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الـســيــرة الـذاتـيــة
االسـ ـ ــم:

ايمان عبدالحبيب النهدي

الجنس :

انثى

سعودية

الجنسية :

الكلية التابع لها

العلوم االدارية

الق ـسـم

محاسبه

التخصص الدقيق

محاسبة

المرتبة العلمية

محاضر

تاريخ الترقية

2015م

العنوان الحالي
المؤهالت العلمية

التاريخ الوظيفي واألكاديمي
األنشطة األخرى وعضوية اللجان

نجران
ماجستتتت ي محاستتتتب  -جامعتتتتي الني نتتتتد ستتتت ي  -الواليتتتتا
الم حدة االم يالي
بالالو يوس محاسب – جامعي المنك عبد العزيز

عضو هيئ د يس جامع نج ان من2012الي اآلن
منسقة االرشاد االكاديمي بقسم المحاسبة – عضوة
في لجنة القياس واألداء – مشرفة المعيار الرابع
(الطالب) بقسم المحاسبة

المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية

دو ة البحث النوعي
دو ة ال اب ال قا ي وع ض البيانا
دو ة ال حنيل االحصائي باس خدام spss
دو ة اساسيا ب نامج الب ك و د
دو ة نمي ال الي اإلبداعي لدى الط ب
دو ة الباحث العنمي google scholar

الرؤية:
" تحقيق الريادة والتميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد
في إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب/الطالبة  ،ويلبى احتياجات
السوق  ،ومتطلبات التنمية "

الرسالة:
" تقديم المعرفة العلمية والعملية في المجاالت اإلدارية والمالية  ،واالرتقاء بالمستوى
الفكري للطلبة /للطالبات عن طريق توفير كافة الخدمات البحثية واالستشارية
والتدريبية من خالل برنامج متميز ترتبط مخرجاته بسوق العمل  ،واحتياجات المجتمع
المحلى "
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التدريــس (المقررات)

-

محاسبي حالومي
محاسبي ادا يي
نصوص االدا ي بالنغ اإلنجنيزي
مناهج البحث العنمي

البحوث والمؤلف ــات
الب يد االلال وني الخاص بالجامعة
iaalnahdi@nu.edu.sa
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