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  خــ١ـزارـاٌ شحــ١ــغـاٌ

 : رامي أسامة العلي  االعــــــُ
 اٌغٕظ روش  اٌغٕغ١خ  األسد١ٔخ 

  

 اٌحبٌخ االعزّبػ١خ ِزضٚط ػذد أفشاد األعشح 4

 اٌى١ٍخ اٌزبثغ ٌٙب اٌؼٍَٛ االداس٠خ
 اٌمــغـُ اداسح االػّبي

 اٌزخظض اٌذل١ك اٌزغ٠ٛك
 اٌّشرجخ اٌؼ١ٍّخ  ِحبضش 

 اٌزشل١خ خربس٠ ٘ـ 1430
 اٌحبٌٟ اٌؼٕٛاْ لغُ إداسح األػّبي  –و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ  –عبِؼخ ٔغشاْ 

إداسح ١ٍخ و –ِؤرخاٌجىبٌٛس٠ٛط ِٓ عبِؼخ حبطً ػٍٝ دسعخ  .1

 .2004ػبَ  رغ٠ٛكرخظض األػّبي 

 2008ػبَ   إداسح األػّبي رخظض اٌزغ٠ٛكِبعغز١ش حبطً ػٍٝ  .2
 اٌؼ١ٍّخ اٌّؤ٘الد

شٙش  االداس٠خ  ) لغُ اداسح االػّبي  ( , عبِؼخ ٔغشاْ ِٓ ِحبضش فٟ و١ٍخ اٌؼٍَٛ

 اٌٛظ١فٟ ٚاألوبد٠ّٟ اٌزبس٠خ حزٝ ربس٠خٗ.٘ـ  1430ِحشَ ػبَ 

(, ICDLاٌشخظخ اٌذ١ٌٚخ فٟ ل١بدح اٌحبعت ا٢ٌٟ) دٚسح  -1

 (. 2005, ) 2003ِب٠ىشٚعٛفذ أٚف١ظ 

 (. 2005اٌّحبدصخ فٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ) دٚسح  -2

 (.2010ؼٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚ أدٚارٗ )اٌزدٚسح  -3

 (.2011ر١ّٕخ ِٙبساد األعزبر اٌغبِؼٟ ) دٚسح  -4

 (.2012ٔظُ االِزحبٔبد ٚرم٠ُٛ اٌطالة) دٚسح   -5

 (.2012طشق اٌزذس٠ظ اٌفؼبي )دٚسح  -6

 (2012اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌزذس٠ظ ) اعزخذاَدٚسح   -7

طالثٟ االػزّبد اٌّؤعغٟ ٚاٌجشاِغٟ ٌّحٛس اٌذػُ اٌ دٚسح  -8

(2012.) 

 (. 2013اإلسشبد األوبد٠ّٟ )دٚسح   -9

 (. 2015اٌجالن ثٛسد ) دٚسح   -10

 (.2015ِٙبسح اٌجحش اٌؼٍّٟ ) دٚسح  -11

 (. 2015إٌشش اٌؼٍّٟ ) دٚسح   -12

 (.  2016ِٙبسح اػذاد ِظفٛفخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ ) دٚسح  -13

 (.2017)  ِٙبسح اػذاد اٌزمش٠ش اٌشبًِ ٌزمبس٠ش اٌّمشساددٚسح  -14

إٔشبء ِحزٜٛ ثزظ١ُّ احزشافٟ  ٚرفبػٍٟ ٚٔششٖ ػٍٝ دٚسح  -15

 (. 2017االٔزشٔذ ) 

, دٚسح ِمذِخ فٟ اٌّب٠ىشٚثذ ِٚجبدئ اٌجشِغخ فٟ اٌج١ئخ اٌشل١ّخ   -16

 . 2018ػبَ اٌّىزجخ اٌشل١ّخ اٌغؼٛد٠خ 

دٚسح حّب٠خ طٍجخ اٌّذاسط ِٓ خطش االٌؼبة االٌىزش١ٔٚخ , اٌّىزجخ  -17

 ٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ا
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 .2018خ اٌغؼٛد٠خ , ػبَ اٌشل١ّ

دٚسح أعبع١بد إػذاد خطخ اٌجحش , اٌّىزجخ اٌشل١ّخ اٌغؼٛد٠خ ػبَ  -18

2019. 

, اٌّىزجخ  Taylor & Francisِٙبساد اٌجحش فٟ لبػذح  -19

 اٌشل١ّخ اٌغؼٛد٠خ.

 .2019دٚسح ٔظبَ إػذاد اٌخطظ اٌذساع١خ ثغبِؼخ ٔغشاْ ػبَ  -20

فٟ ضٛء االخطبء اٌشبئؼخ دٚسح رمبس٠ش اٌّمشساد ٚاٌجشاِظ  -21

2019. 

 
عبِؼخ  -اٌٍمبء اٌؼٍّٟ اٌشاثغ ِٓ ٌمبءاد و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خحضٛس 

–و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ  ػبِب ِٓ اٌؼطبء. 13ٔغشاْ ٚدٚس٘ب فٟ اٌز١ّٕخ 

دٚس االداسح  ٚرمذ٠ُ ٚسلخ ػ١ٍّخ ثؼٕٛاْ  1440 / 7/ ٠20َٛ األسثؼبء 

فٟ رط٠ٛش ٚظ١فخ إداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ )دساعخ حبٌخ اإلٌىزش١ٔٚخ 

 شئْٛ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌّٛظف١ٓ ثبٌغبِؼخ(.

 ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد

ػضٛ ٌغٕخ رٛط١ف اٌّمشساد اٌذساع١خ فٟ لغُ إداسح األػّبي  -1

2008-2013 

- 2010ػضٛ ٌغٕخ سطذ دسعبد ِمشساد اٌى١ٍخ  ثبٌحبعت ا٢ٌٟ  -2

2011 

 2013 -2011بد األوبد٠ّٟ ٌمغُ إداسح األػّبي ِٕغك االسش -3

ػضٛ ِٚمشس فش٠ك ِششٚع رجٕٟ ِؼب١٠ش أوبد١ّ٠خ ػب١ٌّخ ٌجشاِظ  -4

  2013-2012اٌى١ٍخ اٌذساع١خ  

ػضٛ ٌغٕخ ِؼ١بس اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ  ٚحذح اٌغٛدح ٚاٌزط٠ٛش ثبٌى١ٍخ   -5

2012-2013 

 2013-2012ػضٛ ِٚمشس ٌغٕخ اٌحبالد اٌطالث١خ فٟ اٌى١ٍخ  -6

( ٌطالة االٔزظبَ  ياٌىٛٔزشٚػضٛ ٌغٕخ ع١ش االخزجبساد إٌٙبئ١خ )  -7

 2013ٚاالٔزغبة ٌٍفظً اٌظ١فٟ

ػضٛ فش٠ك ِششٚع ثٕبء ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌؼّبدح اٌزؼٍُ اإلٌىزشٟٚٔ  -8

 2013ٚاٌزؼ١ٍُ ػٓ ثؼذ ػبَ 

 حزٝ االْ .-2014ِٕغك اٌزط٠ٛش ٚاٌغٛدح ٌٍمغُ  -9

ظ اداسح شئْٛ اٌطالة ٚاٌخذِبد اٌّغبٔذح سئ١ظ اٌّؼ١بس اٌخبِ -10

 حزٝ االْ  -2013

 2015حزٝ  -2013سئ١ظ اٌّؼ١بس اٌزبعغ اٌزٛظ١ف  -11

ػضٛ ِٚمشس فش٠ك ِششٚع ل١بط ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌٍجشاِظ اٌذساع١خ  -12

 2015-2014ثبٌى١ٍخ 

 حزٝ األْ .  -2015ِٕغك اٌّٛلغ اإلٌىزشٟٚٔ ٌٍى١ٍخ  -13

حزٝ  – 2018ٟ ٌى١ٍخ اٌٍغبد ٚاٌزشعّخ ِٕغك اٌّٛلغ اإلٌىزشٚٔ -14

 األْ .

  األٔشطخ االخشٜ ٚػض٠ٛخ اٌٍغبْ 

 1- Rami Osama AL-Ali and Fahed Salim Khatib : 

Factors affecting Tourists Satisfaction of Jordan as 

a Tourism Destination. Studies in Business and 

Economics VOL 16 NO 1, September 2011, Qatar 

 االثحبس إٌّشٛسح 
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University. 

 

( : اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح  2017ساِٟ أعبِخ اٌؼٍٟ ٚدمحم األ١ِٓ ِحّٛد )  -2

اٌّغزٍٙه اٌغؼٛدٞ ٌٍّشاوض اٌزغبس٠خ فٟ ِذ٠ٕخ ٔغشاْ )  اخز١بسػٍٝ 

اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ (.  اٌّغٍخ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚٔشش األثحبس , 

ب١ٔٛٔخ , اٌؼذد اٌضبِٓ , اٌّغٍذ ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزظبد٠خ ٚ اإلداس٠خ ٚ اٌم

  www.ajsrp.com,  2017األٚي , أوزٛثش 

 

( : ػاللخ اٌؼذاٌخ  2018ساِٟ أعبِخ اٌؼٍٟ ٚدمحم األ١ِٓ ِحّٛد ) -3

اٌزٕظ١ّ١خ ثبالٌزضاَ اٌزٕظ١ّٟ ٌذٜ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ اٌغبِؼبد ) 

ِغٍخ دساعخ حبٌخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلداس٠خ عبِؼخ ٔغشاْ / اٌغؼٛد٠خ (. 

,  2018أِبساثبن , اٌؼذد اٌضالصْٛ , اٌّغٍذ اٌزبعغ , ١ٔٛ٠ٛ 

www.amarabac.com 

 

 (2019ساِٟ أعبِخ اٌؼٍٟ , دمحم األ١ِٓ ِحّٛد , ٚحٕبْ ػجذ اٌمبدس ) -4

أصش اٌج١ئخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍٝ رطج١ك أثؼبد اٌّغئ١ٌٛخ االعزّبػ١خ فٟ 

اٌمطبع اٌخبص فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ : دساعخ ِغزشف١بد 

  ١ِذا١ٔخ ػٍٝ ِغزشف١بد اٌمطبع اٌخبص فٟ ِذ٠ٕخ ٔغشاْ.

   Global Journal of Economics and Business 

 VOL.6.NO(1) 

 

دسع رىش٠ّٟ ِٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ثّٕبعجخ ِشبسوزٟ فٟ اٌٍمبء 

 (.2019اٌؼٍّٟ اٌشاثغ )

شٙبدح شىش ٚرمذ٠ش ِٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ثغجت ِغٙٛدارٟ ػٍٝ  -

 (2018رط٠ٛش ِٛلغ اٌى١ٍخ االٌىزشٟٚٔ)

شٙبدح شىش ٚرمذ٠ش ِٓ و١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ ٔظ١ش ِغٙٛدارٟ فٟ  -

 أػّبي اٌغٛدح. 

 إٌّح ٚاٌغٛائض 

 ِجبدئ اٌزغ٠ٛك ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ -1 

 غ١ٍض٠خ إداسح اٌزغ٠ٛك ثبٌٍغخ االٔ -2

 االداسح اٌّب١ٌخ ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض٠خ -3

 االداسح اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ  -4

ِجبدئ اٌّحبعجخ ) ٌطالة و١ٍخ اٌّغزّغ ٚطالة االداسح اٌؼبِخ  و١ٍخ  -5

 اٌؼٍَٛ االداس٠خ ( 

 ِجبدئ االلزظبد اٌغضئٟ  -6

 إداسح اإلػّبي اٌّىزج١خ ٚاٌغىشربس٠خ  -7

 )اٌّمشساد( اٌزذس٠ــظ

http://www.amarabac.com/
http://www.amarabac.com/


 
 

                                                      
 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

 بنين- كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative 

من خالل برنامج معتمد في  التميز العلمي واألكاديمي "الرؤية:

إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات 

 سوق العمل ومتطلبات التنمية

" 

اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من  "الرسالة: 

 "خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم اإلسالمية. 

 

 

 ٠خ (عٍٛن اٌّغزٍٙه ) ثبٌٍغخ االٔغ١ٍض -8

 اٌغٍٛن اٌزٕظ١ّٟ -9

 اٌش٠بضخ اٌّب١ٌخ -10

 –اداسح اٌؼ١ٍّبد ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ) طالة و١ٍخ اٌؼٍَٛ االداس٠خ  -11

 لغُ اداسح االػّبي ( 

 اٌزخط١ظ االعزشار١غٟ ) ٌطالة االٔزظبَ ٚ االٔزغبة ( -12

 إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ) ٌطالة االٔزغبة ( -13

 سٞ ) ٌطالة االٔزغبة فٟ عغٓ اثٙب (اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش االدا -14

 ِجبدئ االداسح اٌؼبِخ  -15

 أطٛي االداسح  -16

 أخالل١بد إٌّٙخ ) ٌطبٌجبد و١ٍخ اٌّغزّغ (  -17

ِجبدئ اٌزغ٠ٛك ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ  ) ٌطالة و١ٍخ اٌّغزّغ ٚلغُ  -18

 اٌّحبعجخ فٟ اٌؼٍَٛ االداس٠خ(

اٌّغزّغ ٚاٌؼٍَٛ ِجبدئ االحظبء ٚاالحزّبالد ) ٌطالة و١ٍخ  -19

 االداس٠خ (

 اداسح اٌؼ١ٍّبد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ) ٌطالة ٚطبٌجبد و١ٍخ اٌّغزّغ (  -20

 إداسح األصِبد ٚاٌىٛاسس ) ٌطالة االٔزغبة فٟ عغٓ أثٙب (   -22

 ِٙبساد االرظبي .  -23

 ِجبدئ االحظبء ٚ االحزّبالد . -24

 اٌؼبِخ(. ِٕب٘ظ اٌجحش فٟ االداسح  ) ٌطالة لغُ اإلداسح  -25

 ٔظش٠خ اٌزٕظ١ُ ) ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ (.  -26

 اداسح اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ) ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ( . -27

 ِٕب٘ظ اٌجحش اٌؼٍّٟ ) ٌطالة لغُ اٌّحبعجخ ( . -28
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