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.دمة للمجتمع احمللي وفقا للقيم اإلسالميةرات خإكساب الطالب والطالبات معارف ومهارات يف ادارة األعمال من خالل برانمج متميز يليب احتياجات سوق العمل , وتقدمي حبوث علمية واستشا    

 جــــــــاهعــــة جنـــــــــراى

 كلية العلوم االدارية

 قسن ادارة االعوال
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 الـســيــرة الـذاتـيــة 

 رة الٌبي الحزبي  االســــــن:              ايوبى هظلح عبذ

 الجٌس : اًثً الجٌسيت : سعىديت 

 الحبلت االجخوبعيت  عذد أفزاد األسزة -

 هكبى  وحبريخ الويالد 

 الكليت الخببع لهب  اإلداريتكليت العلىم 

 القــسـن قسن إدارة اعوبل 

 الخخظض الذقيق حسىيق

 الوزحبت العلويت هحبضز 

 الخزقيت حبريخ هـ 91-6-9141

 الحبلي العٌىاى ، سكي أعضبء هيئت الخذريس ًجزاىجبهعت 

     العلويت                                                                                                                       الوؤهالث MBAإدارة األعوبل هبجسخيز 

 م٩١91هٌسقت قسن ادارة اعوبل هٌذ اكخىبز 

 م ٩١٩١فبزايز -  ٩١9٢هشزفت وحذة الخطىيز والجىدة  اغسطس 

 م٩١94هبيى هحبضز اكبديوي بجبهعت ًجزاى هٌذ 

 م  ٩١9٢-٩١94هشزفت وحذة الخطىيز والجىدة 

 م٩١94-٩١9٩هذيز الخخطيط والوخببعت  لشزكت ًبفب 

 الىظيفي واألكبديوي الخبريخ
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في البزًبهج ” الطعبم الوهذر” حظلج علً الوزكز األول في هشزوع -9

 .٩١96األكبديوي لجبهعت حىرًخى كٌذا عبم 

ولكت العزبيت السعىديت في ملهي هلحقيت ااالكبديوي للخوييز شهبدة حفىق وحقذيز -٩

 م٩١9١ـ/ه9419هبليزيب لعبم

 ـ ه91٩4عبذ العزيز  لعبمالولك  هي جبهعت للخوييز االكبديوي الخفىق  ةشهبد -4

 ـ ه91٩1عبذ العزيز  لعبمالولك هي جبهعت للخوييز االكبديوي الخفىق  ةشهبد -1

 الوٌح والجىائز الوحليت أو العبلويت

 ٩١94 عبم االداريت العلىم كليت في الخخطيط لجٌت في عضىة

 ٩١91 عبم اإلداريت العىم لكليلت والخىظيف الوقببالث لجٌت في عضىة
 األًشطت األخزي وعضىيت اللجبى
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• Conflict Management Skills, University of Toronto, Canada 

2018 

• Leadership Presence & Presentations, University of Toronto, 

Canada 2018 

• Managing People: Essentials, University of Toronto, Canada 

2018 

• Powerful Negotiation Skills, University of Toronto, Canada 

2018 

• Legal Underpinnings, Organization's Ecampus Programme, 

August 2015.  

• Trade and Development ,World Trade Organization's 

Ecampus Programme , May 2017. 

• Trade Remedies and the WTO ,World Trade Organization's 

Ecampus Programme, August 2016. 

• Trade and Environment,World Trade Organization's 

Ecampus Programme,July 2016.  

• The WTO Dissipate Settlement System, Organization's 

Ecampus Programme, April 2016.  

• Made in: Understanding Rules of Origin, World Trade 

Organization's Ecampus Programme, February 2016. 

• The WTO and Trade Economics: Theory and Policy, World 

 الوؤحوزاث والٌذواث والذوراث الخذريبيت
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Trade Organization's Ecampus Programme, August 2015.  

• WTO in 10, Organization's Ecampus Programme, August 

2015.  

• Legal Underpinnings, World Trade  Organization's Ecampus 

Programme, August 2015.  

• Introduction to the WTO , World Trade Organization's 

Ecampus Programme, August 2015. 

• Course specification according to the National Authority for 

Assessment and Accreditation University of Najran 2014  

• Modern Methods of Teaching, Deanship of Development 

and Quality,University of Najran 2013   

• Preparation of Self Study Report, Deanship of Development 

and Quality,University of  Najran 2013   

• Performance Indicators and Benchmarks, Deanship of 

Development and Quality,University of Najran 2013  
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 ادارة الخسىيق

 االًجليزيتببللغت  إداريتًظىص 

 إدارة الوٌشأث الظغيزة

  اإلدارةهٌبهج البحذ في 

 إدارة الخطز والخأهيي 

 القيبدة اإلداريت

 أطىل إدارة 

 إدارة الجىدة الشبهلت 

 الخذريــس )الوقزراث(

 البحىد والوؤلفـــبث -

  ealharbi@nu.edu.saالبزيذ االلكخزوًي الخبص ببلجبهعت:  

 


