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 .ًهبو االداسَت: ان ثبَُبً  

 

 قًج بخذسَضهب. : انًقشساث انذساصُت انخً ثبنثبً  

 انذساصت األونُت 

 ةـــــالسـ   ادةـــــامل مـــالؼس ت

 2005 - 2004 مبادئ المحاسبة االقتصاد 1

 2005- 2004 مبادئ المحاسبة االحصاء 2

 2011 -2005 المحاسبة المتوسطة المحاسبة 3

 2006 – 2005 المحاسبة المتوسطة االقتصاد 4

 2016 – 2007 محاسبة التكاليف المحاسبة 5

 2021 – 2008 المحاسبة االدارية المحاسبة 6

 2014 نظرية محاسبية المحاسبة 7

 2015 تدقيق ورقابة المحاسبة 8

 

 

 

 انً –انفخشة يٍ  انجهت انىظُفت ث

 2005/ 8/ 8إنً  2004/ 10/ 10 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  -قضى انًحبصبت  يقشس قضى عهًٍ 1

 2007/ 10/ 2إنً  2006/ 9/ 30 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  -قضى انًحبصبت  يقشس قضى عهًٍ 2

 11/2008/ 23إنً  2007/ 12/ 2 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  يعبوٌ انعًُذ نهشؤوٌ االداسَت 3

 8/2011/ 15إنً  2008/ 11/ 23 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  سئُش قضى انًحبصبت 4

 2015/ 10/ 15إنً  2012/ 10/ 11 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  يعبوٌ انعًُذ نهشؤوٌ االداسَت 5

 2018/ 4/ 19إنً  2015/ 10/ 15 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  سئُش قضى انًحبصبت 6

 -إنً  2019 -12 -12 جبيعت واصط –كهُت االداسة واالقخصبد  عًُذ كهُت 7



  

 

 

 

 

 

 

 

 انذساصبث انعهُب 

 الســــــة   املـــــادة الؼســـم ت

 2015 – 2014 محاسبة التكاليف المحاسبة / ماجستير 1

 2021 – 2016 تكاليف متقدمةمحاسبة  المحاسبة / ماجستير 2

 2021 – 2014 المحاسبة االدارية المحاسبة / ماجستير 3

تقييم مشروعات  االقتصاد / دبلوم عالي 4
 ودراسات جدوى اقتصادية

 2018 - 2017 القرارات االدارية

 

 انخٍ شبسك فُهب.انعهًُت وانُذواث انًؤحًشاث : سابعبً  

 السـة أسم البحث .ت

 2007 انًشجعُت فٍ حششُذ قشاساث انخضعُش انًبُُت عهً أصبس انكهفت انًضخهذفت دوس انًقبسَت 1

 2014 انذوس االصخشاحُجٍ نهُذصت انقًُت فٍ حخفُض انخكبنُف وحعزَز انًُزة انخُبفضُت نهىحذاث االقخصبدَت 2

 2019 انًضخذايت انخًُُت ححقُق فٍ انًىاد حذفق حكبنُف يحبصبت اصخعًبل 3

 2019 يقخشح نخكبيم انخكبنُف انبُئُت وحكبنُف انجىدة عهً وفق يعبَُش يحبصبت االصخذايتاًَىرج  4

5 Use the Time Series to Implement the ARIMA Model for Planning and 

Controlling Sales in Economic Entities 

2019 

6 Impact of Ethical Leadership on Team Performance: the Mediating Role of 

Resolution Efficacy and Individual Performance 

2020 

 .: األنشطة العؾؿقة  خامسًا 

 والوزارة والجامعة عهً يضخىي انقضى وانكهُت واإلداسَتانعهًُت االيخحبَُت  ونعذَذ يٍ انهجبٌ انًشبسكت فٍ ا. 

  والماجستير والدبلوم العالي.المشاركة في رئاسة وعضوية لجان مناقشة الدكتوراه 

 .االشراف على اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير وبحوث الدبلوم العالي 

 انًشبسكت فٍ انعذَذ يٍ انىسط وانضًُُبساث. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 . البحوث املـشورة: سادسًا 

 السـة حمل الـشر أسم البحث ت.

اثر العوامل الشرطٌة فً استخدام اسالٌب المحاسبة  1
 االدارٌة

لسنة  55مجلة االدارة واالقتصاد، المجلد ، العدد 
، )كلٌة االدارة 131 – 88، ص ص.  2005

 الجامعة المستنصرٌة( –واالقتصاد 

2005 

دور المقارنة المرجعٌة فً ترشٌد قرارات التسعٌر  2
 المبنٌة على أساس الكلفة المستهدفة

لسنة  69، العدد مجلة االدارة واالقتصاد، المجلد
)كلٌة االدارة واالقتصاد ، 43 – 1، ص ص. 2008

 الجامعة المستنصرٌة( –

2008 

مدى كفاءة وفاعلٌة أسالٌب التدقٌق الخارجً فً ظل  3
 التشغٌل االلكترونً لنظم المعلومات المحاسبٌة

،  1مجلة الكوت للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، المجلد 
)كلٌة ، 131 – 107، ص ص.  2009لسنة  1العدد 

 (جامعة واسط –االدارة واالقتصاد 

2009 

دور الجهاز المصرفً العراقً فً مكافحة ظاهرة  4
 غسل األموال

لسنة  74مجلة االدارة واالقتصاد، المجلد ، العدد 
)كلٌة االدارة واالقتصاد ، 44 – 1، ص ص.  2009

 الجامعة المستنصرٌة( –

2009 

إدارة فً تعزٌز تطبٌق  (VE) دور هندسة القٌمة 5
وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة  (TQM) الجودة الشاملة

 للوحدات االقتصادٌة

،  1مجلة الكوت للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، المجلد 
)كلٌة ، 190 – 153، ص ص.  2010لسنة  3العدد 

 .(جامعة واسط –االدارة واالقتصاد 

2010 

مدى مالئمة تقدٌرات الموازنة للرقابة وتقوٌم األداء فً  6
 (ظل اعتماد الكاٌزن)دراسة لحالة عملٌة افتراضٌة

، 11، العدد5مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة، المجلد 
، )المعهد العالً 84 – 53، ص ص.  2010لسنة 

 جامعة بغداد(. –للدراسات المحاسبٌة والمالٌة 

2010 

وأسلوب  (TQM)الشاملةالتكامل بٌن إدارة الجودة  7
 (ABC) التكالٌف على أساس األنشطة

 

لسنة  80مجلة االدارة واالقتصاد، المجلد ، العدد 
)كلٌة االدارة واالقتصاد ، 38 – 1، ص ص.  2010

 .الجامعة المستنصرٌة( –

2010 

 تخفٌض التكالٌف هندسة القٌمة فًالدور االستراتٌجً ل 8
 التنافسٌة للوحدات االقتصادٌة مٌزةال تعزٌزو

 –جامعة جٌهان  –المؤتمر العلمً الدولً االول 
نٌسان  21 – 20العراق  –اقلٌم كوردستان  –اربٌل 
2014. 

2014 

األثر االستراتٌجً للمصارف االلٌكترونٌة فً تحسٌن  9
 جودة الخدمات المصرفٌة وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة

،  1مجلة الكوت للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، المجلد 
، )كلٌة 234 – 204، ص ص. 2014لسنة  16العدد 

 جامعة واسط(. –االدارة واالقتصاد 

2014 

استعمال أدوات المحاسبة الرشٌقة فً دعم نظم اإلنتاج  10
 الرشٌق وتقٌٌم أداء الوحدات االقتصادٌة

،  1مجلة الكوت للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، المجلد 
، 525 – 494، ص ص.  2015لسنة  17العدد 

 جامعة واسط(. –)كلٌة االدارة واالقتصاد 

2015 

أثر ضبابٌة المعلومات المالٌة فً جودة القرارات  11
 (اإلدارٌة )نموذج مقترح فً ظلِّ دراسة حالة عملٌة

، 5مجلة المثنى للعلوم االدارٌة واالقتصادٌة، المجلد 
)كلٌة ، 170 – 145، ص ص.  2015، لسنة 1العدد 

 (.المثنىجامعة  –االدارة واالقتصاد 

2015 

استعمال نظرٌة االشارة فً تفسٌر العالقة بٌن االفصاح  12
البٌئً وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة )دراسة تحلٌلٌة لعٌنة 

ناعٌة المدرجة فً سوق عمان من الشركات الص
 (.لألوراق المالٌة

،  1مجلة الكوت للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، المجلد 
، 409 – 373، ص ص.  2015لسنة  19العدد 

 جامعة واسط(. –)كلٌة االدارة واالقتصاد 

2015 

انخكهٍف انخبص نخمٌٕى انخطظ سهٕة أ اسخعًبل 13

ٔفبعهٍت أداء ٔانسٍبسبث اإلَخبصٍت ٔأرشِ فً كفبءة 

فً ضٕء يعٍبس  انٕحذاث االلخصبدٌت)ًَٕرس يمخشط

 (4400انخذلٍك انذٔنً سلى 

، 18يضهت انمبدسٍت نهعهٕو االداسٌت ٔااللخصبدٌت انًضهذ

)كهٍت ، 229 – 205، ص ص. 2016، نسُت 2انعذد

 (.انمبدسٍتصبيعت  –االداسة ٔااللخصبد 

2016 

 المالً واالداء البٌئً االفصاح بٌن العالقة تحلٌل 14
 الشركات من لعٌنة تحلٌلٌة دراسة -االقتصادٌة للوحدات
 المالٌة لألوراق عمان سوق فً المدرجة الصناعٌة

،  1يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ 

، )كهٍت 240 –195، ص ص. 2016، انسُت 21انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2016 

 للوحدات وأهمٌتها وتكالٌفها الجودة بٌن العالقة تحلٌل 15
 (تحلٌلٌة نظرٌة دراسة)  االقتصادٌة

، انسُت 2، انعذد1، انًضهذانضبيعت يضهت كهٍت انكٕث

، )كهٍت انكٕث 43 -15ص ص.  2016االٔنى 

 (.انضبيعت االْهٍت

2016 



  

 

 

 

 

 

 

االعخشاف بخكبنٍف انضٕدة انخفٍت عهى ٔفك انًعبٌٍش  16

 انذٔنٍت نهًحبسبت

،  1، يضهذ كٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌتيضهت ان

)كهٍت ، 251-222ص ص.  2016، انسُت 23انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2016 

إًَٔرس يمخشط نخطبٍك انًحبسبت اإلداسٌت انبٍئٍت فً  17

 انٕحذاث االلخصبدٌت انصُبعٍت انعشالٍت

،  1ٔاالداسٌت ، يضهذ يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت 

)كهٍت ، 212-189ص ص.  2017، انسُت 25انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2017 

إًَٔرس يمخشط نخذلٍك األداء انبٍئً فً انٕحذاث  18

 االلخصبدٌت

،  1بدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ يضهت انكٕث نهعهٕو االلخص

)كهٍت ، 221 – 195، ص ص. 2017، انسُت 26انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2017 

انموذج مقترح للتوافق بٌن التكالٌف البٌئٌة ومتطلبات  19
االعتراف والمحاسبة عنها على وفق المعاٌٌر 

 المحاسبٌة الدولٌة

 1، انعذد س 14يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت، انًضهذ 

نطهبت انذساسبث انعهٍب  عذد خبص ببنبحٕد انًسخهت

 ، )صبيعت ٔاسظ(.366-331ص ص  2018نسُت 

2018 

 دعم فً البٌئٌة  االدارٌة المحاسبة معلومات استعمال 20
 الكوفة سمنت معمل فً تطبٌقٌة دراسة - البٌئً االداء

، انسُت 2، انعذد2، انًضهذ يضهت كهٍت انكٕث انضبيعت

انكٕث )كهٍت ، 240 – 217، ص ص. 2018انزبنزت 

 انضبيعت االْهٍت(.

2018 

 االدارٌة للمحاسبة البٌئٌة االستراتٌجٌات وتحلٌل دراسة 21
 العراقٌة االقتصادٌة الوحدات فً البٌئٌة

، انسُت 1، انعذد2ضبيعت ، انًضهذيضهت كهٍت انكٕث ان

)كهٍت انكٕث ، 26 – 1، ص ص. 2018 انزبنزت

 انضبيعت االْهٍت(.

2018 

 التصنٌع استراتٌجٌة لتنفٌذ 5S تقنٌة تطبٌق امكانٌة 22
 الشركة فً تطبٌقً بحث - الزبون رضا وتحقٌق الفعال
 وااللكترونٌة الكهربائٌة للصناعات العامة

، 3، انًضهذت انكٕث انضبيعت نهعهٕو االَسبٍَتيضهت كهٍ

، 184- 157ص ص.  2018، انسُت انزبنزت 2انعذد

 )كهٍت انكٕث انضبيعت االْهٍت(.

2018 

 التنمٌة تحقٌق فً البٌئٌة االدارٌة المحاسبة تقنٌات اهمٌة 23
 (تحلٌلٌة نظرٌة دراسة) المستدامة

، عذد خبص  14يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت، انًضهذ 

 2018ببنبحٕد انًسخهت نطهبت انذساسبث انعهٍب نسُت 

 ، )صبيعت ٔاسظ(.82 – 49ص ص 

2018 

جات لتحدٌد استعمال تقنٌة تحلٌل المدخالت / المخر 24
دراسة تطبٌقٌة فً معمل  –وفصل التكالٌف البٌئٌة 

 اسمنت الكوفة

 1، انعذد س 14يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت، انًضهذ 

عذد خبص ببنبحٕد انًسخهت نطهبت انذساسبث انعهٍب 

 ، )صبيعت ٔاسظ(.2018نسُت 

2018 

استعمال المعلومات المحاسبٌة المعدة على وفق معاٌٌر  25
االستدامة فً تعزٌز التخطٌط االستراتٌجً محاسبة 
 المستدام

 1، انعذد س 14يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت، انًضهذ 

عذد خبص ببنبحٕد انًسخهت نطهبت انذساسبث انعهٍب 

 ، )صبيعت ٔاسظ(.2018نسُت 

2018 

26 The Effectiveness of Employing 

Environmental Management Accounting 

Information for Implement Cleaner 

Production Strategy/ Applied Study in AL 

Kufa Cement Plant 

،  1يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ 

)كهٍت ، 110 – 85، ص ص. 2018، انسُت 29انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2018 

رباعٌة االبعاد اطار نظري الستعمال الهندسة المتزامنة  27
 وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة

 1، انعذد س 14يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت، انًضهذ 

عذد خبص ببنبحٕد انًسخهت نطهبت انذساسبث انعهٍب 

 ، )صبيعت ٔاسظ(.2018نسُت 

2018 

استعمال استراتٌجٌة خطوات التحسٌن الصغٌرة فً  28
 تخفٌض التكالٌف

 1، انعذد س 14انًضهذ يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت، 

عذد خبص ببنبحٕد انًسخهت نطهبت انذساسبث انعهٍب 

 ، )صبيعت ٔاسظ(.2018نسُت 

2018 

مسؤولٌة المدقق الخارجً َعْن تدقٌق األداء البٌئً على  29
 وفق المعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق

، 2ضبيعت نهعهٕو االَسبٍَت ، انًضهذيضهت كهٍت انكٕث ان

)كهٍت انكٕث انضبيعت ، 2018 ، انسُت انزبنزت1انعذد

 االْهٍت(.

2018 

 انخًٍُت ححمٍك فً انًٕاد حذفك حكبنٍف يحبسبت اسخعًبل 30

 انًسخذايت

انًؤحًش انعهًً انزبنذ انذٔنً نكهٍت انًصطفى انضبيعت 

ٔكهٍت انُسٕس انضبيعت ٔكهٍت انكٕث انضبيعت ٔسابطت 

 .2019/  3/  17 – 16ٔادي انشافذٌٍ نهًذة 

2019 

انًحبسبت االداسٌت انبٍئٍت ٔاًٍْخٓب فً صُع انمشاس  31

 االسخزًبسي نخحمٍك انخًٍُت انًسخذايت

، انسُت 1، انعذد4، انًضهذ ت انكٕث انضبيعتيضهت كهٍ

)كهٍت انكٕث ، 107 – 94، ص ص. 2019 شابعتان

 انضبيعت االْهٍت(.

2019 



  

 

 

 

 

 

 

( JITأيكبٍَت حطبٍك حمٍُت االَخبس فً انٕلج انًحذد ) 32

 ٔححمٍك سضب انضبٌٕ نخُفٍز اسخشاحٍضٍت انخصٍُع انفّعبل

بحذ حطبٍمً فً انششكت انعبيت نهصُبعبث انكٓشببئٍت  -

 ٔاالنكخشٍَٔت

، 2019، نسُت 2، انعذد11يضهت كهٍت يذٌُت انعهى انًضهذ

، )كهٍت يذٌُت انعهى انضبيعت 127 – 107ص ص. 

 االْهٍت(.

2019 

البٌئٌة وتكالٌف الجودة انموذج مقترح لتكامل التكالٌف  33
 على وفق معاٌٌر محاسبة االستدامة

انًؤحًش انعهًً انذٔنً انحبدي عشش نكهٍت االداسة 

ٍَسبٌ  30-29ٔااللخصبد / صبيعت كشبالء نهفخشة 

2019 

2019 

اسخعًبل حمٍُت حمٍٍى دٔسة حٍبة انًُخش نهًحبسبت عٍ  34

 انخكبنٍف انبٍئٍت فً ظم يعبٌٍش يحبسبت االسخذايت

 

،  1يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ 

)كهٍت ، 223 – 203، ص ص. 2019، انسُت 32انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2019 

بُبء سهسهت لًٍت فً يعبٌٍش يحبسبت االسخذايت  اسخعًبل 35

 خضشاء نخحمٍك انًضاٌب انخُبفسٍت

 يضهت ٔاسظ نهعهٕو االَسبٍَت

-123، ص ص. 2019عذد يسخالث نسُت ان 15يضهذ 

 ، )صبيعت ٔاسظ(.154

2019 

36 Use the Time Series to Implement the 

ARIMA Model for Planning and 

Controlling Sales in Economic Entities 

The 2nd Conference of New Advances 

on Science and Metascience, Humanity 

Sciences - 11th July 2019 - Mashhad, 

Iran 

2019 

ةِ  المتزامنةِ  الهندسةِ  لتطبٌقِ  مقترح   أنموذج   37 ٌَّ  األبعادِ  ُرباع
ٌَّةِ  ظلِّ  ِفً  الفّعال التصنٌع استراتٌج

،  1يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ 

)كهٍت ، 195 – 180، ص ص. 2019، انسُت 33انعذد 

 ظ(.صبيعت ٔاس –االداسة ٔااللخصبد 

2019 

حٕافك ََظشٌت انمٍٕد َُْٔذَست انمًٍت ٔفك َيعبٌٍش ُيحبسبت  38

االسخذايت بَِضعهٓب بعذاً اسخشاحٍضٍب إلداسة انخَكبنٍف 

ُخَش ًُ  ٔحَحسٍٍ لًٍت ان

،  12يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ 

)كهٍت ، 129 – 84، ص ص. 2020، انسُت 37انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

 

2020 

إًَرس يمخشط نهخٕافك بٍٍ يعبٌٍش يحبسبت االسخذايت  39

 ٔسهسهت انمًٍت انخضشاء

، نسُت 2، انعذد1يضهت كهٍت انكٕث انضبيعت، انًضهذ

 .42 – 28، ص ص. 2020

2020 

يُظٕس االسخذايت نبطبلت األداء  إلضبفت َظشيّ  إطبس 40

 انًخٕاصٌ ٔاَعكبسّ فً اسخشاحٍضٍت انٕحذة االلخصبدٌت

،  12يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت ، يضهذ 

)كهٍت ، 161 -130، ص ص. 2020، انسُت 37انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

 

2020 

41 Impact of Ethical Leadership on Team 

Performance: the Mediating Role of 

Resolution Efficacy and Individual 

Performance 

انًؤحًش انعهًً انذٔنً انشابع نضًعٍت اداسة االعًبل 

انعشالٍت ببنخعبٌٔ يع صبيعت كٌّٕ فً اسبٍم/ انعشاق 

)يضهت صبيعت  2020حششٌٍ انزبًَ  29-28نهًذة يٍ 

 عٍت(كٌّٕ نهعهٕو االَسبٍَت ٔاالصخًب

2020 

 نظرٌة لتنفٌذ القٌمة هندسة الستعمال مقترح انموذج 42
 معاٌٌر وفق على العراقٌة االقتصادٌة البٌئة فً القٌود

 االستدامة محاسبة

،  12يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت، انًضهذ 

)كهٍت ، 450 – 428، ص ص. 2020نسُت  38انعذد 

 ٔاسظ(.صبيعت  –االداسة ٔااللخصبد 

2020 

أنموذج  مقترح  الستعمال التكلفة على أساس النشاط  43
المرتكز على األداء فً تطبٌق بطاقة األداء المتوازن 

 المستدامة

،  12يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت، انًضهذ 

)كهٍت ، 481 – 451، ص ص. 2020 نسُت  38انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2020 

تكامل محاسبة تكالٌف تدفق المواد والتصمٌم األخضر  44
 لتحقٌق مٌزة تنافسٌة مستدامة

،  12يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت، انًضهذ 

)كهٍت ، 505 – 482، ص ص. 2020نسُت  38انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2020 

االستدامة دور التصمٌم األخضر فً تحسٌن أبعاد  45
 وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة للوحدات االقتصادٌة

،  12يضهت انكٕث نهعهٕو االلخصبدٌت ٔاالداسٌت، انًضهذ 

)كهٍت ، 525 -506، ص ص.  2020نسُت  38انعذد 

 صبيعت ٔاسظ(. –االداسة ٔااللخصبد 

2020 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 .والتؼديركتب الشؽر : سابعًا

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر  ت

 2021 - 2016 وزير التعؾقم العالي والبحث العؾؿي 5عدد  1

 2021 - 2002 واسطرئقس جامعة  36عدد  2

 2021 - 2002 عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد 84عدد  3

 .أو املرتمجة الؽتب املؤلػة: ثامـًا 

 سـة الـشر أسم الؽتاب ت

1 - - 

 ات .ــ:الؾغ تاسعًا 

        انعشبٍت      

      االَكهٍضٌت         


