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كلیة العلوم اإلداریة بنات 

 Kingdom of Saudi Arabia

Ministry Of Education 

 Najran University

الرؤیة :تحقیق الریادة والتمیز العلمي واألكادیمي من خالل برنامج 
معتمد في إدارة األعمال یشبع رغبات الطالب/الطالبة ، ویلبى 
احتیاجات السوق، ومتطلبات التنمیة، في إطار رؤیة الجامعة . 

الــرســالــة:اكــساب الــطالب والــطالــبات مــعارف ومــھارات فــي إدارة 
األعـمال مـن خـالل بـرنـامـج مـتمیز یـلبي احـتیاجـات سـوق الـعمل وفـقا 

للقیم االسالمیة. 

الـســيــرة الـذاتـيــة 

االســــــم:              ايمان مصلح عبدرب النبي الحربي 

سعودية  الجنسية : انثى الجنس :

عدد أفراد األسرة - عازبة الحالة االجتماعية

جدة 3-2-1981 مكان  وتاريخ امليالد

كلية العلوم االدراية  الكلية التابع لها

قسم إدارة اعمال  القــسـم

تسويق التخصص الدقيق

محاضر  املرتبة العلمية

19-6-1434 هـ تاريخ الترقية

نجران العنوان الحالي

املؤهالت العلمية                                                                                                                          ماجستیر 

مدیر التخطیط والمتابعة  لشركة نافا منذ عام ٢٠١٢-٢٠١٣ 
محاضر اكادیمي بجاممعة نجران منذ مایو ٢٠١٣ 

مشرفة وحدة التطویر والجودة ٢٠١٣-٢٠١٥   
مشرفة وحدة التطویر والجودة  منذ اغسطس ٢٠١٨   

التاريخ الوظيفي واألكاديمي

1- حصلت على المركز األول في مشروع” الطعام المھدر” 
في البرنامج األكادیمي لجامعة تورنتو كندا عام ٢٠١٦. 

٢-شھادة تفوق وتقدیر للتمییز االكادیمي من ملحقیة اململكة 
العربیة السعودیة في مالیزیا لعام١٣٤١ھـ/٢٠١٠م 

٣- شھادات التفوق للتمییز االكادیمي من جامعة الملك  عبد 
العزیز  لعام1423ھـ  

٤- شھادات التفوق للتمییز االكادیمي من جامعة الملك  عبد 
العزیز  لعام1424ھـ 

املنح والجوائز املحلية أو العاملية

عضوة في لجنة التخطيط في كلية العلوم االدارية عام 
٢٠١٣

عضوة في لجنة املقابالت والتوظيف لكليلة العوم اإلدارية 
عام ٢٠١٤

األنشطة األخرى وعضوية اللجان
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• Conflict Management Skills, University of Toronto, 
Canada 2018 

• Leadership Presence & Presentations, University of 

Toronto, Canada 2018 

• Managing People: Essentials, University of Toronto, 

Canada 2018 

• Powerful Negotiation Skills, University of Toronto, 

Canada 2018 

• Legal Underpinnings, Organization's Ecampus 
Programme, August 2015.  

• Introduction to the WTO , Organization's Ecampus 
Programme, August 2015. 

• Course specification according to the National Authority 
for Assessment and Accreditation University of Najran 
2014  

• Modern Methods of Teaching, Deanship of Development 
and Quality,University of Najran 2013   

• Preparation of Self Study Report, Deanship of 
Development and Quality,University of Najran 2013   

• Performance Indicators and Benchmarks, Deanship of 
Development and Quality,University of Najran 2013 

املؤتمرات والندوات 
والدورات التدريبية

إدارة المنشأت الصغیرة 

مناھج البحث في االدارة  

إدارة الخطر والتأمین  

القیادة اإلداریة 

أصول إدارة  

إدارة الجودة الشاملة 

التدريــس (املقررات)

- البحوث واملؤلفـــات

                                                     


