
 

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 امعة نجرانج

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

تحقيق مكانة مرموقة و متميزة بين مثيالتها من الكليات في "الرؤية:

اإلقليمي و الدولي، في التخصصات اإلدارية، على المستوى المحلي و 

 "جودة و تميز البرامج األكاديمية و البحث العلمي و الشراكة المجتمعية

"تقديم المعرفة العلمية و العملية في المجاالت اإلدارية و  الرسالة:

المالية و االرتقاء بالمستويات الفكرية للطالب عن طريق توفير كافة  

يبية، و تصميم البرامج الدراسية الخدمات البحثية و االستشارية و التدر

 " المتفقة مع رسالة الجامعة  في إطار القيم اإلسالمية

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
      Jamila Hamad Nasser Alkorbi جميلة حمد ناصر الكربي   :  االســــــم

  :الجنس  انثى : الجنسية سعودية 
 الحالة االجتماعية عزباء  

 مكان  وتاريخ الميالد 1407\07\01شرورة 
 الكلية التابع لها العلوم االدارية
 القــسـم اإلدارة العامة
 التخصص الدقيق اإلدارة العامة

 المرتبة العلمية معيد
 الترقية تاريخ 
 الحالي العنوان العريسة الشمالية –نجران  

بكااريوس ا داردوا ديمر اا   اا  كاساا  عردوا دام اار  ب ر ماا  

 دي اك سم ر
                                                           العلمية                                                                 المؤهالت

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ حتى دآل  1431\06\04 مسرا     

 المنح والجوائز المحلية أو العالمية 

 1438\1437مشرفة وحدة التطوير والجودة للعام الجامعي 
عضو لجنة سير االختبارات للفصل الدراسي الثاني 

1437\1436 

 1436\1437عضو لجنة التأديب للعام الجامعي 

عضو في المعيار الرابع لمعايير االعتماد االكاديمي 
1437\1436 

 

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان

المقدمة من مركز إبهار العالمية دورة )بناء الفكر القيادي(  

معتمدة من المؤسسة للتدريب )المدرب: يوسف النجاشي(  وال

في الفترة بين  والمنعقدة   تدريب التقني والمهنيالعامة لل

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات
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 البريد االلكتروني الخاص بالجامعة

 

28\12\1437-30\12\1437 

  \السابقة

 ادارة االعمال المكتبية والسكرتارية

 ادارة الموارد البشرية

 اإلدارةاصول 

 الخدمة المدنية

  \الحالية

 األولالفصل الدراسي 1438\1437

 مقرر التخطيط االستراتيجي –مقرر الخدمة المدنية 

 التدريــس )المقررات(

 البحوث والمؤلفـــات  


