
   :نظيزح انذاريخا

 االطى : د. نيش ثبدي حظيٍ شبري انذثي 

  2691انًٕانيذ : 

 انحبنخ االعزًبػيخ : يزشٔط ٔنذيّ أرثغ أٔالد 

  2691( ثكبنٕريٕص ػهٕو الزصبديخ / كهيخ اإلدارح ٔ االلزصبد / انغبيؼخ انًظزُصزيخ 2انزحصيم انذراطي : )

  2662يبعظزيز ػهٕو الزصبديخ / كهيخ اإلدارح ٔ االلزصبد / انغبيؼخ انًظزُصزيخ 

 ) ٔالغ لطبع انُمم في دٔل يغهض انزؼبٌٔ انؼزثي ٔ دٔرِ في رؼشيش انؼاللبد انزكبيهيخ نذٔل انًغهض (

  1001 دكزٕراِ ػهٕو الزصبديخ كهيخ اإلدارح ٔ االلزصبد / عبيؼخ انًظزُصزيخ 

 دنيخ ثيٍ انًُٕ االلزصبدي يغ انمٕٖ انؼبيهخ  اشبرح خبصخ نهؼزاق () انؼاللخ انزجب

 االخزصبص انذليك : َظزيخ الزصبديخ ٔرخطيظ انًٕارد انجشزيخ 

 انًٕاضيغ انزي لًذ ثزذريظٓب 

 يجبدءٖ االلزصبد /خًض طُٕاد 

 الزصبديبد انؼًم / طُزيٍ  -

 ريبضيبد ناللزصبدييٍ / طُزيٍ  -

 احذح طُخ ٔ  /  إحصبء عغزافي

 عغزافيخ َمم / طُخ ٔاحذح 

 طُٕاد  21الزصبد كهي / 

 طُٕاد  21رخطيظ الزصبدي/  -

 انذراطبد انؼهيب / االلزصبد انكهي 

 اآلصبر االلزصبديخ نضٕرح انًؼهٕيبد : ) (1)انجحٕس انًُشٕرح

 ( ٔالغ االطزضًبر في يحبفظخ ٔاطظ ٔانظجم انكفيهخ ثزطٕيز1ِ)                          

 ( انجيئخ االطزضًبريخ في يحبفظخ ٔاطظ ٔ كيفيخ رحظيُٓب3)                          



FINANCIAL  LAVARAGE AMPECT OF INVESTMENT  DISIONTION  

OF FIRMS , SCTORS JORDAN FIRAMS    لجٕل َشز طيزى َشزِ في شٓز شجبط 

 شبرن في اػذاد انخطخ االطززارغيخ نًحبفظخ ٔاطظ 

ولغبية  2002االستشبرية لمجلة الدراسبت االقتصبدية  الصبدرة من الجبمعة المستنصرية للفترة  عضى الهيئة

2002  

 ْيئبد انزحزيز 

  1001 - 1001يغهخ انؼهٕو االلزصبديخ / انغبيؼخ انًظزُصزيخ     ػضٕ ْيئخ رحزيز نؼبو 

 1022 - 1006 عبيؼخ ٔاطظ     يذيز انزحزيز نؼبو  يغهخ انكٕد نهؼهٕو االلزصبديخ ٔ االداريخ /

 

 انًُبصت اإلداريخ 

  2661يمزر لظى انهغخ االَكهيشيخ / كهيخ انززثيخ / 

  1009/ 1000رئيض لظى االلزصبد / كهيخ اإلدارح ٔ االلزصبد /

  1006/ 1009يؼبٌٔ انؼًيذ نهشؤٌٔ انؼهًيخ / 

 1021 - 1006يؼبٌٔ شٕؤٌ انطهجخ  

 1021-1009زضًبر يحبفظخ ٔاطظ ػضٕ ْيئخ اط

 انذٔراد انؼهًيخ انزي شبركذ ثٓب كًشبرن 

  1001/ 30/1-2/1دٔرح االدارح انؼهيب نجُبء انؼزاق / غزَبطخ  -

 دٔرح انحبطجبد  -

 دٔرح طزق رذريض  -

 دٔرح عذة االطزضًبر --

 دٔرح رخطيظ االطزضًبر

 دٔرح انمبدح في يغبل االطزضًبر



 االكززَٔيخدٔرح انحٕكًخ 

 انذٔراد انزي لًذ ثٓب كًحبضز 

  2666دٔرح ثحٕس انؼًهيبد / نًُٓذطي شزكخ انُظيظ ػبو  -

 . 1009دٔرح رخطيظ انًٕارد انجشزيخ نًُزظجي يذيزيخ رٕسيغ انًُزغبد انُفطيخ  -

 1006دٔرح ادارح انًٕارد انجشزيخ نًُزظجي يذيزيخ رٕسيغ انًُزغبد انُفطيخ 

  1020االداريخ   دٔرح انزلبثخ 

 1021دٔرح انزخطيظ االطززارغي نؼبو 

  1023دٔرح رميى انًشبريغ نًُزظجي ْيئبد االطزضًبر

 1021دٔرح رميى انًشبريغ كهيخ االدارح ٔااللزصبد 

 1021دٔرح انزخطيظ االطززاريغي نًُزظجي ْيئخ انُشاْخ / عبيؼخ ٔاطظ 

 

 

  :انُذٔاد

 َذٔح  19يشبرن  -

 حضٕر فمظ ػذد كجيز  -

 4يؤرًزاد يشبرن  -

 32 انزشكزاد -

 


