
 

                                                      

 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  

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

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

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

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

الفكرية للطالب عن طريق توفير كافة   المالية و االرتقاء بالمستويات

الخدمات البحثية و االستشارية و التدريبية، و تصميم البرامج الدراسية 

 " المتفقة مع رسالة الجامعة  في إطار القيم اإلسالمية

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
                                                              تهاني صالح االحمدي    :  االســــــم

  :الجنس  انثى : الجنسية سعودية 
 الحالة االجتماعية عزباء  

 مكان  وتاريخ الميالد 1988\11\ 23جدة 
 الكلية التابع لها العلوم االدارية
 القــسـم اإلدارة العامة
 التخصص الدقيق اإلدارة العامة

 المرتبة العلمية حاضرم
 الترقية تاريخ 
 الحالي العنوان شرق نجران –حي الجامعه  –نجران  

بكـــــالوريوس مـــــي جامعـــــة الملـــــت عبـــــدالعزيز كليـــــة االقتصـــــاد 
 واإلدارة قسم إدارة عامة تنظيم وتطوير اداري 

 California Lutheran Universityجامعة  ماجستير مي
 العلوم السياسيه واالداره العامة    

     العلمية                                                                                                                       المؤهالت

 يميالوظيفي واألكاد التاريخ حتى اآلن 1434\3\24من  حاضر م

 المنح والجوائز المحلية أو العالمية 

عضو لجنة سير االختبارات للفصل الدراسي الثاني 
1438\1439 

عضو مي المعيار الرابع لمعايير االعتماد االكاديمي 
1438\1439 

 منسقة قسم ادارة عامة 

1439/1440 
 عضوه في لجنة االعذار 

 األنشطة األخرى وعضوية اللجان
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1439/1440 
 ة اعداد التقرير السنوي لجنفي عضو 

1439/1440 
 

 

 
   تعزيز اساليب جديدة لتدريس الجامعي

 كيفية التعامل بين الرئيس والمرؤوس

 العادات السبع االفراد االكثر فعالية

 الضوئية التفاعلية العروض 

 كوني قوية في مواجهه ضغوط الحياة

 بلوغ القمة 

 مبادئ في فن السكرتاريه

 الخرائط الذهنية و استخدامتها في الدراسة الجامعية 

 استراتيجات التعلم الذاتي

 اساسيات تعلم برنامج االكسل

 مهارات تنظيم إدارة الوقت 

 مهارات البحث عن الكتب

 بناء البرامج التدربية في المؤسسات المعلوماتية

 مهارات التعليم االلكتروني 

 يبيةوالدورات التدر  المؤتمرات والندوات

 مبادئ االداره العامة

 سلوك تنظيمي

 الرقابة االدارية

 اإلدارةاصول 

 الخدمة المدنية

 التدريــس )المقررات(
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 البريد االلكتروني الخاص بالجامعة

Tsalahmadi0@gmail.com 

 إدارة التنمية

 البحوث والمؤلفـــات  


