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 المؤهالت العلمية:
الجمهورية العربية السورية  -في إدارة األعمال من جامعة حلب حاصل على شهادة الدكتوراه  -

م. وكانت أطروحة الدكتوراه بعنوان: " دور 6316بتقدير امتياز في العام  %73بمعدل 

 ستممار في المصارف ".  الرقابة المالية في تقويم قرارات اال
بمعدل  الجمهورية اليمنية - حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة عدن -

وكانت رسالة الماجستير بعنوان " استخدام  م.6008بتقدير جيد جداً في العام  68.68%
 أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات ".

تخصص إدارة أعمال من جامعة  -في العلوم االقتصادية  على شهادة البكالوريوس حاصل -
 م.6998بتقدير جيد في العام  %57بمعدل  يةاليمنالجمهورية  -عدن 

 م.6990حاصل على شهادة المانوية العامة عام  -
 

 الدورات التدريبية:
 دورة في كيفية كتابة مشروع بحث للحصول على تمويل. -
 ناقشات".دورة في التدريس المصغر " تطبيقات وم -
 دورة في تصميم البرامج والمقررات الجامعية "متقدم". -
 نيات التعليمية في التدريس الجامعي.دورة في االستخدام األممل للتق -
 دورة في التدريس الفعّال. -
 تأهيل القيادات الجامعية. –دورة في التقويم اإلداري للكفاءة )ماب(  -
 دورة في كتابة المقترح البحمي. -
 .SPSSج التحليل اإلحصائي دورة في برنام -
 دورة في مهارات البحث االلكتروني. -
 .بكلية العلوم التطبيقية ورشة عمل حول إعداد الرؤية و األهداف والرسالة -

 

 الخبرات والمشاركات العملية:
 م.1777م حتى العام 1779مدير مكتب جامعة حضرموت بمديرية القطن من العام  -
م حتى 7/7/6310جامعة حضرموت من  –رئيس قسم إدارة األعمال بكلية العلوم التطبيقية  -

 م.67/8/6317
 م حتى اآلن.17/7/6310مشرف على مزرعة جامعة حضرموت بالقطن من  -
إلى م 63/8/6317عة حضرموت من جام –نائب عميد كلية العلوم التطبيقية لشؤون الطالب  -

 م.19/9/6317
م حتى 0/3/6319 جامعة حضرموت من –عمال بكلية العلوم التطبيقية رئيس قسم إدارة األ -

  تاريخه.
 شاركت في تقديم عدد من الدورات هي:     

دورة في االتصال الفعّال لموظفي الهيئة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية بوادي  -
 حضرموت.



 ريات وادي وساحل حضرموت.دورة في العالقات العامة لمدراء إدارات التربية والتعليم بمدي -
 

 الخبرات التدريسية:
 جامعة حضرموت. -تحليل مالي )بكالوريوس( -
 جامعة حضرموت. -إدارة مالية )بكالوريوس( -
 جامعة حضرموت. -تقييم مشاريع ودراسات جدوى )بكالوريوس( -
 .جامعة حضرموت -)بكالوريوس(نظرية المنظمة  -
 .ة حضرموتجامع -)بكالوريوس(إدارة اإلنتاج والعمليات  -
 جامعة األندلس. -إدارة مالية متقدمة )ماجستير( -
 جامعة األندلس. -)ماجستير( واالحتماالتمقدمة في اإلحصاء  -

 

 األبحاث المنشورة:
بحث بعنوان " أمر نسبة االحتياطي القانوني على األداء المالي للمصارف التجارية " في مجلة  -

 م.6311لعام  97العدد  -بحوث جامعة حلب 
بعنوان " استخدام أدوات التحليل المالي في تقييم أداء المصارف اإلسالمية " في مجلة  بحث -

 م.6311لعام  93العدد  –بحوث جامعة حلب 
بحث بعنوان " التحديات التي تواجه المصارف اإلسالمية في الجمهورية اليمنية " في مجلة  -

 م.6316لعام  83العدد  –بحوث جامعة حلب 
في مجلة الباحث الجامعي بجامعة م أداء المصارف التجارية " مقبول للنشر بحث بعنوان " تقيي -

  إب.
 
 
 
 
 
 


