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 ادلوضوعحماضزاث ندوة الثالثاء حسب  
سامممسـوانماحملاضرةمادمماحملاضر

ماظـدوة

تصـق

مف

 توقعاث هستقبليت & البحث العلوي
وعلؿؼؾلماالضؿصادماظلوريماظعوٌة.. سصامماظزسقم م8 8991 

م8 8991ماظؾقثمواظؿطوؼرمواظؿـؿقةمحمؿدماٌراؼاتي
أبعدمعنمأزعؿفاماياظقةم.آدقا.اظؼوىماالضؿصادؼةماظصاسدةميفم سصامماظزسقم م8م8991 

م8 0222 واضعمومآصاقماظؾقثماظعؾؿي حلانمرؼشة
اظؿوجفاتماالدرتاتقفقةميفمتـؿقةماالضؿصادماظلوريمإزاءمعشارؼعماظعوٌةمواظشراطةم سصامماظزسقم

 اإلضؾقؿقة

م8م0222

اظؿـؿقةطػاءةماالدؿـؿارميفماالضؿصادؼاتماظعربقةموسالضؿفامب    حمؿودمسؾدماظػضقل م8 0222 
م8 0221 اظؾقثماظعؾؿيمورأسماٌالماٌؾادرميفماضؿصادماظلوق غؾقلمدّؽر
م8 0229 عؼّدعة طؿالمذرف

م8 0229 األزعةماٌاظقة...موعصريماظـظامماظرأمساظي عـريمايؿش
م8 0229 ضراءةميفماألزعةماظعاٌقةماظراػـة أمينمسّزتماٌقداغي

0202اٌـطؼةماظعربّقة...معشروعمدورؼةممعشارؼعماالدؿشرافميف مجالمباروت م8 0229 
م8 0282 االضؿصادماظلوريميفمزلماٌؿغرياتماظدوظقةموهدؼاتماظشراطة  زؼادمأؼوبمسربش

األزعةماالضؿصادؼةماظعاٌقةمعلؿفدات درؼدمضرشام م8م 0288 
م8م0282 ايداثةم ساعرمخربورؾيم

 االقتصاد الكلي
م0 8991مممواٌعؾوعاتاظؿـؿقةمواالسالمحلنيماظعودات
م0 8991 اظؿـؿقةمواظؼاغون جاكمايؽقم
م0 8991 اظؿـؿقةمواظؼاغون سؾودمدراج
اإلضؾقؿيميفمإرارماظعوٌةماالضؿصاديماالغدعاجاظؿـؿقةميفمدورؼةمومهدؼاتم سصامماظزسقم م0م0222 

م0 0228 اظلقادةماحملػزةمظالدؿـؿارميفمدورؼة تقلريمرداويممم
ظلقادةماحملػزةمظالدؿـؿارميفمدورؼةا حمؿدمدراضيبممم م0 0228 

م0 0228 اظلقادةماحملػزةمظالدؿـؿارميفمدورؼة شلانمضالع
م0 0220 إىلمعؿىمؼلؿؿرماظرطودماالضؿصاديميفمدورؼة سؾيمطـعان

عرزوقمغؾقل م0 0220 إىلمعؿىمؼلؿؿرماظرطودماالضؿصاديميفمدورؼة 



  

ديدورؼة...موعلريةماظؿؽاعلماالضؿصا حمؿدماظعؿادي م0 0222 
م0 0222 اٌـاخماالدؿـؿاريموضؿانماالدؿـؿار حمؿدمرؼاضماألبرش
م0 0222 اظؿـؿقةمواالصالحماالداري دؼاالمايجمسارف
م0 0222 اٌلأظةماالضؿصادؼةميفماظؼطرماظعربيماظلوري اظقاسمنؿة
م0 0222 واضعموآصاقمصرصماالدؿـؿارميفماٌـارقمايرةماظلوي سدغانمدؾقؿان

زسقمسصامماظ اضؿصادماظلوقماالجؿؿاسيمإزاءماظؿقدؼاتماظورـقةمواظدوظقةم  م0م0222 

تعؾققمسؾىمحماضرةمد.مسصاممماضؿصادماظلـوقماالجؿؿاسي حمؿدماظعؿادي م0 0222 
م0 0222 اضؿصادماظلوقماالجؿؿاسيمبنيماظػؽرةمواظؿطؾقق حقانمدؾقؿان

م0 0222 اًطةماًؿلقةماظعاذرةم)مسرضموهؾقلم( سؾدماهللماظدردري
م0 0222 اظؿكطقطماالدرتاتقفيمظؾـؼلميفمدورؼة ؼعربمبدرمحؾقب
اظلقاداتم تعؼقبماظدطؿورممسريمإبراػقممحلنمسؾىمغدوةماظدطؿورمضدريممجقل مسريمابراػقم

 االجؿؿاسقةمواضؿصادماظلوقماالجؿؿاسيمم

م0 0222

م0م0222 االضؿصادماظلوريمإىلمأؼن سصامماظزسقم

واٌؼاوعةاالضؿصادم   عـريمايؿش م0 0222 
م0 0222 االغػاقماالدؿـؿاريماظعاممواظـؿوماالضؿصادي   غؾقلمعرزوق
م0 0222 االدؿفالكمواظؿـؿقة  سؾيمطـعان

  عصطػىمسؾدماهللماظؽػري
م0 0221 عـاخماالدؿـؿارمميفمدورؼة

ةماظلورؼةماظؿؽوؼنماظرأمساظيميفمدورؼةممػواعشمسؾىمعؿونماظلقادةماالضؿصادؼ     حمؿدمرؼاضماألبرش م0 0221 
زعةماالضؿصادؼةماظراػـة...مبنيماالضؿصادماٌغؾقمواالضؿصادماٌػؿوحاأل شلانمإبراػقمم م0 0229 
زعةماالضؿصادؼةماظراػـة...مبنيماالضؿصادماٌغؾقمواالضؿصادماٌػؿوحاأل رزقماهللمػقالن م0 0229 

م0 0229 اظؿكطقطميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي ػاغسمرميربتمػقؿر
م0 0282 إضاءةمسؾىماًطةماًؿلقةمايادؼةمسشر تقلريمرداوي

م0 0282 اخػاضاتماظؿـؿقةماالضؾقؿقةميفمدورؼة ردالنمخضور

م0 0282 اظدروسماٌلؿكؾصةمعنماًطةماًؿلقةماظعاذرة   ضدريممجقل

م0 0282 االدؿـؿارماألجـيبميفمدورؼة  عصطػىماظؽػري

دورؼةاظؿؽوؼنماظرأمساظيميفم  رؼاضماألبرش م0 0282 

م0 0288 اًطةماًؿلقةمايادؼةمسشر،ماألػدافمواظلقادات   ظطػيمساعر
م0 0288  ايداثةمواظؿـؿقةمواظعوٌةمواهلوّؼة  رزقماهللمػقالن

م0م0282  اظؿـؿقةماظشاعؾةموسالضؿفامباظوسيماجملؿؿعي بشارمعـري

ـؿويماظلوريدورماظؿـّوعماالضؿصاديميفمصقاشةماظـؿوذجماظؿ زؼادمأؼوبمسربش م0 0282 

م0 0281 تؼققمماألثرماالضؿصاديمظؾـوازمماظؿشرؼعقة راغقةمسؾدمربه

 الزراعت
م2 0222 اظؾقثماظعؾؿيموماإلمناءماظزراسي حمؿدموظقدماظطوؼل



  

م2 0222 دمومبـاءمادرتاتقفقةمعائقةميفمدورؼة ذؾؾيماظشاعي
تماظؿقرؼرماظؿفاريمواالضؿصاديإصالحماظؼطاعماظزراسيموتـؿقؿهميفمعواجفةمهدؼا حيقىمبؽور م2 0222 
يسطقةماهلـد األوروبقة-اظزراسةميفماتػاضقةماظشراطةماظلورؼة  م2 0222 

م2 0282 أزعةماٌقاهميفماٌـطؼةماظشرضّقة جورجمصوعي

م2 0282 أزعةماٌقاهميفماٌـطؼةماظشرضّقة  ععنمداود

م2 0282 اظوضعماظزراسيميفماٌـطؼةماظشرضقة خضرماحمللقم

طقةماهلـديس م2 0282 اظوضعماظزراسيميفماٌـطؼةماظشرضقة 

م2 0282 اظوضعماظزراسيميفماٌـطؼةماظشرضقة حلانمضطـا

م2م0282 إسادةمتأػقلماظؼطاعماظزراسيم حلانمضطـام

م2 0282 إضاءاتمسؾىماظؿشابكماظزراسيماظصـاسيميفمدورؼة صؤادميام

طؾوباظواضعمواٌم–اظوضعماٌائيميفمدورؼةم جورجمصوعي م2 0281 

 الصناعت
م2 8999  تأػقلماظؼطاعماظصـاسيمظؾؿؽقفمععمعؿطؾؾاتماٌـاصلةماظداخؾقةمواًارجقة خاظدمسؾدماظـور
اظطاضةميفمدورؼةم..مهدؼاتمومآعالم  سدغانمعصطػى م2 0222 
م2 0222 اىودةمومدورػاميفماظؿـؿقةماالضؿصادؼة شلانمرقارة
ؾصـاسةميفمزلمعـاصلةمساٌقةاظؿطورماظؿؽـوظوجيمظ حمؿدمعرؼاتي م2 0222 
م2 0228 اظصـاساتماظـلقفقة...اظواضعمواآلصاق أمينمسؾدماظـورمم

م2 0228 اظصـاساتماظـلقفقة...اظواضعمواآلصاق وظقدمرؾاع
م2 0228 اظصـاساتماظـلقفقة...اظواضعمواآلصاق وظقدماظـوريمم
م2 0228 اظصـاساتماظـلقفقة...اظواضعمواآلصاق شقاثمضطب.
م2 0228 اظصـاساتماظـلقفقة...اظواضعمواآلصاق مسريمرعان

م2 0228 اظصـاساتماظـلقفقة...اظواضعمواآلصاق صؾاغمذرباتي
م2 0228 اظصـاساتماظغذائقةميفمزّلماٌـاصلة سدغانمسػارةممم
م2 0228 اظصـاساتماظغذائقةميفمزّلماٌـاصلة بادلماظؽوؼػيممم
زّلماٌـاصلةماظصـاساتماظغذائقةميف بلاممشراوي م2 0228 

م2 0220 دؾلمتأػقلماظؼطاعماظعامماظصـاسي أغطوانمجربان
م2 0220 دؾلمتأػقلماظؼطاعماظعامماظصـاسي صؤادمسارفماظؾقام

م2م0222 إصالحماظؼطاعماظعامماظصـاسي سصامماظزسقم

م2 0222 ادؿكراجموادؿـؿارماظـػطمواظغازميفمدورؼة أمحدمععال
ػطمواظغازمشيمدورؼةمودقاداتفاماىدؼدةصـاسةماظـ إبراػقممحداد م2 0222 
تؼققمماظصـاساتماظصغريةمواٌؿودطةموأػؿقؿفاميفماالضؿصادماظلوريموآصاقمتطورػاميفم دعدمبلارة

 اظؼطاساتماٌكؿؾػةمظؿعزؼزماظؿقدؼثمواظؿـؿقة

م2 0222

م2 0222 واضعماظصـاسةميفمدورؼة حمؿدمصايفمأبودان



  

األوروبقة-ضقةماظشراطةماظلورؼةاظصـاسةميفماتػا حمؿدماظشاسر م2 0222 
شعـريمايؿ م2 0222 دورماظـػطماياظيمواٌلؿؼؾؾيميفماالمناءماالضؿصادي 
م2 0222 اظصـاساتماظصغريةمواٌؿودطة دعدمبلارة
م2 0222 اظلقاداتماظؾرتوظقةميفمدورؼة زؼادمسربش
 2 0221 هدؼثماظصـاسةماظلورؼة صؤادميام
طاضةميفمدورؼةعلؿؼؾلماظ زؼادمسربش م2 0229 
م2 0229 اظصـاسةماظلورؼةميفمضوءماألزعةماالضؿصادؼةماظعاٌقة صؤادماظؾقام
م2 0229 اظصـاسةماظلورؼةميفمضوءماألزعةماالضؿصادؼةماظعاٌقة حمؿدماظشاسر
م2 0229 اظصـاسةماظلورؼةميفمضوءماألزعةماالضؿصادؼةماظعاٌقة خؾقلمغقازي
رؼةموهدؼاتماٌلؿؼؾلاظصـاسةماظلو  صؤادماظؾقام م2 0282 

م2 0288  اظصـاسةماظلورؼةميفمضوءماتػاضقةماظشراطة صؤادماظؾقام
م2م0282 رؤؼةمإلسادةمتأػقلماظصـاسةماظلورؼةم صؤادماظؾقامم

مالبناء والتشييد

م2 8999 اظؿـؿقةماالضؿصادؼة تأػقلماظؼطاعماظعامماالغشائيمعنمأجلمتػعقلمدورهميف شلانمصؿاحي
داهللغزارمسؾ 0202دقادةماالسؿارمواٌدنماظصـاسقةمحؿىم  م2 0222 

 ادلاليت
االضؿصادؼةموعواطؾةم تأػقلماظـظامماٌصريفميفمدورؼةمظؿؾؾقةماحؿقاجاتماظؿـؿقة بشريماظزػريي

 اظؿطوراتماٌصرصقةماظدوظقة

م2 8999

 2 8999 دموماصالحماظـظامماظـؼدي رؼاضماألبرش
ودؾلمععاىؿهسفزماٌوازغةماظعامم سارفمدظقؾة  8999 2 
 2 0222 اإلضراضماٌصريفموماظؿؿوؼلماإلمنائي رؼاضماألبرش
 2 0222 اإلغػاقماإلمنائيماظعامموماًاصميفمدورؼة درؼدمدرشام
 2 0228 حولمإصالحماظـظامماظـؼديمواٌصريف راتبماظشالح
 2 0228 حولمإصالحماظـظامماظـؼديمواٌصريف حمؿدماالررش
 2 0228 هدؼثماظـظامماٌصريفميفمدورؼة ذػققماالخرسممم
 2 0228 هدؼثماظـظامماٌصريفميفمدورؼة طوديتمذقالوي
 2 0220 حوارمحولمدوقماألوراقماٌاظقةميفمدورؼة أمينمعقداغي
 2 0220 حوارمحولمدوقماألوراقماٌاظقةميفمدورؼة صقصلماظؼددي
 2 0220 عؿىمؼؾدأماإلصالحماٌصريفميفمدورؼة غاصرماظلعدي
 2 0220 عؿىمؼؾدأماإلصالحماٌصريفميفمدورؼة  غؾقلمدؽر
 2 0222 اظلقادةماٌاظقةميفمدورؼة إظقاسمنؿة
 2 0222 االصالحماٌصريفميفمدورؼة سؾيمطـعان



  

 2 0222 اظؿأعنيموتعؾؽةماٌدخراتماحملؾقة حمؿدمصاحلمرؾاخة
يأطرممحمؿودمايوراغ ؿؾقةماالصالحماالضؿصادياغعؽاداتمهرؼكمأدعارماظػائدةميفمإرارمس   0222 2 

 2 0222 اظـظامماٌصريفميفمدورؼةمبنيماالصالحمواالغؿاج غؾقلمدؽر
 2 0222 اظـظامماٌصريفميفمدورؼةمبنيماالصالحمواالغؿاج راتبماظشالح
 2 0222 اظـظامماٌصريفميفمدورؼةمبنيماالصالحمواالغؿاج درؼدمدرشام

صهموأبعادهمودورهميفماالصالحماالضؿصاديموتعزؼزمماظؿـؿقةماالصالحماظضرؼيبم:ماػدا حمؿدمايلني

 االضؿصادؼة

0222 2 

 2 0222 أػؿقةماظلوقماٌاظقةميفماالضؿصادماظورين  دػقانمػقؽل
 2 0222 دوقماألوراقماٌاظيمودورػاميفماالضؿصادماظورين أمينمسزتمعقداغي

دؿـؿاراظؼطاعماٌصارفماًاصةمودورػاميفمتشفقعماال   راتبماظشالح  0222 2 
 2 0222 أضواءمسؾىماظؿأعنيميفمدورؼة   ممدوحمرمحون
 2 0222 علؿفداتماظلقادةماظـؼدؼةميفمدورؼة  أدؼبمعقاظة

 2 0222 اظلقاداتماٌاظقةميفمدورؼة حمؿدمايلني
0229أدواتماظلقادةماٌاظقةميفمدورؼةم)مضراءةميفماٌوازغةماظعاعةمظؾدوظةم ضقطانماظلقويف  0229 2 

دريممجقلض  2 0229 األزعةماٌاظقةماظراػـة:ماىذور...مواآلصاق 
 حمؿدمأمينمسزتماٌقداغي

 2 0282 أداءموعواضعماٌصارفماًاصةميفماظـظامماٌصريفماظلوري
اظدوظقني،مواٌصؾقةماظورـقةمواظؾـكاظلقاداتماٌاظقةمعنمعـظورمصـدوقماظـؼدم  اظضابطمعدؼن  0288 2 
دوقمدعشقمظألوراقماٌاظقةميفأدعارماألدفممتطورم     عقداغيمأمين  0288 2 

م2 0282  متوؼلمإسادةماإلسؿارميفمدورؼا رذامدريوب

 التجارة
م2م 8999 تودقعمحفمماظلوقماظداخؾيمعنماجلمتػعقلماظـشاطماالضؿصادي غؾقلمعرزوق
م2 8999 اظشروطماٌوضوسقةمظؼقاممذراطةمأوروبقةمدورؼةمحؼقؼقة عـريمايؿش
فرؼاضمدق م2 8999 تـشقطماظصادرات 

م2 8999 اظؿكطقطموآظقاتماظؿلوؼق سؾدماظؼادرماظـقال
م2 0222 االضؿصادماظلوريمومهدؼاتماظعوٌة سدغانمدؾقؿان
اظؾؾـاغيم-اظؿعاونموماظؿـلققماظلوريم طؿالممحدان م2 0222 
م2 0222 االضؿصادماظلوريمومعؿطؾؾاتماظشراطةماألوربقةماٌؿودطقة عطاغقوسمحؾقب
م2 0220 االضؿصادماظلوريموعؿطؾؾاتماالغضؿاممإىلمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة شلانمحؾش
م2 0220 االضؿصادماظلوريموعؿطؾؾاتماالغضؿاممإىلمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة داعرماظدبس
يسصاممخور م2 0220 عـارقماظؿفارةمايرةمطؿقػزمظإلصالحماالضؿصاديموعـشطمظؾؿفارةماظؾقـقةماظعربقة 
اظعؾداهللمعصطػى م2 0220 عـارقماظؿفارةمايرةمطؿقػزمظإلصالحماالضؿصاديموعـشطمظؾؿفارةماظؾقـقةماظعربقة 

م2 0222 اظشراطةماألوربقةماظلورؼة غؾقلمعرزوق
م2 0222 اظشراطةماظلورؼةماالوربقةم:مرؤؼةمامجاظقة غؾقلمعرزوق



  

م2 0222 تطورماظعالضاتماالضؿصادؼةمبنيمدورؼةمودولماىوار    سفدمشزاظة
م2 0222 آصاقماظؿفارةماًارجقةميفمدورؼة  عاجدماظعظؿة
م2 0222 اتػاضقةماظشراطةماظلورؼةماألوروبقةموهدؼاتفامظالضؿصادماظلوري مسريماظعقطة
األوروبقة-اًدعاتميفماتػاضقةماظشراطةماظلورؼة مسريمدعقػان م2 0222 
بقةاألورم-اظؿفارةميفماتػاضقةماظشراطةماظلورؼةم شلانمحؾش م2 0222 
م2 0222 اظؼطاعماًاصموهدؼاتماتػاضقاتماظشراطةموعـارق شلانماظؼالع
م2 0222 دورمآظقاتماظلوقموتدخلماظدوظةميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي  غؾقلمعرزوق
م2 0222 عـطؼةمماظؿفارةماظعربقةمايرةماظؽربىموآثارػامسؾىماالضؿصادماظلوري ردالنمخضور
اظعربقةمواظشراطةماألوربقةماٌؿودطقةم–عارضمبنيماظشراطةماظعربقةماظؿؽاعلمواظؿ غؾقلمدؽر م2 0222 

م2 0222 آثارماغضؿاممدورؼةمإىلمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة أطرممحوراغي
م2 0222 آثارماغضؿاممدورؼةمإىلمعـظؿةماظؿفارةماظعاٌقة عطاغقوسمحؾقب

ارمواٌفام(اظشراطةماظلورؼةماألوربقةموضطاعماظزراسةم)اآلث حيقىمبؽور م2 0222 
م2 0222 اظشراطةماظلورؼةماألوربقةم)موجفةمغظر(     مجالمبقوعي
م2 0222 اظشراطةماظلورؼةماألوروبقةموضطاعماًدعاتم)اآلثارمواٌفام(  غؾقلمعرزوق
م2 0222 اظعؼوباتماالضؿصادؼةمواٌصرفماظؿفاريماظلوري  درؼدمضرشام

ايصاروربةماظؿصدؼرمخاللم حمؿدمغاصرماظلواح م2 0281 

 الصحت
م1 0222 اظضؿانماظصقيميفمدورؼة      إؼادمذطي

 التعلين
م9م8991ماظؿـؿقةمواظؿعؾقمماٌفينمعؤؼدمأبوماظشاعات

 9 0220 إصالحماظـظامماظرتبوي:ماظواضعموآصاقماٌلؿؼؾل حمؿودماظلقد
 9 0222 تطوؼرماظؿعؾقممودورهميفمبـاءماضؿصادماٌعرصةميفمدورؼا حلانمرؼشة

 9 0222 اظرتبقةمواظؿعؾقممبنيماظؼطاعماظعاممواًاص نقبمسؾدماظواحد
 9 0222 اظؿعؾقمماظػينمواٌفين جرجسماظغضؾان
 9م0222 اظؿعؾقمماٌفينمواظػينمتعؼقب سؾدماهللمزرغةمجي

 9 0282 حولمدعجماظؿعؾقممواظؾقثماظعؾؿيميفماظصـاسة  أطرممغاصر
اظعؾؿيميفماظصـاسةحولمدعجماظؿعؾقممواظؾقثم دعدمبلارة  0282 9 

 ادلعلوهاتيت واالقتصاد
م82 8991ماٌشروعماٌعؾوعاتيمعنماٌـظورماالجؿؿاسيمصاؼزمصوقماظعادة

 82 0222 اٌواردماظؾشرؼةميفمسصرماٌعؾوعاتقة أطرممغاصر
 82م0222 رؤؼةمعلؿؼؾؾقةمظؿوجهماالضؿصادماظلوريمدموماضؿصادماٌعرصة حمؿدمخضري



  

ؿفارةماالظؽرتوغقةميفمدورؼةاظ جوظيمادؽـدر م82 0222 

 82 0222 االرتؼاءماظؿؽـوظوجيميفمعواجفةمهديماظعوٌةموتفدؼدماألعنماظؼوعي غؾقلمدّؽر
صابوغيمسؿاد  82 0288 تؽـوظوجقاماالتصاالتمواٌعؾوعاتميفماالضؿصادماىدؼد 

 السياحت
م88 0222 اظصـاسةماظلقاحقةم..ماظواضعموماآلصاق سـؿانماظعائدي

م88 0222 اضؿصادؼاتماظلقاحةميفمدورؼة      غزارمسؾدماهلل

ماالقتصاد والدميقزاطيت

م80 8991مماظؿـؿقةمواظـؼاصةمرزقماهللمػقالن

م80 8991 اظؿـؿقةمواظؼقم بومسؾيمؼادني

م80 8991 اظؿـؿقةمواظصقةماالجؿؿاسقة أمحدممسريماظؿؼي

م80 8991 اظؿـؿقةموحؼوقماٌوارنماالضؿصادؼة سارفمدظقؾة

ررشحمؿدماأل  80 8991 اظؿـؿقةماالضؿصادؼةمواظعداظةماالجؿؿاسقةميفمدورؼة 
 80 8991 اظؿـؿقةموايراكماالجؿؿاسي عـريمايؿش

ممؿـؿقةمواظدميوضرارقةاظ سؾدماظؼادرماظـقال  8991 80 
 80 8999 االصالحماظداريمعفؿةمالمهؿؿلماظؿأجقل سقدمابومدؽة
افم..مإىلمأؼناإلدارةمباألػد حمؿودمدالعة م80 0222 

م80 0222 اإلصالحماالضؿصاديميفمدورؼة غؾقلمدؽر

وماواػاتماصالحماظـظامماظضرؼيبماظلوري حمؿدمجؾقالتي   0222 80 
دورؼةميفمواىؿرطيماظضرؼيبماإلصالحميفمرؤؼا مجالمضـربؼة م80 0228 

دورؼةميفمواىؿرطيماظضرؼيبماإلصالحميفمرؤؼا مسريمدعقػان م80 0228 

ؿدمبقطارحم دورؼةميفمواىؿرطيماظضرؼيبماإلصالحميفمرؤؼا  م80 0228 

م80 0228 األدعارمواألجور ضدريممجقلممم

م80 0228 األدعارمواألجور صفدماًطقبمم

م80 0228 األدعارمواألجور مجالماظلطل

دورؼةميفمواىؿرطيماظضرؼيبماإلصالحميفمرؤؼا ضقطانماظلقويفممم م80 0228 

مجورجمضرم اتماإلصالحماالضؿصاديميفمدورؼةعؿطؾؾ   80م0228 
 80م0228 عؿطؾؾاتماإلصالحماالضؿصاديميفمدورؼة سصامماظزسقمم
 80م0220 عـففقةماإلصالحماالضؿصاديموادرتاتقفقؿه سصامماظزسقم
م80 0222 تصققحمعلارماظؿـؿقةميفمساملمعؿغري عـريمايؿش

اصاإلصالحماظضرؼيبمعنموجفةمغظرماظؼطاعماً شلانمضالع  0222 80 
 80 0222 واضعماظـؿوماالضؿصاديموتوزؼعماظدخلميفمدورؼةموآصاضفا ضدريممجقل

 80 0222 واضعماظـؿوماالضؿصاديموتوزؼعماظدخلميفمدورؼةموآصاضفا سزماظدؼنمجوغي



  

م80 0222 رؤؼةماظـؿوماالضؿصاديماٌلؿدامميفمدورؼة   ربقعمغصر

ايؽوعقةاظدورماٌؿفددمظإلداراتم اظدطؿورمسؾيماًضر  0222 80 
م80 0222 دورماظدوظةميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي ؼودفمحمؿود

م80 0222 اصالحماظلقاداتماظؿفارؼةميفمدورؼة ساعرمحلنمظطػي

 80 0222 دقاداتماظؿعؾقمماظعاظيميفمدورؼة شقاثمبرطات
 80 0222 ضقاسمعلؿوىماٌعقشةموعلؿوىماظدخل    ضدريممجقل
H خؿامممتقم ضاغونماالدؿؿالكمواظلؽنماظعشوائياالدؽانمو  0222 80 
دقاداتمتودقعمضاسدةماظدخلميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسيتو مسريمدعقػان  

 80م0221

 80 0221 اإلصالحماالضؿصاديمعنمعـظورمصؽري شلانمإبراػقم
م80 0229 اظلقاداتماالضؿصادؼةميفمدورؼةميفمضوءماألزعةماالضؿصادؼةماظراػـة غؾقلمعرزوقم

زغؾوسةمزؼاد م80 0229 اظلقاداتماالضؿصادؼةميفمدورؼةميفمضوءماألزعةماالضؿصادؼةماظراػـة 

م80 0229 هدؼاتماالضؿصادماظلوريموخماررمواػؾفا مسريمدعقػان

 80 0229 حؾؼةمغؼاذّقة:مأزعةماألعنماظغذائيميفمدورؼةميفمعواجفةماىػاف حيقىمبّؽور

ظغذائيميفمدورؼةميفمعواجفةماىػافحؾؼةمغؼاذّقة:مأزعةماألعنما سطّقةماهلـدي  0229 80 
 80 0229 حؾؼةمغؼاذّقة:مأزعةماألعنماظغذائيميفمدورؼةميفمعواجفةماىػاف جورجمصوعي
 80 0229 حؾؼةمغؼاذّقة:مأزعةماألعنماظغذائيميفمدورؼةميفمعواجفةماىػاف حلنمضطـا

 80 0229 اضؿصادماظلوقموايؿاؼة...ماالجؿؿاسّقة حمّؿدمرؼاضماألبرش
م80 0282 اظؿقوالتماهلقؽؾقةميفمإرارماًطةماًؿلقةماظعاذرة ربقعمغصر

م80 0282 هرؼرماظؿفارةماًارجقةم،مػلمػومضاررةماظـؿو  عـريمايؿش

 80 0282 األزعةماالجؿؿاسقةمواظؿكطقطماإلضؾقؿيميفماٌـطؼةماظشرضقة مسريماظعقطة
ٌـطؼةماظشرضقةاآلثارماالجؿؿاسقةمألزعةماىػافميفما داودمحقدو  0282 80 

 80 0282 اآلثارماالجؿؿاسقةمألزعةماىػافميفماٌـطؼةماظشرضقة رؼاضماظشاؼب
 80 0282 آلثارماالجؿؿاسقةمظؾلقاداتماالضؿصادؼةميفمدورؼة   مسريمدعقػان
ألبعادماالجؿؿاسقةمظالضؿصادماظرؼعيميفمدورؼةاا شلانمإبراػقم  0282 80 
االضؿصاديميفمدورؼةعلؿؼؾلماالصالحم  غؾقلمدؽر  0282 80 
مجقلضدريم  80 0288 اظؿضّكمميفمدورؼا 
اظؼاضيحلنيم ظلقاداتماظضرؼؾّقةميفمدورؼاا   0288 80 
يفمسؿؾقةماإلصالحمايوطؿةمأػؿقة         دّظهدامم  0288 80 

زلماظؿقوالتماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةميفجمؿؿعماٌكاررم   عـريمايؿش  0288 80 
ػؼرميفمدورؼااظ  غصرمربقع بدؼؾةمعػاػقم ...   0288 80 
اهلـديمسطقة واٌطؾوباألعنماظغذائيمبنيماٌؿؽنم   0288 80 

م80م0282 إضاءاتمسؾىمعلؿؼؾلمإسادةماظؾـاءميفمدورؼام زػريمتغؾيبم

 80 0281 اظؿـؿقةمواظعداظة غؾقلمعرزوق
 80 0281 اٌدخلماجملؿؿعيمظؾؿـؿقةموبـاءماالغلانم حمؿدمأطرمماظؼش



  

عشروعمادرتاتقفقةمورـقةمعؼرتحةمظؿطوؼرمواضعماظعؿلماإلحصائيماٌـشودميفماحؿقاجاتم زطرؼاماظزظقم

اااظؿـؿقةماٌلؿداعةميفماىؿفورؼةماظعربقةماظلورؼةم  

م80 0281

ماالقتصاد واألهور االجتواعيت والفساد

م82 8991مذؾؽةمايؿاؼةماالجؿؿاسقةميفمدورؼةمحلنيمعرػجماظعؿاش

 82 8991مياظؿـؿقةمواظوسيماالجؿؿاسميأمحدمبروضاو
 82 8991 اظؿـؿقةمواٌرأة حـانمنؿة
 82م8999 اآلثارماظؾقؽقةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقةماآلثارماظؾقؽقةماظؿـؿقةماالضؿصادؼةموماالجؿؿاسقة سادلمسوض
 82 8999 اآلثارماالضؿصادؼةمظظاػرةماظػلادماالداري ردالنمخضورم
ورمأمينمسؾدماظـ اظلوقمايؽوعقةميفمزلمآظقاتمةدورماالجفز  م82 8999 

 82 0222 محاؼةماٌلؿفؾك سؾدماظؾطقفماظؾارودي
 82 0228 اإلصالحماإلداريمطؿدخلمظإلصالحماالضؿصادي دؼاالمحجمسارفممم
 82 0228 اإلصالحماإلداريمطؿدخلمظإلصالحماالضؿصادي أمحدمدباس
 82 0228 اظؾطاظةمواظػؼر سارفمدظقؾةممم

 82 0228 اظؾطاظةمواظػؼر رزقماهللمػقالنممم
 82 0228 اظؾطاظةمواظػؼر غؾقلمعرزوق
 82 0228 األبعادماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمٌشؽؾةماظلؽن عروانمصؾاغممم
 82 0228 األبعادماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةمٌشؽؾةماظلؽن درؼدمدرشام
ٌشؽؾةماظلؽناألبعادماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسقةم غزارمسؾدماهلل  0228 82 

 82 0220 األعنماظغذائيميفمدورؼةموآصاقماٌلؿؼؾل حـنيماظـؿر 
 82 0220 األعنماظغذائيميفمدورؼةموآصاقماٌلؿؼؾل حمؿدمدؾؿان
 82 0220 اىواغبماالجؿؿاسقةمظإلصالحماالضؿصادي عـريمايؿش
 82 0220 اىواغبماالجؿؿاسقةمظإلصالحماالضؿصادي ضدريممجقل

حمفوبمخاظد م82 0220 اظؿؼاوظقة:مذرطاءميفماظؿـؿقة،موحمركمظؾطؾؼةماظودطى 

 82 0222 االصالحماالداريميفمدورؼة ػاغيماًوري
 82 0222 األدعارموتؽاظقفماٌعقشة أدؼبمعقاظة

 82 0222 دورماٌرأةميفماالضؿصادماظلوريمبنيماظواضعمواآلصاق دؼاالمحاجمسارف
ؿصادماظلوريمبنيماظواضعمواآلصاقدورماٌرأةميفماالض دعادمبؽور  0222 82 

 82 0222 دورماٌرأةميفماالضؿصادماظلوريمبنيماظواضعمواآلصاق ػدىمايؿصي
سؾــىمإبــراػقـــمم

 اًضـــر

االصالحماالداريم:مأػداصهموأبعادهموسالضؿهمباإلصالحماالضؿصاديمواظلقاديمويفمتعزؼزم

 اظؿـؿقةماالضؿصادؼةميفمدورؼا

0222 82 

أبومدؽةمسقد االصالحماالداريم:مأػداصهموأبعادهموسالضؿهمباإلصالحماالضؿصاديمواظلقاديمويفمتعزؼزم 

 اظؿـؿقةماالضؿصادؼةميفمدورؼا

0222 82 

 82 0222 واضعماظلقاداتماالجؿؿاسقةموآصاضفاميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي   ضدريممجقل



  

ؿلقةماظعاذرةاظػؼرمموعؽاصقؿهميفمإرارماًطةماً سؾدماظؼادرماظـقال  0222 82 
 82 0222 اظضؿانماالجؿؿاسيميفمدورؼة دؼاالمحجمسارف
 82 0222 اظؿقرؼرماالضؿصاديموأثرهمسؾىماظـؿومواظػؼر إبراػقمماظعقلوي
 82 0222 اظلؽانمواالدؽانميفمإرارماًطةماًؿلقةماظعاذرة    سؿرمشالوني
ياظلقاداتماالضؿصادؼةمواظؾعدماالجؿؿاس  شلانمإبراػقم  0222 82 
 82 0221 حزعةماألعانماالجؿؿاسيميفمدورؼة حلنيماظعّؿاش
 82 0221 اٌـعؽلاتماظلؾؾقةمظؾرضمماالحصائيماٌضؾلمسؾىماظؿـؿقة  دـانمسؾيمدؼب
 82 0229 اًّطةماًؿلقةماظعاذرة:مايصقؾة...مواظؿوّضعات سؾدماهللماظدردري

 82 0229 اظػلادمودوءمتوزؼعماظـروة حلنمضاضي
انمسؾيمدؼبدـ  82 0229 اظػلادمودوءمتوزؼعماظـروة 

 82 0229 اظـؿّوماالضؿصاديماحملابيمظؾػؼراء ربقعمغصر
عرزوقمغؾقل  82 0288 ععوضاتماظؿـؿقةميفمدورؼا 
 82 0288 هدؼاتماىاغبماالجؿؿاسيمالضؿصادماظلوقمبنيماظطؿوحمواظواضع  صضقؾةمسابد

لقاداتماالضؿصادؼةاالغعؽاداتماالجؿؿاسقةمظؾ  دـانمسؾيمدؼب   0288 82 
 82 0288 اآلثارماالضؿصادؼةمظؾػورةماظعؼارؼةميفمدورؼا  دعقػانمسريم

ألجورموتؽاظقفماٌعقشةاا دـانمدؼب  0282 82 
 82 0282 اظؿصدعماالجؿؿاسيميفمدورؼةمسؾىمرأسماٌالماالجؿؿاسي زطيمحمشي

 82 0281 االصالحماإلداريمبنيماظواضعمواظطرح دؼاالمحاجمسارف
م82م0281 اظلقادةماظغذائقةميفمدورؼة غؾقلمعرزوق

م82م0281 اظلقادةماظغذائقةميفمدورؼة حلانمضطـا

مالعوالت

م82 8991ماظؿـؿقةمواظشؾابمسؾداظؾطقفمزرني

 82 8991 اظؿـؿقةمواظعؿال غؾقلمعرزوق
 82 8999 تصققحماًؾلميفمدوقماظعؿاظة دعقدمغابؾلي
اظؾشرؼةميفمدورؼةهدؼاتماظؿـؿقةم غؾقلمعرزوق  0222 82 

 82 0222 برغاعجمعؽاصقةماظؾطاظة:مايصقؾةمواظؿوضعات حلنيمعرػجماظعؿاش
 82 0222 ثالثقةمغظامماظلوقمواظعداظةماالجؿؿاسقةمواالرتؼاءماظؿؽـوظوجي غؾقلمدؽر
 82 0222 اظؾطاظةميفمدورؼةموأدؾابموعداخلمععاىؿفا غؾقلمعرزوق

رؼةموأدؾابموعداخلمععاىؿفامتعؾققمماظؾطاظةميفمدو عطاغقوسمحؾقب  0222 82 
 82 0222 عداخؾةميفمعلأظةماظؾطاظة عطاغقوسمحؾقب
سؿادماظدؼنمأمحدم

 اٌصؾح

 82 0222 رأمسالماظؾشريميفمدورؼة

 82 0222 اظؾطاظةموعؽاصقؿفاميفمإرارماًطةماًؿلقةماظعاذرة بقانمحرب



  

 82 0222 اظؿشغقلمودوقماظعؿل جاللمعراد
 82 0221 ادرتاتقفقةمتشغقلموتـؿقةماٌواردماظؾشرؼةميفمدورؼة   ريػاغيمخو
 82 0221 اظؾطاظةمواظلقاداتماالضؿصادؼة جاللمعراد
 82 0229 اظؿشغقلموحؼوقماظعؿلميفمدورؼةمواظؾالدماظعربّقة مسريماظعقطة
 82 0282 ػفرةماظؽػاءاتموأثرػامسؾىماظؿـؿقةماالضؿصادؼة غؾقلمعرزوق

م82م0282 دوقماظعؿلميفمدورؼةماظواضعمواٌؼرتحاتم مسصاممذقخمأوشؾي

 القطاعاث حسب ادللكيت
م82 0222 اظؼطاعماًاصميفمدورؼةم..معنمايؿاؼةمإىلماٌـاصلة خاظدمسؾدماظـور

م82 0222 اظؼطاعماظعامميفمدورؼةم..معنمايؿاؼةمإىلماٌـاصلة سارفمدظقؾة

م82 0228 عؿطؾؾاتمتطوؼرماظؼطاعماٌشرتك سـؿانمسائديممم

م82 0228 عؿطؾؾاتمتطوؼرماظؼطاعماٌشرتك صؤادماظلقدممم

م82 0228 عؿطؾؾاتمتطوؼرماظؼطاعماٌشرتك حمؿدماظشاش

م82 0228 اظؼطاعمشريماٌـظم...اظواضعموعؿطؾؾاتماالغدعاجميفماالضؿصادماظرمسي سؾدماظؼادرماظـقالمم

غدعاجميفماالضؿصادماظرمسياظؼطاعمشريماٌـظم...اظواضعموعؿطؾؾاتماال ابراػقممسؾيمم م82 0228 

م82 0228 اظؼطاعمشريماٌـظم...اظواضعموعؿطؾؾاتماالغدعاجميفماالضؿصادماظرمسي سصامماظشقخمأوشؾي

م82 0220 تطوؼرماظؼطاعماًاص:معنماظعائؾةمإىلماٌؤدلة شلانمضالع

صاظؼطاعماٌشرتكمطفلرمظؾؿعاونمبنيماظؼطاسنيماظعاممواًا حمؿدمدعقدمايؾيب م82 0220 

م82 0220 اظؼطاعماٌشرتكمطفلرمظؾؿعاونمبنيماظؼطاسنيماظعاممواًاص صؤادماظؾقام

م82 0220 علؿؼؾلماظؼطاعماظؿعاوغي مسريمدعقػان

م82 0220 علؿؼؾلماظؼطاعماظؿعاوغي ساعرماظشقشؽؾي

م82 0222 دورماٌـظؿاتماظداسؿةمظألسؿالميفمتطوؼرماظؼطاعماًاصماظلوري   ساعرمخربورؾي

بعطاغقوسمحؾق م82 0222 ضراءةميفماظؼطاعماًاصميفمدورؼة 

م82 0222 دورماظؼطاعماًاصميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي  شلانمضالع

م82 0222 دورماظؼطاعماألػؾيميفماضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي  حمؿدمدعقدمايؾيب

م82 0222 االهاداتمواظعؿالميفماظلوقماالجؿؿاسيماظدورماالضؿصادي سزتماظؽـج

م82 0222 اظؼطاعماظعاممواضؿصادماظلوقماالجؿؿاسي   عـريمايؿش

م82 0222 اضؿصادماظظل حقانمدؾقؿان

م82 0221 اظؿعددؼةماالضؿصادؼةميفمزلماظؿطوراتمايدؼـة   ضدريممجقل

م82 0229 اٌؤدلاتماظرائدةمودورػاميفماإلصالحماالضؿصادي ردالنمخّضور

بنيماظعاممواًاصمواظؾعدماالجؿؿاسيمظعؿؾقةماظؿـؿقةإذؽاظقةماظؿشارطقةم سابدمصضقؾة م82 0282 

م82 0282 اإلدارةماظرذقدةمظؾؼطاعماظعامماالضؿصادي  حلنيماظؼاضي

م82 0288 اٌلؤوظقةماالجؿؿاسيمظؼطاعماألسؿال  ردالنمخضور

م82 0282 اآلثارماالضؿصادؼةمواالجؿؿاسّقةمالضؿصادماظظّل ردالنمخضّور



  

ةمجدؼدةمظؾؼطاعماظعامماالضؿصاديميفمدورؼامدمومبـق أؼفممأدد م82 0281 

م

م

م

 احللقاث النقاشيت يف مجعيت العلوم االقتصاديت السوريت
ضطاسيماٌواردماٌائقةمواظزراسةميفماىؿفورؼةماظعربقةماظلورؼةميفمزلماألزعةماالضؿصادؼةم ععنمداودمداغقال

 واالجؿؿاسقةماظؾـقوؼةمعؿعددةماألرقاف

م2مم0282

حلانمضطـاحمؿدم م2م0282 أثرماألزعةميفمدورؼامسؾىماظؼطاعماظزراسيم 

م2م0282 اظصـاسةماظلورؼةميفمزلماألزعة:ماظواضعمواٌطؾوب صؤادماظؾقام

االضؿصاديمظؾؾـاءماظـفوضموععززمعلاغدمإىلمعؼقدماظطاضةمعنمضطاعمعؽون زؼادمسربش م2م0282 

رمبنيماظؿقرؼرمواالحؿؽارميفمدورؼاواضعماألدعاجؾلةمحوارؼةمبعـوانم إدارةمد.مطؿالمذرفم م2مم0282 

تؾكقصمظؾفؾلةم

 ايوارؼة

األدعارم"بنيماظؿقرؼرمواالحؿؽار"مواٌؼرتحاتمظؾؿكػقفمعنمعذطرةمسنمجؾلةمايوارم

مععاغاةماٌوارـني

م2م0282

(بـقةمهؿقةم–دقادةمضؾولمم-إسادةماإلسؿارمسربمإسادةمبـاءماإلغلانم)عـاػجمتربوؼةمعؿطورةم آصفمؼودف م1م0282 

ممإسادةماإلسؿارم"مدورؼةمدموماالغؿعاشماٌؾؽرمواظؿـؿقةم" ػؿاممجزائري م88م0282 

م88م0282 منوذجمورينمظؾؿـؿقةمواالسؿارماالضؿصادماظلوريمعنماحملـةمواظؽؾوةمإىلماظـفوض عـريممحش

م88م02282 اظؾعدماإلداريمإلسادةماالسؿار سؾيماًضر

اٌرطزماظلوريمظؾقوثم

 اظلقادات

ـاضشةمتؼرؼرمحاظةمايؿاؼةماالجؿؿاسقةميفمدورؼةع م80م0282 

اٌرطزماظلوريمظؾقوثم

 اظلقادات

م80م0282 اظػؼرمعؿعددماألبعادميفمدورؼة"،

م80م0282 عؼاربةماظؿـؿقةماالضؾقؿقةمإلسادةماإلسؿارميفمدورؼا،مذروطموحماورماظـفوضم زؼادمسربش

ظؿضكمموعلؿوىماٌعقشةاظؿغريميفمأدعارماظصرفموأثرهمسؾىما سابدمصضؾقة م82م0282 

م82م0282 اظعؿلمشريماٌـظمميفمدورؼام دؽرغؾقلمم

م82م0282 اظعؿلمشريماٌـظمميفمدورؼام زطيمحمشيم

م82مم0282 اظؿشارطقةممبنيماظؼطاسنيماظعاممواًاصميفماظواضعماظلوريم غؾقلمدؽر
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