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 هد والكليات الجامعية.هذا اضافة الى العمل كمحاضر غير متفرغ في العديد من الجامعات والمعا .6

 
 

 

 

 

 رابعا: الخبرات العملية
 

 
 وزارة الصناعة والتجارة: 

  (1973-1971)رئيس قسم الشركات 

  (1975-1973)رئيس قسم الشركات االجنبية 

  (1980-1978)مدير العالقات االقتصادية الخارجية 
 

 :الجامعة االردنية 
  (1991-1990)مدير برنامج ماجستير ادارة االعمال 

  (1993-1991)مدير مركز الدراسات واالستشارات 

  (1998-1997)رئيس قسم ادارة االعمال 

  (2002-2001)رئيس قسم ادارة االعمال 

  سنة 51عضو لجنة الدراسات العليا في كلية ادارة االعمال لمدة 

  سنة 51عضو لجنة الدراسات العليا في قسم ادارة االعمال لمدة 

 سنوات 8ي كلية الدراسات العليا لمدة عضو لجنة الدراسات العليا ف 

  سنوات 8عضو مجلس كلية ادارة االعمال لمدة 

  سنوات 4عضو هيئة تحرير مجلة دراسات )مجلة علمية محكمة( لمدة 

 عضو لجنة تطوير مناهج الكليات االنسانية لمدة سنة 
 

 :االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 
  (2003-2002)عميد كلية العلوم المالية 

  (2013-2003)نائب الرئيس للشؤون االكاديمية 

  (2013-2007)رئيس جامعة العلوم المالية و المصرفية 

 قائم باعمال رئيس االكاديمية لعدة فترات 
 

 :خبرات اخرى 
 محكم رئيس في جائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز لمدة سنتين 
 التعليم العالي والبحث العلمي( رئاسة وعضوية العديد من لجان االعتماد )وزارة 
 )رئاسة وعضوية العديد من لجان معادلة الشهادات )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 عضو لجنة تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم لمدة سنتين 
 عضو لجنة تطوير مؤسسات القطاع العام في االردن لمدة سنتين 

 
 



 

 خامسا: الدورات التدريبية
 
 

( دورة تدريبية في المؤسسات التالية:11)اعطاء اكثر من   

 )مركز التدريب والتعليم المستمر )الجامعة االردنية 
 مؤسسة طالل ابو غزالة 
 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين 
 مؤسسة الراجحي 
 المؤسسة الوطنية للتدريب والدراسات واالستشارات 
  القطاع العام(معهد التدريب الوطني )وزارة تطوير 

 

 سادسا: البحوث المنشورة
 

 

 iAetctc a  retsor trotA  trteserc  nA sti so tsr ftseAtr tretct itce fAtsrotca 
frtcAretser to aeeAo-acteAo. totrtoAtscoA  acntoA  c  Incsorcc 

aeesoscttAtsco. sisinmm)A):95-81  

 االردنية واقع بحوث العمليات في الشركات الصناعية 
 انتاجية االالت في الشركات الصناعية االردنية 
 انتاجية العمل في الشركات الصناعية االردنية 
 الربحية واالنتاجية في الشركات الصناعية االردنية 
 أثر العوامل االدارية والفنية على االداء المالي في الشركات الصناعية االردنية 
 اعية االردنيةواقع الجودة الشاملة في الشركات الصن 
 التكنولوجيا والهيكل التنظيمي في الشركات الصناعية االردنية 
 )انتاجية القطاعين العام والخاص في االردن )دراسة مقارنة 
 )واقع نظم المعلومات االدارية في القطاعين العام والخاص في االردن )دراسة مقارنة 
 تطوير نموذج لتخطيط التنمية في االردن: دراسة تطبيقية 
 تطوير نموذج موحد لقياس التنمية االقتصادية واالجتماعية: دراسة تطبيقية 
  في الشركات االردنية 5111فوائد ومعوقات تطبيق االيزو 

 الجودة الشاملة واالداء 
 الجودة الشاملة والقدرة التنافسية 
 التكنولوجيا واالنتاجية 
 ادارة الوقت ةاالداء الوظيفي 
 التخاصية والكفاءة االدارية 
 التخاصية والمسؤولية االجتماعية 
 الثقافة التنظيمية والتطوير االداري 

 
 جميع االبحاث منشورة في مجالت علمية محكمة في الجامعات االردنية -

 

 

 



 

 

 

 سابعا: الكتب

 
 

 مقدمة في بحوث العمليات 
 ادارة الشراء والمخازن 
 االساليب الكمية في اتخاذ القرارات 

 

 ثامنا: الكتب المترجمة
 

 

 تمت ترجمة الكتب االتية لصالح مؤسسة طالل ابو غزالة:

 االساليب الكمية في االدارة 
 االدارة الكفؤة 
 االدارة المالية والتحليل المالي 

 

 تاسعا: الدراسات واالستشارات
 

 

وى الجد تم اجراء العديد من الدراسات واالستشارات لصالح مؤسسات مالية وتعليمية و صناعية, تضمنت اجراء دراسات
االقتصادية وتطوير انظمة مالية وادارية اضافة الى اعادة هيكلة بعض الشركات الكبيرة كشركة مصانع الفوسفات 

 Iso 9000للتقدم بطلبات الحصول على شهادة ضبط الجودة ت االردنية, وتأهيل العديد من الشركا
 

 عاشرا: ورش العمل
 

 

البنوك والمؤسسات المالية والشركات الصناعية, وتركزت في معظمها في تم اجراء العديد من ورش العمل لصالح بعض 

. هذا اضافة Iso 14000, وشهادة    Iso 9000مجاالت التقدم لجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز, والحصول على شهادة

فهوم اء الوظيفي, وتعزيز مالى بعض ورش العمل المتعلقة بالجوانب االدارية كتنمية روح الفريق في العمل, وتحسين االد
 الثقافة التنظيمية.

 

 حادي عشر: العضويات

 
 

  الواليات المتحدة –جمعية بحوث العمليات 
 جمعية االقتصاديين االردنيين 
 جمعية ضبط الجودة 
 جمعية المستشارين االداريين 
 جمعية حماية المستهلك 
 جمعية االكاديميين االردنيين 



 
 

 

 ثاني عشر: االشراف
 

 

 ( رسالة ماجستير31مشرف على ) 

 ( رسالة دكتوراة21مشرف على ) 

 ( رسالة ماجستير21مشرف مشارك على اكثر من ) 

 ( رسالة دكتوراه51مشرف مشارك على اكثر من ) 

 ( رسالة ماجستير ودكتوراه11عضو لجنة مناقشة الكثر من ) 

 ( بحثا علميا محكما61تحكيم اكثر من ) 

  الصادرة عن كلية ادارة االعمال )الجامعة االردنية(تحكيم جميع رسائل الماجستير 
 تحكيم جميع رسائل الدكتوراه الصادرة عن االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 

 

 ثالث عشر: الشهادات التقديرية
 

 

  (5586الواليات المتحدة االمريكية ) –شهادة تقدير من جامعة هارفرد 

  (2111عبدهللا الثاني للتميز )شهادة تقدير من جائزة الملك 
 

 


