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2017/2016 

2012/2013 ادارة االعمال اخلرطوم جامعة أم درمان اإلسالمية  دكتوراه  

2010/2011 التخطيط االقليمي االردن جامعة البلقاء التطبيقية ماجستري  

2008/2009 ادارة االعمال االردن جامعة عمان االهلية بكالوريوس  
 

   الخبرات العملية:
 

 الوظيفة
 

 الفترة الزمنية جهة العمل

 الى من

تاريخهحتى  2011 جامعة البلقاء التطبيقية / كلية االعمالعضو هيئة تدريسية  

 2016 2014 جامعة البلقاء التطبيقية مساعد عميد كلية األعمال/للشؤون الطالبية

يةار مساعد عميد كلية األعمال/ للشؤون االد  2014 2012 جامعة البلقاء التطبيقية 
 2011 2011 جامعة البلقاء التطبيقية إداري في مركز التطوير وضمان الجودة

 2010 2001 جامعة البلقاء التطبيقية إداري في وحدة القبول والتسجيل
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 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها:

/ورشة العملالجهة المنظمة للمؤتمر اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل همكان انعقاد   

 الرياض جامعة نايف للعلوم االمنية/ السعودية تكامل مجتمع المعرفة في الوطن العربي
التعليم   مخرجاتتكامل  جلوان   ةأكاديمي  يهوليداعمان/    

المرديانعمان/ جامعة الزرقاء االهلية   تطوير البحث العلمي في التعليم العالي    

جامعيةكلية عمان ال جامعة البلقاء التطبيقية   اليوم العملي للدراسات العليا  

 

 

 :المجالس التي شاركت بها

 الصفة العام الجامعي اسم المجلس

عضو مجلس الجامعة   ممثل كلية االعمال 2016/2015 

كليةعضو مجلس ال  2016/2015   ،  ممثل قسم تخطيط وادارة المشاريع 2015/2014

قسمعضو مجلس ال تاريخه وحتى 2011منذ   مجلس القسم عضو   

 

 

 :اللجان التي شاركت بها

لجنةاسم ال  الصفة العام الجامعي 

االعمال الطلبة كليةلجنة تأديب  (مقرر) اللجنة رئيس 2015/2016، 2014/2015   

ارة المشاريعادمعادلة المواد في قسم تخطيط و لجنة  (مقرراللجنة ) رئيس 2015/2016، 2014/2015   

كلية األعمالواالعباء االكاديمية ل منسق الجدول الدراسي 2016 ولغاية 2012منذ    منسق الجدول الدراسي 

ارة المشاريعادمعادلة المواد في قسم تخطيط و لجنة   عضو اللجنة 2013/2014، 2012/2013 

االعمال الطلبة كليةلجنة تأديب   عضو اللجنة 2013/2014، 2012/2013 

2015/2016 لجنة الجودة/ كلية األعمال  عضو اللجنة 

األعماللجنة دراسة الهيكلة اإلدارية لكلية   2013/2014  عضو اللجنة 

االجتماعية / كلية األعمال اللجنة  2012/2013  عضو اللجنة 

اليوم العلمي لقسم تخطيط وإدارة المشاريعلجنة   2012/2013  عضو منظم 

كلية األعمال /اللجنة الثقافية   2011/2012  عضو اللجنة 
 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 التخطيط االستراتيجي إدارة الموارد البشرية االدارةمبادئ 

 مواضيع خاصة بالتخطيط تخطيط الموارد البشرية مبادئ التخطيط

 اساليب البحث العلمي تخطيط وإدارة المشاريع مبادئ التسويق

 / ماجستيرتخطيط وإدارة المشاريع تخطيط وإدارة جودة المشروعات إدارة الجودة الشاملة.
 



3 

 

 

 

 :الدورات التي شاركت فيها كمتدرب

 الجهة المانحة للدورة اسم الدورة

 سبانيا./ ا ستيالكومبو جامعة سانتياغو دي  دورة اللغة االسبانية 
 .مركز االستشارات/ جامعة البلقاء التطبيقية دورة اإلبداع القيادي 
 سنة دراسية كاملة./ كلية القدس هندسة تقنية المعلومات

 جامعة البلقاء التطبيقية / مركز الحاسوب. دورة الشاملة في الحاسوب 

في  يالغربالورشة التدريبية )الفرق بين الطالب الشرقي والطلب 
 الخبرات العمليـة والشـهادات االكاديميـة(.   

 بالتعاون مع مركز ناهور لتنمية الموارد البشرية والتدريب والتطوير مركز االستشارات

 

 :الدورات التي شاركت فيها كمدرب

 الجهة المنظمة للدورة   مكان انعقادها   اسم الدورة  

/اربدغرفة الصناعة والتجارة  اإلدارة الحديثة ما بين النظرية والتطبيق  وزارة التنمية االجتماعية 

/عمان المرديانفندق  التخطيط االستراتيجي  وزارة التنمية االجتماعية 

االدارية الحديثاالتجاهات  /السلطمركز االستشارات والتدريب  جامعة البلقاء التطبيقية           

TOT  تدريب المدربين /اربدغرفة الصناعة والتجارة    وزارة التنمية االجتماعية 
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