RESUME _ Nada Almogheer
(nadamvip@gmail.com) Phone (+966550476008)

OBJECTIVE
I am interested in governance, developing strategies, and the management of change for public
and private institutions.
Education
Seton Hall University, South Orange, NJ, USA
Doctoral in Leadership and Policy

2018-2020

In this particular program, I took some courses which assisted me in having more knowledge and
develop my skills, thus support my resumes such as Policy analysis: I'm becoming familiar with
the policy environment pertinent to public and private institutions. Understand the basic process
of policy-making and analysis. Identify and articulate policy issues and trends. Understand the
standards for evaluating policies and develop skills of critical policy analysis. Organization and
governance: I have a working knowledge of organizational and systems theories, intergroup
relations, and the implications of different governance structures. I had designed organizational
and governance structures for a brand new institution. Financial administration: I discussed the
foundations of institutions' finance. Institutional revenue and expenditure patterns, costs, and
benefits. The public policy landscape regarding individuals and institutional funding as well as
performance management. In this course, I did a budget analysis for one of the US private
institutions. Program evaluation: I gained the methods used for programs evaluation, focusing
both on process evaluation and impact evaluation. I evaluated some programs. Strategic
planning: I understood the process of establishing a direction of small business by assessing
both where it is and where it is going. The strategic plan gives a place to record the mission,
vision, and values, as well as long-term goals and the action plans which use to reach them. I did
a strategic plan to reformulate MIT Financial Aid Strategy.

King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia
M.S in Geography (Geomorphology and Geographic Information System GIS)

2009-2013

Qassim University, Qassim, Saudi Arabia
B.S in Geography Science

2003-2006

DIPLOMA (certification)
Educational psychology, Qassim University, Saudi Arabia

2002-2003

Computer Science, Educational Ministry, Saudi Arabia

2007-2008

Customer Service, Bank ALBelad, Saudi Arabia

2008-2009

English Language, ELS School, Boston, US

2015-2016

English Language, New England School of English (NESE), Boston, US

2016-2017

Teaching experience
•
•
•
•
•
•
•

Taught 6 classes in Social Work, History, Psychology daily in high and middle school.
Prepared curriculum and daily assignments.
Followed up with students who missed the class.
Determined final grades.
Designed tests, questions.
Developed creative ideas.
Coordinated different events for families.

Business Experience
•
•
•
•
•

Customer serves in the bank.
Opened accounts and determined loan amounts for individual customers.
Provided financial counseling to employee at different organization.
Met individually with such customer.
Completed 1 month of training on customer service perfectionism, polices.

Out of country:
•

Worked in a company affiliated to US immigration as a volunteer in New Jersey, US in
2018- 2019.

Conducting and following up on life insurance, homes, cars, buildings, properties, etc.
through the company system. And inspecting the locations for which insurance is required
through navigation, maps, and field survey.
•

Worked in an insurance agency in New Jersey, US in 2018-2019

Entering data and completing the citizenship procedures for non-US citizens by following up
the US immigration and affiliated government institutions.

•

Worked interpreter in agency and translate the official documents from and to English
and Arabic.

•

Worked in Food company delivery in New Jersey and New York.

Self Employed
•
•
•

Visited other countries, purchased clothing, jewelry, and cosmetics.
Fashion designer.
Developed a successful online company and sold products + created website (including
online payment).

Analyst
•
•
•
•

Worked at contraction Company.
Managed payroll for employee records, 50 international employers (India, Philippines,
Pakistan, Bangladesh, Egypt, Syria).
Provided project information to potential customers.
Utilized Excel databases + company system.

Skills
Language: Oral and written fluency in Arabic and English, Conversational in Arabic and
English.
Computer: Microsoft office software, SPSS, STATA.

السيرة الذاتية _ ندى المغير
)(nadamvip@gmail.com) Phone (+966550476008

الهدف:
مهتم بالحوكمة وتطوير االستراتيجيات وإدارة التغيير للمؤسسات العامة والخاصة.

التعليم:
جامعة سيتون هول  ،جنوب أورانج  ،نيوجيرسي  ،الواليات المتحدة األمريكية
دكتوراه في القيادة والسياسة 2020-2018
خالل دراستي لبنامج الدكتوراه حصلت على بعض الدورات التي ساعدتني في الحصول على المزيد من المعرفة وتطوير
مهاراتي  ،وبالتالي دعم سيرتي الذاتية .ومن هذه الدورات تحليل السياسات :أصبحت على دراية ببيئة السياسات ذات الصلة
بالمؤسسات العامة والخاصة .فهم العملية األساسية لرسم السياسات وتحليلها .تحديد وصياغة قضايا واتجاهات السياسات .فهم
معايير تقييم السياسات وتطوير مهارات تحليل السياسات النقدية .التنظيم والحوكمة :لدي معرفة عملية بالنظريات التنظيمية
والنظم  ،والعالقات بين المجموعات  ،وآثار هياكل الحوكمة المختلفة .لقد عملت ايضا هيكل تنظيمي وإداري لمؤسسة جديدة.
اإلدارة المالية :ناقشت أسس تمويل المؤسسات ,أنماط اإليرادات والنفقات المؤسسية والتكاليف والفوائد .مشهد السياسة العامة
بشأن األفراد والتمويل المؤسسي وكذلك إدارة األداء .في هذه الدورة  ،قمت بتحليل ميزانية إلحدى المؤسسات الخاصة
األمريكية .تقييم البرامج :اكتسبت األساليب المستخدمة لتقييم البرامج  ،مع التركيز على تقييم العملية وتقييم األثر .قمت بعمل
تقييم لبعض البرامج .التخطيط االستراتيجي :اصبحت اكثر فهما لعملية تحديد اتجاه األعمال والمنشآت الصغيرة من خالل تقييم
مكانها وأين تسير .توفر الخطة اإلستراتيجية مكانًا لتسجيل المهمة والرؤية والقيم  ،باإلضافة إلى األهداف طويلة المدى وخطط
العمل التي تستخدم للوصول إليها .قمت بعمل خطة استراتيجية إلعادة صياغة استراتيجية المساعدات المالية لمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا.

جامعة الملك سعود بالرياض
ماجستير في الجغلرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 2009-2013
جامعة القصييم في منطقة القصيم
بكلورويس في علم الجغرافيا بفروعة الطبيعي والبشري 2003-2006

الدبلوم والشهادات
دبلوم في علم النفس التربوي من جامعة القصيم ,الرس 2002-2003

دبلوم كمبيوتر من وزارة التربية والتعليم ,القصيم ,الرس 2207-2208
خدمة عمالء في بنك البالد ,القصيم ,عنيزة 2008-2009
دبلوم لغة انجليزية من مدينة بوسطن االمريكية 2015 -2017

الخبرة التعليمية:
•

تدريس مادة علم االجتماع والتاريخ وعلم النفس لطالب الصفوف المتوسطة والثانوية في مدارس االندلس األهلية -2009
2008

•

اعداد ووضع االستراتيجيات والخطط اليومية للمناهج التعليمية.

•

متابعة وتقويم الطالب داخل وخارج الصف.

•

تحديد ووضع الدرجات اليومية والنهائية.

•

وضع وتصميم اسئلة االختبارات الفصلية والنهائية.

•

تطوير االفكار االبداعية لدى الطالب.

•

تنسيق ودعم المؤتمرات والحفالت المدرسية.

الخبرة الغير تعليمية داخل السعودية:
•

خدمة عمالء في بنك البالد

•

فتح حسابات بنكية وتحديد مبالغ القروض لعمالء البنك عن طريق النظام البنكي المستخدم

•

تقديم االستشارات المالية للعمالء ومناقشتها مع موظفي البنك.

•

معرفة السياسات البنكية والعمل على اساسها.

•

التسويق وجلب العمالء.

خارج السعودية:
•

العمل في شركة تأمين في مدينة باترسون  ,والية نيوجيرسي  ,امريكا 2018-2019

اجراء و متابعة تأمين الحياة والمنازل والسيارات والمنشآت والممتلكات وغيرها عن طريق النظام التكنولوجي الخاص
بالشركة .ومعاينة المواقع المطلوب اجراء التأمين لها عن طريق برامج المالحة والخرائط والمسح الميداني.
•

العمل في شركة تابعة للجوازات االمريكية في مدينة باترسون  ,والية نيوجيرسي  ,امريكا 2018-2019

ادخال بيانات واستكمال اجراءات التجنيس لغير المواطنين االمريكيين عن طريق مراجعة الجوازات االمريكية والمؤسسات
الحكومية التابعة لها.

•

العمل كمترجم معتمد في شركة تأمين وترجمة األوراق والمستندات الرسمية للغتين العربية واالنجليزية.

•

العمل في شركات التوصيل للمواد الغذائية في والية نيوجيرسي ونيويورك في الواليات المتحدة.

خبرة فردية:
•
•
•

العمل في تجارة البيع بالتجزئة واستيراد السلع عن طريق زيارد العديد من بلدان العالم والكترونيا
تصميم االزياء
تطويرالعمل عن طريق التسويق عبر مواقع التواصل االجتماعي

التحليل:
•
•
•
•
•

عملت في مؤسسة للمقاوالت والبناء 2013-2010
ادخال بيانات وادارة سجالت الموظفين ومايختص باالمور المالية من رواتب وغيرها
ادارة و التعامل مع مختلف الجنسيات اآلسيوية واالفريقية التي كانت تعمل تحت مظلة المؤسسة
توفير المعلومات الخاصة بالمشاريع للعمالء
استخدام قواعد البيانات في برنامج األكسل باالضافة الى النظام الخاص يالمؤسسة

المهارات:
اللغة االنجليزية كتابة وتحدثا
كتابة الخطابات الرسمية باللغتين العربية واالنجليزية
العمل على برامج الميكروسوفت والتحليل االحصائي والبياني

