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 مجلة علمٌة متخصصة محكمة تصدرها كلٌة اإلدارة واالقتصاد فً الجامعة المستنصرٌة 
 تعنى بالعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة والمحاسبٌة واإلحصائٌة والسٌاحٌة والمالٌة والمصرفٌة 

 

 التخـصص مـكـان الـعـمـل اإلعــُ
اٌذ٠ٖٛ أ.د.اثٟ عع١ـــذ 

 عٟ
 ادارة االعمال  جامعة الموصل

 ادارة االعمال  جامعة كربالء -كمية االدارة واالقتصاد  أ.د.ؽبوـــــُ ِؾـــــغٓ
 محاسبة  جامعة الشرق االوسط لمدراسات العميا أ.د.ِؾّــــــذ ِطــــــش

 أ.د.وبِــــــً اٌّغــــشثٟ
جامعة الشرق  -قسم العموم االدارية
 ادارة االعمال راسات العميااالوسط لمد

 محاسبة  جامعة الشرق االوسط -كمية االعمال  أ.د.عجـــذ إٌبطش  ٔــــٛس
أ.د.ؽّـضح ِؾّــٛد 

 اٌضث١ذٞ

كمية االدارة  -الجامعة المستنصرية 
 ادارة االعمال واالقتصاد

أ.د.ظبفــش ؽغــ١ٓ 

 سش١ـــذ
 احصاء  كمية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد 

د.٘غـــــ١ش عذٔــبْ أ.

 صوـٟ
  اقتصاد ت االعمالاكمية اقتصادي -جامعة النهرين 

 اقتصاد  كمية االدارة واالقتصاد -جامعة بغداد  أ.د.٠ؾ١ـــٝ إٌغــــــــبس
 اقتصاد  جامعة حمب أ.د.اؽّــــــذ االشمـــــش
أ.د.عجذ اٌجبسٞ 

 ٔعّـــــــبْ
 اقتصاد  جامعة صنعاء
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 1025 – إراس – عزخاٌعذد ِئٗ ٚ  –خ ٚاٌضالصْٛ ععزباٌغٕخ اٌ
 

 3711لسنة   133رقم االيداع في دار الكتب والوثائق : 

 
 

 1025 - إذار –عزخٚ ِئٗعذد اٌ  – ٚاٌضالصْٛ خزبععاٌغٕخ اٌ
 

 سلُ اٌظفؾخ عٕٛاْ اٌجؾش بؽشاٌج

                                                     

 

 

 االلزظبدٞٛس ـــاٌّؾ
 

 .د. فــالػ ؽغــٓ ص٠ٕٛــٟأ

 اؽّذ وش٠ُ ثبعٟاٌجبؽش . 

 دساعخ فٟ أ٘ذاف اٌجٕٛن اٌّشوض٠خ

 – 1003ِع إشبسح إٌٝ أ٘ذاف اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌعشالٟ ٌٍّذح 

1021 

2-21 
 

 أ.د.عجذ اٌىش٠ُ عجذ هللا ِؾّذ

 ل١ظ أ١ٔظ عؾ١ًاٌجبؽش . 

 مبد اٌعبِخ ٚإٌّٛ االلزظبدٞرؾ١ًٍ اٌعاللخ ث١ٓ إٌف

 VAR فٟ اٌعشاق ثأعزخذاَ أّٔٛرط 

21-13 

ع١بعخ االعزضّبس األعٕجٟ اٌّجبشش فٟ اٌعشاق ثعذ عبَ  َ. إثشا١ُ٘ ؽشثٟ إثشا١ُ٘

1002: 

 ِشبوً ٚؽٍٛي

16-16 

 
 

 داسٞاٌّؾٛس األ

 خأ.د. ث١ذاء عزبس ٌفز

 أ. آ٠ــغً ؽّذٞ عضّبْ

 دٚس االداسح ثبٌّشػ فٟ رعض٠ض

دساعخ أعزطالع١خ فٟ ِشوض ثؾٛس  – ٔزّبء اٌزٕي١ّٟاال 

 دعبِعخ ثغذا–اٌغٛق ٚؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

14-35 

 أ.د غغبْ لبعُ داٚد

 َ.وبظُ اؽّذ عٛاد

 أصش ِشٚٔخ اٌزظ١ٕع فٟ رؾم١ك ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ

ٚصاسح اٌظٕبعخ  دساعخ رطج١م١خ فٟ ع١ٕخ ِخزبسح ِٓ ششوبد

 ٚاٌّعبدْ

60-00 

 أ.َ.د.ِٙب وبًِ عٛاد

 ِبٌه سش١ذ عخ١شاٌجبؽش . 

 

 اٌّؾذداد اٌج١ئ١خ ٚاصش٘ب فٟ ِّبسعخ اٌزّش٠غ
02-203 

أ.َ.د. ٔغُ ؽغ١ٓ ٔعّخ                                    

 َ.َ. ٌؤٞ ٔبطش اٌخفبعٟ

 عٛدح اٌّخشعبد اٌزع١ّ١ٍخ ٌزٍج١خ ِزطٍجبد عٛق اٌعًّ

دساعخ اعزطالع١خ عٍٝ ع١ٕخ ِٓ و١ٍخ الزظبد٠بد االعّبي 

 عغ ِٕيّبد عٛق اٌعًّٚث

206-211 

 أ.َ.د.٘شبَ ؽٍعذ عجذ اٌؾى١ُ

 دالي لبعُ عجذ اٌؾغ١ٓاٌجبؽضخ . 

 رؾ١ًٍ ٚرم١١ُ أداء طٕبد٠ك األعزضّبس 

 األٚساق اٌّب١ٌخ اٌغعٛد٠خ دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ عٛق

211-215 

 داء ٔيش٠خ اٌم١ٛد ٚدٚس٘ب فٟ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌّغزٜٛ اال َ.د. وش٠ُ عجذ ع١ذاْ اٌفزالٚٞ

دساعخ ؽبٌخ ٌّعًّ طٕبعخ االؽز٠خ  - ٌٍٕيبَ االٔزبعٟ

 / اٌششوخ اٌعبِخ ٌٍظٕبعبد اٌغٍذ٠خ/ ِٛلع ثغذاد7اٌشعب١ٌخ/

230-264 

وفبءح ٔيبَ ِعٍِٛبد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚعاللزٗ ثع١ٍّبد اداسح  َ.َ. ٔٙٝ ثشبس عجش

اٌششوخ  اٌّعشفخ: دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ألساء ع١ٕخ ِٓ ِذ٠شٞ

260-201 

 
 

 اٌّؾز٠ٛــــــــبد
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 اٌعبِخ

 اد اٌىٙشثبئ١خٌٍّعذ 

 

 

 اٌّؾٛس اٌّؾبعجٟ

 ؽغٓ عجذاٌىش٠ُ عٍَٛأ.

 ٌٙبَ ٘بشُ ِؾّذاٌجبؽضخ . إ

ثأعزعّبي ِعٍِٛبد إٌيبَ اِىب١ٔخ رم٠ُٛ اداء ٚؽذاد اٌذٌٚخ 

فٟ  ١ِذا١ٔخ الساء اٌعب١ٍِٓدساعخ ( اٌّؾبعجٟ اٌؾىِٟٛ

 )اٌغبِعخ اٌّغزٕظش٠خ

201-100 

 د. ثض١ٕخ ساشذ اٌىعجٟأ.َ.

 فبرٓ ؽبرُ اٌفبػً.  اٌجبؽضخ

اٌعٛاًِ اٌج١ئ١خ اٌّؤصشح فٟ رطج١ك أعب١ٌت اٌّؾبعجخ اإلداس٠خ  

 اٌّعبطشح فٟ اٌعشاق

102-124 

 .َ.د. عّبد طج١ؼ اٌظفبسأ

 عج١ذ َ.َ.عالء ِؾّذ

 

 اصش اداسح اٌزىٍفخ فٟ رعض٠ض وفبءح عٍغٍخ اٌزغ١ٙض
120-111 

 عٍٟ عجذهللا اٌضعجٟ   أ.َ. 

   ِٛفك ِؾّذ سثبثعخ أ.َ. 

 عّبي ؽغٓ اٌعف١فأ.َ.

 

أصش إٌغت اٌّب١ٌخ اٌغٛل١خ اٌّفظؼ عٕٙب شٙش٠ب فٟ ثٛسطخ 

دساعخ رطج١م١خ خالي اٌفزشح  عّبْ عٍٝ ؽغُ رذاٚي األعُٙ

 1023ـ  1002

113-111 

أصش اٌعٕب٠خ ا١ٌّٕٙخ ٌّشالت اٌؾغبثبد فٟ رفع١ً اٌزؾبعت  َ.َ. ِؾّذ عٍّبْ عجٛد اٌض١٘شٞ

 ٌزارٟاٌؼش٠جٟ ثأعٍٛة اٌزمذ٠ش ا

113-133 

 اٌّؾٛس األؽظبئٟ

 أ.د.ؽبِذ ععذ ٔٛس اٌشّشرٟ

 ِٕٝ شبوش عٍّبْاٌجبؽضخ . 

أعزخذاَ اٌجشِغخ إٌٙذع١خ ٌٍغ١طشح عٍٝ اٌخض٠ٓ فٟ 

)ِظشف اٌذَ اٌٛؽٕٟ اٌعشالٟ( االؽزّبٌٟ ٚاٌغ١ش االؽزّبٌٟ 

 ثم١ٛد 

 ١ش خط١خغخط١خ ٚ

136-140 

 أ.َ.د عٍّٝ صبثذ راوش

 اٌغفٛس شٙذ عبدي عجذاٌجبؽضخ . 

 LS)دساعٗ ِمبسٔٗ ٌجٛالٟ اٌّشثعبد اٌظغشٜ 

Residuals)  

ٚاٌجٛالٟ   Recursive Residuals) ٚاٌجٛالٟ اٌزعبلج١ٗ

(BLUS Residuals)  فٟ اخزجبس ِشىٍٗ عذَ اٌزغبٔظ

 ٚاالسرجبؽ اٌزارٟ فٟ ّٔبرط االٔؾذاس اٌخطٟ 

142-101 

 أ.َ.د ٔض٠ٗ عجبط اٌّشٙذأٟ

 ٓ فبخش وبظُؽغ١اٌجبؽش . 

اٌٍٛعغزه اٌزشر١جٟ ٌزمذ٠ش اؽزّبي  اعزخذاَ أّٔٛرط  االٔؾذاس

 االطبثخ ثبٌزشٛ٘بد اٌغ١ٕ١ٕخ فٟ ِذ٠ٕخ ثغذاد

101-151 

 اٌّؾٛس اٌغ١بؽٟ

 أ.د. فالػ رب٠ٗ إٌع١ّٟ

 َ. ٌؤٞ ٌط١ف ثطشط اٌشىش

 

 دساعخ ١ِذا١ٔخ – اٌّشٚٔخ اٌزٕي١ّ١خ إداسح اٌزٕٛع ٚأصش٘ب فٟ
124-202 

 خؼ١ش شجش أ.اٌٙبَ

 غ١ٕخ ػ١بء ِشفٟ اٌجبؽضخ.

أ١ّ٘خ ر٠ٕٛع األّٔبؽ اٌغ١بؽ١خ ٚرأص١ش٘ب عٍٝ ِغزمجً اٌطٍت 

 اٌغ١بؽٟ فٟ ِؾبفيخ وشثالء )دساعخ ١ِذا١ٔخ(

220-222 

 ٚدٚس٘ب فٟ رغ٠ٛك ٕ٘ذعخ اٌزذس٠ت ٌٍّٙبساد إٌبعّخ َ.د. عبٌُ ؽ١ّذ عبٌُ

 اٌخذِبد اٌغ١بؽ١خ 

223-234 



 ج

 ١ّخ ٚٚسشبد اٌعًّاٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌعٍ

 233-235 ِعبًِ اٌزبص١ش ٚاصِخ اٌجؾش اٌعٍّٟ اٌعشثٟ أ.َ.د. ِف١ذ وبطذ اٌض٠ذٞ
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 . ِالؽيخ إسعبي ٔغخز١ٓ ِٓ اٌجؾش ١ٌزغٕٝ إسعبٌٙب ٌٍزؾى١ُ

 (.WORD)ٌّزوٛسح ِغزخذِب" ثشٔبِظ  اٌـخ ا٠شفك ِع اٌجؾش لشص وِٛج١ٛرش عٍٝ ٚفك رع١ٍّبد اٌطجبع -1

( طعفؾخ ٠ٚؼعُ ٍِخعض ثعبٌٍغز١ٓ اٌعشث١عخ ٚاالٔى١ٍض٠عخ ٚثّعب ال٠زغعبٚص 14أْ ال٠زغبٚص ععذد طعفؾبد اٌجؾعش ) -2

 ( وٍّخ.140عٓ )

 اٌجؾٛس اٌّشعٍخ ٌٍٕشش رخؼع ٌٍزؾى١ُ ٚ ال رعبد اٌّٛػٛعبد اٌّعززس عٓ ٔشش٘ب. -3

ٟ اٌّغٍععخ لععذ ٔشععشد أٚ أسعععٍذ ٌٍٕشععش داخععً اٌمطععش أٚ ٠شععزشؽ أْ ال رىععْٛ اٌّٛػععٛعبد اٌّشعععٍخ ٌٍٕشععش فعع -4

 خبسعٗ.

 أْ ٠ٍزضَ اٌجبؽش ثبٌّٛػٛع١خ ٚإٌّٙظ اٌعٍّٟ فٟ اٌجؾش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعٕبد ٠ٚٙزُ ثٍغخ اٌجؾش. -5

٠شفك ِع اٌجؾش أٚ اٌذساعخ أٚ اٌّمبٌخ أٚ اٌزشعّخ ٔجزح ِخزظشح عٓ اٌغع١شح اٌع١ٍّعخ ٌٍجبؽعش ٚعٕعٛاْ عٍّعٗ  -9

 ْ سغت فٟ رٌه .اٌؾبٌٟ ٚطٛسح شخظ١خ أ

 رٛعٗ اٌّشاعالد ٚاالعزفغبساد اٌٝ ِذ٠ش رؾش٠ش )ِغٍخ االداسح ٚااللزظبد( ؽغت اٌعٕب٠ٚٓ اٌّزوٛسح أعالٖ. -3

ٚاالداس٠خ ٚاالؽظبئ١خ ٚاٌّؾبعج١خ ٚاٌغ١بؽ١خ ٚاٌّب١ٌخ رشؽت اٌّغٍخ ثزغط١خ اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد االلزظبد٠خ  -2

( وٍّخ ف١ٙب ِىبْ إٌشبؽ 2400طفؾبد وؾذ ألظٝ أٚ ) (20اٌّزخظظخ عجش رمبس٠ش ال رزغبٚص )ٚاٌّظشف١خ 

ٚأثشص اٌّشبسو١ٓ ٚاٌجؾٛس ٚاألٚساق اٌزٟ رّذ ِٕبلشزٙب ٚأثشص اٌزعم١جبد ِع روش خالطخ عٓ وبرت اٌزمش٠ش 

 ِٚىبْ عٍّٗ.

ٚاالداس٠خ ٚاالؽظبئ١خ ٚاٌّؾبعج١خ ٚاٌغ١بؽ١خ ٚاٌّب١ٌخ وّب رشؽت اٌّغٍخ ثعشع اٌىزت اٌع١ٍّخ االلزظبد٠خ  -20

( 4ٝ ٚثّب ال٠زغبٚص )ظاٌؾذ٠ضخ عٍٝ أْ ال٠زغبٚص أطذاس اٌىزبة فزشح اٌخّظ عٕٛاد وؾذ ألّظشف١خ ٚاٌ

 ( وٍّخ.940طفؾبد أٚ )

 
 

 مجلة االدارة واالقتصاد 

 



 ج

جععبؽض١ٓ اٌّشععبسوخ ثأسعععبي ِمععبالد أعٕج١ععخ ِزشعّععخ أٚ خالطععبد ٌزمععبس٠ش د١ٌٚععخ ِزشعّععخ ِععع أسعععبي ٠ّىععٓ ٌٍ -22

 سع رٌه ِع ششٚؽ إٌشش ٌغٙخ إٌشش االط١ٍخ.إٌغخخ االط١ٍخ االعٕج١خ ٌٍّمبٌخ أٚ اٌزمش٠ش عٍٝ أْ ال٠زعب

 ٌخطخ اٌزؾش٠ش. رؾزفع اٌّغٍخ ثؾمٙب فٟ أ٠ٌٛٚخ ٔشش وً ِب ٠شد٘ب ِٓ اٌّٛػٛعبد ٚفمب   -21
 


