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 صنوفه الشرطي في كافهوالعمل 
 2020عميد امن عام متقاعد عام -

 محكم  دولي  لجوائز الجوده والتميز  -

 مدير مركز االستشارات جامعه جرش  51العمر  -
 

 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

                " مدير مركز االستتتتتت تتتتتاضا  " كميا تتتتتر    ك    اال  ا    جرشمسااااااااااعد جامعة دكتور       : الرتبة العلمية الحالية

محكم –جوائز التميز  - & اداره الجوده والتميز في االعمال    التخطيط االساااااااااااتراتياي تاالداره االساااااااااااتراتيجيه في كال من:املجال املعرفي : 
جميع مجااااالت الشااااااااااارطاااه رالبحااان الجناااا ي املراكز االمنياااه حمااااياااه  -املوارد البشااااااااااار اااه – دولي مجاااان من جاااائزه امللاااث عباااد  ال ااااني

 شرطه االحداث التخطيط االمنس االستراتياي....(   االسره اداره 
  جامعه جرش االهليه تعضو هيئه تدريس .1:  كان التدريسم 

            سابقا دوام جز يت      طالب املاجستير في اكاديميه الشرطه  مؤتهجامعة                                2

دورات الكفاءه الجوده التخطيط بناء فرق العمل   :ية  امللك اااااةالشرط أكاديميااااة .3                            
                                                                                 األمني

 دوام جز ي سابقا قاء التطبيقيهت جامعه البل االالتأهيمركز تدر ب مراكز اإلصالح طالب الدبلوم في  .4                                  

 دوام جز ي سابقا   في اداره املعرفه ونقل املعرفه حامعه الز تونه االردنيه محاضر غير متفرغ.  5                                   

واعداد   مدرب خاص لفن القياده  األردن ت-للتميز 2التميز والجوده معتمد من مركز امللث عبد لجائزةدولي  مقيم  
   وتاهيل قادة املستقبل .

                                                                                                               األعمالإدارة :  القسم األكاديمي       التخطيط االستراتياي تاالداره االستراتيجيه : التخصص العام

  1971عام       مواليد: 51العمر:                                                            اتيجيةاالستر  دارةاإل  :التخصص الدقيق

 لـعـلـمـيـةاالمؤهالت 

  ج ( ر حاصل على شهاده تر ب املدربين املتقدمه من بر طانيا والنرو جميع املجاالت  في مختصين مدرب مدربين 

  2015ت9ت14                امتيان (                                           عمااان  -االردن - العاملية اإلسالميةالعلوم ر األعمال إدارةفي  الفلسفةدكتوراه 

mailto:t_abdallat@yahoo.com


  2006ت5ت3              جيد جدا(          عماااان-االردن- ةاملالية واملصرفيللعلوم  العربية األكاديميةرالتسو ق– األعمالماجستير إدارة 

  1992ت9ت2(                                                                                           عمان -االردن-مؤتة جامعه ر اإلدار ةاالقتصاد والعلوم  سبكالور و 

 1992ت9ت2                                                                      (                                        عمان -االردن-مؤتة جامعه ر دبلوم علوم امنيه وشرطيه 

  الدور املعدل للتفكير  :ر خصائص التخطيط االستراتياي وأثرها في تحقيق امليزة التنافسية:الدكتوراه العنوان الكامل ألطروحة
 االستراتياي دراسة ميدانية في قطاع االتصاالت األردنياااة

 Characteristics of strategic planning and its impact on the achievement of competitive 

advantage: Moderating role of strategic thinking Empirical study in the 

telecommunications sector in Jordan 

 املاجستير امتحان شامل  ةدرج 

 master degree ( Business  - Marketing ) -2006 Arab academy forfinance  ,banks scienc 

 

 الخبرات العملية
 

 خبير دولي  ومحكم مجان من جائزه امللث عبد  ال اني للتميز  بجوائز الجوده والتميز  -

 (كايزن –وكتاب التدابير الغير سالبه للحر ه   وكتاب التحسين املستمر  مؤلف كتاب الجودهر  -

 عاما ر مدير اداره حمايه االسره ومدير اداره االحداث  (  32والطفل خبير في شؤون املراه   -

 متخصص في بناء القدرات وصقل املهارات   متخصص باالبداع واالبتكار للعاملين في املنظمات  -

 خبير أمم متحده في مجال حقوق االنسان وحقوق املراه والطفل  -

 اعه خبير دولي وباحن في مجال املراه والعنف االسري بانو  -

 مخطط استراتياي للمنظمات الربحيه وغير الربحيه  -

  لغايه االن  2015منذ عام  تبرنامج اكاديمية الشرطه امللكيه  محاضر غير متفرغ في جامعه مؤته لطالب املاجستير 

 2022ولالن  للعام2020جرش االهليه  في جامعه عضو هيئه تدريس  

  2022ولغاية اليوم                  2010منذ ت   امللكية الشرطة أكاديميةمحاضر في  

  الى   2014(             جامعه البلقاء التطبيقيهر تاإلصالح والتأهيلفي مركز تدر ب مراكز       الدبلوم ةلطالب درج متخصص  محاضر 
2020     

 محاضر في مركز تدر ب البحن الجنا ي ت مختص في: 

          2014(               العام األمنمدير ه ر         اجلرمية املنظمة -3 االسرتاتيجي األمينخطيط الت -2االمنيه االسرتاتيجية اإلدارة -1 
2022 

  مقيم لجائزة امللث عبد  ال اني للتميزEFQM                                                                         )2019    رمركز امللث عبد  ال اني للتميز  



 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

   يدرس في عدد من الجامعات االردنيه ر صفحه  -405- كتاب في اداره الجوده الشامله والتميز  ) 

    متوقع -قيد التدقيق قبل الطباعه -كتاب الر اده واالبداع   -كايزن –كتاب التحسين املستمر  -كتاب في التدابير الغير سالبه للحر ه
  2023سنه  7اإلصدار شهر 

 التنشئة االسر ة واثرها على جنوح االحداث بالتعاون مع الدكتور ابراهيم عقل والدكتور عاطف الشواورةر) 

  2019      1العدد : عمان -االردن    املؤتمر االردني لبحن االستراتيجيات الخاصة باألحداث والطفولة( رمكان النشر 

 عوامل وحلول بالشراكة مع روان املواجدة  –حار ة لدى االحداثدراسة االفكار االنت 

  املؤتمر االردني لبحن االستراتيجيات الخاصة باألحداث والطفولة -: رمكان النشر   ) 

 2019                 1العدد : عمان  -االردن
 Reflecting the mental abilities of decision-makers in the effectiveness of crises management 

 :حسن الزعبيبالشراكه مع األستاذ الدكتور 
 مكان النشر : رInternational journal of academic research in business and social sciences  )-SCOUPS -    2018 

  اقع التواصل االجتماعي في  ارتكاب  ل معدل دراسة تحليليهفي االردن : التفكث االسري عام اإللكترونية الجر مةاثر مو

  2016                              1-45الصقحة :  12العدد:  عمان-االردن االستراتيجية األمنيةمجله الدراسات :ر مكان النشر       

   التفكير االستراتياي عامل معدلاألردنية في شركات االتصال  التنافسية امليزةاثر خصائص التخطيط االستراتياي على: 

 2015                                                                                     عماااااان–(االردن العاملية اإلسالميةجامعه العلوم : ركان النشرم         
 علمية وورش العمل التي شاركت بهاالمؤتمرات والندوات ال

 اسم املؤتمرتالندوةتورشة العمل
ؤتمرتالندوةتورشة مكان انعقاد امل

 العمل
 التار خ

العلمية املقدمة في املؤتمر الوطني لبحن  األوراقاملشاركة في 
 والطفولة باألحداثاالستراتيجيات الخاصة 

 2019ت 3ت 20 – 19 فندق الند مارك 

Mental health and psychological support practices through a 

disaster risk reduction 
 2019ت3ت21 

 2019ت1ت28  املشاركة في الورشة التدر بية املنعقدة حول مناهضة التعذيب

املشاركة في املؤتمر الوطني بعنوان مبدأ املصلحة الفضلى للطفل ت حق 
 الطفل في الحماية من العنف

 2018ت11ت29-27 فندق لي جراند

 املشاركة في الورشة التدر بية حول العدالة التصالحية بموجب قانون 
 األحداث

 2018ت12ت23-22 فندق كورب

 2018ت12ت19-17 فندق الرو ال  دورة تقنيات ومهارات الوساطة القانونية املتقدمة رتقدير ممتان(



 األوسمة التي تم الحصول عليها

 
 التار خ املانحة الجهة ةالشار  اسم الوسام او 
 2015 جالله امللث عبد  ال اني املعظم-ملث األردن ال انية الدرجةوسام االستقالل من 
 2004 جالله امللث عبد  ال اني املعظم ال ال ة الدرجةوسام االستحقاق من 

 1998 جالله امللث عبد  ال اني املعظم وسام حفظ السالم

  
 مر. 

 محاضر جامعي
 العام الدراس ي الجامعة املادة

 2021-2019 جامعة مؤتة السلوك التنظيمي
 2021-2018 جامعة مؤتةجامعه جرش و  ادارة الجودة الشاملة
 2020-2017 جامعة مؤتة اساليب البحن العلمي
 ولغاية االن 2016 أكاديمية الشرطة امللكية االدارة االستراتيجية

في  األحداثالتسو ة القانونية وضمانات حماية  إجراءدورة تقنيات 
 األردنيالقانون 

 2018ت11ت27-25 فندق الرو ال 

 األحداثشرطة  إدارةية ال انية والذي تنظمه املشاركة في الندوة القانون
 إغناء أعمالواملساهمة في  اإلنسانمع مركز الحر ة للتنمية وحقوق 

في مرحلة التحقيق  األحداثالورشة بورقة بحن حملت عنوان ضمانات 
 األولي

 2018ت9ت4 أكاديمية الشرطة امللكية 

ر والتي  ألوليةاالنفسية  اإلسعافاتاملشاركة بالدورة التدر بية حول 
اقع  األردن-في عمان األسرةعقدت من قبل معهد العناية بصحة   25بو

 ساعة تدر بية
 2018 ت8ت 16 – 12 أكاديمية الشرطة امللكية 

 والكوارث إدارة األنمات
Crises management 

UN 2013 

 مهارات اتصال باللغة االنجليزية
مركز امللكة رانيا للدراسات األردنية 

 ملجتمع  جامعة اليرموكوخدمة ا
ولغاية  2006ت9ت3

 2006ت9ت19

 ورشة عمل رالعدالة اإلصالحية لألحداث ضمن مفهوم واسع لتطبيق
 (التدابير غير السالبة للحر ة

Workshop on (Juvenile rehabilitation justice on concepts of 

positive measures for wide implementation of freedom 

UN 2003 ة الداخليةعاون مع ونار بالت 



ولغاية االن 2016 أكاديمية الشرطة امللكية املوارد البشر ة  

ولغاية االن 2016 أكاديمية الشرطة امللكية التخطيط االستراتياي  

 2022-2020 جامعه جرش  وجامعه الز تونه ادارة املعرفه

  
 التي قمت بتدريسهاالمقررات )المواد( 

 

 مواد األكاديمية )األمنية( التي تم تدريسها
  التحقيق في مسرح جر مة القتل

 

 مدير ة االمن العام      

 التحقيق في قضايا االعتداءات الجنسية
 الجسديةالتحقيق في قضايا االعتداءات 

 التحقيق بجرائم االموال 
 التحقيق في قضايا االحداث ر االطفال(

 االرهاب االلكتروني
 الجر مة املنظمة

 تأسيس وصقل  مهارات وبناء قدرات الضباط العاملين في االدارات األمنية التالية:
  ادارة البحن الجنا ي

 مكان التدريس الدراس يالعام  اسم املقرر راملادة(
 الجامعه االردنيه 2022 االبداع والر اده واالبتكار
 امللكية الشرطة أكاديمية  2022-2013 التخطيط االستراتياي
 امللكية الشرطة أكاديميةجامعه جرش و  = ادارة الجودة الشاملة

 أكاديمية الشرطة امللكيةو جامعه جرش  = معاير الجودة
 جامعه موته-جامعه جرش 2022-2015 السلوك التنظيمي
 جامعه جرش وجامعه موته  2020-2022 املوارد البشر ه 
 أكاديمية الشرطة امللكية = مؤشرات االداء
 جامعه جرش  2022-2020 1مبادى اإلدارة 
 جامعه جرش  2020 2مبادى اإلدارة 

 جامعه جرش  2020 منظمات االعمال 
 أكاديمية الشرطة امللكيةجامعه جرش و  2022-2014 مبادئ التسو ق
 أكاديمية الشرطة امللكيةجامعه جرش و  2022-2020 إدارة املعرفه 

 أكاديمية الشرطة امللكية 2016 اإلدارة االستراتيجية
 أكاديمية الشرطة امللكية 2016 ة اإلدار ةمهارات القياد

 أكاديمية الشرطة امللكية 2016 منيةاأل املراكز  إدارة
 اإلصالحتطو ر مراكز  2017-2014 ةاداره املؤسسات العقابي



  ادارة حماية االسرة

 ادارة شرطة االحداث  مدير ة االمن العام
 العاملين في ادارة مراكز الشرطة

 الشرطة املجتمعية

 صب القيادية التي تسلمتها خالل مسيرتي المهنيةالمنا

 
 جهة العمل الوظيفة

 الفترة الزمنية
 الى من

العام األمنمدير ه  مدير مدير ة العالقات العامة واالعالم 1  30/12/2019 18/2/2020 
العام األمنمدير ه  مدير إدارة حماية األسرة 2  24/9/2019 30/12/2019 
العام األمنمدير ه  األحداثمدير إدارة شرطة  3  27/6/2018 24/9/2019 
 27/6/2018 9/7/2017 العام األمنمدير ه  مدير معهد تدر ب ضباط الشرطة 4
العام األمنمدير ه  نائب مدير شرطة وسط عمان 5  22/6/2016 9/7/2017 
العام األمنمدير ه  مدير مركز الدراسات األمنية واالستراتيجية 6  28/12/2015 22/6/2016 
اقة راكبر مركز إصالح على مستوى  7 مدير مركز إصالح وتأهيل سو

 الشرق االوسط (
 28/12/2015 16/4/2015 العام األمنمدير ه 

العام األمنمدير ه  آمر مركز تدر ب البحن الجنا ي 8  9/3/2015 16/4/2015 
 5/1/2015 29/10/2014 العام األمنمدير ه  رئيس شعبة بحن جنا ي اقليم العاصمة 9
العام األمنمدير ه  رئيس شعبة العمليات والتدر بت البحن الجنا ي 10  11/2/2014 29/10/2014 
العام األمنمدير ه  رئيس شعبة بحن جنا ي تإقليم الشمال 11  30/10/2011 11/2/2014 
 30/10/2011 1/8/2010 العام األمنمدير ه  رئيس مركز أمن البيادر 12
العام األمنمدير ه  1مركز إصالح وتأهيلت املوقر  نائب مدير  13  11/7/2010 1/8/2010 
اقبة والتفتيش تمركز اصالح بيرين 14 العام األمنمدير ه  رئيس قسم املر  23/2/2008 11/7/2010 

 العام األمنمدير ه  رئيس قسم القضائية تحماية األسرة 15
24/9/2002 23/2/2008 

العام األمنمدير ه  شرطةتاربدرئيس قسم شرطة حماية ال 16  

العام األمنمدير ه  مساعد رئيس مركز امن الحسين تالزرقاء 17  11/3/2001 24/9/2002 
 

 

 

 

 

 

    



 ان والمجالس المشارك بهااللج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم الدورات والمؤتمرات الداخلية

 

 مكان انعقادها أسم الدورة 
 تار خ االنعقاد

 الى من

1 
الر اده  مدرس ي ماده مناهج و  دوره اعداد

 واالبتكار واالبداع
 2022 10شهر الجامعه االردنيه 

 الر اده واالبتكار واالبداع دوره 2
شركه االتصاالت اورنج بالتعاون 

 مع الجامعه االردنيه

 2022 10شهر

 اللجان واملجالس 
 عضو فر ق التخطيط االستراتياي ملدير ة االمن العام 1
 عضو لجنة املؤلفات في مدير ة االمن العام 2
 و الفر ق الوطني لحماية األسرة من العنفعض 3
 2019عضو هيئة التحكيم لألوراق العلمية املقدمة ملؤتمر فتبينوات 4
 رئيس لجنة املسح األمني في األردنتمركز الدراسات األمنية االستراتيجية 5
 رئيسا للجنة مناقشة البحن املقدم حول التحقيق في قضايا األحداث 6
 ني األعلى لشؤون االسرةعضو املجلس الوط 7



3 

 دوره التحقيق باستخدام تقنيه الفيديو
Detective inspector Video-recording 

investigative, interviewing of 

children 

 إدارة حماية األسرة
Family protection 

department 
  

4 

 بالنوع األردنمتعلقمؤتمرات داخليه في 
واملرأة االجتماعي واألطفال  

Internal conferences and workshops 

regarding Gender, Child & women’s 
rights. 

Amman – Jordan 

During the service in family 

Protection Department. 

  

5 
TOT ADVANCE FOR professional 

 املتقدمةدوره تدر ب املدربين واملحاضر ن 
 للمحترفين

CRIMINAL INVISTIGATION 

DEPARTMENT البحن  إدارة
الجنا ي املحاضر ن من بر طانيا 

كذلث والشهادة  

 أيام 10 2015أيام  10

6 

ورشة عمل رالعدالة اإلصالحية لألحداث 
ضمن مفهوم واسع لتطبيقالتدابير غير 

ة للحر ةالسالب ) 

Workshop on (Juvenile rehabilitation 

justice on concepts of positive 

measures for wide implementation 

of freedom 

Ministry of justice & 

ministry of social 

development /Jordan in 

cooperation with united 

nations agencies. 

 2006ت4ت20 2006ت4ت19

7 
األمن املتقدمة دورة  

Advanced security course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 2005ت8ت10 2005ت6ت5

8 

 تقييم األدلة في االعتداءات الجنسية
Evaluation evidence in Sexual crimes 

-Forensic evidence in cases of sexual 

abuse 

 إدارة حماية األسرة
Family protection 

department &QUESTSCOPE 

ORG-in the middle east 

 2004ت3ت31 2004ت3ت29

9 
Towards a Healthy environment for 

Children conference (attendance ) 

W.H.O &university of 

science  and Technology 
 2003ت7ت9 2003ت7ت8
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 والكوارث إدارةاألنمات

Crises management 

 داخليةوونارةالصحةالونارة 
 األمماملتحدةبالتعاون مع 

العليا لشؤون  املفوضيةر
 الالجئين(

Ministry of interior & 

ministry of health in 

cooperation with UNHCR. 

2003  

11 
 مكافحة املخدرات

Advance Narcotic course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 2000ت3ت13 2000ت2ت5

12 
 اللغة الفرنسية املتقدمة

Advance French language course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 1999ت9ت25 1999ت7ت16

 التحقيق الجنا ي 13
Criminal investigation course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 1999ت5ت5 1999ت3ت13

14 
افقين ا لعسكر يناملر  

Course of Military escorts 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police 

academy/protocol branch 

 1999ت1ت13 1999ت1ت2

15 
 اللغة الفرنسية التأسيسية

Basic French language course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 1998ت8ت6 1998ت4ت16

16 
ي مكافحة املخدراتدورة تدر بية ف  

Drug prevention course (British 

customers department ) 

 إدارة املخدرات
Narcotic, drug, counterfeit 

department 

 1996ت3ت10 1996ت2ت26

17 
 عالقات خاصة

Private communication course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 1996ت2ت21 1995ت11ت11

18 
 ضباط القضائية

Low enforcement officers course 

 أكاديمية الشرطة امللكية
Royal police academy 

 1995ت5ت31 1995ت5ت28

19 
 أساليب التدر ب الجيد

Modern Training technique methods 

مدرسة الشهيد عبد   بن 
 الحسين

King Abdullah military 

chool 

 1995ت2ت15 1995ت2ت1



19 
 تدر ب املدربين

Train trainers 

 معهد اإلدارة األردني

Jordan administration 

institute 

1994ت9ت10  1994ت9ت14 

20 
 العنف املبني على النوع االجتماعي

Gender - Based Violence 

ادارة شرطة االحداث بالتعاون 
 مع مؤسسة نور الحسين

Juvenile Police Department 

in cooperation with Noor Al 

Hussein Foundation 

2019ت8ت18  2019ت8ت20 

21 
 القانون الدولي للجوء

International asylum law 

بالتعاون مع مفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون 

 الالجئين
In cooperation with the Office of 

the United Nations High 

Commissioner for Refugees 

2019ت9ت5 2019ت9ت7   

 
 

 

 

 

 الدورة 
 تار خ الدورة مكان انعقادها

 إلى من
1 CYPER CRIME -JAPAN JAPAN 2014                  22 DAYS 

2 
 اجتماع فر ق اإلنتربول 

Interpol team meeting (child 

abuse and pornography issues) 

فرنسا–ليون   

León France /Interpol HQ 3/6/2003 6/6/2003 



 برات في مجال خدمة المجتمع المحليالخ

 التار خ نوع املشاركة اسم املشاركة 
 ةاملرأعلى  الجنسيةضد مخاطر االعتداءات  التوعيةنشر   .1

 والطفل
 2022-2003 فردي وجماعي

  االلكترونيةمن خطر الجرائم  للتوعيةمحاضرات   .2
 واالستغالل املادي والجنس ي

 2022-2014 فردي وجماعي

عيه عن مخاطر أصدقاء السوء والفكر املتطرف محاضرات تو   .3
 منهم والوقاية

 2022-2016 فردي وجماعي

 2022-2014 فردي وجماعي الجر مةاملجتمع من  حماية  .4
 تمن خالل املحاضرات واللقاءا بشكل دائم املعنو ةوالقيم  الكرامةتفعيل ليوم   .5
جيات املؤتمر الوطني االول ر االحداث والطفولة في االستراتي  .6

 االمنية (
 اوراق عمل ورئيس اللجنة املنظمه

 محكم وعضو اللجنة اإلدار ة مؤتمر فتبينوا  .7

 
 

 الدورات والندوات الخارجية

 Child abuse and pornography issues)   

   ) لألطفالاإلساءة لألطفال واالستغالل الجنس يرالصور الخالعيه  

 3 years' experience with UN (BOSNA MISSION , KOSOVO AND SUDAN MISSIONS)     
 مشارك في األمم املتحده لحفظ السالم في السنوات1996,2003,2006

ورقه عمل في اليابان عن جرائم الحاسوب  2010 CYPER CRIME  

 

 



 



 



 























 



 





 



 
 

 
 

 



 
 


