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 المرتبة العلمية مساعد . أ

 الترقية تاريخ م4181ديسمبر 
 الحالي العنوان جامعة نجران/اإلداريةكلية العلوم /األعمالقسم إدارة 

 . م6002إدارة األعمال  في األولىالشرف المرتبة  بكالوريوس

 . م6000ماجستير إدارة األعمال 

 .م6002دكتوراه في إدارة األعمال 

     العلمية                                                                                                                       المؤهالت

 – 4112جامعة النيلين / مساعد تدريس بقسم إدارة األعمال  -
 . م 4181

 .م  4181 – 4181جامعة النيلين / محاضر بقسم إدارة األعمال  -
 .م  4181جامعة النيلين /  مساعد بقسم إدارة األعمال أستاذ -
 .م 4181 -4184جامعة النيلين / رئيس قسم إدارة األعمال  -
جامعة النيلين / منسق برنامج الدبلوم التقني بقسم إدارة األعمال  -

 .م  4184 -4188

األنشطة األخرى 

 وعضوية اللجان



  4181 – 4184جامعة النيلين / رئيس مجلس قسم إدارة األعمال  -
 .م  4181 – 4184معة النيلين عضو مجلس أساتذة جا -
 .م  4181 – 4184عضو مجلس كلية التجارة جامعة النيلين  -
 4181 – 4184عضو مجلس أبحاث كلية التجارة جامعة النيلين  -
 .عضو لجنة امتحانات كلية التجارة جامعة النيلين لدورات مختلفة  -
عضو لجنة إعداد منهج البكالوريوس بقسم إدارة األعمال جامعة  -

 .لين الني
عضو لجنة إعداد منهج الدبلوم التقني في إدارة التسويق و المبيعات  -

 .بقسم إدارة األعمال جامعة النيلين 
عضو لجنة إعداد منهج الدبلوم التقني في إدارة المشتريات و  -

 .المخازن بقسم إدارة األعمال بجامعة النيلين 
 .نجران رئيس لجنة المعيار الثاني بقسم إدارة األعمال جامعة  -
 .قسم إدارة األعمال جامعة نجران مسجل  -

-م  4112جامعة النيلين  –دورة لترقية أداء أعضاء هيئة التدريس  -
 األكاديمية –دورة في اختبارات الضغط في البنوك اإلسالمية   -

 .م  4182السودانية للعلوم المصرفية و المالية 
، عمادة التطوير و  دورة في صنع التحفيز لدى الطالب الجامعي -

 .م 4182 الجودة ، جامعة نجران
 . م 4182دورة في إعداد تقديرات النجوم لمعايير الجودة  -
أخالقيات البحث العلمي ، عمادة التطوير و الجودة ، جامعة نجران  -

المؤتمرات 

 والندوات

والدورات 

 التدريبية



 .م  4182، 
دورة إعداد االختبارات التحصيلية وفق جدول الماصفات ، عمادة  -

 .م  4181التطوير و الجودة ، 
حضور اللقاء العلمي الرابع لكلية العلوم االدارية جامعة نجران ،  -

 .م 4188بعنوان جامعة نجران و دورها في التنمية ، 

 المالية                        بحوث العمليات التمويل و اإلدارة
 إدارة اإلنتاج و العمليات                        مبادئ اإلدارة

 مؤسسات مالية               إدارة المشروعات و األعمال الصغيرة
 إدارة التسويق و المبيعات                      بحوث التسويق

 إدارة الجودة الشاملة                    إدارة الموارد البشرية       

التدريــس 

 (المقررات)

دراسة حالة كلية التجارة ) عالقة الصراع التنظيمي بالرضا الوظيفي  -
 ( .، جامعة النيلين 

تقويم فعالية عملية اتخاذ القرارات االستثمارية في المصارف  -
 . (دراسة مسحية على القطاع المصرفي السوداني ) السودانية 

دور االتصاالت التسويقية المتكاملة في جذب العمالء بالقطاع  -
مركز تطوير اإلدارة ) الصناعي الخاص في السودان ، مجلة المدير 

 .م  4181، العدد العاشر ( 
تقويم طرق و أساليب التميز في خدمة العمالء بشركات القطاع  -

 88 الصناعي في السودان ، مجلة دراسات حوض النيل ، العدد رقم
 .م 4182/ 

 البحوث والمؤلفـــات



 maabdullaah@nu.edu.sa : البريد االلكتروني 

العوامل المؤثرة على اختيار المستهلك السعودي للمراكز التجارية في  -
، مجلة العلوم االقتصادية ( المملكة العربية السعودية ) مدينة نجران 

 .م 4182و اإلدارية و القانونية ، العدد الثامن ، المجلد األول ، 
ضاء هيئة عالقة العدالة التنظيمية بااللتزام التنظيمي لدى أع -

دراسة حالة كلية العلوم اإلدارية جامعة نجران : التدريس بالجامعات 
 . م  4181، مجلة اماراباك ، العدد الثالث ، المجلد التاسع ، 

 في المجتمعية المسئولية أبعاد تطبيق على التنظيمية البيئة أثر -
 دراسة :السعودية العربية المملكة في الخاص القطاع مستشفيات

 ،  نجران مدينة في الخاص القطاع مستشفيات على ميدانية

Global Journal of Economics and Business  العدد ،
 .م  4188االول ، المجلد السادس ، 
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