الســيرة الــذاتية
االسم  :د.عائدة عبدالعزيز علي نعمان
الجامعة  :جامعة نجران
الكلية  :كلية المجتمع
القسم  :العلوم االدارية
التخصص العام  :ادارة اعمال
التخصص الدقيق :ادارة موارد بشرية
البيانات الشخصية
الوظيفة الحالية

أستاذ مساعد

تاريخ ومحل الميالد

اليمن  -تعز – 1975م

العنوان

السعودية – جامعة نجران – العرايسة

الجوال

00966540518444

البريد اإللكتروني

aidanoaman@yahoo.com

التدرج العلمي
بكالوريوس ادارة أعمال بتقدير جيد  -جامعة تعز  -اليمن 2000م
دبلوم عالي إدارة مالية بتقدير جيد جدا ً –االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية –المملكة األردنية الهاشمية2006-م
ماجستير إدارة أعمال بتقدير جيد جدا ً – جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا – المملكة االردنية الهاشمية2008 -م
دكتوراه إدارة أعمال – جامعة قناة السويس  -جمهورية مصر العربية 2014 -م
التدرج الوظيفي
مبتعثة للدراسات العليا (دبلوم عالي – ماجستير ) في األردن 2008 – 2004م
مبتعثة لدراسة الدكتوراه في جمهورية مصر العربية 2014 – 2010م
أستاذ مساعد في كلية المجتمع جامعة نجران 2014م حتى تاريخه
أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي
النشاط
عضو المعيار الرابع (التعليم والتعلم)
نائب رئيس المعيار التاسع (عمليات التوظيف)
عضو المعيار السادس ( مصادر التعلم )
عضو وحدة شئون الخريجين
عضو وحدة القياس والتقويم
عضو وحدة التخطيط االستراتيجي

العــــام الجــــامــعـــي
1436-35هـ 1437-36 -
هـ1438/37هـ
1436-35هـ 1437-36 -
هـ1438/37هـ
1436-35هـ 1437-36 -
هـ1438/37هـ
1436-35هـ 1437-36 -
ـ1438/37هـ
1436-35هـ 1437-36 -
1438/37هـ
1436-35هـ 1438/37-هـ

منسقة االختبارات بجامعة نجران كلية المجتمع
رئيس لجنة تقييم الورقة االختبارية
نائب منسق االنشطة الطالبية برنامج ادارة االعمال بجامعة نجران كلية المجتمع
عضو فريق مشروع تطوير الخطط الدراسية غير المطورة من مشروعا المرحلة الثالثة للخطة
االستراتيجية لجامعة نجران
عضو مجلس الجودة بقسم العلوم االدارية برنامج ادارة االعمال  1437-36هـ

1436-35هـ  1437-36 -هـ
1436-35هـ  1437-36 -هـ
1437-1436هـ 1438/37هـ
1437/3/6هـ
 1437-36هـ

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)
إسم الورشة
ورشة اًليات مكافحة الفساد اإلداري

التاريخ
2012/3/ 27-24م

المكان
مصر

الجهة المشرفة
مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة
بكلية االقتصاد جامعة القاهرة

ورشة عمل مهارات التخطيط الفعال

 2012/2/11 -10م

مصر

مركز إشراقة للتدريب واالستشارات

ورشة على إعداد القادة السياسيين وإدارة
األزمات وكيفية مواجهتها

2012/3/29م

مصر

كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة
القاهرة

 15ساعة تدريبية ورشة عمل

2005 /5/ 31-29

األردن

معهد التدريب المالي والمصرفي

الدورات (مدرب/متدرب)
إسم الدورة
دورة التسويق – قوة الذاكرة –
الثقة بالذات

التاريخ
2009 /12 / 5-3م

المكان
مصر

الجهة المشرفة
المركز الكندي للتنمية البشرية

دورة الكمبيوتر والبرمجيات الجاهزة

2008 /7/14- /5/14

األردن

أكاديمية بوابة المستقبل

دورة كيف تتحكم في أحاسيسك

2006 / 6/ 30

األردن

مركز التدريب الكندي للتنمية البشرية

دورة أسرار التفوق الدراسي

2005 /11/ 18

األردن

المركز الدولي للتنمية البشرية

البرنامج التدريبي الخاص بالتحليل اإلحصائي
SPSS

مصر

مركز شبكة معلومات جامعة أسيوط

20-29/4/2013

توصيف و تقرير المقرر الدراسي

17/2/2016

السعودية

اإلشراف على األنشطة الالصفية
االرشاد االكاديمي إدارة أعمال كلية المجتمع بنات جامعة نجران 1436/35هـ حتى االن .

عمادة التطوير و الجودة جامعة نجران

المهمات العلمية


الفصل الدراسي
االول 1436/35هـ

تدريس المقررات التالية
 مهارات لغوية واتصالية قسم الحاسب االلي كلية المجتمع-

بحوث تسويق قسم العلوم االدارية كلية المجتمع

-

مقرر التمويل قسم العلوم االدارية كلية المجتمع

االول 1437/36هـ
الصيفي 1437/36هـ
الصيفي 1437/36هـ

-

مقرر التسويق قسم العلوم االدارية كلية المجتمع

الصيفي 1437/36هـ

-

ادارة موارد بشرية قسم العلوم االدارية كلية المجتمع

-

اتجاهات ادارية حديثة قسم العلوم االدارية كلية المجتمع

الثاني 1436/35هـ
االول 1437/36هـ
الثاني 1437/36هـ
األول 1438/37هـ
الثاني 1437/36هـ
الصيفي 1437/36هـ
األول 1438/37هـ

اللغات
اللغة العربية
اللغة االنجليزية

االهتمامات البحثية :



دراسات السلوك التنظيمي
دراسات الموارد البشرية

المؤلفات

عنوان الدراسة

نوعها

تاريخها

مكانها

دور التمكين اإلداري في تحقيق التغيير التنظيمي بالتطبيق على الجامعات الحكومية
اليمنية
عالقة التدريب بأداء األفراد العاملين في اإلدارة الوسطى بالتطبيق على الجامعات
اليمنية
التدريب والتنمية اإلدارية

رساله
دكتوراه
بحث
منشور
بحث غير
منشور
بحث غير
منشور
بحث غير
منشور
بحث غير
منشور
بحث غير
منشور
بحث غير
منشور
بحث غير
منشور

2014م

جامعة قناة السويس

2014

جامعة قناة السويس

2010م

جامعة الشرق االوسط
للدارسات العليا
جامعة الشرق االوسط
للدارسات العليا
االكاديمية العربية للعلوم
المالية و المصرفية
االكاديمية العربية للعلوم
المالية و المصرفية
االكاديمية العربية للعلوم
المالية و المصرفية
االكاديمية العربية للعلوم
المالية و المصرفية
االكاديمية العربية للعلوم
المالية و المصرفية

دور اإلبداع اإلداري في دعم المنظمة واستمرارها
التطوير التنظيمي وأثره على عملية اتخاذ القرارات
التخطيط االستراتيجي بالتطبيق على بنك اإلسكان والتمويل األردني
القواعد المنظمة لعملية االستثمار في األوراق المالية بالتطبيق على سوق عمان
المالي
دراسة جدوى اقتصادية لمشروع تحويل المخلفات الصناعية والنباتية الى أعالف
اتفاقية التجارة العالمية وأثرها على االستثمار األجنبي في األردن

2007م
2007م
2007م
2004م
2004م
2004م

