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 واإلدارية الماليةكليه العلوم  لبرامجالبحثية  ةالخط

 مقترحاطار فكرى 

لباحثين من التي تمكن ا الالزمةللكلية خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة وتحرص على توفير وتنمية الموارد 

حوث، كما في مجال الب المختلفة ةالقيام بالنشاط البحثي وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات العلمي

ت المختلفة المجاال فيإجراء البحوث العلمية  تحقيق رسالة ورؤيتها من حيث في للكليةالخطة البحثية  تساهم

 فيديثة والمجتمعية، واالرتقاء بالمستوى وتطبيق التخصصات العملية الح الصحيحة المجاالت فيوتوظيفها 

و  لماليةاه العلوم كلي برامج في العلمييتم عرض مجاالت البحث  الخطةهذه  في.الممنوحة العلميةالدرجات 

 و التمويل و االستثمار و التسويق. المحاسبة هيو  اإلدارية

 

  ةالمحاسب برنامجمجاالت 

  .ت العامةآفي المنش األداءدور التقرير السنوي في مسائلة ادارة  .1

 ممارسات التجنب الضريبي على المستوى الدولي .2

  .الضرائبتأثير  .3

 المراجعةدور  .4

 نظم معلومات محاسبيه .5

 

  واالستثمارالتمويل  برنامجمجاالت 

 البنوك والشركات يف ةالمالي ةاالدار .1

 الماليةاالسواق  .2

 اداره المخاطر .3

 اإلسالميالتمويل  .4

 البورصة فياسعار االسهم  .5

 يالحوكمه وتأثيرها على اداء الشركات المال .6

 صناديق االستثمار .7
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 التسويق برنامجاالت مج 

 للمؤسسات االجتماعية المسئولية . .1

 تسويق الخدمات .2

 السياسي التسويق . .3

 خضراأل التسويق . .4

 السياحي التسويق . .5

 سلوكيات المستهلك  .6

 مسئول التنفيذ الزمن األنشطة يالمجال البحث

رسائل  ابحاث

 ماجستير

رسائل 

 دكتوراه

مسائلة  دور التقرير السنوي في

 ت العامةآفي المنش األداءادارة 

 المحاسبة برنامج 2016-2020   

ممارسات التجنب الضريبي على 

 المستوى الدولي

 المحاسبة برنامج 2016-2020   

 المحاسبة برنامج 2020-2016    تأثير الضرائب

 المحاسبة برنامج 2020-2016    المراجعةدور 

 نظم معلومات محاسبيه

 

 المحاسبة برنامج 2016-2020   

البنوك و  في المالية اإلدارة

 الشركات

التمويل و  برنامج 2016-2020 √  √

 االستثمار

التمويل و  برنامج 2020-2016 √ √ √ الماليةاالسواق 

 االستثمار

التمويل و  برنامج 2020-2016   √ اداره المخاطر

 االستثمار
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التمويل و  برنامج 2020-2016 √  √ اإلسالميالتمويل 

 االستثمار

التمويل و  برنامج 2020-2016 √ √ √ البورصة فياسعار االسهم 

 االستثمار

الحوكمه و تأثيرها على اداء 

 يالشركات المال

التمويل و  برنامج 2016-2020  √ √

 االستثمار

التمويل و  برنامج 2020-2016  √ √ صناديق االستثمار

 االستثمار

 التسويق برنامج 2020-2016 √  √ للمؤسسات االجتماعيةالمسئولية 

 التسويق برنامج 2020-2016  √ √ تسويق الخدمات

 التسويق برنامج 2020-2016    التسويق السياسي

 التسويق برنامج 2020-2016    التسويق األخضر.

 التسويق برنامج 2020-2016    التسويق السياحي.

 التسويق برنامج 2020-2016 √ √ √ سلوكيات المستهلك

 

 

 

 

 

 

 

 


