعظٜلللظ دلللٛر٠ ا٫صبلللاح 

 ايعضاق١ٝ ايب١٦ٝ يف َكرتس١

                     عاَض ضبُز عًُإ أ.ر 

 ضبُز داعِ ضبُزايباسح/ 

104 2018 404 

ايتهاَللٌ بللني ايتهًفلل١ املغللتٗزف١ اشبنللضا٤   158

 ايتٓافغ١ٖٝٚٓزع١ ايك١ُٝ يتشكٝل املٝظ٠ 

                             أ.ر.َٓلللللللاٍ دبلللللللاص علللللللضٚص 

 ايباسح/ رعا٤ امحز عبز ايضما

104 2018 428 

ايعٛاَللٌ امللل٪ثض٠ عًلل٢ تٛقٝللت إفللزاص ايتكللاصٜض    159

"  املاي١ٝ يًؾضنات املزصد١ يف بٛصف١ فًغلطني 

 رصاع١ تطبٝك١ٝ"

         أ. ر. محزٟ ؽشزٙ ضبُٛر طعضب

 زسزٚحساطّ فُٗٞ عارٍ ايأ. 

104 2018 446 

يف  تأثري عٝاع١ ايتٛطٜعلات عًل٢ دلٛر٠ ا٭صبلاح     160

ايؾلضنات املغللا١ُٖ املزصدلل١ يف عللٛم ايعللضام  

 يٮٚصام املاي١ٝ

               ّ.ر. بؾلللللض٣ فاملللللٌ ايطلللللا٥ٞ

 سلافلغ طل٘ عًٞ ايعاْٞ/ ايباسح

104 2018 473 

رٚص ايٓعاّ اتاعيب اسبهَٛٞ يف اعزار تكلاصٜض   161

 يًٛسزات اسبه١َٝٛا٫را٤ 

بٗلللللا٤ سغلللللني ضبُلللللز                      .ّ. ر

 ايباسح/ سغني ععٛر عامل

104 2018 503 

رٚص ايتشًٌٝ املايٞ يف تضؽٝز قضاصات املغلتجُضٜٔ   162

 ا رصاع١ يغٛم ايعضام يٮٚصام املاي١ٝ (

 519 2018 104 ّ.ّ. سغٓني عامل صؽٝز

١ تهاَللٌ بطاقلل١ ايع٬َللات املتٛاطْلل١ ٚتكٓٝلل     163

 ( يتشكٝل املٝظ٠ ايتٓافغTDABC١ٝا

                     اهلل ا.ّ.ر. سٓلللإ فلللشبت عبلللز 

 ايباسح / سٝزص َٛع٢ فايف

105 2018 593 

قٝللاؼ ارا٤ ايٛسللزات اسبهَٛٝلل١ ٚفللل ايٓعللاّ    164

 اتاعيب اسبهَٛٞ

                           بٗللللللا٤ سغللللللني ضبُللللللز .ّ.ر

 سغني ععٛر عاملايباسح / 

105 2018 614 

 -  طضا٥ل تغلزٜز َلزفٛعات ايتذلاص٠ اشباصدٝل١     165

 - رصاع١ ضباعب١ٝ َكاص١ْ

 630 2018 105  عباؼ فامٌ ايعهًٝٞ ّ. ر. 

منللاسز َعٝاصٜلل١ َكرتسلل١ يتفعٝللٌ رٚص رٜللٛإ   166

ايضقابلل١ املايٝلل١ ا٫ذبللارٟ يف فشللك تكللزٜضات   

 املٛاط١ْ ايعا١َ ا٫ذبار١ٜ يًزٚي١

 أ.ّ. ر. ففٛإ ققٞ عبز اسبًِٝ

 يباسح/ سغني ؽانض ضبُٛرا

106 2018 482 

أثللض تكٝللِٝ املؾللاصٜا ا٫عللتجُاص١ٜ يف ذبكٝللل    167

 ا٫عرتاتٝذ١ٝ ايتٓافغ١ٝ

 ٞ                         ّ.ر. بٗللللا٤ سغللللني اسبُللللزاْ

 امحز صعز عبز اسبُٝز ايباسح/

106 2018 514 

اْعهاعللات سٛنُلل١ ايتكللاصٜض املايٝلل١ يف    168

يف ا٫علٛام املايٝل١    تضؽٝز قضاصات املغتجُضٜٔ

 ٞ / رصاعل١   IFRS)ا يف ظٌ َعاٜري ا٫ب٬غ امللاي

ذبًًٝٝللل١ يعٝٓللل١ طبتلللاص٠ َلللٔ ايؾلللضنات 

 املغا١ُٖ يف ايعضام

 ّ.اْتقاص فابض ازببٛصٟ

 ّ. ْز٣ عبز ايضطام اغا

 ّ. ؽُٝا٤ ضبُز مسري ايضاٟٚ

106 2018 534 

يف  IFRS 9إْعهلللاؼ تطبٝلللل َتطًبلللات    169

ايكلضٚ  املقلضف١ٝ   اتاعب١ عٔ إغبفا  ق١ُٝ 

 ع٢ً إراص٠ ا٭صباح يف املقاصف ايعضاق١ٝ

 أ.ر. بؾض٣ ظبِ عبز اهلل املؾٗزاْٞ

ايباسلللح / أمحلللز داعلللِ عبلللز 

 ضبُز

107 2018 630 
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ايتهاٌَ بلني تكٓٝل١ ايتشًٝلٌ املفهلو ٚإراص٠      170

ازبٛر٠ ايؾا١ًَ يتدفٝض ايتهلايٝف ٚذبغلني   

 دٛر٠ املٓتذات

     أ.ر.َٓلللللللاٍ دبلللللللاص علللللللضٚص              

 ايباسح/ رعا٤ امحز عبز ايضما

107 2018 649 

رٚص اتاعلللب١ ايكنلللا١ٝ٥ يف ذبغلللني دلللٛر٠   171

 ايتكاصٜض املاي١ٝ

 670 2018 107 ّ.ّ. طٖضا٤ ْادٞ عبٝز

172 

َفعٝلاص اإلبل٬غ امللايٞ      IFRS 16تفشزٜات تفطبٝل 

ٙ  يف  ذَبغلني امل٪ؽكلضات     يف ايب١٦ٝ ايعكضاقٝل١ ٚرٚص

تقللار١ٜ بللايتفطبٝل عًلل٢  املايٝلل١ يًٛسللزات ا٫ق

 ايؾفِضن١ ايعا١َ يًد طٛط ازب١ٜٛ ايعكضاق١ٝ

َفض ضبُلللللز علللللًُإ                                 أ. ر. علللللا

 ّ. أمحز عفعز داصٟ

108 2018 509 

173 
َللز٣ إيتللظاّ رٜللٛإ ايضقابلل١ املايٝلل١ ا٫ذبللارٟ     

 3000بتطبٝل َعٝاص ا٫ْتٛعاٟ 

                               أ.ر. فلللللفا٤ امحللللللز ؼبٝلللللل٢ 

 طايب محٝز عبز اهلل /ايباسح

108 2018 539 

ايتشللٍٛ عبللٛ ازبللٖٛض ا٫قتقللارٟ عًلل٢ سغللاب  174

ايؾلللهٌ ايكلللاْْٛٞ ٚرٚصٙ يف ذبغلللني دلللٛر٠  

 ا٫ب٬غ املايٞ

أ.ّ.ر. ففٛإ ققٞ عبز اسبًِٝ آٍ 

 ط٘

 ّ.ّ. ظبا٠ محٝز فدض

108 2018 565 

٠ تأثري خقا٥ك ايؾو املٗين يًُلزقل عًل٢ دلٛر    175

 ايتزقٝل

                                   ّ. ر. بؾلللللض٣ فاملللللٌ ايطلللللا٥ٞ 

ع٤٬ ايزٜٔ عبز ايضمحٔ  /ايباسح

 عجُإ

108 2018 597 

يف ذبغلني   IIAيًلل  رٚص َعاٜري ايتزقٝل ايزاخًٞ  176

ايللزيٌٝ ا٫عرتؽللارٟ اتًللٞ ٚاْعهاعلل٘ عًلل٢   

 نفا٠٤ ارا٤ ٚسزات ايتزقٝل ايزاخًٞ

                         ابلللضاِٖٝ ّ. ر. ضبُلللز عبلللز اهلل 

 ايباسح / سغٔ فا٥ظ سغني

108 2018 619 

إراص٠ ازبللٛر٠ ايؾللا١ًَ ٚرٚصٖللا يف تطللٜٛض ا٭را٤   177

سايلل١ عًلل٢  "ايٛاقللا  ٚاملعٛقللات" ارصاعلل١  املللايٞ

 ؽضن١ رٜا  ايعا١َ (

 653 2018 108 أععز داعِ خنري ايهضٟٚ ّ.ّ.

ايبؾلض١ٜ عًل٢    تأثري إعرتاتٝذ١ٝ كهني املٛاصر 178

رصاعل١ َٝزاْٝل١ عًل٢ قطلاا      ذبغني ا٭را٤ املايٞ

 املقاصف ايعا١ًَ يف ا٭صرٕ

أعلللتاس  /إميلللإ أمحلللز اهلٓلللٝين 

 َؾاصى

 رمي١ ايٓغٛص

108 2018 570 

عللٔ تطبٝللل ضباعللب١ ايتشللٛط يسلل١ َكرت آيٝلل١ 179

عًلل٢ ٚفللل  ا٭دٓبٝلل١اطض تشبللشب ايعًُلل١ طبلل

  ٗ عًل٢  ا املعاٜري ايزٚي١ٝ ياب٬غ امللايٞ ٚاْعهاعل

 يف ايب١٦ٝ ايعضاق١ٝ دٛر٠ املعًَٛات اتاعب١ٝ

                                 عللللللاَض ضبُللللللز عللللللًُإا.ر 

 ضبُز داعِ ضبُزايباسح/  

109 2018 545 

(  0املعٝاص اتاعيب ايزٚيٞ صقلِ ا    تبين أْعهاؼ " 180

 "ايٓكزٟ ايتزفل يًكطاا ايعاّ ع٢ً بٝإ 

                   ُٝلٞ    ا. ر. عباؼ محٝز ؼب٢ٝ ايتُ

 ْٗار سغني امحز عًٞ   .ّ .ّ

109 2018 566 

َ٪ؽللضات ضباعللب١ ا٫عللتزا١َ ٚع٬قتٗللا خبًللل  181

رصاعلل١ ذبًًٝٝلل١ يف بعللض   -قُٝلل١ يًؾللضن١ 

 -ايٛسزات ا٫قتقار١ٜ ايعضب١ٝ 

                     علللًُإ سغلللني عبلللز اهلل   أ.ّ.ر 

 عٛارٟ ٚارٟ عهٓ٘  ّ. ّ

109 2018 583 

قٝاؼ املداطض ٚ رٚصٖا يف اعزار قا١ُ٥ ايتلزفكات   182

 ايٓكز١ٜ املغتٗزف١ ٚ تضؽٝز ايكضاصات ا٫راص١ٜ

أّ.ر. فلللللللللللفٛإ ققلللللللللللٞ                                                  

 ايباسح/ مسض َٓشص

109 2018 612 

َعللاٜري ايتللزقٝل ايزٚيٝلل١ ٚرٚصٖللا يف تضؽللٝز     183

  ايعضاميف ا٫سهاّ ايؾدق١ٝ يًُزقل

ّ.ر يبٓلللللل٢ طٜللللللز ابللللللضاِٖٝ                                       

 ايباسح/رعا٤ ضبُز عبز ايضمحٔ

109 2018 629 
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 ايبشٛخ ا٫ْهًٝظ١ٜ

صقِ  ايغٓ٘ ايعزر اعِ ايباسح عٓٛإ ايبشح ت

 ايقفش١

1 PART 2 

An Experiment on the Box  plot 

Dr. Mahmud M. Hussin 45 2007 315 

2 PART 3 

New Experiments Three Factors 

On The Box plot, Box notch & 

Outlier Values 

Mahmud M. Hussin 

 

49 2008 335 

3 Investment Perspective 

According to Behavioral    

Finance Science 

Prof. Dr Saad A. H. AL- 

Enizi 

58 2010 1 

4 Bayes Estimator as a Function 

of Some Classical Estimator 

 

Sabah .H. A, AL- Jasim        

  Dr. Mohammed S. Abd- 

alrazak 

58 2010 9 

5 "Use Extreme Value Analysis in 

Ridge parameter estimation". 

 1 2009 53 ر. ساطّ َٓقٛص نٛصنٝػ

6 Evaluation The Efficiency And 

Effectiveness of the Iraq stock 

Exchange An Empirical Study 

From July 2004 to March 2008- 

 

Dr. Mousa Kalaf Awaad             

 Dr. Ali Jeeran Abid Ali 

56 2009 1 

7 Iraqi UniversitiesPresent 

Situation, Problems, and Future 

Perspectives 

Prof. Dr Saad A. H. AL- 

Enizi 

57 2010 1 

8 "Estimate of the two parameter 

of general exponential 

distribution with simulation". 

 أ. ر. عبز اشبايل عبز ازبباص    

 ّ. ر. ساطّ َٓقٛص نٛصنٝػ     

 ايباسح/ ا٤٫ َادز

57 2010 11 

9 Using simulation to estimate 

parameters and reliability 

function for extreme value 

 distribution 

Dr Makki Akram 59 2010 1 

10 Openness Management by 

Figures as a Modelof Integrity 

and Transparency 

Prof. phD. Sa'ad Al-anizi       

 A. Prof. Mustafa M. 

Isma'eel 

60 2010 1 

11 "Shrinkage primary test 

estimators with one stage of 

scale parameter of  Exponential 

distribution". 

 أ. ّ. عباؼ ظبِ عًُإ 

 ّ. ّ. بٝزا٤ عط١ٝ خًف 

 ّ. ّ. عريإ محظ٠ 

60 2010 17 

12 Developing and Sustaining a 

Multilevel Competitive 

Learning Organization – A 

Behavioral and Cognitive 

Approach 

Prof. PhD. Saad Al-anizi                         

A. Prof. Mustafa M. 

Isma’eel 

61 2011 1 
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13 Laplace Distribution And 

Probabilistic (bi) In Linear 

Programming Model 

Ali Khaleel T. AL-Zubiadi 

 

61 2011 20 

14 On Shrunken Estimation of 

Generalized Exponential 

Distribution 

 

      ايباسح /عباؼ ظبِ عًُإ 

 ايباسح/ ا٤٫ َادز     

              ايباسح/ َٗا عبز ازبباص

64 2011 1 

15 Detecting Outliers In Multiple 

Linear Regression 

 9 2011 64 ّ. اٜٗاب عبز ايغ٬ّ

16 Indicative supervision on the 

monetary business 

organizations (Banks): Case 

study: Iraq 

Dr. Mahmood M. Daghir 65 2012 1 

17 Applications To Use Electronic 

Mail System In The Electronic 

Management 

Ceaser H. Husieen 65 2012 15 

18 Scheduling Critical Activities of 

Stochastic ProjectsManagement 

 أ. ر.ع٤٬ ايزٜٔ ْٛصٟ امحز             

 ِٝر. ْشٜض عباؼ ابضاٖ

68 2012 1 

19 A Note on theHierarchical 

Model and Power Prior 

Distribution in Bayesian 

Quantile Regression 
 

 1 2014 76 أ. ّ. ر. طاٖض صٜغإ رخٌٝ

20 Efficiency Measurement Model 

for Postgraduate Programs and 

Undergraduate Programs by 

Using Data Envelopment 

Analysis 

 1 2014 78 ّ.ّ. خايز طغٝتٕٛ دًٛب

21 The Impact of Combine Level 

of Capital Structure and 

Dividend Policy on Firm Stock 

Price An apply study of 

companies listed on Amman 

Stock Exchange 
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