
 
 

                                                      

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم 

 جامعة نجران

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

 الرؤية

" الريادة األكاديمية ,المعرفية و البحثية محليا وإقليمياً والمشاركة الفاعلة في خدمة  

 المجتمع".

 

 الرسالة 

رين علي المساهمة في إدارة األجهزة "تأهيل خريجين في مجال االدارة العامة قاد

والمؤسسات العامة والخاصة, وإتاحة المعرفة في هذا المجال من خالل برنامج 

 أكاديمي يُلبي احتياجات التنمية".

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 

 شيماء عبداهلل أحمد ال دبيش  :  االســــــم
 : الجنس  أنثى :  الجنسية سعودية

 الحالة االجتماعية  متزوجة 
 مكان  وتاريخ الميالد م١٩٨٨-٩-٢٥/  ١٤٠٩-٢-١٣

 الكلية التابع لها العلوم االداريةكلية 
 القــسـم العامة اإلدارة

 التخصص الدقيق اري وتنظيم ادتطوير 

 المرتبة العلمية ةمعيد

 الترقية تاريخ -

 الحالي العنوان نجران

     العلمية                                                                                                                       المؤهالت الملك عبدالعزيز جامعة  - بكالوريوس
 الوظيفي واألكاديمي التاريخ حتى تاريخه هـ ١٤٣٤عام  ذبكلية العلوم االداريه منمعيدة 

 هـ١٤٣٨-١٤٣٧مشرفة وحدة التطوير والجودة للعام الجامعي نائبة 
 هـ١٤٣٩-١٤٣٨نائبة منسقة برنامج الماجستير لعام 
 هـ١٤٤٠-١٤٣٩نائبة منسقة قسم إدارة االعمال لعام 

 هـ١٤٣٨-١٤٣٧بع )التعليم والتعلم (عام عضوة في المعيار الرا
لكراسات    عضو لجنة مراجعة الورقة االختبارية ومراجعة العينة العشوائية 

 هـ١٤٣٨-١٤٣٧ببرنامج اإلدارة العامة اإلجابة
 هـ١٤٣٩-١٤٣٨تاسع ) عمليات التوظيف ( لعام رئيسة المعيار ال
 هـ١٤٤٠-١٤٣٩( لعام عمليات التوظيف)  تاسعرئيسة المعيار ال

 هـ١٤٣٩-١٤٣٨لجنة اعداد التقرير السنوي لبرنامج إدارة االعمال بـ عضو 
 

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان

 جامعة نجران  –مخرجات التعلم واليات التقييم 

 الذكاء العاطفي في بيئة العمل  ـ جامعة نجران

 جامعة نجران  –نظام االرشاد األكاديمي 

 جامعة نجران  -نظام الجودة الشاملة 

 فن التاثير واالقناع ـ جامعة الملك عبد العزيز 

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات
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EMAIL   SHYM.a@HOTMAIL.COM 

 لماذا نختلف؟ ـ جامعة الملك عبد العزيز 

 اتخاذ القرار المهني ـ جامعة الملك عبدالعزيز

ة العامةداراإلمبادئ   

 إدارة العمليات 

اإلدارة العامة المقارنة

المكتبية والسكرتارية إدارة االعمال  

 إدارة العالقات العامة 

 التدريــس )المقررات(


