
 

  

 

 عبدهللا ظهري أمين محمد
 مساعد أستاذ

 
 

 المعلومات الشخصية

 مصريالجنسية | 

 م 71/77/7717 تاريخ الميالد |

 التسويق القسم |

 azmohamed@ud.edu.sa البريد الجامعي الرسمي |

 32154 الهاتف الخاص بالمكتب |

 

 المهارات اللغوية 

 اللغة قراءة كتابة  تحدث
 العربية اللغة األم اللغة األم اللغة األم

 االنجليزية جيد  جيد  جيد
 أخرى   

 
لعلمية والشهادات )بدءا من األحدث(  المؤهالت ا

 التاريخ الشهادة األكاديمية مكان الصدور العنوان

تطوير استراتيجيات لدعم 
تنافسية العالمة التجارية 
للتعليم العالي االداري 
المصري في أسواق الوطن 

   العربي

جامعة  –جمهورية مصر العربية 
 حلوان

درجة دكتوراه الفلسفة في ادارة 
 األعمال

 م 1/8/4172

تقييم منهج ادارة األزمات 
التسويقية في قطاع سياحة 
المؤتمرات: دراسة ميدانية 
على المنشآت السياحية 

 الكبرى بمنطقة القاهرة

جامعة  –جمهورية مصر العربية 
 حلوان

 م 8/7/4114 درجة الماجستير في ادارة األعمال

 
 



 

 

 عنوان بحث كل من الدكتوراة والماجستير والزمالة

 الدكتوراة   العالمة التجارية للتعليم العالي االداري المصري في أسواق الوطن العربيتطوير استراتيجيات لدعم تنافسية 

تقييم منهج ادارة األزمات التسويقية في قطاع سياحة المؤتمرات: دراسة ميدانية على المنشآت السياحية الكبرى 
 بمنطقة القاهرة

 الماجتسير

 الزمالة 

 
 السجل المهني )بدءا من األحدث(

 رتبة الوظيفة مكان وعنوان جهة العمل التاريخ
كلية الدراسات التطبيقية  حتى اآلن – 4172أكتوبر 

وخدمة المجتمع/ جامعة 
الدمام/ المملكة العربية 

 السعودية

 أستاذ مساعد 

 

سبتمبر  – 4174سبتمبر

4172 
كلية الدراسات التطبيقية 
وخدمة المجتمع/ جامعة 
الدمام/ المملكة العربية 

 السعودية

 محاضر

 

 المناصب اإلدارية )بدءا من األحدث(

 المنصب اإلداري المكتب  التاريخ
  - 

  - 

  - 

 
 اإلنجازات العلمية

 األبحاث العلمية المنشورة 
 )بالتسلسل الزمني بدءا من األحدث(

 
جهة النشر وتاريخ 

 النشر
 # أسماء الباحثين عنوان البحث

المجلة العلمية لالقتصاد 
والتجارة، جامعة عين 
شمس، العدد الرابع 

 م 4172)أكتوبر( 

أثر تطبيق آليات التسويق الداخلي على أداء العنصر 
البشري في مؤسسات التعليم العالي بالتطبيق على 

 جامعة الدمام

صالح سليمان الرشيد، عبدهللا 

 ظهري أمين
7 



 

 

بحث متطلبات مناقشة 
مجلة كلية  – الدكتواره

جامعة قناة  –التجارة 

 2014 -السويس 

تطوير إستراتيجية الخدمة الجوهرية والخدمات 
التكميلية لدعم تنافسية العالمة التجارية للتعليم العالي 

  اإلداري المصري في األسواق العربية

 4 عبدهللا ظهري أمين

بحث متطلبات مناقشة 
مجلة   -النشر الدكتواره

امعة ج –كلية التجارة 

 2014 -قناة السويس 

أثر تطبيق آليات التسويق الداخلي على أداء العنصر 
البشري في مؤسسات التعليم العالي بالتطبيق على 

  جامعة الدمام

 3 عبدهللا ظهري أمين

 
 المساهمات في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 # عنوان المؤتمر المكان والتاريخ مجال المساهمة
متابعة الفاعليات واعداد تقرير 

 عنها مقدم لقسم التسويق
  منتدى المسؤولية االجتماعية 4173مارس  2- 5

 
 العضويات واللجان المشارك فيها

  تاريخهحتى  5102اكتوبر  :لجنة االختبارات  عضوية 
  حتى تاريخه– 5102اكتوبر قسم التسويق في وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي :  منسق  
  5102اكتوبر  – 5102رئيس لجنة تسويق الكلية: اكتوبر 
  5102اكتوبر  – 5102رئيس لجنة اعداد ماجستير مقترح في ادارة األوقاف: أكتوبر 
 5102اكتوبر  – 5105: أكتوبر عضوية لجنة االرشاد األكاديمي 

 
لتدريس  أنشطة ا

 الجامعية
 

 # المقرر رقم المقرر مجال المساهمة
 7 مبادئ التسويق MRKT201 تسويق
 4 تسويق الخدمات  MRKT250 تسويق

 MRKT 433 3 تسويق خدمات مالية 
 2 تسويق سياحي MRKT570 تسويق
 5 تسويق مباشر MRKT540 تسويق
 2 تسعيرالاستراتيجيات  MRKT330 تسويق
 1 اتصاال ت تسويقية MRKT220 تسويق
 8 ادارة منتجات MRKT110 تسويق
 7 التسويققنوات  MRKT120 تسويق
 71 البيع وادارة المبيعات MRKT140 تسويق
 77 تسويق دولي MRKT320 تسويق

 74 مبادئ ادارة  MGMT101 ادارة



 

 

 73 سلوك تنظيمي MGMT201 ادارة
 72 قيادة ادارية MGMT550 ادارة
 75 مهارات ادارية MGMT604 ادارة
 72 األعمال الدوليةادارة  MGMT402 ادارة

 
 رقم المقرر: شرح المقرر( -وصف مختصر لمقررات المرحلة الجامعية التي تم تدريسها )عنوان المقرر

 

يتنوواقه اووذم مرمعوو   عوو   تسسوويعل رةسووش مرتعميووا خنموو ا تسووق خ مرموودما  ق ت وو   وول (: MRKT250تسووق خ موودما   
مرمكقنا  مرممتعسا رعمع   مر بيتا مرماسا خنم ا تسق خ مرمدما  قمرتل تمتعو   ول مرتديود موو مخقنوأ عوو أنمو ا تسوق خ 

رعمدموواو كمووا يمووتمر مرمعوو   ععوون مرتديوود مووو مرسووع و قيتوو   مرمعوو   مت  ووا تسسوويعيا تتتعووخ زارتناسوو  مرموو    مرتسووقيعل 
 مرت بيعا  مرتمعيا مرتل تمكو مر ارب مو متعاو مخساريب قمرمها م  مرتمعيا  ل تسق خ مرمدما

 
 

1 

يتناقه مرمع   د مسا مخسقه مرتعميا قمرت بيعيا رالدم ة مردقريا قنظ  ا  مالستثما   MGMT402 مدم ة مخعماه مردقريا:
قمرتنا ة مرما نيا قد مسا قتحعير متغي م  بيئا مخعماه مردقريا قمكقنا  عمعيا مرتم يط مالست متينل رالنم ا مردقريا قد مسا 

 قظائ  مرمنظما  مرتامعا  ل مخسقمق مردقريا.

2 

 
 

  المهمات اإلدارية واللجنات وخدمة المجتمع )بداءا من األحدث(

 
 عضوية اللجنات

 

 # من إلى المنصب الجهة

 لجنة االختبارات 
 

اكتوبر  حتى تاريخه عضوية
5102  

7 

اكتوبر  حتى تاريخه  منسق قسم التسويق  وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي
5102  

4 

 تسويق الكلية لجنة 
 

اكتوبر  5102اكتوبر  رئيس لجنة
5102  

3 

 اعداد ماجستير مقترح في ادارة األوقاف لجنة 
 

أكتوبر  5102اكتوبر  رئيس لجنة
5102  

2 

 لجنة االرشاد األكاديمي 
 

أكتوبر  5102اكتوبر  عضو
5105  

5 

 
 



 

 
لتقنية .. الخ(  الكفاءات والمهارات الشخصية )الحاسب, تقنية المعلومات, ا

 
 7 اآللي المتنوعةمهارات التعامل مع برامج الحاسب 

 4 مهارات ابداعية 
 3 مهارات التواصل 

 
 

 آخر تحديث

…15../11……/2016 


