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 السيرة الذاتية
 

 معلومات عامة: اوال

 بندر كريم قاسم ابوتايه: االسم
 قسم إدارة االعمال/كلية االعمال/جامعة البلقاء التطبيقية: مكان العمل
 إدارة الموارد البشرية: التخصص

 استاذ مشارك: الرتبة االكاديمية
 متزوج : الحالة االجتماعية 
 bandar_1974@yahoo.co.uk: البريد االلكتروني

 00740-0990470770: الهاتف
 

 المؤهالت العلمية: ثانيا
في بريطانيا عام  مانشسترفي  University of Salford))إدارة الموارد البشرية من جامعة  /دكتوراة
0009 

 بتقدير جيد جدا 9777عامة الجامعة االردنية لعام إدارة  /ماجستير
 بتقدير جيد جدا 9779إدارة عامة من جامعة مؤتة لعام  /بكالوريوس

 
 الخبرات االكاديمية :ثالثا

 جامعة البلقاء التطبيقية األعمالكلية / قسم إدارة االعمال /مدرسلغاية االن  -0009
 جامعة البلقاء التطبيقية/كلية العقبة الجامعية/ قسم العلوم االدارية  /مدرس 0002 -0009
 الجامعة االردنية/قسم إدارة االعمال /محاضر غير متفرغ 0007 – 0002
 الجامعة االلمانية االردنية أإلداريةقسم العلوم  /محاضر غير متفرغ  0099 – 0090
 .لالن محكم لعدد من المجالت العلمية المحكمة المحلية والعربية والعالمية -0002

 

 الخبرات اإلدارية: رابعا
 لبلقاء التطبيقيةجامعة ا/نائب العميد للشؤون االكاديمية كلية االعمال 0092-0097
 جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية التخطيط واالدارة /رئيس قسم ادارة االعمال والتسويق 0090 -0099
 جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية التخطيط واالدارة /اإلداريةرئيس قسم العلوم  0090-0099
سويق ونظم المعلومات رئيس لجنة تطوير الخطط الدراسية لتخصص ادارة االعمال والت 0090-0099

دارة المكاتب  جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية التخطيط واالدارة /االدارية وا 
/ كلية التخطيط واالدارة/ مقرر لجنة معادلة المواد في قسم ادارة االعمال والتسويق  0090 -0090

 التطبيقية جامعة البلقاء

 جامعة البلقاء التطبيقية/ خطيط واالدارةكلية الت/ عضو لجنة تطوير الخطط الدراسية 0090 -0099
 جامعة البلقاء التطبيقية/ عضو مجلس كلية التخطيط واإلدارة 0090 -0090
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 جامعة البلقاء التطبيقية/ قسم ادارة االعماللالن عضو لجنة برامج الماجستير في  -0099
 لتطبيقيةلالن عضو في عدة لجان تحقيق ادارية واكاديمية في جامعة البلقاء ا -0090
 جامعة البلقاء التطبيقية/كلية العقبة الجامعية/ مساعد العميد للشؤون الطالبية  0009-0002
جامعة البلقاء /كلية العقبة الجامعية/ مشرفا على ادارة االمتحان الشامل لطلبة الدبلوم  0009-0002

 التطبيقية
 معة البلقاء التطبيقيةجا/كلية العقبة الجامعية/ رئيس لجنة تأديب الطلبة  0009-0002

 

 :الدورات التدريبية والمحاضرات: خامسا

 .دورة لمدراء الدوائر في وزارة الزراعة في االردن. القيادة والتخطيط االستراتيجي -9
 .جامعة البلقاء التطبيقية/ محاضرة لموظفي كلية السلط الجامعية. مهارات االتصال والتواصل -0
اعداد االستبانة لتحليل الوظائف وجمع المعلومات عنها وتوضيحها . تحليل العمل ووصف الوظائف -2

 .لموظفي الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االردنية تمهيدا لوصف وتوصيف الوظائف في الصندوق
 .0092ادارة االنتخابات النيابية للدائرة الثانية في محافظة البلقاء لعام  -7
 

 

 

 

 :ات التدريبية التي قمت بتدريسهاالمواد التدريسية والدور :سادسا
 :المواد التي قمت بتدريسها في جامعة البلقاء التطبيقية: أوال

 على مستوى البكالوريوس
 إدارة الموارد البشرية 

 السلوك التنظيمي
 اساليب البحث العلمي 

 ادارة االعمال باللغة االنجليزية
 نظرية المنظمة
 مبادئ االدارة 
 ة االداريةالتخطيط والرقاب

 التخطيط االستراتيجي
 على مستوى الماجستير
 تخطيط الموارد البشرية
 ادارة الموارد البشرية

 استراتيجية ادارة الموارد البشرية
 السلوك التنظيمي
 نظرية المنظمة
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 تحليل العمل وتطوير العاملين
 في المنظمة التوظيف

 

 :عات االردنيةالمواد التي قمت بتدريسها في الجام: ثانيا

 الجامعة  اسم المادة

 الجامعة االردنية االلمانية إدارة الموارد البشرية 
 الجامعة االردنية السلوك التنظيمي

مبادئ ادارة االعمال باللغة 
 االنجليزية

 الجامعة االردنية

 
 : والمؤتمرات األبحاث العلمية: سابعا

 االبحاث العلمية: اوال

العالقة بين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية , 0007,ومنار ابراهيم القطاونة بندر كريم ابوتايه  -9
الجزء , 970عدد , (جامعة األزهر)مجلة التربية , والوالء التنظيمي في مدينة الكرك الصناعية في األردن

 290-097, األول
2- Khalil Al-Hyari, Marwan AL-Nasour, Muhammed Alnsour, Ghazi Al-

Weshah, and Bandar Abutayeh, 2011, Exporting Performance and 

Manufacturing Activities in Jordanian SMEs: External Barriers and 

Relationships, International Journal of Global Business, 4 (1), 44-72. 

المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي في  العالقة بين, 0090, بندر كريم ابوتايه ومنار ابراهيم القطاونة -2
, 00مجلد , مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية, بعض منظمات االعمال االردنية

 .922-907. 9العدد 
4- Bandar Abutayeh and Manar Al-Qatawneh, 2012, The Effect of Human 

Resource Management Practices on Job Involvement in Selected Private 

Companies in Jordan, Canadian Social Science, Volume 8, Number 2, 50-57 

5- Manar Al-Qatawneh, Bandar Abutayeh, and Fawwaz Al Hammad, 2012, 

The Effect of the Implementation of Human Resource Information Systems on 

Job Related Decisions in Commercial Banks in Jordan. European Journal of 

Economics, Finance, and Administrative Sciences, Issue 48, 158-166 

سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز الوزارات  اثر العدالة التنظيمية على, 0090, بندر كريم ابوتايه -4
. 0العدد , 00مجلد , المية للدراسات االقتصادية واالداريةمجلة الجامعة االس, الحكومية في األردن

970-924. 
 
اثر العدالة التنظيمية على اداء العاملين في الشركات  ,0097 .منار القطاونة وبندر ابوتايه -9

جامعة اكلي محند  قسم العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/مجلة معارف. الصناعية في األردن
  02-09, 94العدد . الجزائر.  اولحاج

 :المؤتمرات العلمية: ثانيا
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1- Organization, Fairness & Commitment: A review with a view. Paper 

submitted to EURAM 8TH , 14-17 May 2008, Ljubljana & Bled Slovania. Sudi 

Sharifi and Bandar Abutayeh. 
،اثر االتصاالت االدارية على السلوك االبداعي للعاملين في (0090)بندر ابوتايه ومنار القطاونة،  -0

االبداع . بعض منظمات االعمال االردنية، المؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد والعلوم االدارية 
 .جامعة العلوم التطبيقية، األردن. والتميز في منظمات االعمال

 .ة في الجامعات الحكومية والخاصة في االردنالمشاركة والحضور لعدد من المؤتمرات العلمي -2
 

 الجوائز واالنجازات العلمية :ثامنا
في جامعة البلقاء التطبيقية لكليات االعمال واالدارة ة جائزة افضل اشراف على الرسائل الجامعي: اوال
 0097عام ل

ية االعمال في في كل تطوير برنامج ماجستير ادارة الموارد البشرية ووضع خطته التخصصية: ثانيا
 0092/0097الفصل االول من العام الجامعي  هوقد بوشر بقبول الطلبة في. جامعة البلقاء التطبيقية

والبرنامج في المراحل االخيرة من , المشاركة في تطوير برنامج بكالوريوس ادارة الموارد البشرية: ثالثا
 .يم العالي في االردنقبوله في وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعل

 .7007وبمعدل  9772عام لفي الثانوية العامة ( ذكور)بة االول على محافظتي معان والعق: رابعا
في مرحلة البكالوريوس بتقدير االدارة العامة من جامعة مؤتة  تخصصفي   الدفعة الثاني على: خامسا

 9779جيد جدا في عام 
 جامعة مؤتة/االقتصاد والعلوم االدارية لمرحلة البكالوريوس لوحة شرف اوائل الكلية في كلية: سادسا 

 اإلشراف ومناقشة الرسائل الجامعة :تاسعا
والعمل . لمستوى الماجستير في جامعة البلقاء التطبيقية الرسائل الجامعة عشرات اإلشراف على -9

وتحليل العديد من ( SPSS)حليل االحصائي للعلوم االجتماعية تعلى تحليل نتائجها باستخدام برنامج ال
 .رسائل الماجستير لطلبة جامعة البلقاء التطبيقية بشكل مجاني وتطوعي

االشراف الخارجي المشارك لعدد من الطلبة االردنيين الدارسين في الخارج لمرحلة الماجستير  -0
 .والدكتوراة

مال في جامعة رسائل جامعية على مستوى الماجستير في تخصص إدارة األعشرات المناقشة ع -2
 .البلقاء التطبيقية

في على مستوى الماجستير والدكتوراة للعديد من الرسائل الجامعية  خارجي عضو لجنة مناقشة -7
 .الجامعات االردنية

مناقشة العديد من مشاريع التخرج على مستوى البكالوريوس في تخصصات إدارة األعمال ونظم  -0
 .لمعلومات والتسويق في جامعة البلقاء التطبيقيةالمعلومات اإلدارية وعلم المكتبات ا

 
 
 


