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 االسم : محمد ناجي عبد الرب عطية          الجنسية : يمني  ▪

 الجمهورية اليمنية    – محافظة لحج  - م   يافع   1960/  2/ 2:    مكان وتاريخ الميالد  ▪

 متزوج وأب لخمسة من األوالد والبنات      الحالة االجتماعية:  ▪

          2135305023رقم    إقامة          جدةأقيم في  حاليا      - : صنعاء   مقر اإلقامة  ▪

 إداريتطوير   / مستشار    صنعاء   -مساعد رئيس جامعة األندلس األهلية   :  السابقة  الوظيفة ▪

   موجه مركزي في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني   ▪

، مستحق للترقية الى استاذ مشارك  أستاذ مساعد بكلية العلوم اإلدارية في الجامعة الدرجة األكاديمية الحالية :  ▪

 منظورة أمام قسم العلوم اإلدارية بجامعة االندلس للعلوم والتقنية. قدمت بحثين وكتاب، الترقية 

جدة المملكة العربية    –باحث في المركز الدولي لألبحاث والدراسات )مداد(  العمل الحالي)مؤقتا خارج الوطن (:   ▪

 السعودية. 

 . مداد()المشرف التنفيذي لوحدة استطالع الرأي بالمركز الدولي لألبحاث والدراسات  ▪

 

 

                00966509497009   : السعودية    رقم الجوال: ▪

     drmnatiah@gmail.com   : يميلإ ▪

 https://www.facebook.com/abogassan2012محمد ناجي عطية   -د     :  فيس بوك    @DrMNAtia   : تويتر ▪

                 drmnatiah.wordpress.com    الرسمي موقع ال ▪

▪  

 

       2012: من أكاديمية السودان للعلوم   الدكتوراه في إدارة األعمال  ▪

 تطبيق عملي على حالة دراسية.   -األطروحة :  اإلدارة االستراتيجية في  الجامعات األهلية اليمنية 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

        (c.v)  السيرة الذاتية  

 

 أوال : البيانات الشخصية :

 : ثانيا : بيانات التواصل

 ثالثا: المؤهالت والدرجات العلمية:
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      2005اليمن   - : من الجامعة الوطنية الماجستير في إدارة األعمال ▪

 دراسة ميدانية.  - الواقع وآفاق التطوير -  األطروحة : البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية 

 التخصص تبريد وتكييف مركزي.  1986من جامعة عدن  البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية  ▪

 

 م    1986مهندس ميكانيكي في كهرباء يافع   ▪

 م 1998مدرس في المدرسة الثانوية الفنية بصنعاء   ▪

 م   1999   -موجه مركزي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني  ▪

 حتى اليوم   2009 وعضو مجلس جامعة    -جامعة األندلس صنعاء   - مساعد رئيس الجامعة ▪

 2008 - جامعة األندلس صنعاء   -نائب عميد كلية العلوم اإلدارية ▪

 . مع االحداث( ) تعلق العمل به  2015عميد كلية العلوم االدارية في جامعة االندلس  صدر قرار بتعييني ك ▪

 2007 - جامعة األندلس صنعاء  - األعمال  رئيس قسم إدارة  ▪

 2007 جامعة األندلس صنعاء  -مدير شئون الطالب وعضو مجلس الجامعة   ▪

 حتى اآلن   2006   بكالوريوس مستوى  ،  صنعاء -جامعة األندلس - عضو هيئة تدريس بكلية العلوم اإلدارية   ▪

 حتى اآلن.  2014 مستوى الماجستير صنعاء   -جامعة األندلس  - عضو هيئة تدريس بكلية العلوم اإلدارية   ▪

 2009 صنعاء  -مؤسس ومدير معهد الماهر للتدريب والتطوير اإلداري   ▪

    2014  صنعاء   – مؤسس ومدير عام دار المهارات لالستشارات والتطوير االداري  ▪

 كبير مدربين لدى البورد العربي والبورد البريطاني   ▪

 . حتى اآلن 2006وإعادة هيكلة المنظمات الخيرية في عموم اليمن إداري  مستشار تطوير  ▪

 2016    - مقيم معتمد لدى جائزة التميز في العمل الخيري في المملكة العربية السعودية  ▪

 حتى اآلن  2009االستراتيجي لدى العديد من منظمات القطاع الخيري مستشار البناء المؤسسي والتخطيط  ▪

 دارية والتنمية البشرية التخصصات اإلمعد ومقدم برامج تلفزيونية في  ▪

 

 

 التدريس الجامعي: 

 م 2015ماجستير المرتبة األولى كأفضل عضو هيئة تدريس في مستوى الحاصل على  ▪

   2009منذ عام  في مستوى البكالوريوس المرتبة الثانية كأفضل عضو هيئة تدريس  حاصل على  ▪

 أتقن مهارات تأليف الكتب الجامعية بنظام الوحدات التعليمية.  ▪

   . عداد البحوث  العلمية الجامعيةإمهارات البحث العلمي واتقن  ▪

عداد وتحكيم خطط البحث  وأ الدراسات العليا طالب األكاديمية لبحوث الشراف على اإلمهارات اتقن  ▪

 . خدمات الباحثين غيرها من العلمي وتحكيم االستبيانات و

 رابعا : الخبرات العملية:

 خامسا : القدرات والمهارات :
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 مجال التدريب: 

 2012البورد العربي لالستشارات  والتدريب والتنمية البشرية مكتب الكويت  لدىمدربين  كبير  ▪

 BPCTكبير مدربين لدى البورد البريطاني للتدريب واالستشارات  ▪

التابعة   منظمة التمويل    IFCو    SMEPSالتابعة لوكالة   BUSINESS EDGEمدرب مدربين من  ▪

 . للبنك الدولي لتمويل المشاريع الصغيرة واألصغر 

 IBDL-YEMENفي الرخصة الدولية لقيادة األعمال   MASTER TRAINERكبير مدربين   ▪

   2009مدرب محترف من االتحاد العربي للتدريب )القاهرة(    ▪

 . مهارات تحليل االحتياجات التدريبية ▪

  تحليل   من واقع المتنوعة التي تهتم بتطوير القادة والمدراء واإلداريين أصمم وأنفذ البرامج التدريبية  ▪

 االحتياجات التدريبية. 

 : داريةاإل مجال االستشارات

 NGOsالبناء المؤسسي في القطاع الخيري ومنظمات المجتمع المدني  التطوير اإلداري ومستشار  ▪

 BSC+ بطاقة االداء المتوازن    SWOT التخطيط االستراتيجي بتقنية مستشار ▪

 2012الرياض  - جامعة الملك سعود   DCAالتخطيط االستراتيجي وفق منهجية  خبير في  ▪

   .واللوائح االدارية   ساسيةاألمهارات إعداد اللوائح والنظم  ▪

 والئحة الصالحيات.   ل التنظيمية والتوصيف الوظيفي مهارات تصميم الهياك ▪

   . وفق مواصفات الجودة  مهارات إعداد وتبسيط اإلجراءات اإلدارية ▪

 ووضع الحلول الالزمة. تشخيص المؤسسي والتحليل االستراتيجي المهارات  ▪

 . مهارات قيادة فرق العمل / قيادة ورش العمل وحلقات النقاش ▪

 2015واالعتماد في اتحاد الجامعات العربية مارس م البرامج األكاديمية من مجلس ضمان الجودة  ي   مق ▪

 م   2016مقي  م معتمد لدى جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري في المملكة العربية السعودية  ▪

 

 

 2012السفارة البريطانية الخرطوم       IELTSالشهادة العالمية في اللغة االنجليزية   ▪

 2012الخرطوم   - المعاهد البريطانية  - دبلوم البرامج التطبيقية للحاسوب  ▪

 2003صنعاء   -دبلوم البرمجة اللغوية العصبية مركز اإلتقان ▪

 2015ن جامعة االندلس لعام  شهادة التفوق كأفضل عضو هيئة تدريس في برامج الماجستير م  ▪

 2013في المشاريع الصغيرة واألصغر ، مايو     smeps  &IFCشهادة مدرب مدربين من بيزنس إدج    ▪

   ISO9001:2008   Oxford    2009شهادة تأهيل المؤسسات التعليمية للحصول على شهادة الجودة  ▪

 2016المقيم المعتمد لدى جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري في المملكة العربية السعودية   شهادة  ▪

 :الحاصل عليهاالشهادات المهنية   أبرز سادسا :
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في ورش عمل تقييم البرامج األكادية التابعة التحاد الجامعات العربية في االردن   شهادات مشاركة   ▪

 والخرطوم 

 2014شهادة توصيف البرامج االكاديمية جامعة االندلس مارس  ▪

 2014توصيف المقررات الدراسية جامعة االندلس يوليو  شهادة  ▪

 2010قيادة لجنة التخطيط االستراتيجي في جامعة األندلس للعلوم والتقنية   شهادة في  ▪

من البورد العربي لالستشارات   التطوير المؤسسي التخصصي البناء و في متخصص  شهادة خبير تدريب  ▪

 . 2020يونيو   مصرمكتب  –والتدريب والتنمية البشرية  

  –البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنمية البشرية صي التعليم والتدريب عن بعد من شهادة اختصا ▪

 . 2020يونيو   مصر مكتب 

 

 

 التدريس الجامعي والتأليف والبحث العلمي: 

 م 2006بكالوريوس وماجستير ( منذ  أعمل في حقل التدريس الجامعي )  ▪

 م  2004يافع    – المفلحي  –نشاء مدرسة الهدى الثانوية إ شاركت في  ▪

 . وتصميم وتحكيم االستبانات لطالب الدراسات العلياوخطط البحث  العلمية البحوث على العديد من ت شرفأ ▪

 ألفت عدد من الكتب الجامعية تدرس في جامعة االندلس.  ▪

 الكتب والبحوث في مجال التخصص . ألفت عدد من  ▪

 جال التدريب: م

 شخص من مستويات مختلفة في اليمن والدوحة والخرطوم .  2000دربت قرابة   ▪

 في قناة اإليمان و قناة طيبة بالخرطوم وقناة رشد الفضائية   في القيادة القرآنية سجلت حلقات  ▪

 بية للعديد من المؤسسات عملت على تحليل االحتياجات التدريبية وتنفيذ البرامج التدري ▪

   . مديرا في أمانة العاصمة صنعاء 90شاركت في تدريب مهارات التخطيط االستراتيجي والتشغيلي لعدد   ▪

 .  2015مدراء عموم مديرية حضرموت الوادي والصحراء من  50عدد  صممت ونفذت برنامج تدريبي ل ▪

 صممت العديد من الحقائب التدريبية االحترافية في مختلف المجاالت االدارية والتربوية.   ▪

 ساعة ونفذ للعديد من الجهات  في اليمن.  70صممت ونفذت دبلوم المهارات االدارية التخصصية  ▪

 مجال االبحاث والدراسات: 

 :د ()مدا ضمن عملي في المركز الدولي لألبحاث والدراسات 

 بالعديد من الدراسات واالبحاث المتعلقة بواقع القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية. شاركت  ▪

 إدارة المشاريع االحترافية.  PMPعملت كمدير للمشاريع البحثية ضمن منهجية  ▪

 سابعا : االنجازات واألعمال التطويرية:
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حتى يونيو   مداد (  ) للمركز الدولي لألبحاث والدراسات تابعة   (  مشروعا بحثيا11عدد )  درت أو أشرفت  ▪

 ي وحدة استطالع الرأي بالمركز من خالل موقعي ف والزال العمل مستمرا  2020

 جال االستشارات االدارية: م

 صممت نظام والئحة مركز األندلس للتدريب والتنمية  ▪

   . صندوق المنح لجامعة األندلسصممت نظام والئحة   ▪

 صنعاء  - شاركت في قيادة فريق التخطيط االستراتيجي لجامعة األندلس  ▪

 . ماليزيا فيللطالب لمنح للدراسة الجامعية ومتابعة وتقييم  ا تأسيس في  ي اإلجرائصممت الدليل  ▪

 . 2009صممت الدليل اإلجرائي الشامل لمؤسسة الفتاة اليمنية  ▪

للتخطيط االستراتيجي وتصميم الهياكل التوصيف الوظيفي واللوائح واالنظمة بواسطة فريق  ق فر اشرفت على ▪

 2014دار المهارات لالستشارات والتطوير منذ   

شاركت في تقييم المشاريع الخيرية  المتميزة في المملكة العربية السعودية ضمن جائزة السبيعي للتميز في   ▪

 العمل الخيري 

 2015ثم    2009سي لمؤسسة روافد الخيرية سيئون شاركت في البناء المؤس ▪

  20سيئون حضرموت )   – شاركت في اعداد النظام االساسي والالئحة التنظيمية للجنة االغاثة المشتركة  ▪

 . مؤسسة خيرية( 

للقرآن  لجمعية تاج   BSCشاركت في تحكيم و إعادة تصميم الخطة االستراتيجية بنظام بطاقة االداء المتوازن   ▪

 في المملكة العربية السعودية. الكريم بحافظة تربة 

لمؤسسة جسور اليمنية ) ثالثة   مع الخطة االستراتيجية واللوائح االدارية   دليل االجرائي الشاملصممت ال ▪

 مجلدات(.

بحاث والدراسات  الدليل االجرائي لوحدة استطالع الرأي في المركز الدولي لأل أشرفت على تنفيذ  صممت و  ▪

 مداد()

 

 

دارة( لما يقرب  ج التدريبية في مجال التخصص ) اإلقائمة من الدورات والبرام تخطيط وتنفيذ دي القدرة على ل

دورات تطوير   ،  الدورات التخصصية   ، الدورات اإلدارية واإلشرافية ، الدورات القياديةفي عنوان    50من 

 وفيما يلي نماذج منها :   دورات أخرى متنوعةالدبلومات المتخصصة، و ، الذات 

 

 تأصيل نظري ومنهج تطبيقي.  االدارة االستراتيجية  متقدمة في  مفاهيم  •

 Pfeifferمنهجية فايفر و   BSCمبادئ التخطيط االستراتيجي بمنهجية بطاقة األداء المتوازن  •

 . المدني   لقادة منظمات المجتمع  تطوير المهارات القيادية •

 تعزيز الفعالية القيادية من خالل بناء الثقافة التنظيمية والتحفيز الفعال.  •

 االستراتيجيات الفعالة في ادارة األزمات  •

 : قدمها أو التي قدمتها ثامنا : الدورات واألنشطة والورش التدريبية
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 القيادي   التفويض والتمكينمهارات  •

 الجوانب القيادية في حياة رسول هللا الى البشرية.  •

 . بالقيم والمبادئ األخالقية واإلدارة  القيادة   •

 حوكمة مجالس إدارة المنظمات المفاهيم واألدوات والممارسات.  •

 . عمال إدارة األ األساسية األكثر أهمية في مبادئ ال •

 . لتنظيم اإلداري القواعد األساسية ل ومبادئ  ال •

 الوصف الوظيفي وكتابة الهياكل التنظيمية  مهارات تصميم  •

 الناجح. البناء المؤسسي قواعد  •

 . المدني  لمنظمات المجتمع مبادئ التخطيط التشغيلي  •

 . األعمال  منظمات ة في إدار األساليب اإلدارية الحديثة  •

 NGOSاألفكار اإلبداعية في حلول المشكالت المستعصية   •

 KPIsمؤشرات األداء وإدارة تصميم   •

 ادارة الموارد البشرية الفعالة استراتيجيات  •

 NGOsتطوير القدرات القيادية لقادة المنظمات غير الربحية   •

 EFQMمعايير التميز المؤسسي للقطاع الخيري وفق جائزة التميز األوربية   •

 . إدارة المشاريع مبادئ وأسس  •

 NGOsدبلوم المهارات االدارية واإلشرافية التخصصية   •

 دبلوم إدارة الموارد البشرية  •

 TOTإعداد المدرب المحترف برنامج  •

 

 

 م 2006كتاب مطبوع دار اإليمان اإلسكندرية    -البناء المؤسسي في المنظمات الخيرية  - كتاب  •

 م 2012رسالة دكتوراه غير منشورة  -تطبيق مبادئ اإلدارة االستراتيجية في الجامعات األهلية   - رسالة  •

مطبوعات دار الوفاق عدن  كتاب منشور من  – مبادئ وقواعد اإلدارة الحديثة في األمثال الشعبية  - كتاب  •

2014 

 2013  جامعة االندلس  مطبوعات كتاب منشور من  –مقرر جامعي  -مبادئ إدارة األعمال  - كتاب  •

 2014  مطبوعات جامعة االندلسكتاب منشور من  - مبادئ اإلدارة االستراتيجية  مقرر جامعي   - كتاب  •

   الطبع  كتاب تحت  -مقرر جامعي    - إدارة الموارد البشرية  - كتاب  •

االردن  –الزيتونة مقدم لمؤتمر االبتكار في االعمال جامعة بحث ، في االسالم  دارة االبتكار إ - بحث  •

 م 2015

مقدمة للملتقى الثقافي األول  ورقة عمل ،  التمويل الخيري العقبات المعاصرة والحلول البديلة - بحث  •

الرياض، تنفيذ مركز   –، إشراف وتمويل مؤسسة نداء الخير 1428للمنظمات والجمعيات الخيرية، صنعاء 

 . صنعاء  - االتقان للتدريب والتطوير 

 : بحوثوال  تاسعا  : الكتب



 8من  7الصفحة  

 

)بحث   وأثرها على الروح المعنوية لديهم    ضبط دوام العاملين في   أجهزة البصمة اإلليكترونية  كفاءة استخدام •
 ترقية منشور في مجلة جامعة االندلس للعلوم والتقنية(. 

 

 

 م   2009اكتوبر  12  – 10   لمؤتمر الثالث للتعليم العالي صنعاءا •

األعمال جامعة الزيتونة االردن ، ورقة عمل بعنوان : االسالم وادارة   إلدارةالمؤتمر السنوي الرابع عشر  •

 . 2015نيسان)ابريل (   22- 20االبتكار دالالت ونماذج واقعية

- 15تنظيم اتحاد الجامعات العربية    –االردن  – عمان   –ورشة عمل التقييم الذاتي للبرامج االكاديمية   •

 2013/يونيو/ 16

االردن ، تنظيم اتحاد   – عمان   - ، جامعة الزيتونة ورشة عمل اعداد المقومين الخارجيين والزيارات الميدانية  •

 م   2013نوفمبر    4- 2الجامعات العربية  

  ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  –التقويم الخارجي للبرنامج األكاديمي تطبيق عملي ميداني  ورشة عمل  •

 2015مارس  17- 14تنظيم اتحاد الجامعات العربية 

  حلقة نقاش ، بعنوان ) التمويل الخيري( ، ضمن برنامج الملتقى الثقافي األول للمنظمات والجمعيات الخيرية،  •

  -الرياض تنفيذ مركز اإلتقان للتدريب والتطوير -م، إشراف وتمويل مؤسسة نداء الخير2007صنعاء اليمن  

   صنعاء

-  22جامعة االندلس  –بعنوان: تطوير البرامج االكاديمية، مواصفات البرنامج وتوصيف المقرر  ورشة عمل  •

   2014مارس  24

   2014يوليو   14جامعة االندلس   - ورشة عمل بعنوان : توصيف المقررات الدراسية  •

 2009يناير   لكليات وأقسام الجامعة  كيفية إعداد الرؤية والرسالة    ورشة عمل للتدريب على  •

مناقشة واقرار النظام االساسي والالئحة الداخلية واعداد مالمح الخطة االستراتيجية  ورشة عمل بعنوان :  •

 2015لجنة االغاثة المشتركة سيئون حضرموت ديسمبر   المستقبلية

  – أفريقيا الخرطوم  في  اإلنساني الخيري العمل مؤسسات  إدارة في الحديثة عمل بعنوان : االتجاهات  ورشة •

 . م  2014 مايو  23تنظيم االتحاد العالمي للمؤسسات االنسانية  

 ألعضاء المجلس. ورش عمل المجلس السعودي للجودة  •

 

 عضو مجلس جامعة االندلس للعلوم والتقنية  ▪

 عضو مجلس أمناء جامعة القلم للعلوم اإلنسانية والتطبيقية ▪

 BPCTاني لالستشارات والتدريب  البورد البريطعضوية  ▪

 عضو مجلس إدارة قناة رشد الفضائية  ▪

 عضو ومدرب مدربين لدى البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنمية البشرية   ▪

 العضويات::  حادي عشر

 المؤتمرات وورش العمل التي شاركت فيها :عاشرا : 



 8من  8الصفحة  

 

 عضو ومدرب مدربين لدى األكاديمية الدولية للتدريب واالستشارات )القاهرة(  ▪

 ACAة العربية للعلوم المتطورة والتدريب واالستشارات ي كاديمعضو األ ▪

 القاهرة  -عضو االتحاد العربي للتدريب  ▪

 عضو المجموعة العربية للتنمية البشرية   ▪

 / http://www.hrdiscussion.comعضو المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية  ▪

 Training & Development Arab   #TDArabعضو المجمع العربي لتعزيز منظومة التدريب والتطوير  ▪

 القاهرة  عضو االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية  ▪

 عضو منظمة سالكون للتدريب والمنح التعليمية   ▪

 عضو أكاديمية سفراء التنمية العرب  ▪

 / Arab Management Network   http://www.arabmn.comعضو الشبكة العربية لإلدارة  ▪

 ACAة العربية الكندية للتدريب واالستشارات المتطورة  ياألكاديم المجلس االستشاري في عضو  ▪

 
 

 التدريب اإلداري المتخصص لكافة المستويات اإلدارية. تصميم وتنفيذ برامج  •

 . لكافة المستويات  التنمية البشرية في مجال  والتنمية الذاتية التدريب تصميم وتنفيذ برامج  •

 االحتياجات التدريبية. تصميم البرامج التدريبية التخصصية بناء على تحليل  •

 . يم الحقائب التدريبية االحترافيةاعداد وتصم •

 . والتخطيط االستراتيجي والتطوير اإلداري تقديم االستشارات االدارية في البناء المؤسسي  •

 . ادارة الموارد البشريةمجال تقديم االستشارات االدارية في  •

 . التنظيمية والتوصيف الوظيفيتقديم االستشارات االدارية في مجال الهياكل  •

 تقديم االستشارات االدارية في مجال تصميم وتصميم اإلجراءات االدارية وفق متطلبات الجودة.  •

 بكالوريوس وماجستير. عمال مستويات في مجال إدارة األ  التعليم الجامعي  •

اإلشراف  ستبيانات ، خدمات طلبة الدراسات العليا ) إعداد ومراجعة خطط البحث العلمي، اعداد وتحكيم اال •

 . ....( ، pdfنية روخ اليكتتوفير المراجع نس  ، والمساعدة في اعداد البحوث الجامعية

 تقديم االبحاث في مختلف المجاالت، خاصة الجوانب االدارية والتعليمية والتربوية.  •

 

 وباهلل التوفيق/// 

 :على تقديم الخدمات فيهاالتي لدي القدرة  المجاالتعشر:  ثاني
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