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 الفخرية إبراهام الثُنيان، درجة الدكتوراه

 

6 Abingdon Close ،Uxbridge ،Middlesex ،UB10 0BU 

 224664 447864الهاتف المحمول: +

 abraham.althonayan@brunel.ac.ukالبريد اإللكتروني: 

 

 

 الخدمات؛ صناعة مجال في عاًما 27 عن تزيد خبرة مستشارين، كبير 

 المتقدم العالي التعليم أكاديمية في باحثين كبير (SFHEA( )التقدم قيد)؛ 

 ؛في الجامعات البريطانيه الدكتوراه لبرنامج خارجى ممتحن 

 الجديدة؛ األكاديمية للبرامج الخارجي المراجع 

 العالي؛ التصنيف ذات المجالت من العديد في التحرير إدارة مجلس عضو 

 العالمية؛ المنظمات في االستشاري المجلس عضو 

 االستراتيجية؛ التنمية مبادرات في الدولية الخبرة مجلس عضو 

 والتشغيلية؛ االستراتيجية لحلولوخبرة في احافل  سجل 

 متنوعة؛ بيئات في المستقل والعمل الفريق إطار في العمل في الواسعة الخبرة 

 األشخاص؛ بين فيما القوية والتفاوض والتواصل التحليل مهارات 

 غةلال اللغة العربية اللغة األسياسيه . باالضافه الي. بطالقة إلنجليزيةوا العربية ب التحدث 

 .الروسية

 اإلنجازات األكاديمية

 

 

 (التقدم قيد( )SFHEA) المتقدم العالي التعليم أكاديمية في باحثين كبير 2020
 (لندن برونيل جامعة) التطلع ريادة برنامج 2017

 للدكتوراه خارجى وممتحن أكاديمي تقييم جديدة، برامج 2016

 (PMP) المشاريع إدارة محترف 2008

 (كندا – QMI) الجودة إدارة قيادة مراجعة 2006

 (برونيل جامعة) االستراتيجية دارةاإل في الفخرية دكتوراهدرجة ال 2003

 (األمريكية المتحدة الواليات ، ميسوري والية جامعة) الطيران سالمة في ماجستير 1996

 المتحدة الواليات لويس، سانت جامعة) الطائرات صيانة إدارة في بكالوريوس 1995

 (كبير باحترام تحظى التي الوطنية العميد قائمة جائزة على حصل – األمريكية

 المتحدة الواليات نورثروب، جامعة) الطاقة ومحطة هيكل الطائرات في  عال دبلوم 1987

 (.األمريكية
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 المخاطر؛ أبحاث مجلة 

 البشري؛ سلوكال في الحاسوب مجلة 

 والعالي؛ اإلضافي التعليم مجلة 

 والعاطفة، لمنظمةللعمل،   الدولية المجلة (IJWOE)؛ 

 الصغيرة التجارية واألعمال الحرة لألعمال الدولية المجلة. 

 

 

 الحكومة حزب) أوتان نور حزب في االستراتيجية والدراسات السياسي التحليل مركز  كازاخستان

 (الدولي االستشاري المجلس) (الرئيسي
 المملكة

 العربية

 السعودية

 دلة مجموعة (Dallah  )دلة مجموعة والتطوير، البشرية المهارات على للتدريب 

(Dallah ()االستراتيجية والشراكات والتطوير التدريب برامج مستشاري كبير)؛ 

 BHC (والبحث والتطوير التدريب برامج مستشار )؛ 

 المملكة

 المتحدة
 ؛(واالستراتيجية واإلدارة للتسويق الرقمي االستشاري المجلس) للتعليم بيرسون 

 في المستشارين كبير) بلندنفي سفارة خادم الحرمين الشريفين  ةيالثقاف لحقيةلما 

 (.االستراتيجية والشراكات األكاديمية البرامج

 

 

 عضو مجلس إدارة التحرير في المجالت الُمصنَّفة

 عضو المجلس االستشاري

 الخبرة العملية

 حتى - 2009فبراير

 اآلن
 الجوية، الخطوط إدارة العمليات، إدارة االستراتيجية، اإلدارة في محاضرين كبير

 جامعة ،لألعمال برونيل كلية من األعمال إدارة في ماجستير التوريد، سلسلة إدارة

 .المتحدة المملكة لندن، برونيل
 قليل لعدد جديد برامج ممتحن ،(المتحدة المملكة) الدكتوراه لبرنامج خارجي ممتحن حتى اآلن –2014 يناير

 المملكة جامعات من للعديد األكاديمية للبرامج وممتحن المتحدة المملكة جامعات من

 طالب من للعديد وخارجي داخلي رئيس ممتحن ذلك، إلى باإلضافة. المتحدة

 .المتحدة المملكة جامعات من العديد في الدكتوراه

 حتى -2009 فبراير

 اآلن
 األكاديمية والمعاهد المنظمات من( 25 من أكثر) للعديد أكاديمي زائر/  مدرس

 الجامعات) وتركيا وروسيا وكازاخستان الخليجي التعاون مجلس دول في الرائدة

 (والكليات

 االستراتيجي والتغيير واإلدارة االستراتيجي والتخطيط واإلدارة القيادة عن دورات

 واستراتيجية المخاطر وإدارة الصراعات وإدارة االستراتيجي التغيير إدارة وتنفيذ

 .المبيعات وإدارة والتسويق وإدارتها التكنولوجيا

 حتى -2002 سبتمبر

 اآلن
 اإلدارية واالستشارات االستراتيجي التخطيط

 في وتقديمها وإدارتها عليها والتفاوض الدولية االستشارات من العديد بدأ 

 .استراتيجي وتنفيذ وتخطيط استراتيجية اتجاهات

 األعمال إدارة كلية (CBA)، جامعة كلية  السعودية العربية المملكة 

 المملكة ،(Buckinghamshire Chilterns )شيلترنز باكينغهامشاير
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 (.االستراتيجي التغيير دورة تنفيذ) المتحدة

  - 2002سبتمبر

 2009يناير
 جامعة ذلك في بما المتحدة المملكة جامعات بين تعاونية شراكات تطوير في نشط

 األوروبية األكاديمية والمؤسسات وروسيا الخليجي التعاون مجلس ودول برونيل

 .والخدمات الصناعة وشركات

  -2004 مايو

 2009يناير
 الدولية الجوية الخطوط مستشارين، كبير

 وتطويرها الالزمة االستراتيجيات تخطيط في الرئيس نائب مساعدة 

 ومتابعتها؛

 واألمن؛ السالمة أقسام في زميل 500 من أكثر تضم شبكة استشارة 

 التنفيذية؛ لإلدارة وتقارير تقديمى عرض إعداد 

 الشركات؛ أهداف لتحقيق ضرورية استراتيجيات وضع 

 واإلجراءات؛ السياسات أدلة وتحديث تطوير ورصد مراجعة 

 باإلدارة؛ متصلة مبادرات وتنفيذ تطوير 

 والتدقيق؛ للمراجعة داخلية برامج 10 تنفيذ 

 خارجية؛ مراجعة عمليات لثالث بالنسبة والتنسيق الوثائق إعداد 

 التنفيذية؛ العمليات مجال في ابتكاًرا 17 وتنفيذ وضع 

 البشرية الموارد بتنمية صلة ذات إدارة إنشاء في المشاركة. 

 

 مايو  -2002 مارس
2004 

 الدولية الجوية الخطوط مستشار،

 وأمريكا أوروبا في الركاب وخدمات لمبيعات العام المدير مستشار

 والسالمة؛ للصحة برنامًجا 12 وتنفيذ وضع 

 العربية والمملكة المتحدة المملكة في الشركة مكاتب بين منسق تدريب 

 السعودية؛

 ألفضل االمتثال لضمان المتحدة المملكة في الشركة عمليات مراقبة 

 األوروبية؛ واألنظمة الشركة ولوائح التجارية الممارسات

 واإلجراءات؛ السياسات أدلة وتحديث تطوير ورصد  متابعة 

 فعاليته؛ وضمان للتوعية برنامج وضع 

 الحوادث؛ من للوقاية برنامج في الشروع 

 مختلف في والتدريب العمالء وخدمات والمبيعات التسويق أقسام استشارة 

 .التشغيلية المسائل

مارس   -1998نوفمبر 
2002 

 المطارات لسالمة الدولية الجوية الخطوط في اإلقليميين المديرين كبير

 دوليًا مطاًرا 70و محليًا مطاًرا 25 في التدريب وبرامج السالمة إدارة عن لئومس

 إقليمية مكاتب ثالثة إلى باإلضافة الطيران، شركة في

 

 لألمان االمتثال لضمان المطار عمليات مراقبة. 

 واألدلة الوثائق ذلك في بما للسالمة، برنامج 27 وضع. 

 فحص عملية 233 و فحص، عمليات 107 و مراجعة، عملية 15 إجراء 

 .السالمة لمواقع

 حادثًا 42و حادثًا 132 بشأن تقارير وكتابة في التحقيق. 

 أمريكي دوالر مليون 70 بنحو يُقدَّر ما وتوفير% 36 بنسبة الحوادث تقليل. 

 والموظفين اإلدارة موظفي من 40 لـ العمل أثناء التدريب وتوفير تصميم 

 .الفنيين

 الواليات اآلسيوية، المتحدة المملكة الخليجي، التعاون مجلسدول  السابق التدريب 1998 - 1987

 األمريكية المتحدة



Page 4 of 11 
 

 

 

 

 

 من معتمد) الطيران إدارة في األعمال إدارة ماجستير اعتماد ودعم التصميم تطوير 

AMBA ، جمعية MBAs)؛ 

 الملكية، الزراعة جامعة في الجديد العليا الدراسات لبرنامج خارجي: خارجي ممتحن 

 المتحدة؛ المملكة

 المملكة القرى، أم جامعة في الجديد العليا الدراسات لبرنامج خارجي: خارجي ممتحن 

 السعودية؛ العربية

 الجديدة العليا الدراسات برامج مستشار (MBA, EMBA and DBA )عدة في 

 وتركيا؛ السعودية، العربية والمملكة وروسيا، كازاخستان، سيما ال دولية، جامعات

 لألعمال برونيل كلية اعتماد إعادة فريق عضو AMBA، 2012 / 2013؛ 

 في الوحدة وقائد الدراسية المناهج تطوير MB5534 واالقتصاد الجوية الخطوط إلدارة 

 واألخالقيات؛

 الوحدة، مراجع MB5590 األعمال، تخطيط MB5525 المؤسسية االستراتيجية 

 .والتنافسية

 برونيل كلية: برونيل جامعه في لجنة  االمتحان  ورئيس للدكتوراه داخلى ممتحن 

 والتصميم؛ الهندسة وكلية لألعمال

 طالب   20 و ثاني كمشرف طالب 8 و أول كمشرف طالب  16) الدكتوراه على مشرف

 ؛(viva تحت اشرافة بنجاح الدكتور  إبراهيم الثنياناتموا مرحله الدكتوراة 

 بيكيت؛ ليدز جامعة لألعمال، ليدز كلية في خارجي ممتحن 

 المتحدة؛ المملكة سوفولك، جامعة لألعمال، سوفولك كلية في خارجي ممتحن 

 الدولية األكاديمية المؤسسات من العديد في والداخلية الخارجية الدكتوراه امتحانات 

 .المتحدة بالمملكة

 الرئيسية البحثية المنشورات

 

 الهندسية البرامج من سلسلة بنجاح أكملت هذه، سنة عشرة اإلحدى فترة وخالل

 السعودية، الجوية الخطوط مع أساسي بشكل تعمل التي واإلدارة والتخطيط والرقابة

 والمملكة األوسط والشرق وكندا آسيا في التدريبية البرامج من العديد في شاركت كما

 .المتحدة والواليات المتحدة

 ووسائل المتخصصة بالتطبيقات جيدة عملية معرفة مع كبير بشكل الكمبيوتر تعلم الكمبيوتر مهارات

 Microsoftحزمة مايكروسوفت أوفيس ) إلى باإلضافة االجتماعي التواصل

Office) البحث ومحركات. 

 . والروسية( بطالقة) اإلنجليزية ( األساسية)العربية  اللغات

 الخبرة ودراسة المناهج وقيادة التدريس
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[33] Althonayan, A., Gazdiyeva, B., (2020)  تطوير ثقافة ريادة األعمال في"

 المدارس الريفية" ، مجلة تعليم ريادة األعمال. )مقبول(

[32] Qatawneh, N., and Althonayan, A. (2020).  أثر المواءمة االستراتيجية

لألعمال وتكنولوجيا المعلومات على األداء التنظيمي: استخدام وساطة التميز التجاري في 

 قدم(األردن. المجلة الدولية إلدارة معلومات المؤسسة. )م

[31] Althonayan, A. and Qatawneh, N. (2019).  نهج منظم لتقييم األطر النظرية في

العلوم االجتماعية وتطوير إطار نظري جديد". مؤتمر األكاديمية البريطانية لإلدارة، برمنجهام، 

 المملكة المتحدة.

[30] Althonayan, A. Alanazi, A (2019)  "مشاركة حول ونتائجها المواهب إدارة دور 

 إلى الرابع من لإلدارة البريطانية األكاديمية مؤتمر" مستدامة تنافسية ميزة لتحقيق الموظفين

 .سبتمبر من السادس

[29] Qatawneh, N., and Althonayan, A (2019).  أثر المواءمة االستراتيجية على

 المملكة المتحدة.األداء التنظيمي. مؤتمر األكاديمية البريطانية لإلدارة، برمنجهام، 

[28] Althonayan, A, Alanazi, A (2019) "ميزة لتحقيق ونتائجها المواهب إدارة 

 هما TM أبعاد ودراسة TM استكشاف في تستخدمان محتملتان نظريتان: مستدامة تنافسية

RBV و SET" سبتمبر من السادس إلى الرابع من لإلدارة البريطانية األكاديمية مؤتمر. 

[27] Qatawneh, N., and Althonayan, A. (2019). االستراتيجية المواءمة أثر 

 في التجاري التميز وساطة استخدام: التنظيمي األداء على المعلومات وتكنولوجيا لألعمال

 .البرتغال ، لشبونة ، لإلدارة األوروبية األكاديمية مؤتمر. األردن

[26] Althonayan, A. and Andronache, A. (2019) "التبصر تحت المرونة 

 المؤتمر: في ،" المؤسسة مخاطر إدارة ومواءمة السيبراني األمن إدارة تأثيرات: االستراتيجي

 ،( CyberSA 2019) والتقييم البيانات تحليل مؤتمر ، السيبرانية بالحالة الوعي حول الدولي

 .يونيو 4-3 ، أكسفورد

[25] Althonayan, A. and Andronache, A. (2019) "الناشئة اإللكترونية المخاطر 

 واإلنتاج، العمليات إلدارة الدولية المجلة: في ،"التوريد سلسلة إلدارة االجتماعية اإلعالم لوسائل

 .2019 مارس 22-21 ليفربول، الخاص، اإلصدار عمل ورشة

[24] Mohammed Ahmad Alsaggaf and Abraham Althonayan, (2018) 

 االستجابات في الوساطة باستخدام الخدمة بجودة المتأثرة العمالء لنوايا تجريبي استقصاء"

 .223-194 ص ،(1) 31 المؤسسة، معلومات إدارة مجلة ،"والمعرفية العاطفية

[23] Althonayan, A. and Andronache, A. (2018) "إلى المعلومات أمن من التحول 

 ،(ICIME 2018) والهندسة المعلومات إلدارة الدولي المؤتمر: في ،"اإللكتروني األمن نموذج

 .2018 سبتمبر 24-22 مانشستر،
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[22] Althonayan, A., Matin, S. M. and Andronache, A. (2018) "استكشاف 

 اإلدارة مجتمع: في ،"للمنظمات المخاطر إدارة نضج في GRCو ERM دور فعالية عدم

 .2018 ديسمبر 18-15 أباد، حيدر ،SMS الخاص المؤتمر االستراتيجية،

[21] Althonayan, A. Alanazi, A (2018) "الشركات في ونتائجها المواهب إدارة 

 المملكة بريستول،: لإلدارة البريطانية األكاديمية مؤتمر ،"السعودية العربية المملكة في الخاصة

 .سبتمبر من السادس إلى الرابع من المتحدة،

[20] Тарасова, Е. Е. Маркетинговая стратегия вузов: отечественный 

и зарубежный опыт [Текст] / Е. Е. Тарасова, А. Алтонаян, Е. А. 

Шеин // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2017. – № 2(63). – С. 9–27. 

[19] Tarasova, E.E., Althonayan, A., and Shein, E. A (2016)  "تحسين 

 واستحسانها التسويق لنشاط كأداة تعمل التي" الجامعات مواقع مع التعامل في المنهجية األساليب

 وطالب لألكاديميين الدولي البحث مؤتمر وقائع: الحديثة والممارسات للعلوم الملحة المشاكل //

 354ص  –  2. المجلد: 2016 إبريل من الثامن إلى الرابع من الفترة في"  العليا الدراسات

   .А. Алтонаян, А /األدبي أباي تراث في الناقد للتفكير االستراتيجية الجوانب [18]

         Жунусова, Ж.Жарылгапов, Д. Шалдыбаева, Ж. Капашева//Вестник  

         Карагандинского Государственного Университета. - 2017. - N 3 (87). - C.  

 

[17] Althonayan, Abraham; Sultan, Jayyk; Isauly, Abildaeva and Kenish, 

Makhanovna (2016) "بريطانيا طالب بين مقارنة دراسة: الناقد التفكير مهارات 

 .109-99: الصفحات التربوية، باشكورتوستان مجلة" وكازاخستان

 

[16] Althonayan, M. and Althonayan A. (2016) اإللكترونية الحكومة نظام تقييم :

 قبولها تم التي العالي التعليم في المؤسسات موارد تخطيط أنظمة باستخدام المستخدمين أداء حالة

 *(ABS 3. )والسياسات والعمليات الناس: الحكومة تحويل مجلة في

 

[15] Althonayan, A; Sultan, Z and Banning, M (2016) "التفكير قدرات تقييم 

 في الدراسات مجلة في مقبول" مقارن تحليل: العظمى وبريطانيا كازاخستان في للطالب الناقد

 *(ABS 3. )العالي التعليم

 

[14] Althonayan M. and Althonayan, A. (2014) "أداء على الخدمة جودة تأثير 

 مجلة في مقبول" العالي التعليم في" المؤسسات موارد تخطيط أنظمة في المصلحة أصحاب

 *(ABS 3. )االستراتيجية المعلومات أنظمة

 

[13] Althonayan M., Althonayan, A., and Papazafeiropoulou, A. (2013)  

 إلى مقدم" العالي التعليم في المؤسسات موارد تخطيط أنظمة استخدام في المستخدمين أداء تقييم"

 *(ABS 3. )واإلدارة المعلومات مجلة
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[14] Alarifi, S., and Althonayan, A. (2013) "على التحويلية القيادة دور استقصاء 

. مفاهيمي نهج: العمل مكان في والعالقة االبتكار دعم في التوسط خالل من" المتابعين إبداع

 .4 اإلصدار ،1 المجلد(. IJHMS) اإلدارية والعلوم اإلنسانية للعلوم الدولية المجلة
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 والدخل البحثية الِمْنح

 

 :الممولة األبحاث

 بحثي مشروع ،(أمريكى دوالر 200,000.00 يعادل ما فيه) العلوم صندوق 

 روح وإلهام تطوير حول ،2021 عام حتى 2019 عام من كازاخستان في

 .الجائزة ُمنح. الريفية المدارس في STEAM والتعليم المبادرة

 (مريكىأ دوالر 300،000.00 يعادل ما فيه) روسيا، نيوتن صندوق، 

 التكامل حول ، 2019 عام حتى 2018 عام من روسيا في بحثي مشروع

 (للتقديم جاهز. )القرار صنع عملية ودعم

 بحثي مشروع ،(أمريكي دوالر 250,000.00 يعادل ما فيه) العلوم صندوق 

 روح وإلهام تطوير حول ،2019 عام حتى 2017 عام من كازاخستان في

 .الجائزة ُمنح.  STEAM والتعليم المبادرة

 (إسترليني جنيه 267,000.00 يعادل ما فيه) الفارابي،-نيوتن صندوق، 

 دمج حول ،2019 عام حتى 2015 عام من كازاخستان في بحثي مشروع

 .الجائزة ُمنح. القرار صنع عملية ودعم

 في( إسترليني جنيه ألف 50) والتعلم التعليم لالبتكارفي برونيل صندوق 

 طالب بين الناقد التفكير حول( موسع) مشروع ؛2015و 2013 عامي

 .الجائزة ُمنح. الجامعات

 مشروع FP7 (يورو 600،000 يعادل ما فيه  )هبوط اقتراب بشأن 

 لوضع الخارجيين الشركاء بعض مع برونيل فريق يعمل وإقالعها، الطائرات

 (.مكتمل غير) اقتراح
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 لعامى( إسترليني جنيه ألف 50) والتعلم التعليم في لالبتكار برونيل صندوق 

 ُمنح. العليا الدراسات طالب بين الناقد التفكير مشروع ؛2012و 2010

 .الجائزة

 المهنية الصحة ألبحاث البريطانية المؤسسة BOHRF)2011)، مشروع 

 (.مقدم) العمل في األداء ،(إسترليني جنيه 50000)

 Lever Hulme Trust 2010، جنيه 60000 يعادل ما فيه) المشروع 

 . مقارنة دراسة الناقد التفكير حول مشروع إسترليني( ،

 

 

 واالستشارات التنفيذي التعليم

 الفعالة المنظمة وتواصل إدارة ،الثُنيان هيمإبرا: الموظفين تطوير 2008/09

(SABIC and NCB، السعودية العربية المملكة.) 

 برنامج) الفعَّالة األكاديمية القيادة ،الثُنيان يمإبراه: الريادة االكاديميه 2008/09

 (.المفتوح برونيل

 برنامج) الفعَّالة األكاديمية القيادة ،الثُنيان يمإبراه: الريادة االكاديميه 2009/10

 (.المفتوح برونيل

الخطط االستراتيجية في التعليم  ،الثُنيان يمإبراه: الريادة االكاديميه 2009/10

 (.المفتوح برونيل برنامج)العالي 

 األكاديمية البحوث إدارة ،الثُنيان يمإبراه: للموظفين التنفيذي التطوير 2009/10

 القرى، أم جامعة خالد، الملك ،جامعة القصيم ،ةنور األميرة جامعة)

 (.طيبةجامعة 

جامعة ) الفعَّالة األكاديمية القيادة ،الثُنيان إبراهيم: الريادة االكاديميه 2010/11

 (.المفتوح برونيل الملك سعود، برنامج

 المؤسسات في التغيير إدارة ،الثُنيان يمإبراه: الريادة االكاديميه 2010/11

 (.المفتوح برونيل برنامج سعود، الملك جامعة) األكاديمية،

 المؤسسات في التغيير إدارة ،الثُنيان يمإبراهالريادة االكاديميه:  2010/11

 (.المفتوح برونيل برنامج العزيز، عبد الملك جامعة) األكاديمية،

 مع االستراتيجية والتنمية القيادة ،الثُنيان إبراهيم: الريادة االكاديميه 2010/11

 .السعودية العربية المملكة العزيز، عبد والملك سعود الملك جامعتي

 دلة مجموعة مع اإلستراتيجية واإلدارة القيادة: المنظمة تطوير 2011/12

(Dallah)، السعودية العربية المملكة. 

 اإلستراتيجية واإلدارة ، القيادةالثُنيان يمإبراه: اإلستراتيجية الخطة 2011/12
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 البحوث وتوظيف والزمالة الطالب

 

 وخاصة) الخليجي التعاون مجلس دول مع برونيل عالقة دعم 2009/2013

 خالل من( السعودية العربية والمملكة وعمان وقطر الكويت

 والجامعات الوزارات إلى الزيارات خالل من شبكتنا تعزيز

 على يساعد وهذا. المتكاملة الرئيسة والمؤسسات والسفارات

 ومرحلة األولى، الجامعية المرحلة في الطالب من العديد تعيين

 إلى باإلضافة. المنطقة من الدكتوراه وطالب العليا، الدراسات

 وزارة في برونيل جامعة إدراج في نشط بشكل هذا ساعد ذلك،

 .2013 عام في السعودية العالي التعليم

 العالقات وبدء توليد في نشط. كازاخستان Bolashak برنامج 2012/2014

 الدراسية Bolashak منحة برنامج في المشاركين العلماء وإدارة

 200 و إسترليني جنيه 3،500،000 بقيمة دخل تلقي تمَّ  ، حاليًا -

 .2012/2014 في تبدأ التى للبرامج عرض

 وتسهيل تأمين من تمكنت االستراتيجي؛ التخطيط استشارات 2012/2016

 استشارات مشاريع تنفيذ في بنشاط والمشاركة والمشاركة

ً  تتلقى التي – لجامعتين االستراتيجي التخطيط  ألف 600 حاليا

 .الدخل من إسترليني جنيه

 

 جنيه 200.000 - السعودية العربية المملكة نجران، جامعة مع

 .إسترليني

 مع اإلستراتيجية واإلدارة القيادة الثُنيان، إبراهيم: المنظمة تطوير 2012/13

 10000 - كازاخستان ،Atyrau و KBTU و KSU جامعات

 .إسترليني جنيه

 التخطيط األكاديمية، ، القيادةالثُنيان إبراهيم: رائد أكاديمي 2013/06

 الجامعات) األكاديمية، المؤسسات في التغيير وإدارة االستراتيجي

 (.الكازاخستانية

 اإلستراتيجية واإلدارة ، القيادةالثُنيان إبراهيم: اإلستراتيجية الخطة 2014/15

 جنيه 200.000 - السعودية العربية المملكة ،(Abha) أبها بجامعة

 .إسترليني

 اإلستراتيجية واإلدارة القيادة الثُنيان، إبراهيم: اإلستراتيجية الخطة 2015/16

 200.000 - السعودية العربية المملكة ،(Gazan) جزان بجامعة

 .إسترليني جنيه
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 والشراكة االنتساب

 

 ؛(التنفيذية التنمية تاليس؛ مجموعة) واحدة مجموعة فرنسا

 ؛(األكاديمي والفحص البحث) واحدة جامعة األردن

 ؛(أكاديمية شراكة بحوث، محاضرات،) جامعات عشر كازاخستان

 ؛(أكاديمية شراكة بحوث، محاضرات،) جامعات ثالث روسيا

المملكة العربية 
 السعودية

 بحوث، محاضرات،) الجنسيات متعددة منظمات وعشرة جامعات ثالث

 ؛(أكاديمية شراكة

مجلس التعاون 
 الخليجي

 ؛(أكاديمية شراكة بحوث، محاضرات،) جامعة عشرة خمس

 ؛(األكاديمية والشراكة المحاضرات) الكليات من سلسلة تركيا

 (.األكاديمي والفحص البحث) جامعات ثالث المملكة المتحدة

 

 عند الطلب. ةمتوفر   المراجع:   

 


