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 سحر محمد محمود ابو بكر 
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس  المسمى الوظيفي:

 استاذ مشارك  الرتبة األكاديمية:

 ، عمان  3/12/1966 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 األردنية  الجنسية:

 عمان، طبربور، شارع ام التوت  العنوان:

 0799041492 رقم الهاتف:

                   sahar@aau.edu.josaharbisan@yahoo.comالبريد اإللكتروني:

 
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 الدكتوراه 
 التخطيط اإلستراتيجي 

 وتخطيط الموارد البشرية 
2004-2008 

عمان العربية 

 للدراسات العليا 
 األردن 

 الماجستير 
إدارة األعمال / إدارة 

 المستشفيات 
 األردن  الجامعة األردنية  1992-1995

 األردن  الجامعة األردنية  1987-1984 إدارة عامة  البكالوريوس 

     
 
 
 
  

 

صورة 

 شخصية

mailto:sahar@aau.edu.jo
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 أستاذ مساعد سنوات 5
جامعة العلوم 

 التطبيقية الخاصة 

إدارة األعمال / 

اإلقتصاد والعلوم 

 اإلدارية 

 األردن 

 أستاذ مشارك  سنتان 
جامعة العلوم 

 التطبيقية الخاصة 

إدارة األعمال / 

اإلقتصاد والعلوم 

 اإلدارية 

 األردن 

 أستاذ مشارك  سنوات  4
جامعة عمان 

 العربية 

إدارة األعمال / كلية 

 األعمال 
 األردن 

     

     

     

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم/الكلية المؤسسة الرتبة مدة العمل

 األردن  الدائرة األجنبية  البنك العربي  موظف  سنوات   5

 وزارة الزراعة  عضو تدريب  سنوات  10
دائرة التدريب 

 والبعثات 
 األردن 
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 والمؤلفات المنشورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 العدد المجلة العنوان
سنة 
 النشر

Sahar Moh’d 

Abu Bakir  

Career Path Management 

between the Theory and 

Application: Measuring its 

Relationship with Satisfying 

Employees’ Needs: A 

Study on the Jordanian 

Commercial Banks 

 

International 

Journal of 

Business and 

Management;;  Vol. 14 

 No. 8 

2019 

 

Rashad Al Saed  

Sahar Moh’d 

Abu Bakir 

The Impact of Retail Setting 

Antecedents on 

Organizational Citizenship 

Behavior through Job 

Satisfaction 

 

 

International 

Business 

Research 
Vol. 12 

 No. 7 

2019 

 

Sahar Moh’d 

Abu Bakir 

Human Resources 

Development Strategy and its 

Role in Promoting Employees 

Strategic Thinking 

Competencies: A Study at 

Jordanian Information 

Technology Companies. 

 

European 

Scientific 

Journal, ESJ,  

Vol 15 

No. 4 

2019 

Akif Khasawneh  

Sahar Moh’d 

Abu Bakir 

The Influence of 

Communication Process 

Elements on Students 

Satisfaction: Field Study on 

Jordanian Private Universities 

 

 

European 

Journal of 

Economics, 

Finance and 

Administrative 

Sciences 

 

Issue 

100  

2019 

Sahar Moh’d 

Abu Bakir 

The Impact of Managers’ 

Emotional Intelligence on 

Employees’ Work Life 

Balance: A Field Study at 

European 

Scientific 

Journal, ESJ 

Vol 14  

No 25  

2018 
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Jordanian Private Hospitals 

 

Sahar Moh’d 

Abu Bakir 

The Influence of Strategic 

Leadership on Building 

Employees’ Entrepreneurial 

Orientation: A Field Study at 

the Jordanian Public Sector 

 

International 

Business 

Research  

 

Vol 10 

No.6  

2017 

Sahar Moh’d 

Abu Bakir 

The Reality of Applying 

Human Resources Diversity 

Management and Its Impact 

on Workers’ (Performance, 

Cooperation, Commitment 

and Loyalty): A Field Study 

on the Jordanian Food 

Industry Companies 

International 

Journal of 

Business and 

Management 

 

 

Vol 10  

No3  

2017 

 صهيب المصري 

 سحر ابو بكر 

أثر التخطيط االستراتيجي للموارد 

البشرية على اإلستدامة االقتصادية 

 لشركات تكنولوجيا المعلومات األردنية 

 

المجلة األردنية 

للعلوم التطبيقية 

" سلسلة العلوم 

 اإلنسانية"

 

 1المجلد 

العدد 

168  

2018 

 وسام جبريل 

 سحر أبو بكر 

أثر اإلنتاج الرشيق على نجاح المشاريع 

 الصغيرة الصناعية األردنية 

 

مجلة جامعة عمان 
للبحوث، العربية 

سلسلة البحوث 
  اإلدارية

 

  2018  2العدد 

 محمد العمر 

 سحر أبو بكر 

أثر ضمان الجودة على خدمات الرعاية 

الصحية في مستشفيات الخدمات الطبية 

 الملكية 

مجلة جامعة عمان 
العرية للبحوث، 
سلسلة البحوث 

  اإلدارية

 

  2018  2العدد 

 غازي البطاينة 

 سحر أبو بكر 

أثر متطلبات تشارك المعرفة في بناء 

المنظمة المتعلمة من خالل الثقة بين 

العاملين: دراسة حالة في جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا األردنية 

مجلة جامعة اربد 

للبحوث 

 والدراسات

  2018  5العدد 

 

 سحر محمد أبو بكر 

 محيي الدين القطب 

 شاكر القضاة  

 

أثر التخطيط اإلستراتيجي للموارد 

البشرية على أداء الشركات المساهمة 

العامة األردنية: دراسة مقارنة بين 

 القطاع المالي والصناعي والخدمات 

 

المجلة العربية 

 لإلدارة 

  24العدد 

   2المجلد 
2014 

 سحر محمد أبو بكر 

 محيي الدين القطب 

اثر ممارسات ادارة الموارد البشرية 

على تعلم ونمو العاملين في 

المجلة األردنية 

للعلوم التطبيقية 

  1العدد 

المجلد 
2013 

javascript:void(0)
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" سلسلة العلوم  المصارف التجارية األردنية

 اإلنسانية"

 

15 

Ahmad Al- 

Zamel 

Sahar Moh’d 

Abu Bakir  

Osama Al- 

Shehabi  

Marketing of Animal Food 

Products from an Islamic 

”Perspective in Jordan 

British 

Journal of 

Economics, 

Finance and 

Management 

Sciences 

Vo. 8 

No.2 
2013 

     

Sahar Mo’d Abu 

Bakir  

The 

Relationship 

Between 

Social 

Responsibility 

and 

Organizational 

Citizenship 

Behavior in 5 

stars Hotels 

Operating in 

Petra city 

 

European 

Scientific 

Journal  

Vol. 9 

No. 14 
2013 

Akif Al- 

Khasawneh  

Sahar Moh’d 

Abu Bakir  

 

The relationship between 

stress and nurses job 

performance in the 

Jordanian hospitals: a case 

study in King Abdullah the 

lFounder Hospita 

 

Asian 

Journal of 

Business 

Management 

Vol. 5 

No. 2  
2013 

Akif Al- 

Khasawneh  

Sahar Moh’d 

Abu Bakir  

 

The impact of leadership 

styles used by the academic 

staff in the Jordanian public 

universities on modifying 

students' behavior: A field 

study in the northern region of 

Jordan 

 

International 

Journal of 

Business 

and 

Management 

Vo. 8 

No.1  
2013 

Mohie Eddin Al- 

Qotob  

Sahar Moh’d 

The Relationship between 

Learning Facilitators and 

Transforming into a 

International 

Business 

Research 

Vol.4 

No.3  
2011 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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https://www.researchgate.net/profile/Mohi_Adden_Al-Qutop/publication/228465447_The_Relationship_between_Learning_Facilitators_and_Transforming_into_a_Learning_Organization_An_Empirical_Study_of_the_Insurance_Sector_in_Jordan/links/55f5837808ae6a34f662e962.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Mohi_Adden_Al-Qutop/publication/228465447_The_Relationship_between_Learning_Facilitators_and_Transforming_into_a_Learning_Organization_An_Empirical_Study_of_the_Insurance_Sector_in_Jordan/links/55f5837808ae6a34f662e962.pdf
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Abu Bakir  

Ahmad Al-

Maani 

Learning Organization: An 

Empirical Study of the 

Insurance Sector in Jordan 

 

 سحر محمد أبو بكر 

 شوقي ناجي جواد 

واقع توافق تخطيط الموارد البشرية 

والتخطيط االستراتيجي في الشركات 

المساهمة العامة في األردن وأثر ذلك 

على أدائها : دراسة ميدانية من وجهة 

 نظر المديرين

مجلة اإلدارة 

 واإلقتصاد 
  2009  78العدد 

 

 المؤتمرات
 
 

 
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

 سحر محمد أبو بكر 

 محمد العمر 

قياس مستوى رضا 

المرضى عن 

الخدمات المقدمة في 

المستشفيات 

الحكومية األردنية: 

دراسة حالة 

مستشفى النديم 

 الحكومي

 

 

المؤتمر العلمي 
الدولي الرابع لكلية 

جامعة  /األعمال
 عمان العربية 

 

  4/2019 األردن / عمان 

 وسام جبريل

  سحر محمد أبو بكر 

وافر متطلبات تطبيق اإلنتاج مدى ت

الرشيق واثرها على مرونة التصنيع 

: دراسة على المشاريع الصناعية 

 الصغيرة في األردن 

المؤتمر العلمي 
الدولي الرابع لكلية 

جامعة  /األعمال
 عمان العربية 

 

  4/2019 األردن / عمان 

 مرام الشرمان 

 سحر محمد ابو بكر 

أثر استراتيجيات إدارة الموارد 

البشرية على عمليات إدارة المعرفة 

من خالل سلوك المواطنة التنظيمي 

 في البنوك التجارية األردنية

المؤتمر العلمي 
الدولي الرابع لكلية 

جامعة  /األعمال
 عمان العربية 

 

  4/2019 األردن/ عمان 

 محمد فوزي شبيطة 

 سحر محمد ابو بكر 

تطبيق محاسبة الموارد درجة 

البشرية واثرها على نشاطات 
  4/2018 األردن / عمان المؤتمر العلمي الدولي الثالث 
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javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 دائرة الموارد البشرية
Human Resources Department 

 

 

F096, Rev. a 

Ref.: Deans' Council Session (13/2018-2019), Decision No.: 15, Date: 10/12/2018 
 

7-12 
 

المحافظة على الموارد البشرية: 

دراسة ميدانية على البنوك التجارية 

 األردنية،

األعمال، جامعة لألعمال، كلية 
 عمان العربية

 محمد موسى رمضان 

أثر رأس المال 

البشري على أداء 

المشاريع الصغيرة 

والُمتناهية الِصغَر 

  في األردن.

المؤتمر العلمي 
الدولي الثالث 
لألعمال، كلية 
األعمال، جامعة 

 عمان العربية

 4/2018 األردن / عمان 

 سحر محمد أبو بكر 

 وسام جبريل 

أثر عوامل البيئة 

الخارجية على 

تخطيط السيناريو 

في شركات 

تكنولوجيا 

المعلومات العاملة 

 في األردن

 

المؤتمر العلمي 
الدولي الثاني  
لألعمال، كلية 

األعمال، جامعة 
 عمان العربية

 4/2017 األردن / عمان 

 سليمان التعمري 

 سحر محمد ابوبكر 

ذكاء األعمال في أثر 

بناء استراتيجيات 

إدارة الموارد 

 البشرية

دراسة ميدانية في 

البنوك التجارية 

 األردنية

 

المؤتمر العلمي 
الدولي الثاني  
لألعمال، كلية 

األعمال، جامعة 
 عمان العربية

 4/2017 األردن / عمان 

 النا كمال األعور 

 سحر محمد ابو بكر 

اثر التخطيط اإلستراتيجي 

إدارة الوقت في شركات  على

المقاوالت اإلنشائية في 

 األردن

 

المؤتمر العلمي 
 الثاني الدولي 

لألعمال، كلية 
األعمال، جامعة 

 عمان العربية

 4/2017 األردن / عمان 

 أنور العزام 

 سحر محمد أبو بكر 

اثر التحول الى 

الهيكل التنظيمي 

العضوي على أداء 

 العاملين

دراسة حالة في 

الجمارك دائرة 

 األردنية

 

 األول المؤتمر العلمي الدولي 
لألعمال، كلية األعمال، جامعة 

 عمان العربية
 4/2016 األردن/ عمان
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 الكتب
 
 

 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 أحمد الزامل 

 احمد عريقات 

 ناصر جرادات 

 سحر أبو بكر 

 تسويق الخدمات المصرفية 
دار إثراء للنشر 

 والتوزيع 
 2012 األولى 
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 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ

 

 دورة تطوير أعضاء الهيئة التدريسية 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
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 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إدارة الموارد البشرية 

 السلوك التنظيمي 

 اإلدارة اإلستراتيجية 
 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 العربية 

 اإلنجليزية 

 
 

 أخرى نشاطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اسم الطالب الرسالة عنوان

 اثر التحالفات اإلستراتيجية على برامج إدارة الجودة الشاملة في شكرة أدوية الحكمة   ابراهيم احمد الصعوب .1

أثر التخطيط اإلستراتيجي للموارد البشرية على اإلستدامة اإلقتصادية في شركات تكنولوجيا  صهيب خالد المصري .2

 المعلومات األردنية 

 

 اثر ذكاء األعمال في بناء استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في البنوك التجارية األردنية سليمان سعدي التعمري.3

 أثر التخطيط االستراتيجي على إدارة الوقت في شركات المقاوالت األردنية   النا كمال األعور .4

 على ضمان جودة العملية التعليمية في جامعة بغدادآالء عبد اللطيف السامرائي أثر استخدام األساليب االحصائية .5

 أثر راس المال البشري على نمو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر األردنية  محمد موسى رمضان .6

 أربيل في العاملة نجوم الخمس فنادق في الخدمات ابتكار على التنافسية االستراتيجيات أثر .مصطفى حاضرحسين 7
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اثر متطلبات تشارك المعرفة في بناء منظمة التعلم من خالل الثقة بين العاملين) دراسة حالة( في  غازي محمد سعيد البطاينة .8

 جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية.

 أثر االنتاج الرشيق على نجاح المشاريع الصغيرة الصناعية األردنية   وسام محمد جبريل.9

االدارة اإللكترونية لعالقات سلسلة التوريد وأثرها على الميزة التناففسية : دراسة تطبيقية على  ارتيمة جزاع ارتيمة .10

 مجموعة المناصير / األردن 

 اثر ضمان الجودة على خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية  محمد علي العمر .11

دارة الموارد البشرية على عمليات إدارة المعرفة من خالل سلوك المواطنة أثر إستراتيجيات إ  مرام عدنان الشرمان  .12

 التنظيمي في البنوك التجارية األردنية

 اثر اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية على أداء العاملين في شركة الخطوط الجوية الملكية  . آية عدنان الحريرات 13

إدارة الجودة الشاملة وأثرها على تحقيق األسبقيات التنافسية في شركة اإلتصاالت العمانية )  . الوليد خالد البطاشي 14

 عمانتل( 

 أثر التحالفات اإلستراتيجية على تحقيق اإلستدامة في الشركة اإلردنية لتصنيع األدوية  . محمد خالد الجبالي 15

 .في بنك االردن ابتكار الخدماتلتحويلية في اثر ادارة المعرفة على االدور الوسيط للقيادة   . منار غالب ديرية16

أثر ذكاء االعمال على ضمان الجودة في البنوك التجارية األردنية من خالل التخطيط لموارد  . آالء محمد كعوش 17

 المؤسسة كمتغير وسيط

شركة توزيع كامل سلسلة التوريد على استدامة الدور الوسيط لتكنولوجيا المعلومات في أثر ت . حسين ناجح عبد السادة 18

 لمنتجات النفطية ا   

 أثر اإلدارة اإلستراتيجية على أداء البنوك التجارية اليمنية  . سمية غالب عبده 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وحة / األردن تالجامعة العربية المف  أ.د أحمد القطامين 

 جامعة العلوم اإلسالمية / األردن   أ.د شاكر جار هللا الخشالي 

 األردن  /لوم التطبيقية الخاصة جامعة الع أ.د هنادي محمد سعيد الزغير 
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