االسم  :أ .نبيلة عبد الحفيظ سعيد عبد الحفيظ
الجامعة :جامعة نجران.
الكلية :المجتمع
القسم :إدارة أعمال
البيانات الشخصية
الوظيفة الحالية
تاريخ ومحل الميالد

......محاضر .......
السودان  -الخرطوم 9127 -م

العنوان

السعودية – نجرا ن – حي المخيم

هاتف العمل
هاتف المنزل
الجوال
فاكس
البريد اإللكتروني
الموقع الشخصي

9776221
.........................
2019772224
........................
blbl@windowslive.com.
..........................

التدرج العلمي

 /9طالبة في برنامج الدكتوراه قسم تقنية المعلومات – جامعة أم درمان اإلسالمية
 /7ماجستير في علوم الحاسب اآللي – جامعة الجزيرة 7224م .
 /7دبلوم في علوم الحاسب اآللي جامعة الجزيرة 9112م

التدرج الوظيفي
 /9معلمة 9112– 9111م .إدارة الصيانة واإلصالح قوات الشعب المسلحة –
السودان
 /7معلمة بمدرسة الصيانة واإلصالح قوات الشعب المسلحة – السودان
 /4مدربة لكل برامج الحاسب لمنسوبي القيادة العامة للقوات المسلحة – السودان
 /1محاضر متعاون – جامعة الجزيرة – كلية العلوم الرياضية 721 -- 7222م .
 /0محاضر بكليات المجتمع جامعة الباحة – شركة الخليج  7221م –  7221م
 /6محاضر بجامعة نجران – كلية المجتمع قسم الحاسب – شركة الخليج  7221م –
1صفحة

نبيلة

 7292م
 /2محاضر بجامعة نجران – كلية المجتمع – على مالك الجامعة  7292م حتى اآلن
المناصب اإلدارية

 /9منسق ومشرف اكاديمي كلية المجتمع الباحة شركة الخليج 7221 -7220
 /7منسق التعليم اإللكتروني كلية المجتمع جامعة نجران 7297 -7299م وحتى اآلن
 /4مشرفة قسم ادارة اعمال كلية المجتمع  7297م حتى  72291م
 /1نائب رئيس المعيار الخامس لالعتماد الوطني
أنشطة خاصة بجودة التعليم العالي











منسق التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد
عضو اللجنة الرئيسية لإلشراف على جميع لجان الوحدات بكلية المجتمع
عضو لجنة تصميم استبيانات استطالعات الراي المناسبة للخريجين وارباب العمل
رئيس المعيار الخامس بكلية المجتمع
عضو وحدة التواصل االجتماعي
عضو األنشطة  -كلية المجتمع
عضو لجان التأديب كلية المجتمع
عضو لجنة اإلرشاد كلية المجتمع

الجوائز والتقديرات وبراءات االختراع




شهادة تقدير من عميدة كلية المجتمع الباحة 7226
شهادة تقدير من منسقة كلية المجتمع نجران 7292
شهادة شكر من منسقة كلية المجتمع  7294م

االشتراك في ورش العمل (مدرب/متدرب)





تدريب أعضاء كلية المجتمع بنات في التعليم اإللكتروني متدرب  /مدرب
ورشة عمل كتابة المشاريع البحثية التنافسية متدرب
ورشة عمل نظم االمتحانات وتقويم الطالب
ورشة عمل في نشر مخاطر المخدرات

الدورات (مدرب/متدرب)

/9دورة تدريبية فى استخدام الحاسب اآللي في التعليم اإللكتروني .
 /7دورة تدريبية في نظام التعليم اإللكتروني
 /4دورة تدريبية في نظم االمتحانات وتقويم الطالب
 /1دورة تدريبية في كتابة المشروعات البحثية التنافسية
 /0دورة تدريبية في مهارات اإلرشاد األكاديمي
 /6دورة تدريبية في قياس نواتج التعلم
2صفحة

نبيلة

 /2دورة تدريبية في معايير الجودة في دعم البنية التحتية
 /2دورة تدريبية في مؤشرات األداء والمقارنات المرجعية
 /1دورة تدريبية في خرائط المنهج
 /92دورة تدريبية في متطلبات االعتماد المؤسسي لمحور التعليم والتعلم
 /99دورة تدريبية في معايير الجودة في السياق المؤسسي
 /97دورة تدريبية في إعداد توصيف البرنامج وفق معايير الهيئة الوطنية
اإلشراف على األنشطة الالصفية



اإلشراف على أبحاث التخرج لطالب قسم الحاسب كلية المجتمع
االشراف على االنشطة الالمنهجية في كلية المجتمع

المهمات العلمية

/9مبادئ الحاسب اآللي  /7 .تطبيقات الحاسب اآللي .
 /4البرمجة بلغة  /1. C++البرمجة بلغة .Visual Basic .Net& studio
 /0جميع انظمة التشغيل /6 .الوسائط المتعددة ( ) Photoshop & Flash
 /2تصميم صفات االنترنت  /2 HTMLصيانة الحاسب األلى
 /92التسويق
 /1تصميم االنظمة الحاسوبية
 /99مبادى ادارة االعمال / 97اصول االدارة
/94مهارات االتصال /92السلوك التنظيمي
/ 92ادارة موارد بشرية  /91كل مواد الحاسب ( علوم الحاسب اآللي )
اللغات

 عربي
 إنجليزي
اإلشراف على رسائل الماجستير
اإلشراف على رسائل الدكتوراه

المؤلفات

بحوث غير منشورة :
عضوية اللجان

ملخص الخبرات الوظيفية

3صفحة

نبيلة

