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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 اتيةذسيرة 

 
 :ات الشخصية لبيانا

 .فراس سليمان حسن الشلبي:االسم 
 .5/3/2791المفرق، : مكان وتاريخ الوالدة

 .األردنية: الجنسية 
 .متزوج: الحالة االجتماعية

 كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واالدارية –جامعة البلقاء التطبيقية : مكان العمل 
 4247215, فاكس ,  4237215,  4237214: هاتف   

 7912241249:الرقم الوطني 
 .شارع االشرف الرسولي  –طبربور   –عمان : العنوان

 2975221749:خلوي 
 

 :البريد اإللكتروني
Ferassuliman @ yahoo.com  

 :المؤهالت العلمية
 

 . م5002العراق،  –نظم معلومات إدارية، جامعة الموصل / دكتوراه إدارة أعمال -
 ".نظم المعلومات اإلدارية وفق عالقة مشاركة المستفيد بجودة تصميم النظامفاعلية : " عنوان األطروحة  
   

 .5005العراق ،  –ماجستير إدارة أعمال ، جامعة الموصل  -   
  

 ".أثر االندماج في األداء المالي " عنوان الرسالة "       
  
 .1991العراق ،  -إدارة أعمال ، الجامعة المستنصرية: بكالوريوس  -  
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 :الخبرات الوظيفية 
 .وحتى االن  1223- 2- 4جامعة البلقاء التطبيقية من –في كلية عمان الجامعية  مشاركاستاذ   -
 

 .1229- 7- 7جامعة البلقاء التطبيقية من –استاذ مساعد في كلية عمان الجامعية   -
 
/ 25/21بالرتبة والراتب   بتاريخ  وبأقدمية سنة واحدة( ب ) محاضر متفرغ برتبة استاذ مساعد فئة    -

1221 . 
 

-1-5جامعة البلقاء لمرحلة الماجستير       من –محاضر غير متفرغ في كلية عمان الجامعية  -
  1229- 2 24وحتى  1229

( 1221/  1229) تعديل تاريخ مباشرة العمل اعتبارا من بداية الفصل الدراسي االول من العام الجامعي   - 
 ( . 1229/  1222) بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجامعي بدال من , 
 . (تفرغ علمي )  1229-1222جامعة الزيتونة االردنية –قسم ادارة االعمال –استاذ مشارك   -

 
-2-11_1222-22-2جامعة العلوم التطبيقية الخاصة –محاضر غير متفرغ قسم إدارة األعمال   -   

1229 . 
 1222-7-29جامعة الزرقاء األهلية من  -تاذ مساعد قسم إدارة األعمال ونظم المعلوماتأس -   

 1229-7-29وحتى 

جامعة البلقاء التطبيقية ،  –محاضر غير متفرغ في كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية 
 ، مرحلة البكالوريوس والدبلوم 12/2/1229– 5/1/1222
في كلية عمان الجامعية اعتبارا من بداية الفصل الدراسي ( أ ) تب مدرس فئة برامحاضر متفرغ  -     

 ( . 1229/ 1222) الثاني 
 
 

 
 
  
  المشاركة في المؤتمرات -
جامعة الزيتونة االردنية للفترة "ادارة التغيير ومجتمع المعرفة  "المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثامن -2

 1221-نيسان 14 -12من 
جامعة " قضايا اقتصادية وادارية معاصرة في مطلع القرن الحادي والعشرين " ر العلمي الدولي المؤتم-1

 1221-5-9-2الزرقاء الخاصة للفترة من 
جامعة العلوم " التحديات العالمية المعاصرة  :ادارة منظمات االعمال " المؤتمر العلمي الثالث  -3

  1227نيسان  17 -19للفترة من , التطبيقية الخاصة 
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-نيسان  25-24الجامعة االردنية للفترة من للفترة من في  –ر العلمي الثاني لكلية االعمال المؤتم -4
1227 . 

   " Critical Issues for Emerging Economies in Today's  Business  

Environment ".   
 –التحديات : القتصاد العراقي ا" المؤتمر الوطني االول والعلمي العاشر لكلية االدارة واالقتصاد  -5

 . 1222-ايار  – 12 – 27بغداد للفترة من  –الجامعة المستنصرية " المستقبل  –الفرص 
 

 :باللغة االنجليزية البحوث المنشورة 
 

1- The Effect of Personal Quality Performance on Strategic Quality  

                 Management(SQM) :Evidence from the Jordanian Hospitals Sector –  

               Global Journal of Management and Business Research / Volume 12 / 

Issue 19  / version 1.0 / 2012 .                                                                 
 

 

 

2- The Moderating Effect of Knowledge Sharing in the Correlation 

   between Strategic Human Resource Management and Continuous 

        Improvement –International Journal of Business Management            

Econimics and Information Technology / July-Decemper            

2010/Number 2 / Volume 2           

 

                              

 

3- The degree to which the directors of income tax posses  the managerial   

                  competencies from the directors  and his employees' point of view / 
 . المجلة العراقية للعلوم االقتصاديةفي 

      -4 The role of green marketing in the total quality environmental management 

:Jordanian pharmaceutical companies and factories, International journal of 

business management economics and information technology, Research science 

press  , vol .2 ,N.5 ,2013 

-5  New mobile learning process model for higher education students in 

jordanian universities , Asian journal of information technology, Medwell 

journals, vol .15 ,N.12 ,2016. 

 

-6 The Influence of Cloud Computing Adoption Challenges on e-Government 

Services  :A case study: Jordanian e-Government, International Journal of 

Scientific & Engineering Research , vol .7,N.8 ,2017. 

 

7- THE IMPACT OF AGILITY MANAGEMENT STYLE ON THE 

ORGANIZATIONAL EXCELLENCE (AGILITY) FIELD STUDY ON 

JORDANIAN COMMERCIAL BANKS, International Journal of Economics, 

Commerce and Management, vol .7 ,N.1 ,2017. 
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8- THE IMPACT OF MANAGEMENT BEHAVIORAL FACTORS ON STUDY 

PERIOD - A FIELD STUDY AT JORDANIAN PRIVATE COMMUNITY 

COLLAGES , International Journal of Management , vol .8 ,N.2 ,2017. 

 

9- Analyzing the Effect of Entrepreneurial Characteristics to Maximize the 

Architectural Design Quality Value in Greater Amman Municipality (Case 

Study), International Journal of Business and Management; , vol .4 ,N.13 ,2018. 

 

-10   Cultural Intelligence and Organizational Capabilities: An Appraisal of 

Jordanian Commercial Banks , .مقبول للنشر , مجلة مؤتة للدراسات                      
 

-22 The Relationship between Organizational trust and Organizational 

Identification and its effect on Organizational Loyalty, The Relationship 

between Organizational trust and Organizational Identification and its effect on 
Organizational Loyalty,2018 

 

 
 

 :االبحاث المنشورة باللغة العربية 
  

 –نموذج نضج قدرات االفراد واقع التحسينات المستمرة في قدرات االفراد العاملين باالعتماد على  -2
مخرجات المؤتمر العلمي الدولي السادس لكلية االقتصاد  –جامعة الزرقاء الخاصة -دراسة حالة

 قضايا اقتصادية وادارية معاصرة في مطلع القرن الحادي والعشرين"والعلوم االدارية 
 

                       /  سة ميدانية في الجمارك األردنيةدرا:عالقة االتصاالت اإلدارية بتطبيق إدارة الجودة الشاملة  - 1     

   1222/  2العدد /مجلة االقتصاد والمجتمع 

مجلة  في "دراسة حالة وزارة المالية األردنية: أثر برامج الحكومة االلكترونية في الفاعلية المنظمية  - 3     
 1225/لث العدد الثا/ السنة الثانية / االقتصاد والعلوم السياسية 

 دراسة حالة –دائرة االحصاءات العامة األردنية :تطبيق المقارنة المرجعيةدور ادارة المعرفة في -    4     
 العدد الخامس والعشرون/  1222تشرين الثاني نوفمبر / في مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية           

      / في المجلة االردنية للعلوم التطبيقية /  مالدور تكنولوجيا المعلومات في اعادة هندسة االع  - 5
   .1222/العدد الثاني /المجلد الثالث عشر /سلسلة العلوم االنسانية 

  لترتيب الجامعات على االنترنت تحليل وصفي نقدي "  Webometrics"   نظام ويبومتريكس  -2      
يناير / العدد االول / السنة الرابعة والعشرون / رية افاق جديدة للدراسات التجا/ لترتيب الجامعات العربية 

1221 . 
دراسة تطبيقية على شركات االتصاالت الخلوية في المملكة :التفكير االبداعي واثره في فاعلية فرق العمل -9

 1223, 1العدد, 42المجلد ,الجامعة االردنية –مجلة دراسات , االردنية الهاشمية 
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, تراتيجية في فاعلية نظم المعلومات الطبية دراسة ميدانية في وزارة الصحة األردنيةأثر إدارة الجودة اإلس -1
 1229, 1العدد, 1المجلد , مجلة كلية احمد بن محمد الغسكرية للعلوم االدارية والقانونية 

–سة حالة درا.الدور المعدل لتكامل المعرفة : اثر ادارة الموارد البشرية االلكترونية في االداء الوظيفي  -7
 22المجلد , جامعة القصيم , مجلة االقتصاد والعلوم االدارية , االردن  -المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 1229, 1العدد,
مجلة , اثر التكامل بين استراتيجية االستقرار واستراتيجية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية  -22

 1221,  15العدد , رماح 
مجلة  دراسات ,األردنية  والتجارة الصناعة وزارة في اإلداري التطوير في البشرية الموارد إدارة ممارسات أثر -22

  1221مقبول للنشر , جامعة الجزائر , في االقتصاد والتجارة المالية 
ي دراسة ميدانية ف), الدور المعدل إلدارة المواهب : اثر التماثل التنظيمي على اإلبداع التنظيمي -21

 1221, مقبول للنشر , مجلة رماح , ( الجامعات الرسمية األردنية
األردنية  والمبيعات الدخل دائرة ضريبة في العاملين لدى التنظيمي االلتزام تحقيق في التحويلية القيادة دور -23
 1212مقبول  للنشر , المجلة العربية لالدارة , 
 

 : وم االداريةالمهام الوظيفية في كلية عمان الجامعية للعل
 

 . 1221\7\32نائب عميد الكلية للشؤون االكاديمية بتاريخ   -2
 .1221\7\22التكليف للقيام بتسير أعمال نائب العميد للشؤون األكاديمية  -1

 .1222\7\25قائم بأعمال نائب عميد كلية عمان الجامعية للدراسات العليا و التخطيط  -3

 .1222\1\21بتاريخ نائب العميد للدراسات العليا  -4

 .1222\22\9التعيين كرئيس لقسم إدارة األعمال ونظم المعلومات اإلدارية بتاريخ   -5    
 .1221\7\1مساعد عميد للدراسات العليا  بتاريخ   -2

 .  1227-1229قسم ادارة االعمال ونظم المعلومات  -رئيس شعبة نظم المعلومات اإلدارية  -9    
 خارج الجامعة الخبرات الوظيفية  
 .عضو اللجنة الوطنية لتطوير االمتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية   -

 هيئة االعتماد  –عضو لجان االعتماد العام والخاص للجامعات    -
عضو لجان تحديد التخصص الدقيق العضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية التابعة لهيئة       -

 االعتماد
 تحكيم العديد من البحوث لعدد من المجالت المحكمة  -  

 : النشاطات العلمية واالكاديمية واالدارية
 

عضو اللجنة التخصصية لتطوير وتحديث خطط تخصص نظم المعلومات اإلدارية  على  -
 .1222جامعة البلقاء التطبيقية ،  –مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة 
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خلف للمشاركة بانتخابات الجمعية العلمية الطالبية بتاريخ كتاب شكر من الدكتور محمود  -
23\5\1227. 

 .1222\22\9مقررا في لجنة الدراسات العليا في قسم إدارة األعمال بتاريخ  -
 .1222\21\21عضو في مجلس كلية عمان بتاريخ  -

 .1222\21\23عضو في لجنة البحث العلمي بتاريخ    -     
 .1222\21\23نتقال من كلية إلى أخرى بتاريخ عضو في لجنة اال    -     
 1222\21\21ممثل كلية عمان غي مؤتمر تمبوس الوطني السادس بتاريخ     -     
 1222\21\23عضو في لجنة الخطط الدراسية بتاريخ     -     
 1222\21\23عضو في لجنة التوثيق واألرشفة     -     
 1222\21\23 عضو في لجنة الموازي بتاريخ    -     
 1222\21\23عضو في لجنة التدريب الميداني بتاريخ     -     
  1222\21\23عضو في لجنة الدراسات العليا في الكلية     -     
 1222\21\21ممثل كلية عمان غي مؤتمر تمبوس الوطني السادس بتاريخ      -     

                                                           بتاريخ 1222\1222 ممثل كلية عمان الجامعية في مجلس الدراسات العليا   -
12\1\1222. 

 .1222\3\7عضو في لجنة مناقشة الخطط الدراسية المقترحة في الكلية  بتاريخ  -
عضوا في اللجنة التحضيرية والتنفيذية للليوم العلمي في كلية عمان الجامعية  -

21\4\1222 
 1222\5\29ة الدراسات العليا في قسم إدارة األعمال  في الكلية بتاريخ عضو في لجن -
 1222\22\2بتاريخ  1221\1222عضوا في مجلس كلية عمان الجامعية للعام الجامعي  -

 1222\22\22عضو في لجنة الموازي بتاريخ  -
 1222\22\27مقررا في لجنة التخطيط والتطوير و الدورات بتاريخ    -     
 1222\22\27عضوا في اللجنة اإلستشارية للدورات بتاريخ    -     
 1222\22\27عضو في لجنة الخطط الدراسية بتاريخ    -     
 1222\22\27مقررا في لجنة الدراسات العليا في الكلية بتاريخ    -     
 .1222\22\15عضو في لجنة الدراسات العليا في قسم إدارة األعمال بتاريخ    -     

 1221\2\25عضو في لجنة الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية    -     
  1221\7\13عضو في لجنة الدراسات العليا  في قسم إدارة األعمال  بتاريخ    -     
  1221\7\32عضو في لجنة مهمتها وضع مسودة أولية لخطة العمل بالكلية    -     
  1221\22\9ة عمان الجامعية بتاريخ عضو في لجنة الموازي بكلي   -     
 1221\22\9عضو في لجنة التدريب الميداني بكلية عمان الجامعية  بتاريخ    -     
 1221\22\29عضو مجلس كلية الدراسات العليا  بتاريخ    -     
 .عضو اللجنة الوطنية لتطوير االمتحانات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية   -     

 هيئة االعتماد  –لجان االعتماد العام والخاص للجامعات  عضو   -
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   عضو لجان تحديد التخصص الدقيق العضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية التابعة لهيئة    -
 االعتماد

  . تحكيم العديد من البحوث لعدد من المجالت المحكمة  -  
 ول بكلية الدراسات العليا في جامعة البلقاء التطبيقيةمشارك في اللجنة  التحضيرية لليوم العلمي اال    - 

1222.  
 
 :على رسائل الماجستير االتية  فااإلشر 
 

 دراسة ميدانية في قطاع التأمين     -"اثر ادارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية  "وسام سامي الساكت   -2

 . 21/5/1222الثالثاء 

                                       "  لومات في وظائف ادارة الموارد البشرية في قطاع  البنوكاثر نظم المع " رنا حسين حسونه -1
 . 22/5/1227األثنين 

دراسة   "استخدام بطاقة النقاط المتوازنة في صناعة إستراتيجية المنظمة "  رانيا خليل محمود حمدان -3

 . 11/21/1227 األثنين ف األردنية ميدانية في قطاع المصار

ستراتيجية الموارد البشرية وأثرها في " وفاء شاهر موسى الحتاملة  -4 العالقة بين إستراتيجية المنظمة وا 
  . 14/5/1222دائرة األراضي والمساحة  –دراسة حالة  –" المنظمي  التطوير 

 - " لمقارنة المرجعيةادارة الموارد البشرية ودورها في اقامة متطلبات ا" أروى محمد أحمد الخطيب  -5
 . مستشفى فلسطين – دراسة حالة 

 - " دور رأس المال الفكري في التحول نحو مفهوم المنظمات المتعلمة "ريم يسري جودت الخطيب  -2
 . في الجامعات األردنية دراسة ميدانية 

في مؤسسات سوق رأس المال  دراسة ميدانية)  -"إدارة التغيير وأثرها على المناخ التنظيمي " عبابنة   ساجدة -9
 . (األردني 

أثر القيادة التبادلية على تنمية رأس المال البشري في الجامعات "  وداد عبدالعزيز عبد الهادي العقرباوي -1
  .دراسة حالة  في جامعة فيالدلفيا  -" الخاصة األردنية 

 - " في تحديد عوامل النجاح الحرجة نظم معلومات األعمال وأثرها  "  رنا عبد القادر اسماعيل الطورة -7
 . وزارة الداخلية: حالة  دراسة 

دراسة ميدانية  -"أثر فاعلية البرامج التدريبية في التطوير المنظمي  " مروة محمد عبد الكريم حياصات -22

 . في الخدمات الطبية الملكية
دراسة :  " في التنفيذ اإلستراتيجياستخدام بطاقة اآلداء المتوازن "  سوسن عبد الحق محمد ابوالغنم -22

   . حالة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي

العالقة ما بين ادارة عالقات الزبائن والمكانة الذهنية وأثرها في تحقيق "  خالد محمد عوض الخوالدة -21
 . دراسة حالة –الملكية األردنية  -"الميزة التنافسية 

دراسة ميدانية في : صية واثره في ادارة الجودة االستراتيجية اداء الجودة الشخ" رؤى سمور  -23
 . المستشفيات الخاصة االردنية
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دراسة ميدانية في قطاع :  " دور ادارة المواهب في تحقيق مفهوم منظمات التغيير " صخر احمد النسور -24
 . االتصاالت االردنية

 

 
 

 : مناقشة رسائل الماجستير االتية في جامعة البلقاء
 

عالقة ادارة الجودة الشاملة والميزة التنافسية ودورها في تعزيز األداء " امال كايد محمد البداوي - 2

األثنين . -دراسة ميدانية في البنوك التجارية العاملة في األردن  – " اإلستراتيجي في البنوك التجارية

7/3/1227 . 
 "  ي الفاعلية المنظمية، ديوان الخدمة المدنية األردنياثر ادارة المعرفة ف"   ريم ابراهيم عبدالحميد حوسة 1

 . 4/2/1227دراسة حالةاألحد  -

األربعاء " رية وأثرها على األداء المؤسسينظم معلومات الموارد البش " اميمة علي حمدان السعايدة -3

11/9/1227 . 
 "          في المصارف التجارية األردنية اإلدارة الذاتية وأثرها في التميز المنظمي  " عالء مجدي سعيد سمارة  -4

 .           م17/21/1227الثالثاء

دراسة ميدانية مقارنة على  – " أثر الثقافة التنظيمية على االغتراب الوظيفي "الكريم عبدهللا بالل ايمان عبد  -5
 . 9/2/1222الخميس   وبنك اإلسكان  العاملين في البنك العربي 

دراسة  –"  وظائف إدارة الموارد البشرية ودورها في تعزيز األداء المؤسسي "بدالعزيز النعامي ن عوفاء سليما -2 
 . 27/22/1227الخميس  "ميدانية في الجامعات الحكومية األردنية 

دراسة تطبيقية على شركات اإلتصاالت  – " اثــر القيادة التحويلية في اإلبداع المنظمي " احمد ابو السمنمحمد   -9 
 . 1227 /12/21األثنين (. مدينة عمان  / 

دراسة ميدانية على قطاع التأمين األردني  -"  اثر إدارة المعرفة في تحقيق الجودة الشاملة" منذر كلوب  مؤيد  -1  
 . 1222 /5/2الثالثاء   "

لى األداء القيـم المنظميــة والمـواءمة بيــن الفرد والمنظمة وأثرهما ع"  سامي مصطفى زيادة   -7  
 . 19/21/1227ألحد  "دراسة حالة مجموعة االتصاالت األردنية  – " الوظيفي

ة في دراسة اختباري  – " العواملة العالقة بين الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري " حسن خالد سالم  -22  
 . م2/4/1222 جامعة البلقاء التطبيقية 

دراسة ميدانية على  –"  المؤثرة في قبول الموظفين إلدارة التغيير العوامل"  بدور نمر علي البلبيسي  -22  
 . م3/1/1222األردن   ت / قطاع المصارف التجارية في عمان 

دراسة  –"جودة خدمات المواقع اإللكترونية واثرها في قناعة المستفيد  " هاني حسن محمود القيسي -21  
 . م3/2/1222 للتوريدات العامة   ت شركة فيالدلفيا : حالة 
 The effect of the deception in the marketing mix"  رزق يوسف محمد الصعايدة  -23

elements, on  the consumers attitudes in Amman city and the metropolitan area 

" 17/5/2010 . 

دراسة  –"داع المنظمي رأس المال الفكري ودوره في تحقيق اإلب "سليمان  " محمد سعيد" سحر   -24    
 .م 23/5/1222ت   -ميدانية في شركات التأمين األردنية 
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دارة األزمات "زات كريم بنيه العدوان ع -25       اتحاد : دراسة حالة  – " العالقة بين خصائص القيادة وا 
 . م1/21/1227ت –عمال األردن 

دراسة ميدانية  – " على االغتراب الوظيفياثر الثقافة التنظيمية " محمد حسن مسعود ابوعليا  -22     
 . م9/2/1222مقارنة على العاملين في البنك العربي وبنك اإلسكان ت 

 
 مؤسسة : دراسة حالة في  –" اثر التطوير اإلداري في تحسين األداء المؤسسي "  وجنان توفيق ب -29       

 . م7/5/1222المواصفات والمقاييس األردنية ت 
دراسة ميدانية في  – " دور الثقافة المنظمية في الوالء اتجاه التغيير"   مر ابراهيم بلجازيةع -21       

 . م1/5/1222ت  –البنوك التجارية األردنية 
دراسة ميدانية  – " اثر تكنولوجيا المعلومات في تعزيز الميزة التنافسية"   عدنان موسى الرواشدة -27       

 . م13/22/1227ي  تعلى القطاع المصرفي األردن
دراسة ميدانية في  – " العوامل المؤثرة في انماط اتخاذ القرارات اإلدارية" رى ابراهيم  العايد س - 12       

 .م 11/22/1227المستشفيات األردنية الخاصة المعتمدة دوليًا ت 
 على رضا العمالء    قياس جودة الخدمات المصرفية واثرها"   بشار عطا اهلل جميل حجازين - 12        

 . مدينة عمان –البنك األهلي األردني  –" دراسة حالة 
 – " أثر التسويق الداخلي على جودة الخدمة المقدمة للعمالء " مازن عبد اهلل محمد الضرغام - 11        
 . تطبيقية في البنوك اإلسالمية العاملة في األردن دراسة 
دراسة تطبيقية  -" إدارة المعرفة وأثرها في األداء التسويقي  "  خريسات قمحمد كمال عبد الرزا - 13        

 . على الشركات العاملة في قطاع صناعة األدوية البشرية في المملكة األردنية
العالقة بين الشفافية والحاكمية ، وأثرها في األداء المؤسسي في "  محمود يحيى محمود الزعبي - 14       

 . " ئر الخدمية في المملكة األردنية الهاشميةالوزارات والدوا
  -"   في الملكية األردنية  Six Sigmaتقييم مدى تطبيق الــ  "  ياسين علي خلف العسيري  - 15       

 .دراسة استطالعية 
 - " العالقة ما بين الحوافز والتميز المنظمي وأثرهما في الميزة التنافسية"  حمزة أحمد عربيات - 12       

 . المملكة األردنية الهاشمية –محافظة البلقاء  –دراسة ميدانية على شركات الصناعات الدوائية 
 - " دور الخدمات التمويلية في نجاح المشاريع الصغيرة " ليث عبد الرحيم احمد الحياري  -  19       

 . هاشميةفي المملكة األردنية ال FINCAالمستفيدين من خدمات شركة :  دراسة حالة 
درجة امتالك مديري بنك اإلسكان للتجارة والتمويل للكفايات "  عامر عارف محمد الالفي - 11       

 . " الجوهرية من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر موظفيهم
دراسة  - " اثر اإلتصاالت التسويقية المتكاملة في السلوك الشرائي"  آالء عبد العزيز قاووق  - 17       

 .  في قطاع اإلتصاالت األردنيةميدانية 
 " اثر استراتيجية التوظيف على فاعلية االدارة التسويقية"  محمد عبداهلل الحاج موسى الحياري   - 32       
 .  دراسة ميدانية على قطاع صناعة االدوية في االردن -
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وني على السلوك الشرائي أثر عوامل بيئة التسويق اإللكتر "  أحمد عبد الرحيم علي الزعبي - 32        
 .نية في محافظتي العاصمة والبلقاء دراسة ميدانية على الجامعات االرد -"  اإللكتروني لألردنيين

دراسة تحليلية  -"العوامل المؤثرة في تسويق المنتجات الزراعية  "وسف لبيب سليمان صباحي - 31         

 . لقطاع مربي األبقار في األردن

العالقة ما بين فاعلية نظم المعلومات اإلدارية و توافر  " وبكر ابراهيم مصطفى الحيارياب - 34         

 . دراسة تطبيقية على المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري "البيئة اإلبداعية وأثرها في اإلبداع اإلداري 

 "اخلي على درجة والء العاملين أثر التسويق الد"  محي الدين مرزوقة " مد طارق مح" اسامة  - 35        

 . دراسة ميدانية في شركات تكنولوجيا المعلومات في األردن

أثر إدارة المخاطر على نجاح المشاريع اإلنشائية من  "  عدنان عبد الفتاح حياصاتمحمد  - 32       

 ."  وجهة نظر الموظفين والمالكين

دراسة  - " فاعلية البرامج التدريبية على اآلداء الوظيفياثر " وائل بشير عبد الكريم حياصات  - 39       

 . تطبيقية على البنوك في محافظة البلقاء

ل أثر استراتيجية الموارد البشرية في اتجاهات وسلوك رجا"  طاهر محمود عبد الحليم النسور - 31       
 " .البيع في مجموعة أدوية الحكمة 

دراسة استكشافية  - " ثر جودة المعلومات في تحقيق األداء المتميزأ"  محمد عمر صالح صبر  - 37       
 . في عينة من المؤسسات اإلعالمية العاملة في األردن

تقييم دور استراتيجيات مؤسسة تشجيع اإلستثمار في استقطاب رؤوس  " آالء خلف مجلي حمد - 42       

 . نيةمؤسسة تشجيع اإلستثمار األرد: دراسة حالة  -"  األموال
تبني واستخدام مواقع شبكات التواصل اإلجتماعية وأثرها على القرارات "  حمزة ابراهيم سالمة  - 42        

 " . الشرائية
"  (  MRP)ثر جودة  نظم المعلومات على تخطيط المواد الصناعية أ " طارق نبيل أبوغربيه  - 42         

 . نيةدراسة ميدانية في الشركات الصناعية األرد -



 11 

دراسة  -" أثر ادارة ضغوط العمل على اتخاذ القرارات اإلدارية "  نسرين أحمد الشرايعة  - 43          

 . تطبيقية على البنوك التجارية األردنية

دراسة ميدانية  -"  أثر الخصائص القيادية في اإلدارة الفاعلة للوقت "  فدوى أمين عطايا  - 44          

 . كات الخدميةالشر في عينة من 

 تعزيز الكفايات الجوهرية لدى اإلداريين  أثر التعلم المنظمي في"  ديما طارق سعد الدين   - 45            

 . مجموعة سلطان -سيفوي / الشركة األردنية لإلستثمارات والتموين -حالة دراسة         " 

ألزمة المالية العالمية وأثرها على األداء المالي في إدارة ا"  عبد المجيد الشبليعبدهللا شبلي  - 42           

 . دراسة ميدانية -"  المؤسسات المالية األردنية
 واقع المواطنة التنظيمية واثرها على األلتزام الوظيفي مقبول الفشيكات" اسماعيل حمدان   -    49           

 .دراسة ميدانية في شركات األدوية األردنية  -" 

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في عملية "  م خليل النسور عبدالحلي" محمد رسول" – 48          

  . دراسة ميدانية في المؤسسات الصحفية األردنية - " اتخاذ القرارات
ة فري دراسرة ميدانير –"أثرر الجرودة المدركرة للخردمات فري والء العمرالء  " حمزة عبد اللطيف الحجاج  - 47          

 .ية في المملكة األردنية الهاشمية شركات اإلتصاالت الخلو

دراسرة  - " اثر استخدام أنظمة ادارة الوثرائق اإللكترونيرة علرى تحسرين اآلداء " مراد جميل عبد خليفة - 52          
  حالة محكمة بداية عمان

- :اللغات
 . اللغة األم -اللغة العربية -2
 . زممتا -اللغة اإلنجليزية -1

 
 
 


