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 الرقم المؤلف العنوان السنت الترتيب

 [د.ث.] 4171/3
ًظزٗت بطالى الخصزف الماًًْٖ فٖ الماًْى الوذًٖ الجشائزٕ ّ الفمَ  

دراست همارًت  ،2.اإلسالهٖ    
  .1 حبار، هحوذ

الحواٗت الماًًْ٘ت لحك الوؤلف فٖ الخشزٗغ الجشائزٕ  [د.ث.]  4179/3  
هزسٖ، صالح 

 الذٗي هحوذ
2.  

4191/3 199? 
ًظزٗت بطالى الخصزف الماًًْٖ فٖ الماًْى الوذًٖ الجشائزٕ ّ فٖ  

دراست همارًت ، 1الفمَ اإلسالهٖ.  
  .3 حبار، هحوذ

دراست ّصف٘ت سلْك٘ت  : هساُوت فٖ دراست لضاٗا اللغت ّ الخْص٘ل   1971 306/3  
بي ػ٘سٔ، 

 حٌفٖ
4.  

4178/3 1975 
    :  الم٘ادة اإلدارٗت الجواػ٘ت فٖ اإلدارة الوحل٘ت بالجوِْرٗت الجشائزٗت 

 دراست ًظزٗت حطب٘م٘ت

فخار ، ػبذ 

 المادر
5.  

إسخزاحج٘ت الخٌو٘ت اإلدارٗت فٖ الجشائز  1988 4869/3 هٌصْربلزًب،    6.  

خصْص٘اث لاًْى الؼمْباث الجوزكٖ  1998 6047/3-1  
سػالًٖ، ػبذ 

 الوج٘ذ
7.  

الحك فٖ الغذاء فٖ إطار الماًْى الذّلٖ الوؼاصز  2002 8314/3   .8 بي ًاصز, أحوذ 

7467/3 2004 
 ححل٘ل٘ت  : دراستالْظ٘فت الؼوْه٘ت ّ آفالِا فٖ الجشائز فٖ ظل الؼْلوت 

الوْارد البشزٗت همارًت هي ّجِت ًظز إسخزاحج٘ت   
  .9 همذم، السؼ٘ذ

8068/3 2005  
أسهت الوذًْٗ٘ت الؼالو٘ت : هحاّلت لخجاّسُا هي خالل هْجت الؼْلوت  

 اإللخصادٗت الزاٌُت

هج٘طٌت، 

 هسؼْد
10.  

حزٗت اإلدارة فٖ إخخ٘ار الوخؼالذ هؼِا فٖ الماًْى الجشائزٕ  2007 7540/3  
سػالى، ػبذ 

 الغٌٖ
11.  

7666/3 2007 
الخفْٗض اإلدارٕ ّ هذٓ آثارٍ فٖ فاػل٘ت اإلدارة : ب٘ي الشزػ٘ت  

 الماًًْ٘ت ّ الفؼال٘ت الخس٘٘زٗت
  .12 لارة، السؼ٘ذ

أل٘اث حسْٗت هٌاسػاث الخأدٗب فٖ هجال الْظ٘ف الؼوْهٖ  2009 7676/3   .13 خلف، فارّق 

الحواٗت الّزاشذة للّساحل فٖ الماًْى الجشائزٕ  2011 7667/3  
ًٌُْٖ، ًصز 

 الذٗي
14.  

7762/3 2011 
دّر الم٘ادة فٖ الخٌو٘ت الوحل٘ت ّ أثزُا فٖ حفؼ٘ل ًظام اإلدارة الوحل٘ت فٖ  

 الفخزة 2005-2010 :الجوِْرٗت ال٘وٌ٘ت 

الجْٗذ، جو٘ل 

 أحوذ
15.  

8008/3 2014 
الس٘است الٌمذٗت فٖ ظل اإلًخمال٘ت فٖ الجشائز : دراست الوٌظْهت  

 الوصزف٘ت الجشائزٗت
  .16 حبْ، كزٗوت

8313/3 2014 
األثز الوخبادل ب٘ي الخؼل٘ن الؼالٖ ّ الخٌو٘ت ّ هذٓ فؼال٘ت الخذهاث  

 الجاهؼ٘ت فٖ هزدّد الخؼل٘ن
  .17 ح٘لْلج, ساه٘ت

8377/3 2016 
آل٘اث حْظ٘ف اإلطاراث فٖ المطاع الخاص : دراست ػٌ٘ت هي الوْظف٘ي  

 اإلطاراث فٖ الوؤسساث الخاصت كب٘زة الحجن

هْالٕ ػلٖ، 

 الشُزة
18.  

 


