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 الشهادة الجامعية الثالثة

لبنان، بأطروحة  –معة الجنان جا – دكتوراه في إدارة األعمال
 ،التنافسيةفي تحقيق الميزة  وأثرها عاستراتيجيات التصني بـموسومة 

  (.89بمعدل )  2014،دراسة ميدانية في شركات صناعة االدوية االردنية

 الشهادة الجامعية الثانية

برسـالة موسـومة بــ   ،جامعة البلقاء التطبيقية، ماجستير في إدارة األعمال
 – جــودة ن ــم معلومــات افنتــاج فــي تحقيــق الميــزة التنافســيةر ) دو 

/ جامعــة البلقــاء التطبيقيــةعلــا الشــركات الصــناعية األردنية(. دراســة تطبيقيــة
 ( .4من ) (3.58، بمعدل )2011األردن 

 الشهادة الجامعية األولا

 س)مشـرو  ترـرج لمرحلـة البكـالوريو بـ  بكالوريوس ن م معلومات إدارية
قســم شــ ون  فــي DATA BASE-الكبــر ترونــي لبلديــة الكــر  موقــع الك

 االكاديميـة العربيـة (ASP.NET.With by V.B)بلغـة المـو يين ومبـرم  
 . (81.1، بمعدل )2008، لعلوم المالية والمصرفيةل

 الخبرة

   16/9/2015قسم ادارة االعمال من  –استاذ مساعد الجامعة االردنية / كلية االدارة والتمويل  .1 

من  قسم إدارة االعمال –االردن / كلية العلوم افدارية والمالية  ،درس في  جامعة االسراءم .2
 ولغاية االن. 16/9/2013

قسم إدارة  –االردن / كلية العلوم افدارية والمالية  افسراء،جامعة في محاضر غير متيرغ  .3
 .2013-2012للعام الدراسي االعمال 

 .28/8/2013ولغاية  23/10/2012تاريخ  رئيس لجنة بلدية شيحان/الكر  من .4

 .22/10/2012ولغاية  3/1/2012من تاريخ  /الكر شيحان لجنة بلديةنائب رئيس  .5
ولغاية  23/10/2012نائب رئيس مجلس الردمات المشتركة لمحاف ة الكر  من تاريخ  .6

27/8/2013. 

داري  .7  .2012– 2006من دائرة المتابعة والتيتيش رالل اليترة  –ميتش مالي وا 
-1998بين األعوام  افمارات( قطر، السعودية،العمل مع مجموعة شركات في دول الرلي  ) .8 
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2003 
  

 الدورات

دورة بعنوان " التطوير المهني ألعضاء هيئة التدريس متطلب اساسي من متطلبات الجودة "  .1  .1
التعليم الجامعي، )الرطة الدراسية ، الياعلية الذاتية االكاديمية ، التنمية المهنية و جودة 

 . 2014جامعة االسراء ، اعدادات أدوات التقويم وتطويرها (

جامعة  /  Course Building Basics (E-Learning)االنترنت إدارة التعلم عبر دورة  .2
 .2014، االسراء 

 . جامعة م تة.520حاصل علا شهادة توفل بعالمة  .3
،من  ساعة 93بتقدير ممتاز ولمدة االردن  ، مركز المنار الثقافي ،دورة لغة انجليزية محادثة  .4

 . 2004/ اكتوبر/15الا  2004/ سبتمبر/ 15

 . 2012-5-14الا  2012-4-30، من  المعهد الوطني للتدريب دورة لغة انجليزية / .5

 .(ICDLحاصل علا شهادة الررصة الدولية لقيادة الحاسوب ) .6
 .1998دورة تدريبية في الكمبيوتر ، الرياض / السعودية ، .7  .2

 جامعة م تة–دوره في إدارة الموارد البشرية  .8
 مركز الحسن الثقافي-دوره في إدارة الموارد البشرية .9  .3
 م تة جامعة-افداري دورة في التدقيق المالي و  .10  .4
 ASP.NET.With by V.Bدورة برمجة  .11  .5
6.   

 العلمية:األبحاث 

 أ. الرسائل العلمية

دراسة  –مات افنتاج في تحقيق الميزة التنافسية دور جودة ن م معلو  بعنوان:رسالة ماجستير  .1
 علا الشركات الصناعية األردنية. تطبيقية

 Manufacturing Strategies and the Impact بعنوان: دكتوراهأطروحة  .2

achieving competitive Advantage (An Empirical study in 

Jordanian Pharmaceutical Industrial Firms)  
 

 منشورةأبحاث ب.   

أثر جودة ن م المعلومات افدارية فـي رفـع مسـتو  األداء الـو ييي مـن وجهـة ن ـر المـو يين  .1 
 التجارية،راسات آفاق جديدة للدمنشور في مجلة  األردنية،في دائرة األحوال المدنية والجوازات 

  2012ابريل  ،الثاني، السنة الرابعة والعشرون، العدد مصر /، جامعة المنوفيةكلية التجارة

دور جودة رصائص ن ام معلومات افنتاج في تحقيق الميزة التنافسية " دراسة تطبيقية علـا " .2
،  االقتصــاديةمجلــة كليــة بغــداد للعلــوم  ".الشــركات الصــناعية فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية 

 .2014/ 10/11تاريخ  2/794كتاب موافقة علا النشر رقم 

الطلــب واثرهــا فــي تحقيــق الميــزة التنافســية "دراســة تطبيقيــة علــا اســتراتيجية التصــنيع حســب  .3
مجلة كلية بغداد للعلـوم االقتصـادية ، كتـاب موافقـة علـا  ".شركات صناعة االدوية االردنية ، 

 .2015/ 20/5تاريخ  3/402النشر رقم 
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 أبحاث للنشرج.  

مقـدم للنشـر  محاف ـة الكـر بلديات في فاعلية تقييم األداء دراسة تطبيقية علا  الرقابة ودورها .1 
 مصر./ لمجلة جامعة عين شمس 

مــد  فاعليــة الموازنــات كــأداة للترطــيط والرقابــة فــي بلــديات جنــوب المملكــة مــن وجهــة ن ــر  .2
 .القائمين علا إعداد وتنييذ الموازنات

ت دراسـة ميدانيـة علـا الشـركا. الماليـة العالميـة األزمـاتتطبيق الحوكمة في  ل تداعيات  أثر .3
 .المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي

 أثر رأس المال البشري علا األداء التنافسي    .4
 "دراسة تطبيقية في الشركات األردنية لصناعة األدوية البشري"

 
 د.  المؤتمرات العلمية

 
  جامعة الجنان /لبنان المعرفة،في عصر  افدارةعولمة الم تمر العلمي الدولي حـول .

الماليــة  األزمــاتتطبيــق الحوكمــة فــي  ــل تــداعيات  أثــر: عنــوانة بورقــة بحثيــة تحــت مشــارك
، دراسة ميدانيـة علـا الشـركات المسـاهمة العامـة المدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي. العالمية

 .2012ديسمبر  17-15من 

  رـالل /قطـر الدوحـة  العربيـة بمدينـةالم تمر العـام السـادس عشـر لمن مـة المـدن مشاركة في
 .المستدامةبعنوان المدن وتحديات التنمية  2013مايو  16-14ليترة من ا

    االســراء / االردن  جامعــة-المشــاركة بــالم تمر العلمــي الرابــع لكليــة العلــوم االداريــة والماليــة
 .17/4/204-15/4/2014من  للتغير،بعنون التنمية المستدامة ضرورة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قمت بتدريسهاالمواد التي  ةاالهتمامات البحثي
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 .إدارة افنتاج والعمليات.1
 . الميزة التنافسية.2 
 . الجودة الشاملة. 3
 .إدارة العمليات.4
 .إدارة األزمات.5
 . الموارد البشرية.6
 
 

 ( 1. مبادئ إدارة األعمال)1   
 (2. مبادئ إدارة األعمال )2   
 . أساليب البحث العلمي. 3   
 . السلو  التن يمي. 4    
 .العالقات العامة واالعالم االجتماعي.5    
 . الرقابة افدارية.6    
 .. الريادة والمنشآت الصغيرة7    
 .  ادارة الموارد البشرية8    

 .القيادة االدارية9

 مياهيم ون م اقتصادية.10

 . التدريب االداري11
 .قضايا ادارية معاصرة12

 . ادارة الجودة الشاملة13
 في الجامعة االردنية  المواد التي درستها

 باللغة االنجليزية  ادارة الجودة الشاملة  .14
 باللغة االنجليزية –ارالقيات االعمال  .15

 


