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 الطريَ الراتًُ
 
 
 

 الباغقالٌ ستىىد ستىد اوني عثىاُاالضي : 
 دِىك التقًٍُ :ادتاوعُ

 الػّادَ: واجطتري/ طالب دكتىزاه
 ودزع :المقب العمىٌ

 االختضاظ: ادازَ االعىاه
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 : عمىوا  الػدضًُامل .1

  عباع ستىىد ستىد اوني عثىاُ : االضي

 دِىك -ٓاكسّ  : العٍىاُ الدآي
 27524562338 :اهلاتفزقي 

 sozsaz92@yahoo.com  االميًن:

 
 ولاُ العىن:  .2

 جاوعُ دِىك التقًٍُ
 ٓاكسّ التقيناملعّد 
 ادازَ ادتىدَ الػاومُ  القطي

 
 
 الػّادا  ادتاوعًُ : .3

 زيذالتا                          ُحناُّ املادت            االختضاظ                  الػّادَ 
 2221           / ازبًنادازَ االعىاه         جاوعُ صالح الديَ            بلالىزيىع  
 2212               ادازَ االعىاه          جاوعُ دِىك                     واجطتري      

  
 وازضّا: الىظآف اليت .4

 إىل -وَ                        عىن فًّا ادتُّ اليت            عٍىاُ الىظًفُ 
 1/11/2213اىل  4/5/2213زٓظ قطي                   قطي االدازَ القاٌىًٌُ                 

 32/4/2213اىل  8/11/2212            وطؤوه وحدَ                عىاُ ادتىدَ             
 32/12/2228اىل  1/7/2227وقسز قطي                    قطي احملاضبُ                        

 23/11/2226اىل  1/1/2226 وطؤوه وحدَ                  وحدَ االحضاْ
         1/9/2225اىل  1/12/2223       وطؤوه وحدَ                 الىحدَ العمىًُ               

 
 

 
 املىاد اليت قاً بتدزيطّا .5

 خربَ التدزيظ

 وَ  اىل املادَ اللمًُ/ املعّد القطي
 2003 2004 احملاضبُ اذتلىوًُ التقين ٓاكسًّ.  لقاٌىًٌُاالدازَ ا

 2004 2006 وبادئ اإلدازَ التقين ٓاكسًّ.  االدازَ القاٌىًٌُ

 وبادئ االقتضاد التقين ٓاكسًّ.  احملاضبُ
2010 2009 

 اصىه البخث العمىٌ التقين ٓاكسًّ.  االدازَ القاٌىًٌُ/ احملاضبُ
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 أالحباث املٍػىزَ : .6
 الدوزيا : - أ
 امللاُ الطٍُ العدد اجملمُ عٍىاُ البخث  

الفطاد االدازٍ: التػدًط والتخمًن واملعادتُ باضتدداً منىذج   .1
 وقرتح

شاٌلى/ جاوعُ 
 صالح الديَ

اقمًي  2226 27
 كىزدضتاُ

2.  
اولاًٌُ تطبًق ادازَ ادتىدَ الػاومُ يف وطتػفِ زشكازٍ يف 
ازبًن: دزاضُ اضتطالعًُ آلزاْ عدد وَ اللىادز الىظًفًُ يف 

 املطتػفِ

شاٌلى/ جاوعُ 
 صالح الديَ

اقمًي  2227 29
 كىزدضتاُ

ادازَ الىقت لدّ القًادا  االدازيُ يف جاوعُ صالح الديَ:   .3
 عمِ زتىىعُ وَ كمًا  ادتاوعُ دزاضُ اضتطالعًُ

شاٌلى/ جاوعُ 
 صالح الديَ

اقمًي  2227 31
 كىزدضتاُ

اثس عٍاصس التفلري االبداعٌ يف عىمًا  ادازَ املعسفُ: دزاضُ   .4
 تطبًقًُ يف كمًُ االدازَ واالقتضاد جاوعُ صالح الديَ

شاٌلى/ جاوعُ 
 دِىك

اجملمد 
(14 )

 (1العدد )
اقمًي  2211

 كىزدضتاُ

أثري العدالُ التٍعًىًُ يف ابعاد االٌدواج الىظًفٌ: تػدًط ت  .5
دزاضُ آلزاْ عًٍُ وَ املىظفني والتدزيطًني يف عدد وَ 

شاٌلى/ جاوعُ 
 دِىك

اجملمد 
(14 )

اقمًي  2211
 كىزدضتاُ

 2009 3102 قىاٌني ارتدوُ املدًٌُ ٓاكسّ التقينً.  االدازَ القاٌىًٌُ

 2009 2010 ادازَ املىازد البػسُي التقين بسدزشً.  ادازَ االعىاه

 2010 2011 ادازَ التطىيق التقين بسدزشً.  ادازَ االعىاه

 2010 2011 حتسيس اللتب االدازُي التقين بسدزشً.  ادازَ االعىاه

 3103 3102 عالقا  العاوُال التقين ٓاكسًّ.  االدازَ القاٌىًٌُ

 ٌعي تىكًد ادتىد التقين ٓاكسّ ادازَ ادتىدَ الػاومُ

2015 3102 
 املقازٌُ املسجعًُ التقين ٓاكسًّ.  ادازَ ادتىدَ الػاومُ
 اضاضًا  ادازَ ادتىدَ الػاوُم التقين ٓاكسًّ.  ادازَ ادتىدَ الػاومُ
ا  ادازَ االٌتاج التقين بسدزشً.  ادازَ االعىاه  والعىًم
 احملاضبُ اذتلىوًُ التقين زواٌدش/ ارتاظ احملاضبُ

2016 3102 
ا  ادازيُ بالمغُ االٌملًصيُ التقين ٓاكسًّ.  ادازَ ادتىدَ الػاومُ  قسْا
 ادازَ التطىيق التقين بسدزشً.  ادازَ االعىاه

3102 3102 
 املقازٌُ املسجعًُ التقين ٓاكسًّ.  ادازَ ادتىدَ الػاومُ
 تًحًُااالدازَ االضرت جاوعُ جًّاُ/ ازبًن االدازَ الضخًُ
 ادازَ االوداد جاوعُ جًّاُ/ ازبًن االدازَ الضخًُ

 املقازٌُ املسجعًُ التقين ٓاكسًّ.  ادازَ ادتىدَ الػاومُ

3102 3102 
   Business Simulation جاوعُ جًّاُ/ ازبًن ادازَ االعىاه

 ادازَ املعسفُ ًّاُ/ ازبًنجاوعُ ج ادازَ االعىاه
 ادازَ ارتطس والتأوني جاوعُ جًّاُ/ ازبًن ادازَ االعىاه
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 (2العدد ) املعاِد التقًٍُ يف ًُِٔ التعمًي التقين ازبًن

6.  
  اثس خضآط القًادَ التخىيمًُ يف اعادَ ٍِدضُ عىمًا

االعىاه: دزاضُ تطبًقًُ آلزاْ عدد وَ القًادا  االدازيُ يف 
 كمًا  جاٌعُ صالح الديَ ازبًن

شاٌلى/ جاوعُ 
 صالح الديَ

اقمًي  2212 52
 كىزدضتاُ

اثس ابعاد القًادَ السؤيىيُ يف التعمي التٍعًىٌ: دزاضُ تطبًقًُ   .7
 آلزاْ زتىىعُ وَ القًادا  االدازيُ يف كمًا  جاوعُ دِىك

ى/ جاوعُ شاٌل
 دِىك

اجملمد 
(15) 

 (2العدد )
اقمًي  2212

 كىزدضتاُ

8.  
دوز فاعمًُ ٌعاً املعمىوا  االضرتاتًحًُ يف وساحن صٍع القساز 
السيادٍ: دزاضُ تطبًقًُ آلزاْ القًادا  )املديسيَ( يف عًٍُ وَ 

 غسكا  القطاع االٌػآٌ يف ستافعُ دِىك

شاٌلى/ جاوعُ 
 دِىك

اجملمد 
(16 )

 (1العدد )
اقمًي  2213

 كىزدضتاُ

9.  
اختباز العالقُ بني جىدَ اذتًاَ الىظًفًُ والقمق التٍعًىٌ: 

كمًا  عًٍُ وَ   لىظًفًُ يفاتطبًقًُ آلزاْ اللىادز دزاضُ 
 جاوعُ دِىك

اجملمُ العسبًُ 
 لالدازَ

اجملمد 
(34 )

 (2العدد )
مجّىزيُ  2214

 وضس العسبًُ

11.  
التٍعًىٌ: دزاضُ  دوز الرباعُ التٍعًىًُ يف اذتد وَ االًٌّاز

اضتطالعًُ آلزاْ عًٍُ وَ القًادا  االدازيُ يف كمًا  جاوعُ 
 دِىك

اجملمُ العسبًُ 
 لالدازَ

اجملمد 
(35) 

 (2العدد )
مجّىزيُ  2215

 وضس العسبًُ

اجملمُ العسبًُ  وظًفُ التدطًط االضرتاتًحٌ يف حتقًق ادتىدَ السياديُ  .11
 لالدازَ

 (2اجملمد )
العدد 

(36) 
زيُ مجّى 2216

 وضس العسبًُ

12.  
دزاضُ آلزاْ عًٍُ : التطىيق الىزدٍ تػدًط وصايا ووعىقا  

 وديٍُ ٓاكسّضىق يف العاومني وَ 
شاٌلى/ جاوعُ 
 صالح الديَ

اجملمد 
(19) 

 (6العدد )
2015 

اقمًي 
 كىزدضتاُ

13.  
تػدًط العالقُ بني التىاثن املٍعىٌ ووطببا  الضىت 

 َ املالكا  التدزيطًُعًٍُ ودزاضُ اضتطالعًُ آلزاْ املٍعىٌ: 
  دِىك فاكمتًا  جاوعُ عدد وَ يف

 (3) شاٌلى شاخى
(2) 

2215 
اقمًي 
 كىزدضتاُ

 
 

 املؤمتسا : - ب

 عٍىاُ املؤمتس عٍىاُ البخث  
ستن 
 ادتُّ املٍعىُ فرتَ االٌعقاد االٌعقاد

0.  
اضتثىاز العالقُ بني الركاْ 
االضرتاتًحٌ والطًادَ 

 االضرتاتًحًُ

ه لفاكميت القاٌىُ املؤمتس العمىٌ االو
 02/2/3102-00 دِىك واالدازَ يف جاوعُ دِىك

شاٌلؤيا 
 دِىك

3.  
اثس اضتثىاز زاع املاه البػسٍ يف 

 جىدَ اذتًاَ الىظًفًُ
املؤمتس العمىٌ االوه لفاكميت القاٌىُ 

 02/2/3102-00 دِىك واالدازَ يف جاوعُ دِىك
شاٌلؤيا 
 دِىك

2.  
 يف االضرتاتًحٌ التدطًط اضّاً

 السيادَ تطمبا و حتقًق

 االضرتاتًحًُ

 التعمًي يف االضرتاتًحٌ التدطًط

 وفاعمًُ اإلطاز جدلًُ" العالٌ

 املغىىُ
 جمىعُ وؤتُ 32/2/3102-32 االزدُ
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2.  
اضّاً صًاٌُ املىازد البػسيُ يف 

 تعصيص االبداع السيادٍ
 

لعمىٌ الدولٌ الثاٌٌ: املؤمتس ا
 02/2/3102-02 ضمًىاًٌُ ػسيُ وعاصسَالتٍىًُ الب

جاوعُ 
التٍىًُ 
 البػسيُ

2.  
حتديد دوز املّازا  السياديُ يف 

 االداْ السيادٍ
 

املؤمتس العمىٌ الدولٌ الثاٌٌ: 
 ػسيُ وعاصسَبالتٍىًُ ال

 02/2/3102-02 ضمًىاًٌُ
جاوعُ 
التٍىًُ 
 البػسيُ

2.  
حنى جاوعا  ذكًُ وَ خاله تبين 

 وعايري اذتىكىُ ادتاوعًُ

املؤمتس العمىٌ الدولٌ املػرتك: 
اذتىكىُ والتٍىًُ االدازيُ 

واالقتضاديُ يف املؤضطا / الىاقع 
 والطىىح

عىاُ/ 
 االزدُ

33-32/2/3102 

ادتاوعُ 
االزدًٌُ و 
جاوعُ قدع 
 املفتىحُ

2.  
دوز التدطًط االضرتاتًحٌ يف تعصيص 

 اضرتاتًحًا  االضتداوُ االبًًُٔ
املؤمتس العمىٌ الطادع دتاوعُ 

 32/2/3102-32 ضمًىاًٌُ التٍىًُ البػسيُ
جاوعُ 
التٍىًُ 
 البػسيُ

 

 عغىيُ المحاُ: .8

 
 ختضط المحٍُ والتازيذ االوس االدازٍزقي  المحٍُ  
 االوتخاٌا  30/2/3102( 0203) المحٍُ العمًا لالوتخاٌا  1
 التدزيب الضًفٌ 2/2/3102( 0223) المحٍُ العمًا لمتدزيب الضًفٌ 2
 طمبُغؤوُ ال 20/2/3102( 0111) خطُ قبىه الطمبُ 3
 غؤوُ الطمبُ 2/2/3102( 220) اٌغباط الطمبُ 4
 الػؤوُ العمىًُ 3/3/3102( 322) المحٍُ العمىًُ العمًا 5
 غؤوُ الطمبُ 03/03/3103( 2222) اٌغباط الطمبُ 6
 غؤوُ الطمبُ 0/2/3103( 0232) خطُ قبىه الطمبُ 7
 عاً 32/2/3103( 0221) دتٍُ االضتقباه/ وّسجاُ املعّد 8
 عاً 02/01/3100( 2220) ٍُ االعالً/ حفمُ التدسجدت 9

 عىاُ ادتىدَ 2/00/3101(  3232) المحٍُ العمًا لغىاُ ادتىدَ 11
 عاً 03/01/3101(  3231) دتٍُ االعالً/ حفمُ التدسج 11
 عاً 2/01/3112( 0202) دتٍُ وطريَ الطمبُ/ حفمُ التدسج 12
 االوتخاٌا  3/2/3112(  222) المحٍُ العمًا لالوتخاٌا  13
 عاً 20/2/3112( 222) دتٍُ املىضي الثقايف 14
 والًُ 02/00/3112( 0212) ادتسد ارتتاوٌ ملىجىدا  املعّد 15
 التدزيب الضًفٌ 32/2/3112(  232) المحٍُ العمًا لمتدزيب الضًفٌ 16
 غساْ وجتًّص 32/2/3112(  222) تىفري وطتمصوا  بٍايُ امللتبُ 17

العمىًُ لقطي ادازَ االعىاه/ اللمًُ  المحٍُ 18
 التقًٍُ ٓاكسّ

 المحٍُ العمىًُ 2/3/3102(  022)
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 . كتب الػلس والتقديس اليت حضن عمًّا .9
 املٍاضبُ زقي وتازيذ ادتُّ املاحنُ  
 2212 – 2229اوتخاٌا  وعىاُ جىدَ            3/12/2212(  14432) وشيس التعمًي العالٌ  .1

مًي التقين/ زٓاضُ ًُِٔ التع  .2
 ازبًن   

 تٍفًر املّاً املىكمُ            24/5/2212( 4187)

التدزيظ وااللتصاً  بتعمًىا  عىاُ              3/12/2211(  1524) املعّد التقين بسدزش      .3
 ادتىدَ  

               16/7/2213(  1846) زًٓظ جاوعُ دِىك التقًٍُ        .4
عَ حقىق تٍعًي وزغُ عىن 

 واجبا  املىظفو

               21/5/2215(  152) زًٓظ جاوعُ دِىك التقًٍُ        .5
تٍعًي زتىىعُ وزش عىن عمِ 

عَ فَ التعاون وع  وطتىّ ادتاوعُ
 املسؤضني

   
 

 ٌػاطا  اخسّ. .12

 
 وديس ولتب وازفني لعىن دزاضا  ادتدوّ االقتضاديُ -


