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 الرؤية:

 :الرؤية

 والمشاركة وإقليميا   محليا البحثية و المعرفية, األكاديمية الريادة"

 "المجتمع خدمة في الفاعلة

 

 الرسالة:

 والمؤسسات األجهزة وتطوير قيادة في المساهمة علي قادرين متميزين خريجين تأهيل"

 احتياجات يلبي أكاديمي برنامج من المجال هذا في المعرفة وإتاحة والخاصة, العامة

 "التنمية

 الـســيــرة الـذاتـيــة 

 مروه كمال عبد الجواد   :  االســــــم
 :الجنس  أنثى : الجنسية مصرية

 الحالة االجتماعية أعزب التخصص القانون الخاص
 الكلية التابع لها كلية العلوم االدارية / جامعة نجران

 القــسـم العامةدارة اإل

 التخصص الدقيق القانون

 العلميةالمرتبة  محاضر

 الحالي العنوان نجران

 2008-اإلسكندريةجامعة  – الحقوقكلية  -القانونماجستير 
 

     العلمية                                                                                                                       المؤهالت

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ ن محاضر جامعة نجران: اآل 2010 
 حتى تاريخه 1431عضو وحدة التطوير والجودة من  -
 هـ 1435:1431عضو لجنة التأديب من  -
 هـ1436إلى 1435عضو وحدة الخريجين من  -
 1435مسئول وحدة المتفوقات بقسم اإلدارة العامة لعام  -
 ه1435عضو وحدة الخدمات الطالبية بالكلية لعام  -
هـ، وعام 1431ارات في عام عضو لجنة سير االختب -

 هـ1438
عضو لجنة مراجعة ملفات المقررات بقسم اإلدارة العامة من  -

 ه إلى تاريخه1439
 هـ إلى تاريخه1439عضو لجنة قياس األداء بالكلية من  -
حتى  1439مساعد منسق وحدة االنتساب بالكلية من عام  -

 تاريخه

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان
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-39لعام نائب منسقة الجودة بقسم اإلدارة العامة بالكلية ل -
 هـ1440

 
 مرشدة اكاديمية لمجموعة من الطالبات  -

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات 
 المدخل إلى دراسة األنظمة السعودية

 القانون التجاري  

قانون اإلداريال  

 المنظمات الدولية 

 فقه المعامالت

 التدريــس )المقررات(

اإلطااار القااانونو لحوامااة الاااراات المسااا مة ررسااالة اتااورا  ر  

 تحت اإلعداد

 الاادولو لماامتمرنظاارات فااو القااانون المقااارن ر حاا  مقااد   ل

 االماارات - الااارةة  2018 ف رايار6 -8 القانونياة الدراساات

  .المتحد  العر ية

 البحوث والمؤلفـــات

 mkali@nu.edu.saايميل الجامعة : 


