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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

تاا من لككيياث ي  تحقيق مكانت مرموقت و متميزة بين مثيال"الرؤية:

لكتخصصاث لإلدلريت، عيي لكمستوى لكمحي  و لإلقييم  و لكذوك ، ي  

 "جودة و تميز لكبرلمج لألكاديميت و لكبحث لكعيم  و لكشرلكت لكمجتمعيت

"تقذيم لكمعريت لكعيميت و لكعمييت ي  لكمجاالث لإلدلريت و  الرسالة:

 ب عن رريق تويير كايت  لكماكيت و لالرتقاء باكمستوياث لكفكريت كيطال

لكخذماث لكبحثيت و لالستشاريت و لكتذريبيت، و تصميم لكبرلمج لكذرلسيت 

 " لكمتفقت مع رساكت لكجامعت  ي  إرار لكقيم لإلسالميت

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
 :  أمل جابر سعيد آل ذيبان .         االســــــم

 الجنس: انثى الجنسية:  سعودية

  الحالة االجتماعية عزباء   

 الميالد مكان وتاريخ هـ 22/3/1411مكة المكرمة 

 الكلية التابع لها كلية العلوم اإلدارية 

 القــسـم إدارة اعمال 

 التخصص الدقيق إدارة اعمال

 المرتبة العلمية معيدة 

 الترقية تاريخ -

 الحالي العنوان نجران 

 هـ1434جامعة نجران  –بكالوريوس إدارة أعمال 

 هـ1441جامعة الملك عبدالعزيز –ماجستير إدارة أعمال 

                                                       العلمية                                                                     المؤهالت

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ هـ حتى اآلن 1/7/1434معيده بكلية العلوم اإلدارية منذ 

 * مشرفة الجودة والتطوير بكلية العلوم االدارية .

 * مساعدة نائبة منسقة إدارة األعمال .

 األعمال( * منسقة االرشاد االكاديمي ) إدارة 

 *عضوة في لجنة الجودة.

 *عضوة في اإلرشاد األكاديمي.

 * مشرفة األنشطة الطالبية.

 * منسقة االنتساب )إدارة عامه(.

 * عضوه في مشروع تطوير معايير تقييم أعضاء هيئة التدريس.

 وحدة التحليل اإلحصائي. في عضوه* 

 *عضوه في لجنه دعم المتفوقات.

 المقررات.* عضوه في لجنة استالم 

 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        *          

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

 

 المناقشات(.
 * إعداد االختبارات االلكترونية والتعليم عن بعد.

 * كتابة البحث العلمي.

  مقرر ) مبادئ إدارة االعمال( – مقرر )سلوك مستهلك(

اإلدارة ( مقرر ) أصول – مقرر )سلوك تنظيمي(  

مقرر ) مبادئ اقتصاد جزئي ( –مقرر )تجارة دولية (   

  مقرر ) ادارة موارد بشرية (

 التدريــس )المقررات(

 البحوث والمؤلفـــات -


