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71/7/0222 
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 2016 االدارج واالقرصاد
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 : انرذريس انجامعي ثانثا 

 انى -مه انفرزج  انجامعح انج ح )انمع ذ / انكهيح( خ

  جامعح انموصم كلية اإلدارة واالقتصاد 1

 

 قمد ترذريس ا ي: انمقزراخ انذراسيح انر راتعا 

 انسىـــــح انمـــــادج انقســـم خ

  مواد 10 دراساخ اونيح (ادارج اعمال / ادارج انرسويق )  1

  مادج 11 ادارج اعمال / ادارج انرسويق ) دراساخ عهيا ( 2

 

 عهي ا دانري أشزف( انماجسريز رسائم ،اطزوحاخ انذكروراي):  خامسا 

 انسىــح مـــانقس األطزوحح أو انزسانح اسم خ

1 40   

 

 في ا دانري شاركانعهميح وانىذواخ انمؤذمزاخ سادساً:  

 مكان اوعقادها انسىــح انعىوان خ

 ووع انمشاركح 

) تحث / توسرز 

 حضور(

 50  
كهيح االدارج واالقرصاد / 

 جامعح انموصم
 انثاحث

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذذدابعا 

 لذالؽؾقةاخد
خارجذ

 الؽؾقة

  دورات  جرظبيد عرسيد 8
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 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذ:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذثامـا 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 24   
 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:ذتادعا 

  11/11/1113في  9/3/13771اوسخقم عزهظد د دجرذ اوقدم الدارة اويدهظا بسهجب االدخ االداري  .7

اوارسي اود،بع وكرييش، االدارة واالقير،د وفا االدخ االداري اوسخقم اورجشد اوارسيد اوخ،صد ب،وسؤ سخ  .0
 . 11/11/1113في  9/3/13197

وجشد الغخاض االشخاف عرى اعجاد و جقيا دفخدات اوسهاد اوجراسيد )ادارة د دح،سبدد أقير،دد دهظا( ووضع  .0
في  9/3/9131اري اوسخقم االسئرد في االقد،م اوارسيد اويي  جرس فيه،  رك اوسهاد بسهجب االدخ االد

8/11/1113 . 

عزهةدوجشد  حقيقيد وغخض اويحقيا في اوذكهى اوسقجدد دن قبل احجى دشيدب،ت كريد اوحقهق بج،داد  .4
 . 9/9/1113في  9/13/9917اوسهصل بسهجب االدخ اوج،داي اوسخقم 

اوحرهل(بسهجب االدخ رئيدد اورجشد اوارسيد في قدم ادارة اويدهظا وجورة اويدهظا اودي،حي) اوساهق،ت و  .4
 . 11/1/1113في  9/3/317االداري اوسخقم 

رئيدد اورجشد االديح،عيد اوجائسيد واوسخكدظد د  شفيح وكي،ب وزارة اوياريم اوا،وي واوبحث اوارسي د دائخة اوجراس،ت  .2
 . 11/11/1111في  9/3/9199واويخظيط واوسي،باد بسهجب االدخ االداري اوسخقم 

ويخرر،ت اوجقيقد وريجرظديين في االقد،م اوارسيد وكريد االدارة واالقير،د وفا االدخ رئيدد وجشد ويحجيج ا .1
 . 19/9/1111في  9/3/1191االداري اوسخقم 

وجشد اسيحجاث دراسد اوس،جدييخ في قدم ادارة اويدهظا في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ االداري  .9
 . 9/3/8911اوسخقم 

 . 19/11/1111في  817ورظ،وب،ت بسهجب االدخ االداري اوسخقم  وجشد دخشجات اودي اوسهحج .7
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وجشد اسيحجاث دراسد ج،دايد عري، في دج،ل اويخظيط االسيخا يجي في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ  .72 
 . 8/9/1111في  9/3/8119االداري اوسخقم 

في  9/3/11773االداري اوسخقم وجشد اسيحجاث دكيب اسيذ،ري في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ  .77
11/11/1111 . 

رئيدد وجشد وغخض اوسذ،ركد في اوحرقد اوشق،شيد الطخوحد اوجكيهراه اوسهسهدد ) اوهشجسد االجيس،عيد وحخكيد  .70
عيشد دن اوا،درين في شخكد كهرك  اوساخفد واعاك،سه، في  حجيج اويهجه اودهقي ( دراسد  حريريد الثخاء

في  18/1وال ر،الت اوسيشقرد في اواخاق ورظ،وبد اسخاء ط،رق حدين بسهجب االدخ االداري اوسخقم 
19/9/1111 . 

رئيدد وجشد وغخض اوسذ،ركد في اوحرقد اوشق،شيد وخس،ود اوس،جدييخ اوسهسهدد ) دور وس،ئل اويدهظا  .70
د زظن وال ر،الت اوسيشقرد فخع كخكهك ( ورظ،وب هيثم احسج ص،وح االوكيخوعي / دراسد اسيظالعيد في شخك

 .19/9/1111في 19/1وفا االدخ االداري اوسخقم 

عزهة في وجشد الغخاض اوسذ،ركد في اوحرقد اوشق،شيد وخس،ود اوس،جدييخ اوسهسهدد )  خكيب اوبشى االر ك،زظد  .74
( وظ،وب اوس،جدييخ عجي دمحم ص،وح وفا  اورحيد واهسييه، في اويحدين اوسديسخ وخع،يد اورحد االوويد

 .18/1/1111في  11/1االدخ االداري اوسخقم 

رئيدد وجشد وغخض اوسذ،ركد في اوحرقد اوشق،شيد الطخوحد اوجكيهراه اوسهسهدد ) داهق،ت  ظبيا اويدهظا  .74
ن وفا االوكيخوعي في اوقظ،ع اودي،حي في اوذخك،ت اودي،حيد وسجيشد اوسهصل ( ورظ،وب بخزان عري حدي

 . 17/11/1113في  119/1االدخ االداري اوسخقم 

عزهة في وجشد اعجاد و شفيح دفخدات اوسهاد اوجراسيد اويي  جرس في جسيع االقد،م اوارسيد ووضع االسئرد  .72
 . 8/11/1113في  9/3/9131بسهجب االدخ االداري اوسخقم 

د االدارة واالقير،د / ج،داد عزهظد وجشد وجراسد اوسقيخح اوخ،ص بأسيحجاث دكيب اسيذ،ري في كري .71
 .11/11/1111في  9/3/11773اوسهصل وفا االدخ االداري اوسخقم 

رئيدد وجشد  حقيقيد وريحقيا في كي،ب كريد االدارة واالقير،د  حهل سخقد اوخوا ب اوسيبقيد يهم  .79
 .11/7/1118في  11س/18وفا االدخ االداري اوسخقم  19/7/1118

بذكهى دفيذ،ت االقد،م اوجاخريد في ج،داد اوسهصل االدخ االداري اوسخقم رئيدد وجشد  حقيقيد وريحقا  .77
 .11/9/1111في  9/13/8117

رئيدد وجشد ويجقيا اودجالت االديح،عيد واوجرج،ت اوخ،صد بأقد،م كريد االدارة واالقير،د وفا االدخ  .02
 .3/11/1119في  9/3/3911االداري اوسخقم 
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س،ئل اوس،جدييخ اويي  رجر عن اوكريد  وفا االدخ االداري عزهظد وجشد اوسر،دقد عرى اجهر طبع ر  .07 
 .7/1/1989في  9/11/31اوسخقم 

 11/9/1111في  9/13/8117عزهة في وجشد  حقيقيد في رئ،سد ج،داد اوسهصل ب،الدخ االداري اوسخقم  .00
. 

في  9/3/3197قم عزهة في اورجشد اوارسيد ورسؤ سخ اوارسي اود،بع وكريد االدارة واالقير،د وفا اوكي،ب اوسخ  .00
11/11/1113 . 

عزهة في اورجشد اوارسيد ورشجوة اوارسيد في قدم ادارة اويدهظا واوسهسهدد اويدهظا اودي،حي / اوساهق،ت  .04
 . 11/1/1113في  9/3/317واوحرهل وفا االدخ االداري اوسخقم 

ا وفا االدخ االداري عزهة في وجشد دج،وذ االدش،ء ويقييم اعز،ء اوهيئد اويجرظديد في قدم ادارة اويدهظ .04
 . 8/1/1113في  9/3/111اوسخقم 

 . 11/11/1111في 9/3/9199عزهة في اورجشد اوسخكدظد االديح،عيد وفا االدخ االداري اوسخقم  .02

رئيدد وجشد دي،باد اودي اوسهحج واوسحيذم ورظ،وب،ت في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ االداري اوسخقم  .01
 . 19/11/1118في  817

في  9/3/811هة في وجشد االعيخاض،ت عرى  قييم األداء اوج،داي وفا االدخ االداري اوسخقم عز .09
18/1/1118 . 

 . 11/1/1118في  11س/1عزهة في وجشد اويخقي،ت في كريد االدارة واالقير،د وفا االدخ االداري اوسخقم  .07

ب،عيس،د دف،هيم  دهظقيد دا،صخة  عزهة في اورجشد اوارسيد وهرشد اواسل اوسهسهدد االسيخجام االدثل ورسي،ه .02
 . 9/3/1773واوسق،دد في كريد االدارة واالقير،د / قدم ادارة اويدهظا وفا االدخ االداري اوسخقم 

في  3/7/1187عزهة في وجشد ح،الت عهدة اوظربد اوسخقشد قيهدهم وفا االدخ االداري اوسخقم  .07
11/11/1111 . 

 . 19/1/1118في  9/13/1111دخ اوج،داي اوسخقم عزهة في وجشد وهرشد دذخوع اك،ردا وفا اال .00

 . 19/1/1117في  9/39/3119عزهة في وجشد ا الف ههظ،ت اوظربد بسهجب االدخ االداري اوسخقم  .00

 . 11/11/1117في  9/13/1111عزهة في وجشد اسيقب،ل اوظربد اوسؤجرين وفا االدخ االداري اوسخقم  .04

في  9/3/1998جدين ورجراس،ت اواري، وفا اوكي،ب اوسخقم عزهة في وجشد دق،برد واديح،ن اوظربد اوسيق .04
11/7/1117 . 

عزهة في اورجشد اوخ،صد ورشلخ في اوسحكخات اويي كيبه، اوديج خ،وج عبج هللا اواالف / دجرس دد،عج في  .02
 . 17/1/1117في  9/3/1117قدم اوارهم اوس،ويد واوسرخفيد وفا االدخ االداري اوسخقم 



 

 

 وسارج انرعهيم انعاني وانثحث انعهمي

 جامعح انموصم

 كهيح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضمان انجودج وذقويم االداء
 

اوذ،دل )اوذفهي واويحخظخي( وظربد اوجكيهراه اوش،جحين في اوجور االول وفا االدخ  عزهة في وجشد االديح،ن .01 
 . 11/11/1117في 9/13/1171االداري اوسخقم 

عزهة في وجشد في وزارة اوياريم اوا،وي واوبحث اوارسي ورشلخ في اع،دة فيح اوجراس،ت اواري، )اوس،جدييخ  .09
 . 11/9/1111في  3/7/11797سهجب اوكي،ب اوسخقم واوجكيهراه( بقدم ادارة االعس،ل في كرييش، ب

وفا االدخ االداري اوسخقم  1117-1111د اوجراسيد رد اوظربد اوحين وجيهم  أجيل وردشعزهة في وجشد دق،ب .07
 /؟؟؟؟ .1/11في  9/3/1818

 عزهة في وجشد دش،قذد اوظ،وب زظج في،ح دمحم وخس،ود اوس،جدييخ اوسهسهدد ) ،ثيخ  ظبيا  رشيف،ت دب،دئ .42
 . 18/9/1111في  1819االدارة في صحد باض اوسشلس،ت اوخظ،ضيد( وفا االدخ االداري اوسخقم 

 . 1/3/1111في  9/13/731عزهة في وجشد االقد،م اوجاخريد ورظ،وب،ت بسهجب االدخ االداري اوسخقم  .47

ي ف 9/13/8339رئيدد وجشد االعالم في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ االداري اوسخقم  .40
18/11/1988 . 

في  193عزهة في وجشد اويخقي،ت اوارسيد في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ االداري اوسخقم  .40
13/11/1118 . 

 عزهة في وجشد دش،قذد ط،وبد اوس،جدييخ حخبيد عبجو عسخ واوسهسهدد اسه،م اوجفع االوكيخوعي في اعذظد  .44

ش، قيذ واوسهسهدد  ذخيص اسيخا يجي،ت اويدهظا اواق،ري رئيدد وجشد وسي،باد رس،ود اوس،جدييخ ورظ،وبد ر  .44
 . 11/1/1119في  98/1وفا االدخ االداري اوسخقم  Ansofب،عيس،د درفهفد 

عزهة في وجشد دي،باد اطخوحد اوجكيهراه اوسهسهدد )دز،دين اال ر،الت اويدهظقيد واعاك،سه، في  ادظد  .42
 . 3/11/1118في  13/1ادارة االعس،ل  وفا اوكي،ب اوسخقم اوقجرات اوجيش،ديد( ورظ،وب ايسن ج،سم / قدم 

 رئيدد وجشد اوسذخفين عرى اوسديهى اوجراسي وشل،م اوسقخرات وفا  .41

 رئيدد اورجشد االديح،عيد اوسخكدظد  .49

 رئيدد وجشد  جقيا اوجرج،ت  .47

ويدهظا وكريد االث،ر عزهة في اورجشد اوارسيد ب،وهرشد اواسريد اويي اقيست في قدم ادارة االعس،ل وقدم ادارة ا .42
 . 19/1/1119في  9/3/1181اوسهسهدد )ادارة اوشي،ج،ت اوارسيد( وفا االدخ االداري اوسخقم 

في  9/3/7897عزهة في وجشد اويخقي،ت اوارسيد في كريد االدارة واالقير،د بسهجب االدخ االداري اوسخقم  .47
11/11/1119 . 

سايج اوجيهه جي وفا االدخ االداري اوسخقم  عزهة في وجشد االديح،ن اوذ،دل ورظ،وب درظفى ابي .40
 . 17/1/1111في  3/7/1911

 . 17/1/1111في  3/7/1911عزهة في وجشد االديح،ن اوذ،دل ورظ،وب بخزان وفا االدخ االداري اوسخقم  .40



 

 

 وسارج انرعهيم انعاني وانثحث انعهمي

 جامعح انموصم

 كهيح االدارج واالقرصاد
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 . 17/1/1111في  3/7/1911عزهة في وجشد االديح،ن اوذ،دل ورظ،وب ع،دل وفا االدخ االداري اوسخقم  .44 

 

رئيدد وجشد دي،باد ط،وبد اوس،جدييخ رش، قيذ احسج عج، ي في رس،ويه، اوسهسهدد )  ذخيص اسيخا يجي،ت  .44
  11/1/1119في  98/1) اوسشيج واودهق (( وفا االدخ االداري  ansofاويدهظا اواق،ري ب،سيخجام داشهن 

 . 1111-1111رئيدد اورجشد اوارسيد وقدم ادارة اويدهظا ورا،م  .42

 . 1111-1111شد االديح،عيد ورسخحرد اوث،وثد وقدم ادارة اويدهظا ورا،م عزهة في اورج .41

 . 1111-1111عزهة في وجشد دق،برد اوسيقجدين ورجراس،ت اواري، وقدم ادارة اويدهظا ورا،م اوجراسي  .49

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذذكتبذالشؽر:ذعاذراذ 

 الدـة رقم انكراب موضوع انكراب املاحنةاجلفةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1 101     

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

1 
تدهيق الخدمات المررفية ، الدكتهر درمان سميمان صادق ، د.نجمة يهنس دمحم آل 

 .0277مراد ، الدار النمهذجية لمطباعة والنذر / العدد االول / بيروت 

 

1111 

ذ1
باالشتراك مع الدكتهر  07/0/0220تدهيق الخدمة المررفية بمهجب الكتاب المرقم 

 درمان سميمان صادق النمر / الطبعة الثانية / الدار النمهذجية لمطباعة والنذر .

 

ذ1111

ذ3
يهنس دمحم آل مراد ، د. سندية مروان سمطان ، دار  االنتباه من منظهر اداري، د.نجمة

 . 0277االيام لمنذر والتهزيع 

 

ذ1112

ذ4
التدهيق الريادي نظرة تكاممية ، د. دمحم محمهد حامد المالحدن ، د. نجمة يهنس دمحم 

 آل مراد ، دار االيام لمنذر والتهزيع ، عمان ، االردن .

 

ذ

ذ5
المعرفة التدهيقية مدخل إلدارة االزمات التدهيقية دز نجمة يهنس دمحم / دز والء جمال 

 / عمان . 0202الدين النهري / الطبعة االولى / دار اكاديميهن لمنذر والتهزيع 
 

ذ1111
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