
 

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة نجران

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

تحقيق مكانت مرمىقت و متميزة بين مثيالتها من الكلياث في ":الرؤية

التخصصاث اإلداريت، علً المستىي المحلي و اإلقليمي و الذولي، في 

 "الشراكت المجتمعيت جىدة و تميز البرامج األكاديميت و البحث العلمي و

تقذيم المعرفت العلميت و العمليت في المجاالث اإلداريت و " :الرسالة

الماليت و االرتقاء بالمستىياث الفكريت للطالب عن طريق تىفير كافت  

الخذماث البحثيت و االستشاريت و التذريبيت، و تصميم البرامج الذراسيت 

 " م اإلسالميتالمتفقت مع رسالت الجامعت  في إطار القي

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 

 رحمة حمد محمد اليامي    :  االســــــم
 :الجنس  انثى  : الجنسية سعودية 

 الحالة االجتماعية عزباء  
 مكان  وتاريخ الميالد هـ 8/2/4141نجران  

 الكمية التابع لها العموم االدارية 
 القــسـم ادارة عامة 

 التخصص الدقيق ادارة عامة 

 المرتبة العممية معيدة

 الترقية تاريخ  -

 الحالي العنوان رير شعب  –نجران  

                                                                                              العممية                              المؤهالت بكالوريوس 

 (مساعد اداري بكلية التمريض) هـ 5341/ 2/ 82:التاريخ الوظيفي 

 ( معيدة بكلية العلوم االداري) هـ  5341/ 3/58 :التاريخ االكاديمي 
 الوظيفي واألكاديمي التاريخ

 المنح والجوائز المحمية أو العالمية  -

 دة شؤون الموظفينمساع 
 مشرفة الشبكات 
 مشرفة الخدمات والصيانه 

 (مسؤولة المعيار الخامس ) بعض االعمال المتعلقة بالجوده
 مساعدة وحدة االرشاد االكاديمي 

 األنشطة األخرى وعضوية المجان

 مهارات التواصل والحوار  -دورة عن التفكير االبداعي

 اليوم العالمي للمرأة

 

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات

 (المقررات)التدريــس  االداريةالقيادة  –االدارة في االسالم 

 البحوث والمؤلفـــات  -
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 البريد االلكتروني الخاص بالجامعة

 


