
      

 

 ا.د ػالء ادلٍن َلود زهران مطعفى

 ب س خاذ  ادلرجة امؼلمَة

 حماس بة  امخخطص امؼام

 حماس بة خاضة امخخطص ادلكِق

 مؼهد امخخعَط املويم رئُس  اموظَفة احلامَة

 امخدرح اموظَفي

        دارت ال غٌلل، جامؼة املكل فِطل، اململكة امؼربَة  ب س خاذ بلسم -ب س خاذ مشارك  –ب س خاذ مساػد احملاس بة، لكَة ا 

(0202-0222امسؼودًة )

        0222 -0663 – 0662 -0653( )مدٍر مركز  -ب س خاذ -ب س خاذ مساػد -مدرس –مدرس مساػد  -)مؼَد-

( مبؼهد امخخعَط املويم0202 -0200

 املؤهالث امؼلمَة

        ،)0651لكَة امخجارت، جامؼة املاهرت، باكمورًوس احملاس بة ) ثلدٍر ممخاز

        ،0653دبلوم يف امخخعَط وامخمنَة الاكذطادًة والاجامتغَة )ثلدٍر جِد جدًا(، مؼهد امخخعَط املويم

        ،0662ماجس خرييف احملاس بة، لكَة امخجارت، جامؼة املاهرت

        ،0663جامؼة املاهرت، دكخوراه امفلسفة يف احملاس بة، لكَة امخجارت

ب مه جماالث  اخلرباث 

 امسابلة

       ( 0202-0202امباحر امرئُيس دلراسة امخخعَط الاسرتاثَجي مكدخل مخعوٍر مؼهد امخخعَط املويم)

        ة امؼدًد من انلجان امؼلمَة وامفنَة مبؼهد امخخعَط املويم )جلنة امخخعَط الاسرتاثَجي جلنة اخذَار  –غضًو

ة  ػداد ومذابؼة موازهة املؼهد   –جلنة االثفاكِاث امؼلمَة  –جلنة ثعوٍر امبحوج  –املِاداث اال داًر ػداد  -جلنة ا  جلنة ا 

املٍرر وامكذاة امس نوي ...(

       اال رشاف ػىل ٍلوػة من امرسائل امؼلمَة املسجةل مباجس خري امخخعَط وامخمنَة مبؼهد امخخعَط املويم

        الاشرتاك يف جلان املناكشة واحلمك ػىل امرسائل امؼلمَة مباجس خري مؼهد امخخعَط املويم وكسم احملاس بة بلكَة

امخجارت، جامؼة املاهرت

        حتكمي امؼدًد من ال حباج امؼلمَة نلنرش يف اجملالث وادلورايث امؼلمَة مبرص وادلول امؼربَة

        0222لمَة ال جازهتا نلخأ مَف ب و امرتمجة، غٌلدت امبحر امؼلمي، جامؼة املكل فِطل )حتكمي مرشوػاث امكذب امؼ – 

0202)

       ( دارت ال غٌلل، جامؼة املكل فِطل (0202 – 0222رئُس جلنة امش ئون ال اكدميَة، لكَة ا 

عاهَني وال مٍركِني والاسرتامَني مخأ هَل كسم احملاس بة  ػداد وثنفِذ ٍلوػة من ورش امؼمل مع ٍلوػة من اخلرباء امرًب ا 

دارت ال غٌلل، جبامؼة املكل فِطل ابململكة امؼربَة امسؼودًة نلحطول ػىل الاغامتد ال اكدميي امرباجمي واملؤسيس  ولكَة ا 

 (2007 – 2013) (NCAAAاملنظمة احمللَة )(، ومن AACSBمن املنظمة ادلومَة )

       ( دارت ال غٌلل، جامؼة املكل فِطل  0226غضو جلنيت اجلودت والاغامتد ال اكدميي، وثعوٍر اخلعة ادلراس َة بلكَة ا 

– 0202)

       ( مسدشار امهَئة امسؼودًة نلمحاس بني املاهوهَنيSOCPA) (2008)



      

        دارت ال غٌلل مؼٌلدت امبحر امؼلمي غضو جلنة امخحكمي ع امبحثَة امللدمة من ال كسام امؼلمَة بلكَة ا  امؼلمَة نلمشاًر

0224/0225جبامؼة املكل فِطل، مؼام 

        ػداد "دراسة حمور غضو هَئة امخدٌرس"، من خالل مرشوع "ب فاق" نلمسامهة يف ق حبيث يف ا  املشاركة مضن فًر

(0223خعوٍر امخؼلمي امؼايل يف اململكة امؼربَة امسؼودًة )وضع اخلعة الاسرتاثَجَة م 

       ( دارت ال غٌلل، جامؼة املكل فِطل ني ال ول وامثاين ملكَة ا  (0223، 0222مراجؼة وحتٍرر امكذابني امس نًو

        ورك ابموالايث املخحدت ال مٍركِة  -)ًوهَو    St. John’s Universityابحر زائر جبامؼة ساهت جونز بنًِو

(0666دٌسمرب

       ( 0222 – 0663اال رشاف ػىل ومناكشة حبوج ظالة دبلوم مؼهد امخخعَط املويم يف امخخعَط وامخمنَة)

جماالث الاهامتماث امبحثَة 

بِة  وامخدًر

املال امفكري رب س   -اخلعط الاسرتاثَجَة املومِة –امخخعَط الاسرتاثَجي وضٌلن اجلودت يف املؤسساث امؼلمَة 

املراجؼة اخلارجِة  -احملاس بة امبَئِة والاجامتغَة -حومكة امرشاكث املسامهة -املوازهة امؼامة ندلوةل -واكذطاد املؼرفة 

دراساث اجلدوى  –الاسدامثر يف ب سواق رب س املال  -امخفاوض الاكذطادي وامخجاري -اال فطاخ احملاس يب  -وادلاخلَة

 وثلِمي املرشوػاث

س َةجماالث الا  هامتم امخدٌر

 

 

 

 

 

       ( 0202–0202ثدٌرس ملرر ظرق ومناجه امبحر امؼلمي، ماجس خري امخخعَط وامخمنَة، مؼهد اخلعَط املويم)

       ( 0ثدٌرس ٍلوػة من ملرراث احملاس بة بلسم احملاس بة جبامؼة املكل فِطل:  مبادئ احملاس بة املامَة )–  مبادئ

 –هظم املراكبة احملاسبِة  –حماس بة املنشأ ث املامَة  –حماس بة امرشاكث  –احملاس بة املخوسعة  -( 0احملاس بة املامَة )

ب امؼمًل ) –ظرق ومناجه امبحر يف احملاس بة  –احملاس بة املخلدمة  (0202 -0222امخدًر

        دارت ال غٌلل جبامؼة املكل فِطل، من ثدٌرس ملرر "مبادئ احملاس بة املامَة" مضن برانمج الاهدساة املعور بلكَة ا 

-Blackboard (2010خالل هظام امخؼلمي اال مكرتوين وامخؼمل غن بؼد وجسجَل وثطوٍر مجَع حمارضاث امللرر  بنظام  

2013)

        دارت ال غٌلل، جامؼة املكل فِطل نلؼام اجلامؼي )ثدٌرس ملرر اال دارت املامَة ملسم  / 0224امؼلوم املامَة بلكَة ا 

0225)

        ثدٌرس ملرراث احملاس بة اخملخلفة بدبلوم مؼهد امخخعَط املويم ابملرحةل امؼامة وامخخططَة: حماس بة مامَة– 

(0222-0663حماس بة بَئِة  ) –حماس بة كومِة  –حماس بة حاكمَف 

 alaazahran2020@gmail.com / alaa.zahran@inp.edu.eg اال مكرتوينامرًبد 
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