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المؤهالت العلمية:
دكتوراه في نظم إدارة المعرفة واالستراتيجية
ماجستير في إدارة المعلومات والنظم
بكالوريوس في إدارة نظم المعلومات
السعودية.

جامعة موناش ،أستراليا.
جامعة موناش ،أستراليا.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة العربية

الخبرات العملية:
وكيل جامعة جازان للتطوير وريادة األعمال (- 2020اآلن)
عميد التطوير األكاديمي ،جامعة جازان ()2019-2015
















قيادة مشروع االعتماد الجامعي (تم الحصول على االعتماد)
تطوير وتنفيذ سياسات تطوير المناهج في جامعة جازان
تطوير وتنفيذ معايير وسياسات ممارسات الجودة
تطوير وتنفيذ سياسات اعتماد البرامج األكاديمية
قيادة مشروع ضمان الجودة (  23كلية )
تطوير وتنفيذ مشروع سياسات التدريب
تطوير ومراقبة تنفيذ الخطط االستراتيجية والتنفيذية لجامعة جازان
رئاسة فريق إدارة التغيير لتطبيق منهجية بطاقة األداء المتوازن
إجراء تحليل االحتياج التدريبي ووضع خطط وحقائب التدريب لألكاديميين
تصميم وتنفيذ خطط التطوير ألعضاء هيئة التدريس ( 3000عضو هيئة تدريس)
تقديم دورات تدريبية لإلدارة العليا والمتوسطة
تطوير وأتمتة وقياس مؤشرات األداء الرئيسية بالجامعة
قيادة مشروع إعادة الهيكلة التنظيمية
المشاركة في تطوير ورصد استراتيجية تقنية المعلومات
قيادة ورئاسة منتدى الجودة الخامس

وكيل عمادة السنة التحضيرية ،جامعة جازان ()2013-2015






تطوير وتنفيذ مشروع إدارة بيانات برنامج السنة التحضيرية ( 300موظف و 6000طالب)
رئيس فريق إدارة التغيير لتطبيق مشروع PYP IS
إدارة مشروع تطوير المناهج ومشروع تقييم وإعادة هيكلة برنامج السنة التحضيرية
قيادة مشروع التقييم الذاتي والدراسة الذاتية للسنة التحضيرية
تطوير وإدارة ممارسات الجودة في السنة التحضيرية.

أستاذ مساعد في إدارة نظم المعلومات بجامعة جازان 2019-2013 -
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 تطوير وتصميم وتدريس مقررات في كل من األعمال وتقنية المعلومات
 المشاركة في تطوير السياسات الخاصة بتقييمات المقررات وتحسينها
 مستشار كلية إدارة األعمال في مشروع االعتماد مع منظمة AACSB

مساعد تدريس في إدارة األعمال ونظم المعلومات ،جامعة موناش ()2010-2013

 تطوير وتقديم وتدريس مقررات ومشاريع في نظم المعلومات للطالب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات
العليا

محاضر في نظم المعلومات اإلدارية بجامعة جازان ()2009-2013
 تطوير وتقديم وتدريس مقررات ومشاريع في نظم المعلومات للطالب
 المشاركة في اللجان الدائمة بالجامعة

معيد في نظم المعلومات اإلدارية بجامعة جازان ()2007-2009

 مراجعة وتطوير مقررات الدبلوم لكليات المجتمع
 إنشاء نظام كلية المجتمع للتعليم والتعلم
 تطوير وتقديم وتدريس مقررات ومشاريع في نظم المعلومات لطالب التعليم المهني

مدير عالقات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،بنك الراجحي ،المملكة العربية السعودية ()2006
 إدارة عالقة مصرف الراجحي بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة تهامة ( 10فروع)
 تقييم القدرات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الحلول
 إدارة محفظة كبار الشخصيات واإلشراف على أنشطة المبيعات

ممثل العقود ،الشركة السعودية للكهرباء ()2005-2006









حاصل على جائزة أفضل موظف لعام .2005
إعداد العطاءات ،وتطوير مواصفات طلبات تقديم العروض
قيادة التفاوض مع المقاولين ومقدمي العروض
إدارة جميع القضايا المتعلقة بالعقود مع كيانات داخلية وخارجية
محلل نظم ،الشركة السعودية للكهرباء ()COOP TRAINING) (2003
تحليل وتصميم وتنفيذ نظام إدارة التذاكر لموظفي الشركة.

أبرز الشهادات والدورات:







شهادة المحترف في بطاقات األداء المتوازن ،معهد بطاقة األداء المتوازن ،جامعة جورج واشنطن ()2019
شهادة المحترف في إدارة التغيير2019 ،PROSCI ،
جعل الالمركزية تعمل :بالنسبة لصانعي السياسات والقيادات ،جامعة هارفارد 2015
التخطيط االستراتيجي على منهجية  .DCAمركز القيادة اإلبداعية2018 ،
تدريب المدربين ،مؤسسة سبيرهيد ،دبي،
تحليل االحتياجات التدريبية .جامعة جازان
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مهارات التعلم في جامعة الملك عبد العزيز (مركز تطوير التعليم).
قياس األداء العالي ( ،)MTHPمركز القيادة اإلبداعية،
مؤشرات األداء الرئيسية والمقارنة المعيارية .جامعة جازان
 6سيغما (الحزام األخضر) ،دراسة  6سيجما
إدارة الجودة الشاملة ،الشركة السعودية للكهرباء
التعليم القائم على الكفاءة ،جامعة جازان،
القيادة األكاديمية ،وزارة التعليم العالي ،الرياض،
ورشة تطوير القيادة األكاديمية ،وزارة التعليم العالي ،أستراليا،

أهم النشاطات أخرى :

















رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي ( ،)SPSCجامعة جازان
رئيس لجنة الخطة التنفيذية ( ،)APSCجامعة جازان
رئيس اللجنة الفنية للتدريب2018 .2017 ،2016 ،
رئيس لجنة جائزة جامعة جازان للتميز2019- 2016 ،
نائب الرئيس لجائزة منطقة جازان للتفوق واالبداع- 2014 ،اآلن
عضو لجنة خبراء نظم المعلومات ،مركز قياس ،المملكة العربية السعودية
رئيس لجنة نظم إدارة الجودة ،جامعة جازان
مدرب في التخطيط االستراتيجي والقيادة وإدارة المعرفة (جامعة جازان ،التعليم ،المنظمات غير الربحية،
إلخ)
عضو اللجنة الدائمة لتقنية المعلومات)2014-2018( ،
عضو اللجنة الدائمة للتطوير اإلداري وااللكتروني،
مدير جلسات منتدى جازان االقتصادي ،أرامكو.2015 ،
مدير جلسات منتدى جازان للشركات الصغيرة والمتوسطة ،مجلس شباب جازان.2017 ،
عضو منظم في مخيم جازان الشتوي ،مدينة جازان.2014 ،
عضو مجلس إدارة في النادي السعودي في ملبورن ()2008-2009
عضو مجلس إدارة جمعية الطالب السعوديين بجامعة موناش ()2009-2012
المشرف الثقافي على اللقاء العلمي للطالب الموهوبين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.2001 ،

أهم مجاالت التدريب التخصصية:
 القيادة المؤسسية
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التخطيط االستراتيجي
إدارة المعرفة
اإلدارة التنفيذية
التطوير المؤسسي
قياس وتطوير األداء

مهارات الحاسب اآللي:





محترف في استخدام تطبيقات األوفيس
محترف في استخدام برنامج  SPSSللتحليل الكمي و  NVivoللتحليل النوعي
لغة ()SQL
تطبيق Visual Basic

النشر العلمي:
االهتمامات البحثية:
 إدارة المعرفة ،استراتيجية إدارة المعرفة ،استراتيجية تكنولوجيا المعلومات ،تكنولوجيا المعلومات في
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الرسائل العلمية:
 نايف أزيبي ( ) 2013التوجه االستراتيجي إلدارة المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،رسالة
لنيل درجة الدكتوراه ،جامعة موناش.
 نايف أزيبي ( ) 2009تطوير استراتيجيات تقنية المعلومات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بدولة
استراليا .رسالة تكميلية لنيل درجة الماجستير ،جامعة موناش.
األبحاث المنشورة:






نايف أزيبي ( ) 2019انتشار إدارة المعرفة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم بالسعودية ،المجلة
الدولية للمعلومات وإدارة المعرفة ،المجلد  ،9العدد 4
نايف أزيبي ) 2018( ،أثر قدرات وعمليات إدارة المعرفة على أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،من
خالل إدارة المعرفة ،مجلة بيزنس انفورماتيكس  ،Business Informatics Journalالمجلد  ،11العدد 3
نايف أزيبي )2018( ،دور تكنولوجيا المعلومات في العالقة بين تبادل المعرفة وأداء األكاديميين ،مجلة أسيا
والباسفيك لنظم المعلومات ،المجلد  ،28العدد 4
نايف أزيبي ) 2018( ،تأثير إدارة المعرفة على تبني األعمال اإللكترونية في الشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم بالسعودية ،المجلة الدولية للمعلومات وإدارة المعرفة ،المجلد  ،8العدد 4
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نايف أزيبي وأحمد الحازمي ( ) 2018ممارسات إدارة المعرفة في الجامعات الناشئة بالمملكة العربية
السعودية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،المجلد  ،16العدد .1
نايف أزيبي )2016( ،دور تقنية المعلومات في تحسين قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من
خالل إدارة المعرفة ،ورقة قبلت ونشرت في مؤتمر  ،IBIMAسيفيلس ،أسبانيا
نايف أزيبي ) 2015( ،تشارك المعرفة والتعاون في بيئة التعلم من خالل مواقع الجيل الثاني في االنترنت،
المجلة الدولية لالتصاالت ،المجلد  ،25العدد 2-1
نايف أزيبي ،جولي فيشر ( ) 2014اكتشاف 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 ( )2014العالقة 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 ( )2013مصادر المعرفة وعالقتها بتقنية المعلومات في
الم نشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم ،ورقة قبلت ونشرت في المؤتمر األسترالي الرابع والعشرين لنظم
المعلومات ،ملبورن ،استراليا.
نايف أزيبي ،جولي فيشر ،كيري تانر ،كادي قاو ( )2012تطوير 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 ( )2012العالقة 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 ( ) 2011تصور 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.

