
  المالية واالداريةمساعد العميد للشؤون 

 

 السيرة الذاتية
 

 االسم:  نضال صباح فالح النعيمات

 عمان 13/9/1971تاريخ ومكان الوالدة:

 الجنسية: االردنية

 الحالة االجتماعية: متزوج

 حي االستراحة –مدينة معان  –العنوان : االردن 

 nadall39@hotmail.comالبريد االلكتروني : 

 07958905890- 0777304542الهاتف : 

  

 المؤهالت والكفاءات العلمية 

 2002البكالوريوس : تربية رياضية عام 

 1991الثانوية العامه: الفرع االدبي عام 

 

 الخبرات العملية

 الجانب االداري.

 مشرف تربية رياضية. •

 مشرف نشاطات طالبية •

 سم الخدمات العامة والصيانهرئيس ق •

 رئيس قسم الخدمات الطالبية •

مساعد العميد لشؤون التطوير  •

 والتدريب

 الجانب االكاديمي.

 مدرس لمادة النشاط الرياضي •

 

 الدورات العلمية والعملية

 دورة مهارات استخدام الحاسوب •

 كيفية التعامل مع الجمور  •

 التأييدكسب  •

 دورة في اللغة االنجليزية •

 

 ت المشترك بهاالهيئا

عضو هيئة ادارية لجمعية القبس  •

 الخيرية

عضو هيئة ادارية لجمعية النهضة  •

 الخيرية

 عضو هيئة ادارية لجمعية مبرة معان •

 عضو نادي الشراه الرياضي الثقافي •

 عضو نادي معان الرياضي الثقافي •

 عضو الملتقى الثقافي االردني •

 

 الهوايات 

 *ممارسة الرياضة

 * الرحالت

 

mailto:nadall39@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

c.v 

 

Personal data 

Name: nedal faleh sabbah alenaimat 

Date and place of birth : 13/9/1971 Amman 

Nationality : Jordanian 

Marital status: married 

Title: Jordan – maan district break 

nedal139@hotmail.commail: -e 

phone : 07958905890- 0777304542 

 

qualifications and the scientific competence 

BS:physical education in 2002 

High school: the arts section in 1991 

 

Experience 

 The administrative side 

musharraf physical education 

musharrafs student activities 

chairman of the department of general services and maintenance 

reese department of student services  

assistant dean for development and training 

 

the academic side: 

teacher of the material physical activity 

 

scientific and practical sessions 

skills to use computer 

how to deal with the public 

advocacy 

acourse in English 

 

bodies subscribed 

member of the administrative body of the assembly of charity times 

member of the administrative body of the assembly of the renaissance charitable 

member of the administrative body of the assembly of orphanage meanings 

member of the company sports and cultural club  

member of the sports and cultural club meanings  

member of the Jordanian cultural forum  

 

hobbies 

exercise of all kinds. 

Trips 

. 
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