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C.V 

 السيرة الذاتية

                       عضو هيئة تدريسية

 
 :الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

84527 الرقم الوظيفيالعطـيات نعبد الرحمزكريا احمد  االسم

الرتبة  الدرجة العلمية

 القسم األكاديمي العملمكان 

المجال المعرفي التخصص الدقيق التخصص العام

81900011932 فاكس العمل838311819000011932999128080 الهاتف

 8911311188  الحالة االجتماعية 1891   الجنسية والميالد

 Zak_center2006@yaho.com  /  atyat.za@bau.edu.jo البريد االلكتروني

 :المؤهالت الـعـلـمـيـة

التخرجتاريخ  التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة  

Post-Doctoral

 جامعة سانتياغو دي كومبوستيال

 Santiago de Compostela 
    

JIT  
2017/2016 

2312/2311 جامعة أم درمان اإلسالمية   

2313/2311 جامعة البلقاء التطبيقية   

2339/2338 جامعة عمان االهلية  
 

  الخبرات العملية:
 

 الوظيفة
 

 الفترة الزمنية جهة العمل

 الى من

 حتى تاريخه 2311 جامعة البلقاء التطبيقية

7/8/2317 جامعة البلقاء التطبيقية  حتى تاريخه 

29/6/2323 جامعة البلقاء التطبيقية  27/8/2323  

 2316 2314 جامعة البلقاء التطبيقية 

 2311 2312 جامعة البلقاء التطبيقية 

 2311 2311 جامعة البلقاء التطبيقية

 2313 2331 جامعة البلقاء التطبيقية
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 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:

تاريخ  المجلة بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

 النشر

ترتيب 

 الباحث

THE IMPACT OF THE 

ADMINISTRATIVE 

BULLYING ON THE 

EMPLOYEE 

PERFORMANCE: AN 

EMPIRICAL STUDY 

TARGETING 

MUNICIPALITIES IN 

JORDAN 

IAEME Publication 

http://iaeme.com/ij

m/index.asp 

India 
International Journal 

of Management(IJM) 
2021 

 منفردا  

Scopus 

THE ROLE OF MAJOR 

SATISFACTION IN 

MITIGATING OR EN-

FORCING FUNCTIONAL 

AND DYSFUNCTIONAL 

BEHAVIOR 

Management 

Science Letters 
Canada 

Canada doi: 

10.5267/j.msl.2021.1.0

05 Management 

Science Letters 11 

(2021) ***–

***Contents lists 

available at 

2021 
 باحث ثالث

Scopus  

MEDIATING EFFECT OF 

JIT SYSTEMS ON THE 

RELATIONSHIP 

BETWEEN HRM 

PRACTICES AND 

OPERATIONAL 

PERFORMANCE OF 

JORDANIAN COMPANIES 

International 

Journal 

Of Applied 

Business 

 

London, 

United 

Kingdom 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal Volume 24, 

Issue 6, 202011528-

2635-24-6-601 

2323 
باحثا  رئيسيا  

Scopus Q4 

تحليل العالقة بين الذكاء االجتماعي 
 األردن الجامعة االردنية والمناخ التنظيمي

المجلة االردنية في ادارة 
 0202 االعمال

باحثًا رئيسيًا 
Scopus Q4 

رأس المال البشري في عصر 
 باحث ثاني 0202 مؤتمر/ ورقة بحثية األردن جامعة عمان العربية المعرفة

The Impact Of Human 

Resource Management on 

Organizational Performance 

in the Greater Amman 

Municipalities, Jordan 

International 

Journal 

(IJABER) 

India 

International Journal 

Of Applied Business 

& Economic Research 

(IJABER), Vol. 13, 

No. 2, pp. 869-889. 

2312 
 باحث ثاني

Scopus Q4 

 

 :لمجالس التي شاركت بهاا

 الصفة العام الجامعي اسم المجلس

 عضو مجلس الجامعة
2022/2021 

2018/2017 
 المسجل العام/ مدير وحدة القبول والتسجيل

 ممثل كلية االعمال2016/2015 عضو مجلس الجامعة

2016/2015كليةعضو مجلس ال   ، تخطيط وادارة المشاريعممثل قسم 2015/2014  

قسمعضو مجلس ال مجلس القسم عضوتاريخه وحتى 0200منذ  
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 التي شاركت بها:والعملية المؤتمرات والندوات العلمية 

 مكان انعقاده الجهة المنظمة للمؤتمر/ورشة العمل اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل

 المؤتمر الدولي في تكنولوجيا معلومات
واالقتصاد المعرفياالعمال   

0202مارس  02-02 البلقاء التطبيقية جامعة  األردن 

االتجاهات الحديثة في القبول والتسجيل/ 
 االصالح والتطوير

جامعة السليمانية التقنية/ العراق/ اقليم كرديستان )المنظمة العربية 
ممثل عن جامعة البلقاء التطبيقيةللمسؤولين عن القبول والتسجيل(،   

 

 العراق / السليمانية
 

Googleاألردن جامعة البلقاء التطبيقية مهارات من 
زيادة الوعي االقليمي والعالمي عن ميزات 

 التعليم العالي في االردن
معرض الكويت/ استقطاب الطلبة الوافدين / رئيس الوفد 

 عن جامعة البلقاء التطبيقية
 

 الكويت

الثاني معرض الشرق االوسط وشمال افريقيا 
 للتعليم العالي

 

معرض الجامعات/ وزارة التعليم العالي االردني/ ممثل عن جامعة 
 البلقاء التطبيقية

 

 

 

 العراق / اربيل

بالتنسيق مع جامعة عمان االهليةاالتحاد االوروبي،  االتجاهات الحديثة في طرق التدريس  (Erasmus+) األردن / عمان 
العربيتكامل مجتمع المعرفة في الوطن  الرياضالسعودية/  جامعة نايف للعلوم االمنية   

التعليم مخرجاتتكامل  جلوان ةأكاديمي   األردن / عمان 
/ إدارة الجلساتجامعة الزرقاء االهلية   تطوير البحث العلمي في التعليم العالي  األردن / عمان 

المؤتمر الدولي تكامل مخرجات التعليم مع 
العام والخاصسوق العمل في القطاع   

 

/ إدارة الجلساتجامعة البلقاء التطبيقية  األردن / عمان 

 األردن / عمان جامعة البلقاء التطبيقية اليوم العملي للدراسات العليا
األردني يمنتدى الفكر االقتصادي والديمقراط االقتصاد وقضاياه المعاصرة  األردن / عمان 

 

 :اللجان التي شاركت بها

 الصفة العام الجامعي اسم اللجنة

 "دراسة نسب التشغيل لخريج جامعة البلقاء التطبيقية" 
لجنة دراسة نسب إحصائية خاصة بتوظيف خريجي جامعة 
البلقاء التطبيقية، لعشرين عام بالشراكة مع فريق المؤسسة 

 العامة الضمان االجتماعي 

0202/0200 
 00/2/0200فترة الدراسة  شهرين من 

 00/00/0200ولغاية 
 عضوًا 

ضابط ارتباط مع ورزاة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل 
يير قابلية التوظيف" اعن جامعة البلقاء التطبيقية لدراسة " مع  عضوًا  0202/0200 

 0200/0200 اللجنة العليا لشؤون الموظفين
0202/0200 

 عضواً 

وتطويرممثل جامعة البلقاء التطبيقية لدى هيئة تنمية   

المهنية والتقنيةالمهارات   
 المسجل العام / ممثل عن الجامعة 0202/0200

 عضواً  0202/0200 لجنة صندوق االدخار العليا

 منسقا / ضابط ارتباط 0202/0202 منسق مجلس المستشارين والملحقيين الثقافيين العرب

، 0202/0202، 0202/0202 اللجنة العليا للخطة الدراسية/ جامعة البلقاء التطبيقية
0202/0202 

 عضواً 
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 الصفة العام الجامعي اسم اللجنة

اللجنة العليا لالمتحانات الجامعية المتوسطة )الشامل(/  
 جامعة البلقاء التطبيقية

0202/0202 ،0202/0202 ،
 عضواً  0202/0202

لجنة الشكاوي المقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية، أو 
.االدارية أو الطلبة  

 عضواً  0202/0202

تنفيذ خطة العمل التنفيذية المعدة من لجنة متابعة 
اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس التعليم 

العالي إلندماج التعليم اإللكتروني في برامج التعليم 
العالي ليصبح جزء من المنظومة التعليمية في 

 مؤسسات التعليم العالي.

 عضواً  2021/2020

التدريسيةاللجنة العليا للنظر في اعباء الهيئة   0202/0202  عضواً  
اللجنة العليا لجائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز 
االداء الحكومي والشفافية/  جامعة البلقاء 

 التطبيقية
0202/0202  عضواً  

لجنة هيكلة كلية االعمال ودراسة مسميات 
 التخصصات

0202/0202  عضواً  

التطبيقيةاللجنة العليا للجدول الدراسي/ جامعة البلقاء   عضواً  0202/0202، 0202/0202 

 اللجنة العليا للتخريج/ جامعة البلقاء التطبيقية
0202/0202 ،0202/0202 ،

 عضواً  0202/0202

، 0202/0202، 0202/0202 لجنة البت في القضايا الطالبية/ جامعة البلقاء التطبيقية
0202/0202 

 عضواً 

وزارة التعليم العالي  ضابط ارتباط جامعة البلقاء التطبيقية في
 للطلبة الوافدين

0202/0202 ،0202/0202 ،
0202/0202 

 ضابط ارتباط

 اللجنة العليا انتقال الطلبة/ جامعة البلقاء التطبيقية
0202/0202 ،0202/0202 ،

 عضواً  0202/0202

 اللجنة العليا صندوق الطالب/ جامعة البلقاء التطبيقية
0202/0202 ،0202/0202 ،

 عضواً  0202/0202

، 0202/0202، 0202/0202 لجنة دليل الطالب وتعليمات منح الدرجات الجامعية
0202/0202 

 عضواً 

، 0202/0202، 0202/0202 لجنة التفوق الفني والرياضي/ جامعة البلقاء التطبيقية
0202/0202 

 عضواً 

لجنة  البت والنظر بدراسة طلبات المجلس االعلى لذوي 
الخاصة/ لغايات االعفاء من الرسوماالحتياجات   

0202/0202 ،0202/0202 ،
 عضواً  0202/0202

 عضواً  0202/0200 لجنة حوسبة واصدار دليل الطالب الكترونياً 

 عضواً  0202/0202 لجنة تعديل تعليمات منح درجة البكالويوس

 عضواً  0202/0202 لجنة اعادة هيكلة التخصصات لمرحة البكالوريوس

تقديم مقترح محوسب موحد للكليات الجامعية المتوسطة لجنة 
 عضواً  0202/0202 التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية

 عضواً  0202/0202، 0202/0202 لجنة الكتاب السنوي للتخريج
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 الصفة العام الجامعي اسم اللجنة

االعمال الطلبة كليةلجنة تأديب  مقرر(اللجنة ) رئيس 0202/0202، 0202/0202   

ارة المشاريعادقسم تخطيط و معادلة المواد في لجنة  مقرر(اللجنة ) رئيس 0202/0202، 0202/0202   

كلية األعمالواالعباء االكاديمية ل منسق الجدول الدراسي 0202ولغاية  0200منذ    منسق الجدول الدراسي 

ارة المشاريعادمعادلة المواد في قسم تخطيط و لجنة   عضو اللجنة 0202/0202، 0200/0202 

االعمال الطلبة كليةلجنة تأديب   عضو اللجنة 0202/0202، 0200/0202 

0202/0202 لجنة الجودة/ كلية األعمال  عضو اللجنة 

0202/0202 لجنة دراسة الهيكلة اإلدارية لكلية األعمال  عضو اللجنة 

االجتماعية / كلية األعمال اللجنة  0200/0202  عضو اللجنة 

دارة لجنة  المشاريعاليوم العلمي لقسم تخطيط وا   0200/0202  عضو منظم 

كلية األعمال /اللجنة الثقافية   0200/0200  عضو اللجنة 

 

 

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

 مواضيع خاصة بالتخطيط تخطيط الموارد البشرية مبادئ التخطيط

دارة المشاريع التسويقمبادئ   اساليب البحث العلمي تخطيط وا 

دارة جودة المشروعات إدارة الجودة الشاملة دارة المشاريع تخطيط وا   استدراكي / ماجستيرتخطيط وا 
 

 

 :رسائل الماجستير )االشراف/ والمناقشات(
 العام الجامعي طبيعة المشاركة عنوان الرسالة 

الداخلية والخارجية على اداء  اتدحدالماثر 
المشروعات الصغيرة في االردن خالل جائحة 

 .كرونا )دراسة ميدانية في محافظة البلقاء(

 0200/0200 مشرفًا رئيسياً 

تأثير تخطيط المشروع على نجاح المشاريع 
االنشائية: الدور المعدل لمستوى المخاطرة/ دراسة 

 نية.االردتطبيقية في شركات مشاريع االنشاءات 
 0200/0200 عضو لجنة مناقشة

دور صندوق التنمية والتشغيل في نجاح المشاريع 
الحجم/ "حالة دراسية في  الصغيرة ومتوسطة

 محافظة البلقاء".
 0202/0200 عضو لجنة مناقشة

اثر ممارسات ادارة المشاريع على السالمة العامة، 
 دراسة تطبيقية على المشاريع االنشائية في مدينة

 عمان.

 0202/0200 عضو لجنة مناقشة
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 او مدرب 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 المعلوماتهندسة تقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية / مركز الحاسوب. دورة الشاملة في الحاسوب

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

الموارد البشرية والتدريب بالتعاون مع مركز ناهور لتنمية  مركز االستشارات
 والتطوير

/ كمدرب اسم الدورة  الجهة المنظمة للدورة مكان انعقادها 

 جامعة البلقاء التطبيقية /السلطمركز االستشارات والتدريب االتجاهات االدارية الحديث

 
 م.01/02/2120لسيرة الذاتية لغاية تاريخ اخر تحديث لمالحظة: 

 
 


