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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Higher Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

تحقيق مكانت مرمىقت و متميزة بين مثيالتها من الكلياث في "الرؤية:

التخصصاث اإلداريت، علً المستىي المحلي و اإلقليمي و الذولي، في 

 "جىدة و تميز البرامج األكاديميت و البحث العلمي و الشراكت المجتمعيت

لميت و العمليت في المجاالث اإلداريت و "تقذيم المعرفت العالرسالة: 

الماليت و االرتقاء بالمستىياث الفكريت للطالب عن طريق تىفير كافت  

الخذماث البحثيت و االستشاريت و التذريبيت، و تصميم البرامج الذراسيت 

 " المتفقت مع رسالت الجامعت  في إطار القيم اإلسالميت

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
ــم ـــ       أماني سميسان أحسد سميسان :االسـ

 الجشس: أنثى  الجشدية: سهدانية
 الحالة االجتساعية متزوجة عدد افراد االسرة  ثسانية 

 السيالد مكان وتاريخ  الدهدان  
 الكمية التابع لها العمهم االدارية  

 القــدـم ادارة االعسال
 التخرص الدقيق د بذريةادارة مهار 

 السرتبة العمسية استاذ مداعد
 الترقية تاريخ 

كمية  –جامعة نجران –السسمكة العربية الدعهدة  –نجران 
 3304035350جهال  –العمهم االدارية 

 الحالي العشهان

جومعااا اراااواك اركااوٌل يارع اايل  – اداوة عوماا  سبكااوريوٌي

 االداوٌا ك ٌا ارشوٌعا قسل ارع يل -اإلسالمٌا 

جومعااااا ارمو/اااايل / مع ااااد  –دب اااايل سااااكوفووٌا ف  ٌ ٌااااا 

 اردواسوت ارف ميٌا

 كجومعااااا اماااادو مااااو –دب اااايل عااااورً ةااااً االداوة ارعومااااا 

 بحيث يدواسوت ارعورل اإلسالمً  االسالمٌا/مع د

 جومعا ارزعٌل األزهوي –دكفيواه ةً ة س ا اداوة االعمول 

  

                                                                                                        العمسية                    السؤهالت

 مك ممسا عشو آموهو أكثومبوة ةً مجول ارس ك اإلداوي 

 ارسيداك –االه ٌا  كجومعا امدو مو –مدٌو اداوة ارفدوٌب 

/  ٌاااايارفا  مساااوعد ك ٌاااا ارف مٌاااا اربشاااوٌا –اسااافو  مساااوعد 

 جومعا ادوموك االه ٌا

 ارسيداك – كيرفً/ موكز فيب  مدوب معفمد

 يارف/اايٌوماادوب معفمااد مااك االكودٌمٌااا ارك دٌااا ر فاادوٌب 

CATD  

 الهظيفي واألكاديسي التاريخ
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 مدوب معفمد مك االكودٌمٌا ارديرٌا يف مٌا ارمياود اربشوٌا

IAHRD 

 السشح والجهائز السحمية أو العالسية 

 –اعسال سابقا يار الثاني برنامج ادارة رئيس السع
رئيس وحدة تشسية السهارات/وحدة التطهير والجهدة 

برنامج ادارة  -رئيس السعيار الرابع   – سابقا بالكمية
 –رئيس وحدة التدريب الداخمي بالكمية  -اعسال 

عزه  -سابقا  رئيس وحدة الدالمة واالمن بالكمية
 وحدة التدريب التعاوني.

 االمارات-الكاديسية الدولية لألبداع عزه في ا
 الدهدان-عزه في مركز حقهق االندان 

مذاركة في انذطة السعهد اإلقميسي لدراسات الجشدر 
 االحفاد. جامعة-االندانوالتشهع والدالم وحقهق 

 األنذطة األخرى وعزهية المجان

 ارديوات ارفدوٌبٌا 

 NLP    دب يل اربومجا ار غيٌا ارعصبٌا -

 ووس ةً اربومجا ار غيٌا ارعصبٌامسوعد مم -

 ممووس ةً اربومجا ار غيٌا ارعصبٌا -

 ممووس مفادل ةً اربومجا ار غيٌا ارعصبٌا -

 فا ٌوت ارعالج بم/ ارزمك -

 م ووات االفصول ار عول -

 اداوة اريقت -

 TOT فدوٌب ارمدوبٌك -

 م ووات اراٌودة ار عورا -

 اريوش ارفدوٌبٌا

 اريعًفا ٌوت اربومجا ةً االعالل يفشكٌل  -

 اربومجا يارفدوٌب يارفع ٌل -

 اربومجا ةً ارفغٌٌو ارشمصً يارمؤسسً -

 اربومجا ةً مجول اداوة االعمول -

 والدورات التدريبية السؤتسرات والشدوات
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 ارمص/ حوت يارم وهٌل ةً دواسا ار يع االجفموعً -

ارم ظيما ارديرٌا ياالق ٌمٌا ةً مجول حايق يفمكاٌك  -

 ارموأة

  ارفم/ٌ/ االسفوافٌجً ارايمً -

   دسااااااااليل رحضااااايو يمشاااااووكا ةاااااً ارماااااؤفمو  -

 ل.5102اسفوافٌجٌوت ار جوح ارسيداك / ارمو/يل 

حضاااااايو يمشااااااووكا ةااااااً مااااااؤفمو  داوة ارجاااااايدة  -

 هـ.0341ارشوم ا/ارسيداك /ة دق كو يك 

/كيالرمبيو مورٌزٌو –م فاى اراٌودة االسفوافٌجٌا   
ل 5101اغس/س  03-01   

 

ل5101-كيالرمبيو زٌومورٌ –يوشا ار مي ج اراوئد    
ل5101-كيالرمبيو مورٌزٌو- ل5151يوشا ويٌا    

ل5101-كيالرمبيو مورٌزٌو-يوشا ارفم/ٌ/ ارمؤسسً   
ل5101-كيالرمبيو مورٌزٌو-يوشا اداوة ارمعوةا    

ارف/يٌو  عمودة-اركفوي ٌوديوة فصمٌل يفح ٌل االسفبو ا 

هـ0341-يارجيدة  
 

عمودة ارف/يٌو  – ديوة ف/بٌاوت ارحيسبا ارسحوبٌا

هـ0341-يارجيدة  
 

 ي اراعدة -ارسيداك-حضيو م فاى اراٌودة االسفوافٌجٌا

هـ0341  
 

االداوة -دواسوت ارجديى االقفصودٌا –اداوة ارجيدة ارشوم ا 

ارعالقوت ارعوما ةً اإلداوة – داوة مبودئ  –ارعوما ارماوو ا 

 م ووات ارفع ل يارف كٌو –م وهج اربحث ةً اإلداوة  –

 ياربحث.

 التدريــس )السقررات(

 يوقا ع مٌا بع ياك 

مدى ف/بٌق بعض معوٌٌو  داوة ارجيدة ارشوم ا ةً ك ٌوت 

جومعا ارمو/يل ارحكيمٌا يجومعا ارسيداك ارعورمٌا 

 مشذهرةبحهث 
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 ارموصا

 يوقا ع مٌا بع ياك

اسفوافٌجٌوت  داوة ارمياود اربشوٌا ع ى ارك وٌا  أثو 

 اإل فوجٌا بم ظموت االعمول.


