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  خــٍـزارـاٌ شحــٍــغـاٌ

 د. فٙذ ثٓ ػًٍ آي لّبػ  : االعــــــُ
 اٌدٕظ روش  اٌدٕغٍخ عؼٛدي 

  

 اٌحبٌخ االخزّبػٍخ ِزضٚج ػذد أفشاد األعشح -
 اٌىٍٍخ اٌزبثغ ٌٙب اٌؼٍَٛ االداسٌخ
 اٌمــغـُ اداسح االػّبي

 اٌزخظض اٌذلٍك اٌزدبسح اإلٌىزشٍٚٔخ 
 ؼٍٍّخاٌّشرجخ اٌ أعزبر ِغبػذ 

 اٌزشلٍخ ربسٌخ ٘ـ 5341
 اٌحبًٌ اٌؼٕٛاْ لغُ ئداسح األػّبي  –وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ  –خبِؼخ ٔدشاْ 

وٍٍخ  –حبطً ػٍى دسخخ اٌجىبٌٛسٌٛط ِٓ خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  .5

 ٘ـ . 5345اٌؼٍَٛ االخزّبػٍخ ٚاإلداسٌخ رخظض الزظبد ػبَ 

اٌّزحذح  ِبخغزٍش حٛعجخ ئداسٌخ ِٓ خبِؼخ دِٕذ فٛسد اٌٍّّىخ .4

 ٘ـ.5341ػبَ 

دوزٛساٖ اٌفٍغفخ فً أِٓ اٌّؼٍِٛبد ٌٍزدبسح اإلٌىزشٍٚٔخ خبِؼخ   .4

 ٘ـ. 5341دِٕذ فٛسد  اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ 

ٌزىٌٕٛٛخً، ادثٍَٛ فً اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاٌزغٌٛك اٌّؼٙذ األوبدًٌّ  .3

 .4155ٌٍغزش، اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ 

ٍغزش، اٌٍّّىخ ثً ِذٌٕخ ٌدثٍَٛ ئداسح اٌّخبطش ِؼٙذ األػّبي األٚسٚ .1

 . 4154َاٌّزحذح ػبَ 

 اٌؼٍٍّخ اٌّإ٘الد

 ٘ـ. 5331ٚوًٍ اٌدبِؼخ ٌٍزطٌٛش ٚاٌدٛدح ٌٍزٛسٌذاد ػبَ  ِغبػذ -5

٘ـ 5341اٌّششف اٌؼبَ ٌٍشإْٚ اٌّبٌٍخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ِٓ ػبَ  -4

 حزى ربسٌخٗ.  

  ٘ـ5341ّبٌٍخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ٌؼبَ ِغبػذ اٌّششف اٌؼبَ ٌٍشإْٚ اٌ -4

سئٍظ لغُ ئداسح األػّبي ثىٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ ثدبِؼخ ٔدشاْ ِٕز  -3

 ٘ـ حزى ربسٌخٗ. 5341ػبَ 

٘ـ ٌٚغبٌخ ػبَ  5341ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد خبِؼخ ٔدشاْ ِٓ ػبَ  -1

 ٘ـ . 5345

 ٘ـ 5341ّشزشٌبد خبِؼخ ٔدشاْ ػبَ ِغبػذ ِذٌش ئداسح اٌ -1

 ٘ـ  . 5341ِذٌش ئداسح وٍٍخ اٌّدزّغ فً ثٍشخ ػبَ  -1

 اٌٛظٍفً ٚاألوبدًٌّ اٌزبسٌخ
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ِغبػذ ِذٌش ئداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّغزٛدػبد ثدبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  -8

 ٘ـ . 5343ػبَ 

ِغبػذ ِحبعت ئداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّغزٛدػبد ثدبِؼخ اٌٍّه خبٌذ  -1

 ٘ـ  .5344٘ـ ٚحزى ػبَ 5345ِٓ ػبَ 

األوبدًٌّ  دٚاالػزّبدٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٌُٛ  -5

اٌجشاِدً "  االػزّبدثؼٕٛاْ " دٚس لٍبداد األلغبَ اٌؼٍٍّخ فً رحمٍك 

 ٘ـ.5331ػبَ 

األوبدًٌّ  ٚاالػزّبددٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ ٌٍزمٌُٛ  -4

اٌجشاِدً " ػبَ  ٚاالػزّبدثؼٕٛاْ " اٌجشٔبِح اٌزأًٍٍ٘ ٌضّبْ اٌدٛدح 

 ٘ـ5331

 

األوبدًٌّ  ٚاالػزّبدٌٍزمٌُٛ دٚسح رذسٌجٍخ فً اٌّشوض اٌٛطًٕ  -5

ثؼٕٛاْ " دٚس اٌمٍبداد األوبدٌٍّخ فً دػُ ٚضّبْ اٌدٛدح فً اٌزؼٍٍُ 

 َ.4158اٌؼبًٌ"  ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ فً دثً ضّٓ ثشٔبِح رذسٌت ِذساء اٌؼَّٛ   -4

ٚاالداساد ٚاٌّىبرت فً خبِؼخ ٔدشاْ ػٕٛأٙب "فبػٍٍخ اٌمٍبدح فً ظً 

 .َ 4158اٌشؤٌخ اٌٛطٍٕخ" ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " اٌزٍّض اٌّإعغً " ِٓ ِشوض ثٕبء اٌطبلبد  -4

ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً خّؼٍبد 

 ٘ـ. 5341األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " ِٙبساد االرظبي " ِٓ ِشوض ثٕبء اٌطبلبد  -3

خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً خّؼٍبد  ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي

 ٘ـ.   5341األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ ثؼٕٛاْ " اٌزخطٍظ اٌّإعغً " ِٓ ِشوض ثٕبء  -1

اٌطبلبد ٌٍزذسٌت ضّٓ ِجبدسح ثٕبء لذساد ٚرجبدي خجشاد اٌؼبٍٍِٓ فً 

 ٘ـ.   5341خّؼٍبد األٌزبَ ثبٌٍّّىخ ػبَ 

ًّ ( ِؼٙذ اٌزؼٍٍُ اٌفًٕ دٚسح فً " اٌجشِدخ اٌؼظجٍخ " ) ٚسشخ  ػ -1

 َ . 4154، ِذٌٕخ ٌٍغزش  ، اٌٍّّىخ اٌّزحذح ػبَ 

دٚسٖ رذسٌجٍخ فً ِؼٙذ اإلداسح ػٕٛأٙب " ِٙبساد ثٕبء فشق اٌؼًّ"  -1

 ٘ـ.5343ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ فً "ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اَخشٌٓ فً ثٍئخ اٌؼًّ"   -8

 ٘ـ.5344ػبَ  ثّشوض اٌطًٌٛ ٌالعزشبساد اإلداسٌخ ٚاٌزذسٌت ثأثٙب

دٚسح رذسٌجٍخ فً "أعبعٍبد فٓ االرظبي" ثّشوض إٌخجخ ٌٍزذسٌت  -1

 ٘ـ.5343ٚاٌزٍّٕخ ثدذح ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ " ئػذاد وزبثخ اٌزمبسٌش اإلداسٌخ" ثّشوض إٌخجخ  -51

 ٘ـ. 5344ٌٍزذسٌت ٚاٌزٍّٕخ ِذٌٕخ خذح ػبَ 

ثّؼٙذ  دٚسح رذسٌجٍخ فً " ئدخبي اٌجٍبٔبد ِٚؼبٌدخ إٌظٛص"  -55

اٌؼبٌٍّخ ٌٍحبعت اًٌَ ٚاٌزمٍٕخ رحذ ئششاف اٌّإعغخ اٌؼبِخ ٌٍزؼٍٍُ 

 ٘ـ.5345اٌفًٕ ٚاٌزذسٌت إًٌّٙ ػبَ 

دٚسح رذسٌجٍخ فً "ِمذِخ اٌحبعت اًٌَ ٚٔظُ اٌزشغًٍ ٌٕٚذٚص"  -54

 اٌذٚساد اٌزذسٌجٍخ 
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عبػخ ثّشوض ٍٔٛ٘ٛساٌضْ ٌزؼٍٍُ اٌحبعت اًٌَ ػبَ  431ٌّذح 

4115 .َ 

ٚساد اٌزشثٌٛخ ٚرطٌٛش اٌزاد داخً ثبإلضبفخ ئٌى ػذد ِٓ اٌذ -54

 اٌٍّّىخ اٌؼشثٍخ اٌغؼٛدٌخ.
خبِؼخ ٔدشاْ  -اٌٍمبء اٌؼًٍّ اٌشاثغ ِٓ ٌمبءاد وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ

ٌَٛ –وٍٍخ اٌؼٍَٛ اإلداسٌخ  ػبِب ِٓ اٌؼطبء. 54ٚدٚس٘ب فً اٌزٍّٕخ 

 5331 / 1/ 41األسثؼبء 

 ٚإٌذٚاد اٌّإرّشاد

 إٌّح ٚاٌدٛائض  دَ اٌحشٍِٓ اٌششٌفٍٓ ٌذساعخ اٌّبخغزٍش.ِٕحخ خب

 أٚال / سئبعخ اٌٍدبْ 

 سئبعخ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌفحض اٌؼشٚع ثدبِؼخ ٔدشاْ.-5

سئٍظ ٌدٕخ االعزشبساد اٌّبٌٍخ ِٚزبثؼخ اٌّؼبِالد اٌّبٌٍخ ٚرغشٌغ -4

 اٌظشف.

اد اٌحغبة اٌخزبًِ ٌٍحغبثبد سئٍظ اٌٍدٕخ اٌذائّخ إلدخبي ٚئػذ-4

 اٌّزؼٍمخ ثبٌدبِؼخ.  

 ثبٍٔب / ػضٌٛخ اٌٍدبْ 

 ٘ـ. 5343ػضٛ اٌٍدٕخ اإلداسٌخ ٚاٌّبٌٍخ خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ -5

 5343ػضٛ اٌٍدٕخ اٌفٍٕخ ٌفحض اٌؼشٚع خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ -4

 ٘ـ.

 اٌّشبسوخ فً اٌّإرّش األٚي إلداسح اٌّشزشٌبد ٚاٌّخبصْ اٌّمبَ فً-4

 َ.  4114خّٙٛسٌخ ِظش اٌؼشثٍخ ، اٌمب٘شح ػبَ 

 ٘ـ. 5341ػضٛ فً ردٍٙض ٚرأعٍظ وٍٍخ اٌّدزّغ فً ثٍشخ ػبَ -3

 ٘ـ. 5343ػضٛ فً ٌدٕخ اٌدشد اٌغٕٛي فً خبِؼخ اٌٍّه خبٌذ ػبَ -1

ػضٛ اٌٍدٕخ االعزشبسٌخ فً إٌبدي اٌغؼٛدي، ٌٍغزش، اٌٍّّىخ -1

 . 4111اٌّزحذح 

 . 4118ٕبدي اٌغؼٛدي فً ِذٌٕخ ٌٍغزش ػضٛ اٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ ٌٍ-1

اٌّششف ػٍى ِٛلغ إٌبدي اٌغؼٛدي فً ِذٌٕخ ٌٍغزش، اٌٍّّىخ -8

 َ،  4155اٌّزحذح ، 

- 5341ػضٛ اٌٍدٕخ اإلداسٌخ ٚاٌّبٌٍخ فً خبِؼخ ٔدشاْ ػبَ -1

 ٘ـ. 5345

٘ـ، 5344ػضٛ اٌٍدٕخ اٌّبٌٍخ فً ِإرّش اإلثذاع اٌؼًٍّ اٌغؼٛدي -51

 ذح. ٚسن، اٌٍّّىخ اٌّزح

ػضٛ ٚٔبئت اٌشئٍظ فً رٕظٍُ ِإرّش االِبْ االعشي اٌّمبَ فً -55

خبِؼخ دِٓ فٛسد، وٍٍخ اٌؼٍَٛ االداسٌخ، ٌٍغزش، اٌٍّّىخ اٌّزحذح ، 

4154  .َ 

 ػضٛ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌالثزؼبس ٚاٌزذسٌت ثدبِؼخ ٔدشاْ.-54

 ػضٛ ٌدٕخ ِدٍظ ئداسح االعزثّبس ٚاألٚلبف ثدبِؼخ ٔدشاْ.  -54

ٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌّشاخؼخ اٌغٍبعبد ٚاٌٍٛائح ٚاالخشاءاد ػضٛ ا-53

 اٌذاخٍٍخ ٚٔطبلبد اٌّغإٌٍٚخ ثدبِؼخ ٔدشاْ.

 ػضٛ اٌٍدٕخ األششفٍخ اٌؼٍٍب ثدبِؼخ ٔدشاْ.-51

ػضٛ اٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌٍزشلٍبد ٚإٌظش فً اٌّغبثمبد اٌٛظٍفٍخ -51

 ٚرؼٍٍٕبد اٌّٛظفٍٓ ٚطٍجبد خبسج اٌذٚاَ.

 سئبعخ ٚػضٌٛخ اٌٍدبْ 
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اٌٛظبئف اٌشعٍّخ ٚاٌؼمٛد ٚئػبدح ػضٛ ٌدٕخ دساعخ ٚضغ -51

 رٛصٌؼُٙ حغت االحزٍبج اٌفؼًٍ ٌٛحذاد اٌدبِؼخ.

 ػضٛ ٌدٕخ دساعخ ٚضغ اٌّشبسٌغ اٌّزؼثشح ٚأعجبة رؼثش٘ب.-58

 ػضٛ ٌدٕخ ِجبدسح أرّزٗ لٍبط ِخشخبد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍٍُ اٌدبِؼً.  -51

ػضٛ ٌدٕخ دساعخ ٚضغ اٌّؼبًِ ثبٌىٍٍبد ٚأدٚاد اٌزىٕٛ ِٚىبئٓ -41

 زظٌٛش ٚخٍّغ ِب ٌزؼٍك ثبٌٛعبئً اٌذائّخ ٌٍؼٍٍّخ اٌزؼٍٍٍّخ.اٌ

 ػضٛ ٌدٕخ ِدٍظ ئداسح طٕذٚق اٌطالة.-45

سئٍظ ِدٍظ لغُ ئداسح األػّبي وٍٍخ اٌؼٍَٛ االداسٌخ خبِؼخ ٔدشاْ  -

 ٘ـ حزى ربسٌخٗ.  41/1/5341

٘ـ  5341/ 41/1ػضٛ ِدٍظ وٍٍخ اٌؼٍَٛ االداسٌخ خبِؼخ ٔدشاْ -

 حزى ربسٌخٗ.

 سئبعخ ٚػضٌٛخ اٌّدبٌظ 

األٍِٓ اٌؼبَ ٌٍدّؼٍخ اٌخٍشٌخ ٌشػبٌخ األٌزبَ ثشئبعخ فخشٌخ ِٓ عّٛ  -

 ٘ـ حزى ربسٌخٗ  . 41/5/5341أٍِش ِٕطمخ ٔدشاْ 
 خذِخ اٌدبِؼخ ٚاٌّدزّغ 

1-Alqammash, F. Obstacles to Implementation of 

Online Booking in Saudi Travel Agencies.Europan 

journal of business and management, Vol.9, No.11, 

2017. 

 

2- Alqammash, F. The Attitude of toward 

advertisement on attitude toward brand and 

purchase intention. International journal of 

Economics, Commerce and Management, Vol. IV, 

issue 2, February 2016. 

 

3-Alqammash, F. The Role of Trust in Consumer 

Acceptance of E-Commerce in Saudi Arabia. 

International Journal of Management Science and 

Business Research, Vol. 6, Issue 11, November 2017. 

 

4- Alqammash, F. An Assessment of Twitter 

Effectiveness on Increasing Trust in E-Commerce 

in Saudi Arabia. Archives of Business Research 

Vol.6. Issue 12, December 2018, pp. 33-35 

 

5- Alqammash,F.The Influence of Online Product 

Reviews On The Saudi Customers Purchase 

Intention. International Journal of Economics, 

Commerce and Management .Vol.IIV, Issue 1, 

January 2019. 

 اٌجحٛس ٚاٌّإٌفبد 



 
 

                                                      
 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

 بنين- كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative 

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد في  "الرؤية:

إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات 

 سوق العمل ومتطلبات التنمية

" 

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

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

 

 

 

   faalqammash@nu.edu.saريد االلكتروني الخاص بالجامعة: الب

 

 ِجبدئ اٌزغٌٛك. -5

  ئداسح اٌزغٌٛك . -4

 رذسٌت رؼبًٚٔ . - -4

 اٌزغٌٛك األعزشارٍدً.  - -3

 اٌزغٌٛك اٌذًٌٚ.  -1

 )اٌّمشساد( اٌزذسٌــظ


