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College of Administrative Science girls  

 الرؤية:

 معتمد برنامج خالل من واألكاديمي العلمي والتميز الريادة تحقيق "

 احتياجات ويلبى ، الطالبة/الطالب رغبات يشبع األعمال إدارة في

 "  التنمية ومتطلبات ، السوق

 

 الرسالة:

 بالمستوى واالرتقاء ، والمالية اإلدارية المجاالت في والعملية العلمية المعرفة تقديم "

 واالستشارية البحثية الخدمات كافة توفير طريق عن للطالبات/ للطلبة الفكري

 لمجتمعا واحتياجات ، العمل بسوق مخرجاته ترتبط متميز برنامج خالل من والتدريبية

 " المحلى

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
 نهله عبد الفتاح ابراهيم الحاج   :  االســــــم

 :الجنس  انثي : الجنسية سودانية
 الحالة االجتماعية  متزوجة 

 الميالد مكان الخرطوم-السودان
 الكلية التابع لها العلوم االدارية
 القــسـم ادارة االعمال

 قالتخصص الدقي ادارة الجودة الشاملة
 المرتبة العلمية محاضر
 الترقية تاريخ م2010

 الحالي العنوان العريسة-نجران  
 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا-ماجستير

 االسالمية نجامعة امدر ما-بكالوريوس
                                       العلمية                                                                                     المؤهالت

 2007جامعة االمام الهادي–عضو هيئة تدريس 

 الي اآلن2010عضو هيئة تدريس جامعة نجران من
 الوظيفي واألكاديمي التاريخ

 المنح والجوائز المحلية أو العالمية -

 قياس االداء بالكليةلجنة  مسئولة-
 ة االعماللقسم ادار  االرشاد االكاديمي منسقة -
 عضو وحدة الجودة)المعيار الثالث التعليم والتعلم(-

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 Blakboardlearn نظام التعليم االلكتروني -

 استخدام التكنولوجيا في التدريس -

 كتابة المشروعات البحثية التنافسية -

 معايير الجودة في السياق المؤسسي -

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات
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 البريد االلكتروني الخاص بالجامعة

anaelhaj@nu.edu.s 

 خرائط المنهج -

 االرشاد االكاديمي مهارات -

 إعداد المرشد االكاديمي -

 SSPSالتحليل االحصائي عن طريق برنامج -

 كتابة التقارير -

 م2016باالردن -مؤتمر التقييم والجودة واالعتماد االكاديمي -

 العالقات العامة في االدارة+ادارة العمليات  -
 االدارة المالية+بحوث العمليات -
 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات -
 مبادئ التسويق+ اصول االدارة -
 السلوك التنظيمي+القيادة االدارية -
 +ادارة عامة مقارنةنظم المعلومات االدارية -
 ة+مبادئ االدارة العامادارة الجودة الشاملة -
 + نظرية التنظيم الصغيرةادارة المنشآت  -

 مقررات(التدريــس )ال

 بحث لنيل درجة الماجستير بعنوان:

" إدارة الجووودة الشوواملة ودوريووا فووي رفوود مسووتوى االدا  

 -2006الوووظي ي " بووالتطبيق علووت المستشوو يات الخاصووة 

 "م 2008

 البحوث والمؤلفـــات
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