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 الجودة 

 62/9/6071 70/9/6071 عة البلقاء التطبيقيةجام
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 اثر النمو السكاني وحجم االسرة على

مؤشرات التنمية البشرية في االردن 
 2172-7891للمدة من 

مجلة االقتصاد 
 والتنمية البشرية

 2014 - 10 الجزائر

التخطيط االستراتيجي في االجهزة 
الحكومية االردنية وعالقته بالتنمية 

 االقتصادية

مجلة االقتصاد 
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اثر استخدام نظم المعلومات "
المحاسبية المحوسبة في رفع كفاءة 
"اإلدارة  

شركة كهرباء محافظة : دراسة ميدانيه
.اربد المساهمة العامة المحدودة  

 

المجلة العلمية 
 لالقتصاد واالدارة

 6076 2 2 مصر

 االستثمارات العربية البينية
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المؤتمر العلمي 
لدولي السنوي ا

الرابع والعشرون 
االستثمار  –

االجنبي في الدول 
الواقع  –العربية 

 والطموحات

    مصر
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دور السياسة المالية في تنشيط 
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المجلة العلمية 
 لالقتصاد واإلدارة

 6009  6 مصر
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وزارة / مراكز تعزيز اإلنتاجية  –إرادة  دورة حول مهارات االتصال 

 التخطيط

6001 

الشراكة بين " المؤتمر العلمي  

 القطاعين العام والخاص    

 

 6001 االردن/جامعة اليرموك 
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المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع 

االستثمار األجنبي في " والعشرون  

 " الدول العربية الواقع والطموحات 

 

 6009 مصر/ جامعة المنصورة 

" المؤتمر العلمي الحادي عشر 

 –األزمات االقتصادية المعاصرة 

 " وعالجها   اأسبابها و تداعياته

 6070 االردن/ جامعة جرش 

Training workshop on 

“Introduction to National 

Transfer Accounts (NTA)”  

 6076 االردن/ دائرة االحصاءات العامة 

دورة تحليل إحصائي ، مركز 

 االستشارات والدراسات والتدريب  
 2013 كلية عمان الجامعية  –جامعة البلقاء التطبيقية 

مهارات االتصال " مشرف دورة 

 " العمل  االلكتروني في
 6071 كلية عمان الجامعية –جامعة البلقاء التطبيقية 

التأهيل التربوي ألعضاء هيئة 

 التدريس والمدربين  
المركز الوطني  –جامعة البلقاء التطبيقية 

 للتدريب وتأهيل المدربين  
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 الرسائل التي تم مناقشتها 

 التاريخ عنوان الرسالة   ة/ اسم الطالب

 The Critical Success Factors of Social ن ارتيمةايما

Media and its Impact on Business 

Innovation A Field Study: Jordanian 

Commercial Banks. 

عوامل انجاح الحرجة لوسائط التواصل االجتماعي و 

 تأثيرها على االبتكار االعمال

 المصارف التجارية األردنية: دراسة ميدانية

 

 Assessing the Readiness and Obstacles for والء وصوص

Implementing Lean-Six Sigma (LSS) in 

Jordanian Insurance Companies. 

 

تقييم الجاهزية و المعوقات التي تواجهها مؤسسات 

قطاع التأمين في األردن لتطبيق منهجية الحيود 

  .السداسي الضامر

 

 The Impact of Salary and Bonuses دانا أحمد الطوالبة

Restructuring on the Autonomous 

Agencies Performance. 

 

أثر إعادة هيكلة الرواتب والعالوات على أداء 

  .المؤسسات الحكومية المستقلة

 

 The Impact of Social Media as a روان عليان

Marketing Tool on Achieving the 
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Competitive Advantage (A Field Study: 

Electronic Companies) 

 

 The Impact of the Procedures Applied at شذى يوسف أبو مارية

the Income and Sales Tax Department on 

the Efficiency of Tax Collection Due 

 

أثر االجراءات المتبعة في دائرة ضريبة الدخل و 

 حقةالمبيعات على كفاءة تحصيل الضرائب المست

 

 

 

 :  النشاطات العلمية واألكاديمية و االدارية 

 
 التاريخ النشاط

 6001-76-71 عضو في  لجنة المواد المتعددة الشعب

 6009-1-2 مقرر لجنة فرز النتخابات الجمعية الطالبية

 6070-76-76 عضو في مجلس كلية عمان

 6070-76-72 عضو في لجنة البحث العلمي

 6070-76-72 الدراسيةعضو في لجنة الخطط 

 6070-76-72 عضو في لجنة الموازي

 6070-76-72 عضو في لجنة التدريب الميداني

 6070-76-72 عضو في لجنة الدراسات العليا في الكلية

 6070-70-79 عضو لجنة التخطيط والتطوير والدورات

 6077-2-9 .ط الدراسية المقترحة في الكلية  عضو في لجنة مناقشة الخط

 6076-1-20 عضو في لجنة فرز النتخابات الجمعية الطالبية

 6076-1-6 2102عضو في لجنة وضع البرنامج الدراسي لعام 

 6076-70-7 عضو في لجنة ضمان الجودة واالعتماد في قسم العلوم المالية والمصرفية

 6072-70-62 عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي

 6071-7-72 عضو لجنة تحقيق الطلبة

 6071-70-67 عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي

 6071-70-61 عضو لجنة تحقيق الطلبة

 70/70/6072 عضو مجلس كلية عمان 

 72/70/6072 عضو لجنة الدراسات العليا 

 72/70/6072 عضو لجنة البحث العلمي 

 62/70/6072 عضو لجنة االستشارات والدورات

 62/70/6072 لية عضو لجنة التدريب الميداني في الك

 62/70/6072 عضو لجنة الخطط الدراسية 

 61/70/6072 عضو لجنة معادلة المواد 

 61/70/6072 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد 

 9/7/6071 عضو لجنة تدقيق العالمات 

 66/6/6071 عضو اللجنة االستشارية للدورات 

 61/6/6071 صص ادارة االعمال عضو لجنة حصر الكتب في مكتبة الكلية الخاصة بتخ
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 7/2/6071 عضو لجنة تحقيق في الكلية 

 72/2/6071 لمرحلة البكالوريوس عضو لجنة تعديل خطة تخصص العلوم المالية والمصرفية 

 2/1/6071 ضابط ارتباط للجودة في الكلية 

في تخصص ( عضو هيئة تدريس )عضو لجنة دراسة طلبات المتقدمين لوظيفة 

  االحصاء
77/1/6071 

 1/70/6071 عضو اللجنة الدينية في الكلية 

 67/76/6071 عضو لجنة ملف المساق في الكلية 

 9/70/6071 عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي 

عضو لجنة المشاريع المقرحة للمسارات المهنية الداعمة للمسار االكاديمي في 

 الكلية 
62/77/6071 

 62/77/6071 اقع الوظيفية في كلية عمان عضو لجنة الوصف الوظيفي للمو

 6079/  70/  2 عضو مجلس كلية عمان الجامعية 

 6079/ 70/ 1 عضو لجنة الدراسات العليا في قسم العلوم المالية والمصرفية 

 70/6079/  1 عضو لجنة الدراسات العليا في الكلية 

 6079/ 70/  1 عضو لجنة تدقيق العالمات في كلية عمان الجامعية 

 6079/ 70/ 1 عضو لجنة التدريب الميداني في كلية عمان الجامعية 

 6079/ 70/  1 عضو لجنة ضمان الجودة في كلية عمان الجامعية 

 6079/  70/ 1 عضو لجنة الخطط الدراسية في كلية عمان الجامعية 

 6079/ 1/70 عضو لجنة تدقيق معادلة المواد في كلية عمان الجامعية 

 6079/ 70/  1 لجنة البحث العلمي في كلية عمان الجامعية  عضو

  

 

 

 

 

 

 

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

 كلية عمان الجامعية عدة سنوات  مبادئ االقتصاد الجزئي 
 كلية عمان الجامعية عدة سنوات مبادئ االقتصاد الكلي 

 كلية عمان الجامعية  سنواتعدة  مشروع تخرج 
 كلية عمان الجامعية  عدة سنوات النقود والبنوك 

 كلية عمان الجامعية عدة سنوات التدريب الميداني 
 كلية عمان الجامعية عدة فصول الجدوى االقتصادية دراسات 

 كلية عمان الجامعية عدة سنوات المالية العامةمبادئ 
 كلية عمان الجامعية عدة فصول  ين مبادئ التام

 كلية عمان الجامعية عدة فصول اساليب البحث العلمي 
 كلية عمان الجامعية عدة فصول  ادارة المصارف 
 كلية عمان الجامعية  عدة فصول  التجارة الدولية 
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