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 الشخصية المعلومات
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 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 استاذ كتور الرتبة األكاديمية:

 3/10/1963عالن  ها:تاريخ الوالدة ومكان

 اردني الجنسية:

 الجبيهة/ضاحية الرشيد/شارع محمود احمد ابراهيم العنوان:

 0795629808رقم الهاتف:

 alzubi@aau.edu.joالبريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 الدكتوراه            
ادارة االعمال/االدارة 

 االستراتيجية
 بغداد 1996-1999

جمهورية 

 العراق

 الماجستير          
ادارة االعمال/االدارة      

 االستراتيجية
 بغداد         1993-1995  

جمهورية 

 العراق

 صالح الدين                    1986-1982 ادارة االعمال   البكالوريوس       
جمهورية 

 العراق
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 التدريسية اتالخبر
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 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 استاذ  سنوات 7

جامعة العلوم 

 التطبيقية

ادارة 

 االعمال/االعمال
 االردن

 استاذ مشارك سنوات 6

العلوم جامعة 

 التطبيقية

ادارة 

 االعمال/االعمال
 االردن

 استاذ مساعد سنوات 7

جامعة العلوم 

 التطبيقية

ادارة 

 االعمال/االعمال
 االردن

 مدرس  سنوات 4

كلية المجتمع 

 العربي

ادارة االعمال/الدائرة 

 التجارية
 االردن

     

     

 

 

 أخرى خبرات
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 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 ؛صالح، عادل حرحوش

 والزعبي، حسن علي

دراسة تحقيق عوامل 

التفوق التنافسي 

 باستخدام تحليل المسار

مجلة العلوم 

االقتصادية 

 واالدارية

20 1999 

صالح، عادل حرحوش 

 والزعبي، حسن علي

المعلومات  أثر نظام

االستراتيجي في بناء 

وتطوير المزايا 

 التنافسية

مجلة العلوم 

االقتصادية 

 واالدارية

20 1999 

الزعبي، حسن علي؛ 

 وأبو رمان، اسعد حماد

أثر عوامل البيئة 

الخارجية في تحديد 

 الخيار االستراتيجي

"أبحاث اليرموك: 

سلسلة العلوم 

اإلنسانية 

 واالجتماعية

4 2003 

 الزعبي، حسن علي

أثر التجارة اإللكترونية 

في تحقيق المزايا 

 التنافسية

المجلة األردنية 

 للعلوم التطبيقي
2 2004 

 الزعبي، حسن علي

تقييم الفرص 

والتهديدات 

اإلستراتيجية في البيئة 

 األردنية التسويقية

مجلة 

دراسات:العلوم 

 اإلدارية

1 2005 

 الزعبي، حسن علي

العالقة بين بعض 

العوامل الشخصية 

ومستوى اإلدراك 

ألهمية استخدام 

تكنولوجيا المعلومات 

 في اإلرشاد األكاديمي

 

المجلة األردنية 

 للعلوم التطبيقي
1 2006 

 الزعبي، حسن علي

اثر تكنولوجيا 

المعلومات في األداء 

 الوظيفي للعاملين

 2006 1 مجلة البصائر

 الزعبي، حسن علي

المتغيرات الشخصية 

والوظيفية للعاملين 

المؤثرة في فاعلية 

 2007 108 االداري
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 نظم المعلومات

 الزعبي، حسن علي

خصائص نظم 

المعلومات وأثرها في 

تحديد الخيار 

االستراتيجي: دراسة 

تطبيقية في فنادق 

الخمس نجوم في 

 عمانمدينة 

المجلة األردنية 

 في إدارة األعمال
2 2007 

ابو رمان، اسعد حماد؛ 

 والزعبي، حسن علي

دوافع استخدام شبكة 

االنترنت لدى طلبة 

جامعة العلوم 

 التطبيقية الخاصة

مجلة البحوث 

 التجارية
2 2007 

 الزعبي، حسن علي

كفاية نظم المعلومات 

وأثرها في الذاكرة 

التنظيمية: دراسة 

تطبيقية على عينة من 

شركات التامين 

االردنية المدرجة في 

 بورصة عمان

المجلة العربية 

للعلوم االقتصادية 

 واإلداري

3 2009 

 الزعبي، حسن علي

أثر الثقافة التنظيمية 

في اإلبداع:دراسة 

تطبيقية في شركات 

 األدوية األردنية

 2009 1 البصائر

 الزعبي، حسن علي

خصائص منظمات 

وأثرها في التعلم 

االبتكار: دراسة 

ميدانية في الشركات 

 الصناعية االردنية

 2009 119 االداري

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

A Study of 
Relationship 

between 
Organizational 
Justice and Job 

Satisfaction 

International 
journal of 

Business and 
management 

12 2010 

 الزعبي، حسن علي
مدى اهتمام إدارات 

المستشفيات األردنية 

"المجلة األردنية 

 للعلوم التطبيقية
1 2010 
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الخاصة بتطبيق إدارة 

الجودة الشاملة 

وانعكاسها على جودة 

 المعلومات لديها

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali; Judeh, 

Mahfuz 

Measuring the 
Implementation 
of Total Quality 
Management: 

Ibn Al-Haytham 
Hospital Case 

Study 

International 
Journal of 
Business     

and 
Management 

5 2011 

Ahmad, Ala’ddin 
Mohd; Al-Zu’bi, 

Hasan Ali 

E-banking 
functionality 

and outcomes 
of customer 

satisfaction: An 
empirical 

investigation 

International 
Journal of 
Marketing 

Studies 

1 2011 

Al-Zegaier, 
Hanadi; Al-Zu’bi, 

Hasan Ali; 
Barakat, Samer 

Investigating 
the Link 

between Web 
Data Mining 

and Strategic 
Human 

Resources 
Planning 

Computer 
and 

Information 
Science 

3 2011 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Organizational 
Citizenship 

Behavior and 
Impacts on 
Knowledge 

Sharing 

International 
Business 
Research 

3 2011 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Investigating 
the 

Relationship 

Journal of 
Emerging 
Trends in 

3 2011 
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between 
Corporate 

Culture and 
Organizational 

Change: An 
Empirical 

Investigation 

Economics 
and 

Management 
Sciences 

الخشالي، شاكر جار 

، والزعبي،  حسن هللا

علي، والقطب، محي 

 الدين

أثر التمكين في تعزيز 

خاصية الثقة بين 

العاملين: دراسة 

ميدانية في شركات 

الصناعات الكهربائية 

 والهندسية االردنية

مؤتة للبحوث 

 والدراسات
5 2011 

 الزعبي، حسن علي

التحويلية اثر القيادة 

في الحد من اسباب 

الصراع 

التنظيمي:دراسة 

تطبيقية في جامعة 

العلوم التطبيقية 

 الخاصة

 2012 1 البصائر

Al-Fawaeer, 
Moayyad; Bany 

Hamdan, Khaled 
& Al-Zu’bi, Hasan 

Ali 

A Study of 
Benchmarking 
Influence on 

Customer 
Satisfaction 

International 
journal of 

Business and 
management 

8 2012 

Al-Zegaier, 
Hanadi; Barakat, 
Samer; Al-Zu’bi, 

Hasan Ali 

Information 
Technology 

Acceptance by 
University 

Lectures: Case 
study at applied 
science private 

university 

European 
Scientific 
Journal 

10 2012 

Barakat, Samer; 
Al-Zu’bi, Hasan 

The role of 
business 

European 
Journal of 

2 2013 
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Ali; Al-Zegaier, 
Hanadi 

intelligence in 
knowledge 

sharing: a case 
study at Al-

Hikma 
Pharmaceutical 
Manufacturing 

Company 

Business and 
Management 

Al-Fawaeer, 
Moayyad & Al-
Zu’bi, Hasan Ali 

Investigating 
the Link 
between 

Enterprise 
Resource 

planning (ERP) 
Effectiveness 

and Supply 
Chain 

Management 

European 
Journal of 

Business and 
Management 

13 2013 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

The 
Relationship 

between 
Strategic 

Orientation and 
Competitive 
Advantages 

American 
Academic & 

Scholarly 
Research 
Journal 

3 2014 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

The impact of 
Emotional 

Intelligence on 
the leadership 
competencies 

development of 
employees 

International 
Review of 

Management 
and Business 

Research 

1 2015 

Alhadid ,Anas Y., 
Al-Zu’bi, Hasan 
Ali &Barakat, 

The relationship 
between 

marketing 

European 
Journal of 
Scientific 

1 2015 
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Samer information 
system and 

gaining 
competitive 
advantage in 
the banking 

sector in Jordan 

Research 

Alhadid ,Anas Y. 
& Al-Zu’bi, Hasan 

Ali 

The Impact of 
Marketing 

Strategy on 
Organization 
Reputation: 

Analytical Study 
on Jordanian 
vegetable oils 

companies 
listed on the 

Amman Stock 
Exchange 

American 
Academic & 

Scholarly 
Research 
Journal 

2 2016 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Strategic 
Thinking 

Competencies 
and their 

Impact on 
Strategic 
Flexibility 

Journal of 
Current 

Research in 
Science 

1 2016 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Analyzing the 
Impact of 

Green 
Information 
System on 

Environmental 
Sustainability 

International 
Business 

Management 
14 2016 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

A Study of the 
Logical Link 

Research 
Journal of 

8 2016 
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between 
Training 

Strategy and 
Intelligent 

Organizations 

Applied 
Sciences 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Aspects of 
Strategic 

Intelligence and 
its Role in 
Achieving 

Organizational 
Agility: An 
Empirical 

Investigation 

International 
Journal of 
Academic 

Research in 
Business and 

Social 
Sciences 

4 2016 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali & Al-Zou’bi, 
Majeda Galeb 

Corporate 
Governance 

and Its Impact 
in Determining 
the Strategic 
Orientation 

International 
Journal of 
Academic 

Research in 
Business and 

Social 
Sciences 

5 2016 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali & 

Alkharabsheh, 
Sami Awwad 

Investigating 
the Impact of 

Training 
Management 
Strategy on 

Core 
Competencies 

International 
Journal of 
Academic 

Research in 
Business and 

Social 
Sciences 

5 2016 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Measuring the 
Impact of 
Electronic 

Knowledge on 
Innovative 
Behavior 

Asian journal 
of 

Information 
Technology 

21 2016 
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Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Diagnosis of 
Perception 
Strategic 

Planning to 
Ensure 

Strategic 
Supremacy 

International 
Business 

Management 
6 2017 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

Examination 
the Impact of 

Moral 
Intelligence in 

Achieving 
Strategic Agility 

Research 
Journal of 

Applied 
Sciences 

2 2017 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

High 
Involvement 
Management 
Practices and 
Their Effect in 
Building and 

Development 
of Core 

Competencies 

International 
Business 

Management 
11 2017 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali & Al –

Nawasrah, 
Mustafa 

Suleiman 

Analyzing the 
Impact of 
Strategic 
Thinking 

Competencies 
in Building 
Intelligent 

Organization 

International 
Journal of 
Academic 

Research in 
Business and 

Social 
Science 

7 2017 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali 

The Role of 
Mindfulness in 

Strategic 
Creativity: An 

Empirical 

International 
Journal of 
Business 

Innovation 
and 

3 2018 
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Investigation Research 

Al-Zu’bi, Hasan 
Ali; ALabdallat, 

Talal Tayel & AL-
Zou’bi, Emad 

Hamdi 

Investigating 
the Impact of 

Mental Abilities 
for Decision 
Makers on 

Crisis 
Management 

International 
Journal of 
Academic 

Research in 
Economics 

and 
Management 

Sciences 

3 2019 

 

 

 المؤتمرات
 

 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 الزعبي، حسن علي؛

 وأبو رمان، اسعد حماد 

 أثر عوامل البيئة

 الخارجية في تحديد 

 الخيار 

 االستراتيجي 

 المؤتمر السنوي الخامس
 لكلية اإلدارة واالقتصاد 

 االمارات

 العربية المتحدة 

 العين/

24-25/3/2002 

  الزعبي، حسن علي

 المؤتمر العلمي األول لكلية

 االقتصاد والعلوم اإلدارية:  

 اقتصاديات األعمال في

 ظل عالم متغير 

 24/7/2003-22 االردن/عمان

     

 الزعبي، حسن علي

 ادراك أعضاء

 هيئة التدريس 

 الهمية استخدام 

 تكنولوجيا 

 المعلومات

 في عملية االرشاد 

 االكاديمي 

 المؤتمر العربي السنوي الخامس

 في اإلدارة: اإلبداع والتجديد 

 جمهورية

 مصر 

 العربية/ 

 شرم الشيخ 

27-29/11/2004 

  الزعبي، حسن علي

 

 المؤتمر العلمي  الرابع لكلية

  –العلوم اإلدارية والمالية  

 الريادة واإلبداع: استراتيجيات

 األعمال في مواجهة 

 15/3/2005 االردن/عمان
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 تحديات العولمة 

 

  عليالزعبي، حسن 

 المؤتمر السنوي الدولي الثاني 

 عشر: دور المصارف

 المالية واالقتصادية  والمؤسسات 

 وتمويل المشروعات في ترويج

 الصغيرة والمتوسطة 

 

 29/5/2005 االردن/عمان

  الزعبي، حسن علي

 األسبوع العلمي األردني الحادي

 عشر"تفعيل منظومة اإلبداع 

 الوطنية: نحو تحسين تنافسية 

 االقتصاد األردني" 

  

 20/9/2005-18 االردن/عمان

  الزعبي، حسن علي

 ورشة عمل: دور التعليم العالي

 المؤتمر –في االقتصاد الوطني  

 الوطني للتعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 1/3/2005 االردن/عمان

  الزعبي، حسن علي

 ورشة عمل المحور السادس:

 التعلم عن بعد والتعليم 

 تعليم المفتوح،وال اإللكتروني 

 المؤتمر الوطني للتعليم 

 العالي والبحث العلمي 

 12/3/2005 االردن/عمان

  الزعبي، حسن علي

 

 الملتقى العربي األول"صناعة

 السياحة في الوطن العربي من 

 منظور استراتيجي وإداري 

 وتنموي" المنظمة العربية  

 للتنمية اإلدارية

 6/7/2006-2 تونس/تونس

 

 الزعبي، حسن علي

 نظام ادارة الجودة

 في التعليم العالي:

 تجربة جامعة 

 العلوم التطبيقية

 

 المؤتمر العربي السنوي الثالث:

 االتجاهات الحديثة لجودة األداء 

 الجامعي 

 االمارات

 العربية 

 المتحدة/ 

 الشارقة

13-17/4/2008 

 

 الزعبي، حسن علي

 

 التعليم في 

 :العربيالوطن 

 المعوقات-التحديات

 التمويل-

 

 المؤتمر العربي الثالث للمعونات

 والمنح الدولية )ادارة معونات 

 التنمية والتعليم:التحديات 

 وآفاق المستقبل( 

 الجمهورية

 اللبنانية/ 

 بيروت

20-22/4/2009 
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 )تجربة االردن( 

 الزعبي، حسن علي

 

 تحل

  

 العالقة بين راس

 المال الفكري 

 وادارة الجودة 

 الشاملة وانعكاسها 

  على االبتكار 

 

 المؤتمر العربي االول: راس

 المال الفكري العربي )نحو 

 رؤية استراتيجية جديدة 

 لالستثمار والتطوير( 

 سلطنة 

 عمان/مسقط
28-30/4/2013 

 الزعبي، حسن علي

 
 

 

 المؤتمر العلمي االول والمؤتمر

 االقليمي لالتحاد الدولي 

 التدريب والتنمية لمنظمات 

 )الموارد البشرية:  

 التنمية والعائد على االستثمار(

 11/4/2016-10 االردن/عمان

 الزعبي، حسن علي

 
 

 

 ورشة عمل: اعداد الخطة

 االستراتيجية في الجامعات 

 3/7/2017 االردن/عمان

 

 الزعبي، حسن علي
 

 

 المؤتمر االردني لبحث 

 باالحداثاالستراتيجيات الخاصة 

 والطفولة، ادارة شرطة االحداث 

 20/3/201-19 االردن/عمان

 

 

 

    

 

 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

سعيد،عمر؛ 

الزعبي؛حسن؛الكتاوي،حسين؛ 

 وذياب، فتحي

 مبادئ اإلدارة الحديثة
دار الثقافة 

 للنشر
 1991 االولى

جودة، محفوظ؛ الزعبي، 

 حسن؛ ومنصور، ياسر

منظمات 

األعمال:المفاهيم 

 والوظائف

دار وائل 

للنشر 

 والتوزيع

 2004 الثانية

الزعبي، حسن؛ بركات، 

سامر؛ هنادي، الصغير؛ 

 والدرهلي، نعيم

 0.6فيجوال بيسك 

دار وائل 

للنشر 

 والتوزيع

 2004 االولى
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 الزعبي، حسن علي

نظم المعلومات 

اإلستراتيجية:مدخل 

 إستراتيجي

دار وائل 

للنشر 

 والتوزيع

 2005 االولى

الشيخ، عاصم؛ والزعبي، 

 حسن علي

 

نظم المعلومات 

 2+1اإلدارية: المستوى 

وزارة التربية 

 والتعليم
 2005 االولى

الزعبي، حسن علي؛ 

 مصطفى، النواصره

 

المنظمات 

الذكية:منظور 

 استراتيجي

دار وائل 

للنشر 

 والتوزيع

 2019 االولى

     

 حسن علي الزعبي،
قضايا معاصرة في 

 موضوعات االدارة

دار وائل 

للنشر 

 والتوزيع

 2019 االولى
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .واالبداع والريادة العلمي للبحث األردنية الجمعية عضو -

 األقصى، الشرق بحوث مركز واإلدارة، للتسويق األقصى الشرق مجلة تحرير، هيئة عضو -

 كونج. هونج

 المجتمعي. السلم جمعية عضو -

 – 2014/2015 – 2013/2014 لالعوام  بيقيةالتط للعلوم االردنية المجلة تحرير هيئة عضو -

2015/2016 – 2016/2017. 

 
 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 التطبيقية العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية - األعمال إدارة قسم مجلس عضو -

 .2003/2004 إلى 1999/2000 للفترة -الخاصة

  إدارة قسم ممثل -الخاصة التطبيقية العلوم جامعة – اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية مجلس عضو -

 .2001/2002 لعام -األعمال

 .2001 - الخاصة التطبيقية العلوم لجامعة التنظيمي الهيكل إعداد لجنة عضو -

 اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية - األعمال إدارة قسم في التطبيقي البحث طلبة مناقشة لجنة عضو -

 .2001/2002 – 200/2001 -الخاصة بيقيةالتط العلوم جامعة -

 العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -األعمال إدارة قسم في االعتماد لجنة عضو -

 .2001/2002 للعام -الخاصة التطبيقية

 العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -األعمال إدارة قسم في الخطة لجنة عضو -

 .2002/2003 للعام -خاصةال التطبيقية
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 العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -األعمال إدارة قسم في المعادلة لجنة عضو -

 .2002/2003 للعام -الخاصة التطبيقية

 .2002/2003 للعام -الخاصة التطبيقية العلوم جامعة - السنوي الكتاب إعداد لجنة عضو -

 التطبيقية العلوم جامعة – اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية السنوي التقرير إعداد مسؤول -

 .2006،2005،2004،2003،2002 لألعوام –الخاصة

 .2004 -الخاصة التطبيقية العلوم جامعة – العلمي البحث استراتيجية إعداد لجنة عضو -

 قتصاداال كلية – اإلدارية المعلومات نظم لقسم الدراسية الخطة وإعداد تأسيس لجنة رئيس -

 .2003 -الخاصة التطبيقية العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم

 االقتصاد كلية – اإلدارية المعلومات نظم لتخصص الدراسية المواد مفردات إعداد لجنة رئيس -

 .2003 - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم

 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -ةاإلداري والعلوم االقتصاد لكلية االعتماد لجنة عضو -

2004/2005. 

 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية الخطة لجنة عضو -

2004/2005. 

 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية المعادلة لجنة عضو -

2004/2005. 

 جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -اإلدارية المعلومات نظم قسم في االعتماد لجنة رئيس -

 .2004/2005 للعام   - الخاصة التطبيقية العلوم
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 جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -اإلدارية المعلومات نظم قسم في الخطة لجنة رئيس -

 .2004/2005 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم

 جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -اإلدارية المعلومات نظم قسم في المعادلة لجنة رئيس -

 .2004/2005 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم

 للعام  - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية االعتماد لجنة عضو -

2005/2006. 

 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية خطةال لجنة عضو -

2005/2006. 

 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية المعادلة لجنة عضو -

2005/2006. 

 للعام - الخاصة طبيقيةالت العلوم جامعة -اإلدارية المعلومات نظم قسم في االعتماد لجنة رئيس -

2005/2006. 

 للعام - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية المعلومات نظم قسم في الخطة لجنة رئيس -

2005/2006. 

 جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية -اإلدارية المعلومات نظم قسم في المعادلة لجنة رئيس -

 .2005/2006 للعام  - الخاصة التطبيقية العلوم

 نظم مادة – المعلوماتية اإلدارة فرع – المدرسية الكتب وتطوير لتأليف الوطني الفريق عضو -

 .2005 -والتعليم التربية وزارة – الثانوية المرحلة – اإلدارية المعلومات

 االقتصاد كلية - العامة الثانوية ومعدل التراكمي المعدل بين للعالقة دراسة إعداد لجنة عضو -

 .2005 - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية والعلوم
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  - الخاصة التطبيقية العلوم جامعة -اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية في العليا الدراسات لجنة عضو -

 .2005/2006 للعام

 العلوم جامعة - اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية العلمي المؤتمر التحضيرية اللجنة عضو -

  . 2006- الخاصة التطبيقية

 .2007/2008 للعام – الجامعة مجلس في االدارية والعلوم االقتصاد كلية ممثل -

 .2008/2009 للعام – االعمال ادارة قسم في الجودة لجنة رئيس -

  .2008/2009 للعام – االعمال ادارة قسم في العلمية اللجنة عضو -

 .2009/2010 للعام – االعمال ادارة قسم في الجودة لجنة رئيس -

 ،2010/2011 ،2009/2010 لالعوام – االعمال ادارة قسم في العلمية اللجنة عضو -

2011/2012.  

 ،2010/2011 ،2009/2010 لالعوام – االعمال ادارة قسم في الحاسوب لجنة مقرر -

2011/2012. 

 ،2010/2011 لالعوام – االعمال ادارة قسم في االلكتروني والموقع الحاسوب لجنة مقرر -

2011/2012. 

 .2011/2012 ،2010/2011 لالعوام – االعمال ادارة قسم في التطبيقي البحث لجنة مقرر -

 للعام - االدارية والعلوم االقتصاد كلية في االلكتروني والموقع الحاسوب لجنة عضو -

2011/2012. 

 .2011/2012 للعام  - االدارية والعلوم االقتصاد كلية في التطبيقي البحث لجنة عضو -
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 .2011/2012 للعام – االعمال ادارة قسم في االستراتيجية الخطة لجنة مقرر -

 .2011/2012 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية في االستراتيجية الخطة لجنة مقرر -

 .2011/2012 للعام – الجامعة في العليا الدراسات مجلس عضو -

 .2012/2013 للعام – االعمال ادارة قسم في االستراتيجية الخطة لجنة مقرر -

 .2012/2013 للعام – االعمال ادارة قسم في التطبيقي البحث لجنة مقرر -

 .2012/2013 للعام – االعمال ادارة قسم في العلمية اللجنة عضو -

 .2012/2013 للعام – االعمال ادارة قسم في الجودة لجنة عضو -

 .2012/2013 للعام – االعمال ادارة قسم في االلكتروني والموقع الحاسوب لجنة مقرر -

  .2012/2013 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية في التطبيقي البحث لجنة مقرر -

 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية في االلكتروني الموقعو الحاسوب لجنة عضو -

2012/2013. 

 .2012/2013 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية في االستراتيجية الخطة لجنة عضو -

 التطبيقية العلوم جامعة – اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية السنوي التقرير إعداد مسؤول -

 .2012 لعام –الخاصة

 للعام - االلكترونية واالعمال االدارية المعلومات نظم قسم في االستراتيجية الخطة لجنة مقرر -

2013/2014. 
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 للعام – االلكترونية واالعمال االدارية المعلومات نظم قسم في والترقية التعيين لجنة مقرر -

2013/2014. 

 .2013/2014 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية في التحقيق لجنة عضو -

 .2013/2014 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية في االستراتيجية الخطة لجنة عضو -

 .2013/2014 للعام - الكلية مجلس في االلكترونية واالعمال االدارية المعلومات نظم قسم ممثل -

 .2013/2014 للعام – التطبيقية العلوم جامعة – االعمال لحاضنات االبداع مركز مجلس مقرر -

 .2013/2014 للعام – التطبيقية العلوم جامعة - العلمي البحث مجلس عضو -

 .2013/2014 للعام – االنسانية العلوم سلسلة التطبيقية: للعلوم االردنية المجلة تحرير هيئة عضو -

 .2014/2015 للعام – االدارية والعلوم االقتصاد كلية مجلس عضو -

 .2014/2015 للعام – التطبيقية العلوم جامعة - العلمي البحث مجلس عضو -

 .2014/2015 للعام – االنسانية العلوم سلسلة التطبيقية: للعلوم االردنية المجلة تحرير هيئة عضو -

 .2014/2015 للعام -التطبيقية العلوم جامعة – الجامعة في الطلبة تحقيق لجنة رئيس -

 .2014/2015 للعام -التطبيقية العلوم جامعة – الجامعة في العليا الدراسات مجلس عضو -

 .2014/2015 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في والترقية التعيين لجنة عضو -

 .2014/2015 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في العليا الدراسات لجنة عضو -

 .2014/2015 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في حقيقالت لجنة عضو -
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 .2014/2015 للعام -االعمال ادارة قسم في االعتماد لجنة عضو -

 .2014/2015 للعام -االعمال ادارة قسم في الترقية لجنة عضو -

 .2014/2015 للعام -االعمال ادارة قسم في االلكتروني والموقع الحاسوب لجنة عضو -

 .2015/2016 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في العليا الدراسات لجنة عضو -

 .2015/2016 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في والترقية التعيين لجنة عضو -

 .2015/2016 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في التحقيق لجنة مقرر -

 -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في الماجستير نامجبر قبول طلبات دراسة لجنة عضو -

 .2015/2016للعام

 .2015/2016 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في الخطة لجنة عضو -

 .2015/2016 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في االعتماد لجنة عضو -

 .2015/2016 للعام -اريةاالد والعلوم االقتصاد كلية في المعادلة لجنة عضو -

 .2015/2016 للعام -االعمال ادارة قسم في االعتماد لجنة مقرر -

 .2015/2016 للعام -االعمال ادارة قسم في المعادلة لجنة مقرر -

 .2015/2016 للعام -االعمال ادارة قسم في الدراسية الخطة لجنة مقرر -

 .2015/2016 للعام -االعمال ادارة قسم في الترقية لجنة مقرر -

 للعام – والعلمية االنسانية العلوم سلسلة التطبيقية: للعلوم االردنية المجلة تحرير هيئة عضو -

2015/2016. 
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 .2016/2017 للعام -االعمال ادارة قسم في العلمي البحث لجنة عضو -

 .2016/2017 للعام -االعمال ادارة قسم في الترقية لجنة مقرر -

 .2016/2017 للعام -االعمال ادارة قسم في الدراسية الخطة لجنة عضو -

 .2016/2017 للعام -االعمال ادارة قسم في المعادلة لجنة عضو -

 .2016/2017 للعام -االعمال ادارة قسم في التطبيقي البحث لجنة مقرر -

 .2016/2017 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في التطبيقي البحث لجنة مقرر -

 .2016/2017 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في التحقيق لجنة ررمق -

 .2016/2017 للعام -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في والترقية التعيين لجنة عضو -

 -االدارية والعلوم االقتصاد كلية في الماجستير برنامج طلبات وقبول العليا الدراسات لجنة عضو -

 .2016/2017 للعام

 .2016/2017 للعام الجامعة في االكاديمي االبتدائي التاديبي المجلس عضو -

 للعام – والعلمية االنسانية العلوم سلسلة التطبيقية: للعلوم االردنية المجلة تحرير هيئة عضو -

2016/2017. 

 .2019/2020 للعام – العربية عمان جامعة – الجامعة مستوى على الجودة ضمان مجلس عضو -

 للعام -العربية عمان جامعة – االعمال كلية في المجتمعية والمبادرات الريادة لجنة عضو -

2019/2020. 

 

 

 
 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .2002 التطبيقية، العلوم جامعة التدريس، هيئة أعضاء تطوير دورة -

-2/7 للفتيييرة للبرمجييييات، العامييية ةالشيييرك ،ALPHA SYSTEMS PACKAGE فيييي دورة -

6/7/2003. 

 للفتيرة التطبيقيية، العليوم جامعية التدريس، هيئة أعضاء تطوير زمرك ،SPSS اإلحصائية الدورة -

8/7-12/7/2007. 

 التطبيقية، العلوم جامعة التدريس، هيئة أعضاء تطوير زمرك ،SPSS المتقدمة اإلحصائية الدورة -

 .11/10/2007-7/10 للفترة

 

 
 

 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 عمان، اإلدارية، القيادات وتنمية للتطوير  الدولي المركز اإلدارية، المعلومات نظم دورة -

 .2008 ،ناألرد

 القيييادات وتنمييية للتطييوير الييدولي المركييز اإلحصييائي، والتحليييل العلمييي البحييث أسيياليب دورة -

 .2009 األردن، – عمان ، اإلدارية

 .2009 األردن، – عمان الملكية، الشرطة أكاديمية والقيادية، اإلدارية المهارات تطوير دورة -

 االلكترونييية، الحكوميية الشيياملة، الجييودة إدارة المعرفيية، )إدارة الحديثيية: اإلدارييية المفيياهيم دورة -

 .2009األردن، – عمان الملكية، الشرطة أكاديمية الهندرة(، باألهداف، اإلدارة

 .2009 األردن، – عمان الملكية، الشرطة أكاديمية ،SWOT وتحليل اإلستراتيجية اإلدارة دورة -

  .2010 الليبية، الجماهيرية النفط، معهد ، SPSS االحصائي والتحليل العلمي البحث مناهج دورة -
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 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 اإلستراتيجية اإلدارة   

 االستراتيجي التخطيط  

 واالبتكار االبداع ادارة   

 الشاملة الجودة إدارة 

 
 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العربية 

 االنجليزية 

 
 

 أخرى نشاطات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 أوراق تقيييم عين فضيال وعالمية، وعربية أردنية لمجالت األبحاث من مجموعة وتحكيم متقيي 

 .األردن داخل العلمية المؤتمرات بعض

 جامعة والمصرفية، المالية للعلوم العربية ةاألكاديمي وماجستير: دكتوراه رسالة (115) مناقشة 

 جامعة العربية، عمان جامعة االهلية، عمان وجامعة التطبيقية، البلقاء جامعة األوسط، الشرق

 جامعية االردنيية، الجامعية لبنيان، – الجنيان وجامعية جدارا، جامعة العالمية، االسالمية العلوم

 للتكنولوجيا. سمية االميرة جامعة االسراء،

 جامعية – اإلدارية المعلومات ونظم األعمال إدارة تخصصي في دكتوراه طلبة على إلشرافا 

 االردن. - العالمية االسالمية العلوم وجامعة لبنان، – الجنان

 الخليجية الجامعة – االعمال ادارة لبرنامج االكاديمي واالعتماد للجودة خارجي ومقيم ممتحن 

 البحرين. مملكة –
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 اعتميياد هيئيية-والماجسييتير البكييالوريوس لبييرامج االكيياديمي االعتميياد لجييان ميين عييدد عضييوية 

 العالي. التعليم مؤسسات

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .2017/ 2016 لعام -التطبيقية العلوم جامعة - االنسانية الكليات مستوى على باحث افضل جائزة -

 والعلوم االقتصاد كلية مستوى على SCOPUS بيانات قاعدة في للنشر باحث افضل جائزة -

 .2016/2017 لعام – التطبيقية العلوم جامعة  – االدارية

 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرسالة عنوان
 

 اسم الطالب
 

العوامل المحددة لكفاءة تخطيط الموارد البشرية وأثرها على رؤية 
في المؤسسات المستقلة المنظمة االستراتيجية: دراسة تطبيقية 

 االردنية )إطروحة دكتوراه(

 علي خلف البياضي

مقومات االداء االستراتيجي لتحسين االنتاجية وتحقيق التميز 
)اطروحة  االتصاالت االردنيدراسة ميدانية في قطاع  المؤسسي:

 دكتوراه(
 شاكر احمد القضاة

االنماط القيادية ودورها في بناء الثقافة التنظيمية:دراسة ميدانية 
)اطروحة  على عينة من مستشفيات القطاع الخاص االردني

 دكتوراه(
 عيد محارب السردية
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هيكلة نظم المعلومات االدارية في محطات المعرفة االردنية 
 احمد مصطفى العالونة الحكومة االلكترونية )اطروحة دكتوراه( ويرلتط

األثر التتابعي الستراتيجية ادارة التدريب والتفكير االبداعي في 
بناء الكفايات الجوهرية:دراسة ميدانية في شركات صناعة 

 )اطروحة دكتوراه( االدوية المدرجة في بورصة عمان
 سامي عواد الخرابشة

الحاكمية المؤسسية وأثرها في تحديد التوجة االستراتيجي: 
دراسة ميدانية في  -أخالقيات االعمال كمتغير ُمًعدل مصادر 

 )اطروحة دكتوراه( المصارف االسالمية األردنية
 ماجدة غالب الزعبي

جدارات القيادة االستراتيجية وأثرها في بناء المنظمات الذكية: 
لملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير دراسة تطبيقية في مركز ا
 )اطروحة دكتوراه( )كادبي(

 مصطفى سليمان النواصرة

 

 

 

 
 

 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 األستاذ الدكتور عالءالدين احمد .1

 جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا
 كلية الملك طالل لتكنولوجيا االعمال

  2865858-79-962+ هاتف:

 a.ahmed@psut.edu.jo البريد االلكتروني:

 

 

 الدكتور عادل حرحوش صالح المفرجياألستاذ  .2

mailto:a.ahmed@psut.edu.jo
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 رئيس قسم االدارة
 كلية أحمد بن محمد العسكرية

 + 97455621223هاتف: 

  adel@abmmc.edu.qaالبريد االلكتروني:

 

 الدكتورة سوزان عبد  .3

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا 

 جامعة العلوم التطبيقية

 1436881-79-962+ :هاتف
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