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 Academic Qualification ياً: المؤهالتثان

 

 م
Graduation years Country University Acad. Degree 

 ) ترتب من االعلى ( المؤهالت الجامعة بلد الدراسة لى (إ –) من  سنوات الدراسة

إدارة األعمال دكتوراه قناة السويس مصر 2013 - 2009 1  

إدارة األعمالير ماجست آل البيت األردن 2009 – 2006 2  

 بكالوريوس إدارة األعمال حضرموت اليمن 2001  - 1997 3

 :Asst. Professor Academic Qualification استاذ مساعد اللقب العلمي:

 إدارة األعمال التخصص العام:
Administration 

management 
Major specialization: 

 :Financial Management Specific  special إدارة مالية التخصص الدقيق:

 إدارة األعمال :القسم العلمي
Administration 

management 
Scientific department: 

 :Arabic Languages العربية اللغات التي يجيدها:

 :Date of employment in Faculty 2002 2002 تاريخ االلتحاق بالكلية:

عدد البحوث 

والدراسات العلمية 

 المنشورة:

         

 منشورة   2          

 مقبول للنشر . 1

 بحوث  3االجمالي         

 
Published studies and 

research: 
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 :عدد الكتب المؤلفة
 في طور التأليف

 اإلدارة المالية والتحليل المالي
----- Published books: 

تقديم الخبرات مجاالت 

 :واالستشارات

اكل تقييم وإعداد وتوصيف الهي -

 التنظيمية للمنظمات .

إعداد الئحة مشتريات  -

 لمؤسسات خيرية .

إعداد دراسات الجدوى وتقييم  -

 المشروعات .

توصيف مقررات دراسية   -

 جامعية.

 Experiences and consultation: 

 

 Position Held ثالثاً: الوظائف والمهام
  

م 2016إلدارية، جامعة حضرموت، مارس نائب العميد لشؤون خدمة المجتمع، كلية العلوم ا  - 

 حتى اآلن .

م  2014رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية، كلية العلوم اإلدارية، جامعة حضرموت ، مايو   - 

 م. 2016حتى فبراير 

عضو لجنة الجودة والتطوير األكاديمي، قسم إدارة األعمال، كلية العلوم اإلدارية،  جامعة  -  

 م.2014حضرموت 

عضو لجنة إنشاء برنامج التسويق، قسم إدارة األعمال، كلية العلوم اإلدارية، جامعة حضرموت  -  

 م .2014

عضو لجنة إنشاء برنامج الماجستير، قسم إدارة األعمال، كلية العلوم اإلدارية، جامعة  -  

 م. 2014حضرموت 

وم اإلدارية، جامعة عضو لجنة تقييم المقررات الدراسية، قسم إدارة األعمال، كلية العل -  

 م.2013حضرموت 

 م . 2003مشرف  الدراسة المسائية، كلية العلوم اإلدارية، جامعة حضرموت،    -  

 ً  Areas of Research Activities : مجاالت االهتمامات البحثيةرابعا

 .والتحليل المالي  اإلدارة المالية  - 

 . االسواق المالية - 

 الجدوى .تقييم االستثمارات ودراسات  - 

 .المؤسسات المالية  - 



 

 ً  Teaching (Name of courses) (سماء المساقاتأ: التدريس )خامسا

 

 B.Sc. level -مرحلة البكالوريوس: -

مبادئ اإلدارة  ، إدارة التسويق  ، إدارة اإلنتاج والعمليات ، اإلدارة المالية ، نظرية المنظمة ،  

دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، إدارة وتقييم  أساسيات التمويل والرياضة المالية ،

 المشروعات، إدارة المشتريات والمخازن ، تخطيط ومراقبة اإلنتاج .

 M.Sc. level -: الماجستيرمرحلة  -

اإلدارة المالية المتقدمة ، إدارة الموارد البشرية المتقدمة ، إدارة التسويق المتقدمة ، اإلدارة  

 ، الريادة في األعمال . االستراتيجية المتقدمة

 Awards سادساً: الجوائز

، األردن ،  للحصول على تقدير امتياز جائزة التفوق العلمي للطالب اليمنيين الدارسين بالخارج - 

 . باألردن اليمنيةة التعليم العالي والسفارة مرحلة الماجستير ، وزار

في مرحلة  صول على تقدير امتيازللحجائزة التفوق العلمي للمبتعثين الدراسين بالخارج  - 

 . جامعة حضرموتقبل رئاسة من  الماجستير

 Membership of Scientific Association سابعاً: العضوية في الجمعيات واالتحادات العلمية

 

Country 

 دولة المقر

Position held 

 رئيس .........( ،الصفة )عضو

Association 

 اسم الجمعية

No. 

 م

--------------------- ---------------------- ------------------------------------------------- 1 

--------------------- ---------------------- ------------------------------------------------- 2 

--------------------- ---------------------- ------------------------------------------------- 3 

 

 Other contributions (academic and scientific) ثامناً: مساهمات اخرى
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