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 الجنس أنثى الجنسية مصرية

الحالة  متزوجة عدد أفراد األسرة 4

 االجتماعية

  الميالدوتاريخ  مكان   1968-12-4-الزقازيق  –مصر 

 الكلية التابع لها العلوم االدارية 

 مـســالق االدارة العامة 

 التخصص الدقيق )عالقات دولية ( العلوم السياسية واالقتصادية 

 المرتبة العلمية أستاذ مساعد 

  الترقية تاريخ 2010سبتمبر 

 الحالي العنوان مقابل مستشفى الملك خالد -حى االمير مشعل 

  2010لزقازيقا    جامعة  – )مرتبة الشرف االولى( واالقتصاديةدكتوراه العلوم السياسية 

 2006الزقازيق جامعة – )جيد جدا(جستير العلوم السياسية واالقتصاديةما  

 2002جامعة الزقازيق -(جدا ديج) العلوم السياسية واالقتصادية دبلوم 

  1991جامعة الزقازيق –بكالوريوس ادارة االعمال 

                                                                                                                           العلمية المؤهالت

  مصر–سنوات اربع مدة  ) مدرس مساعد (  لإلدارة العاليالتدريس بالمعهد 

  جامعة نجران  2010أستاذ مساعد منذ 

الوظيفي  التاريخ

 واألكاديمي

  شهادات تقدير بالكلية عن اعمال الجودة 

  لتخطيط االستراتيجي شهادة تقدير احسن ملف عن مقرر ا 

  شهادة تقدير عن اعمال الجودة من الكلية 

 شهادات تقدير عن رئاسة سير االختبار  

 أووالجوائز المحلية  المنح

 العالمية



 عضو جمعية االقتصاد والتشريع المصرية 

 عضو نقابة التجاريين المصرية 

 عضو الجمعية العربية للعلوم السياسية  

 لوم اإلدارية بناتعضو هيئة تدريس بكلية الع 

 1434-1433عضو لجنة التخطيط االستراتيجى 

 عضو لجنة االعذار 

  طالبة 33ومرشدة ل االكاديميعضو االرشاد 

   1433منسقة تنمية قدرات االستاذات 

 الدراسيالفصل 1432-1431رئيسة لجنة سير اختبارات قسم ادارة االعمال  لالختبار النهائى 

 الثاني

 الدراسيالفصل  1435-لالختبار النهائى1434  -ات قسم االدارة العامة رئيسة لجنة سير اختبار 

 االول

  بالكلية عضو وحدة الجودة 

 1437-1436الفصل الصيفى  رئيسة لجنة سير اختبارات 

  حتى االن-1435رئيسة وحدة التخطيط االستراتيجي بالكلية 

  حتى االن  -1434عضو اللجنة االستشارية العليا لقسم اإلدارة العامة من العام 

  حتى االن -1435الرابع بوحدة الجودة رئيسة المعيار 

  1437المدير التنفيذى لمشروع الخطط الدراسية غير المطورة 

  1439-1438  للعاملقسم إدارة االعمال  منسقة الجودة 

  1439عضو لجنة اعداد تقرير برنامج اإلدارة العامة للفصل الدراسي  الثاني 

 1439 الثاني  الدراسي بارات للفصلعضو لجنة سير االخت 

  1440-1439منسقة برنامج الماجستير للعام الدراسى 

األنشطة األخرى وعضوية 

 اللجان

 

   األكاديمي (  من الهيئة القومية للجودة واالعتمادالذاتي)التقويم  الحصول على دورة تدريبة -

 ن الهيئة القومية للجودة واالعتمادالحصول على دورة تدريبة)نواتج التعلم وخرائط المنهج(  م -

 االكاديمي

 االكاديمي الهيئة القومية للجودة واالعتماد الحصول على دورة )المراجعة الخارجية( من -

  االكاديمي من الهيئة القومية للجودة واالعتماد ( االستراتيجيعلى دورة )التخطيط الحصول  -

  المؤتمرات والندوات



 من جامعة نجران  االستراتيجي(الحصول على دورة )التخطيط  -

 من جامعة نجران  المقررات(على دورة )توصيف الحصول  -

 الزقازيق  المقررات( جامعةتوصيف )دورة الحصول على  -

    -تدريبية في التعليم الفعال من جامعة الزقازيقدورة 

  جامعة الزقازيق االتصال منتدريبية في مهارات دورة   -

 ات من جامعة الزقازيقتدريبية في  نظم االختباردورة  -

 ( جامعة نجرانياإللكتروندورة تدريبة)التعليم   -

 دورة ) نظم االختبار وتقويم الطالب( جامعة نجران  -

  1436دورة تدريبية للمصفوفات  -

 1438دورة تدريبية في االشراف على الرسائل العلمية  -

 1439دورة تدريبية عن مؤشرات األداء  -

 ين المستمر للفاعلية التعليميةدورة عن خطط التحس -

  one noteإدارة األبحاث العلمية ببرنامج  دورة تدريبية عن  -

 العلميةحضور العديد من المؤتمرات  المؤتمرات:

  قدمت: -

 ندوة عن إدارة الوقت )أعضاء هيئة التدريس كلية العلوم اإلدارية نجران(

       1436ان الكريم بنجران ندوة عن التحليل البيئي لمعهد الزهراء لتحفيظ القر

 1436هيئة التدريس لعالقات اليابان وكوريا الشمالية  ألعضاءندوة 

 –ادارة المنظمات الدولية -والكوارث  ادارة االزمات –االعمال الدولية  إدارة -االستراتيجيالتخطيط 

 سلوك المستهلك  –ولية التجارة الد –ادارة العالقات العامة  –ادارة التسويق 

 )المقررات( التدريــس

  ( األمريكيرسالة ماجستير )مشروع الشرق االوسط الكبير في التصور 

 )رسالة دكتوراه)سياسة اليابان الخارجية تجاه كوريا الشمالية 

  1436-35بحث للمشاريع البحثية للجامعة للعام قدمت 

   1436-1435قدمت بحث لمؤتمر الجزائر للعام 

 1438-1-6و  5بالجامعة االسالمية بماليزيا العلميبحث مقدم للمؤتمر ت قدم 

 المؤلفـــاتو البحوث



 
 البريد االلكتروني الخاص بالجامعة:    

agzahran@nu.edu.sa 

 

  بمجلة تصدر عن  االسيان منشور االقتصادية برابطةبحث عالقات المملكة العربية السعودية

 البحث ضمن المرحلة البحثية السادسة لجامعة نجران  الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.

   عن اثر التحالف األمريكي األوربي على الالجئين  1439ردن عام لجامعة اليرموك باألبحث

 المتوسط. في عالم البحر

  إدارة األزمات وتحديات  -لمؤتمر جامعة بنى سويف بجمهورية مصر العربية بحث مقدم

المؤتمر العلمي األول لكلية الدراسات االقتصادية  -الشرق األوسط اإلرهاب فىالتنمية فى ظل 

 اسية جامعة بنى سويفوالعلوم السي

   13بعنوان "مواجهة التحديات السياسية واالقتصادية في األطر اإلقليمية والدولية المقام فى-

  2018-مارس-15

  بحث مقدم لمؤتمر كلية العلوم اإلدارية جامعة نجران عن دور المصارف اإلسالمية في تنمية

 2018في مارس  الهادي المنعقددول أسيا والمحيط 

 


