المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

صفحات بيانات النشر

عنوان البحث

الباحث

مصادر المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات الشرائية في المنظمات
المصرية واألمريكية :دراسة مقارنة.

أحمد إبراهيم غنيم 18

التاريخ

مجلد  1عدد  1نوفمبر
1993

1993

العالقة التبادلية بين متغيرات التعلم الفردي والتعلم التنظيمي :دراسة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
تحليلية.

عادل محمد زايد

28

مجلد  1عدد 1
نوفمبر1993

1993

أثر الوالء التنظيمي والعوامل الشخصية على األداء الوظيفي لدى العمالة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الكويتية والعمالة العربية الوافدة في القطاع الحكومي في دولة الكويت.

آدم غازي العتيبي

26

مجلد  1عدد  1نوفمبر
1993

1993

عبدالعزيز جميل
مخيمر

34

مجلد  1عدد  1نوفمبر
1993

1993

عدنان عبدالفتاح
صوفي

20

مجلد  1عدد  1نوفمبر
1993

1993

ديفيد فان فليت ،
ديفيد روبنستين

22

مجلد  1عدد  1نوفمبر
1993

1993

درويش عبدالرحمن
يوسف

35

مجلد  1عدد  2مايو
1994

1994

كامل السيد غراب

36

مجلد  2عدد  1نوفمبر
1994

1994

درويش عبدالرحمن
يوسف

40

مجلد  2عدد  1نوفمبر
1994

1994

إدارة أعمال إدارة عامة

التقنية المكتبية وتنمية القطاع المالي بدولة الكويت :دراسة حالة.

خالد محمد السعد ،
23
يوسف يعقوب
السلطان

مجلد  2عدد  1نوفمبر
1994

1994

إدارة أعمال إدارة جودة

العوامل الرئيسية في إدارة الجودة الشاملة في منشآت دولة اإلمارات.

مسعود عبدهللا بدري 52

مجلد  1عدد  2مايو
1994

1994

نموذج إحصائي كمي مقترح لمحددات التنمية االقتصادية واالجتماعية
وأثرها على أسواق التأمين في الدول المتقدمة والنامية :دراسة ميدانية.

محمد عبد المولى
عثمان

50

مجلد  1عدد  2مايو
1994

1994

سمير أحمد عسكر
 ،عادل محمد زايد

41

مجلد  1عدد  2مايو
1994

1994

مدى فعالية برامج الجودة النوعية بمستشفيات وزارة الصحة السعودية.

خالد سعد بن سعيد

33

مجلد  2عدد  1نوفمبر
1994

1994

دراسة ميدانية الفتراض بيكنج في دولة الكويت (باللغة اإلنجليزية).

جاسم يوسف عبدهللا 17

مجلد  1عدد  2مايو
1994

1994

معوقات تصدير المنتجات الخليجية غير النفطية :دراسة تطبيقية على
الشركات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حبيب هللا محمد
التركستاني

28

مجلد  2عدد  2مايو
1995

1995

عادل محمد زايد

30

مجلد  2عدد  2مايو
1995

1995

إدارة أعمال تسويق

استخدام النماذج الكمية لتخفيض االستثمار في المخزون في ظل نظام
تخطيط االحتياجات في الشركات الصناعية.

طرق كمية

إدارة إنتاج

إدارة
معلومات

تكوين قاعدة بيانات مالية واقتصادية عن المملكة العربية السعودية
نظم معلومات
كخطوة تفيد رجال األعمال في اتخاذ قراراتهم االستثمارية.

إدارة أعمال القيادة

مشكلة المعايير في أبحاث القيادة :نقطة التقاء من خالل بديل لمراجعة
األدبيات في هذا المجال (باللغة اإلنجليزية).

اتجاهات القيادات اإلدارية نحو استخدام الحاسوب في الممارسات
اإلدارية :دراسة تطبيقية على الجهاز الحكومي بدولة االمارات العربية
إدارة أعمال القيادة
المتحدة.
العوامل التي تؤثر في اختالف مدراء اإلدارة العليا في استخدام نظم
اتخاذ
مساندة اتخاذ القرارات :دراسة ميدانية على كبرى الشركات الصناعية
إدارة أعمال القرارات
بدولة البحرين.
اإلدارية
العوامل المؤثرة على درجة ممارسة وتقدير أهمية وظائف األفراد
إدارة أعمال موارد بشرية بالمؤسسة :دراسة تطبيقية على مؤسسات األعمال بدولة االمارات
العربية المتحدة.

تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

المحددات الشخصية لقيم العمل وعالقتها بالرضاء الوظيفي :دراسة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
تطبيقية بدولة االمارات العربية المتحدة.
إدارة أعمال إدارة جودة
تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

إدارة أعمال تسويق

تحليل العالقة بين أساليب مراقبة األداء الوظيفي وإحساس العاملين
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
بالعدالة التنظيمية.

1

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
صفحات بيانات النشر

التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

محاسبة

إدارية

دراسة تجريبية ألثر التكلفة الغارقة على قرار تصفية أو االستمرار في
المشروعات االستثمارية الفاشلة في اطار نظرية الوكالة.

محمد السعيد أبو
العز

32

إدارة أعمال القيادة

دور المجالس اإلدارية والتنسيقية العليا في دولة الكويت :دراسة تقييمية
على ضوء قياس اتجاهات الرأي ألعضاء الهيئة اإلدارية العليا.

موضي عبدالعزيز
الحمود  ،زكي
محمود هاشم

إدارة أعمال القيادة

المعرفة اإلدارية لدى القيادات في منظمات األعمال والمنظمات الحكومية درويش عبدالرحمن
يوسف
بدولة االمارات العربية المتحدة :دراسة ميدانية.

التاريخ

مجلد  2عدد  2مايو
1995

1995

35

مجلد  3عدد  1نوفمبر
1995

1995

30

مجلد  3عدد  1نوفمبر
1995

1995

أثر أزمة الخليج على اتجاهات وسلوك المستثمر السعودي الفرد :دراسة
ميدانية في مدينة الرياض.

السيد عبدالفتاح
البالط  ،السيد
المتولي حسن

41

مجلد  2عدد  2مايو
1995

1995

إدارة أعمال دعم القرار

نظام ذكي لدعم القرار للتنبؤ بأقصى حمولة كهرباء لدولة اإلمارات
العربية المتحدة.

مسعود عبدهللا بدري 40

مجلد  2عدد  2مايو
1995

1995

تعليم العلوم
إدارة أعمال
اإلدارية

اتجاهات طلبة المحاسبة بجامعة الكويت نحو استخدام برامج الجداول
اإللكترونية في تدريس مقررات المحاسبة المالية.

وائل إبراهيم الراشد 36

مجلد  3عدد  1نوفمبر
1995

1995

اختبار فرضية المشي العشوائي في أسواق األسهم منخفضة التداول
تمويل
أسواق مالية
والسيولة :حالة الكويت (باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

نبيل عيسى اللوغاني 12

مجلد  3عدد  1نوفمبر
1995

1995

محاسبة

مالية

تنظيم اإلفصاح عن المعلومات المالية بدولة الكويت :دراسة انتقادية
وإطار للتطوير (باللغة اإلنجليزية).

شعيب عبدهللا شعيب 29

مجلد  3عدد  1نوفمبر
1995

1995

اقتصاد

دولي

تغير أسعار الصرف التقاطعية لعمالت الدول العربية في ظل شروط
مراجحة.

محسن ناصر
الصيعري

22

مجلد  4عدد  1نوفمبر
1996

1996

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

محددات أنماط السلوك االستثماري وعالقتها بالخصائص االقتصادية
االجتماعية للمستثمر الفرد :دراسة ميدانية في المنطقة الوسطى من
المملكة العربية السعودية.

السيد عبدالفتاح
البالط

28

مجلد  3عدد  2مايو
1996

1996

إدارة
معلومات

استخدام تحليل التمايز والشبكات العصبية في التنبؤ بدرجة اعتمادية
نظم معلومات
العميل المصرفي.

مسعود عبدهللا
بدري  ،أحمد خليل 21
المطوع  ،عقيل

مجلد  3عدد  2مايو
1996

1996

آدم غازي العتيبي

26

مجلد  3عدد  2مايو
1996

1996

ثابت عبدالرحمن
إدريس

33

مجلد  4عدد  1نوفمبر
1996

1996

عبدهللا بن عبدالغني
الطجم

23

مجلد  4عدد  1نوفمبر
1996

1996

36

مجلد  4عدد  1نوفمبر
1996

1996

مجلد  3عدد  2مايو
1996

1996

مجلد  3عدد  2مايو
1996

1996

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

أثر بعض المتغيرات الديموغرافية في دافعية اإلنجاز لدى طلبة الجامعة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الكويتيين.
إدارة أعمال تسويق

قياس جودة الخدمة باستخدام مقياس الفجوة بين اإلدراكات والتوقعات:
دراسة منهجية بالتطبيق على الخدمة الصحية بدولة الكويت.

قياس مدى قدرة العوامل التنظيمية والديموغرافية في التنبؤ بمستوى
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
االلتزام التنظيمي باألجهزة اإلدارية السعودية.

منى راشد الغيص ،
سلوك اختيار المدارس والتقسيم الديموغرافي لقطاعات المستخدمين
إدارة أعمال سلوك تنظيمي للمدارس الحكومية والخاصة في الكويت :تحليل متعدد المتغيرات (باللغة ثابت عبدالرحمن
إدريس
اإلنجليزية).
عبدالناصر محمد
العالقة بين اإليمان بقيمة العمل الجاد وقوة الحاجات العليا ،وأثرها على
44
حموده  ،حمد
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الرغبة في ترك التنظيم :دراسة ميدانية مطبقة على طلبة جامعة الكويت.
صالح الدعيج
عبدهللا بن حسن
اختبار العالقة بين صراع الدور وغموض الدور والرضا الوظيفي
22
إدارة أعمال سلوك تنظيمي والصفات الديموغرافية للمهنيين العاملين في مجال الحاسوب في المملكة العبدالقادر ،
عبدالرحيم بن على
العربية السعودية :دراسة ميدانية.

2

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

الباحث

عنوان البحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

تحليل مسارات العالقة بين سلوك المشرف ومترتباته على المرؤوسين:
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
اختبار لثالثة نماذج سببية مقترحة.

عبدالناصر محمد
حموده

37

مجلد  4عدد  1نوفمبر
1996

1996

محددات سلوك التطوع التنظيمي في المنظمات العامة :دراسة تحليلية
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
ميدانية في ضوء بعض النظريات السلوكية الحديثة.

محمد عبداللطيف
خليفة

34

مجلد  5عدد  1نوفمبر
1997

1997

شاهد نقيب بوهيان

18

مجلد  4عدد  2مايو
1997

1997

49

مجلد  5عدد  1نوفمبر
1997

1997

محاسبة

مالية

مستوى ونطاق اإلفصاح في التقارير المالية السنوية للبنوك البحرينية:
دراسة ميدانية (باللغة اإلنجليزية).

حسن محمد البستكي 28

مجلد  5عدد  1نوفمبر
1997

1997

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

محددات الهدر للموارد المالية في القطاع الصحي :دراسة ميدانية في
المملكة العربية السعودية.

محمود حسين مطر 38

مجلد  4عدد  2مايو
1997

1997

محاسبة

إدارية

27

مجلد  4عدد  2مايو
1997

1997

مجلد  5العدد  1نوفمبر
1997

1997

مجلد  5عدد  1نوفمبر
1997

1997

مجلد  5عدد  1نوفمبر
1997

1997

إدارة أعمال تسويق

استقصاء اتجاهات السوق وعالقتها باألداء :دراسة مكررة عن المملكة
العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).

إدارة أعمال إدارة عامة

عصام سعد
تقييم اختصاصات الشئون اإلدارية في الجهات الحكومية في دولة الكويت.
الربيعان

إدارة أعمال إدارة جودة

محاسبة

مالية

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

إدارة أعمال إدارة دولية

تركي راجي
مدى استعمال أساليب المحاسبة اإلدارية وطرق تقويم اإلنفاق الرأسمالي
الحمود  ،محمد
من قبل الشركات المساهمة القطرية.
زيدان إبراهيم
منى راشد الغيص ،
توصيف سوق الحضانة الخاصة في الكويت وتقييم جودة الخدمة المقدمة:
44
ثابت عبدالرحمن
دراسة تطبيقية.
إدريس
على محمود
التقييم المحاسبي لألصول الثابتة في الشركات المساهمة الكويتية ومدى
عبدالرحيم  ،علي 45
مالءمة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
محمد هويدي ،
أداء وتأثير المنطقة الحرة لجبل علي:دراسة استكشافية (باللغة
اإلنجليزية).

فاطمة سعيد
الشامسي

25

المفاوض الناجح في نظر المديرين بالمملكة العربية السعودية.

عبدالرحمن بن
يوسف العالي ،
أحمد عبدالرحمن

19

مجلد  4عدد  2مايو
1997

1997

عماد أحمد موسى

23

مجلد  4عدد  2مايو
1997

1997

44

مجلد  5عدد  2مايو
1998

1998

14

مجلد  5عدد  2مايو
1998

1998

27

مجلد  5عدد  2مايو
1998

1998

مجلد  5عدد  2مايو
1998

1998

مجلد  5عدد  2مايو
1998

1998

االحتماء من المخاطر وتحقيق األرباح عندما تكون العملة المحلية
تمويل
إدارة مخاطر
مرتبطة بسلة من العمالت (باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية
طرق كمية

إدارة إنتاج

منهجية لقياس أهمية عوامل الموقع (باللغة اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

تصميم نموذج كمي لقياس وطأة الخسارة لحوادث السيارات بدولة
الكويت (باللغة اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

محددات أداء شركات التأمين الكويتية :دراسة تحليلية.

مسعود عبدهللا
بدري  ،دونالد
ديفيس  ،دونا
حسني إبراهيم
حمدي  ،محمد
عبدالهادي المحميد
عادل منير
عبدالحميد

أحمد عبدهللا
التحكم في قناة التوزيع الدولية  ،حجمه  ،ومجاله ،ومصدره في سوق
23
المطوع  ،أحمد
إدارة أعمال تسويق
السيارات السعودي.
عبدالرحمن أحمد
حمد صالح الدعيج
العالقة بين عدم موضوعية النظام اإلشرافي وبعض الظواهر السلبية في
 ،عبدالناصر محمد 58
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
التنظيم :دراسة ارتباطية مطبقة على المنظمات الكويتية.
حموده

3

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

إدارة أعمال تسويق

تحليل وقت التأخير اإلجمالي في عملية اتخاذ قرارات شراء السلع
االستهالكية مرتفعة الثمن :دراسة تطبيقية.

ثابت عبدالرحمن
إدريس

60

مجلد  5عدد  2مايو
1998

1998

إدارة أعمال تسويق

مدخل جديد الستراتيجية تقسيم السوق إلى قطاعات :دراسة تطبيقية
لنموذج كشف التفاعل التلقائي.

ثابت عبدالرحمن
إدريس

35

مجلد  6عدد  3سبتمبر
1999

1999

درويش عبدالرحمن
يوسف

19

مجلد  6عدد  1يناير
1999

1999

28

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

درويش عبدالرحمن
يوسف

17

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

عادل محمد زايد

19

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

11

مجلد  6عدد  1يناير
1999

1999

18

مجلد  6عدد  3سبتمبر
1999

1999

7

مجلد  6عدد  3سبتمبر
1999

1999

13

مجلد  6عدد  3سبتمبر
1999

1999

20

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

11

مجلد  6عدد  3سبتمبر
1999

1999

فضل صباح الفضلي 27

مجلد  6عدد  1يناير
1999

1999

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

1999

تحليل العالقة بين الرضا عن العدالة الداخلية والخارجية ومستوى العائد
إدارة أعمال سلوك تنظيمي المادي الفعلي من الوظيفة والوالء التنظيمي واألداء الوظيفي :دراسة
ميدانية.

حساسية المدير للعدالة وعالقتها بترتيب األهمية النسبية للعوائد الوظيفية :عبدالناصر محمد
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
حموده
دراسة ميدانية مطبقة على عينة من المديرين الكويتيين.
العالقة بين اإلحساس بفاعلية وموضوعية نظام تقويم األداء والوالء
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
التنظيمي والرضا واألداء الوظيفي :دراسة ميدانية.
إدارة أعمال القيادة

تحليل تأثير القيادة في تنمية العاملين :دراسة ميدانية.

إدارة أعمال تسويق

حسين عبدهللا
دراسة رغبة األردنيين بالشراء :وجهة نظر المستهلك (باللغة اإلنجليزية).
العمري

إدارة
معلومات

نظم معلومات قياس تكامل المعلومات :دراسة استكشافية مطبقة على المنظمة الكويتية.

طرق كمية

تطبيقات
إحصائية

إدارة
معلومات

نظم معلومات دور مستوى العمالة في مشاريع نظم المعلومات (باللغة اإلنجليزية).

مؤشرات المعلومات لشركة المشروعات السياحية بدولة الكويت.

عبدالرضا حسن
الشواف  ،يوسف
سيد حسن الزلزلة
عادل عبدهللا
الحسينان  ،محمد
قدري غراف
عادل محمد
العدواني  ،عواد
محمد الظفيري ،
محمد محمد قوته ،
أحمد وضاح العالم
 ،ميرك كراسيك
ميرزا حسين حسن
 ،سالم محمد
اليعقوب

طرق كمية

إدارة إنتاج

نموذج إلمكانية الخصخصة ومدى فاعليتها في الدول النامية (باللغة
اإلنجليزية).

طرق كمية

إدارة إنتاج

نموذج رياضي إلدارة ناقالت النفط باستخدام أساليب النقل والجدولة
(باللغة اإلنجليزية).

إدارة أعمال إدارة عامة

دراسة العالقة بين الخصائص الشخصية والوظيفية ومعدل استخدام
اإلجازة المرضية باألجهزة الحكومية الكويتية.

اتخاذ
إدارة أعمال القرارات
اإلدارية

المنطق الضبابي في اتخاذ القرارات.

محمد عبدالهادي
المحميد  ،حسني
إبراهيم حمدي ،

17

محاسبة

مالية

فحوى المعلومات في التدفقات النقدية والتدفقات النقدية للسهم الواحد:
دراسة ميدانية (باللغة اإلنجليزية).

نيل قارود  ،مهدي
محمد هادي

19

مجلد  6عدد  1يناير
1999

تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

العوامل المؤثرة على قسط التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية
(باللغة اإلنجليزية).

خالد سعد بن سعيد

14

مجلد  6عدد  3سبتمبر
1999

1999

محاسبة

مالية

العمليات بعمالت أجنبية وترجمة القوائم المالية األجنبية :دراسة مسحية
للممارسات المحاسبية في بعض الشركات السعودية.

طالل إبراهيم
سجيني

23

مجلد  6عدد  1يناير
1999

1999

4

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

الباحث

عنوان البحث

قياس القيمة المعرضة للخطر في محافظ األوراق المالية (باللغة
تمويل
إدارة مخاطر
اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

صفحات بيانات النشر

التاريخ

عماد أحمد موسى ،
نبيل عيسى اللوغاني

24

دراسة تطبيقية لتوقعات سوق العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة من
التعليم اإلداري (باللغة اإلنجليزية).

محمد يحيى
البسيوني  ،عادل
محمد زايد  ،ماجد

17

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

طرق كمية

تطبيقات
إحصائية

تكلفة المعلومات التامة لتقدير معلمة الموضع للتوزيع األسي (باللغة
اإلنجليزية).

حسني إبراهيم
حمدي

11

مجلد  6عدد  1يناير
1999

1999

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

االستثمار األجنبي المباشر وفيض الكفاءة في الدول النامية (باللغة
اإلنجليزية).

عبدهللا محمد
العبيدان

16

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

إدارة
معلومات

المنهج المعماري  :إطار لنظام المعلومات الوطني لدولة الكويت (باللغة
نظم معلومات
اإلنجليزية).

حميد أحمد القاهري
24
 ،محمد دفتدار
عبدالهادي

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

أحمد سيد
عبدالمحسن الرفاعي

21

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

خالد منصور
الشعيبي

38

مجلد  7عدد  2مايو
2000

2000

مسعود عبدهللا
بدري  ،جمال
محمد المهيري

25

مجلد  7عدد  2مايو
2000

2000

أحمد عبدهللا
قمحاوي أباظة

12

مجلد  7عدد  2مايو
2000

2000

مجلد  7عدد  2مايو
2000

2000

مجلد  7عدد  3سبتمبر
2000

2000

مجلد  7عدد  3سبتمبر
2000

2000

مجلد  7عدد  3سبتمبر
2000

2000

2000

تعليم العلوم
إدارة أعمال
اإلدارية

اقتصاد

دولي

سلوك سعر العملة لدولة نفطية غنية وتداعيات ذلك على كفاءة السوق
والسياسات النقدية (باللغة اإلنجليزية).

األنظمة الخبيرة  :استخداماتها وفوائدها الفعلية والمتوقعة دراسة
إدارة
نظم معلومات استطالعية على المصانع الكبرى في قطاع الصناعات الكيماوية
معلومات
والمنتجات البالستيكية.
اتخاذ
نموذج متعدد األهداف للتخطيط األمثل لمواقع المستوصفات الطبية.
إدارة أعمال القرارات
اإلدارية
تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

إدارة أعمال إدارة دولية
إدارة
معلومات

بناء نموذج خسائر الحريق  :من واقع الخبرة السعودية (باللغة
اإلنجليزية).
إدارة مشروعات االستثمار الدولي المشترك في الدول العربية (باللغة
اإلنجليزية).

نظم معلومات أساليب الحل للدالة الثنائية باستخدام المورثات (باللغة اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

بنوك

جالل الدين
18
الهجرسي  ،أحمد
مصطفى ماهر
جعفر محمد علي ،
ميرزا حسين حسن 18
 ،طالل محمد

حسين عبدهللا حسن
تحليل لوجهة نظر مدراء البنوك التجارية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة حول تطبيق االتفاقية العامة لتجارة الخدمات (باللغة اإلنجليزية) .التميمي

20

مجلد  6عدد  2مايو
1999

1999

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

تطور مسار االقتصاد الكويتي في أعقاب المحنة اآلسيوية :تقدير حجم
الخسائر والفرص الضائعة.

معتز حسني
خريوش  ،يوسف
حمد اإلبراهيم

31

طرق كمية

إدارة إنتاج

استخدام أسلوب المحاكاة لتقدير أسعار وكميات منتجات صناعات
الكيماويات الكويتية.

عبدالكريم
عبدالعزيز الصفار

21

مجلد  7عدد  3سبتمبر
2000

عادل ريان محمد

28

مجلد  7عدد  3سبتمبر
2000

2000

فاطمة حسن آل
إدارة أعمال سلوك تنظيمي قياس إدراك المدراء للوالء واإلبداع في العمل الحكومي في دولة الكويت .خليفة  ،عصام سعد 26
الربيعان

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

38

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

محددات اإلدارك اإلداري لاللتزام التنظيمي لدى المرؤوسين ونتائجه:
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
دراسة مطبقة على العاملين بالجهاز اإلداري بجامعة أسيوط.

تطوير نموذج العوامل المؤثرة في تحديد الفرد الحتياجاته التدريبية :
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
دراسة ميدانية مطبقة على المنظمة الكويتية.

5

عبدالناصر محمد
حموده

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
الباحث

عنوان البحث

التخصص

فرعي

إدارة
معلومات

عبدالرضا حسن
تأثير وظائف نظم المعلومات في ممارسات اإلدارتين العليا والوسطى في
الشواف  ،يوسف
نظم معلومات
المنظمة  :دراسة مطبقة على المنظمات الحكومية الكويتية.
سيد حسن الزلزلة

صفحات بيانات النشر

التاريخ

21

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

8

مجلد  7عدد  1يناير
2000

2000

2000

ممارسات التخطيط في منشآت األعمال الصغيرة في دولة اإلمارات
العربية المتحدة (بحث مختصر).

فؤاد نجيب الشيخ

اقتصاد

كفاءة
اقتصادية

الصناعات الصغيرة في الكويت  :مؤشرات العمل والكفاءة.

عباس علي المجرن 23

مجلد  7عدد  2مايو
2000

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

هيكل رأس المال للشركات الصناعية المدرجة في األردن (باللغة
اإلنجليزية)

غسان محمد خير
أومت  ،هيثم جميل 16
النوباني

مجلد  8عدد  2مايو
2001

2001

31

مجلد  8عدد  3سبتمبر
2001

2001

25

مجلد  8عدد  3سبتمبر
2001

2001

مجلد  8عدد  3سبتمبر
2001

2001

يوسف عبدهللا السليم 14

مجلد  8اعدد  2مايو
2001

2001

عادل محمد العدواني 15

مجلد  8عدد  1يناير
2001

2001

طرق كمية

إدارة إنتاج

خوارزمية لحل مسألة التخصيص والجدولة.

ياسر عبدهللا الموسى 16

مجلد  8عدد  2مايو
2001

2001

اقتصاد

اقتصاديات
نقود

سلوك ومحددات نسبة العملة المتداولة إلى ودائع تحت الطلب :بعض
األدلة التطبيقية من الكويت ( باللغة اإلنجليزية).

نايف حمد المطيري 15

مجلد  8عدد  1يناير
2001

2001

17

مجلد  8عدد  1يناير
2001

2001

مجلد  8عدد  2مايو
2001

2001

محمد عبداللطيف
خليفة

33

مجلد  8عدد  1يناير
2001

2001

أثر النوع والمستوى الدراسي في دوافع االستهالك لدى طلبة الجامعات
األردنية.

مصطفى محمود
حوامدة  ،يونس
عبدالعزيز مقداد

24

مجلد  8العدد  1يناير
2001

2001

النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة الكويت.

وائل إبراهيم الراشد 25

مجلد  8عدد  3سبتمبر
2001

2001

23

مجلد  8عدد  3سبتمبر
2001

2001

إدارة أعمال تخطيط

االستقاللية المهنية لألطباء العاملين في مستشفيات مدينة الرياض :دراسة حنان عبدالرحيم
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
األحمدي
تطبيقية.
إدارة أعمال إدارة عامة

نموذج التقييم التفاعلي ثنائي اإلجراء للتدريب والتطوير (باللغة
اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

أسواق مالية

نظرة تاريخية في ظاهرة االثنين (باللغة اإلنجليزية).

طرق كمية

إدارة إنتاج

تحليل زماني -مناطقي لقطاع التمور بالمملكة العربية السعودية (باللغة
اإلنجليزية).

إدارة
معلومات

نموذج دعم قرار اختيار نظام لخدمات اإلنترنت باستخدام طريقة التسلسل
نظم معلومات
الهرمي.

عالقة العائد بالحجم في القطاع المالي :اختبار العالقة السببية بمفهوم
تمويل
أسواق مالية
جرنجر (باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية
تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

تعظيم الربح المصرفي للنشاطات المصرفية باستخدام أسلوب البرمجة
الخطية.

العوامل المؤثرة في اتجاهات مدراء األعمال نحو تكوين تحالفات
إدارة أعمال سلوك تنظيمي استراتيجية إقليمية :دراسة ميدانية على القطاع الصناعي في دولة
اإلمارات.
إدارة أعمال تسويق

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

إدارة
معلومات

نظم معلومات خصوصية تقنية المعلومات من منظور نظرية المنفعة.

رضا محمد الخياط
 ،عبدالعزيز
عبدالمحسن تقي
أماني خالد بورسلي
 ،فايز عبدالرحمن 19
عبدالسالم

علي زاوي ديابي ،
يوسف عبدهللا
الزامل
وداد عبدالحسن
17
سعد  ،روضة
مصطفى شبو

حسن عبدهللا عباس
 ،صالح محارب
الفضلي

6

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
الباحث

التخصص

فرعي

عنوان البحث

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

األداء االستثماري ألسهم القيمة وأسهم النمو في سوق الكويت لألوراق
المالية.

صفحات بيانات النشر

نبيل عيسى
اللوغاني  ،محمود
حسين مطر
عبدهللا خالد
العويهان  ،ميرزا 34
حسين حسن  ،عواد
خليفة بن الحبيب
الغالي  ،نايف حمد 21
المطيري

التاريخ

مجلد  8عدد  2مايو
2001

2001

مجلد  9عدد  3سبتمبر
2002

2002

مجلد  9عدد  3سبتمبر
2002

2002

مجلد  9عدد  3سبتمبر
2002

2002

وليد زكريا صيام

28

مجلد  9عدد  2مايو
2002

2002

علي حسين محمد

22

مجلد  9عدد  2مايو
2002

2002

التوجهات االستراتيجية اإلنتاجية المستقبلية للشركات الصناعية
المصرية :دراسة مقارنة لشركات قطاع األعمال العام والشركات التي تم محمد توفيق ماضي 15
خصخصتها وشركات قطاع األعمال الخاص (باللغة اإلنجليزية).

مجلد  9عدد  2مايو
2002

2002

مصطفى أحمد
الشامي

23

مجلد  9عدد  1يناير
2002

2002

عادل عبدهللا
الوقيان  ،تركي
بادي الشمري

21

مجلد  9عدد  1يناير
2002

2002

تمويل
ومنشآت مالية

بنوك

كفاءة األداء في البنوك التجارية الكويتية في ظل الصيرفة الشاملة.

عبدهللا محمد
العبيدان

18

مجلد  9عدد  2مايو
2002

2002

طرق كمية

إدارة إنتاج

خوارزمية مقترحة لتعجيل زمن إنهاء المشروع باستخدم المرونة
(الفائض) في زمن النشاط في ظل أسلوب PERT/ COST

كاسر نصر
المنصور

13

مجلد  9عدد  2مايو
2002

2002

دراسة لبعض العوامل المحددة لمواقف العاملين تجاه أخالقيات العمل في
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
منظمات العمل الكويتية.

علي حسين محمد

21

مجلد  9عدد  3سبتمبر
2002

2002

السلوك (أ) واإلجهاد الجسدي في العمل  :دراسة ثقافية متبادلة (باللغة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
اإلنجليزية).

محمد جمال

16

مجلد  9عدد  3سبتمبر
2002

2002

السلوك القيادي التحويلي وسلوك المواطنة التنظيمية في األجهزة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الحكومية السعودية.

أحمد بن سالم
العامري

21

مجلد  9عدد  1يناير
2002

2002

العالقة بين بعض أنواع اتصال الرئيس -المرؤوس والرضا الوظيفي:
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
دراسة استكشافية.

أحمد مداوس اليامي 33

مجلد  9عدد  1يناير
2002

2002

التحرير وشدة التغير في السوق :دالئل من البورصة األردنية (باللغة
تمويل
أسواق مالية
اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

أكثم عيسى المغايرة 15

مجلد  10عدد  2مايو
2003

2003

22

مجلد  10عدد  1يناير
2003

2003

إدارة أعمال سلوك تنظيمي خصائص ومحددات األداء في المشاريع النسائية الكويتية.

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

اقتصاد

موجهات العمالة ومحددات الدخل وتباينه داخل قطاعات سوق العمل
اقتصاد قياسي
بإمارات أبوظبي (باللغة اإلنجليزية).

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

اإلنفاق الحكومي في نموذج متحرك للنمو التبعي مع تطبيق على دولة
الكويت (باللغة اإلنجليزية).

العوامل المؤثرة في بروز مشكالت مهنة المحاسبة :دراسة ميدانية مطبقة
على الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية.

نتائج دعم اإلدارة العليا للسلوك األخالقي  :دراسة تطبيقية على مديرين
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
كويتيين (باللغة اإلنجليزية).
طرق كمية

إدارة إنتاج

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

دراسة تحليلية انتقادية لمعايير المراجعة الدولية لبيان مدى إمكانية
تطبيقها على المستوى المحلي.

األداء المالي وقيمة الشركة :دراسة للشركات الصناعية الكويتية (باللغة
تمويل
أسواق مالية
اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

إدارة
معلومات

سمات نظم المعلومات وفاعليتها في شركات قطاعي األعمال والخاص
نظم معلومات
المصرية (باللغة اإلنجليزية).

7

17

إبراهيم محمد عبدهللا 20

أحمد سليم  ،أحمد
صقر عاشور ،
عمر خليل  ،ستيفن

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
الباحث

عنوان البحث

التخصص

فرعي

إدارة
معلومات

محمد محمود
التنبؤ بحركة المرور في قناة السويس باستخدام الشبكات العصبية (باللغة
مصطفى  ،غالب
نظم معلومات
اإلنجليزية).
عوض الرفاعي

صفحات بيانات النشر

التاريخ

مجلد  10عدد  3سبتمبر
2003

2003

التخطيط اإلنتاجي األمثل إلحدى الشركات الصناعية (باللغة اإلنجليزية) .وداد عبدالحسن سعد 19

مجلد  10عدد  2مايو
2003

2003

محمد إسماعيل
العادلي

29

مجلد  10عدد  2مايو
2003

2003

أحمد عبدهللا
عسيري  ،حمد
محمد آل الشيخ

25

مجلد  10عدد  2مايو
2003

2003

21

مجلد  10عدد  2مايو
2003

2003

28

مجلد  10عدد  1يناير
2003

2003

حسني علي خريوش 16

مجلد  10عدد  1يناير
2003

2003

تطبيق اإلجراءات الحاكمة للشركات في المملكة العربية السعودية.

عبيد بن سعد
المطيري

25

مجلد  10عدد  3سبتمبر
2003

2003

دراسة استكشافية لتعامل المستهلك الكويتي مع الوقت.

عادل عبدهللا الوقيان 29

مجلد  10عدد  3سبتمبر
2003

2003

20

مجلد  10عدد  3سبتمبر
2003

2003

حسن عبدهللا عباس
 ،عبدالرضا حسن 16
الشواف

مجلد  10عدد  1يناير
2003

2003

17

مجلد  10عدد  1يناير
2003

2003

مجلد  10عدد  3سبتمبر
2003

2003

إدارة أعمال سلوك تنظيمي الدعم التنظيمي المدرك واألبعاد المتعددة للوالء التنظيمي.

مازن فارس رشيد

28

مجلد  11عدد  1يناير
2004

2004

العالقة بين االلتزام المهني وااللتزام التنظيمي والصراع :دراسة مطبقة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
على مدققي الحسابات والمحاسبين في األردن.

محمد تيسير الرجبي 30

مجلد  11عدد  1يناير
2004

2004

22

مجلد  11عدد  1يناير
2004

2004

19

مجلد  11عدد  1يناير
2004

2004

طرق كمية

إدارة إنتاج

إدارة
معلومات

استخدام عمالء البنوك من األفراد لإلنترنت المصرفي بدولة اإلمارات
نظم معلومات
العربية المتحدة :دراسة استكشافية.

تمويل
ومنشآت مالية

أسواق مالية

اقتصاد

الطلب على األسماك في دولة الكويت :سياسات إصالحية وأثرها على
اقتصاد قياسي
رفاهية المستهلك (باللغة اإلنجليزية).

محمود عبدالعزيز
بوشهري

آثار خفض عدد سنوات الخدمة الالزمة للحصول على التقاعد في نظام
الخدمة المدنية السعودي :دراسة استطالعية.

ناصر بن محمد
الفوزان  ،أحمد بن
سالم العامري

إدارة أعمال إدارة عامة

الفوضى والالخطية في سوق األسهم السعودية (باللغة اإلنجليزية).

تأثير التدفقات النقدية على القيمة السوقية لسهم البنوك والشركات
تمويل
أسواق مالية
المساهمة األردنية.
ومنشآت مالية
محاسبة

مراجعة
وتدقيق

إدارة أعمال تسويق

تأثير العدالة التنظيمية على اتجاهات الموظفين في دولة الكويت (باللغة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
اإلنجليزية).
إدارة
معلومات

نظم معلومات قضايا حول استعمال اإلنترنت في الكويت ودوافعه(باللغة اإلنجليزية).

آدم غازي العتيبي

محاسبة

مالية

اإلفصاح المالي في التقارير السنوية للشركات في دولة اإلمارات العربية عبدالرحمن محمد
الشايب
المتحدة (باللغة اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

العالقة بين الهيكل المالي واألداء للشركات الخاضعة للضريبة (باللغة
اإلنجليزية).

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

التنمية في القطاع المالي والنمو االقتصادي :حقائق مستمدة من تجارب
مجموعة من بلدان الشرق األوسط وشمالي إفريقيا (باللغة اإلنجليزية).

طرق كمية

تطبيقات
إحصائية

استكشاف المسار العملي لشباب اإلمارات :نموذج مساري لدراسة
العوامل المؤثرة على رؤيتهم للمسار العملي (باللغة اإلنجليزية).

8

23

تركي بادي الشمري 24

علي سالم عريفة ،
خليفة بن الحبيب
الغالي
خالد محمد
الخزرجي  ،محمد
يحيى البسيوني

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

طرق كمية

إدارة إنتاج

نموذج لشبكة توزيع حصص المياه باستخدام Minimal Spanning
( Treeباللغة اإلنجليزية).

وداد عبدالحسن
سعد  ،روضة
مصطفى شبو

15

مجلد  11عدد  1يناير
2004

2004

إدارة
معلومات

دراسة مدى وعي مسؤولي الشركات الكويتية نحو استخدام المعلومات
نظم معلومات
االستراتيجية :دراسة ميدانية.

كمال مصطفى
رويبح

33

مجلد  11عدد  2مايو
2004

2004

إدارة
معلومات

نظم معلومات أخالقيات نظم المعلومات :مقارنة لثقافات مختلفة (باللغة اإلنجليزية).

سليمان علي الرفيع
 ،تيموثي بول
كرونان  ،جعفر

23

مجلد  11عدد  2مايو
2004

2004

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

محددات االستثمار األجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية (باللغة
اإلنجليزية).

عبدالمحمود محمد
عبدالرحمن

24

مجلد  11عدد  2مايو
2004

2004

طرق كمية

إدارة إنتاج

استخدام نظرية الشبكات لمعالجة تخطيط الخدمات (باللغة اإلنجليزية).

ميرزا حسين حسن 17

مجلد  11عدد  2مايو
2004

2004

محاسبة

مالية

مؤشرات األداء المبنية على األرباح ومؤشرات األداء النقدية وعالقتها
محمود عبدالحليم
بالتغييرات في عوائد األسهم :دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في
الخاليلة
سوق عمان المالية.

22

مجلد  11عدد  2مايو
2004

2004

عادل عبدهللا الوقيان 32

مجلد  11عدد 3سبتمبر
2004

2004

عبد الحميد محمد
العباسي

27

مجلد  11عدد  3سبتمبر
2004

2004

مارك نيل  ،جيم
دراسة مقارنة بين موقف المرأة الخليجية والمرأة الغربية تجاه القيادة في
فينالي  ،نوري
العمل (باللغة اإلنجليزية).
بيروتي

17

مجلد  11عدد  3سبتمبر
2004

2004

أكثم عيسى المغايرة 28

مجلد  11عدد  3سبتمبر
2004

2004

29

مجلد  11عدد  3سبتمبر
2004

2004

غسان أحمد الصبيح
 ،مهدي السلمان

14

مجلد  12عدد 1يناير
2005

2005

مجلد  12عدد 1يناير
2005

2005

2005

إدارة أعمال تسويق
إدارة
معلومات

تقييم مالءمة مقياسي القيم الشخصية واالتجاهات األخالقية للتطبيق على
المستهلك الكويتي باستخدام نموذج المعادالت الهيكيلة (.)SEM

المقارنة بين استخدام الشبكات العصبية وساريما للتنبؤ بأعداد الوفيات
نظم معلومات
الشهرية الناتجة عن حوادث المرور بالكويت.

إدارة أعمال القيادة

تحديد األسعار وشدة التغير في السوق :دالئل من بورصة ع ّمان (باللغة
تمويل
أسواق مالية
اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

محمد الهادي
دراسة مؤشرات األداء في صالونات التجميل للسيدات بمدينة دبي :دراسة
إبراهيم  ،رجاء
استكشافية (باللغة اإلنجليزية).
بوحسين

محاسبة

إدارية

طرق كمية

إدارة إنتاج

التحليل الهيكلي واألداء للصناعات البتروكيماوية في الكويت (باللغة
اإلنجليزية).

اقتصاد

اقتصاديات
نقود

أسعار األسهم الحقيقية والطلب على النقود في المملكة العربية السعودية
(باللغة اإلنجليزية).

عبدهللا حمدان الباتل 21

طرق كمية

إدارة إنتاج

نموذج برمجة رياضية لمشكلة النقل البحري (باللغة اإلنجليزية).

سالم محمد اليعقوب 19

مجلد  12عدد 1يناير
2005

تمويل
ومنشآت مالية

بنوك

تحسين األداء في المصارف العمانية باستخدام نظام تخصيص التكاليف
على أساس األنشطة (باللغة اإلنجليزية).

منير شاكر محمد

35

مجلد  12عدد 1يناير
2005

2005

راشد شبيب العجمي 26

مجلد  12عدد 1يناير
2005

2005

مجلد 12عدد 2مايو
2005

2005

التأثير الوسيط لنمط السلوك أ على العالقة بين ضغوط الدور والرضا
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الوظيفي واألداء لمدققي الحسابات في دولة الكويت.
طرق كمية

تطبيقات
إحصائية

الداللة اإلحصائية والداللة العملية الختبار كا 2في البحوث اإلدارية
المنشورة -دراسة تقويمية.

9

عبدهللا بن عمر
النجار

25

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

إدارة
معلومات

الباحث

عنوان البحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

كمال مصطفى
دراسة استكشافية لبعض العوامل التي تحدد اإلقبال على المحادثات
رويبح  ،سامية ولد 56
نظم معلومات
الرقمية باإلنترنت وآثارها على طلبة كلية العلوم اإلدارية -جامعة الكويت.
علي

مجلد 12عدد 2مايو
2005

2005

عباس علي المجرن 14

مجلد 12عدد 2مايو
2005

2005

20

مجلد 12عدد 2مايو
2005

2005

مجلد 12عدد 2مايو
2005

2005

أحمد مداوس اليامي 34

مجلد 12عدد 3سبتمبر
2005

2005

تمويل
ومنشآت مالية

أسواق مالية

التأثير المتبادل بين أسواق ناشئة :تجربة اإلمارات و عُمان وقطر.

طالع محمد
الديحاني

18

مجلد 12عدد 3سبتمبر
2005

2005

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

استقاللية مراجعي الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي (باللغة
اإلنجليزية).

عبدالرحمن علي
التويجري

27

مجلد 12عدد 3سبتمبر
2005

2005

مجلد 12عدد 3سبتمبر
2005

2005

مجلد 12عدد 3سبتمبر
2005

2005

مجلد  13عدد  1يناير
2006

2006

مجلد  13عدد  1يناير
2006

2006

2006

اقتصاد

دولي

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

إعادة تقدير عنصر المنحة في المساعدات اإلنمائية الكويتية :منهج مقارنة
دولية.

أبوذر محمد الجلي
 ،راضي صالح
خصائص الشركات وعائدات األسهم  :دراسة في سوق ناشئ.
الحداد
أماني خالد بورسلي
محددات سياسات توزيع األرباح النقدية :دليل من سوق الكويت لألوراق
 ،فايز عبدالرحمن 32
المالية.
عبدالسالم

مفهوم التغذية العكسية في حقل السلوك التنظيمي :مراجعة لبعض
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
األدبيات الغربية.

اقتصاد

اقتصاديات
نقود

اإلصالحات المالية ومدى تباعد أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي
األردني (( )2002 – 1981باللغة اإلنجليزية).

طرق كمية

إدارة إنتاج

نماذج لتحليل حوادث التصادم المروري :مراجعات أدبية وتقييم تجريبي
(باللغة اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

نحو نموذج مساري لدراسة تأثير نظام التأمينات االجتماعية على رضا
المستبدلين للمعاشات في دولة الكويت.

غسان محمد خير
أومت  ،خالد محمد 22
الزعبي
سعيد عيسى ،
محمد كمال حسن 27 ،
محمد حامد
السباعي محمد
27
الفقي  ،محمود
جمال الدين حمزة ،

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

إدراك اإلدارة العليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي و تأثيره
على دور المدقق الداخلي :دراسة تحليلية اختبارية في منظمات األعمال
األردنية.

أحمد حلمي جمعة

29

إبراهام إبراهام ،
سليمان بن عبدهللا
السكران

14

مجلد  13عدد  1يناير
2006

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

تأثير إلغاء الدعم الزراعي على دول مجلس التعاون الخليجي (باللغة
اإلنجليزية).

رياض يوسف فرس 15

مجلد  13عدد  1يناير
2006

2006

تمويل
ومنشآت مالية

بنوك

خصائص البنك ،الهيكلية المالية ،و أداء البنك (باللغة اإلنجليزية).

محمد عيسى
العبادي  ،حسام
الدين مصطفى

21

مجلد  13عدد  1يناير
2006

2006

محاسبة

مالية

استخدام النسب المالية في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة العامة األردنية
باستخدام التحليل التمييزي وتحليل اللوجت.

محمد تيسير الرجبي 25

مجلد  13عدد  2مايو
2006

2006

محددات جودة الخدمات المحاسبية و أثرها على رضا العمالء في األردن
من وجهة نظر تسويقية.

محمد سليمان عواد 21

مجلد  13عدد  2مايو
2006

2006

محددات االستثمار األجنبي المباشر في جنوب شرق آسيا :باستخدام
منهجية ARDL

سليمان وارد
المساعيد  ،إبراهيم
محمد البطاينة

25

مجلد  13عدد  2مايو
2006

2006

بنية عناصر العائد على األسهم في أسواق الدول النامية :حالة المملكة
تمويل
أسواق مالية
العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

إدارة أعمال إدارة جودة
تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

10

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

اقتصاد

اقتصاديات
نقود

أثر عجز الميزانية على الطلب على النقود في المملكة العربية السعودية
(باللغة اإلنجليزية).

حمد بن عبدالعزيز
التويجري  ،خالد
بن حمد بن عبدهللا

14

مجلد  13عدد  2مايو
2006

2006

طرق كمية

إدارة إنتاج

أثر حجم المصنع و نوع الصناعة على التوجهات االستراتيجية التنافسية
للشركات الصناعية الكويتية :دراسة ميدانية.

محمد توفيق ماضي 21

مجلد  13عدد  2مايو
2006

2006

العالقة بين الضغوط الوظيفية و الشعور باإلجهاد الوظيفي ،و دور الدعم
إدارة أعمال سلوك تنظيمي الوظيفي في هذه العالقة :دراسة مطبقة على العاملين في القطاع الخاص
الكويتي.

علي حسين محمد

19

مجلد  13عدد  3سبتمبر
2006

2006

الرضا الوظيفي و الوالء التنظيمي للعاملين في الرعاية الصحية األولية
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
في المملكة العربية السعودية.

حنان عبدالرحيم
األحمدي

33

مجلد  13عدد  3سبتمبر
2006

2006

مجلد  13عدد  3سبتمبر
2006

2006

مجلد  13عدد  3سبتمبر
2006

2006

16

مجلد  13عدد  3سبتمبر
2006

2006

مهدي حمزة السلمان 16

مجلد  13عدد  3سبتمبر
2006

2006

أحمد مداوس اليامي 26

مجلد  14عدد  1يناير
2007

2007

33

مجلد  14عدد  1يناير
2007

2007

32

مجلد  14عدد  1يناير
2007

2007

آثار التوجه التسويقي واستراتيجية نمو سوق السلعة على الحصة السوقية .الري بلشكو

15

مجلد  14عدد  1يناير
2007

2007

حسين عبدهللا
التميمي

23

مجلد  14عدد  1يناير
2007

2007

إدارة أعمال موارد بشرية بحث أهمية التوجيه في ثالث مؤسسات لبنانية للتعليم العالي.

سيلفا كاركوليان

25

مجلد  14عدد  1يناير
2007

2007

هيكل الملكية و عالقته بالهيكل المالي :دراسة تطبيقية على الشركات
تمويل
أسواق مالية
المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.
ومنشآت مالية

طالع محمد
الديحاني  ،خالد
محمد السعد

27

مجلد  14عدد  2مايو
2007

2007

الرضا الوظيفي لمندوبي المبيعات في القطاع الخاص السعودي :دراسة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
ميدانية على منظمات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية.

سامي بن عبدهللا
الباحسين

28

مجلد  14عدد  2مايو
2007

2007

قياس كفاءة سوق الكويت لألوراق المالية.

بتول قاسم أسيري

16

مجلد  14عدد  2مايو
2007

2007

محاسبة

ضريبية

تقويم مشروع قانون ضريبة الدخل الكويتي :دراسة نظرية.

اقتصاد

اقتصاديات
نقود

محددات معدالت الفائدة في دولة الكويت :دراسة تطبيقية.

ارتداد عوائد األسهم نحو قيمها المتوسطية في السوق المالي األندونيسي
تمويل
أسواق مالية
واألزمة اآلسيوية.
ومنشآت مالية
طرق كمية

إدارة إنتاج

الطلب على المنازل في دولة الكويت :تحليل تكاملي.

العالقة بين أبعاد التغذية العكسية عن األداء وبين أداء المرؤوسين
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
ورضاهم الوظيفي.

محمد تيسير
23
الرجبي  ،علي
محمود عبدالرحيم
محمد علي العمر ،
16
رياض يوسف
فرس  ،خليفة بن
سامر عبدالمهدي
الرجوب

فضل صباح
إدارة أعمال سلوك تنظيمي العالقة بين العدالة التنظيمية وبعض المتغيرات التنظيمية والديموغرافية .الفضلي  ،عوض
خلف العنزي
سليمان وارد
الصادرات األردنية :المحددات والتوقعات المستقبلية ( .)2020 - 2005المساعيد  ،إبراهيم
دولي
اقتصاد
محمد البطاينة
إدارة أعمال تسويق
تمويل
ومنشآت مالية

تمويل
ومنشآت مالية

بنوك

أسواق مالية

تحليل البيانات المغلفة في البنوك التجارية في دولة اإلمارات العربية
المتحدة.

11

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

اقتصاد

دولي

تحويالت العمال المهاجرين وصناعة السياسة االقتصادية الكلية في
األردن.

محمد إبراهيم السقا 22

مجلد  14عدد  2مايو
2007

2007

اقتصاد

دولي

أثر العجز المزدوج على الدين األجنبي األردني :دراسة قياسية.

ماجد فرحان بدر

18

مجلد  14عدد  2مايو
2007

2007

طرق كمية

إدارة إنتاج

الخوارزميات البطيئة إليجاد الحل األمثل لنوعية خاصة من المسائل
العشوائية المتقطعة.

طالل ماضي
الخميس

18

مجلد  14عدد  2مايو
2007

2007

تأثير نوع السلع في عولمة اإلستراتيجية التسويقية للشركات األردنية في
األسواق الدولية( :دراسة ميدانية).

واثق شاكر محمود
رامز

37

مجلد  14عدد  3سبتمبر
2007

2007

إيمان صبحي جودة
29
 ،رندة سالمة اليافي

مجلد  14عدد  3سبتمبر
2007

2007

الثقة في النظام اإلداري الحكومي بالتركيز على المؤسسات الخدمية في
دولة اإلمارات.

عتيق عبدالعزيز
جكه  ،عبدالرحيم
عبداللطيف الشاهين

26

مجلد  14عدد  3سبتمبر
2007

2007

التغيرات في المستوى العام لألسعار في الكويت :تحليل التكامل المشترك
المتعدد (باللغة اإلنجليزية).

نايف حمد المطيري 13

مجلد  14عدد  3سبتمبر
2007

2007

25

مجلد  14عدد  3سبتمبر
2007

2007

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام على النمو االقتصادي في الهند (باللغة
اإلنجليزية).

فاتن يوسف الجبشة 17

مجلد  14عدد  3سبتمبر
2007

2007

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

أثر االتفاقيات التجارية األردنية-األمريكية على نمو االقتصاد األردني:
دراسة قياسية.

سليمان وارد
المساعيد

28

مجلد  15عدد  1يناير
2008

2008

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

تقييم اختبار زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من وجهة نظر
المتقدمين لالختبار :دراسة استكشافية.

غادة بنت محمد
عريف  ،عوض بن 29
سالمة الرحيلي

مجلد  15عدد  1يناير
2008

2008

رياض أحمد أبازيد 22

مجلد  15عدد  1يناير
2008

2008

15

مجلد  15عدد  1يناير
2008

2008

مجلد  15عدد  1يناير
2008

2008

مجلد  15عدد  1يناير
2008

2008

طالل بن عايد
األحمدي

22

مجلد  15عدد  2مايو
2008

2008

سامر عبدالمجيد
البشابشة

45

مجلد  15عدد  2مايو
2008

2008

إدارة أعمال تسويق

العالقة بين األسلوب القيادي ،وااللتزام التنظيمي ،وصراع الدور
إدارة أعمال سلوك تنظيمي وغموضه ،وبعض المتغيرات الديموغرافية في إحدى شركات القطاع
العام في جمهورية مصر العربية :دارسة ميدانية.
إدارة أعمال إدارة عامة

اقتصاد

اقتصاديات
نقود

ميشيل سوتو
تطوير التميز التنافسي من خالل إدارة المعرفة والرأسمال الفكري (باللغة
شلهوب  ،نوري
إدارة أعمال موارد بشرية
اإلنجيزية).
محمد بيروتي

إدارة أعمال سلوك تنظيمي تقييم المناخ التنظيمي والوالء التنظيمي في شركة االتصاالت األردنية.

إدارة أعمال تسويق

الخطر المزدوج في الخدمات البنكية في الكويت :دراسة سوق القروض
الشخصية (باللغة اإلنجليزية).

التغير في سعر السهم وأثر العوامل األساسية غير المتماثلة والحوكمة
تمويل
أسواق مالية
عليه (باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية
محاسبة

إدارية

إدارة أعمال إدارة جودة

مقاييس األداء التشغيلية و الممارسات اإلدارية الحديثة المطبقة
بالمؤسسات الصناعية بالمملكة العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).
قياس الكفاءة النسبية للمناطق الصحية بالمملكة العربية السعودية.

أثر التمكين اإلداري في تعزيز اإلبداع التنظيمي لدى العاملين في سلطة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.

12

الري بلشكو ،
عادل عبدهللا الوقيان

طالع محمد
22
الديحاني  ،محمد
ثامر الثامر
عبداللطيف محمد
32
باشيخ  ،أحمد
بهجت عبدالمقصود

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

الباحث

عنوان البحث

غموض وتعارض األدوار الوظيفية :استعراض وفحص عالقاتها بنتائج
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
العمل.

صفحات بيانات النشر

التاريخ

سعد بن عبدهللا
الكالبي

27

مجلد  15عدد  2مايو
2008

2008

نديم أختر برني

20

مجلد  15عدد  2مايو
2008

2008

سيلفا كاركوليان ،
ياسمين عثمان

15

مجلد  15عدد  2مايو
2008

2008

محاسبة

مالية

العالقة بين التدفقات النقدية واألسعار السوقية :دليل من الشركات
األردنية (باللغة اإلنجليزية).

مهدي محمد هادي

20

مجلد  15عدد  2مايو
2008

2008

محاسبة

مالية

أثر النمو ،والحجم ،ودرجة الرفع المالي على المحتوى المعلوماتي
للتدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية واألرباح المحاسبية :دليل من
األردن  -قطاع الصناعة.

زهران محمد علي
دراغمة

22

مجلد  15عدد  3سبتمبر
2008

2008

تنمية مقياس جديد للتعرف على المستهلكين الخضر في السوق وقياس
درجة صدقه وثباته (باللغة اإلنجليزية).

إسماعيل محمود
السيد  ،منى راشد
الغيص

20

مجلد  15عدد  3سبتمبر
2008

2008

بطاقة األداء المتوازن  Balanced Scorecardفي الشركات الصناعية
األردنية (باللغة اإلنجليزية).

مجدي عيسى
زريقات

34

مجلد  15عدد  3سبتمبر
2008

2008

مجلد  15عدد  3سبتمبر
2008

2008

2008

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

بدائل عوامل اإلنتاج في الصناعات التحويلية في دولة الكويت.

التطوير المهني المبكر وفاعلية التأهيل الرسمي وغير الرسمي للعالقات
إدارة أعمال موارد بشرية
االجتماعية :دراسة ميدانية مطبقة على المصارف اللبنانية.

إدارة أعمال تسويق

محاسبة

إدارية

اقتصاد

العوامل المؤثرة في أداء المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجال البيع وداد عبد الحسن
اقتصاد قياسي
سعد
بالتجزئة في لبنان :دراسة ميدانية (باللغة اإلنجليزية).

22

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

الفجوات المتوقعة في مراجعة الشركات في األسواق النامية :دليل من
المملكة العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).

عبدالرحمن علي
التويجري

23

مجلد  15عدد  3سبتمبر
2008

اقتصاد

دولي

هيكل الحماية الفعالة في الصناعات التحويلية في دولة الكويت (باللغة
اإلنجليزية).

ظفر محمود ،
محمد صبار العنزي

17

مجلد  16عدد  1يناير
2009

2009

29

مجلد  16عدد  1يناير
2009

2009

18

مجلد  16عدد  1يناير
2009

2009

حسن إبراهيم بلوط 26

مجلد  16عدد  1يناير
2009

2009

محاسبة

مالية

التحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية للشركات المساهمة
السعودية :دراسة تطبيقية.

محمد سلطان السهلي 18

مجلد  16عدد  1يناير
2009

2009

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

فجوة التوقعات في مراجعة الحسابات العامة :حالة المملكة العربية
السعودية.

أحمد عبدالقادر
القرني

28

مجلد  16عدد  2مايو
2009

2009

محاسبة

تكاليف

حمدي شحدة
تقييم نظم محاسبة التكاليف في المنشآت الصناعية في قطاع غزة :دراسة
زعرب  ،شادي
ميدانية.
صبحي أبوشنب

29

مجلد  16عدد  2مايو
2009

2009

28

مجلد  16عدد  2مايو
2009

2009

إدارة أعمال تسويق

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

منظور المستهلكين للبلدان المنتجة للسلع :مقارنة بين مستهلكين مغاربة و أحمد صدر الدين ،
آلين داستوس
تايالنديين (باللغة اإلنجليزية).
أثر تقديم الخدمات االستشارية لعمالء تدقيق الحسابات على أتعاب تدقيق
الحسابات في الكويت (باللغة اإلنجليزية).

الوالء الوظيفي ،والرضا الوظيفي ونوايا ترك الوظيفة :دراسة عن
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الممرضين والممرضات اللبنانيين (باللغة اإلنجليزية).

إدارة أعمال إدارة عامة

تحليل العالقة بين الثقة التنظيمية والسلوك اإلداري االبتكاري :دراسة
ميدانية.

13

مشاري عبيد
الهرشاني

رجب حسنين محمد
رفاعي

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

إطار عمل لنظام دعم القرار الخاص بتحديد مقابل االنتفاع باألراضي
العامة في دولة الكويت (باللغة اإلنجليزية).

عباس علي المجرن
 ،حميد أحمد
القاهري

17

مجلد  16عدد  2مايو
2009

2009

محاسبة

إدارية

إدارة سلسلة اإلمداد :رؤية لدور ومساهمة المحاسبة اإلدارية (باللغة
اإلنجليزية).

ميرغني نمر أحمد

50

مجلد  16عدد  2مايو
2009

2009

تمويل
ومنشآت مالية

بنوك

المنافسة في قطاع البنوك الكويتية (باللغة اإلنجليزية).

عبدهللا خالد
المطيري  ،حسين
علي العمر

11

مجلد  16عدد  2مايو
2009

2009

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

تأثير مخاطر الدولة المالية واالقتصادية والسياسية على المالءة االئتمانية
وتطور أســواق األوراق المالية :دراسـة تحليلية مقارنـة.

حسن منير الصادي 38

مجلد  16عدد  3سبتمبر
2009

2009

اقتصاد

كفاءة
اقتصادية

قياس كفاءة التمويل الحكومي الموجه نحو تنمية المشروعات الصغيرة
في األردن.

إياد عبدالفتاح
النسور

26

مجلد  16عدد  3سبتمبر
2009

2009

محمود حسني
العتيبي  ،محمد
سالمة عناسوة ،

35

مجلد  16عدد  3سبتمبر
2009

2009

عمر خليل  ،أحمد
سليم

32

مجلد  16عدد  3سبتمبر
2009

2009

محاسبة

مالية

التقارير القطاعية بالشركات األردنية (باللغة اإلنجليزية).

جمال عبدالرحمن
أبو سردانة  ،مجدي 27
عيسى زريقات

المجلد  16العدد 3
سبتمبر 2009

2009

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

خصائص لجنة التدقيق وتسعيرة األسهم الموسمية (باللغة اإلنجليزية).

علي راشد المطيري 27

مجلد  16عدد  3سبتمبر
2009

2009

اقتصاد

محددات التدفق التجاري الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي وشركائها محمد عبد هللا
اقتصاد قياسي
الجراح
التجاريين :دراسة تطبيقية باستخدام نموذج الجاذبية.

21

مجلد  17عدد  1يناير
2010

2010

عمرو عالء الدين
زيدان

38

مجلد  17عدد  1يناير
2010

2010

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

مدى إدراك مدققي الحسابات في األردن لاللتزامات األخالقية المهنية
المعيارية.

أحمد حلمي جمعة

34

مجلد  17عدد  1يناير
2010

2010

محاسبة

إدارية

أولويات خفض الموازنة من وجهة نظر مديري أنظمة المعلومات في
األردن والكويت (باللغة اإلنجليزية).

محمد تيسير الرجبي 25

مجلد  17عدد  1يناير
2010

2010

29

مجلد  17عدد  1يناير
2010

2010

محمد كمال حسن ،
نموذج برمجة أهداف تتابعي ذو مرحلتين لمشكلة تخصيص أعضاء هيئة
رائد قربان الحسين 21
التدريس للمواد الدراسية وأوقات التدريس (باللغة اإلنجليزية).
 ،حميد أحمد

مجلد  17عدد  1يناير
2010

2010

26

مجلد  17عدد  2مايو
2010

2010

46

مجلد  17عدد  2مايو
2010

2010

إدارة أعمال دعم القرار

تطبيق إستراتيجية الزخم االستثمارية في سوق ع ّمان لألوراق المالية؛
تمويل
أسواق مالية
وأثرها في كفاءة السوق ،واألرباح غير العادية.
ومنشآت مالية
إدارة
معلومات

تفسير ثقافي مبدئي لتفاوت طاقات البث المعلوماتي للمجتمعات :دراسة
نظم معلومات
استكشافية (باللغة اإلنجليزية).

العوامل المؤثرة في تكوين السمات الريادية لدى طالب الجامعات
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
المصرية.

إبداع فرق العمل في البيئات شديدة التقنين :دراسة كمية في مكاتب
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
المحاسبة في السعودية (باللغة اإلنجليزية).

عبدهللا البريدي ،
تيودر ريكاردز

طرق كمية

تطبيقات
إحصائية

اقتصاد

اقتصاد قياسي اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج في القطاع غير النفطي السعودي.

ممدوح عوض
الخطيب

إدارة
معلومات

اتجاه المستهلكين نحو خدمات الدفع اإللكترونية بالهاتف النقال :دراسة
نظم معلومات
ميدانية لبعض عوامل القبول في الكويت.

كمال مصطفى
روبيح

14

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
الباحث

التخصص

فرعي

عنوان البحث

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

أثر جودة التدقيق في الحد من إدارة األرباح :دليل من األردن.

صفحات بيانات النشر

عماد محمد أبو
عجيلة  ،عالم محمد 38
حمدان
سامر عبدالمهدي
الرجوب  ،عزالدين 27
نايف عنانزه

التاريخ

مجلد  17عدد  2مايو
2010

2010

مجلد  17عدد  2مايو
2010

2010

19

مجلد  17عدد  2مايو
2010

2010

46

مجلد  17عدد  3سبتمبر
2010

2010

38

مجلد  17عدد  3سبتمبر
2010

2010

اقتصاد

الحرية االقتصادية وتحويالت المهاجرين :دراسة تطبيقية عن البلدان
اقتصاد قياسي
اآلسيوية المصدرة للعمالة (باللغة اإلنجليزية).

علي سالم عريفـة ،
محمد إبراهيم السقا

38

مجلد  17عدد  3سبتمبر
2010

2010

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

التطور المالي والمصرفي في عينة من دول الشرق األوسط وشمالي
أفريقيا (باللغة اإلنجليزية).

شيرين عبدالفتاح
عبدالعال  ،محمد
عبدالهادي عالوين

24

مجلد  17عدد  3سبتمبر
2010

2010

إدارة
معلومات

التعرف على المرضى الذين يستخدمون اإلنترنت مصدراً للمعلومات
نظم معلومات
الصحية :مقترحات لمقدمي الرعاية الصحية (باللغة اإلنجليزية).

سعد عبدهللا الغانم

28

مجلد  17عدد  3سبتمبر
2010

2010

طرق كمية

إدارة إنتاج

مرونة سلسلة التزويد في المنظمات الصناعية األردنية :دراسة ميدانية.

سليمان إبراهيم
الحوري  ،بهجت
عيد الجوازنة

42

مجلد  18عدد  1يناير
2011

2011

تمويل
ومنشآت مالية

تأمين

فرص وتحديات وسبل تطوير سوق التأمين التعاوني في المملكة العربية
السعودية في مرحلة ما بعد االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.

خليل عليان
عبدالرحيم

34

مجلد  18عدد  1يناير
2011

2011

اقتصاد

التنافسية والتسابق للسيطرة على حصص السوق :تقييم تجريبي للصناعة عبدالحميد علي
اقتصاد قياسي
حسين  ،ظفر محمود
المصرفية في دولة الكويت (باللغة اإلنجليزية).

29

مجلد  18عدد  1يناير
2011

2011

تركيبة مجلس إدارة الشركة واإلفصاح الطوعي في التقارير السنوية:
حالة الكويت (باللغة اإلنجليزية).

فيصل صبار العنزي 28

مجلد  18عدد  1يناير
2011

2011

الجودة في التعليم العالي المصري :استخدام أسلوب تحليل البيانات
المتداخلة لتحسين أنظمة ضمان الجودة الداخلية في أقسام التعليم الفني
(باللغة اإلنجليزية).

شيرين حامد أبو
وردة

25

مجلد  18عدد  1يناير
2011

2011

ممدوح عوض
الخطيب

28

مجلد  18عدد  2مايو
2011

2011

49

مجلد  18عدد  2مايو
2011

2011

41

مجلد  18عدد  2مايو
2011

2011

20

مجلد  18عدد  2مايو
2011

2011

دور عوائد التوزيعات في توقع عوائد األسهم :حالة من األسواق الناشئة
تمويل
أسواق مالية
(باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

مشاري عبيد
الهرشاني

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

تسعير االرتباطات االبتدائية لتدقيق الحسابات في الكويت (باللغة
اإلنجليزية).

محاسبة

إدارية

تقييم تأثير معادالت الوقت على تطوير منهجية المحاسبة عن التكلفة على أسامة سعيد
عبدالصادق
أساس النشاط :مدخل نظري وتطبيقي.

دراسة ميدانية مقارنة للتوجهات والدوافع الريادية بين الطالب والطالبات عمرو عالء الدين
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
زيدان
في الجامعات المصرية.

محاسبة

مالية

إدارة أعمال إدارة جودة

اقتصاد
تمويل
ومنشآت مالية

اقتصاد قياسي أثر التنويع االقتصادي على النمو في القطاع غير النفطي السعودي.

بنوك

سوزان سمير
مدى تأثير دخول المصارف األجنبية وأثرها في العائد والمخاطر :دراسة
عيسى  ،خالد
تطبيقية على القطاع المصرفي في األردن ودول الخليج العربي.
عبدالعال الزعبي

التمكين النفسي للعاملين بوصفه متغيراً وسيطا ً في العالقة بين القيادة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
التحويلية واالنحرافات السلوكية داخل بيئة العمل الحكومي في مصر.
طرق كمية

إدارة إنتاج

مصطفى محمد
الكرداوي

رائد عباس الحسين
تصميم نموذج محاكاة لحل مشكلة التأخير في عملية تخليص البضائع في
 ،صالح محارب
ميناء الشويخ (باللغة اإلنجليزية).
الفضلي

15

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

الباحث

عنوان البحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

دراسة تطبيقية في األداء السعري قصير األجل لإلصدارات العامة
تمويل
أسواق مالية
األولية  -من واقع سوق األسهم األردني (باللغة اإلنجليزية).
ومنشآت مالية

أسعد حميد العلي ،
فايزة عبدالقادر
برايك

31

مجلد  18عدد  2مايو
2011

2011

الشركات العائلية المصرية ( :)1دراسة ميدانية للخصائص المميزة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
والدالالت اإلستراتيجية.

عمرو عالء الدين
زيدان

43

مجلد  18عدد  3سبتمبر
2011

2011

منى محمد سيد
إبراهيم

35

مجلد  18عدد  3سبتمبر
2011

2011

18

مجلد  18عدد  3سبتمبر
2011

2011

19

مجلد  18عدد  3سبتمبر
2011

2011

30

مجلد  18عدد  3سبتمبر
2011

2011

عادات التسوق لدى المتقاعدين في المجتمع السعودي :دراسة تطبيقية
على السوق االستهالكية بالمنطقة الشرقية.

صالح عبدهللا صالح
الملحم

41

مجلد  19عدد  2مايو
2012

2012

دراسة مقارنة ألثر استخدام مقاييس األداء التقليدية ومقاييس القيمة
االقتصادية المضافة على أسعار األسهم.

عماد يوسف الشيخ 31

مجلد  19عدد  2مايو
2012

2012

25

مجلد  19عدد  2مايو
2012

2012

مجلد  19عدد  2مايو
2012

2012

مجلد  19عدد  2مايو
2012

2012

مجلد  19عدد  3سبتمبر
2012

2012

مجلد  19عدد  3سبتمبر
2012

2012

مجلد  19عدد  3سبتمبر
2012

2012

مجلد  19عدد  3سبتمبر
2012

2012

مجلد  19عدد  3سبتمبر
2012

2012

مجلد  20عدد  1يناير
2013

2013

إدارة أعمال إدارة عامة
تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

طرق كمية

تطبيقات
إحصائية

محاسبة

إدارية

إدارة أعمال تسويق

محاسبة

إدارية

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

سلوكيات االستقواء في المنظمات الحكومية -دراسة ميدانية بإحدى
المحافظات المصرية.

مهرداد تميز ،
اختيار المحافظ االستثمارية استناداً على منهجية شارب وترينور وبرمجة
رانية أحمد عزمي
األهداف بالتطبيق على صناديق االستثمار في المملكة المتحدة ومصر.
 ،ديلن جونز
محمد يحيى
تطوير نماذج رضاء المستهلك :تطبيق على مركز خدمة العمالء ببلدية
البسيوني  ،محمد
العين (باللغة اإلنجليزية).
يوسف حسن ،
سنان سليمان
العوامل المؤثرة على استخدام تطبيقات المحاسبة اإلدارية في المنشآت
العبادي  ،منذر
المالية األردنية :دراسة استكشافية (باللغة اإلنجليزية).
بركات النمر

مشاري محمد
فعالية التدقيق الثنائي المشترك في تعزيز جودة اإلفصاح في التقارير
السنوية للشركات الكويتية المدرجة بسوق الكويت لألوراق المالية (باللغة الفريح  ،فيصل
صبار العنزي
اإلنجليزية).
حسين محمد سالمة
محددات سياسة توزيع األرباح في السوق المالية السعودية (باللغة
 ،بشار عبدالرحيم 17
اإلنجليزية).
الزعبي  ،عبدهللا

إدارة أعمال تسويق

اختبار العالقة بين جدارات وديناميكية فرق العمل في المبيعات وإنتاجية
الفريق (باللغة اإلنجليزية).

نرمين مجدي عطية 31

إدارة أعمال تسويق

العالقة بين إمكانية تطبيق أسلوب التسويق الدماغي والقدرة التنافسية
للبنوك التجارية :دراسة تطبيقية على عينة من البنوك التجارية بمصر.

عماد صقر محمد

27

عمرو عالء الدين
زيدان

34

الشركات العائلية المصرية ( :)IIدراسة ميدانية للقضايا الرئيسة فـــي
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
حياة الشركات العائلية وعائالت األعمال المصرية.
إدارة أعمال تسويق

العوامل المؤثرة في استخدام اإلنترنت في شراء تذاكر السفر.

عماد يوسف مسعود
27
 ،محمد أحمد
عربيات
نايف نزال الشمري
20
 ،عبدالوهاب
عبدالقادر السرحان

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

االستثمار األجنبي المباشر في دول آسيا النامية طبقا ً لنظرية الموقع
(باللغة اإلنجليزية).

تمويل
ومنشآت مالية

أسواق مالية

تأثير التضخم على العوائد والتقلبات الشرطية ألسواق األوراق المالية:
دليل تطبيقي من المملكة العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).

سليمان زكريا عبدهللا 20

أثر جودة العالقات المدركة على االحتفاظ بالعمالء في سوق االتصاالت
الخلوية األردنية.

محمد سليمان عواد 29

إدارة أعمال تسويق

16

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

تعليم العلوم
إدارة أعمال
اإلدارية

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

أثر العمر على األداء عند تعلم الجزء األول من مبادئ المحاسبة المالية:
حالة الطلبة غير التقليديين في كلية الدراسات التجارية بدولة الكويت.

خالد عبدهللا العنزي
 ،نادر حمد الجيران

23

مجلد  20عدد  1يناير
2013

2013

دراسة العوامل المحددة لإلفصاح الطوعي من قبل الشركات الكويتية
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية (باللغة اإلنجليزية).

بدر عطية الشمري 38

مجلد  20عدد  1يناير
2013

2013

سلوك تسوق السعوديين عن طريق اإلنترنت (باللغة اإلنجليزية).

أحمد صدر الدين ،
ياسر باهزيك

25

مجلد  20عدد  1يناير
2013

2013

استثمار

تطبيق إستراتيجية االستثمار  Dogs of the Dowعلى المؤشر Euro
( Stoxx 50باللغة اإلنجليزية).

رضا فران  ،محمد
شهروز

13

مجلد  20عدد  1يناير
2013

2013

إدارة أعمال تسويق

قياس األثر المالي لسلوك الترويج من خالل التخاطب الشفهي عند تقدير
قيمة العميل في البنوك.

جيهان عبدالمنعم
رجب  ،محمد
محمود إبراهيم

45

مجلد  20عدد  2مايو
2013

2013

طرق كمية

إدارة إنتاج

تأثير ممارسات سياسة اإلنتاج الخالي من الفاقد على أداء المنظمة :دراسة
تطبيقية على قطاع الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية.

محمد سعد شاهين

30

مجلد  20عدد  2مايو
2013

2013

محاسبة

مالية

أثر حوكمة الشركات في األداء المالي ،والتشغيلي ،وأداء األسهم في
سوق الكويت لألوراق المالية.

عالم محمد حمدان
 ،عبد المطلب
محمد السرطاوي ،

47

مجلد  20عدد  2مايو
2013

2013

اقتصاد

اقتصاد قياسي إمكانية وجود عالقة بين الدين والركود االقتصادي (باللغة اإلنجليزية).

فوزان عبدالعزيز
الفوزان

16

مجلد  20عدد  2مايو
2013

2013

التأثيرات غير المباشرة للتقلبات بين أسعار الصرف وعوائد األسهم :دليل سليمان زكريا
تطبيقي من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية (باللغة عبدهللا  ،الوليد
عبدالقيوم إدريس
اإلنجليزية).

22

مجلد  20عدد  2مايو
2013

2013

مدى إدراك المحاسبين والمراجعين الخارجيين ألسس القياس المحاسبي
المناسب لألصول الحيوية :دراسة ميدانية.

إبراهيم علي
اللحيدان

30

مجلد  20عدد  3سبتمبر
2013

2013

قياس األثر المالي لمدخل إدارة العالقات مع العمالء على أداء البنوك:
مدخل موجه بالمخاطر.

محمد محمود
إبراهيم

41

مجلد  20عدد  3سبتمبر
2013

2013

اسعود محمد
أثر ممارسة عمليات إدارة المعرفة على اإلبداع الفني واإلداري  :دراسة
المحاميد  ،إبراهيم
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
ميدانية في مؤسسات القطاع الصحي في محافظة معان.
بني عطا

34

مجلد  20عدد  3سبتمبر
2013

2013

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

أثر خصائص مجلس اإلدارة ولجان المراجعة على معدل التوزيعات
النقدية في الشركات الصناعية المصرية.

سامح محمد رضا
رياض

34

مجلد  20عدد  3سبتمبر
2013

2013

محاسبة

إدارية

تأثير حجم الشركة على ممارسات إدارة األرباح :دراسة تطبيقية من واقع
السوق األردنية.

عماد زياد رمضان 22

مجلد  20عدد  3سبتمبر
2013

2013

إدارة
معلومات

تأثير بعض العوامل الشخصية والموقفية على اتجاهات العاملين في
نظم معلومات
وزارة المواصالت (باللغة اإلنجليزية).

35

مجلد  21عدد  1يناير
2014

2014

عبدهللا جواد سلطان 25

مجلد  21عدد  1يناير
2014

2014

35

مجلد  21عدد  1يناير
2014

2014

محاسبة

مالية

إدارة أعمال تسويق
تمويل
ومنشآت مالية

تمويل
ومنشآت مالية

أسواق مالية

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

إدارة أعمال تسويق

المسؤولية االجتماعية العطائية للشركات و دورها في العمل الخيري عند
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الموظفين :أدلة من الكويت (باللغة اإلنجليزية).
محاسبة

مالية

إفصاح حوكمة الشركات :دليل من الكويت (باللغة اإلنجليزية).

17

عمر خليل  ،هيثم
غانم  ،رفعت
عبدالرازق

مجبل ظاهر
السعيدي  ،بدر
عطية الشمري ،

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

محاسبة

مالية

مالءمة معايير التقارير المالية الدولية لألسواق الناشئة :حالة المملكة
العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).

اقتصاد

تحديد فترات النمو المحابي للفقراء بالجزائر :دراسة تطبيقية (باللغة
اقتصاد قياسي
اإلنجليزية).

صفحات بيانات النشر

التاريخ

سالم علي الغامدي

22

مجلد  21عدد  1يناير
2014

2014

عبدهللا الحرتسي
حميد

20

مجلد  21عدد  1يناير
2014

2014

عبدهللا جواد سلطان 25

مجلد  21عدد  1يناير
2014

2014

جعفر محمد حاجي
 ،محمد عبدالهادي
المحميد

19

مجلد  6عدد  1يناير
1999

1999

دور لجان المراجعة في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

ياسر محمد سمره

42

مجلد  21عدد  2مايو
2014

2014

العالقة بين كل من التوجه بالتفاعل مع العميل وتمكينه من المشاركة في
تنمية المنتجات الجديدة وبين األداء الربحي للعميل :دراسة تطبيقية على
شركات المنتجات الغذائية في مصر.

جيهان عبدالمنعم
رجب

49

مجلد  21عدد  2مايو
2014

2014

مصطفى محمد
الكرداوي

53

مجلد  21عدد  2مايو
2014

2014

تمويل
ومنشآت مالية

أسواق مالية

أثر اإلعالن عن النفقات الرأسمالية على أسعار أسهم الشركات المدرجة
في بورصة عمان لألوراق المالية.

سعيد سامي الحالق
 ،و محمد محمود 35
العجلوني  ،و أنفال

مجلد  21عدد  2مايو
2014

2014

محاسبة

مالية

اختبار قدرة التدفقات النقدية واألرباح المحاسبية في التنبؤ بالتدفقات
النقدية من األنشطة التشغيلية المستقبلية :دراسة تطبيقية على المصارف
األردنية.

عماد يوسف الشيخ
 ،فادي فؤاد هنية

30

مجلد  21عدد  2مايو
2014

2014

43

مجلد  21عدد  3سبتمبر
2014

2014

اقتصاد

اقتصاديات
نمو

العالقة السببية بين اإلنفاق البلدي والنمو االقتصادي بالمملكة العربية
السعودية :دراسة قياسية.

عبدالكريم خلف
الهويش

20

مجلد  21عدد  3سبتمبر
2014

2014

محاسبة

مراجعة
وتدقيق

مخاطر أعمال المراجعة وتأثيرها على دور نموذج مخاطر المراجعة
والتخطيط لها :دراسة اختبارية.

محمد راضي عطية 33

مجلد  21عدد  3سبتمبر
2014

2014

35

مجلد  21عدد  3سبتمبر
2014

2014

بهاء صبحي أبو
أثر الحوكمة المؤسـســيـة فـــي األداء المالي للبنوك التجارية الفلسطينية:
عواد  ،مجدي وائل 34
دراسة تطبيقية.
الكببجي

مجلد  21عدد  3سبتمبر
2014

2014

عادل محمد العدواني 15

مجلد  22عدد  1يناير
2015

2015

علي راشد
المطيري  ،حسين
يوسف اليوسف

24

مجلد  22عدد  1يناير
2015

2015

عبدهللا عيسى
السلمان

23

مجلد  22عدد  1يناير
2015

2015

إدارة أعمال تسويق
إدارة
معلومات
محاسبة

المسؤولية االجتماعية العطائية للشركات و دورها في العمل الخيري عند
الموظفين :أدلة من الكويت (باللغة اإلنجليزية).

الشبكة العصبية :التنبؤ بأسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر
نظم معلومات
األمريكي.
مراجعة
وتدقيق

إدارة أعمال تسويق

أثر عوامل الجذب والطرد لهجرة الكفاءات العلمية في تنمية رأس المال
إدارة أعمال موارد بشرية
الفكري بالجامعات المصرية.

إدارة أعمال تسويق

قياس االرتباطات الذهنية لدعم قيمة العالمة باستخدام خرائط التصورات محمد محمود
إبراهيم
الـذهــنــيــة :دراســة تطـبـيـقـيـة :مـدخـل كمي  -نوعي.

االبتكار اإلستراتيجي ودوره في تحسين ممارسات إدارة الموارد البشرية :عبدالعزيز بن
إدارة أعمال موارد بشرية
سلطان العنقري
دراسة تطبيقية على قطاع الخدمات الصحية بمدينة الطائف.
محاسبة

مالية

إدارة
معلومات

تحليل بعض العوامل المرتبطة بقبول فكرة الشراء عن طريق فيسبوك
نظم معلومات
(باللغة اإلنجليزية).
الشركات العائلية وتوزيعات األرباح النقدية في دولة الكويت (باللغة
اإلنجليزية).

محاسبة

مالية

اقتصاد

اقتصاد قياسي محددات حركة األسعار في الكويت :دراسة تجريبية (باللغة اإلنجليزية).

18

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

الباحث

عنوان البحث

مكاتب المحاماة القانونية كوسطاء مشهورين السمعة وتأثيرهم على القيمة
تمويل
أسواق مالية العادلة لالكتتاب العام األولي في الواليات المتحدة األمريكية (باللغة
ومنشآت مالية
اإلنجليزية).

صفحات بيانات النشر

التاريخ

مجدي أنور قطينة
 ،وليام باكزكوسكي

17

تحليل ميداني ألثر هيكل مجلس اإلدارة على أداء الشركات السعودية
الكبيرة (باللغة اإلنجليزية).

محمد صالح
باجاحر  ،مريع
سعد هباش

14

مجلد  22عدد  1يناير
2015

2015

دراسة مدى تأثير العوامل الديموجرافية داخل بيئة العمل على ظاهرة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
االغتراب في العمل (باللغة اإلنجليزية).

غدير أبو العال

14

مجلد  22عدد  1يناير
2015

2015

إدارة أعمال سلوك تنظيمي نحو مفهوم عملي لطبيعة الشركة العائلية وفق بيئة األعمال المصرية.

عمرو عالء الدين
زيدان

34

مجلد  22عدد  2مايو
2015

2015

أثر إدارة عالقات العمالء في والء العمالء من خالل ذكائهم :دراسة
ميدانية على شركات االتصاالت األردنية.

اسعود محمد
المحاميد  ،أنس
الحسيني

40

مجلد  22عدد  2مايو
2015

2015

محددات الهيكل المالي :دليل من المملكة العربية السعودية.

عبدهللا عويد
طويرش

28

مجلد  22عدد  2مايو
2015

2015

جمال عبدالحميد
داهش

33

مجلد  22عدد  2مايو
2015

2015

مجلد  22عدد  2مايو
2015

2015

مصطفى محمد
الكرداوي

38

مجلد  22عدد  3سبتمبر
2015

2015

نوال علي الشهري
 ،وحيد أحمد الهندي

35

مجلد  22عدد  3سبتمبر
2015

2015

أحمد بن عبدهللا
الزهراني  ،أحمد
محمد ح ّمدي

28

مجلد  22عدد  3سبتمبر
2015

2015

ممدوح عوض
الخطيب

30

مجلد  22عدد  3سبتمبر
2015

2015

رندة سالمة اليافي ،
فاطمة محمد الفايز

29

مجلد  22عدد  3سبتمبر
2015

2015

درويش عبدالرحمن
37
يوسف

مجلد  2عدد  1نوفمبر
1994

1994

34

مجلد  23عدد  1يناير
2016

2016

رائد عباس الحسين
تحليل لتوقعات مقدمي خدمات البريد بالكويت تجاه ممارسة إدارة الجودة
24
 ،وديع عبدهللا
الشاملة :دراسة ميدانية (باللغة اإلنجليزية).
الصايغ

مجلد  23عدد  1يناير
2016

2016

22

مجلد  23عدد  1يناير
2016

2016

تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

إدارة أعمال تسويق
تمويل
ومنشآت مالية

استثمار

أثر المشاركة المعرفية بوصفها متغيراً وسيطا ً في العالقة بين الثقة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي التنظيمية وفاعلية إدارة المعرفة :دراسة تطبيقية على شركات إنتاج
األدوية بقطاع األعمال العام في مصر.
أثر المساعدات والمنح الخارجية في مؤشرات االقتصاد الكلي الفلسطيني:
عمر محمود أبوعيدة 33
دراسة قياسية للفترة (&-;1636#&;1641#&;1641#&;1633#
دولي
اقتصاد
&.);#1635&;#1633&;#1632&;#1634
أثر نرجسية المديرين على تبني مرؤوسيهم للسلوكيات المع ِوقة لإلنتاج:
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
دراسة لدور بعض المتغيرات الوسيطة.
إدارة أعمال إدارة عامة

المرأة والتحرش الجنسي في بيئة العمل :دراسة استطالعية على القطاع
المصرفي في المملكة العربية السعودية.

نماذج العوائد الموسمية  Calendar Anomaliesفي سوق األسهم
تمويل
أسواق مالية
السعودية.
ومنشآت مالية
اقتصاد

اقتصاد قياسي أثر التنويع على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.

إدارة أعمال إدارة عامة

العوامل المؤثرة في تطبيق مكتسبات البرامج التدريبية في مجال العمل.

العوامل المؤثرة على درجة ممارسة وتقدير وأهمية وظائف األفراد
إدارة أعمال سلوك تنظيمي بالمؤسسة :دراسة تطبيقية على مؤسسات األعمال بدولة اإلمارات
العربية المتحدة
إدارة
معلومات

قرصنة برمجيات الحاسوب في لبنان :محددات االتجاهات والنوايا
نظم معلومات
والسلوك (باللغة اإلنجليزية).

طرق كمية

إدارة إنتاج

محاسبة

مالية

إدارة األرباح ما قبل اإلدراج وشروط اإلدراج :دليل من الكويت (باللغة
اإلنجليزية).

19

عمر خليل  ،أحمد
سليم

إيمان عبداللطيف
الغربللي

مجلد  22عدد  1يناير
2015

2015

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

هل يمكن التنبؤ بالمخاطر الخاصة في سوق الطرح العام األولي
باستخدام المتغيرات الخاصة بالمنشأة؟ (باللغة اإلنجليزية).

عصام الدين محمد
الجبالي

صفحات بيانات النشر

التاريخ

مجلد  23عدد  1يناير
2016

2016

مجلد  23عدد  1يناير
2016

2016

مجلد  23عدد  2مايو
2016

2016

طبيعة وأسباب التهكم التنظيمي بين الموظفين العراقيين :دراسة تجريبية
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
حقلية باستخدام السيناريوهات.

عامر علي العطوي 34

مجلد  23عدد  2مايو
2016

2016

نموذج مقترح لمسببات ونتائج التنافر العاطفي للعاملين في القطاع
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الصحي :دراسة تطبيقية في مستشفيات إحدى الجامعات المصرية.

ممدوح زكي عويس 46

مجلد  23عدد  2مايو
2016

2016

28

مجلد  23عدد  2مايو
2016

2016

41

مجلد  23عدد  2مايو
2016

2016

35

مجلد  24عدد  2مايو
2017

2017

مجلد  24عدد  2مايو
2017

2017

31

مجلد  24عدد  2مايو
2017

2017

بحري هشام

22

مجلد  24عدد  2مايو
2017

2017

محمد عبدالحكيم
منطاش  ،يوسف
حامد مناع

44

مجلد  24عدد  2مايو
2017

2017

عبدهللا عطية
الزهراني

30

مجلد  23عدد  3سبتمبر
2016

2016

مجلد  23عدد  3سبتمبر
2016

2016

مجلد  23عدد  3سبتمبر
2016

2016

مجلد  23عدد  3سبتمبر
2016

2016

مجلد  24عدد  1يناير
2017

2017

إدارة أعمال تسويق

اقتصاد

محاسبة

سياسة مالية

مالية

إدارة أعمال تسويق

اختبار أثر خصائص االختراعات على تبني الصحف اإللكترونية في
األردن (باللغة اإلنجليزية).
ديمومة الدين العام في األردن.

دور جودة التقارير المالية في تحديد تكلفة حقوق الملكية.

إدارة أعمال تسويق

تعامل الكويتيين مع الوقت :دراسة تتابعية مقارنة.

إدارة أعمال إدارة عامة

إدارة رأس المال البشري واإلبداع التنظيمي :دراسة ميدانية لبعض
الجهات الحكومية في دولة الكويت.

تمويل
ومنشآت مالية

تمويل

أثر تطبيق اإلدارة على أساس القيمة على العوائد السوقية ألسهم
الشركات المدرجة في مؤشر .CAC40

العالقة بين نظم العمل عالية األداء وسلوك مشاركة المعرفة :الدور
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
الوسيط لرأس المال المعرفي.
إدارة أعمال القيادة

فايز حمد الزعبي ،
27
سوسن محمد
المجالي  ،محمد
محمد محمود
العجلوني  ،محمد 19
عبدهللا خطايبة

نضال عمر زلوم

تكتيكات اإلعالن بوصفها متغيرا وسيطا في العالقة بين المعرفة
محمد محمود
اإلقناعية ونمط استجابة كل من األطفال والشباب :دراسة مقارنة بين سلع
إبراهيم
االستقراب وسلع التسوق.

العوامل المؤثرة في خصائص مجلس اإلدارة في الشركات العائلية
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
المساهمة المصرية.

القيادة التحويلية وأثرها في األداء التكيفي للعاملين :دراسة ميدانية على
شركات قطاع التأمين السعودي.

26

عمرو عالء الدين
زيدان
عادل عبدهللا
الوقيان  ،محمد
إبراهيم النغيمش
يوسف محمد
المطيري  ،محمد
قاسم القريوتي

دور الرضا التراكمي بوصفه متغيراً وسيطا ً في العالقة بين كل من شدة
إخفاق الخدمة وعالجها وقيمة العميل :دراسة تطبيقية على مستخدمي
اإلنترنت فائق السرعة لشركات اإلنترنت في القاهرة الكبرى.

نضال عمر زلوم ،
34
إسحق محمود
الشعار ،
جيهان عبدالمنعم
رجب  ،أماني السيد 48
أحمد البري  ،سيد

محاسبة

حكومية

تحليل آراء الممارسين عن واقع المحاسبة الحكومية بدولة قطر
واتجاهات التطور مستقبالً.

خالد ناصر الخاطر
 ،أحمد سباعي قطب

35

اقتصاد

تنمية
اقتصادية

أثر سياسات اإلصالح االقتصادي على التنمية البشرية في مصر (باللغة
اإلنجليزية).

محمود عبدالعزيز
توني

21

محاسبة

مالية

إدارة أعمال تسويق

دور تنافسية المنتجات والموجودات غير الملموسة في هيكل رأس المال
للشركات المساهمة العامة األردنية.

20

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

عنوان البحث

الباحث

صفحات بيانات النشر

التاريخ

محاسبة

مالية

هل أسواق الدول النامية تتبع فرضية كفاءة السوق؟ دليل من بيانات
كويتية حديثة (باللغة اإلنجليزية).

هشام إبراهيم
المجمد  ،فيصل
صبار العنزي ،

18

مجلد  24عدد  1يناير
2017

2017

محاسبة

مالية

اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية للشركات وأثره على أداء وقيمة
المنشأة :دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).

مريع سعد الهباش

24

مجلد  24عدد  1يناير
2017

2017

تطوير مقياس متعدد األبعاد لقياس الحنين إلى الماضي في الكويت و
التحقق من خواصه (باللغة اإلنجليزية).

عبدهللا جواد سلطان 17

مجلد  24عدد  1يناير
2017

2017

28

مجلد  24عدد  1يناير
2017

2017

محاسبة

مالية

العالقة بين خصائص الشركة والعضوية المتعددة في مجلس إدارة
الشركات المساهمة :بيئة األعمال السعودية نموذجا.

محمد عبدهللا الشتوي 19

مجلد  24عدد  3سبتمبر
2017

2017

محاسبة

مالية

أثر هيكل مجلس اإلدارة على مستوى اإلفصاح االختياري في شركات
اإلسمنت المدرجة في سوق المال السعودية.

محمد صالح
باجاحر  ،عبير
هادي الحجيلي
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مجلد  24عدد  3سبتمبر
2017

2017

محاسبة

مالية

العالقة بين مستوى شفافية القوائم المالية وبين البيئة التنظيمية والمراجع
الخارجي وحجم مجلس إدارة الشركة :دراسة لمحتوى القوائم المالية
لشركات التأمين في الدول الخليجية.

علي عبدهللا النودل
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مجلد  24عدد  3سبتمبر
2017

2017

أثر تقلبات عرض النقود على أسعار األسهم :تطوير نموذج ألسواق
تمويل
أسواق مالية
المال بدول مجلس التعاون الخليجي.
ومنشآت مالية

بشار أحمد العراقي 29

مجلد  24عدد  3سبتمبر
2017

2017

االلتزام التنظيمي بوصفه متغيرا وسيطا في العالقة بين سلوك القيادة
إدارة أعمال سلوك تنظيمي
المدمرة وسلوكيات العمل المعوقة لإلنتاج.

جمال عبد الحميد
داهش
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مجلد  24عدد  3سبتمبر
2017

2017

إدارة أعمال تسويق
إدارة
معلومات

تفسير ثقافي الستعداد األمم لتنمية اقتصادياتها المعرفية (باللغة
نظم معلومات
اإلنجليزية).

اقتصاد

نموذج لالقتصاد القياسي الكلي لدولة الكويت :محاكاة وتحليل السياسات.
اقتصاد قياسي (باللغة اإلنجليزية)

محاسبة

مالية

دراسة تطبيقية في الدوافع والمحددات ألنشطة إعادة شراء األسهم :حالة
المملكة العربية السعودية (باللغة اإلنجليزية).

اقتصاد

دولي

أداء االقتصاد الكويتي في السياق العالمي( .باللغة اإلنجليزية)

إدارة أعمال تسويق

تصنيف مجموعة شركات مايلز آند سنو :مقارنة بين عينات الخدمات
والتصنيع( .باللغة اإلنجليزية)

رأس المال الفكري وأثره في البراعة التنظيمية :دراسة تطبيقية على
إدارة أعمال سلوك تنظيمي الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان في مصر.

محاسبة

مالية

أثر تبني النظام المحاسبي المالي (أس سي أف) في إدارة األرباح
المحاسبية :حالة بعض الشركات الجزائرية.

أثر إستراتيجية التنويع في القيمة السوقية للشركات الخدمية المساهمة
تمويل
ومنشآت مالية أسواق مالية العامة األردنية.

إدارة أعمال تسويق

تأثير السن الزمني والسن العقلي على السلوك الشرائي للقهوة في السوق
الكويتي.
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عمر النادي خليل ،
ليلى نايف معروف
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2018 27

عبدهللا عيسى
السلمان

2018

سالم علي الغامدي
أحمد شريف
العوضي  ،كاميار
موهاديس  ،أحمد
ريتشارد هاينز ،
مجدي قطينه ،
الري بلشكو
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2018
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محمود عبدالعزيز
المنسي
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2018

مجلد  25عدد  2مايو
2018 36

2018

مجلد  25عدد  2مايو
2018 31

2018

مجلد  25عدد  2مايو
2018 25

2018

كيموش بالل
إسحق محمود
الشعار
عادل عبدهللا
الوقيان  ،الري ب.
بليشكو

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
الباحث

عنوان البحث

التخصص

فرعي

إدارة
معلومات

تأثير العوامل الشخصية على توجهات ونوايا وإنتاجية أعضاء الهيئة
التدريسية بجامعة الكويت ومعوقات البحث العلمي لديهم (باللغة
نظم معلومات اإلنجليزية).

صفحات بيانات النشر

التاريخ

عمر خليل

مجلد  25عدد  2مايو
2018 34

2018

مرفت محمد السعيد
مرسي

مجلد  25عدد  3سبتمبر
2018 41

2018

نموذج مقترح لمسببات ونتائج السلوك األخضر للموظف :دراسة تطبيقية منى محمد سيد
إبراهيم
إدارة أعمال موارد بشرية في شركات االستثمار الصناعي السعودي.
جيهان عبدالمنعم
دور الثقة في المنظمات الخيرية بوصفها متغيرا معدال على العالقة بين رجب  ،نجالء علي
الدناصوري
أساليب اإلعالن الخيري ونوايا التبرع.
إدارة أعمال تسويق
هادي عبدالوهاب
األبرو  ،رياض
اختيار نموذج تصنيف مخزون قطع الغيار األفضل باستخدام أسلوب
خزعل شريف
طرق كمية إدارة إنتاج عملية التحليل الهرمي :دراسة تطبيقية في شركة الحفر العراقية.
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2018

تمويل
ومنشآت مالية تمويل
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عالم محمد حمدان
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2019

مجلد  26عدد  1يناير
2019 32

2019

عادل عبدهللا الوقيان

مجلد  26عدد  1يناير
2019 33

2019

أمير علي المرسي
شوشة
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2019 23

2019
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2019 41

2019
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2019
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2019 23

2019
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2019 30

2019

مجلد  26عدد  3سبتمبر
2019 24

2019

أثر النبذ في موقع العمل والعدالة التوزيعية بوصفهما متغيرين وسيطين
إدارة أعمال موارد بشرية في العالقة بين القيادة النرجسية واالنحراف في موقع العمل.

رد الفعل المبالغ فيه /رد الفعل البطيء للمستثمرين في السوق المصري .نسمة أحمد حشمت

توسيط إستراتيجيات الريادة في العالقة بين المرونة اإلستراتيجية
إدارة أعمال سلوك تنظيمي ومستوى أداء البنوك التجارية اليمنية.
تمويل
ومنشآت مالية تمويل

أثر تعدد العضوية في مجالس اإلدارة على أداء الشركات.

تأثير التوجه السلوكي والعرف االجتماعي والتعود البحثي والمعوقات
إدارة أعمال سلوك تنظيمي البحثية في النوايا البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية(باللغة اإلنجليزية).

إدارة أعمال تسويق
تمويل
ومنشآت مالية تمويل

محددات ونتائج الجودة المدركة للخدمات المصرفية في البنوك
الكويتية(باللغة اإلنجليزية).

إدارة أعمال تسويق

دور الكفاءة الذاتية المالية في العالقة بين المعرفة المالية للمصريين
وشمولهم المالي.
أثر البراعة التسويقية في األداء التنافسي للمنظمة :الدور المعدل لعدم
التأكد البيئي ( دراسة ميدانية على شركات صناعة المالبس الجاهزة
بمحافظة القاهرة في مصر ).

إدارة أعمال تسويق

أثر الحكم األخالقي بوصفه متغيرا معدال للعالقة بين إدراك المستهلك
واستجابته لإلعالن الصادم.

استكشاف العالقة بين القيادة التحويلية الخضراء والسلوكيات الخضراء
إدارة أعمال موارد بشرية للعاملين.

عمر خليل

سامح أحمد خاطر
جيهان عبدالمنعم
رجب  ،ريهام
إبراهيم الصعيدي ،
مرفت محمد السعيد
مرسي
يوسف جاسم
عبدالسالم  ،ضاري
عادل الحويل ،

إدارة
معلومات

دور الطبيب في إدارة موارد الرعاية الصحية في الكويت (باللغة
نظم معلومات اإلنجليزية).

إدارة
معلومات

التكرار كوسيلة لتعليم المبتدئين :برمجة الحاسب اآللي في كليات التجارة محمد نجيب
المرزوق
نظم معلومات والعلوم اإلدارية (باللغة اإلنجليزية).
عمر خليل  ،حسن
عبدهللا عباس ،
تبني الحواسب اللوحية في البيئة العربية :تفضيل المتعة على المنفعة
حسني إبراهيم
نظم معلومات (باللغة اإلنجليزية).

إدارة
معلومات

22

المجلة العربية للعلوم اإلدارية
التخصص

فرعي

إدارة
معلومات

البحث عن المعلومات الصحية و الثقة و تكييف المعرفة :دليل تجريبي
نظم معلومات من الكويت (باللغة اإلنجليزية).

إدارة
إدارة أعمال استراتيجية

الباحث

عنوان البحث

النمو من خالل الشراكات المتزامنة :آثار التعلم و التعاون (باللغة
اإلنجليزية).
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أبرار رضا الحسن
عبد اللطيف عبدهللا
الرشدان  ،مشاري
عبدالعزيز الناهض

صفحات بيانات النشر

التاريخ
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