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 السيرة الذاتية 

  أوالً: المعلومات الشخصية:

 يمن عوده المعانيأ :  االسم

 في قسم اإلدارة العامة  مدرس:   العمل

 الجامعة األردنية –كلية إدارة األعمال   

 

 األردنية : الجنسية  

 قسم اإلدارة العامة –كلية األعمال   –الجامعة األردنية   : عنوان العمل

 األردن –عمان    

 24285 فرعي:   5355000هاتف :

 aymanm@ju.edu.jo  االلكتروني:البريد  

 ثانياً: المؤهالت األكاديمية:

 1983. الجامعة األردنية   بكالوريوس في اإلدارة العامة  -

 1988. الجامعة األردنية    تربية  عالي في ال  دبلوم -

 1991. الجامعة األردنية   عامة  اإلدارة في  ماجستير -

 ثالثاً: الخبرات العملية:

 1985-1983 –القوات المسلحة األردنية   –خدمة علم  -

 .1991-1985، الجامعة األردنية  األعمالكلية إدارة  العامة،مساعد تدريس في قسم اإلدارة  -

 .2003 -1991محاضر متفرغ في قسم اإلدارة العامة، كلية إدارة األعمال، الجامعة األردنية   -

 وحتى اآلن 2003مدرس في قسم اإلدارة العامة منذ عام   -        
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 :رابعاً: الكتب  

 .2019  للنشر،دار وائل   عمان:  المحلية،دارة اإل -1

 .2017 للنشر،دار وائل   عمان:  الحديثة،اإلدارة العامة  -2

 2017 دار وائل للنشر، ، عمان:إدارة المؤسسات العامة -3

 " مؤلف مشارك".2001الجامعة األردنية ، عمان:، إدارة المؤسسات العامة -4 

 .1996ياسين ،احمد    زعمان: مركسلوك منضبط وانجاز مبدع.    التنظيمي:الوالء   -5 

 :والمقبولة للنشر  البحوث المنشورة  خامساً:

عدد   مسةةةقط، ،اإلداريمجلة    ميدانية، األردنية: دراسةةةةلوالء التنظيمي لدى المديرين في الوزارات ا -1

 (.1999، )أيلول  78

 (.2000، )حزيران  81مسقط، عدد ،مجلة اإلداريفي تنمية المجتمع المحلي،   المحلية دور اإلدارة -2

 فياةا،أثر دمج البلةديةات في األردن على فعةاليتاةا اإلداريةة والمةاليةة من وجاةة نظر رؤسةةةةةاء المجةالس    -3

 .2006 ،1العدد  ،33 اإلدارية المجلد مدراسات: العلو 

دراسةات:   ميدانية،دراسةة   األردنية:تحليل ضةووط العمل لدى الجااز التمريضةي في مسةتشةفى الجامعة   -4

 .2006 ،2العدد  ،33العلوم اإلدارية، المجلد 

دراسةةةات:   الوظيفي،اتجاهات العاملين في أمانة عمان الكبرى لدور إدارة الجودة الشةةةاملة في الرضةةةا   -5

 .2008 ،2العدد  ،35العلوم اإلدارية، المجلد 

: دراسةةةةةة  اتجةاهةات المةديرين في مراكز الوزارات االردنيةة لةدور إدارة المعرفةة في األداء الوظيفي  -6

 2009، 3العدد  ،5لمجلد   األعمال،األردنية في إدارة  لمجلةميدانية، ا

األردنية   تحليلية، المجلةالتمكين اإلداري وآثاره في إبداع العاملين في الجامعة األردنية: دراسةة ميدانية   -7

 2009، 2العدد  ،5لمجلد   األعمال،في إدارة 

 ميدانية، المجلةاملين في الجامعة االردنية: دراسةةة أثر القيادة التحويلية على المواطنة التنظيمية لدى الع -8

 2013، 2العدد  ،9لمجلد ا األعمال،األردنية في إدارة 

،  التربويةة   التطبيقيةة، المجلةةجةامعةة البلقةاء  لةدى العةاملين في    اإلبةداع اإلداريأثر القيةادة التحويليةة على    -9

 2016 ،121العدد  ،31المجلد   الكويت،جامعة  

   العامة اإلدارة -10
، المجلد مجلة جرش للبحوث والدراسات " 1927 -1921 اإلدارية العملية األردن:   ف 

 . 2022، العدد األول ب ، اذار 23
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المشةةةةةاركةة في اةةةةةنةاعةة القرارات اإلداريةة:    اتجةاهةات المةديرين في مراكز الوزارات االردنيةة لةدور -11

  بتاريخ   249/ 3/ 1/ 1  رقم بكتاب  والدراسةةاتبحث مقبول للنشةةر في مجلة جرش للبحوث    ميدانية،دراسةةة 

13/9/2020 

 

 

 خامساً: العضوية في الجمعيات المتخصصة:

 عضو مؤسس في الجمعية األردنية لإلدارة العامة. -

 

 والتدريبية:  والتدريسيةسادساً: االهتمامات البحثية  

أخالقيات   التنظيمي.  كالعامة. السةةلو المؤسةةسةةات    ةالمحلية. إدار  اإلداري. اإلدارةاإلبداع  التنظيمي.  الوالء 

 البشرية.الموارد  ةالعمل. إدار  وإجراءات  مالعامة. تنظي الوظيفة  

 

 

 


