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التدرج العلمي




بكالوريوس اقتصاد  -جامعة االزهر  -مصر 0111م
ماجستير اقتصاد جامعة عين شمس -مصر  0117م
دكتوراه اقتصاد جامعة عين شمس  -مصر 0194م

التدرج الوظيفي




باحث اقتصادي – وزارة التجارة الخارجية والصناعة .0191-0110
محاضر – كلية العلوم االدارية -جامعة نجران – 9409/99/97حتي 9400/91/4
محاضر – كلية المجتمع -جامعة نجران – 9400/91/7حتي االن

المناصب اإلدارية






منسقة الجودة برنامج ادارة االعمال –كلية المجتمع – جامعة نجران
رئيسة وحدة الخريجين*كلية المجتمع –جامعة نجران الفصل الدراسي الثاني .9407/9404
عضو لجنة تخطيط وتطوير المقررات –برنامج إدارة االعمال-كلية المجتمع –جامعة نجران
رئيسة لجنة البرمجيات وقواعد البيانات -وحدة الجودة بكلية العلوم االدارية-جامعة نجران.
منسقة لجنة تطوير مهارات الطالبات كلية العلوم االدارية – جامعة نجران.

أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي


اعداد توصيف العديد من المقررات (مبادئ اقتصاد كلي – مبادئ اقتصاد جزئي -ادارة تنمية –
ادارة منظمات دولية -تمويل -ادارة مالية-إدارة منشئات صغيرة  -مبادئ إدارة االعمال-سلوك








تنظيمي) .
المساعدة في اعداد توصيف برنامج ادارة االعمال واالدارة العامة كرئيسة لجنة البرمجيات
وقواعد البيانات -وحدة الجودة بكلية العلوم االدارية -جامعة نجران.
مراجعة كافة التوصيفات ومقرات برنامج إدارة االعمال –كلية المجتمع
المساعدة في اعداد دليل برنامج ادارة االعمال واالدارة العامة كرئيسة لجنة البرمجيات وقواعد
البيانات -وحدة الجودة بكلية العلوم االدارية-جامعة نجران .
حصر امكانيات المادية والبشرية دوريا للكلية كرئيسة لجنة البرمجيات وقواعد البيانات -وحدة
الجودة بكلية العلوم االدارية -جامعة نجران.
اعداد توصيف برنامج ادارة االعمال والتقرير
متابعة معايير االكاديمية

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع




شهادة تقدير من كلية التجارة – جامعة االزهر لحصولي علي لقب الفتاة المثالية االولي
للكلية عام 9118
شهادة تقدير وزارة الشباب -مديرية الشباب والرياضة للمشاركة في (دورة تدريبية
لصقل القادة ألعضاء مكتب االتصال الطالبي عام 0111
شهادة تقدير من وزارة الشباب وهيئة الدفاع المدني للمشاركة في (دورة تدريبية تطوعية
لمواجهة األزمات والكوارث) عام 0119

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)





ورشة عمل للمجلس القومي للمرأة والبنك الدولي( التخطيط االستراتيجي المستجيب للنوع
االجتماعي )سبتمبر .0114
ورشة عمل للمجلس القومي للمرأة( مؤشرات النوع االجتماعي )يناير .0117
ورشة عمل للمجلس القومي للمرأة( المتابعة والتقويم باستخدام مناهج االدارة بالنتائج )
ابريل .0117
ورشة عمل ل معهد التخطيط القومي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتدشين تقرير
التنمية البشرية في مصر لعام  ،0118تحت عنوان" :العقد االجتماعي في مصر :دور المجتمع
المدني".

الدورات (مدرب/متدرب)
 عمادة التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد -جامعة نجران
دورة نظام إدارة التعلم (البالك بورد)
 عمادة التطوير والجودة – جامعة نجران
معايير الجودة في العملية التعليمية
 وزارة االتصاالت
ICDL “International computer driving” –V4
CISCO& Community College - Najran University 
IT Essentials: PC Hardware and Software
 وحدة الخدمة العامة والتنمية االجتماعية  -جامعة عين شمس

ADVANCED ENGLISH )TOFEL “SCORE 601”(2008
 وحدة التنمية البشرية -كلية التجارة -جامعة عين شمس
(اقتصاد قياسي)0111/9/09 -0118/90/ 7
 الجهاز المركزي للتنظيم واالدارة
(احصاء وتحليل بيانات) .0111/0/7 -0111/9/ 98
 جمعية جيل المستقبل وبرليتز
(Certificate Of Basic Business Skills Acquisition- English {4 Level }- Computer {Win- WordExcel- Access- Power Point- Out Look- Project- Internet- Web Design})May 2001.



معهد نظم المعلومات  -القوات المسلحة

Computer (Introduction-Win- Word- Excel- Access- Power Point- Internet) 2/8/200323/10/2003.



معهد نظم المعلومات  -القوات المسلحة

Computer(Date Base Access) 25/10/2003- 15/1/2004.



وزارة الزراعة واستصالح األراضي -مركز تنمية اإلدارة

(مقدمة حاسب  -صيانة -تنمية ريفية.0110/7/09 -0110/7/0 )Does -



نادي تكنولوجيا المعلومات -المجلس القومي للشباب
دورة تدريب مدربين(0111/7/08 -0111/7/ 7 )TOT



مركز تكنولوجيا المعلومات  -الحزب الوطني الديمقراطي

Computer (Windows 98) 22/2/2000- 6/3/2000.



مركز تكنولوجيا المعلومات  -الحزب الوطني الديمقراطي

Computer (Wored97) 20/3/2000- 1/4/2000.
 مركز تدريب التجارة الخارجية  -وزارة التجارة والصناعة
(اخصائي تصدير )0118/4/04 -0118/0/ 4
 مركز تدريب التجارة الخارجية  -وزارة التجارة والصناعة
(تحليل البيانات التجارية).0111/0/91 -0111/0/ 9
 مركز تدريب التجارة الخارجية  -وزارة التجارة والصناعة
(بحوث السوق للتصدير).0118/99/07 -0118/99/ 97



المركز التدريبي ديل كارنينج

(كيفية التعامل مع االخرين بفاعلية).0111/0/99



المركز التدريبي ديل كارنينج
(تدريب القيادة للمديرين).0111/4/94 -0111/4/ 94



المركز التدريبي سامبيوس

(الذكاء العاطفي).0118/90/98 -0118/90/ 94
اإلشراف على األنشطة الالصفية



منسقة اللجنة الثقافية-الفصل الدراسي الثاني – 9400/9409كلية العلوم االدارية – جامعة
نجران
منسقة لجنة تطوير وتنمية مهارات الطالبات (قمت بإعداد ورش عمل للطالبات عن" الذكاء
الوجداني"و "كيفية اعداد البحوث العلمية"-الفصل الدراسي االول– 9400/9400كلية العلوم
االدارية -جامعة نجران

المهمات العلمية
-

-

-

-

تدريس مباادئ اقتصااد كلاي  -الفصال الدراساي االول  – 9400/9409كلياة العلاوم االدارياة –
جامعة نجران
تدريس مبادئ اقتصاد كلي وتدريس مبادئ اقتصاد جزئي الفصل الدراسي الثااني9400/9409
– كلية العلوم االدارية – جامعة نجران
تدريس مبادئ اقتصااد كلاي وتادريس ادارة تنمياة الفصال الدراساي االول  –9400/9400كلياة
العلوم االدارية – جامعة نجران
تادريس نظام معلوماات ادارياة  -قسام ادارة االعمااال وتادريس مباادئ اقتصااد  -قسام اعمااال
مصرفية الفصل الدراسي الثاني  9400/9400كلية المجتمع – جامعة نجران
تدريس مبادئ ادارة االعماال وتادريس السالوك التنظيماي وتادريس اتجاهاات ادارياة حديثاة -
قساام ادارة االعمااال وتاادريس مبااادئ االدارة ومبااادئ اقتصاااد قساام اعمااال مصاارفية الفصاال
الدراسي االول -9404/9400كلية المجتمع – جامعة نجران
تدريس مبادئ ادارة االعماال وتادريس ادارة منشاصت صاغيرة ببرناامج ادارة االعماال وتادريس
مبادئ مالية وتادريس هياكال تنظيمياة بقسام االعماال المصارفي الفصال الدراساي الثااني
-9404/9400كلية المجتمع – جامعة نجران
تاادريس مبااادئ ادارة االعمااال وتاادريس ادارة منشااات صااغيرة ببرنااامج ادارة االعمااال وتاادريس
هياكل تنظيمية بقسم االعمال المصرفي الفصل الدراسي االول -9407/9404كلياة المجتماع
– جامعة نجران
تاادريس مبااادئ ادارة االعمااال وتاادريس ادارة منشااات صااغيرة ببرنااامج ادارة االعمااال وتاادريس
التاادريب الميااداني بقساام االعمااال المصاارفي الفصاال الدراسااي الثاااني -9407/9404كليااة
المجتمع – جامعة نجران.

اللغات



عربي
English

اإلشراف على رسائل الماجستير



اإلشراف على رسائل الدكتوراه



المؤلفات






اثر السياسات الزراعية علي الميزان التجاري الزراعي المصري  -0110/9180رسالة ماجستير
مدي مساهمة سياسات مكافحة الفقر في مصر في تحقيق التنمية المستدامة -رسالة
دكتوارة
االحتباس الحراري واقع وتحديات للوطن العربي بحث مقدم لوحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة
التجارة الخارجية والصناعة
سياسات مكافحة الفقر في مصر – المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة.
التداخل بين ابعاد التنمية المستدامة والفقر– المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة.

عضوية اللجان





عضو لجنة االرشاد االكاديمي-كلية المجتمع – جامعة نجران
منسقة لجنة تطوير وتنمية مهارات الطالبات -كلية العلوم االدارية – جامعة نجران
رئيسة لجنة البرمجيات وقواعد البيانات -وحدة الجودة بكلية العلوم االدارية -جامعة نجران.
عضو لجنة االرشاد االكاديمي-كلية العلوم االدارية – جامعة نجران

ملخص الخبرات الوظيفية



باحث اقتصادي 0191-0110
محاضر  0191حتي االن

