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 الـســيــرة الـذاتـيــة

           مىن عبدالقوي امحد الصائغ : االســــــم
 اجلنس: أنثى اجلنسية: مينية 

 :احلالة االجتماعية متزوجة  عدد أفراد األسرة 2 
 امليالد مكان وتاريخ 2/9/1980 كريرت  - عدناليمن  

 الكلية التابع هلا جامعة جنران العلوم اإلدارية
 القــسـم أعمالإدارة 

 التخصص الدقيق  (تنظيميسلوك )   

 رقم اجلوال  00966561439709

 املرتبة العلمية حماضرة 

 املرتبة احلالية  ماجستري ادارة اعمال.

 احلايل العنوان االثابية   -ران ــــجن

السودان  -اإلسالميةاالعمال جامعة القران الكريم للعلوم والدراسات  إدارة دكتوراه  
2010 االدارية العلوم كلية عدن جامعة اعمال ادارة ماجستري  

2005  عام االدارية العلوم كليةعدن  جامعة – اعمال ادارة بكالوريوس  

 

                                                                                                العلمية                            املؤهالت

 مثان ومبدة ملدة حاليا السعودية العربية اململكة جنران جامعة تدريس هيئة عضو
  سنوات.

سابقا ع عدنفر والتكنولوجيا العلوم جامعة تدريس هيئة عضو  

سابقا عدن فرع سباء جامعة تدريس هيئة عضو  
اسابق عدن فرع الوطنية جامعة تدريس هيئة عضو  
  اسابق عدن فرع التطبيقية العلوم جامعة تدريس هيئة عضو

  
 

  اخلربات  

 واألكادميي الوظيفي التاريخ هـ1432/ 1/  14

 Mona2980@gmail.com الربيد اإللكرتوني 

mailto:Mona2980@gmail.com
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يوجد ال  املنح واجلوائز احمللية أو العاملية 

 مشرفة وحدة التدريب يف كلية العلوم االدارية *
 .اجلودة عضو يف جلان

 األكادميي.*عضو يف اإلرشاد 
  األنشطة الطالبية عضو* 
 جنران جامعة االدارية العلوم كلية الطالبية االنشطة رئيسة*
 جنران. جامعة االدارية العلوم كيلة انتظام االرشيف مسؤولة*
 جنران جامعة االدارية العلوم كليةواالعالم  والتوعية التدريب انجل يف عضو*
 جنران جامعة االدارية العلوم كلية واالعالم والتوعية التدريب جلان وحدة رئيسة *
 عدن– املستهلك محاية مجعيةعضو * 

 عدن – النفسية لصحةمجعية ا *عضو
 اعمال ادارة نهائية اختبارات سري مشرف*
 البكالوريوس للطالبات التخرج وأعمال حبوث على االشراف*
 واجتماعية وسلوكية ادارية مقاالت اتبةك*
 

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 

 االيل احلاسوب جمال. 

  حضور دورة تدريبية "تدريب مدربنيTOT مركز التحفيز الدويل للتدريب
 جنران.

  مركز التحفيز الدويل للتدريب دورة تدريبية بعنوان نظريات غري حياتي حضور
 جنران.

  استمرار التعلم الرقمي بني  اسرتاتيجيات ياإللكرتونفعاليات امللتقى حضور
يف العلوم  للمرأةاالنصاف واالندماج اعتماد من كرسي اليونسكو 

 والتكنولوجيات

  ة ول جتاري النجاح وتطلعات التطوير جامعألكادميية األامللتقى القيادات احضور
  جنران 

  والصناعية التجارية ))الغرفة احملاسبة مبادىبعنوان  حضور دورة تدريبية 
 .عدن((

 ((.عدن والصناعية التجارية )الغرفة) التسويق ادارةبعنوان  حضور دورة تدريبية 

 املؤمترات والندوات والدورات التدريبية
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 (.عدن( والصناعية التجارية الغرفة))االدارة املالية  بعنوان حضور دورة تدريبية 

 العلوم جبامعة والتعلم التعليم اسرتاتيجياتبعنوان  حضور دورة تدريبية 
 . عدن فرع والتكنولوجيا

 يف االجتماعية املسؤولية برامج وادارة تأسيس بعنوان حضور دورة تدريبية 
 .اليمن يف االعمال ومؤسسات شركات

  اململكة جنران جامعة االبداعية القيادة مهاراتبعنوان  تدريبيةحضور دورة 
 .السعودية العربية

  جنران جامعة اإللكرتوني التعليم نظام أساسياتبعنوان حضور دورة تدريبية 
 .السعودية العربية اململكة

 اململكة جنران جامعة اإللكرتوني التعليم مانظ بعنوان حضور دورة تدريبية 
 .السعودية العربية

 اململكة جنران جامعة الطالب وتقويم االمتحانات نظم حضور دورة تدريبية 
 .السعودية العربية

  جنران جامعة التدريس يف التكنولوجيا استخدامحضور دورة تدريبية بعنوان 
 السعودية العربية اململكة

  جنران جامعة التدريس يف احلديثة االجتاهات بعنوان تدريبية دورة حضور 
 السعودية العربية اململكة

 الثقايف.بعنوان تنمية مواهبك االدبية نادي جنران االدبي  تدريبية دورة حضور  

 بعنوان فن التواصل مع االخرين جامعة جنران عمادة  تدريبية دورة حضور
 التطوير واجلودة.

 جامعة جنران عمادة  الفعال األكادمييفن التواصل بعنوان  تدريبية دورة حضور
 .التطوير واجلودة

 إنشاء جمتوى بتصميم احرتايف تفاعلي ونشره بعنوان  تدريبية دورة حضور
 .جنران عمادة التطوير واجلودة جامعةاإلنرتنت على 

 متطلبات االعتماد املؤسسي والرباجمي حملور بعنوان  تدريبية دورة حضور
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 .جامعة جنران عمادة التطوير واجلودة خدمة اجملتمع

 مان االستاذ الدكتور سلي عامل( ملعايلزيارة  )برنامجاللقاء العلمي الرابع  حضور
 جنران. جامعةاخليل ابا  عبد اهلل

 األكادميية والبحث العلمي املكتبة  النزاهةبعنوان  تدريبية دورة حضور
 الرقمية جامعة جنران.

يناالخر مع التوصل على القدرة*  
فعال بشكل املعرفة اكتساب*  
 .هجيد حماوره* 
 

 املهارات    

التنظيميالسلوك   

 نظرية املنظمة

 إدارة التغيري

  التنظيم االداري يف اململكة العربية السعودية

 ريادة األعمال

 مهارات التعلم والبحث والتفكري

 مبادى ادارة االعمال

 ادارة اسرتاتيجية 

 ادارة تسويق 

 حبوث تسويق

 ادارة حملية

عامة الادارة العالقات   

 القيادة االدارية

االداري التدريب والتطوير  

 التدريــس )املقررات(
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 ادارة املستشفيات

 ادارة االعمال الدولية

  ادارة املواد 

 العديد من شهادات التقدير

 

التقدير شهادات  

 
المؤسسات  للعاملين فيالوظيفي وظيفية في الرضا أثر المتغيرات الشخصية وال

 ميالدي 2020سنة  ،2العدد  ،4المجلد  واألعمال،اقتصاد المال  مجلة ،العامة

 مقاالت ادارية يف جريدة صدى جامعة جنران 
 بعنوان القيم واقع وتطلعات القيادات  خدمة جمتمعية تقديم ورشة عمل

 .النسائية بوزارة الرتيبة والتعليم منطقة جنران

  تقديم دورة تدريبية بعنوان طرق املذاكرة اجليدة طالبات كلية العلوم االدارية
  .جامعة جنران

 تقديم دورة تدريبية بعنوان كيفية كتابة السرية الذاتية طالبات اخلرجيات كلية 
 ة جامعة جنران.العلوم االداري

  فن التعامل مع العميل مشغل ابداعات تقديم دورة تدريبية خدمة جمتمعية
 للتزيني النسائي جنران .

 

 واملقاالت  البحوث واملؤلفـــات


