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                        لعضو هيئة التدريس

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 االسم
محـــمد عطوه يوسف 

 33788 الرقم الوظيفي المعايطه

 استاذ مشارك الرتبة العلمية الحالية

 العملمكان 
كلية عمان الجامعية 

 نظم المعلومات اإلدارية ميالقسم األكادي للعلوم المالية

 التخصص العام
نظم معلومات       

 التخصص الدقيق حاسوبيه
نظم معلومات 

 المجال المعرفي حاسوبيه
نظم المعلومات 

أعمال /اإلدارية
 الكرتونية

 0772274322 الهاتف الخلوي   العمل هاتف

 Dr.maaitah@gmail.com البريد االلكتروني

 

 المؤهالت الـعـلـمـيـة
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 8003 نظم معلومات حاسوبيه األردن االكاديمية العربية الدكتوراه
 8008 نظم معلومات  األردن االكاديمية العربية الماجستير

 6991 علم الحاسوب األردن جامعة مؤتة البكالوريوس
 

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

 جامعة البلقاء التطبيقية 52/3/5102 استاذ مشارك 
 جامعة البلقاء التطبيقية 5112-3-52 استاذ مساعد

 جامعة البلقاء التطبيقية  5110-01-55 مدرس
 :الخبرات العملية

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
 اآلن  9/8069 جامعة البلقاء التطبيقية  ة عمان الجامعية لينائب عميد ك

للدراسات  ة عمان الجامعية نائب عميد كلي

 .العليا

 2016-9-15  8068-9-61 جامعة البلقاء التطبيقية

رئيس قسم إدارة األعمال ونظم المعلومات 

 اإلدارية

 8068 8068 جامعة البلقاء التطبيقية

 8066 8060 جامعة البلقاء التطبيقية والجودة  لتطويرمساعد العميد للتخطيط وا
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 الخبرات األكاديمية

 

 طبيعة العمل الفترة الجامعة
كلية عمان  -جامعة البلقاء التطبيقية 

 الجامعية
 االن - 52-3-5112

في قسم نظم المعلومات ( ب)فئة  مشاركأستاذ 

 اإلدارية

كلية عمان  -جامعة البلقاء التطبيقية 

 معيةالجا
52-3-5112 – 52-3-5102 

في قسم نظم المعلومات ( ب)أستاذ مساعد فئة 

 اإلدارية

كلية عمان  -جامعة البلقاء التطبيقية 

 الجامعية
 مدرس في قسم نظم المعلومات اإلدارية 52-3-5112 – 2-5-5112

كلية الكرك  -جامعة البلقاء التطبيقية 

 الجامعية

55-01-5110 – 2-5-5112 
 قسم العلوم االساسيةمدرس في 

 محاضر غير متفرغ في كلية العلوم 5112-5113 جامعة مؤتة

 محاضر غير متفرغ في كلية تكنولوجيا المعلومات 5112-5112 األكاديمية العربية

 محاضر غير متفرغ في كلية األعمال 5105-5100 جامعة العلوم اإلسالمية

 تفرغ علمي 5102-5102 جامعة الشرق األوسط

 

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

Impact of Business 

Intelligence Competencies 

on the Organizational 

Capabilities in Jordanian 

Banks 

Journal of 

Computer 

Science 

USA Vol.14 Issue 8 2018 

The Impact of Social Media 

Characteristics on Customer 

Purchasing Process : A Field 

Study at Jordanian 

Universities Students in 

Amman 

International 

Journal of 

Computer 

Application 

USA 69 8 8063 

The Drivers of ERP Cloud 

Computing from an 

Institutional Perspective 

Journal of 

Theoretical and 

Applied 

Information 

Technology 

Pakistan Vol.95 No.15 2017 

The impact of Arab cultural 

values on online social 

networking: The case of 

Facebook 

Computers in 

Human 

Behavior 

USA  28 2012 

PROPOSED RANKING 

FOR POINT OF SALES 

USING DATA MINING 

FOR TELECOM 

OPERATORS 

International 

Journal of 

Database 

Management 

Systems 

India 3 6 2014 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN LAW 

ENFORCEMENT, A 

REVIEW 

international 

Journal of 

Advanced 

Information 

India 4 4 2014 
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Technology 

Talent Management and 

Competitive Advantage: The 

Moderating Effect of 

Knowledge Integration, 

International Journal of 

Computer Applications 

International 

Journal of 

Computer 

Application 

USA 11 66 2013 

The State of Using SMS-
Based e-Government 
Services: Case Study in 

Jordan 

Int. J. 

Advanced 

Networking 

and 

Applications  

 

India 3 4 2012 

 

 

The Role of Business 
Intelligence Tools in 
Decision Making Process 

International 

Journal of 

Computer 

Applications 

USA 13 73 2013 

Empirical Study in the 
Security of Electronic 
Payment Systems 

International 
Journal of 
Computer 
Science Issues 

India 4 8 2011 

Using Electronic 
Collaborative Media in 
Knowledge Sharing Phases: 
Case Study in Jordan 
Hospitals 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
EDUCATION 
AND 
INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

USA 4 2 2008 

The Effect of Computer 
Crimes on the Application of 
Information System in Banks 
in Jordanian Firms 

European 
Journal of 
Business and 
Management 

Europ 4 19 2012 

The Successful 
Implementation of 
Knowledge Management 
Processes to Achieve 
Competitive Strategy 

Journal of 
Communication 
and Computer 

USA 10  2013 

واقع استخدام أدوات تقانة المعلومات 

في التشارك بالمعرفة، جامعة البلقاء 

دراسة حالة –التطبيقية   

Egyptian 
Computer 
Science 
Journal 

Egypt   2013 

دور المسؤولية االجتماعية في 

تحقيق الميزة التنافسية دراسة حالة 

لالتصاالت االردنية في شركة زين   
 

 2014   االردن مجلة الدراسات

 

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

Webpage Design: 
A Satisfaction 
Measurement 

International Symposium on 
Applied Machine Intelligence 

and Informatics 

January 21-22, 2008 
Slovakia 

January 21-
22, 2008 

Impact of Using 
Electronic 

Collaborative 
Media on 

Knowledge 
Sharing 

 7th WSEAS International 
Conference on SYSTEM 

SCIENCE and SIMULATION 
in ENGINEERING 

Italy,2008 2008 
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 علميةاللجان ال
 .8063/8069عضو مجلس كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

 .2018/2019 الكليةفي  اعضو لجنة الدراسات العلي

 .8068/8062رئيس لجنة الدراسات العليا على مستوى كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية  للعام الدراسي 

 .8062/8061على مستوى كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية  للعام الدراسي رئيس لجنة الدراسات العليا 

 .8061/8061رئيس لجنة الدراسات العليا على مستوى كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية  للعام الدراسي 

 .8068/8062عضو لجنة الدراسات العلي في الجامعه 

 8062/8061لي في الجامعه عضو لجنة الدراسات الع

 8061/8061عضو لجنة الدراسات العلي في الجامعه 

 .8068/8062عضو مجلس كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

 .8068/8068عضو مجلس كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

 .8068/8068للعلوم المالية واإلدارية لعام  عضو لجنة الخطة الدراسية في كليه عمان الجامعية

عضو لجنة االبتعاث لتخصصي إدارة األعمال ونظم المعلومات اإلدارية في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

2013/2012 

 .8068/8068عضو لجنة التوثيق واألرشفة في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

 .8068/8068عضو لجنة التدريب الميداني في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

لعام  رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم إدارة األعمال ونظم المعلومات اإلدارية في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية

8068/8068. 

قسم إدارة األعمال ونظم المعلومات اإلدارية في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام عضو لجنة الدراسات العليا في 

8066/8068. 

 .8060/8066عضو لجنة الخطة الدراسية في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام  

 .8060/8066ة واإلدارية عضو لجنة التدريب الميداني في كليه عمان الجامعية للعلوم المالي

 8060/8066رئيس لجنة التخطيط والتطوير والدورات في كليه عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية لعام 

 عضو لجان مناقشات الماجستير في الكلية

 .8068عام عضو لجنة متابعة االعتماد الخاص لتخصص نظم المعلومات الحاسوبية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ل

 

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

Management Information System   
E-business   
Database   

Information system retrieval   
System Analysis and Design   

Decision support System   
Networks   
C++ , Java   

Web Design   
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Knowledge Management   
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 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

 8062 ماجستير أثر نظم المعلومات الجغرافية في إدارة األزمات

نظم إدارة الوثائق االلكترونية وأثرها في أداء 

 المؤسسه

 8062 ماجستير

 8062 ماجستير نظم إدارة المعرفة وأثرها في المواطنه التنظيمية

مزايا نظم تخطيط موارد المؤسسه وأثره في الميزة 

 التنافسية

 2014 ماجستير

 

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

امانة /ية عربية الكترونيةمؤتمر نحو بلد ورقة عمل عن اإلدارة اإللكترونية

 عمان
8060 

 8063 وزارة الصناعه والتجاره ورقة عمل عن التحول االكتروني

 

 .م67/10/8069السيرة الذاتية لغاية تاريخ    : مالحظة
 .تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكافة الجهات العاملة بمركز الجامعة

 .ز من خالل مكاتب الجودة في كل كليةوللكليات خارج المرك

 
 


