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 الـســيــرة الـذاتـيــة 

  الحاى حضي عبذالمادر   :  االصــــــن

 أًزٔ الجٌش :  صْداً٘ت  الجٌض٘ت : 

 الحالت االجخواع٘ت  اًضت 

 هكاى  ّحارٗخ الو٘الد ُـ02/1/1911 -الخرطْم -الضْداى 

 الكل٘ت الخابع لِا كل٘ت العلْم اإلدارٗت 

 المــضـن إدارة االعوال

 الخخصص الذل٘ك + حضْٗك  الشاهلت  ادارة الجْدة

 الورحبت العلو٘ت دكخْراٍ 

 الخرل٘ت حارٗخ م 0215

 الحالٖ العٌْاى جاهعت ًجراى ــــ كل٘ت العلْم اإلدارٗت 

 جاهعت ام درهاى االصاله٘ت  ادارة اعوال      :دكخْراٍ 

 اعوال جاهعت جْبا  ادارة       :هاجضخ٘ر

 هعت االحفاد للبٌاث ادارة اعوال جا   :سرْْٗالبك

     العلو٘ت                                                                                                                       الوؤُالث

 (0214 – 0224) جاهعت االحفاد للبٌاث هحاضر 

 ( 0215) للبٌاث اصخار هضاعذ جاهعت االحفاد 

 (0215) جاهعت ًجراى  – اصخار هضاعذ 

 ُـ1491ًائب ّك٘لت كل٘ت العلْم االدارٗت جاهعت ًجراى 

 الْظ٘فٖ ّاألكادٗوٖ الخارٗخ

 الوٌح ّالجْائز الوحل٘ت أّ العالو٘ت 

عضْ لجٌت االعخواد -رئ٘ضت ّحذة الخذهت الوجخوع٘ت 

عضْ لجٌت هٌالشت بحْد – بكل٘ت العلْم االدارٗت  االكادٗوٖ

عضْ  –عضْ لجٌت البحذ العلوٖ -ٖ الخذرٗب الخعاًّ

عضْ لجٌت هراجعت حمارٗر  ––الفرٗك االصخشارٕ للبرًاهج 

االّراق عضْ لجٌت هراجعت –الومرراث ّالوصفْفاث 

 رئ٘ضت الوع٘ارالحادٕ عشر الخذهت الوجخوع٘ت  -االخخبارٗت 

 األًشطت األخرٓ ّعضْٗت اللجاى

الٌظهههام الوْحهههذ لم٘هههاس  -فهههٖ ادارة الْلهههجدّراث حذرٗب٘هههَ 

اصههخخذام الوصهادر الخعل٘و٘ههت الوفخْحهت فههٖ –هخرجهاث الهخعلن 

دّرة فهههٖ - الجهههْدة الشهههاهلت ) حطب٘مهههاث االٗهههزّ ( - الخعلههه٘ن 

 – فههٖ هؤاصضههاث الخعلهه٘ن العههالٖ  جههْدة الخعلهه٘ن االلكخرًّههٖ

حطب٘مهههاث دّرة فههٖ  -دّرة فههٖ فههٖ اعهههذاد البحههْد العلو٘هههت 

الوؤحوراث ّالٌذّاث ّالذّراث 

 الخذرٗب٘ت



 

                                                      

 المملكة العربية السعودية

 عليم العاليوزارة الت

 جامعة نجران

 بنات كلية العلوم اإلدارية

 
 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

التميز العلمي واألكاديمي من خالل برنامج معتمد في  "الرؤية:

والطالبات ويلبي احتياجات إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب 

 سوق العمل ومتطلبات التنمية

 

اكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات في إدارة األعمال من  " الرسالة:

 "خالل برنامج متميز يلبي احتياجات سوق العمل وفقا للقيم اإلسالمية. 

 

 

 

  -ث حذرٗبَ٘ فٖ ادارة الْلج دّرا - الحْصبت الضحاب٘ت 

الرلابت  – هٌاُج البحذ  –الوال٘ت العاهت  –ادارة الجْدة الشاهلت 

ادارة الخجارة الذّل٘ت  –ادارة الْلج  –عاللاث عاهت  -االدارٗت 

بحْد  – ٗكهبادٕ الخضْ –ادارة الوشرّعاث الصغ٘رة  –

 العول٘اث 

 ــش )الومرراث(الخذرٗ

حم٘هه٘ن  –الخههذرٗب ّارههرة فههٖ حطههْٗر االدا  ّنٗههادة االًخاج٘ههت 

 االدا  الخضْٗمٖ فٖ ضْ  هعاٗ٘ر الجْدة الشاهلت 

 البحْد ّالوؤلفـــاث


