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  " والغ، رهاَاث"اصالح انًُظىيت انبُكٍت انجسائرٌت   انمشروع عىىان وآفاق 

  فرقة انثحث

  انهقة  اإلسم  انرتثة  انمشاركة

  َؼًىٌ  وهاب  Maître de conférence  يسؤول انًشروع

  زراونت  رفٍك  Chargé de cours    ػضى فً انًشروع

  سؼذاٌ  آسٍا  Maître assistant    ػضى فً انًشروع

  شؼابٍُت  سؼاد  Maître assistant    ػضى فً انًشروع

  ػًاري  صهٍذت  Maître assistant    ػضى فً انًشروع

  يذاجبٍت  َصٍرة  Maître assistant    ػضى فً انًشروع

 انتأطير
 

  انهقة اإلسم انعىىان انرتثة

  دكخىراِ 

كردوسً أسًاء، انخذرٌر انًانً، حذىل االسخراحٍجٍاث  

انخُافسٍت انؼانًٍت، جايؼت ػُابت، انسُت انثانثت،  انبُكٍت َذى

انؼىايم انًؤثرة فً حبًُ  دكخىراِ ػهىو بٍ صانخ ياجذة،

انؼًالء نهخذياث انًصرفٍت االنكخروٍَت دراست دانت 

جايؼت ػُابت، انسُت انثاٍَت، دكخىراِ ػهىو سرٌذي  انجسائر،

انخُافسبت نهًؤسساث انصُاػٍت  سًٍت، أهًٍت حرلٍت انمذرة

 نخذمٍك انخًٍُت انًذهٍت دراست دانخً بٍ ػًر و سٍفٍخال،

ػُاًَ ساسٍت،  LMD جايؼت لانًت، انسُت انثانثت، دكخىراِ

انًخىسطت لً حذمٍك انخًٍُت  دور انًؤسساث انصغٍرة و

 انًذهٍت دراست دانت والٌخً لانًت و ػُابت، جايؼت لانًت،

 LMD انسُت انثانثت، دكخىراِ

 َؼًىٌ  وهاب 

 

   انمىشىرات اندونية
 

  انعىىان  دور َظى انًؼهىياث فً دػى انمذرة انخُافسٍت نهًؤسست انصُاػٍت، 

  انسىة 2013 

69انؼذد    انمجهة يجهت انخًٍُت انصُاػٍت انؼربٍت 

  انمىقع انكىٌج 

   انكتاب   َؼًىٌ وهاب
 

 

    



   انمقاالت اندونية
 

   انكتاب  
 

 

    

  انعىىان  

  انسىة  

  انمهتقيات  

  انمكان  

   انكتاب  
 

 

    

     

   انمقاالت انىطىية
 

بىرصت انجسائر انًؤشراث انًانٍت  انُظاو انًانً انًذاسبً كؤدذ يخطهباث دىكًت انشركاث وأثرِ ػهى 

انمراراث انًانٍت االَفخاح انًانً وانخجاري وأثرِ ػهى انًُى  انُسبٍت وانًطهمت ودورها فً حرشٍذ ػًهٍت احخار

" االلخصادي فً انجسائر دانت يانٍسٌا االبذاع)انهُذست انًانٍت االساليٍت ودورها فً ادارة انًخاطر انًانٍت  

 كضرورة نخًٍُت رأش انًال انفكري وصُاػت انًسخمبم

  انعىىان

  انسىة 2012 

ساد  دىكًت انشركاث كآنٍت نهذذ يٍ انف    انمهتقيات 

  انمكان انجسائر 

   انكتاب  شؼابٍُت سؼاد
 

 

    

طارق عثد انعال حماد مىسىعة. 01قائمة انكتة   معايير انمحاسثة اندار انجامعية االسكىدرية  

خاند جمال انجعارات معايير.02 2002  2008انتقارير انمانية اندونية دار اثراء نهىشر االردن  

محمد أتى وصار معايير.03  أميه 04 2009انمحاسثة واالتالغ انماني دار وائم نهىشر عمان 

 05 2005انماني ألغراض تقييم ومراجعة االداء اندار انجامعية مصر انسيد أحمد نطفي انتحهيم

 نطفي االتجاهات انحديثة في انمراجعة وانرقاتة عهً انحساتات 

  إضافات أخري

 


