
 

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة نجران

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

زة بين مثيالتها من الكلياث في تحقيق مكانت مرمىقت و متمي"الرؤية:

التخصصاث اإلداريت، علً المستىي المحلي و اإلقليمي و الذولي، في 

 "جىدة و تميز البرامج األكاديميت و البحث العلمي و الشراكت المجتمعيت

"تقذيم المعرفت العلميت و العمليت في المجاالث اإلداريت و  الرسالة:

لفكريت للطالب عن طريق تىفير كافت  الماليت و االرتقاء بالمستىياث ا

الخذماث البحثيت و االستشاريت و التذريبيت، و تصميم البرامج الذراسيت 

 " المتفقت مع رسالت الجامعت  في إطار القيم اإلسالميت

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
 .          علياء يحيى االلمعي:  االســــــم

 الجنس: انثى الجنسية:  سعودية

  الحالة االجتماعية متزوجة  

 الميالد مكان وتاريخ هـ 32/11/1111 شرورة

 الكلية التابع لها كلية العلوم اإلدارية 

 القــسـم إدارة اعمال 

 دقيقالتخصص ال إدارة اعمال

 المرتبة العلمية معيدة 

 الترقية تاريخ -

 الحالي العنوان نجران 

 هـ1121جامعة نجران  –بكالوريوس إدارة أعمال 

 هـ1111جامعة الملك عبدالعزيز –ماجستير إدارة أعمال 

                                              العلمية                                                                              المؤهالت

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ هـ حتى اآلن 1/7/1121معيده بكلية العلوم اإلدارية منذ 

 مساعدة لرئيسة قسم ادارة االعمال . *

 عضوة في لجنة الجودة.* 

 *عضوة في اإلرشاد األكاديمي.

 * مشرفة األنشطة الطالبية.

 .عثراتعم المت*عضوه في لجنه د

 .تقييم الورقة االختبارية* عضوه في لجنة 

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 *نظم االمتحانات وتقويم الطالب.

 * مهارات التدريس الجامعي الفعال.

 *  مهارات العرض التقديمي الفعال .

 *دمج التقنية في التدريس الجامعي.

 * إنشاء الفصول االفتراضية.         
* تفعيل أدوات البالك بورد )إنشاء الواجبات ولوحة                 

 المناقشات(.
 * إعداد االختبارات االلكترونية والتعليم عن بعد.

 * كتابة البحث العلمي.

 

 المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية
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 الربيد االلكرتوني اخلاص باجلامعة
ajasiry@nu.edu.sa 

 

  مقرر ) مبادئ إدارة االعمال( – (مبادئ ادارة عامة مقرر )

مقرر ) أصول اإلدارة ( – مقرر )سلوك تنظيمي(  

مقرر ) تجارة دولية ( – (الرقابة االدارية مقرر )    

 مقرر ) مبادئ اإلدارة (

 

 التدريــس )المقررات(

 البحوث والمؤلفـــات -


