
 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

  

 

 جانغُش

 

 حانزاذُ 
 

 

 
 

       د.سافعح اتشاهُى عثذ هللا انحًذاٍَ    ى:ــــــــــاالعــ

 انًىطم :يكاٌ انىالدج

 يرضوجح انحانح انضوجُح:

 واحذ :ذد األوالدــعـــ

 انعاو )اداسج اعًال(      انخاص )اداسج يانُح ( :ضـظـخـرــان

  :ًُظةانـ

 اعرار يغاعذ :انذسجح انعهًُح

 قغى انعهىو انًانُح وانًظشفُح  \كهُح االداسج واالقرظاد  \جايعح انًىطم عُىاٌ انعًم:

 هاذف انعًم

  33335017770اعُا عُم :  : انًىتاَم:

 33155737571كىسك :                

 :كرشوٍَاإلنانثشَذ 

 :ساتظ انظفحح انشخظُح

 

 

 

 انصىرح 



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 
اعىاق \اداسج انرأيٍُ\يشرقاخ يانُح \اداسج يخاطش يانُح -ذًىَم دونٍ\اداسج يانُح انرخظظاخ انًهرى تها:

 \انرحهُم انًانٍ \اداسج االعرثًاس \اداسج انًظاسف  \يانُح 

 

 

 انًؤهالخ انعهًُح :أوالا  

 

 حانذسج

 انعهًُح

 انراسَخ حانكــهُــــ حانجايع

 5877 االداسج واالقرظاد انًىطم تكانىسَىط

 5888 االداسج واالقرظاد انًىطم انًاجغرُش

 3337 االداسج واالقرظاد انًىطم انذكرىساِ

    أخشي

 انً -انفرشج يٍ  حانجه حانىظُف خ

 انعهُايغجم انذساعاخ  5
جايعح \كهُح االداسج واالقرظاد 

 انًىطم

5887-5887 

3333-3337 

 

3 
عضىج ويقشسج فٍ انهجُح 

 االيرحاَُح انًشكضَح نهذساعاخ

جايعح \كهُح االداسج واالقرظاد 

 انًىطم

5887-5880 

5887-588 

3333-331 

 عضىج ويقشسج فٍ انهجُح انعهًُح  7
كهُح \قغى انعهىو انًانُح وانًظشفُح 

 انًىطم\االداسج واالقرظاد

3337-3331 

3337-3357 

7 
عضىج ويقشسج انهجُح انشكهُح 

 نهذساعاخ انعهُا انًشكضَح

جايعح \كهُح االداسج واالقرظاد 

 انًىطم 

3333-3355 

3353-3357 



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 

ا     انىظُفٍ: انرذسج ثاَُا

 

 

 

 

 

 

ا    : انرذسَظ انجايعٍثانثا

 انً -يٍ  انفرشج انجايعح انجهح )انًعهذ / انكهُح( خ

 االٌ  -5888 جايعح انًىطم  كهُح االداسج واالقرظاد 1

 3333-3333 كهُح انحذتاء انجايعح كهُح انحذتاء انجايعح 2

3    

4    

5    

6    

 سئُغح نجُح فشعُح ايرحاَُح  1
كهُح \قغى انعهىو انًانُح وانًظشفُح 

 االداسج واالقرظاد

3338-3357 

 االٌ -335

 يقشسج قغى  0
كهُح \قغى انعهىو انًانُح وانًظشفُح 

 االداسج واالقرظاد
3337-3337 

 -3353 جايعح انًىطم\كهُح االداسج واالقظاد عضىج نجُح انرشقُاخ انعهًُح  3

 عضىج فٍ نجُح انعًم انرطىعٍ  7
جايعح \كهُح االداسج واالقرظاد 

 انًىطم 
3353-3357 



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 7    

7    

 

ا    قًد ترذسَغها ٍانذساعُح انر: انًقشساخ ساتعا

 انذساعح االونُح - أ

 انغُـــــح انًـــــادج انقغـــى خ

5 
قغى االداسج 

 جايعح انًىطم\االعًال
 3333-5888 اداسج انخطش وانرأيٍُ

3 
كهُح \قغى انعهىو انًانُح

 انحذتاء
 3333-5888 انرأيٍُ انًظشفٍ

7 
قغى اداسج 

 انحذتاء\االعًال
 3335 اداسج يانُح

 3337-5888 سَاضُاخ يانُح قغى انعهىو انًانُح 7

1 
قغى انعهىو انًانُح 

 وانًظشفٍ
 3337-5888 عًهُاخ يانُح ويظشفُح

0 
قغى انعهىو انًانُح 

 وانًظشفُح 
 اداسج انًؤعغاخ انًانُح

3337 

 

3 

قغى االداسج انظُاعُح 

كهُح االداسج واالقرظاد \

 جايعح انًىطم\

 3337 االداسج انًانُح



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 
7 

انعهىو انًانُح  قغى

 وانًظشفُح
 3337-3331 َظى يعهىياخ يانُح وانًظشفُح

8 
قغى انعهىو انًانُح 

 وانًظشفُح 
 3357-3337 ذًىَم دونٍ

    

 انذساعاخ انعهُا :  - ب

 3335-3333 اداسج انخطش وانرأيٍُ شُياجغر\اداسج االعًال  5

3 

قغى انعهىو انًانُح 

دتهىو \ًظشفُحوان

 يظشفُح

 3353-3353 يظشفُحعًهُاخ 

7 

قغى انعهىو انًانُح 

دتهىو \وانًظشفُح

 يظشفُح

 3353-3353 ذكُىنىجُح يظشفُح

7 
قغى انعهىو انًانُح 

 دتهىو يانُح\وانًظشفُح
 3355 اداسج انًؤعغاخ انًانُح

1 
قغى انعهىو انًانُح 

 دتهىو يانُح\ وانًظشفُح
 357-3353 ذًىَم دونٍ

0 
قغى انعهىو انًانُح 

 ياجغرُش\وانًظشفُح 

) اداسج انخطش دساعاخ يعاطشج 

 انًانٍ (
3333 

3 
قغى انعهىو انًانُح 

 ياجغرُش\وانًظشفُح 
 ذًىَم دونٍ

3353-3357 

3357-3358 



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 

7 
قغى انعهىو انًانُح 

 ياجغرُش\وانًظشفُح
 3357-3357 (يانُحدساعاخ يعاطشج ) اداسج 

 3357-3353 اداسج يانُح\يرخظظح  دكرىساِ\اداسج االعًال 8

 3353-3357 اداسج يانُح\يرخظظح دكرىساِ \اداسج االعًال 53

 

 

 

 

ا:    عهُها دانرٍ أششف( انًاجغرُش سعائم ،اطشوحاخ انذكرىساِ)خايغا

 انغُــح ىـــانقغ األطشوحح أو انشعانح اعى خ

5 
انهُكم انرًىَهٍ واثشِ فٍ انقًُح 

 ياجغرُش\انغىقُح نهغهى 
 3355 انعهىو انًانُح وانًظشفُح

3 

االعرثًاس االجُثٍ واثشِ فٍ 

 نًُضاٌانحغاب انجاسٌ 

 ياجغرُش \انًذفىعاخ

 3353 انعهىو انًانُح وانًظشفُح

7 
اثش قشاساخ ذىصَع االستاح فٍ 

 ياجغرُش\ انشأعًانٍانعائذ 
 3353 انعهىو انًانُح وانًظشفُح



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 

7 
  Sherrod   اعرخذاو ًَىرج 

 دتهىو\نهرُثؤ تانفشم انًانٍ 
 3353 انعهىو انًانُح وانًظشفُح

    
0    3     

 

 

 

ا:    فُها دانرٍ شاسكانعهًُح وانُذواخ انًؤذًشاخ عادعا

 َىع انًشبركخ  اَؼقبدهبيكبٌ  انسُــخ انؼُىاٌ د

) ثحث / ثىستز 

 حضىر(
1 

انتكُىنىجيب انًصزفيخ واثزهب في 

وانجهىد ػًهيبد غسيم االيىال 

 انذونيخ انًجذونخ  نًكبفحتهب

 ثبحث فيالدنفيبجبيؼخ  5002

2 

االَحذار انًبني واستزاتيجيبد 

 د االػًبل آيُشانتغيز في 

 حثبث نزيتىَخانجبيؼخ ا 5002

3 

االستثًبر االخضز وخيبراد 

 انتًىيم يغ اشبرح نهؼزاق

5022 

االدارح \جبيؼخ انًىصم

 واالقتصبد

 حثبث

 حثبث وانًصزفيخ قسى انؼهىو انًبنيخ 5020 انفسبد انًبني اسبنيت انحذ يٍ  4



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 

5 

دور انًصبرف في ػًهيبد غسيم 

 يكبفحتهب االيىال وسجم 

 حثبث وانًصزفيخ قسى انؼهىو انًبنيخ 5022

 حثبث وانًصزفيخ قسى انؼهىو انًبنيخ 5022 انًزايب وانسهجيبد– تجذيم انؼًهخ 6

7 

ظبهزح دحزجخ انًشبكم انجيئيخ 

 يىاجهتهب دواستزاتيجيب

 حثبث قسى االقتصبد 5022

8 

نالستثًبر وانججبيخ  SWOTتحهيم 

 في قطبع انكهزثبء في انؼزاق

5022 

كهيخ االدارح واالقتصبد 

 جبيؼخ انًىصم\

 حثبث

9 

 كأسهىة PPPsاستخذاو َظبو 

 اػًبر يذيُخ انًىصم  إلػبدح

 حثبث قسى انؼهىو انًبنيخ  5022

     

 

 

 

 

 األخرى:ذاألـشطةذاؾعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذاؾؽؾقة لذاؾؽؾقةاحد

ؿـاؼشةذردائلذؿاجدمريذودبؾومذيفذؼدؿيذاؾعؾومذاملاؾقةذ

ذواملصرػقةذوؼدمذادارةذاالعؿالذ

ؼاؿتذبمؼققمذجمؿوعةذؿنذاالحباثذعؾؿقةذألغراضذ

ذاؾـشرذواؾرتؼقةذاؾعؾؿقة



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

تؼقمذجمؿوعةذؿنذاالحباثذاؾعؾؿقةذألغراضذاؾـشرذ 

ذواؾرتؼقاتذاؾعؾؿقةذ

ؿرؽزذررائقذذ\املشارؽةذيفذدورةذؾؾمػؽريذاالبداعي

 ؿشارؽةذيفذدورةذؾإلدعاػاتذاالوؾقةذذتؼقمذعؾؿيذؾعددذؿنذردائلذؿاجدمريذ اؾمدرقس

ذExileبرـاؿجذذؿشارؽةذيفذدورةذحادوبقةذعن تعؾقمذؿدمؿرذ\اؾؼاءذحماضرةذذعنذاؾػدادذاملاؾيذ

اؾؼاءذحماضرةذيفذاالدمنؿارذذؾؾؼقاداتذاالدارقةذاؾودطىذ

 تعؾقمذؿدمؿر\

 ؿشارؽةذيفذدورةذاؾؾغةذاؾعربقة

ذ\اؾؼاءذحماضرةذعنذاؾػدادذاملاؾيذذ..ذؾؾؼقاداتذاؾودطىذ

ذتعؾقمذؿدمؿرذ

ذ

ذؾؾمأفقلذاؾعؾؿيذؾؾمدرقبذويفذدورةذختصصقةذذرةحماض

 ذؾطؾلةذاملرحؾةذاؾرابعة

 

  

ذ 

 

 

 أوذتطوقرذاؾمعؾقمثاؿـا:ذاملشروعاتذاؾلحنقةذػىذجمالذاؾمخصصذخلدؿةذاؾلقكةذواجملمؿعذ 

 اؾدـة اؾـشرذحمل أدمذاؾلحث ت

1 
اظتؽـوظوجقاذادلصرصقةذواثرػاذيفذسؿؾقاتذشدقلذاالعوالذ

 واجلفودذاظدوظقةذادلبذوظةذدلؽاصحتفاذ
 5002 صقالدظػقاجاععةذ

2 
االدتثؿارذيفذذرطاتذاظتاعنيذععذامنوذجذعؼرتحذالحتدابذ

 غدبذاالدتثؿارذيفذاالعوالذادلعدةذظؾتوزقفذ
 5002 تـؿقةذاظراصدؼن

3 
اثرذادلعؾوعاتذادلاظقةذيفذحرطةذادعارذاالدفمذبدوقذسؿانذ

 ادلاظقةذذظألوراق
 5002 تـؿقةذاظراصدؼن

4 
درادةذ-اظدقادةذاظـؼدؼةذسؾىذاظؼقؿةذاظدوضقةذظالدفمذذذتأثري

 حتؾقؾقةذظعقـةذعنذدولذاخلؾقجذاظعربي
 5002 تـؿقةذاظراصدؼنذ



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 
ذ5002ذجاععةذاظزؼتوغةذاالحندارذادلاظيذوادرتاتقجقاتذاظتغريذيفذعـشاتذاالسؿالذ5

ذ5002ذتـؿقةذاظراصدؼنذادلتعاعؾونذواثرػمذيفذخماررةذورحبقةذعـشاتذاالسؿالذذ6

ذ5000ذجاععةذتؽرؼتذاظؼقاسذواالصصاحذسنذسؿؾقاتذاظتدـقدذيفذعـشاتذاالسؿالذذ7

ذ8
درادةذ-درادةذاثرذخماررذادلدؼوغقةذسؾىذدقاداتذاالدتثؿار

ذحتؾقؾقةذظعقـةذعنذذرطاتذاالسؿالذاالردغقة
ذ5000ذجاععةذادلدتـصرؼة

ذ5000ذمتقةذاظراصدؼنذاالدتثؿارذاالخضرذوخقاراتذاظتؿوؼلذععذاذارةذظؾعراقذ9

ذ11
اخلقاراتذادلاظقةذادلتاحةذيفذزلذادارةذاظتغقريذدلراحلذ

ذاالحندارذادلاظيذ
ذ5005ذجاععةذطرطوك

ذ11
دورذاظرضابةذادلاظقةذظؾحدذعنذاظػدادذادلاظيذباظتطبققذسؾىذ

ذجاععةذادلوصل
ذ5005ذجاععةذاالغبارذ

ذ12
باظتطبققذسؾىذذSherrodاظتـبؤذادلاظيذبادتخدامذمنوذجذ

ذذرطةذادلدتؾزعاتذاظطبقةذيفذغقـوىذ
ذ5002ذجاععةذاالغبار

ذ13

درادةذذ–اهلقؽلذاظتؿوؼؾيذواثرهذسؾىذاظؼقؿةذاظدوضقةذظؾدفمذ

حتؾقؾقةذسؾىذسقـةذعنذاظشرطاتذادلدجؾةذيفذدوقذاظعراقذ

ذادلاظقةذذظألوراق

ذ5002ذجاععةذاالغبار



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 

ذ14
ذ-اجلاريذاالدتثؿارذاالجـيبذادلباذرذواثرهذيفذاحلداب

ذاظعراقذامنوذجا
ذ5002ذجاععةذطرطوك

ذ15

-دقاداتذتوزؼعذاالرباحذواثرػاذيفذاظعائدذاظرأمساظيذظؾدفم

درادةذحتؾقؾقةذظعقـةذعنذذرطاتذاالسؿالذاظصـاسقةذ

ذادلدجؾةذيفذبورصةذسؿانذظالوراقذادلاظقة

ذ5002ذجاععةذطرطوك

ذ16

 &Kidaاظتـبؤذباظػشلذادلاظيذبادتخدامذمنوذجيذ

Zeta3 -باظتطبققذسؾىذسقـةذعنذ-عؼارغةدرادةذحتؾقؾقةذذ

ذادلاظقةذذظألوراقذرطاتذاالسؿالذادلدجؾةذيفذدوقذاظدوحةذ

ذ5002ذتؽرؼتذ

ذ

 

 هلقكاتذاؾعؾؿقةذاحملؾقةذواؾدوؾقةاعضوقةذذ:تادعا 

2.  

5.  

2.  

 

 

 ذفاداتذاؾمؼدقرواجلوائزذ،ذؽمبذاؾشؽرعاذرًا:ذ 

 اؾدـة املاحنةاجلفةذ ؽمابذاؾشؽرذاوذاجلائزةذأوذاؾشفادةذاؾمؼدقرقة ت



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 5000 وزؼرذاظتعؾقمذاظعاظي ذؽرذوتؼدؼرذ 5 

 5000 وزؼرذاظتعؾقمذاظعاظي االوىل\جائزةذعاظقةذ 3

 5000 وزؼرذاظتعؾقمذاظعاظي اظثاغقةذ\جائزةذعاظقةذ 7

ذ5000 ؾقمذاظعاظيعوزؼرذاظت جائزةذعاظقةذ 7

ذ0995ذرئقسذجاععةذادلوصلذعؽاصأةذعاظقة\ذؽرذوتؼدؼرذ 1 

ذ0992ذرئقسذجاععةذادلوصلذذؽرذوتؼدؼرذ 0

سؿقدذطؾقةذاحلدباءذذعؽاصأةذعاظقةذذ\ذؽرذوتؼدؼرذ 3

ذاجلاععة

ذ5000

ذ5000ذرئقسذجاععةذادلوصلذذؽرذوتؼدؼرذ 7

ذ5000ذرئقسذجاععةذادلوصلذذؽرذوتؼدؼرذ 8

ذ5002ذرئقسذجاععةذصقالدظػقاذذذفادةذتؼدؼرؼة 53

ذ5002ذاالردغقةرئقسذاجلاععةذذذفادةذتؼدؼرؼةذ 55

ذاالن-0990ذسؿداءذاظؽؾقةذذذؽرذوتؼدؼرذ(52اطثرذعنذ) 53

 

 أوذاملرتمجةذاؾؽمبذاملؤؾػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذاؾـشر أدمذاؾؽماب ت

 5005 جاععةذادلوصلذ\دظقلذاظردائلذواالرارؼحذاظعؾؿقةذظؽؾقةذاالدارةذواالضتصاد 0

 5002 ذجاععةذادلوصل\ادلواصػاتذاظشؽؾقةذواظعؾؿقةذظردائلذاظدراداتذاظعؾقاذ 5

2   

2   

2   

2   



 

 

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىطم

 كهُح االداسج واالقرظاد

   وذقىَى االداءشعثح ضًاٌ انجىدج 
 

 
 

 اتــاؾؾغذثاـيذعشرذ: 

5.  

3.  

7.  

             

 .CDَرى ذغهُى َغخح عهً يالحظح: 


