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 : المؤهالت العلمية

 

 1986الثانوية العامة /الفرع االدبي  شهادة -1

 

 1991درجة البكالوريوس في االقتصاد /جامعة ميليا االسالمية /الهند  -2

 

 1993درجة الماجستير في االقتصاد /جامعة كانبور /الهند  -3

 

 

 -الدورات العلمية :
 
 

 2001(/معهد اللغات الحديث /االردن ALIGUامتحان مستوى اللغة االنجليزية )اجتياز *

 

 .(Tofel ITP) امتحان التوفل باللغة االنجليزية.اجتياز *

 

 *اجتياز االمتحان الوطني في اللغة االنجليزيه/ الجامعة االردنية.

 

 2003ساعة *تقدير ممتاز */معهد الطائر الوردي /االردن 40دورة الكمبيوتر الشاملة بواقع *

 

منظمة العمل ساعه/( 80)بواقع  (KABاالعمال ) تدريب الميسرين الوطنيين لبرنامج تعرف الى عالمدورة *

 .1.شهادة مدرب2015الدولية ومركز تطوير االعمال 

 

 20بواقع (KABتدريب الميسرين الوطنيين لبرنامج تعرف الى عالم االعمال )دورة تنشيطية في *

 .2/شهادة مدرب   2015ساعه/منظمة العمل الدوليه /

 

المعهد الوطني ساعه/ ( 25 )بواقع (Skills in English Language)دورة مهارات في اللغه االنجليزيه*

 شهادة كفاءه. . 2016جامعة البلقاء التطبيقية/لتدريب المدربين/

 

 

 -الخبرات االكاديمية العملية واالدارية :
 

 ولحينه 07/03/2010 محاضر متفرغ /جامعة البلقاء التطبيقية /كلية معان الجامعية منذ*

 

 . 2012/2013,  2011/2012فرغ / جامعة الحسين بن طالل  *محاضر غير مت

 

 .2013-2010ية /كلية معان الجامعية /رئيس قسم العلوم المالية واالدارية جامعة البلقاء التطبيق*

 

 ولحينه. -2013 جامعة البلقاء التطبيقية/كلية معان الجامعية منذ عام/مساعد العميد للشؤون االكاديمية*



 

 
 والمجالس: عضوية اللجان

 
 

 ولحينه. 2010*عضو مجلس كلية معان الجامعية منذ عام

 

 ولحينه. 2010*عضو مجلس قسم العلوم االدارية والمالية في كلية معان الجامعية منذ عام 

 

 .2012/2013*عضو لجنة اعداد البرنامج الدراسي في كلية معان الجامعية للعام

 

 2017/2018/ .2011/2012لجامعية للعام *عضو لجنة التطوير والجودة لكلية معان ا

 

*عضو لجنة وضع البرنامج الطبي لدرجة الدبلوم واستحداث تخصصات جديدة في كلية معان الجامعيه للعام 

2015. 

 

*عضو لجنة ادارة ومتابعة التدريب الميداني لكافة التخصصات الهندسيه والتقنية لطلبة كلية معان الجامعية 

 صاص.في الشركات ذات االخت

 

 .2016*رئيس لجنة القبول للطلبة الجدد في كلية معان الجامعية للعام 

 

 .2015/2016عضو لجنة ادارة امتحان المستوى للطلبه الجدد للعام *

 

 .2015/2016رئيس لجنة معادلة مواد المحاسبة للعام *

 

 .2016ة معان الجامعية في ورشة عمل في الطاقه المتجدده في كلي وحضور  *عضو لجنة استقبال المشاركين

 

 -المواد التي قمت بتدريسها :
 

 *مادة مبادئ االقتصاد الجزئي

 

 مادة مبادئ االقتصاد الكلي *

 

 (English Business)مادة ادارة اعمال باللغة االنجليزية . *

 

 (Communication Skills) *مادة مهارات االتصال باللغه االنجليزيه.

 

 ( Skills in English Language)  جليزيه.*مادة مهارات باللغه االن

 

 *مادة ادارة الجودة الشاملة.

 

 ( Know About Business*مادة برنامج تعرف الى عالم االعمال.) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 أالبحاث المنشورة:
 
 

 أثر االستثمارات االجنبية المباشرة على البطالة في االردن.*

The Impact of Direct Foreign Investment on unemployment In Jordan/.2016 

 

 *أثر االزمة المالية العالمية على البنوك التجارية في االردن.

 

The Impact of Global Financial Crisis on the Commercial Banks in Jordan/2017 

 

 
 

 -الخبرات العملية االخرى :
 
 

 

 20/03/1991-15/10/1988/الهند  (Premier Exports &Imports)مستشار مالي /شركة *

 

 1994-1992*مأمور استقبال / ألمؤسسة العامه للضمان االجتماعي/دائرة االستثمارات السياحية/االردن 

 

 82/09/2001-10/02/1995االردن –البتراء –*مدير فندق سياحي /فندق طريق السالم 

 

 10/04/1998-25/11/1997/الهند (Tandem Merchandising)تسويق تجاري /شركة *

 

 25/04/2004-20/11/2001االردن –مستشار تجاري ومالي /شركة العين للتجارة والتسويق /العقبة *

 

 31/12/2001-01/01/2001مسؤول اداري ومالي /شركة سليمان طايع وشركاه للمقاوالت /*

 

 25/11/2016 -01/01/2005االردن –مدير فندق سياحي /فندق سدني السياحي /عمان *صاحب و

 

 

 

 -االخرى المتفرقة : العمليةبرات الخ
 
 
 

والكهرباء والتمديدات الصحية ومواد تشطيبات البناء مواد البناء  التجارة والمعرفة في *خبرة في مجال

 والتدفئه.

 

 *خبرة في مجال االستيراد والتصدير.

 

 *خبرة في مجال االشراف والتنفيذ في تشطيبات المباني.

 

 لتموينية وادارة اسواقها.*خبرة في مجال تجارة المواد ا

 

 *خبرة في مجال تصنيع الحديد وااللمنيوم واالخشاب.

 

 
 
 



 المجتمع :خدمة 
 

 -( للمشاركة المجتمعية :USAID*ممثل كلية معان الجامعية لدى مشروع )

 

 محافظة معان / مركز االمير –االجتماع العام التشاوري للمشاركه المجتمعيه  ألهالي قصبة معان حضور  /1

 14/11/2016الحسين بن عبدهللا الثاني الثقافي 

 

ورشة عمل بعنوان  المساهمه في طرح مشاريع خدميه للمجتمع المحلي في قطاعات عده /  قاعة  حضور /2

 بلدية معان الكبرى.

 

ورشة عمل بعنوان اعداد خارطه استثماريه لمحافظة معان لتفعيل وتطوير السياسه االستثماريه في  حضور /3

ملكه ورفع مستوى التنمية المحلية في المحافظات من خالل توفير مجموعة من الفرص االستثمارية ذات الم

القيمة المضافة والمولدة لفرص العمل وترويجها واستقطاب المستثمرين لها. مركز االمير الحسين بن عبدهللا 

 . 9/1/2017الثاني الثقافي 

 

عية في الخدمات التي ستقدم لقطاع الشباب والمرأه في محافظة ورشة عمل بعنوان المشاركة المجتمحضور  /4

الجتماعات الخدمة كلية معان الجامعية  .12/1/2017معان / مركز االمير الحسين بن عبدهللا الثاني الثقافي 

 (. USAIDالمجتمعبة لدى منظمة ) 

 

 .2016و  2013تاليتين.*رئيس لجنة انتخاب وفرز لالنتخابات النيابية في محافظة معان لدورتين مت
 

 

 

 

 المعرفين :

 

 

 0772418220الدكتور سطام زهير الخطيب / عميد كلية معان الجامعية  -1

 0777625252الدكتور مدثر ابو كركي / جامعة الحسين بن طالل  -2

 0795011113االستاذ الدكتور محمد سالم الطراونة  / جامعة مؤتة  -3

 0772433224عان الدكتور بسام االمامي/مديرية صحة محافظة م -4

 0777998371المدرس محمد سالم النوافلة/كلية معان الجامعية/جامعة البلقاء التطبيقية -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            



 Mohammad Haroun Eid Alamarat 

 Nationality: Jordanian . 

national number: 9671035957  

Date of Birth 05/10/1967 

marital status: married 

Number of children :2 

 place to stay: Petra / Jordan 

Cellular: 00962777758668  

 

Qualifications:-  

*HSC / literary section 1986  

Bachelor's degree in Economics / Millia Islamic University / India 1991 * 

 *Master's degree in Economics / University Kanpor / India, 1993* 

. 

Scientific Courses:- 

  level English exam (ALIGU) / Institute of Modern Languages / Jordan 2001 ** 

**computer course overall by 40 hours  Excellent estimate pink jumper 

Institute/Jordan                                                                     

Passing the (TOEFL) 2012. (American Institute amide East / Jordan.).**  

**Passing (national exam) to the level of the English Language (University of Jordan, 

2012 

.) 

Scientific published researches 

 :- 

*The Impact of Direct Foreign Investment on unemployment In Jordan/.2016              

    

*The Impact of Global Financial Crisis on the Commercial Banks in Jordan/2017 

 

Academy of scientific expertise and administrative 

:- 

 

// Lecturer / Balqa Applied University / Maan College since 07/03/2010 and timely 

// Head of the Department of Finance and Administrative Balqa Applied University / 

Chairman of the Department of Finance and Administrative Sciences (in addition to 

my job) and the time since 2/10/2010. 

 // Member of the Committee to prepare the course schedule (Maan College)  for the 

 *// Member of the Faculty and the time since 15/3/2010 

// Chairman of the equation of materials science disciplines administrative and 

  // Member of the Committee for Development and Quality of the College 

// Monitor a comprehensive exam hall several times. Balqa Applied University. 

 

  Assistant Dean for Accade mic Affairs, since9/2013up to date// 

 



Courses taught:- 

 

Material principles of microeconomics - 

                                                                -Material principles of macroeconomics-         

                                                                                                                                     

Business Administration in English- 

Communication Skills in English-- 

Skills in English Language-- 

Total Quality Management- 

  

 Know About Business Programe - 

                                                    

 ctical experiences                Other pra                                                               - 

Financial advisor / company Premiere Import and Export / India 15/10/1988 

03/20/1991  

warden receiver / General Organization for Social Security / Department of tourism 

investments - Jordan periods 1/10/1992 -1/8/1993 and 1 / 12 / 1993-1 / 8/1994. 

Marketing Commercial / Tandem Trading Company / India 11/25/1997 - 04/10/1998  

business consultant and financial / Al Ain Trade and Marketing  / 

Aqaba - Jordan 20/11/2001 - 25/04/2004 

Director of the tourist hotel / hotel through peace -alaptra- Jordan 02/10/1995 - 

28/09/2001  

official administrative and financial / company Taya Solomon & Associates 

Contracting 01/01/2001 - 31/12/2001. 

Languages 

Arabic Language reading, writing and excellent conversation . 

English Language reading and conversation, and his book is excellent                     . 

 *Hindi good  conversation  

 

Community Service : 

 

Representative of Maan College at the USAID project for community participation :- 

 

1/ Attend the general consultative meeting of the community participation of the 

people of Kasbah Maan - Ma'an Governorate / Prince Al Hussein Bin Abdullah II 

Cultural Center 14/11/2016 

 

  2/ Attend a workshop entitled Contribution to the project of community service 

projects in various sectors / Municipality hall of Maan Al-Kubra 

. 

/3/ Attend a workshop entitled Preparing investment map for Ma'an Governorate to 

activate and develop investment policy in the Kingdom and raise the level of local 

development in the governorates by providing a range of investment opportunities 

with value added and generated opportunities for employment, promotion and 

attracting investors. Prince Al Hussein Bin Abdullah II Cultural Center 9/1/2017. 

 

4/ Attend a workshop entitled Community Participation in Services to be provided to 

the Youth and Women Sector in Ma'an Governorate / Prince Al Hussein Bin Abdullah 

Al Thani Cultural Center 12/1/2017. Ma'an College for Allied Service Meetings at 

USAID. 



 

5/ Chairman of the election and selection committee for the parliamentary elections in 

Ma'an for two consecutive sessions 2013 & 2016    

   

  Hobies :-                       . 

*Interests of reading . 

 *Driving cars and bikes . 

 *Public Relations- 

. 

Adress:- 

 Jordan - Petra - tourist street  

Mobile 00962777758668 

 Email: amarat.univdrbalqa@gmail.com 

 

 

Identifiers: 

1/-Prof. 1Mohammad Salim Altarawneh /Muotah University 0795011113 

-Dr. Sattam zuhir Alkhateeb / Dean of Maan University College 0772418220.2/    

3/Dr.Muddather Abu Karaki / Alhussien bin Talal University 0777625252 

4/-Dr. Bassam Alemami/ Ministry of health 0772433224 

 

 

 


