
 

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

 الرؤية:

 معتمد برنامج خالل من واألكاديمي العلمي والتميز الريادة تحقيق "

 احتياجاث ويلبى ، الطالبت/الطالب رغباث يشبع األعمال إدارة في

 "  التنميت ومتطلباث ، السوق

 

 الرسالة:

اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من خالل  "

 "برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم اإلسالمية. 

 

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
ــم ـــ  عمي عوض  امانى  :  االسـ

  :الجشس  أنثى  : الجشدية سودانية
 الحالة االجتساعية عازبة  

 مكان  وتاريخ السيالد 
 الكمية التابع لها كمية العموم اإلدارية 

 القــدـم إدارة االعسال
 التخرص الدقيق بذريةالسوارد الإدارة 

 تبة العمسيةالسر  دكتوراه 
 الترقية تاريخ م3102

ــــ كمية العموم اإلدارية   الحالي العشوان جامعة نجران 
بعنووا  ثرور ادارة اومووارد اوبةوري   و   :ادارة اعمالدكتوراه 

 .اإلسالمي درما   بتقدير امتيازـ جامع  ام –تحقيق األهداف 
بعنوووا    تكميلوو بحوو   +بوواومقررا   - :ادارة عاموو  ماجسووتير

ـ ـ بتقودير امتيواز تحقيوق اهوداف اومسسسوا    و رور اوتودري  ا
 جامع  اوخرطوم.

     العمسية                                                                                                                       السؤهالت

   م3102/3102جامع  اوخرطوم  –استاذ متعاو 

 م حتوو  3102اغسووط  جامعوو  نجوورا   –اعد اسووتاذ مسوو
 اآل .

 . جامعو   منسق  قسوم ادارة اععموال ـ كليو  اوعلووم اعداريو
 هـ0221/0221-0221/0221 نجرا 

 .منسق  قسم اودراسا  اوعليا بقسم ادارة اععمال 

 الوظيفي واألكاديسي التاريخ

 .عضو مجل  اوقسم 

 علماوتعليم واوتراو  اواومعيار  مساعدة رئي   ريق.  

 . عضو وجن  مراجع  اوورق  اعختباري 

  األكاديم اعرةاد. 

 عضو وجن  استالم ملفا  اومقرر. 

 . عضو وجن  اععذار سابقا 

 .ًمسسوو  اومعيار اورام  سابقا 

 األنذطة األخرى وعزوية المجان
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  ً  .عضو وجن  سير اعختبارا  سابقا

 ـ دورة تدريبي  بعنوا : ترقي  اداء اعستاذ اوجامع  ـ
 م.3102جامع  اونيلي  ـ

  معهد اومصارف -اومستندي  اععتمادا دورة-
 .م3111اوخرطوم ـ 

  دورة تدريبي  بعنوا : توصيف وتقرير اوبرنامج– 
 م.3102مار   -جامع  نجرا 

      دورة تدريبي  بعنوا : تصميم خطط اوتحسي
جامع  نجرا  _ ابريل  –متطلبا  اوجودة  ءضو

 م3102

 وا : تقييم نواتج اوتعلم ولبرامج دورة تدريبي  بعن
 م.3102ابريل  –جامع  نجرا   –واومقررا  

  م3102دورة تدريبي  بعنوا : اعداد تقرير اوبرنامج 

  دورة تدريبي  بعنوا  :اوتحديا  اوعةرة اوت  تواجه
 م 3102اوتطوير واوجودة 

 نواتج قيا  اوموحد و نظامدورة تدريبي  بعنوا : او
 .م3101اوتعلم

 دريبي  بعنوا : تقييم خطط اوتحسي  اومستمر دورة ت
 3101   ضوء متطلبا  اونظام اعكاديم .

   مسةرا  األداء: ثداة وقيا  وتقييم األداء اومسسس
 .3101-واوبرامج 

   دورة تدريبي  اوكتروني  بعنوا : خدما  اومكتب
اورقمي  اوسعودي     اوتطوير اومهن  واوبح  اوعلم  

-3101. 

  دورة تدريبي  اوكتروني  بعنوا : مهارا  استخدام
 .IGI -3101قاعدة 

  دورة تدريبي  اوكتروني  بعنوا : استخدام اومعاجم
اولغوي  وكتاب  مصطلحا  ثبحا  اودراسا  اوعليا 

3101. 

   دورة تدريبي  اوكتروني  بعنوا : بناء األ كار اوبحري-
3101. 

 ج اعندنو  دورة تدريبي  اوكتروني  بعنوا : برنام
 .3101 –إلدارة اومراجع 

   3101-ثساسيا  اعداد خط  اوبح. 

  دورة تدريبي  اوكتروني  بعنوا : مهارا  استخدام

 والدورات التدريبية السؤتسرات والشدوات
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 .EMERALD 2019 قاعدة

  معايير ضما  اوجودة واععتماد اوبرامج  اومطورة
3101. 

     مهارا  اعداد وتحسي  تقرير اومقرر ودوره
 م.3101تحسي  جودة اوعملي  اوتعليمي  

  3101-اولقاء اوعلم  األول وكلي  اوعلوم اإلداري. 

   3101-اولقاء اوعلم  اوران  وكلي  اوعلوم اإلداري. 

  3101 -اولقاء اوعلم  اوراو  وكلي  اوعلوم اإلداري. 

   3101-اولقاء اوعلم  اورابع وكلي  اوعلوم اإلداري. 

 دورة تدريبي  بعنوا :اساسيا  نظام اوبالك بورد- 
 .م01/01/3101

  دورة تدريبي  بعنوا :دورة متقدم     نظام اوبالك
 م.3131 -بورد

   م.3131دورة تدريبي  بعنوا :اعختبار  اعوكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . دور تكنلوجيا اومعلوما     ادارة اوموارد اوبةري 

 مةروعا  ثرر حاضنا  اععمال    تعزيز او
 اوريادي .

 

 األوراق العمسية و البحوث السشذورة

  ادارة اععمال اودووي  ــــ نصوص  -ادارة عام  مقارن
دراسا  اوجدوى اعقتصادي  عتخاذ اوقرارا   -اداري  

، ادارة ـ ادارة اوموارد اوبةري ـ ادارة اومواد اعسترماري 
 سكرتاري .ادارة األعمال اومكتبي  واو -األزما  واوكوار 

 .مناهج اوبح     اعدارة – مبادئ اإلدارة
 

 التدريــس )السقررات(


