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 الـســيــرة الـذاتـيــة 
     ثريا حسن فرح دمحم: االســــــم

 :الجنس  انثى : الجنسية سودانية
 الحالة االجتماعية  غير متزوجة 

 مكان  وتاريخ الميالد 3/9/7991 الخرطوم  السودان
 الكمية التابع لها كمية العموم االدارية

 القــسـم ادارة االعمال
 قالتخصص الدقي تسويق

 المرتبة العممية استاذ مساعد
 الترقية تاريخ 71/3/4172

المممكة العربية  –جامعة نجران  –كمية العموم االدارية 
 السعودية

 الحالي العنوان

                          العممية                                                                                                  المؤهالت دكتوراه
 1002منذ  -السودان  –العمل في جامعة النيلين 

العمللل فللي المكتللد ايكللاديمي تكليللة التجللارل جامعللة النيلللين 

، العملللل كاسلللتاذ مسلللاند  متعلللاون   1022الللل  1004منلللذ

تجامعلللة النيللللين كليلللة التجلللارل عسلللل عدارل ا نملللال للعلللال 

تكليللللة العلللللول ، العمللللل كاسللللتاذ مسللللاند ل  1022-1023

  1024اإلدارية جامعة نجران منذ العال 

 الوظيفي واألكاديمي التاريخ

 المنح والجوائز المحمية أو العالمية -

عضو وحدة الجودة ، عضو لجنة مراجعة توصيفات مقررات 
قسم إدارة األعمال ، عضو وحدة اإلرشاد األكاديمي ، 

لدراسي عضو لجنة تسيير االمتحانات النهائية لمفصل ا
، األرشيف، عضو لجنة  هـ 7239/7231الثاني لمعام 

 عضو لجنة القياس ، عضو لجنة مراجعة الورقة اإلختبارية

 األنشطة األخرى وعضوية المجان
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الجامعي ،  لألستاذالمهني  األداءدورة تدريبية لتطوير / 7
من :بجامعة النيمين األكاديمي والمهنير مركز التطوي

 .8/2/4172حتى  49/3/4172

/ دورة تدريبية عـن إعـداد االختبـارات الجامعيـة وفـق معـايير 4
الجـــــــــودة ، عمـــــــــادة التطـــــــــوير والجـــــــــودة بجامعـــــــــة نجـــــــــران ، 

 هـ 3/4/7239

 والدورات التدريبية المؤتمرات والندوات

 / نظل المعلومات2/ ادارل العمليات 1/ متادي التسويق 2

/ العالعات العامة في اإلدارل4 ارية/ القيادل اإلد3 اإلدارية  
 التدريــس )المقررات(

فــي عــددها التاســع بتــاريخ   ورعللة منرللورل تمجلللة المللدير/ 2
 – اإلدارلوالصلللللادرل ملللللن مركللللل  ت لللللوير   4172مـــــايو 

   الخر ول –السودان 

 الدراسات العليا تجامعة النيلين كلية مجلةت منرورل/ ورعة 1

 1022أغس س  السودان ، –

 وث والمؤلفـــاتالبح


