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Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry Of Education 

Najran University 

College of Administrative Science girls  

من خالل برنامج معتمد في  التميز العلمي واألكاديمي "الرؤية:

إدارة األعمال يشبع رغبات الطالب والطالبات ويلبي احتياجات 

 سوق العمل ومتطلبات التنمية

" 

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

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

 

 

 الـســيــرة الـذاتـيــة 
ــم ـــ      ثريا حدن فرح دمحم: االسـ

 الجشس: انثى الجشدية: سهدانية
 الحالة االجتساعية  غير متزوجة 

 السيالد مكان وتاريخ 3/9/7991الخرطهم  الدهدان
 الكمية التابع لها كمية العمهم االدارية

 القــدـم ادارة االعسال
 التخرص الدقيق تدهيق

 السرتبة العمسية ستاذ مداعدا
 الترقية تاريخ 71/3/4172

السسمكة العربية  –جامعة نجران  –كمية العمهم االدارية 
 الدعهدية

 الحالي العشهان

                      العمسية                                                                                                      السؤهالت دكتوراه
 1002منذ  -السودان  –العمل في جامعة النيلين 

بكليللة التجللارم جامعللة النيلللين  األكللاديميالعمللل فللي المكتلل  

العملللل كاسلللتاذ مسلللاند  متعلللاون   ، 1022الللل  1004منلللذ

بجامعلللة النيللللين كليلللة التجللللارم مسلللل ادارم األنملللال للعللللال 

العللللللول  العملللللل كاسلللللتاذ مسلللللاند بكليلللللة ل، 1022-1023

  1024اإلدارية جامعة نجران منذ العال 

 الهظيفي واألكاديسي التاريخ

 السشح والجهائز السحمية أو العالسية -

عزه وحدة الجهدة ، عزه لجشة مراجعة تهصيفات مقررات 
قدم إدارة األعسال ، عزه وحدة اإلرشاد األكاديسي ، 

ي عزه لجشة تديير االمتحانات الشهائية لمفرل الدراس
، األرشيف، عزه لجشة  هـ 7239/7231الثاني لمعام 

 االختباريةعزه لجشة القياس ، عزه لجشة مراجعة الهرقة 

 األنذطة األخرى وعزهية المجان
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، عزه  21-39، مشدقة لجشة تشسية السهارات بالكمية لمعام 
،  21-39لجشة استالم ممفات السقرر لمفرل الثاني العام 

، عزه السجمس  27-21عزه لجشة التعميم والتعمم لمعام 
لجشة اعداد تقرير اتداق البرنامج مع عزه  ،العمسي لمقدم

 7224العام الجامعي  متطمبات االطار الدعهدي لمسؤهالت
 هـ 7223 –
 الجامعي، لألستاذالسهشي  األداءدورة تدريبية لتطهير / 7

 نم :الشيمينبجامعة  األكاديسي والسهشير مركز التطهي
 .8/2/4172حتى  49/3/4172

/ دورة تدريبية عن إعداد االختبارات الجامعيـة وفـق معـا ير 4
 نجـــــــــران،عســـــــــادة التطـــــــــهير والجـــــــــهدة بجامعـــــــــة  الجـــــــــهدة،

 .هـ 3/4/7239
ـــــة عـــــن الهجـــــهد 3 ـــــى السشرـــــات  األكـــــاديسي/ دورة تدريبي عم

 نجـــــــران،عســـــــادة التطـــــــهير والجـــــــهدة بجامعـــــــة  االفتراضـــــــية،
 هـ. 71/5/7221

تدريبيـــة عـــن تهصـــيف رـــرامج الدراســـات العميـــا وفقـــا / دورة 2
 نجـران،عسادة التطـهير والجـهدة بجامعـة  ،NCAAAلسعا ير 

 هـ. 7221/ رجب /  73-72
/ المقاء العمسي الرابع تحت شعار جامعة نجران ودورها في 5

عامــا مــن العطــاء، كميــة العمــهم اإلداريــة بجامعــة  73التشسيــة 
 هـ.  7221رجب /  نجران،

 والدورات التدريبية سرات والشدواتالسؤت

 / نظل المعلومات2/ ادارم العمليات 1/ مبادي التسويق 2

 / العالمات العامة في اإلدارم4 / القيادم اإلدارية3 اإلدارية
 التدريــس )السقررات(
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/ التجارم 8/ الريادم في األنمال 7 / سلوك المستهلك5

/ المدخل لعلل االدارم9 االلكترونية  

عــددها التاســع رتــاريخ  فــيالمللدير رمللة منرللورم بمجلللة و/ 2
 – اإلدارمملللللن مركللللل  ت لللللوير  والصلللللادرم 4172مـــــا ه 

  الخر ول –السودان 

 الدراسات العليا بجامعة النيلين كلية مجلةب منرورم/ ورمة 1

 1027أغس س  السودان، –

 البحهث والسؤلفـــات


