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التعليم
 دكتوراه في التخطيط االستراتيجي إلدار العررف  ،من جامعة موناش ،استراليا.
عنوان الرسالة "التوجه االستراتيجي إلدارة المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم".
 ماجستير في إدار النظم والعرلومات ،من جامعة موناش ،استراليا .مواد  +أطروحة،
معدل  ٥.٣من .٠
عنوان األطروحة " تطوير استراتيجيات إدارة التقنية والنظم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الحجم في استراليا".
 بكالوريوس نظم مرلومات إداري  ،من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن-مرتبة الشرف
المملكة العربية السعودية.

الخبرات العملية
.1
.3
.2
.4
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وكيل ععاد السن التحضيري للجود والتطوير األكاديعي-جامر جازان منذ 3112
أستاذ مساعد في إدار نظم العرلومات ،كلي إدار األععال بجامر جازان من .٣١٠٢
محاضر بقسم الحاسب والعرلومات بكلي العجتعع ،جامر جازان من .٣١٠٢ - ٣١١٢
مريد بقسم الحاسب والعرلومات بكلي العجتعع ،جامر جازان من .٣١١٢- ٣١١٢
 تضمنت الوظيفة تصميم وتدريس منهج لمادة معالجة النصوص لتخصص
السجالت الطبية ،باإلضافة إلى تصميم معايير التقييم وتقييم الطالب بناء علي
تلك المعايير في الجانبين النظري والعملي.
مساعد تدريس بجامر موناش بأستراليا في العد ٣١٠١م إلى  ٣١٠٢م.
 تضمنت الوظيفة تدريس وتقييم الطالب لمرحلتي البكالوريوس والماجستير في
المواد التالية:






مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية (مرحلة البكالوريوس)
التجارة اإلليكترونية (مرحلة الماجستير)
المعلوماتية المجتمعية (مرحلة الماجستير)
برمجة الكمبيوتر إلدارة األعمال (مرحلة الماجستير)
تحليل وتصميم النظم (مرحلة البكالوريوس)

 .6مدير عالق العنشآت الصغير والعتوسط الحجم بعصرف الراجحي في عام  ٣١١٢م.
 تضمن العمل في هذه الوظيفة إدارة عالقة كبار العمالء للبنك في منطقة تهامة
والتي تتكون من أكثر من  ١٤فروع ،وحل مشاكلهم التمويلية واإلجرائية.
 تضمنت الوظيفة كذلك العمل التسويقي لكسب عمالء جدد ،باإلضافة لتقييم
المالءات المالية للشركات بغرض التمويل ،وإصدار الضمانات المالية.

 .7معثل عقود بشرك الكهرباء السرودي (العنطق الجنوبي ) في عامي  ٣١١٢و .٣١١٢
 حصلت على جائزة الموظف المثالي لعام  ٥٤٤٣م في إدارة العقود.
 تضمن العمل في هذه الوظيفة اإلعداد واإلشراف على مذكرات العقود ،تأهيل
المقاولين ،دراسة العطاءات وتقييمها ،التفاوض مع المقاولين ،ومتابعة جميع
إجراءات العقود القانونية.

 .8محلل نظم -شرك الكهرباء السرودي (العنطق الشرقي ) ،قسم العوارد البشري في عام
 ٣١١٢م( .تدريب تراوني 7 -أشهر).
 تضمنت الوظيفة تصميم نظام إلدارة التذاكر لموظفي الشركة.
 .9مدرب متراون مع ععاد خدم العجتعع لتقديم دورات تدريبي في العجال اإلداري:
 دورات في التخطيط االستراتيجي
 دورات في القيادة واإلبداع اإلداري
 دورات في اإلدارة باألهداف

البحوث والنشر
 مجاالت االهتعام البحثي:
 oاستراتيجية إدارة المعرفة
 oإدارة المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
 oاستراتيجيات تقنية المعلومات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم
 oالتجارة اإلليكترونية.
 قمت بالمشاركة في مراجعة وتحكيم األبحاث المنشورة في المؤتمرات التالية:





مؤتمر الباسيفيك وآسيا لنظم المعلومات – 2902
المؤتمر األسترالي لنظم المعلومات – 2902
مؤتمر هاواي الدولي لعلوم النظم2902 -
المؤتمر الدولي لتطوير نظم المعلومات2902-

 الرسائل:
 نايف أزيبي ( )9002تطوير استراتيجيات تقنية المعلومات في المنشآت الصغيرة
والمتوسطة الحجم بدولة استراليا .رسالة تكميلية لنيل درجة الماجستير ،جامعة موناش
 نايف أزيبي ( )9002التوجه االستراتيجي إلدارة المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الحجم ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة موناش

 البحوث العنشور :
 نايف أزيبي ،جولي فيشر ( )9004اكتشاف واستغالل المعرفة كأطر استراتيجية إلدارة
المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ورقة قبلت ونشرت في المؤتمر
األسترالي الخامس والعشرين لنظم المعلومات ،أوكالند ،نيوزلندا.
 نايف أزيبي ،جولي فيشر ،كيري تانر ،كادي قاو ( )9004العالقة بين استراتيجيات إدارة
المعرفة وتقنية المعلومات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ورقة قبلت ونشرت
في المؤتمر الدولي السابع واألربعين لعلوم النظم ،هاواي ،أمريكا.
 نايف أزيبي ،جولي فيشر ،كيري تانر ،كادي قاو ( )9002مصادر المعرفة وعالقتها بتقنية
المعلومات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ورقة قبلت ونشرت في المؤتمر
األسترالي الرابع والعشرين لنظم المعلومات ،ملبورن ،استراليا.

 نايف أزيبي ،جولي فيشر ،كيري تانر ،كادي قاو ( )9009تطوير إطار نظري الستراتيجيات
إدارة المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ورقة قبلت ونشرت في المؤتمر
السادس العشر لنظم المعلومات في الباسفيك وآسيا ،هو تشيه منه ،فيتنام.
 نايف أزيبي ،جولي فيشر ،كيري تانر ،كادي قاو ( )9009العالقة بين التوجه االستراتيجي
إلدارة المعرفة والتوجه االستراتيجي اإلداري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم،
ورقة قبلت ونشرت في المؤتمر االسترالي الثالث والعشرين لنظم المعلومات ،جيلونق،
استراليا.
 نايف أزيبي ،محبوب الرحيم ( )9000تصور المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في والية
فكتوريا بخصوص أطر وفوائد ومعوقات استراتيجيات تقنية المعلومات ،ورقة قبلت
ونشرت في المؤتمر الدولي الحادي عشر للتجارة اإللكترونية ،بانكوك ،تايلند.

الخبرات التدريبية











مدرب محترف معتمد من المركز العالمي الكندي
دورة مكثفة بعنوان "الالمركزية كمنهج في رسم سياسات المنظمات" ،جامعة هارفارد،
أمريكا9002 ،
دورة تدريب المدربين ،شركة سبير هيد ،دبي 9004
دورة تدريب القيادات األكاديمية ،وزارة التعليم العالي ،الرياض 9004
ورشة تطوير الخطة االستراتيجية بجامعة جازان٣١٠٢ ،م.
ورشة تطوير القيادة األكاديمية٣١٠٢ ،م ،ملبورن ،استراليا.
إدارة الجودة الشاملة٣١١٢ ،م ،لمدة  ٠١ساعة تدريبية ،شركة الكهرباء السعودية
مهارات التعلم ،جامعة الملك عبد العزيز ،مركز التطوير األكاديمي.
الخرائط الذهنية ،بإشراف معهد توني بوزان.
العديد من الدورات القصيرة في اإلبداع ،مهارات االتصال ،المبادرة ،إدارة الوقت.

الدورات التي أدربها








التخطيط االستراتيجي
إدارة المعرفة
اإلدارة باألهداف
القيادة واإلبداع اإلداري
المهارات اإلشرافية
مهارات التواصل في بيئة العمل
العديد من الدورات اإلدارية

مهارات الكمبيوتر







جميع برامج األوفيس (معالج النصوص ،اإلكسل ،األكسس ،البوربوينت)
برنامج اإلس بي إس إس للتحليل الكمي
برنامج اإلنفيفو للتحليل الكيفي
تطبيقات الفيجوال بيسك
برامج اإليميل واإلنترنت
لغة اإلس كيو إل

أنشطة أخرى







مساعد أمين جائزة جازان للتفوق واإلبداع 9002-
خبير في لجنة مخرجات التعليم لفرع "نظم المعلومات" في وزارة التعليم بإشراف المركز
الوطني للقياس والتقويم
عضو اللجنة الدائمة لتقنية المعلومات بجامعة جازان 9004-و 9002
رئيس لجنة مؤشرات األداء في الدراسة الذاتية بجامعة جازان9002-
عضو ومقرر اللجنة الدائمة للتطوير اإلداري واالليكتروني بجامعة جازان 9004-و 9002
عضو اللجنة العلمية العليا بجامعة جازان لإلشراف على الملتقى العلمي السادس 9002










عضو اللجنة العليا بجامعة جازان لإلشراف على يوم المهنة 9002
مدير إلحدى جلسات المنتدى االقتصادي األول بمنطقة جازان "المستثمرون الرواد"
عضو مجلس كلية المجتمع بجامعة جازان
عضو هيئة التقييم للملتقى الشتوي بمنطقة جازان
عضو في الهيئة اإلدارية للنادي السعودي بملبورن ،استراليا عامي ٣١١٢م و ٣١٠١م.
عضو في الهيئة اإلدارية لجمعية الطلبة السعوديين بجامعة موناش من ٣١١٢م إلى
٣١٠٣م.
المشرف الثقافي والرياضي في الملتقى العلمي للطالب الموهوبين بجامعة الملك فهد
للبترول والمعادن٣١١٠ ،م.
مشارك في برامج خدمة الحجيج في األعوام ٠٢٢٢م٠٢٢١ ،م٠٢٢١ ،م.

المعرفون:
 البروفيسور جولي فيشر  -إيميلjulie.fisher@monash.edu :
 إيميلkerry.tanner@monash.edu : د .كيري تانر
 د .بركات حمود مكرمي  -ايعيلbmakrami@gmail.com :

