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بحاث العلمية المنشورة ألعضاء هيئة  التدريس والمشاركات البحثية والعلمية .ألابيانات   

 السنة اسم البحث سنوات الخبرة التخصص  الدرجة العلمية األسم

سنة 24 إدارة أعمال أستاذ مشارك دكتوراه نجاة علي التوم  ــأثر التدريب  

المحاسبي فى ترقية 

 األداء المالي

اح متطلبات اإلفص
المحاسبي ألغراض 

 التحليل المالي للشركات

م2016ـ 2015  

 

2017 

سنة19 إدارة أعمال  أستاذ مساعد  دكتوراه ليلي قائد قاسم  ـ الخصائص  

الديموغرافية وقياس 

آثر دليل المعرفة 

 علي أدلة التنمية

م2016ـ 2015  

سنة   4 إدارة أعمال  أستاذ مساعد دكتوراه سناء علي محمد   Impact of 

Accounting 

Disclosure on 

the Efficiency of    

  

Investment 

Decisions in 

Sudanese Banks 

(2007 to 2017)     

   

ـ قياس  تكاليف 

مكافحة المخدرات 

والجرائم المرتبطة 

 بها 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

م2016ـ 2015  

سنوات 7 إدارة أعمال محاضر  دكتوراه بثينة  جمال تميم م2016التجارة ــ اثر تطبيق    
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 أعداد : د : سناء علي 

 المعيار العاشر 

االكترونية على زيادة 

 المبيعات 

ـ اثر االبداع اإلداري 

 على األداء الوظيفي

تطبيق قرارات التسويق  4 إدارة أعمال أستاذ مساعد  دكتوراه ثريا حسن فرح 
الداخلي علي إدارة 
العاملين بشركة كنار 
 لالتصاالت السودانية

ـ دور بحوث 

التسويق فى تحقيق 

ف أهداف المصاري

 التجارية 

تطبيق قرارات 
التسويق الداخلي 

علي إدارة العاملين 
بشركة كنار 
لالتصاالت 

 السودانية

2014 

 

بيانات المؤتمرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس                           

 

   موضوع المشاركة  نوع المشاركة  مكانه وتاريخه  اسم الؤتمر األسم 

 مؤتمر داقوس المحلي عدن ليلي قائد قاسم

ــ مؤتمر المشهد الراهن في 

 جنوب اليمن 

عدن 2016يناير 21  

2016مايو 30  

 ـ بالحضور 

 ـ بالمشاركة 

 المخاطرة االجتماعية والصحية 

 

هـ 1434هـ ـ 1433  مني حسن السيد   التامين والمهنة االكترونية  

نهلة عبد الفتاح 

 ابراهيم

 نعم جامعة الزرقاء االردن

 

مؤتمر الجودة 

واالعتماد االكاديمي 

في مؤسسات 

 التعليم العالي

2016لكتوبر   


