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 معلومات شخصية: .1
 اسحق محمود الشعار االسم:

 (ب) مشاركأستاذ  الرتبة األكاديمية
 البلقاء التطبيقية /المركز الجامعة

 األعمال الكلية
 إدارة األعمال القسم

 /yahoo.comeshaqalshaar i.shaar@bau.edu.jo@ البريد االلكتروني

 00962795549565/00962772355405 الهاتف

 
 المؤهالت العلمية: .2

تاريخ الحصول  المؤهل
 عليها

 التقدير الدولة الجامعة التخصص

عمان العربية  إدارة 2011 دكتوراه
 للدراسات العليا

 امتياز األردن

 امتياز األردن آل البيت إدارة إعمال 2004 ماجستير
 جيد  األردن مؤتة رة إعمالإدا 1996 بكالوريوس

 

 

 الدرجات العلمية: .3
 الدولة الجهة المناحة تاريخ الحصول عليها الدرجة العلمية

 األردن جامعة البلقاء التطبيقية 2016  مشاركأستاذ 
 األردن جامعة البلقاء التطبيقية 2011  أستاذ مساعد

 األردن جامعة البلقاء التطبيقية 2007 مدرس ب
 األردن جامعة البلقاء التطبيقية 2004 أ مدرس مساعد
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 الخبرات العلمية والعملية: .4

 األكاديميةأوال: الخبرات 
 الجامعة طبيعة العمل الفترة

   جامعة العلوم اإلسالمية محاضر غير متفرغ 2009-2012
 جامعة البلقاء التطبيقية محاضر بقسم إدارة األعمال  اآلن -2005

 
 )عضوية اللجان (داريةاإلثانيا: الخبرات 

 الجامعة طبيعة العمل الفترة  
عضو لجنة تطوير الخطط الدراسة على  اآلن -2008

 مستوى قسم إدارة األعمال
 جامعة البلقاء التطبيقية

عضو لجنة تطوير الخطط الدراسة على  2015 -2014
 مستوى كلية األعمال

 جامعة البلقاء التطبيقية

دلة المواد في قسم إدارة عضو لجنة معا 2017 -2008
 األعمال

 جامعة البلقاء التطبيقية

 جامعة البلقاء التطبيقية أمين سر مجلس قسم إدارة األعمال 2015 -2008
 جامعة البلقاء التطبيقية عضو لجنة البحث العلمي في كلية األعمال 2014-2015
 لقاء التطبيقيةجامعة الب عضو لجنة عقوبات الطلبة في كلية األعمال 2017 -2014
عضو لجنة عقوبات الطلبة في عمادة شؤون  2016 - 2015

 الطلبة
 جامعة البلقاء التطبيقية

عضو اللجنة العلمية والثقافية في قسم إدارة  2016 -2015
 األعمال 

 جامعة البلقاء التطبيقية

عضو لجنة ضمان الجودة على مستوى كلية  2016- 2015
 األعمال 

 تطبيقيةجامعة البلقاء ال

عضو لجنة الدراسات العليا في قسم إدارة  اآلن -2016
 األعمال 

 جامعة البلقاء التطبيقية

 جامعة البلقاء التطبيقية ممثل قسم إدارة األعمال في مجلس الكلية 2017/2018
عضو لجنة االمتحان الشامل لمرحلة  2016/2017

 الماجستير في قسم إدارة األعمال
 بيقيةجامعة البلقاء التط
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 ثالثًا: الخبرات العملية
 المكان طبيعة العمل الفترة  

الشركة المتحدة لصناعة  مديرًا للمخزون متضمنًا األعمال التالية: 1998-2005
 األدوية

الشركة المتحدة لصناعة  مديرًا لمخزون المواد األولية 
 األدوية

ة لصناعة الشركة المتحد مديرًا لمخزون مواد التعبئة والتغليف 
 األدوية

الشركة المتحدة لصناعة  مديرًا لمنطقة استالم المواد 
 األدوية

المشاركة في إعداد خطط اإلنتاج، وجدولة اإلنتاج،  
 وتطوير جودة المنتجات

الشركة المتحدة لصناعة 
 األدوية

الشركة المتحدة لصناعة  المشاركة في إعداد الخطة اإلستراتيجية 
 األدوية

في التخطيط للمخزون)مواد أولية، ومواد  المشاركة 
 التعبئة والتغليف(

الشركة المتحدة لصناعة 
 األدوية

الشركة المتحدة لصناعة  عضو فريق تطوير نظام المعلومات 
 األدوية

المشاركة في إعداد وثائق الطرق القياسية ألداء  
 (Sop'sالعمل)

الشركة المتحدة لصناعة 
 األدوية

ل طرق التصنيع الجيد، وطرق تدريب الموظفين ع 
 التوثيق الصحيحة وفقًا للمعايير العالمية

الشركة المتحدة لصناعة 
 األدوية

 
 التي قمت بتدريسها: ةالتدريسيالمواد  .5

 المرحلة الجامعة اسم المادة
 ماجستير البلقاء التطبيقية اإلدارة اإلستراتيجية المتقدمة

 ماجستير البلقاء التطبيقية بشريةاإلدارة اإلستراتيجية لطلبة الموارد ال
 ماجستير البلقاء التطبيقية إدارة الجودة المتقدمة
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 ماجستير البلقاء التطبيقية إدارة الجودة الشاملة لطلبة المورد البشرية
 ماجستير البلقاء التطبيقية ريادة األعمال

 بكالوريوس العلوم اإلسالمية 1مبادئ إدارة االعمال
 بكالوريوس العلوم اإلسالمية شاملةإدارة الجودة ال

 بكالوريوس العلوم اإلسالمية 2مبادئ إدارة االعمال
 بكالوريوس العلوم اإلسالمية اإلدارة اإلستراتيجية

 بكالوريوس البلقاء التطبيقية  نظم المعلومات اإلدارية
 بكالوريوس البلقاء التطبيقية مبادئ اإلدارة

 بكالوريوس قيةالبلقاء التطبي مبادئ التسويق
 بكالوريوس البلقاء التطبيقية أساليب البحث العلمي

 بكالوريوس البلقاء التطبيقية بحوث العمليات
 بكالوريوس البلقاء التطبيقية إدارة العمليات اإلنتاجية

 بكالوريوس البلقاء التطبيقية اإلدارة اإلستراتيجية
 ريوسبكالو  البلقاء التطبيقية إدارة العالقات العامة
 بكالوريوس البلقاء التطبيقية إدارة الجودة الشاملة
 بكالوريوس البلقاء التطبيقية إدارة سلسلة التزويد

 بكالوريوس البلقاء التطبيقية أساسيات نظم المعلومات المحاسبية
 بكالوريوس البلقاء التطبيقية إدارة التسويق

إدارة مشروعات األعمال الصغيرة 
 والمتوسطة

 بكالوريوس التطبيقية البلقاء

 
 

 العلمي: اإلنتاج .6
 :األبحاث العلميةأوال: 

 

أثر نظم تخطيط موارد الشركات في أداء سلسلة (، 2017محمد نايف، واسحق الشعار ) -1

المجلة األردنية في إدارة ، تطبيقية على شركات صناعة األدوية األردنية هالتوريد: دراس

 .2، عدد 13مجلد ، األعمال
 

دور تنافسية المنتجات (، 2016، وعبد الناصر الزيود، )اسحق الشعار، نضال زلوم -2
المجلة ، لشركات المساهمة العامة األردنيةل رأس المالوالموجودات غير الملموسة في هيكل 

 .3، عدد، 23، مجلد،العربية للعلوم اإلدارية
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أثر عالقات الموّردين (، 2016اسحق الشعار، ونضال زلوم، وحمدان العواملة، ) -3

والزبائن في أداء الشركات الصناعية األردنية: من خالل استخدام أداء سلسلة التوريد 

 .1، عدد، 43مجلد، ، دراسات، العلوم اإلدارية، كمتغير وسيط

 

ألرباح على القرار االستثماري في أثر توزيعات ا(، 2015نضال زلوم واسحق الشعار) -4

 .1، عدد، 2للعلوم االقتصادية، مجلد،المجلة األردنية  ،ضوء جودة التقارير المالية

 

دور اإلبداع في تعظيم األرباح المحاسبية ومعدل (، 2014اسحق الشعار، ونضال زلوم ) -5

 .1، عدد، 10، مجلد،المجلة األردنية في إدارة األعمالنمو القيمة السوقية لألسهم، 

 

 

أثر العوامل اإلستراتيجية والتكتيكية في نجاح تنفيذ نظام (، 2013) اسحق الشعار -6

المجلة األردنية  ،تخطيط موارد المنظمات: دراسة تطبيقية على القطاع الخدمي األردني

 .4، عدد، 9، مجلد،في إدارة األعمال

 

ر، دراسة تطبيقية على أثر تطبيقات إدارة الجودة في االبتكا(، 2014) اسحق الشعار -7

 .2، عدد، 41، مجلد، دراسات، العلوم اإلدارية، الُمنظمات الصناعية األردنية

 

 

أثر تكامل سلسلة التوريد من خالل استجابة سلسلة التوريد في (، 2014اسحق الشعار) -8

 ،األداء التشغيلي في الشركات الصناعية األردنية كبيرة ومتوسطة الحجم: دراسة ميدانية

 .3، عدد، 10، مجلد،لة األردنية في إدارة األعمالالمج

 

(، دور ربحية ومديونية الشركة 2015اسحق الشعار، ونضال زلوم ، وشادي خطاب ) -9

المجلة األردنية في في تحديد أثر مستوى اإلفصاح غير المالي على القيمة السوقية، 

 .3، عدد، 11مجلد ، إدارة األعمال

 

 

(، أثر اإلفصاح عن محاسبة 2014نضال زلوم )بالل عمر، واسحق الشعار، و  -10

دراسات، المسؤولية على األداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية، 

 .2، عدد، 41، مجلد العلوم اإلدارية

 

أثر سلوك العاملين في المصارف في ثقة  (،2015)واسحق الشعارزينب النابلسي،  -11

، دراسات العلوم اإلداريةية: البنك األهلي األردني، العمالء من وجهة نظرهم حالة دراس

 .2، عدد، 42مجلد، 

 

أثر رأس المال البشري في (، 2015)محمد الزيادات، واسحق الشعار، ومحمد العوامرة -12

مجلة الجامعة اإلسالمية  اإلستراتيجية التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 .1، عدد، 23، مجلد، للدراسات االقتصادية واإلدارية

 

 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/view/8517
https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/view/8517
https://journals.ju.edu.jo/DirasatAdm/article/view/8517
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(، 2012رمان، ) أبوفادي قطيشات، واسحق الشعار، وشادي خطاب، ومحمد  -13

 إستراتيجية دور المواقع االلكترونية في تنشيط الطلب على السياحة العالجية في األردن.

   ،مجلة االقتصاد الجديد
 

 
14- Mohammad  Ziyadat; Ata E. M. Al Shra’a; Mohammad Al-Awamreh; Eshaq 

M. Alshaar, (2013), The Compatibility of the Study Plans and the Courses 

with the Internal and External Labor Markets: An Empirical Study on the 

Department of Business and Marketing of the College of Planning and 

Administration at Balqa` Applied University, International Business and 

Management, Vol. 6, No. 1. 

 

15- Abedel Razaq Al- Farah, Sinan Abbadi, and Eshaq AL Shaar(2015). The 

Accounting and Auditing Profession in Jordan: Its Origin and Development, 

Journal of Developing Country Studies. Vol.5, No.8, 2015. 

 

16- Eshaq M. AL Shaar, Shadi Ahmed  Khattab, Raed Naser Alkaied, 

Abdelkareem Q. Manna(2015).The Effect of Top Management Support on 

Innovation: the Mediating Role of Synergy Between Organizational Structure 

and Information Technology. International Review of Management and 

Business Research, Vol. 4 Issue.2 

 
 

 المؤتمرات العلمية: ثانيا:
(، تحليل العوامل المؤثرة علىى جىودة المنتجىات الدوائيىة 2008محمد الزيادات، واسحق الشعار)  -1

داريىىىة معاصىىرة،  المىىؤتمر العلمىىي السىىىادس فىىي كليىىة االقتصىىىاد فىىي األردن، قضىىايا اقتصىىادية وا 
 .، جامعة الزرقاء الخاصة، األردنأيار 7-6 والعلوم اإلدارية،

تحليىل لىىبعج تجىارب الجامعىات العربيىىة والعالميىة فىىي ، 2007اسىامة النسىور، واسىىحق الشىعار) -2
المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر لمركز تطوير التعلييم  ،األكىاديميتحقيق الجودة واالعتماد 

  جامعية عيين 207نيوفمبر   -26-25الجامعي: آفيا  جدييدة فيي التعلييم الجيامعي العر يي  
 .شمس

 اإلشراف ومناقشة الرسائل الجامعة .7
رسائل جامعية على مستوى  تم اإلشراف على عدد من :اإلشراف على الرسائل الجامعة .1

 إدارة األعمالفي تخصص  رالماجستي
  

 مناقشة الرسائل

  إدارة األعمالخصص في ت الدكتوراهجامعية على مستوى الرسائل ال عدد منمناقشة  تم :أوال   
 إدارة األعمال في تخصص  رالماجستيجامعية على مستوى الرسائل ال عدد منمناقشة  تم: ثانياً     
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في تخصصات إدارة األعمال  البكالوريوستخرج على مستوى الع اريمش العديد منمناقشة  تم: ثالثاً    
دارة المكتبات والمعلوماتونظم المعلومات اإلدارية   .معة البلقاء التطبيقيةلدى جا وا 


