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 د.حقدرذجوادذ  ادلوازغةذاظعاعةذيفذاظعراقذادبابهذودبلذععاجلته سجز اثريذجربذذدػان 0

 د.حدنذذاطرذ ادلاظقةذوذتأثريػاذسؾىذاظـؿوذاالضتصاد االذدواق امحدذحقدرذػاتف 7

 د.حدنذذاطرذ ادلاظقةذوذتأثريػاذسؾىذاظـؿوذاالضتصاد االذدواق امحدذداملذحمؿد 3

 د.حدنذذاطرذ اظرطزيذاظعراضيذفذادارةذاظدقادة دورذاظبـك امحدذعاجدذ 4

 د.حدنذذاطرذ اظـؼدؼة ابراػقمذخؾقل 5

 د.حدنذطرؼم اػؿقةذختػقضذتؽاظقفذاجلودةذظتحؼققذادلقزةذاظتـاصدقةذ امحدذػاديذجػات 6

 اعريذخضريذ 7
تؼققمذعداػؿةذاالدتثؿارذاألجـيبذاظغريذعباذرذيفذدوقذ

 اظعراقذظألوراقذادلاظقة
 د.حدنذطرؼم

 اصقلذحدن 8
تؼققمذعداػؿةذاالدتثؿارذاألجـيبذاظغريذعباذرذيفذدوقذ

 اظعراقذظألوراقذادلاظقة
 د.حدنذطرؼم

 د.حدنذطرؼم االدتثؿارذذوذأثرهذسؾىذرأسذادلالذاظبشري اعريذحقدرذطرؼم 9

 اعريذسبدذاظزػرة 01
ادتؼالظقةذاظبـكذادلرطزيذاظعراضيذوذدورػاذيفذععاجلةذ

 اظتضخم
 د.حدنذطرؼم

 اعريذراحذ/اغورذسادل 00
تؽـوظوجقاذادلعؾوعاتذودورػاذيفذتطوؼرذاظرضابةذاظداخؾقةذ

 ظؾؿصارف
 د.حقدرذجواد

 بادمذصاحل/اؼفابذرزاق 07
تأثريذاظذطاءذاالدرتاتقجيذيفذعراحلذيفذسؿؾقةذاختاذذ

 اظؼراراتذدرادةذيفذادلصارف
 د.حقدرذجواد

 د.حقدرذجواد اظعالضةذبنيذعؤذراتذاجلفازذادلصريفذواالدتثؿارذ بـنيذراصع/بـنيذحدني 03

04 
بفاءذسبدذاحلدنيذ

 /بـنيذدتارذ
 د.حقدرذمحودي اثرذاظعداظةذاظتـظقؿقةذسؾىذاالداءذادلصريفذ

 د.حقدرذمحودي دورذاالجفزةذاظرضابقةذيفذاحلدذعنذاظػدادذادلاظيذواالداري توصققذطاعلذصرحان 05

 مجالذحمؿدذسؾيذ 06
يفذتؼققمذاداءذادلصارفذاظتجارؼةذحبثذتطبقؼيذسؾىذسقـهذ

ظالوراقذعنذادلصارفذاظتجارؼهذاظدرجهذيفذدوقذاظعراقذ
 5102_5102ادلاظقهذدلدهذعنذ)

 د.حقدرذمحودي
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 د.حقدرذمحودي صايفذرأسذادلالذاظعاعلذوأثرهذيفذرحبقةذادلصارف جـانذسؾيذصاحل 07

 د.زؼـبذػادي دارةذادلعرصهذواثرػاذسؾىذادلقزهذاظتـاصدقة حدنيذاالدود 08

 د.رضاذصاحبذابوذمحد ادلخاررذادلصرصقةذسؾىذاحملػظةذاالدتثؿارؼةذأثر حدـنيذسؾيذحبقب 09

 د.رضاذصاحبذابوذمحد دورذضبعاتذاظتػؽريذاظدتذيفذتعزؼزذاألداءذادلصريف حدـنيذطرؼم 71

 د.زؼـبذػادي عدىذتطبققذتؽـوظوجقاذادلعؾوعاتذيفذادلصارفذاظتجارؼة حدنيذسؾي 70

77 
حدنيذسؾيذسبدذ

 احلدني
 د.زؼـبذػادي اظشاعؾةذطؿدخلذظؾؿقزةذاظتـاصدقةذظؾؿصارفادارةذاجلودةذ

 د.زؼـبذػادي اظثؼةذاظتـظقؿقةذوأثرػاذسؾىذاظدعجذاظتـظقؿي محقدةذصوحيب 73

 م.دالمذاالبراػقؿي دورذاظدقادةذادلاظقةذيفذتؼؾقلذاظتػاوتذيفذتوزؼعذاظدخولذ حوراءذػاذم 74

75 
حقدرذدؾؿانذ/حقدرذ

 سبدذاالعري

االجـيبذادلباذرذوتطورهذسؾىذضطاعذاظـػطذيفذاثرذاالدتثؿارذ

 اظعراق
 م.دالمذاالبراػقؿي

76 
حقدرذسبدذغعؿهذ/حقدرذ

 سبداهلل
 م.دالمذاالبراػقؿي دورذادلـاخذاالدتثؿاريذيفذجذبذاالدتثؿارذيفذاظعراق

 م.دالمذاالبراػقؿي اثرذاالزعةذادلاظقةذاظعادلقةذسؾىذاالضتصادذاظعراضي حقدرذسؾيذحدن 77

 د.دـدسذمحقد دورذاظدقوظةذيفذرحبقةذادلصارف زػراءذحمؿدذسباسذ 78

 زؼـبذجادمذضادم 79
زؾقلذعصتوؼاتذادلخاررةذباذتخذامذعؤزراتذاظصقوظةذ

 ....ذ
 د.دـدسذمحقد

 د.دـدسذمحقد اظصؽوكذاألدالعقةذودورػاذيفذمتوؼلذسجزذادلوازغةذاظعاعة زؼـبذحقدرذدؾؿان 31

 د.دـدسذمحقد ادلرطزيذودورةذيفذزؼققذاظتوازنذاالضتصادياظبـكذ زؼدذمحزة/زؼـبذسؾي 30

37 
زؼـبذطـدوحذ/زؼـةذ

 عدؾمذ

تؽـوظوجقاذادلعؾوعاتذودورػاذيفذزدنيذجودةذاخلدعةذ

 ادلصرصقةذ
 د.صاحبذاظعؽاؼشي

 دفريذاؼادذطازم 33
رأسذادلالذاظػؽريذوععوضاتذاإلصصاحذسـهذيفذاظؼطاعذ

 ادلصريف
 ا.صػاذتاؼه
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 دقفذدعود/دعدذسزؼز 34
ضدرةذاظتحؾقلذادلاظيذيفذزدنيذاداءذادلصارفذذذذذذذ

 اظتجاري
 ا.صػاذتاؼه

 صادقذرعؿهذراػي 35
زدؼدذاظعواعلذادلؤثرةذيفذرحبقةذادلصارفذاظتجارؼةذ

 باالستؿادذسؾىذاظتحؾقلذادلاظيذ((ذذذ
 ا.صػاذتاؼه

 ا.صػاذتاؼه ادلعؾوعاتذاالدارؼةذيفذاختاذذاظؼراراتذاالدارؼةذدورذغظم ضحىذحمؿودذذاطرذ 36

37 
سادلذسبدذاحلدنذ

 /سباسذصاضلذ
 م.سؾيذحدنيذسـقزة ررقذاالرتؼاءذيفذأداءذدوقذاظعراقذظألوراقذادلاظقةذ

38 
سباسذصاضلذ/رقبةذ

 سؾيذ
 م.ذسؾيذحدنيذسـقزةذ دورذاالغػاقذاحلؽوعيذيفذاحلدذعنذاظتضخمذيفذاظعراقذذذذذذ

 م.مذسؾيذسبداالعريذ اجلدوىذاالضتصادؼةذودورػاذيفذزؼادةذصرصذاالدتثؿارذ سبدذاظرزاقذعاجد 39

 م.مذسؾيذسبداالعريذ رحبقةذادلصارفذواثرػاذسؾىذاظؼقؿةذاظدوضقةذظؾدفم سؾيذترطيذابراػقم 41

 م.مذسؾيذسبداالعريذ دورذذاظضرؼبةذيفذددذسجزذادلوازغةذاظعاعةذيفذاظعراقذ سؾيذجوادذطازمذ 40

 م.مذسؾيذسبداالعريذ  اظرضابةذاظداخؾقةذوذتأثريػاذيفذادلصارفذاالدالعقة" سؾيذحدنذداخلذ 47

 ا.مذسؾيذاظػضلذ تدوؼقذاظػرصذاالدتثؿارؼةذيفذاظعراقذدرادةذعدتؼبؾقة) سؾيذسبدذاالعريذ 43

 شػرانذجمقدذجعػر 44
درادةذذ–أثرذاالدتثؿارذيفذاظؼقؿةذاظدوضقةذظؾؿـظؿةذ

 زؾقؾقةذيفذعصرفذاظشؿالذظؾتؿوؼل
 ا.مذسؾيذاظػضلذ

 ا.مذسؾيذاظػضلذ اظعؿؾقاتذادلصرصقةذوذصاسؾقتفاذيفذاظؼطاعذاخلاص شػرانذعرييذ 45

46 
صارسذخشانذ/طرارذ

 دحام

األبعادذاظتدوؼؼقةذظؾؿدؤوظقةذاالجتؿاسقةذوأثرػاذسؾىذرضاذ

 اظزبونذ
 ا.م.دذسؾيذحمؿودذمساطه

 طرارذجوادذحدني 47
أعؽاغقةذتؼققمذأداءذادلصارفذاالدالعقةذبأدتخدامذادواتذ

 اظتحؾقلذادلاظي
 ا.مذشدانذدوش

 طرارذصؾقحذ/طرارذخضري 48
دورذتؽـوظوجقاذادلعؾوعاتذيفذزدنيذجودةذاخلدعةذ

 ادلصرصقة
 ا.مذشدانذدوش
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 ا.مذشدانذدوش متوؼلذادلصريفذدورذادلصارفذاالدالعقةذيفذزدني طرارذرم 49

 حمؿدذتؼيذ 51
دورذذتؽـؾوجقاذادلعؾوعاتذيفذزدنيذجودةذاخلدعةذ

 ادلصرصقة
 ا.مذشدانذدوش

 م.ضقصرذععؾه (إدارةذاجلودةذاظشاعؾةذودورػاذيفذزدنيذاألداءذادلصريف) حمؿدذساعر 50

57 
حمؿدذصاحلذ

 ترطي/حمؿدذطاصد
 م.ضقصرذععؾه رضاذاظزبونجودةذاخلدعةذادلصرصقةذودورػاذيفذزؼققذ

 م.مذعاػرذغاجيذ عداػؿةذاظرضابةذاظداخؾقةذيفذزدنيذاالداءذادلاظي حمؿدذظطقفذ/عروةذضائد 53

 عصطػىذسبدذاالعريذ 54
اظعجزذادلاظيذاحلؽوعيذوتأثريػاذسؾىذاظتـؿقةذذذذذذ

 االضتصادؼةذذ
 ا.م.دذحمؿدذسؾيذطازمذ

 ا.م.دذحمؿدذسؾيذطازمذ اظدقوظةذادلصرصقةذواظرحبقةزؾقلذاظعالضةذبنيذ عصطػىذسبدذاظرضاذ 55

 ا.م.دذحمؿدذشاظيذ دورذاظدقادةذادلاظقةذيفذاحلدذعنذاظتضخمذيفذاظعراق عقداءذحمدن 56

 غورذسبدذاحلدن 57
أثرذأدواتذاظدقادةذاظـؼدؼةذسؾىذعؤذراتذادلصارفذ

 اظتجارؼةذ
 ا.م.دذحمؿدذشاظيذ

 م.دذوظقدذسباسذجربذ وتأثريػاذسؾىذاظؼقؿةذاظدوضقةذاظراصعةذادلاظقة غورذعشتاقذ/غورذحمؿد 58

 ؼادرذخضريذسباس 59
إدارةذسالضاتذاظزبونذودورػاذيفذزؼققذادلقزةذاظتـاصدقةذ

 ادلدتداعة
 م.دذوظقدذسباسذجربذ

 م.دذوظقدذسباسذجربذ دورذاظدقوظةذادلصرصقةذيفذاحلدذعنذاظػشلذادلاظي ؼدرذجمقدذسبدذاظواحد 61

 سبداهللؼدرذسبودذ 60
اظقاتذاظبـكذادلرطزيذاظعراضيذيفذاحلػازذسؾىذاظدقوظةذ

 ادلصرصقةذيفذسقـةذعنذادلصارفذاظتجارؼة
 د.دـدسذمحقد

 


