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 انًؤْالخ انعهًيح :أٔالا   

 

ا     : انرذسج انٕظيفيثاَيا

 

 

ا    : انرذسيظ اندايعيثانثا

 انى -يٍ  انفرشج اندايعح اندٓح )انًعٓذ / انكهيح( خ

 ٔنحذ االٌ-3007 انًٕصم كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد 1

 

 حانذسخ

 انعهًيح
 انراسيخ حانكــهيــــ حاندايع

 3008-3007 اإلداسج ٔاالقرصاد انًٕصم تكانٕسيٕط

 3033-3033 اإلداسج ٔاالقرصاد انًٕصم انًاخغريش

    انذكرٕساِ

 انى -انفرشج يٍ  حاندٓ حانٕظيف خ

 و. تاحث 3
كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد/ قغى َظى انًعهٕياخ 

 االداسيح
3007-3008 

3 
طانة دساعاخ 

 عهيا/ياخغريش
 3033-3008 كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد

 كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد/شعثح انذساعاخ انعهيا تاحث 2
أشٓش يٍ  7نًذج 

37/33/3033 

 كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد/قغى إداسج انرغٕيق ذذسيغي 6
ٔنحذ -38/2/3033يٍ 

 االٌ

7 
يغؤٔل شعثح انذساعاخ 

 انعهيا
 كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد

20/6/3033- 

8/7/3032 

8 
يغؤٔل ٔحذج ضًاٌ 

 اندٕدج 
 كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد

33/2/3030-

33/30/3030 

7 
يغؤٔل شعثح ضًاٌ 

 اندٕدج ٔذقييى االداء
 كهيح اإلداسج ٔاالقرصاد

ٔنغايح  -33/30/3030

 االٌ

9 
انًُغق انصحي نكهيح 

 اإلداسج ٔاالقرصاد

األٔنيح يشكض انشعايح انصحيح -خايعح انًٕصم 

 اندايعيح

ٔنغايح  37/30/3038

 االٌ
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 فيٓا دانري شاسكانعهًيح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : خايغا 

 َٕع انًشاسكح يحم اَعقادْا انراسيخ انعُٕاٌ خ

انًشبسكخ ثبنُذٔح انعهًٛخ االٔنٗ نمغى َظى   .1

انًعهٕيبد االداسٚخ رؾذ شعبس َظى ٔركُٕنٕعٛب 

ايكبَبد انؾبظش ٔافبق  االرصبالد:انًعهٕيبد 

 انًغزمجم

2002 

كهٛخ االداسح 

ٔااللزصبد / 

 عبيعخ انًٕصم

ععٕ نغُخ 

 رؾعٛشٚخ

انًشبسكخ ثبنًإرًش انعهًٙ انخبيظ نكهٛخ اإلداسح   .2

ٔااللزصبد / عبيعخ انًٕصم رؾذ عُٕاٌ " انشٚبدح 

 ٔركبء األعًبل فٙ انًُظًبد انعشالٛخ " 

2012 

كهٛخ االداسح 

ٔااللزصبد / 

 عبيعخ انًٕصم

ععٕ نغُخ 

 رؾعٛشٚخ

انًشبسكخ ثبنًإرًش انعهًٙ انضبَٙ نهكهٛخ انزمُٛخ   .3

االداسٚخ / ثغذاد رؾذ عُٕاٌ انًعهٕيبرٛخ سكٛضح 

 اعبط فٙ ثُبء انًُظًبد انعشالٛخ ٔرطٕٚشْب 

2012 
انكهٛخ انزمُٛخ 

 االداسٚخ / ثغذاد
 ثبؽش

انًشبسكخ فٙ انًإرًش انذٔنٙ انغُٕ٘ انضبَٙ عشش   .4

ثعُٕاٌ ساط انًبل انجشش٘ فٙ الزصبد  نألعًبل

 انًعشفٛخ / عبيعخ انضٚزَٕخ االسدَٛخ

2013 

كهٛخ االلزصبد 

ٔانعهٕو االداسٚخ / 

 االسدٌ

 ثبؽش

انًشبسكخ ثبنًإرًش انعهًٙ انذٔنٙ االٔل نكهٛخ   .5

فبكٕنزٙ انمبٌَٕ ٔاالداسح رؾذ شعبس َؾٕ ثٛئخ 

 اعزضًبس افعم/ عبيعخ دْٕن

2013 

انمبٌَٕ  فبكٕنزٙ

ٔاالداسح / عبيعخ 

 دْٕن

 ثبؽش
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انًشبسكخ فٙ انًإرًش انعهًٙ انذٔنٙ االٔل نغبيعخ   .6 

عٛٓبٌ رؾذ شعبس ثؾش عهًٙ يزًٛض .. ركُٕنٕعٛب 

 يزمذيخ 

2014 
عبيعخ عٛٓبٌ 

 /اسثٛم
 ثبؽش

ٔسشخ انعًم االٔنٗ نمغًٙ اداسح  ثأعًبلانًشبسكخ   .7

انزغٕٚك ٔاداسح انًإعغبد انغٛبؽٛخ ٔانفُذلٛخ 

ثعُٕاٌ انزغٕٚك انغٛبؽٙ / انًعٕلبد ٔافبق 

 انُٕٓض

2014 

كهٛخ االداسح 

ٔااللزصبد / 

 عبيعخ انًٕصم

ثبؽش ٔععٕ 

نغُخ رؾعٛشٚخ 

 ٔيمشسْب

انًشبسكخ ثبنًإرًش انذٔنٙ االٔل نكهٛخ انكزبة   .2

انغبيعخ ٔثبنزعبٌٔ يع عبيعخ نَٕذ انغٕٚذٚخ 

LUND  ٍرؾذ شعش  11/10/2017-12نهفزشح ي

 ثبنعهى َشرمٙ ثبنًغزًع 

2017 
كهٛخ انكزبة 

 انغبيعخ / كشكٕن
 ثبؽش

انًشبسكخ ثأعًبل ٔسشخ انعًم انضبَٛخ نمغى اداسح   .1

األيضم نهًٛبِ ثبعزًبد انزغٕٚك ثعُٕاٌ االعزخذاو 

 يفبْٛى رغٕٚمٛخ يعبصشح

2012 

كهٛخ االداسح 

ٔااللزصبد / 

 عبيعخ انًٕصم

ثبؽش ٔععٕ 

نغُخ رؾعٛشٚخ 

 ٔيمشس انهغُخ

انًشبسكخ ثأعًبل ٔسشخ انعًم انًشزشكخ نمغى اداسح   .10

انزغٕٚك ٔكهٛخ انصٛذنخ ثعُٕاٌ انزغٕٚك انذٔائٙ فٙ 

 يؾبفظخ َُٕٖٛ انٕالع ٔعجم انُٕٓض

2012 

كهٛخ االداسح 

ٔااللزصبد / 

 عبيعخ انًٕصم

ثبؽش ٔععٕ 

نغُخ رؾعٛشٚخ 

 ٔيمشس انهغُخ

انعًم انًٕعٕيخ اؽزغبة  انًشبسكخ ثأعًبل ٔسشخ  .11

 يإششاد رمٛٛى أداء األلغبو انعهًٛخ
2011 

كهٛخ انُٓذعخ/ 

 عبيعخ انًٕصم
 ؽعٕس

12.  
انًشبسكخ فٙ انذٔسح انزذسٚجٛخ انًٕعٕيخ اعزخذاو 

 ئداسح ٔرٕصٛك انًصبدس انعهًٛخثشَبيظ يُذنٙ فٙ 
2011 

كهٛخ االداسح 

ٔااللزصبد / 

 عبيعخ انًٕصم

 ؽعٕس

13.  
انًشبسكخ فٙ انًغبق انزذسٚجٙ االنكزشَٔٙ "اَزشَذ 

 األشٛبء" 
2011 

يُصخ 

ادسان/عبيعخ 

 انًهكخ ساَٛب

 ؽعٕس

14.  
انًشبسكخ فٙ انٕسشخ انذٔسح انزذسٚجٛخ االنكزشَٔٛخ 

 انعشالٛخ""االيٍ انغٛجشاَٙ ٔيٕالع انٕٚت 
2011 

اكبدًٚٛخ 

عٛغكٕ/كهٛخ 

 انًُصٕس انغبيعخ

 ؽعٕس

15.  
( ٔسشخ ٔدٔسح رذسٚجٛخ 40انًشبسكخ ثًب ٚضٚذ عٍ )

 َٔذٔح انكزشَٔٛخ 
2011 

انغبيعبد انعشالٛخ 

/عجش انًُصبد 

 االنكزشَٔٛخ

 ؽعٕس

انًشبسكخ فٙ انًإرًش انذٔنٙ انضبَٙ نُمبثخ   .16

ثبنزعبٌٔ يع عبيعخ صالػ  انعشالٍٛٛ األكبدًٍٚٛٛ

انذٍٚ لعبٚب انزعهٛى ٔرؾذٚبرّ فٙ ظم انزطٕساد 

 انًعشفٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ انًزغبسعخ.

2020 
عبيعخ صالػ 

 انذٍٚ/اسثٛم
 ؽعٕس

انًشبسكخ فٙ ٔسشخ انعًم انزذسٚجٛخ انًٕعٕيخ   .17

انًغالد انعهًٛخ انعبنًٛخ ٔكٛفٛخ اخزٛبس انًغهخ 

 انًُبعجخ

2020 

عبيعخ صالػ 

انذٍٚ/كهٛخ انزشثٛخ 

 االعبعٛخ

 ؽعٕس
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انًشبسكخ فٙ انٕسشخ االنكزشَٔٛخ نمغى انًؾبعجخ   .12 

ٔانًٕعٕيخ) افبق اصالػ انُظى انًؾبعجٛخ فٙ 

 انعشاق(

2020 

كهٛخ اإلداسح 

ٔااللزصبد/ عبيعخ 

 انًٕصم

 ؽعٕس

انًشبسكخ فٙ انُذٔح االنكزشَٔٛخ نمغى ئداسح انزغٕٚك   .11

نًُظًبد االعًبل يب ثعذ ثعُٕاٌ )انشؤٚب انزغٕٚمٛخ 

 عبئؾخ كٕسَٔب(

2021 

كهٛخ اإلداسح 

ٔااللزصبد/ عبيعخ 

 انًٕصم

ععٕ نغُخ 

 انزؾعٛشٚخ

انًشبسكخ ثٕسشخ انعًم انًٕعٕيخ )غشق ادخبل   .20

 انجؾٕس انعهًٛخ فٙ يُظٕيخ انزمٛٛى االنكزشَٔٙ(
2021 

كهٛخ اٜداة/ 

 عبيعخ انًٕصم
 ؽعٕس

 ) االنكزشَٔٛخ انًٕعٕيخانًشبسكخ فٙ ٔسشخ انعًم   .21

انعٕاثػ -انٛخ يهئ اعزًبسح انزمٕٚى انغُٕ٘

 ٔانزعهًٛبد(

2021 

كهٛخ اإلداسح 

ٔااللزصبد/ عبيعخ 

 انًٕصم

يؾبظش أعبعٙ 

 فٙ انٕسشخ

انًشبسكخ فٙ انُذٔح االنكزشَٔٛخ نمغى ئداسح انزغٕٚك   .22

ثعُٕاٌ )انشؤٚب انزغٕٚمٛخ نًُظًبد االعًبل يب ثعذ 

 عبئؾخ كٕسَٔب(

2021 

كهٛخ اإلداسح 

ٔااللزصبد/ عبيعخ 

 انًٕصم

انًشبسكخ ثضالصخ 

أٔساق ثؾضٛخ 

 يشزشكخ

23.  
انًشبسكخ فٙ انٕسشخ االفزشاظٛخ )رمبَخ ايٍ 

 انًعهٕيبد(
2021 

انًكزجخ 

انًشكضٚخ/عبيعخ 

 انًٕصم

 ؽعٕس

ذ

ذ  
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 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذداددا  

 خارج الكلية ل الكليةخاد
ؽدددٕل اعدددذاد اندددشلى اندددذٔنٙ انًعدددش   عدددًُبسرمدددذٚى 

 نهجبؽش

رعبٌٔ يشزشن يع انًعٓذ انزمُٙ/أَظًخ انًعهٕيدبد يدٍ 

 اعم رُصٛت يُصخ رعبٌٔ انكزشَٔٙ

 Bitcoinرمذٚى عًُبس ؽٕل انعًهخ االنكزشَٔٛخ 
انًغبًْخ فدٙ سعدى يخططدبد رٕظدؼ شدجكخ االَزشَدذ 

 فٙ عبيعخ انًٕصم ٔانخذيبد انًمذيخ فٛٓب

 انجدبؽضٍٛرمذٚى عًُبس ؽٕل انٛخ الشدزشان فدٙ يُصدخ 

 اسٚذ

انًغددبًْخ فددٙ رُصددٛت يُظٕيددخ ؽبعددٕثٛخ فددٙ دائددشح 

 انعشثخ /االٚغش

رمددذٚى عددًُبس ؽددٕل انٛددخ االشددزشان ثًُصددخ انجددبؽضٍٛ 

Research Gate 

انًشبسكخ فٙ انًإرًش انعهًٙ اندذٔنٙ االفزشاظدٙ اندز٘ 

انششددٛذ نهزعهددٛى ألبيددّ لغددى االلزصددبد ثبنزعددبٌٔ يددع كهٛددخ 

 ثصفخ ؽعٕس 2021/اة/11انًخزهػ فٙ 

  رصًٛى َظبو يغبَٛخ انزعهٛى ٔثشاءح انزيخ االنكزشَٔٙ

رصدددًٛى َظددددبو أسشددددفخ انكزدددت انصددددبدسح ٔانددددٕاسدح 

 االنكزشَٔٙ
 

رصددًٛى َظددبو لبعددذح يعهٕيددبد انًكزجددخ االفزشاظددٛخ 

 انعشالٛخ نزذسٚغٙ لغى اداسح انزغٕٚك
 

سلًٛددخ رؾددذ عُددٕاٌ يغهددخ رصددًٛى ٔئصددذاس يغهددخ 

 انُظى انشلًٛخ نمغى َظى انًعهٕيبد االداسٚخ.
 

دٔسح ؽٕل انٛخ انجؾش فٙ انًٕالع انشصُٛخ ٔاعزخذاو ثشَبيظ 

نطهجددخ انذساعددبد انعهٛددب فددٙ لغددى  endnote ئداسح انًشاعددع

 ئداسح انزغٕٚك
 

عهغددهخ دٔساد نطهجدددخ انجكدددبنٕسٕٚط ؽددٕل كٛفٛدددخ االَعدددًبو 

  نًُصبد انزعهٛى االنكزشَٔٙ ٔانزعبيم ٔاالعزخذاو

 أوذتطويرذالتعؾقم:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذدابعا 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

رمبَبد انزعبٌٔ االنكزشَٔٙ ٔدٔسْب فٙ ثُبء فشق انعًم  1

 االفزشاظٛخ
انًإرًش انعهًٙ انضبَٙ نهكهٛخ 

 انزمُٛخ االداسٚخ/ثغذاد
2012 



 

 

 ٔانثحث انعهًي ٔصاسج انرعهيى انعاني

 خايعح انًٕصم

 كهيح االداسج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔذقٕيى االداء
 

 2 
االداسح االنكزشَٔٛخ يٍ يُظٕس انزكبء االصطُبعٙ يؾبكبح 

نزمُٛبد انٕكٛم انزكٙ / إًَٔرط يمزشػ نهغٛطشح عهٗ ؽشكخ 

 انًشكجبد داخم انؾشو انغبيعٙ

انًإرًش انعهًٙ انعبنًٙ االٔل 

فٙ عبيعخ دْٕن / َؾٕ ثٛئخ 

 اعزضًبس افعم
2013 

3 
رطٕٚش سأط انًبل رصًٛى ؽمٛجخ رذسٚت انكزشَٔٛخ ٔأصشْب فٙ 

انفكش٘ / إًَرط يمزشػ ثبنزطجٛك عهٗ يكزت انزعهٛى انًغزًش 

 فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/عبيعخ انًٕصم

انًإرًش انعهًٙ انذٔنٙ انضبَٙ 

عشش/كهٛخ االلزصبد ٔانعهٕو 

اإلداسٚخ/عبيعخ انضٚزَٕخ 

 االسدٌ

2013 

 انؾٕعجخ انغؾبثٛخ ئغبسانزعبٌٔ االنكزشَٔٙ فٙ  4

 يمزشػ نهًُظًبد االكبدًٚٛخإًَرط 

عبيعخ عٛٓبٌ/أسثٛم/ٔلبئع 

 انًإرًش انذٔنٙ االٔل
2014 

ذ5
دساعخ  –دٔس َظى انًعهٕيبد اإلداسٚخ فٙ ئداسح االصيبد 

 رطجٛمٛخ فٙ ثعط كهٛبد عبيعخ انًٕصم

يغهخ  -كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد 

عبيعخ كشكٕن نهعهٕو اإلداسٚخ 

 ٔااللزصبدٚخ

2018 

ذ6
انغؾبثٙ كأنٛخ نزًُٛخ ساط انًبل انجشش٘ فٙ انزذسٚت 

انًُظًبد انزعهًٛٛخ / دساعخ اعزطالعٛخ ٜساء عُٛخ يٍ 

 رذسٚغٙ عبيعخ انًٕصم

يغهخ ركشٚذ نهعهٕو االداسٚخ 

 ٔااللزصبدٚخ
2018 
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ذ8
 رٕظٛف سأط انًبل االعزًبعٙ فٙ رًُٛخ انزغٕٚك انشلًٙ

دساعخ اعزطالعٛخ ٜساء عُٛخ يٍ انعبيهٍٛ فٙ ششكبد 

 االَزشَذ انًُضنٙ فٙ يذُٚخ انًٕصم

انًإرًش انذٔنٙ انضبَٙ نكهٛخ 

 األعًبل/عبيعخ عذاسا االسدٌ
2021 

9 
انًشبسكخ ثبنٕسلخ انجؾضٛخ انًٕعٕيخ )ؽٕكًخ رمُٛخ 

انًعهٕيبد ٔاالرصبالد أعبط انُغبػ َؾٕ رؾٕل سلًٙ 

 َبعؼ نزطجٛك يفبْٛى انؾكٕيخ االنكزشَٔٛخ فٙ انعشاق(

انُذٔح انعهًٛخ االنكزشَٔٛخ 

انضبَٛخ نمغى َظى انًعهٕيبد 

 االداسٚخ

22-3-2021 

 

 احملؾقةذوالدولقةهلقئاتذالعؾؿقةذاعضويةذذ:ثامـا 

 انزغٕٚك.ععٕ انهغُخ االيزؾبَٛخ فٙ لغى اداسح  .1

 انعشالٛخ.ععٕ اسرجبغ انًكزجخ االفزشاظٛخ  .2

 ععٕ فٙ نغُخ األداء انغبيعٙ فٙ لغى اداسح انزغٕٚك .3

 انزغٕٚك.ععٕ انهغُخ انزؾعٛشٚخ نهُذٔح انعهًٛخ االٔنٗ فٙ لغى اداسح  .4

 ٚك.انزغٕععٕ نغُخ انزذسٚت انصٛفٙ فٙ لغى اداسح  .5

 انزغٕٚك.ععٕ نغُخ انغٕدح فٙ لغى اداسح  .6

 ٔااللزصبد.ععٕ نغُخ دساعخ عًم نٕؽبد اعالَبد انكزشَٔٛخ فٙ كهٛخ االداسح  .7

 .2013-2012سئٛظ نغُخ اعزمجبل انطهجخ انًزمذيٍٛ نهذساعبد انعهٛب نهعبو  .2

 ٔااللزصبد.ععٕ انهغُخ انًغبَذح نهًإرًش انعهًٙ انخبيظ نكهٛخ االداسح  .1

 نغُخ رمذٚى انٛخ رطجٛك الشاس ثؾٕس غهجخ انذساعبد انعهٛب فٙ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ععٕ ٔيمشس .10

 .2012عٕدح انطهجخ انًشلُخ لٕٛدْى انٗ يمبعذ انذساعخ نهعبو  ظٕاثػععٕ نغُخ رطجٛك  .11



 

 

 ٔانثحث انعهًي ٔصاسج انرعهيى انعاني

 خايعح انًٕصم

 كهيح االداسج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔذقٕيى االداء
 

 انعهٛب.انذساعبد  ألعًبلسئٛظ نغُخ االسشفخ االنكزشَٔٛخ  .12 

 انزغٕٚك.فٙ لغى اداسح  2017 –نغبٚخ ٔ -2013 نألعٕاوععٕ نغُخ رذلٛك ؽبالد انطهجخ  .13

 ععٕ انهغُخ انًشكضٚخ نزمٕٚى األداء انًإعغٙ نغبيعخ انًٕصم ثًٕعت االيش انغبيعٙ .14

 .3/1/2011فٙ  1/13/12617

 .2020-2011ععٕ فشٚك انزعهٛى االنكزشَٔٙ نمغى ئداسح انزغٕٚك نهعبو انذساعٙ  .15

-2011اإلداسح ٔااللزصددبد نهعددبو انذساعددٙععددٕ انهغُددخ انًشكضٚددخ ناليزؾبَددبد االنكزشَٔٛددخ نكهٛددخ  .16

2020 

 نمغى ئداسح انزغٕٚك 2020-2011ععٕ نغُخ ظًبٌ انغٕدح ٔاالعزًبدٚخ ٔانزمٛٛى انزارٙ نهعبو  .17

ععٕ انهغُخ انخبصخ ثبرخدبر اإلعدشاءاد انالصيدخ الَعدًبو كهٛدخ اإلداسح ٔااللزصدبد اندٗ انزصدُٛفبد  .12

 14/11/2011فٙ  762انعبنًٛخ ثًٕعت االيش 

نغُدددخ فشٚددك كزبثدددخ رمشٚدددش انزمٛددٛى اندددزارٙ نكهٛدددخ اإلداسح ٔااللزصددبد ثًٕعدددت االيدددش اإلداس٘ ععددٕ  .11

 1/10/2020فٙ  1/3/2727

فدٙ  3/7/3315ععٕ نغُخ ادخبل دسعبد االيزؾبٌ انزُبفغٙ نطهجخ انذساعبد انعهٛب ثًٕعت االيدش  .20

26/10/2020 

 5/11/2020فٙ  1/3/3645ععٕ نغُخ اَشبء لبعخ انكزشَٔٛخ فٙ كهٛزُب ثًٕعت االيش  .21

فدددٙ  1/3/4173ععدددٕ نغُدددخ اَشدددبء يٕلدددع انكزشَٔدددٙ نهًكزجدددخ انشلًٛدددخ نكهٛزُدددب ثًٕعدددت االيدددش  .22

20/12/2020 

 .4/1/2021فٙ  1/3/43ععٕ نغُخ يزبثعخ انذٔاو ٔفك انزعهٛى انًذيظ فٙ كهٛزُب ثًٕعت االيش  .23

 .25/1/2021فٙ  1/3/732 ععٕ انهغُخ انًكهفخ ثزٓٛئخ انًخزجشاد نهزمٛٛى انغُٕ٘ ثًٕعت االيش .24

ععددٕ نغُددخ انددذعى انفُددٙ نهٕسشددخ انًٕعددٕيخ انشؤٚددخ انًغددزمجهٛخ نًُظًددبد االعًددبل يددب ثعددذ عبئؾددخ  .25

 .25/1/2021فٙ  1/3/733/ لغى ئداسح انزغٕٚك ثًٕعت االيش  كٕسَٔب

ععدددٕ نغُدددخ ئعدددبدح انكٛجدددم انعدددٕئٙ نهعًدددم فدددٙ كهٛدددخ اإلداسح ٔااللزصدددبد ثًٕعدددت االيدددش اإلداس٘  .26

 .26/1/2021فٙ  1/3/715

ععددٕ نغُددخ اعددذاد انفشٚددك انطهجددٙ انًًضددم نكهٛزُددب فددٙ انًغددبثمبد انعهًٛددخ ثًٕعددت االيددش اإلداس٘  .27

 .11/2/2021فٙ  1/3/1122

 1/3/1665ععٕ نغُخ يزبثعخ انزعهٛى االنكزشَٔدٙ ثكهٛدخ اإلداسح ٔااللزصدبد ثًٕعدت االيدش اإلداس٘  .22

 .11/3/2021فٙ 

فددٙ  1/3/1777فدٙ األلغددبو انعهًٛدخ ثًٕعددت االيدش اإلداس٘  ععدٕ نغُدخ رددذلٛك يهفدبد انزذسٚغددٍٛٛ .21

12/3/2021. 

ثًٕعدت االيدش اإلداس٘  2022-2021ععٕ نغُخ ادخبل دسعبد االيزؾبٌ انزُبفغٙ نهعبو انذساعٙ  .30

 .17/6/2021فٙ  1/3/3312

يخٕل كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد فدٙ سفدع انًٕلدف انٛدٕيٙ ناليزؾبَدبد انؾعدٕسٚخ ٔاالنكزشَٔٛدخ عهدٗ  .31

 2/2/2021فٙ  1/3/4254ُظٕيخ انٕصاسح ثًٕعت االيش ي

ثًٕعدت االيدش اإلداس٘  2020-2011ععٕ نغُخ رذلٛك االعزشاظبد عهٗ َزبئظ رمٛٛى األداء نهعبو  .32

 7/1/2021فٙ  1/3/5656

 1/3/5061ععٕ نغُخ ششاء أعٓضح ركٛٛف نهمبعبد انذساعٛخ أللغبو كهٛزُب ثًٕعت االيدش اإلداس٘  .33

 .22/2/2021فٙ 
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 خايعح انًٕصم

 كهيح االداسج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔذقٕيى االداء
 

 
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽر:ذتادعا 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 انجاز اعسال المجشة االمتحانية والسذاركة في السراقبات  .3

 

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/1394
44/7/7007 

كمية اإلدارة  تديير اعسال مكتب قدم االقتراد  .3
 واالقتراد

في  9/3/3335
47/9/7007 

كمية اإلدارة  اقامة وتأسيس مختبر التقشيات السعمهماتية  .2
 واالقتراد

في  9/3/3733
47/1/7003 

كمية اإلدارة  اصدار اعداد شهرية من مجمة الشظم الرقسية  .6
 واالقتراد

في  9/3/1533
45/5/7003 

كمية اإلدارة  اعسال تأسيس السكتبة الرقسية  .7
 واالقتراد

في  9/3/3347
1/44/7003 

كمية اإلدارة  بشاء نظم الكترونية  .8
 واالقتراد

في  9/3/40307
34/47/7003 

كمية اإلدارة  اعسال المجشة االمتحانية  .7
 واالقتراد

في  9/3/4590
43/3/7009 

كمية اإلدارة  السذاركة في دورة تقانة السعمهمات في اكاديسية سيدكه  .9
 واالقتراد

في  9/3/1174
77/7/7009 

كمية اإلدارة  اعسال مجانية التعميم  .8
 واالقتراد

في  9/3/1740
3/7/7009 

كمية اإلدارة  لجشة فحص واستالم السذتريات  .30
 واالقتراد

في  9/3/5159
41/40/7009 

كمية اإلدارة  7044تثسين جههد خالل العام   .33
 واالقتراد

في  9/3/47104
43/47/7044 

والمممممهاردة االلكترونيمممممة فمممممي قدمممممم ترمممممسيم مشظهممممممة الرمممممادرة   .33
 التدهيق

كمية االدارة 
 واالقتراد

في  9/3/3397
47/5/7047 

الجهمممهد السبةولمممة فمممي العسممم. ممممي الدممميد م  العسيمممد لمذممم ون   .32
 العمسية

كمية االدارة 
 واالقتراد

في  9/3/3313
73/40/7047 

كمية االدارة  لجشة استقبال طمبة الدراسات العميا  .36
 واالقتراد

في  9/3/3575
71/40/7047 

عن الجههد السبةولة في االشراف العمسي عمى تمدريب طمبمة   .37
 كميتشا خالل العطمة الريفية

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/43905
70/47/7047 

كمية اإلدارة  عن الجههد السبةولة في اعسال الس تسر العمسي الخامس  .38
 واالقتراد

في  9/3/341
41/4/7043 



 

 

 ٔانثحث انعهًي ٔصاسج انرعهيى انعاني

 خايعح انًٕصم

 كهيح االداسج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔذقٕيى االداء
 

خمممالل فتممممرة االمتحانمممات الشهانيمممة الممممدورين الجهمممهد السبةولمممة   .37 
 7047الثاني والثالث لمعام 

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/4131
47/7/7043 

لمجههد الطيبة السبةولمة خمالل تمهلي مهمام مدم ول الدراسمات   .39
 العميا

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/3335
3/3/7043 

االشممممراف عمممممى الطمبممممة خممممالل العطمممممة الرمممميفية فممممي دوانممممر   .38
 الدولة 

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/43779
49/47/7043 

لمجهممهد السبةولممة فممي لجشممة االمتحانممات ونذمماطات قدممم  دارة   .30
 التدهيق

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/3573
3/3/7041 

لهرشمة العسم. الجههد الستسيمةة فمي اعسمال المجشمة التحزميرية   .33
 السهسهمة التدهيق الدياحي السعهقات وافاق الشههض

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/3934
49/3/7041 

الجهممممهد الطيبممممة فممممي اعسممممال المجشممممة االمتحانيممممة لقدممممم  دارة   .33
 التدهيق

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/7174
71/47/7047 

كمية اإلدارة  7047-7045تدقيق حاالت الطمبة الخريجين لمعام   .32
 واالقتراد

في  5/3/4337
5/3/7043 

الجهمممهد الطيبمممة فمممي متااعمممة حممماالت الطمبمممة والتمممدريس لسمممهاد   .36
دراسية متعددة في مهاقمي  كركمهك د دكمهك والسهصم. لمدمشة 

 7047-7045الدراسية 

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/701
3/4/7043 

والسممممي عممممى طمبمممة  الجهمممهد السبةولمممة فمممي االشمممراف العمسمممي  .37
 7047و7045و7043كميتشا ولجسيي االقدام لألعهام 

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/7507
3/1/7043 

جامعة  7043أعزاء المجان االمتحانية لمعام   .38
 30/7/7043 السهص.

شممكر وتقممدنر عممن الجهممهد السبةولممة فممي اعسممال ورشممة العسمم.   .37
 مي كمية الريدلة

كمية اإلدارة 
 47/47/7043 واالقتراد

رناسة جامعة  شكر وتقدنر عن العس. في المجشة االمتحانية  .39
 34/47/7043 السهص.

كمية اإلدارة  شكر وتقدنر عن العس. في المجان االمتحانية  .38
 7/44/7049 واالقتراد

شمممممكر وتقمممممدنر عمممممن الجهمممممهد السبةولمممممة فمممممي تطمممممهير السهقمممممي   .20
 االلكتروني لكمية اإلدارة واالقتراد

 كمية اإلدارة
 44/47/7049 واالقتراد

شممكر وتقممدنر عممن السذمماركة فممي الحسمممة التطهعيممة لتشظيمم    .23
 الحرم الجامعي

كمية اإلدارة 
 49/47/7049 واالقتراد

شمممكر وتقمممدنر عمممن السدممماكسة فمممي تطبيمممق مفممماكيم الحهسمممبة   .23
 الدحابية في لجشة الجهدة لقدم  دارة التدهيق

كمية اإلدارة 
 3/4/7070 واالقتراد

وتقدنر عن الجههد السبةولة في عزمهية لجمان الجمهدة شكر   .22
 7049-7043واالعتسادية وتقييم األداء لمعام 

كمية اإلدارة 
 3/4/7070 واالقتراد

شمممكر وتقمممدنر عمممن الجهمممهد السبةولمممة فمممي لجشمممة المممدخهل المممى   .26
 الترشيفات العالسية

كمية اإلدارة 
 70/4/7070 واالقتراد

فممممممي لجشممممممة الممممممدعم شممممممكر وتقممممممدنر عممممممن الجهممممممهد السبةولممممممة   .27
 االلكتروني والفشي لالمتحانات في قدم  دارة التدهيق

كمية اإلدارة 
 47/5/7070 واالقتراد



 

 

 ٔانثحث انعهًي ٔصاسج انرعهيى انعاني

 خايعح انًٕصم

 كهيح االداسج ٔاالقرصاد

   شعثح ضًاٌ اندٕدج ٔذقٕيى االداء
 

 28.  
شممممكر وتقممممدنر عممممن الجهممممهد السبةولممممة فممممي المجشممممة السركةيممممة 
لالمتحانممات االلكترونيممة لطمبممة الدراسممات العميمما لكميممة اإلدارة 

 واالقتراد
كمية اإلدارة 
 43/7/7070 واالقتراد

وتقممممدنر عممممن الجهممممهد السبةولممممة فممممي اختبممممار السشرممممة شممممكر   .27
في  4317و/ م  وزارة التجارة االلكترونية لمبطاقة التسهيشية

43/40/7070 
شممكر وتقممدنر عممن الجممهد السبةولممة فممي اعسممال لجممان الجممهدة   .29

 واالعتسادية
كمية اإلدارة 
 واالقتراد

قي  9/3/3371
73/47/7070 

 قامممممممة الشممممممدوة شممممممكر وتقممممممدنر عممممممن الجهممممممهد السبةولممممممة فممممممي   .28
 االلكترونية لقدم  دارة التدهيق

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/7707
47/1/7074 

شكر وتقدنر عن الجههد السبةولة في االشمراف عممى صميانة   .60
 الكيب. الزهني لكمية اإلدارة واالقتراد

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/7374
3/3/7074 

عن الجههد السبةولة في أداء مهامشا فمي شمعبة  شكر وتقدنر  .63
 ضسان الجهدة وتقهيم االداء

كمية اإلدارة 
 واالقتراد

في  9/3/3307
71/5/7074 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عاذرا 

 اتــالؾغذ:احدىذعشر 

 انعشثٛخ .3

 االَكهٛضٚخ .3
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