
 الـســيــرة الـذاتـيــة 
 عبداهلل ملفي العرابي الحارثي: االســــــم

 الجوس ذكر الجنسية سعودي

 الكلية الجابع لها العموم اإلدارية

 القــسـم إدارة األعمال

 الجخصص الدقيق موارد بشرية
 المرثبة العلمية محاضر

 الحالي العووان نجران 
 . الواليات المتحدة االمريكية -م0202إدارة األعمال  ماجستير -

 .االمريكية المتحدة الواليات  - م0220إدارة األعمال  بكالريوس -

 المتحصدة الواليصات   -م  0222 االعمصال اداره تخصص  في دبلوم -

  . االمريكية

 ا تر اشصص ل ليصصو   جامعصص  – والقيصصاده البشصصري  المصصوارد فصصي دبلصصوم   -

  0200 ل د , بريطا يا

             TOT–2019 –شهادة في تدريب المدريب   -

     العلمية                                                                                                                       المؤهلات

 ةجامعب االداريو العموم كميو في المجتمعيو الخدمو عمى المشرف -
 6102 -6102 عام نجران  -
  نجران ةبجامع االداريو العموم كميو في اكاديمي مرشد -
 نجران ةبجامع المجتمع كميو لجنو في عضو -
 في االداريو العموم كميو في العامو العالقات لجنو في عضو -

  نجران ةجامع
 نجران ةبجامع االداريو العموم كميو في االبتعاث لجنو في عضو -
  عضو في لجنو االختبارات االنتظام واالنتساب -
  في تنفيذ مشروع التطوير في كمية العموم االداريةعضو  -
 التعميم والتعمم معيارعضو في  -
 المرافق والتجييزات معيارعضو في  -

الأهشطة الأخرى وعضوية 

 اللجان



 عضو في لجنة تنمية الميارات في كميو اداره االعمال  -

 ياإللكترون التعميمدورة تدريبيو في استخدام  -
  الفعال التقديمي العرض ميارات عن دورة  -
  عمميو مجالت في الدولي النشر واليات األبحاث جودة عن دورة  -
 الوطني النظام وفق التعميمية العممية في الجودة معايير عن دورة  -

 بالمممكة لمجودة
  قياسيا وكيفية الدراسي المقرر تعمم نواتج  عن دورة -
 الجامعي التدريس في الحديثة االستراتيجيات عن دورة  -
  ريسالتد في الحديثة االتجاىات  عن دورة -
 البرنامج مستوى عمى التعمم نواتج وتقويم قياس  عن دورة -

 والمقررات
  الدراسية والمقررات البرنامج توصيف  عن دورة -
 ممف االنجاز االلكتروني  عن دورة -
 دورة في نظام البالك بورد مسنوى متقدم -
  6101دورة ادارة الموار البشرية في ظل رؤية  -
 دورة في كتابة التقارير وعرض البيانات -
 ورشة عمل العداد خطة البحث العممي -
 ورشة عمل خطة االعتماد المطور -
 ة في توصيف المقررات بالشكل الحديثورشة تدريبي -
نغرس شجرة  -في نشاط  خدمة مجتمعية بعنوان  ومشاركة فعالية -

وورش  الدورات الجدريبية

 /هدوات/ فعالياتالعمل



 

 لبني وطن 
 ل التطوعي واىميتة لمفرد والمجتمعندوة بعنوان العم -

       اإلدارة مبادئ -
التسويق مبادئ -  
التسويق إدارة -  
  المستيمك سموك -
                البشرية الموارد إدارة -
المشروعات وتقييم الجدوى دراسات -  

 -نظرية التنظيم  
ميزيةنجاال بالمغة االدارية النصوص -  
                            

 الجدريــس )المقررات(

amalharthiy@nu.edu.sa  الجواصل 


