
 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

ـ بنات كلية العلوم اإلدارية  

 قسم اإلدارة العامة

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative Science  - girls 

Public administration department 

 

 رؤية القسم :

يمياً الريادة األكاديمية ,المعرفية و البحثية محليا وإقل"

"والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع  

 

 رسالة القسم:

ر "تأهيل خريجين متميزين قادرين علي المساهمة في قيادة وتطوي

لمعرفة في هذا المجال األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة, وإتاحة ا

"ةمن خالل برامج أكاديمية وبحثية ومجتمعية تلبي احتياجات التنمي  

 

  ةــيـذاتـال رةــيــسـال
 البشير مراد فضيلة

 الجنس أنثى الجنسية تونسية

  

 االجتماعيةالحالة  متزوجة عدد أفراد األسرة 2

 الميالدوتاريخ  مكان  تونس

 الكلية التابع لها كلية العلوم االدارية للبنات 

 مـســالق قسم االدارة العامة

 التخصص الدقيق وتنمية مالية

 المرتبة العلمية جستيرالما

 الترقية تاريخ 2002

 الحالي العنوان  كلية العلوم االدارية للبنات جامعة نجران 

علوم االقتصاد واالدارة في  الماجستيرشهادة : الحصول على  2002/2002
 .تونس – اختصاص مالية وتنمية

ص والتصرف الكميين اختصا االقتصادفي  االستاذيةشهادة  :  2002/2002
 .تونس – اقتصاد قياسي

 .تونس – الرياضيات: شهادة البكالوريا شعبة  8991/9899

                                                                                                                           العلمية المؤهالت

علوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمعهد العالي للمحاضرة  5022إلى  5002من 
 .تونس – بالمهدية

 نجران.-بكلية العلوم االدارية للبنات  محاضرة إلى اآلن 5022ذ من

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ

المنح والجوائز المحلية أو   المرتبة األولى على مستوى جامعة نجران 5022جائزة التميز االلكتروني سنة 

 العالمية

 بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية االدارة علوممنسقة في *

 ) تونس ( .

بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية   مشروع التخرج إلتمام*تأطير الطلبة 

 . )تونس ( والتكنولوجيا بالمهدية

 *عضوة في اللجنة الدائمة لسير االمتحانات. 

 *منسقة لوحدة تنمية مهارات األستاذات.

وعضوية  األخرى ألنشطةا

 اللجان

 



 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

ـ بنات كلية العلوم اإلدارية  

 قسم اإلدارة العامة

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative Science  - girls 

Public administration department 

 

 رؤية القسم :

يمياً الريادة األكاديمية ,المعرفية و البحثية محليا وإقل"

"والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع  

 

 رسالة القسم:

ر "تأهيل خريجين متميزين قادرين علي المساهمة في قيادة وتطوي

لمعرفة في هذا المجال األجهزة والمؤسسات العامة والخاصة, وإتاحة ا

"ةمن خالل برامج أكاديمية وبحثية ومجتمعية تلبي احتياجات التنمي  

 

 ة في لجنة التأديب*عضو

  *عضوة بوحدة الجودة.

 .األكاديمي*عضوة في االرشاد 

 .مسؤولة لجنة السير لقسم ادارة األعمال *

 الى االن8222منذ  االدارية بنات العلوم*منسقة التعليم االلكتروني بكلية 

 8222للفصل الدراسي الثاني  باإلنابةعامة  إدارة* منسقة قسم 

 8222الدراسي األول  باإلنابة للفصلمال *منسقة قسم إدارة االع

 * رئيسة لجنة التقويم والمتابعة 

 * رئيسة المعيار الثامن والمعيار التاسع

 *رئيسة لجنة التخطيط والمتابعة

 *رئيسة المعيار الرابع التعليم والتعلم

 *رئيسة المحور الثاني

 8221الى  8222* منسقة الجودة بقسم االدارة العامة منذ 

 8220-8229منسقة قسم اإلدارة العامة للسنة الجامعية  مساعدة*

 المشاركة في عديد الملتقيات العلمية داخل تونس*

" والمقام المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق *حضور المؤتمر العلمي"

 2341كلية العلوم اإلدارية -بجامعة نجران

 والندوات المؤتمرات

  SPSS  صائية وتحليلها ببرنامج دورة في كيفية إدخال البيانات اإلح*

 Eviews   ببرنامج وتحليلها اإلحصائية البيانات إدخال كيفية في دورة*

 Stata   ببرنامج وتحليلها اإلحصائية البيانات إدخال كيفية في دورة*

 البالكبورد باستخدام اإللكتروني التعليم مجال في دورة*

  الدورات التدريبيةحضور 
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 الطالب وتقويم االمتحانات نظم في دورة*

 التدريس في الحديثة االتجاهات في دورة*

 course lab  باستخدام تفاعلي درس تصميم في دورة*

 الطالبي الدعم لمحورخدمات والبرامجي المؤسسي االعتماد متطلبات في دورة*

   الفعال التدريس في دورة*

 المجتمع خدمة لمحور والبرامجي المؤسسي االعتماد متطلبات في دورة*

 . بالمملكة للجودة الوطني النظام وفق التعليمية العملية في الجودة معايير في دورة*

 . البرامجي الذاتية الدراسة تقرير إعداد في دورة*

 . الوطنية الهيئة معايير وفق البرنامج توصيف إعداد في دورة*

 . المرجعية والمقارنات األداء مؤشرات في دورة*

 . التعلم نواتج قياس في دورة*

 . قياسها وطرق والمقررات للبرامج التعلم مخرجات في دورة*

 *دورة في الخرائط الزمنية للنظام الداخلي للجودة بجامعة نجران.

 * دورة في توصيف وتقرير البرنامج. 

 (Google Educational apps) التعليمية طبيقات جوجلت* دورة في 

 لتقييم الطالب Rubricsنظام  *دورة في 
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 .السحابية في التعليم الحوسبة في  تطبيقات دورة *

 تصميم خطط التحسين المستمر للفاعلية التعليمية. *دورة في 

 .تطبيق استراتيجيات التعلم النشط في دورة *

 استخدام الموارد التعليمية المفتوحة. في دورة *

 Passport  واالقتصادية التسويقية المصادر في البحث دورة *

 أثناء استخدامها لألستاذ تتيح التي التفاعلية و المرئية األداة دشبورد،" في دورة *

 "فعال بشكل الطالب واشراك المحاضرات

 .البيانات أوعية محركات استخدام مهارات في دورة *

 الشامل لالختبار االستعداد في دورة *

 IGI Global Research and Platform Overview for SDL* دورة في 

 مية من جامعةإعداد البحوث واكتساب الخبرات المهنية والعل حضور دورات تدريبية في*

 .تونس

  التمويلنقاش عن البنوك و حضور دورات وورش عمل وحلقات*

 دالبالك بور اإللكتروني: لتعليمفي أنظمة ا تقديم دورة للطالبات* 

 دالبالك بور :اإللكتروني التعليمفي أنظمة  يئة التدريستقديم دورة ألعضاء ه* 

نظام تسجيل  :اإللكتروني التعليمفي أنظمة  تقديم دورة ألعضاء هيئة التدريس* 

 Echoالمحاضرات: االيكو 

 الفصول االفتراضية :اإللكتروني التعليمفي أنظمة  تقديم دورة ألعضاء هيئة التدريس* 

 المقدمة الدورات التدريبية
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  المقرر توصيفاعداد  كيفية التدريس عن ألعضاء هيئةتقديم ورشة عمل *

 نواتج تعلم المقرر  صياغة كيفية عنهيئة التدريس  ألعضاء دورةتقديم *

 المصفوفات قياس نواتج تعلم المقرر و عنهيئة التدريس  ألعضاءعمل تقديم ورشة *

  المقرر ملف عنهيئة التدريس  ألعضاء دورةتقديم *

  تقرير المقرراعداد  كيفية دريس عنألعضاء هيئة التتقديم ورشة عمل *

        * مبادئ االقتصاد الجزئي

            المنظماتثقافة  *

 *ادارة المواد  

                 *إنشاء الشركات

          *بحوث العمليات  

 * اساسيات االستثمار

       *نظريات القرار

 *إحصاء واحتماالت   

       الرياضيات االدارية*مبادئ 

 * التصرف في اإلنتاج 

      دارة المالية العامة*ا

     * االدارة العامة المقارنة

         E*االدارة المالية   

     * دراسات الجدوى وتقييم المشروعات  

    * إدارة التجارة الدولية  

 )المقررات( التدريــس

 5025/5002    :رسالة الدكتوراه في علوم االقتصاد واالدارة

التحةرر المةالي  بعنةوان والتنميةة في المالية الماجستير رسالة:  5002/ 5003

 .و عوائق تمويل المؤسسات

 المؤلفـــاتالبحوث و
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famrad@nu.edu.sa 

 

 

 

 .في االقتصاد والتصرف الكميين األستاذية: مذكرة  5005/5004

 "المصارف االسالمية بين النظرية والتطبيق" بحث بعنوان :  5022

 ليم والتنمية االقتصادية "جودة التع " بحث بعنوان: 5022

 في التعليم االلكتروني بجامعة نجران " ر" االستثما بحث بعنوان: 5022


