
 

                                                      

 عربية السعوديةالمملكة ال

 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 هكانت هرهىقت و هتويزة بين هثيالتها هن الكلياث في "الرؤية:

خصصاث اإلداريت، علً الوستىي الوحلي و اإلقليوي و الذولي، في الت

 "جىدة و تويز البراهج األكاديويت و البحث العلوي و الشراكت الوجتوعيت

"تقذين الوعرفت العلويت و العوليت في الوجاالث اإلداريت و  الرسالة:

 الواليت و االرتقاء بالوستىياث الفكريت للطالب عن طريق تىفير كافت 

الخذهاث البحثيت و االستشاريت و التذريبيت، و تصوين البراهج الذراسيت 

 " الوتفقت هع رسالت الجاهعت  في إطار القين اإلسالهيت

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
 kholod hussien alwadie م خمهد حدين الهادعي االســــــ

  :الجشس  انثى : الجشدية سعهدية 
 الحالة االجتساعية عزباء 

 الكمية التابع لها العمهم االدارية
 القــدـم ادارة اعسال 

 التخرص الدقيق ادارة اعسال 

 السرتبة العمسية معيد

 الحالي العشهان نجران  
 ادارة األعماليوس بكالور

 إدارة األعمال  ماجستير
     العمسية                                                                                                                       السؤهالت

 يسيالهظيفي واألكاد التاريخ حتى اآلن 1437\12\27معيدة من  
 
 لطعايير االعتطاد االكاديطي  الرابع الطعيار  عضو فيـ 

 عضو في معيار مصادر التعمم والطرافق و التجهيزات -

 عضو باألنشطة الطالبية  -
 لجنت استالم  وهراجعت  هلفاث  الوقرراث الذراسيت  عضو  -
 

 األنذطة األخرى وعزهية المجان

 الخرين"مهارات االتصال و فنون التعامل مع ا  "

 " تقارير المقررات والبرامج في ضوء األخطاء الشائعة"

 "ادارة جلسات الفصول االفتراضية"

 "تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالب"

 " اساسيات نظام التعليم اإللكتروني"

 "البنية المؤسسية في المنظمات"

 "إنشاء خطة التسويق الرقمي"

 "مبادئ الذكاء االصطناعي"

 والدورات التدريبية السؤتسرات والشدوات
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  \الحالية

 االولالفصل الدراسي  1442\1443

  ادارة خطر والتامين مقرر 

  مقرر ادارة المشاريع

   مقرر إدارة األزمات 

 التدريــس )السقررات(


