
 

 

                     

 

 
 مركز التطوير وضمان اجلودة                                            جامعة البلقاء التطبيقية

 

 ذاتيةالسيرة ال

                        لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم
 عادل عوده سالمة الهاشم

 55655 الرقم الوظيفي 

 (ب) استاذ مساعد الحالية رتبة العلميةال
 نظم املعلومات اإلدارية القسم األكاديمي كلية عمان اجلامعية العملمكان 

 التخصص الدقيق نظم املعلومات اإلدارية التخصص العام
نظم املعلومات 

 نظم املعلومات اإلدارية المجال المعرفي اإلدارية

 9709703151 الهاتف الخلوي   العمل هاتف

 البريد االلكتروني

Email:       adelalhashm@bau.edu.jo 

Email:alhashemresearch@yahoo.com 

 

 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 دكتوراه
لية االكاديمية العربية للعلوم الما

 والمصرفية
 8002 المعلومات اإلدارية نظم االردن

 ماجستير
 جامعة مؤتة

 
 8002 ادارة عامة  االردن

 بكالوريوس
 جامعة مؤتة

 
 8000 ادارة عامة االردن

 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 قاء التطبيقيةجامعة البل 8011-9-1 مشاركاستاذ 
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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
 8011-9-11 8009-10-7 كلية الكرك –جامعة البلقاء  رئس قسم نظم المعلومات

 8012-9-11 8011-10-7 كلية عمان الجامعية –جامعة البلقاء  رئس قسم نظم المعلومات

    

 

 (:المقبول للنشر/المنشور)االنتاج العلمي 
 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

Social knowledge 

network as an 

enabling factor for 

organizational 

learningVol.40 

 

journal of 

theoretical and 

applied 

information 

technology 

Pakistan No.1 Vol.40 2012 

Social capital, 

attitude, expectations 

and quality of 

knowledge sharing in 

Jordanian knowledge 

stations 

, Int. 

Knowledge 

based 

development 

Australia No.2 Vol.4 2013 

The impact of 

organizational 

learning disciplines 

upon the performance 

of the public sector. 

Int. J. 

information, 

business and 

management 

Bangladesh No.2 Vol.4 2012 

Systems thinking 

concepts degree of 

adoption in 

Jordanian private 

universities from 

the heads of 

administrative and 

academic 

International 

journal of 

business 

information 

systems. 

d Unite 

Kingdom 
No.1 Vol.11 2012 

Information 

Systems Integration 

and its Impact on 

Knowledge 

Management 

Processes 

Journal of 

Computer 

Engineering 

and Intelligent 

Systems 

USA NO.4 VOL.7 
 

2016 

Measuring the 

quality system of 

Far Eeast 

Journal of 

Hong Kong NO.1 VOL.7 
 

April 2012 
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health services from 

the patient's 

perspectives. 

Spscychology 

and Business. 

نظام ويبو متركس لترتيب 

الجامعات على اإلنترنت 

تحليل وصفي نقدي لترتيب 

.الجامعات العربية  

أفاق جديدة 

 للدراسات التجارية

السنة  مصر

الرابعة 

/ والعشرون

 العدداألول

 2013 

      

 

 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها
 التاريخ ورشة العمل/الندوة/مكان انعقاد المؤتمر ورشة العمل/الندوة/اسم المؤتمر عنوان البحث

                             

  The impact of 

knowledge 

sharing on 

strategic 

integration 

between business 

and information 

technology         

Int. conference on business, 

law, economics 

Athens- Greece 2014 

Social 

Networking Sites 

Usage and Its 

Impact on 

Competitive 

Intelligence 

, Annual             Conference 

on Global Research Insights 

in Humanities, Social 

Sciences &                       

Business  Management 

(GHSM-18) 

Barcelona Spain. 2018 

    

 

 

 

 

 

:الكتب المنشورة  

 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

     

    

 

 :الجوائز التي تم الحصول عليها
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة

 8000 جامعة مؤتة درع االوائل في درجة الماجستير
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 :براءة االختراع

الختراععنوان براءة ا  التاريخ جهة التسجيل 

   

   

   

 

 :الدراسية التي قمت بتدريسها( المواد)المقررات 
 مكان التدريس العام الجامعي (المادة)اسم المقرر 

 جامعة البلقاء  8011 -8012 نظم المعلومات االدارية

 جامعة البلقاء 8011 -8012 االعمال االلكترونية

 جامعة البلقاء 8011 -8012 ادارة المعرفة

 جامعة البلقاء 8012/8019 نظم تخطيط موارد المؤسسة

 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

 8012-11-00 ماجستير على االداء المؤسسيعمليات ادارة المعرفةاثر

 8011-7-7 ماجستير االبداع التسويقياثر الذاكرة المنظمية عى

 8012 ماجستير اثر تكامل نظم المعلومات على االداء المؤسسي

اثر المحددات التكنولوجية وغيلر التكنولوجية في 

 التعليم االلكتروني

 8012 ماجستير

 

 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي
 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة

   
   
   

 

 .م09 35/       33/  06يخ     السيرة الذاتية لغاية تار: مالحظة
 .تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكافة الجهات العاملة بمركز الجامعة

 .وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية

 


