
 

 

 

 دول أعمال يوم الندوات البحثيةج

 م8102مارس  3السبت 

9:00-9:30 
تسجيل واستقبال 

 الحضور 

 الجلسة االفتتاحية

 التوقيت البند

 9:35-9:30 (د. محمود محمد صبرة) BERCمشروعكلمة إدارة ال

 9:40-9:35 هنية( إسماعيل  البحث العلمي )أ.د. مازن كلمة عميد 

 9:45-9:40 مقداد(إبراهيم كلمة عميد كلية التجارة )أ.د. محمد 

 الجلسة األولى

 رئيس الجلسة د. محمد مروان العش ي

 املحور  املحاسبة

 التوقيت البند الجامعة الباحث

 جامعة األزهر أشرف أبو حميده
ظ 

ُّ
َحف

َّ
حاَسبي في القوائم المالية للشركات الُمدَرجة في أثر الت

ُ
امل

 بورصة فلسطين على القيمة االقتصادية المضافة
9:45-9:55 

 الجامعة اإلسالمية ريم عودة
أثر الحوكمة وخصائص الشركات على اإلفصاح االختياري: 

 دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين
9:55-10:05 

 جامعة األزهر الخزنداررجاء 
أثر اإلفصاح عن املحاسبة البيئية على قرارات االستثمار في 

 الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين
10:05-10:15 

 الجامعة اإلسالمية محمد شعث

أثر نظام الرقابة الداخلية علي جودة التقارير المالية )دراسة 

العامة المدرجة في بورصة تطبيقية على شركات المساهمة 

 فلسطين(

10:15-10:25 

 10:45-10:25 مناقشة

 الجلسة الثانية

 رئيس الجلسة عبد الشرفا  ياسر د. 

 املحور  التمويل

 التوقيت البند الجامعة الباحث

 جامعة األزهر حسن أبو حمام

التغيرات في قانون ضريبة الدخل الفلسطينية وأثرها على 

من األنشطة التمويلية للشركات المدرجة في التدفقات النقدية 

 بورصة فلسطين

10:45-10:55 

 الجامعة اإلسالمية إسراء المدهون 
تشخيص إدارة األرباح باستخدام التغيرات في معدل دوران 

 األصول وهامش الربح في بورصة فلسطين
10:55-11:05 



 جامعة االزهر سماح الفار
للشركات غير المالية المدرجة العوامل المؤثرة على األداء المالي 

 Tobin's q في بورصة فلسطين باستخدام نموذج
11:05-11:15 

 الجامعة اإلسالمية محمود الصفطاوي 
اختبار المتغيرات المؤثرة على عوائد االسهم المتوقعة في 

 بورصة فلسطين
11:15-11:25 

 11:35-11:25 تكلفة رأس المال المملوكأثر المعلومات غير المتماثلة على  الجامعة اإلسالمية محمد عيد

 11:50-11:25 مناقشة

 12:20-11:50 استراحة

 الجلسة الثالثة

النمروطي أحمد د. خليل  رئيس الجلسة 

 املحور  االقتصاد

 12:30-12:20 قياسية دراسة-دور بورصة فلسطين في النمو االقتصادي الجامعة اإلسالمية صالح الدين الداهودي

 جامعة األزهر الوحيديعائد 
العوامل المؤثرة على تكاليف العالج بالخارج لوزارة الصحة 

 الفلسطينية وسبل تخفيضها
12:30-12:40 

 جامعة األزهر منى فروانة
أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي )دراسة 

 قياسية دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا(
12:40-12:50 

 الجامعة اإلسالمية منس يرائد أبو 
اآلليات والوسائل المقترحة لبلورة منظومة لتسويق المنتجات 

 الزراعية اآلمنة في قطاع غزة
12:50-01:00 

 Meta Study 01:00-01:10الرياضة بين التنمية واإلدارة من خالل  الجامعة االسالمية أميرة العلمي

 01:35-01:10 مناقشة

 الجلسة الرابعة

 رئيس الجلسة الهابيلإسماعيل  د. وسيم 

 املحور  اإلدارة

 التوقيت البند الجامعة الباحث

 01:45-01:35 ألونرواا -تطبيق مبادئ حماية الزبائن في دائرة التمويل الصغير  الجامعة اإلسالمية وليد جودة

 الجامعة اإلسالمية أبرار أبو طاقية
اع الفلسطينية في قطمدى تطبيق العقد النفس ي في الجامعات 

 غزة وأثره على إنتاجية الموظف
01:45-01:55 

 الجامعة اإلسالمية عبد الله عقل
واقع تقييم العائد على االستثمار في التدريب وأثره على األداء 

 الوظيفي "دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية بغزة "
01:55-02:05 

 جامعة األزهر  محمد بخيت 
)دراسة  ودورها في إنجاح المشاريع الصغيرة حاضنات األعمال

 تطبيقية على حاضنات قطاع غزة(
02:05:02:15 

 Meta Study 02:15-02:25دراسة قطاع التمويل الصغير من خالل  الجامعة االسالمية عزة السحار 

 الجامعة اإلسالمية  منى أبو سمرة 

، العميلأثر المسؤولية االجتماعية للبنك بناء على دور رضا 

 -من وجهة نظر العميل : لثقة وصورة المنظمة على الوالء ا

 قطاع غزة -دراسة حالة: بنك فلسطين 

02:25-02:35 

 03:00-02:35 تكريم المشاركين

 

 


