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المؤهالت العلمية :
 .1شهادة الثانوية ألعامه االردنيه_ 1695 -

 .4بكالوريوس علوم إداريه– كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة اليرموك – األردن .1692
 .0ما اااجسا ا ا ا ااتير أدارة – جا ااامعا ااة جنوب كا اااليفورنيا ااا – لوس انجلوس – الواليا ااات المتحا اادة
األمريكية .1986

 .2دكتوراه إدارة أعمال  -إدارة جوده – جامعة سالفورد /مانشستر – بريطانيا . 2013
الخبرات الوظيفية:

 -1اسااتام مشااارك – قساام األدارة العامة-كلية األعمال -الجامعة األردنية 4516-6-42 -لغاية
األن

-4أسااتام مساااعد – قساام اإلدارة العامة -كلية األعمال -الجامعة األردنية —4510-6-10-
.4516-2-40
-0محاضر غير متفرغ – قسم اإلدارة العامة -كلية اإلعمال – الجامعة األردنية .1661-1696
-2مدرس -قسم اإلدارة العامة -كلية األعمال – الجامعة األردنية .4556 - 1661

 -5مدير دائرة التدريب والتعليم المسااتمر ر مركز االسااتش اااراترالجامعة األردنية م 6ر5ر4552
إلى 1ر15ر.4552

 -9مدير دائرة الموارد البشريةرالجامعة األردنية م 10ر1ر1 – 4559ر15ر.4556
 -2نائب عميد شؤون ألطلبه ر الجامعة االردنيه م 2ر6ر  4512لغاية 4515-4-14

 - 8نائب مدير عام مسااتشاافى الجامعة األردنية للشااؤون اإلدارية م 14ر4ر 4515لغاية -6-1
4519
 -6رئيس فسم اإلدارة العامة -كلية اإلعمال -الجامعة األردنية م  4519-6-1لغاية اآلن
الخبرات العملية :

 .1مدربرمصمم برامج تدريب – مركز االستشارات والخدمات الفنية والدراساترالجامعة األردنية
م  1661ولغاية اآلن.
 .4مدربرمصامم برامج تدريب في كل م معهد اإلدارة العامة األردني الجامعة الهاشامية ،ديوان
المحاسا اابة األردني ،أمانة عمان الكبرس ،مسا ااتشا اافى الجامعة األردنية ،جمعية حماية المسا ااتثمر

األردنية ،شا ا ا ااركة مصا ا ا اااند االسا ا ا اامن األردنية ،دائرة الجمارك ،وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة
الداخلية ،دائرة األراضااي والمساااحة ،بنم تنمية المدن والقرس ،وزارة البلديات ،مؤس اسااة سااكة

حديد العقبة.
 .0تنفيااذ العااديااد م برامج التاادريااب داخاال األردن ،دولااة اإلمااارات العربيااة المتحاادة السا ا ا ا ااودان
والمملكة العربية السعودية

 .2المشاارف العلمي –دورات اإلدارة العليا في الجامعة األردنية واإلشاراف على بحوا المشاااركي
في هذه الدورات.

 .5محاضر في دورات اإلدارة الوسطى واإلدارة العليا في معهد اإلدارة العامة األردني.
 .9خبير منتدب إلجراء دراسة تبسيط اإلجراءات لمناطق أمانة عمان الكبرس .4555-1666
 .2خبير منتدب الجراء دراسة الوصف الوظيفي في امانة عمان الكبرس .4555-1666

 .9مستشار غير متفرغ – أمانة عمان الكبرس -إجراء دراسة لوضد خطة إستراتيجية إلدارة الموارد
البشرية .4555-4552

 .6مشرف علمي-محاضر -دورات موظفي الجامعة األردنية منذ عام .4552

10مستشار منتدب م خالل برنامج دكتور لكل مصند  -FFFشركة ألفا بيتا لإلدارة واالستثمار
–  -4559- 4555تحديد االحتياجات التدريبية.

.15

عضا ا ااوية لجان إعداد امتحانات تنافسا ا ااية للمتقدمي لشا ا ااغل الوظائف في الحكومة –

ديوان الخادماة المادنياة ،دائرة الجماارك العااماة ،دائرة ض ا ا ا ا اريباة الادخل والمبيعات – -4555

.4519
.11

القيام بمجموعة م االسااتشااارات االداريه في مجاالت عديده منها دراسااة بناء الهيكل

التنظيمي للمركز الاادولي للتطوير في دبي ولجااامعااة البحري للعلوم التطبيقيااه وللجااامعااة االردنيااه
وألمااانااة عمااان الكبرس ووزارة التعليم العااالي والبحااد العلمي ودراس ا ا ا ا ااات تحااديااد االحتياااجااات
التدريبية في العديد م الوزارات والمؤسسات العامة في األردن.
.14
4516

عضا ا ا ا ااو لجنااة اختيااار الموظف الحكومي المثااالي – ديوان الخاادمااة الماادنيااة – دورة

مجاالت التدريب والتدريس:

إدارة الموارد البشا ا ارية ،التطوير المؤسا ا اس ا ااي إدارة األزمات اإلشا ا اراف اإلدارق ،القيادة اإلدارية،تحليل
الس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات التحليل الكمي في األدارة الرقابة االداريه تدريب المدربي إدارة التدريب العالقات
العااامااة ،مهااارات االتصا ا ا ا ا ااال ،مهااارات التعاااماال مد الجمهور التحفيز الوظيفي ،اتخااام القرارات وحاال

المش ااكالت ،إدارة ألجوده الش اااملة  ،إدارة التغيير والتطوير المؤسا اس ااي ،تبس اايط اإلجراءات ،المهارات
اإلدارية األساااسااية ،إدارة المكاتب ،السااكرتارية ،تحليل االحتياجات التدريبية ،تقييم األداء المؤس اسااي،

المس ا ا ااؤولية االجتماعية للمنظمات ادارة الوق والتعامل مد ض ا ا ااغو العمل  ،التخطيط االس ا ا ااتراتيجي،
إعداد التقارير اإلدارية.
األبحاا العلمية:
 .1تحليل ضااغو العمل لدس الجهاز التمريضااي في مسااتشاافى الجامعة األردنية ،دراسااات ،مجلد ،00

عدد  ،4تموز  ،4559ايم المعاني ،عبد الحكيم اخو ارشيدة.

 . 4اتجاهات العاملي في امانة عمان الكبرس نحو اسا ا ا ا ااتخدام نظام الجودة ،مجلة دراسا ا ا ا ااات .الجامعة
االردنيه .ايم المعاني وعبد الحكيم اخوارشيده .مجلة دراسات -الجامعة االردنية4555 .

 -0تحديد االحتياجات التدريبية للعاملي في الجامعة االردنيه .مجلة ادارة االعمال االردنيه 4552 .
4- Understanding formality and informality in information
system pre-evaluation process: examining case research from an
actor network theory perspective. (Journal of Management
5- A qualitative Analysis of product -Research) 2016.

innovation in Jordan's pharmaceutical sector. (European
scientific journal) vol.11, no. 4. 2015.
6- Review the Operational Excellence Factors of Service Firms:
A literature Review. (European Journal of Business and
Management).vol. 8, No. 3 (2016).
7- Factors affecting the intention of Adopting cloud computing
in Jordanian Hospitals. (Scientific Research publishing) May
2016.
8- Social Cues-Customer Behavior Relationship: The Mediating
Role of Emotions and Cognition. (International Journal of
Marketing studies) Vol. 9, No 1 (2017).
9- The Effect of Intellectual Capital on Organizational Performance:
The Mediating Role of Knowledge Sharing. (Communication and
Network: Scientific Research Publishing) Vol. 09 No. 01 (2017).
10- The Impact of Employee Empowerment on the success of
organizational change: a study in privatized enterprises in Jordan
(Journal of Public Administration and Governance) Vol. 7, No. 1,
(2017).
11- Public budgeting in Jordan: Governance structure and budget
preparation process. (Journal of social science) Volume 8, Number 2,
April 2019

 اإلشراف على العديد م الرسائل الجامعية في موضوعات إداريه متنوعة لمستوس الماجستير-

 عض ا ااو مناقا في العديد م الرس ا ااائل لمس ا ااتوس الماجس ا ااتير في الجامعة األردنية جامعة ال البي.جامعة مؤته اليرموك الجامعة الهاشمية جامعة الشرق األوسط جامعة العلوم التطبيقية
 – الحكومة األردنية4516  عضو اللجنة العليا ألختيار الموظف الحكومي المتميز: المؤتمرات واللجان

 ورشة عمل دور التدريب في تنمية الموارد البشرية وتطوير العملية االدارية ر الجامعة االردنية.1
.4552ر6ر9
 ورشة عمل الالمركزية االدارية والحكم المحلي ر وزارة الداخلية ر المملكة االردنية الهاشمية.4
.4552ر15ر15

.4555ر0ر12-19  مؤتمر التدريب االردني االول ر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر.0

 .2مؤتمر ادارة االعمال – كلية ادارة االعمال – الجامعة االردنية دورة .4559 -4555
 .5ورشة عمل تدريبية (ادارة المشاريد) – الجامعة االردنية م 1ر15-2ر2ر.4559

 .9ورشة عمل (التخطيط االستراتيجي) -الجامعة االردنية م 15ر41-1ر1ر.4559
 .2عضو اللجنة التحضيرية – المؤتمر العربي الخامس حول االستشارات والتدريب – الجامعة
االردنية والمنظمة العربية للتنمية لالدارية 2-4ر2ر.4552

 .9عضو مجلس مركز تنمية القوس البشرية في القطاع الصحي – الجامعة االردنية 4559
 .6عضو اللجنة التحضيريه ولجنة تقييم اوراق العمل _ مؤتمر كلية االعمال -الجامعة االردنيه-
4512
مؤتمر عمداء شؤون الطلبه في الجامعات االردنيه جامعة االميرة سميه عمان 4512.
.15
.11عضو مجلس كلية ادارة االعمال – الجامعة االردنيه  4512لغاية االن
عضو لجنة البحد العلمي في كلية ادارة االعمال – الجامعة االردنيه
 14عضو لجنة الدراسات العليا في كلية االعمال – الجامعة االردنيه
 10عضو فريق الجودة في كلية االعمال -الجامعة االردنية

 12عضو لجنة الخطة أالستراتيجيه في مستشفى الجامعة االردنيه

 15رئيس اللجنة العليا للسالمة العامة في مستشفى الجامعة االردنيه

 19رئيس فريق الجودة في مستشفى الجامعة االردنيه
 12عضو اللجنة العليا الدارة مستشفى الجامعة االردنيه
 19عضو اللجنة التنفيذية لمستشفى الجامعة االردنيه
 16عضو مجلس الجامعة االردنية 4516-4519
العضوية:
 .1عضو المركز الدولي لالدارة العامة  IPACلوس انجلوس -امريكا.
 .4عضو مؤسس للجمعية األردنية إلدارة الموارد البشرية.
 .0عضو مؤسس لجمعية اإلدارة العامة األردنية.

اللغات:

 .1اللغة العربية.
 .4اللغة االنجليزية.

