السيرة الذاتية
الدكتور عبد القادر دواليبي
Mobile: 0000620300
E-mail: adawalibi@gmail.com

أولا -المعمومات الشخصية:

 مكان وتاريخ الولدة :حمب 1791
 الوضع العائمي :متزوج
 الجنسية :سوري

ثانيا -المؤهالت العممية:

 دكتوراه إدارة األعمال (جامعة حمب -سورية).0212 ،
 -التخصص الدقيق :إدارة الموارد البشرية (.)HRM

 ماجستير إدارة األعمال (جامعة حمب -سورية).0222 ،
 -التخصص الدقيق :السموك التنظيمي ).)OB

 دبموووم الد ارسووات العميووا فووي إدارة األعمووال -قسووم إدارة األعمووال -كميووة اتقتصوواد -جامعووة
حمب.0222 ،

 إجازة في اتقتصاد – قسم إدارة األعمال – كمية اتقتصاد  -جامعة حمب.0222 ،

ثالث ا – العمل الحالي:

 رئيس قسم التسويق في كمية اتقتصاد -جامعة حمب.

 أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال -كمية اتقتصاد -جامعة حمب.

 منسق المعهد الوطني لإلدارة العامة -مركز جامعة حمب.
 مدرب وطني معتمد من ِقبل منظمة العمل الدولية ( )ILOلدى جامعة حمب.
 مدرب استشاري مع و ازرة التنمية اإلدارية -محافظة حمب.

رابعا -الخبرات التدريسية:
 جامعة حمب:

 كمية القتصاد :األعوام :0217-2018 -0210 /0229 – 0221 اإلشراف عمى العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير. -مبادئ اإلدارة.

 إدارة الموارد البشرية (دراسات عميا -دراسات دنيا). إدارة اإلنتاج والعمميات.1

 -إدارة التسويق.

 السموك التنظيمي. إدارة العالقات العامة. -اإلدارة العامة.

 -نظرية اإلدارة (دراسات عميا).

 جامعة التحاد الخاصة :األعوام :0227 – 0222
 إدارة العمميات. -مبادئ اإلدارة.

 جامعة ايبال الخاصة :األعوام :2019 – 0227
 اإلشراف عمى مشاريع التخرج. مبادئ اإلدارة .1 مبادئ اإلدارة .0 إدارة الموارد البشرية. السموك التنظيمي. مهارات اتتصال. نظرية المنظمة. -اإلدارة العامة.

 إدارة العالقات العامة. مبادئ التسويق. -إدارة التسويق.

 -إدارة المصارف.

 إدارة المنشآت السياحية. -إدارة األعمال الدولية

خامس ا -المؤلفات واألبحاث المحكمة:
المؤلفات العممية:

 اختبووار أاوور المتاي ورات التنظيميووة واليرديووة فووي تشووكيل

وواط العموول – د ارسووة ميدانيووة

في الجامعات السورية -رسالة ماجستير – جامعة حمب – كمية اتقتصاد.

 اختبار أار الر ا الوظييي واتلتزام التنظيمي كمتايرين وسيطين في عالقة اسوتراتيجية
تمكووين العوواممين بسووموكيات المواطنووة التنظيميووة (د ارسووة ميدانيووة فووي الجامعووات السووورية

الحكومية) -رسالة دكتوراه – جامعة حمب – كمية اتقتصاد.
0

األبحاث المحكمة:
 اختب ووار أا وور المتايو ورات التنظيمي ووة واليردي ووة ف ووي تش ووكيل

درس ووة ميداني ووة
وواط العم وول – ا

في الجامعات السورية ،مجمة بحوث جامعة حمب.

 د ارس ووة تو وأاير ع ووبع العم وول ووم ووو

ال وودور ف ووي تش ووكيل

في الجامعات السورية " ،مجمة بحوث جامعة حمب.

وواط العم وول "د ارس ووة ميداني ووة

 اختبو ووار أاو وور الر و ووا الو وووظييي كمتايو وور وسو وويط فو ووي عالقو ووة اسو ووتراتيجية تمكو ووين العو وواممين

بسو ووموكيات المواطن و ووة التنظيمي و ووة (د ارس و ووة ميداني و ووة ف و ووي الجامع و ووات الس و ووورية الحكومي و ووة)،

مجمة بحوث جامعة حمب.

 اختبوار أاوور اسووتراتيجية تمكوين العوواممين فووي سووموكيات المواطنوة التنظيميووة (د ارسووة ميدانيووة
في الجامعات السورية الحكومية) ،مجمة بحوث جامعة حمب.

 اختبو ووار الو وودور الوسو وويط لمتمكو ووين النيسو ووي فو ووي العالقو ووة بو ووين ال يو ووادة التشو وواركية واتلت و وزام
الوجداني -دراسة ميدانية في شركات اتتصاتت الخميوية في مدينة حمب.

 دور اتلت و وزام المعيو وواري كمتايو وور وسو وويط فو ووي عالقو ووة إدارة اتنطبو وواع بسو ووموكيات المواطنو ووة
التنظيمية -دراسة ميدانية في جامعة حمب.

سادسا – الخبرات اإلدارية والتدريبية:

 رئيس قسم إدارة األعمال في كمية العموم اإلدارية-جامعة ايبال الخاصة 0210-0211
 التدريب عمى برنامج "ريادة األعمال" بالتعاون مع المنظمات المحمية والدولية.
 الت و و وودريب عم و و ووى ح يب و و ووة المه و و ووارات ال يادي و و ووة (مه و و ووارة التي و و وواو

 -مه و و ووارة إدارة الوق و و ووت-

مهارة التيكير -مهارة اإلقناع).

 التو وودريب عم و ووى ح يبو ووة مه و ووارات اتتص و ووال اليعو ووال (مه و ووارة التحو وودث -مه و ووارة اإلص و ووااع-
مهارة المباقة -مهارة اتتصال وير الميظي "لاة الجسد").

 التدريب عمى برامج (إدارة فرق العمل -إدارة اتجتماعات -إدارة المشروعات الصايرة).

سابع ا -الدورات التأهيمية:

 إتباع دورة ( 120ساعة تدريبية) إلعداد المدربين الوطنيين لمتدريب عمى برنامج "التعرف
إلى عالم األعمال ( ")KABمن أجل التربية الريادية ،التي أقيمت من ِقبل منظمة العمل
الدولية ( )ILOتحت رعاية جامعة دمشق واألمانة السورية لمتنمية (.)0211


حاصل عمى شهادة  ICDLاإلجازة الدولية في قيادة الحاسب.
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