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 معلومات عامة 

 هيثم ع�� ابراهيم حجازي  االسم:  •

  1955/  11/  2عّمان  املولد: ر�خ ام�ان وت •

 الرتبة األ�اديمية: أستاذ مشارك   •

 

 املؤهالت التعليمية 

إدارة أثــــر إدراك  (قيــــاس 2005/  2004 العليــــا،جامعــــة عمــــان العر�يــــة للدراســــات  اإلعمــــال،دكتــــوراه إدارة  •

دراســة تحليليــة مقارنــة بــ�ن القطــاع�ن العــام  وا�خاصــة:األردنيــة العامــة ملنظمــات هــا لــدى ااملعرفــة �ــ� توظيف

 املعرفة)وا�خاص باتجاه بناء أنموذج لتوظيف إدارة 

ـــة  ال��بـــوي،ماجستيــــر �ـــ� التخطيــــط  • ســـعر املنفعـــة للتعلـــيم �ـــ� ا�جامعـــات  (تحليـــل 1992 األردنيــــة،ا�جامعـ

 )1992/  1991األهلية األردنية للعام الدرا��ي 

 1978 اليسوعيـة،ا�جامعـة  دا��ا،آو دبلـوم عال �� اللغة العر�ية  •

 1977 دمشــق،جامعة  وآدا��ا،ب�الـور�وس �� اللغة العر�يـة  •

 ا�خ��ات العملية 

 لإلنماءو�الة األملانية العامة / مركز امللك عبد هللا الثا�ي للتم�� و�التعاون مع ال اإلدارةعضو �جنة تحديث   •

GIZ ،2021 – 2022 

  2012/ 5/ 1وح�ى  2011/  6/  8ن رئيس ديوان ا�خدمة املدنية م  •

  2011 / 6/  7وح�ى  2010/  7/  14الوزراء من  عام رئاسةأم�ن  •

  2011ة الوزراء عام انة العامة لرئاساعادة هي�لة االمرئيس فر�ق مشروع  •

 2011رئيس فر�ق مشروع تحليل عبء العمل لرئاسة الوزراء لعام  •

  2011 – 2010لوزراء ط االس��اتي�� �� رئاسة اق التخطيرئيس فر� •

 2012رئيس فر�ق تحليل عبء العمل لديوان ا�خدمة املدنية لعام  •

  2010/  7/  13ى وح� 2006/  2/  16مجلس األعيان من  رئيس رمستشا •

  2006/  2/  15وح�ى  2004/  5/  4مستشار �� رئاسة الوزراء من  •
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 1997/  10/  21مكتـب رئـيس ا�جلـس مـن دير عـام ون رئاسة مجلس األعيـان ومـمدير املدير�ة العامة لشؤ  •

  2004/  5/  3وح�ى 

 1997/  10/  20وح�ى  1997/  3/  15من  ن،اياألعمدير مكتب أم�ن عام مجلس  •

 1997/  3/  15وح�ى  1993/  5/  15من  النواب،مدير مكتب رئيس مجلس  •

  1993 / 5/  14وح�ى  1991/  3/  5من  �،العا�مسؤول اإلعالم �� وزارة التعليم  •

 1991/  3/  5وح�ى  1988/  6/  18من  العا��،عضو قسم املنا�ج �� وزارة التعليم  •

 1988/  6/  18وح�ى  1987/  12/  2من  حوارة،مدّرس �� �لية مجتمع  •

  2001 األردن، عّمان، العامة،معهد اإلدارة  العليا،مشارك �� دورة اإلدارة  •

 

 �اديمية ات األا�خ�� 

 2/10/2022عميد البحث العل�ي والدراسات العليا �� جامعة جرش من  •

 اآلن وح�ى 2022/  10 / 1�� جامعة جرش من متفرغ  شاركأستاذ م •

 1/10/2019أستاذ مساعد متفرغ �� جامعة جرش من  •

 31/8/2016وح�ى  2014/  9/  1ألوسط للدراسات العليا من أستاذ مساعد متفرغ �� جامعة الشرق ا •

  30/8/2014 وح�ى 2008/  9/  14 ية ا�خاصة مناألردنجامعة الز�تونة  رغ ��فتم مساعد أستاذ •

 2019/  2018ا��ي در ال�� ا�جامعة األردنية للعام  فرغمحاضر غ�� مت •

 التالية:�� ا�جامعات  2008 / 9/ 14وح�ى  2005العام  منذمتفرغ محاضر غ��  •

 األردنية ا�خاصة الز�تونة جامعة -

 ا�خاصة ةيناإلسراء األرد ةعجام -

 هلية ا�خاصةجامعة عمان األ  -

 ء التطبيقية الرسميةالبلقاجامعة  -

 

 ا�حكمة  ةي علم ال والكتب البحوث
 العر�ية -أ

مجلة    ،دراسيةحالة    األرد�ي: لس األعيان  جملدافعية نحو العمل لدى موظفي  لعمل ع�� اا   أثر ضغوط  .1

 عمان  ،2010أيلول  ،)13( جلد )، ا�2العدد ( والدراسات، البلقاء للبحوث 

املو  .2 أ�عاد  األيز الدو   فةاصأثر  ا  26000و  لية  امل��ة  تحقيق   �� ا�جتمعية  لدى  للمسؤولية  لتنافسية 

 2العدد   ،22مجلد   مجلة جامعة جرش،  ،: دراسة حالةاألردن  –عمان  املستشفى التخص�ىي �� 

التنافسية .3 امل��ة  تحقيق   �� املؤسسية  ا�حوكمة  ميداأثر  دراسة  ا�خانية  :  املشا��  مدينة  لدى   �� صة 

  Global Journal of Economics and Business, Vol. 9, No. 2, 2020 ،عمان
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 اإلن�ل��ية -ب

4. How Firm-Specific Characteristic Determine Capital Structure: An Empirical Evidence, Al-

Balqa for Research and Scientific Studies, Al-Ahliyya Amman University, No. (2), Vol. (13), 

September 2010 

5. Management Ethics Impact on Organizational Loyalty: A Case Study of The Senate 

Employees in Jordan, European Journal of Business and Management, Vol. (5), No. 16, 2013. 

6. Measuring the Effect of the Perception of Knowledge Management on its Utilization in 

Public Sector in Jordan: A comparative Study to Determine the Change in the Utilization of 

Knowledge Management Between 2004 – 2013, Information and Knowledge Management, 

Vol. (3), No. 11, 2013. 

7. Impact of Social Capital on Knowledge Sharing in Public Sector in Jordan, Information and 

Knowledge Management, Vol. (4), No. 1, 2014 

8. Enhancing Software Team Planning and Delivery Performance using Agile Driven Quality 

Measures: Approach, Results, and Recommendations. Computer Engineering and Intelligent 

Systems, Vol. (6), No. 5, 2015 

9. The Role of Knowledge Management in Developing the Characteristics of Entrepreneurial 

Organization  Entrepreneur Styles as Moderator  Variables  :Applied Study in the Jordanian 

Pharmaceutical Manufacturing Sector . International Journal of Small Business and 

Entrepreneurship Research, Vol. (3), No. 7, 2015. 

10. The Impact of Applying Good Governance Principles on Job Satisfaction among Public 
Sector Employees in Jordan. Open Journal of Business and Management (OJBM), Vol. (9), 
No. 1, 2021 

11. The Impact of Human Resources Management Practices (HRMPs) on Job Burnout among 
Faculty Members in Public and Private Universities in Jordan. International Journal of 
Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. (11), No. 7, 2021 

12. The Relationship Between E-Learning During Coronavirus Pandemic and Job Burnout 

among faculty Members in Public and Private Universities in Jordan. International Journal of 

Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. (11), No. 11, 2021 

13. Impact of the employee engagement on the continuous improvement through the 
innovative behavior in the public sector in the Hashemite Kingdom of Jordan. 
Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 2, 2022 
 

14. The Effect of Fiscal Policy on the Economic Growth: An Analytical Study, Evidence 
from Jordan (2005-2020), Universal Journal of Accounting and Finance Vol. 10(3): 
729-738, 2022 
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 ؤلفات العلمية ملا
 2005 عمان، والتوزيع،للنشر  األهلية نظري)  (مدخلعرفة ة املإدار  كتاب: .1

 2005 ،مانع والتوزيع،األهلية للنشر  م��جم، قي) تطبي (مدخلإدارة املعرفة  ب:اتك .2

ة للنشــر يــ، األهلكــم علميــاحم ن ا�حــادي والعشــر�ن) د القــر أل�عــا إداري (مــدخل  نظمــاتف املائوظــ كتــاب:  .3

 2008، ع، عمانوالتوزي

 2010والتوزيع،  ، األهلية للنشرالدوليةألعمال إدارة اكتاب:  .4

 2011صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، دار لوجيا املعلوماتمال وتكنو عذ�اء األ  :كتاب .5

  2013 عمان،والتوزيع،  اء للنشر، دار صفيل ا�جدوى ت وتحلملشروعامبادئ ادارة ا :كتاب .6

ــاب:  .7 حكــــم م ) الثــــةالتم�ــــ� التنظي�ــــي �ــــ� األلفيــــة الثمــــدخل لتحقيــــق ( رفــــة دارة املعت�املــــة إل يــــة املجاملن�كتـ

 4201عمان،  زيع،لنشر والتو دار الرضوان ل ،علميا

ء صــفادار  بعــة الثانيــة،لطا ،امحكـــم علميــ ي وتكنولـــو��) إدارة املشـــروعات الصـــغ��ة (مــدخل ر�ـــادكتــاب:  .8

 2014، عمان، للنشر والتوزيع

ر صـــفاء ، دا2022، محكــــم علميـــا) �ــــ� األلفيـــة الثالثـــة م وا�خـــاص�ن العـــاالقطــــاع منظمـــاترة إدا( كتـــاب:  .9

 لنشر والتوزيع، عمان األردنل

 

 لمية املؤتمرات الع
  2016/   4/  16 ت، �و�ال اد املدر��ن العرب،الرا�ع التح لعام  تمر اؤ امل .1

�ة والتدر�ب: جودة ر شملوارد الب �عنوان (ا  �� حلقة نقاشية   العام العاشر للموارد البشر�ة، مشاركتمر  املؤ  .2

 2016/  4/  19 – 17ال�و�ت، ومعاي�� / رشاقة ومرونة) 

 2015/  4/  12 ،، مسقطن العربتحاد املدر��املؤتمر العام الثالث ال .3

التاسملا .4 العام  للمو ؤتمر  "ار ع  البشر�ة  حلقد  نإدارة  املقة  العمل  أوراق  من  مجموعة  حول  إ��  قاشية  دمة 

مشارك �� حلقة نقاشية �عنوان (واقع املوارد البشر�ة والتدر�ب �� و   2015  /   4/   14  –  12املؤتمر" مسقط،  

 2015/  4/  14 – 12قط، لول) مسالتحديات وا�حالقطاع�ن العام وا�خاص:  

   31/8/2013ن، املدر��ن العرب، عما ادل التح املؤتمر العام األو  .5

  2/9/2013 – 1ارد البشر�ة، عمان، املؤتمر العام السا�ع للمو  .6

�عنوان  ؤتمامل .7 عمل  ورقة  والتنافسية  التم��  إلدامة  األول  العر�ي  إدارة    (تطبيقر  لتوظيف  مق��ح  أنموذج 

امل  �� مستقبليا  ة) األردنيؤسسات  املعرفة  واإل شركة  للتدر�ب  العر لتبارات  ستشات  املنظمة  مع  �ية  عاون 

 2008/  4/   14 – 12 عّمان،  العر�ية، ول للتنمية اإلدار�ة التا�عة �جامعة الد

البشر�ة   .8 للموارد  األول  العر�ي  املوارد    (التم��املؤتمر  استثمار  املرجع    البشر�ة)��    شارات لالستشركة 

لتطو�ر  ارةإد  (استخدامان  نو �ععمل    ورقة  ب،والتدر� املنظمات  رداملوا  املعرفة   �� العامة    البشر�ة 

 2007/  4/  16 – 15البحر امليت   وا�خاصة)
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ا .9 العل�ي  السنو املؤتمر  ا�خلدو��  والتنمية    (اقتصادامس  ي  الز�تونة    االقتصادية)املعرفة    األردنية، جامعة 

 2005 نيسان، 27 – 25

10. International Conference on Training of High-Level Civil Servants on World Trends, Taiwan, 25-

26 July, 2011 

 

 جست�� اإلشراف ع�� رسائل ما 
للطا .1 ماجست��  حدارسالة  جود  �عنوالبة  "د  تطبيق  ن   �� ا�خضراء  البشر�ة  املوارد  ادارة  ممارسات  دور 

 ة جرش جامع (قيد اإلعداد) "ردنأمنية / األ لمسؤولية ا�جتمعية �� شركة ل 26000املواصفة الدولية اآليزو 

2.  " �عنوان  الفاعوس  عليا  للطالبة  ماجست��  منرسالة  املؤسسية  السمعة   �� التنظيمية  العدالة  وجهة    أثر 

 جامعة جرش (قيد االعداد)" و�الة الغوث الدوليةلعامل�ن �� نظر ا

ماجست��   .3 القيام  رسالة  منال  "نو �عللطالبة  ممارسات    ان  البشر�و امل  إدارةأثر  الذهنية:  ارد  الصورة   �� ة 

 جامعة جرش   (قيد االعداد) "األردنشركة بيب��ي �وال  راسة حالة العامل�ن �� د

للطالبسالة  ر  .4 حس�  �سأ  ماجست��  �عنوان  ر�اض  ممار ن  أ  سة"أثر   �� البشر�ة  املوارد  سلسلة إدارة  داء 

 2015األوسط، رق معة الشان". جا�� عّمــ �ليةلتحو التور�د �� شر�ات الصناعات ا

م .5 للطالب  ماجست��  �عنر  اه رسالة  الدو�ري  (األيزو  وان  محمد  الدولية  املواصفة  تطبيق    26000"أثر 

تحللمس  �� ا�جتمعية)  امل��ة  ؤولية  ح  التنافسية: قيق  املس الدراسة  ع��  التخص��ي  ة    –ان  عم  –تشفى 

  2015االردن". جامعة الشرق األوسط، 

دراسة  ية:  امل��ة التنافس  ققيتحمة ��  نوان: "أثر ا�حوكائل م�� الدين �عادريس و للطالب  الة ماجست��  سر  .6

  2015األوسط،  األردن". جامعة الشرق ركة ز�ن لالتصاالت /  تطبيقية ع�� ش

إبماجس  رسالة .7 للطالب  "أرا ت��  �عنوان:  داوود  احمد  الدورا   ثر هيم  معدل  ع��  االلك��و�ي  ن  االستقطاب 

 .2016األوسط، جامعة الشرق  ة لالتصاالت".منيشركة أ  حالة ��ي: دراسة وظيفال

 

 ت��ماجسمناقشات رسائل 
للمنظمات    اإلداري االبداع  مناقشة رسالة ماجست�� للطالبة ليا�� الز�ناتية �عنوان "أثر التكيف الثقا�� ��   .1

  2022 األ{دن،  متعددة ا�جنسيات: دراسة تطبيقية �� فنادق خمس نجوم �� األردن". جامعة جرش،

ر  .2 للطالمناقشة  ماجست��  "أثر  سالة  �عنوان  حسن  غالية  ��  بة  البشر�ة  املوارد  األزمات:    إدارةممارسات 

 2022دراسة حالة فندق كيمبنس�ي عمان". جامعة جرش، األردن، 

سعو  .3 سعد  للطالب  ماجست��  رسالة  الت مناقشة  "الثقافة  �عنوان  املط��ي  سلوك    نظيميةد  ع��  وأثرها 

�  نة املواط العامل�ن  لدى  آ�  التنظيمية  ا�خارج". جامعة   �� السعودية  الالسفارات    األردن، املفرق،    بيت،ل 

2/8/2016 

رسالة   .4 للطالمناقشة  ماماجست��  أ��م  "أثا  جد ب  �عنوان  سيلشر�ف  أداء  ر  ع��  والتعي�ن  االختيار  اسات 

 23/5/2016ت، املفرق، األردن، ة آل البي�ى". جامعن �� أمانة عمان الك�العامل�
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ماجست�� .5 رسالة  عب  مناقشة  ع��  رزان  "للطالبة  �عنوان  املهدي  املتكنو أثر  د    الت واالتصاعلومات  لوجيا 

األردن". جامعة   –ركز ا�حس�ن للسرطان �� مة ال�حية: دراسة ايرع� جودة الج التسو�قي ع�وعناصر املز�

 24/5/2016األردن،  –رق األوسط، عمان الش

ل .6 ماجست��  رسالة  �عالبلطمناقشة  الردايدة  محمد  ايناس  املنظمة  ة  خصائص  "أثر  إدا نوان   �� رة  الذكية 

املتطبيقي  ات: دراسة الزما  �� ا�خاصة  ستة  العاصمة عمشفيات  األوسط، عمان الة  ان". جامع��    –  شرق 

 9/1/2016ألردن، ا

م .7 رسالة  للامناقشة  سفي جست��  �عنوانطالب  الشياب  نظ�ي  دا  ان   �� التعو�ضات  الع"دور  ��  امفعية  ل�ن 

   2015/ 10/2دنية". جامعة جدارا، ار�د، االردن، ا�جامعات ا�خاصة األر 

تة ��  ما سدخل الرشيق لسيجامل  ذيبر�ات �عنوان "دور تنف�� للطالب عامر أسامة  ست الة ماجمناقشة رس .8

وتحقيق  با�جودة  التوجھ  ب�ن  حالة    العالقة  دراسة  التناف��ي:  الشر التفوق  األوسجامعة  جامعة  ق  ط". 

 21/1/2015، األردن،  ق األوسط، عمانشر ال

حقيق  ارد البشر�ة �� تارسات ادارة املو "أثر مم�عنوان  نايف ابو ز�د    �انللطالب رامناقشة رسالة ماجست��   .9

الثا�ي    دانية �� مدينة امللك عبد هللامخرجات ادارة املوارد البشر�ة / دراسة ميالل  ة التنافسية من خ�� ملا

  2012ن، األردن، معة البلقاء التطبيقية، عمااج ."ناعيةن ا�حس�ن الص اب

ماجست�� .8 رسالة  مو   البةللط  مناقشة  عمرا فاطمة  �عنوا ��ى  "ن  ان  القيادة  تأثر   �� ادار لتحو�لية  ة  طبيق 

ملو ا� الشاملة  ال�حية"  اجهة جودة  ا�خدمات  جودة  الز   .تحديات  األر جامعة  األردن،�تونة  عمان،    دنية، 

2012 

لل .9 املدان �طامناقشة رسالة ماجست��  " قياس  عنلب سامي عبد هللا  التنظيمي   عوامل أثروان  ��الثقافة   ة 

ية  ان العر�ة عم جامع".    حالة  اسةدر   :أورانجعة  ردنية / مجمو اإلتصاالت األ   وعة�� مجم  املعرفةيذ إدارة  تنف

  2009/  1/  31دن، للدراسات العليا، عّمان، األر 

رسام .10 ماجست�ناقشة  سعلة  للطالب  مرزوق  ـ�  الوطناد  �عـ�ي  ضـري  أثر   " العمـنوان  إبـغوط  ع��  داع  ـل 

امان العر جامعة ع  . ت "صاال ية لإلتال�و�ت  شركة ز�ن  ة ��حال  دراسة   العامل�ن: عّمان،    .اليلع�ية للدراسات 

 2009/  4/   26، األردن

 

 �ة واستشار  ر�بيةت تد�اخ�
 جمعية املدر��ن األردني�ن  مدرب معتمد من

 مدرب مستشار معتمد من اتحاد املدر��ن العرب 

 ) IAPPDالدولية لتطو�ر األفراد واألداء (   مدرب معتمد من ا�جمعية

 وح�ى تار�خھ 1/12/2015تحدة من اململكة � املعضو املركز األورو�ي للبحوث والتدر�ب والتطو�ر �
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 إدارة املعرفة جال �� م

التدر�بي • "الدورة   �� وز مل  "املعرفة  إدارةة  السياحة،وظفي  للتم�� راف  بإش  ارة  الثا�ي  هللا  عبد  امللك    مركز 

 2019/  9 /  30 – 29ن، داألر 

املياه    ي�ي"، املؤسسة العامة لتحليةظلتنلرا�عة �� "إدارة املعرفة: مدخل لتحقيق التم�� االدورة التدر�بية ا •

   25/6/2014 – 23�ية السعودية، حة، جدة، اململكة العر �ملاا

ملؤسسة العامة لتحلية املياه  التدر�بية الثالثة �� "إدارة املعرفة: مدخل لتحقيق التم�� التنظي�ي"،  الدورة ا •

   18/6/2014 – 16، اململكة العر�ية السعودية، املا�حة، جدة

لعامة لتحلية املياه  ظي�ي"، املؤسسة اخل لتحقيق التم�� التند: مة املعرفةالتدر�بية الثانية �� "إدار   ةدور ال •

  30/4/2014 – 28ا�حة، ا�خ��، اململكة العر�ية السعودية، امل

  ه ياقيق التم�� التنظي�ي"، املؤسسة العامة لتحلية املر�بية األو�� �� "إدارة املعرفة: مدخل لتحد الدورة الت •

 23/4/2014 – 21ة، يعودعر�ية الساملا�حة، ا�خ��، اململكة ال

ادارة املعرفة" مجموعة جياد الصناعية، جمهور�ة السودان،    ية "بناء وتقييم برنامجب الورشة التدر�بمدر  •

17 – 21 /11/ 2013 

ة" وزارة الداخلية  ثثالرفة: مدخل لتحقيق التم�� التنظي�ي �� األلفية المدرب الورشة التدر�بية " إدارة املع •

  5/2013/ 9 – 5 ظ�ي، تحدة، أبو  مارات العر�ية املة واملنافذ / دولة اال مقاجنسية واالقطاع ا� /

 2008/   2/  14 – 1/   27ن م  عّمان، املالية، مدرب إدارة املعرفة �� مركز إيداع األوراق  •

�ية  العر سسية للمجالس التشريعية  ؤ املرفة لتطو�ر القدرة  ـاستخدام إدارة املع  در�بية "مدرب الورشة الت •

  2008/  7/  13- 12 األردن،عّمان /  تشارات، واالستقبليات للتدر�ب سم  ة“مؤسس

•  " التدر�بية  الورشة  االلك��وني  مدرب  وا�ح�ومة  املعرفة  إدارة  ا�خدمة    ةدور  جودة  مستوى  تحس�ن   ��

م من  القاملقدمة  وا�خاص ـؤسسات  للت  ةـسسمؤ   ،2008/    8/    24-  23"    طاع�ن  در�ب ـمستقبليات 

   األردن / ان عّم  ارات،واالستش

  2008/  12/  18 ، عمان الطبية،ة الهندسة  املعرفة �� مدير�مدرب إدارة  •

     2006/   1/  7-  6�جمع الصنا��) من ا �� (شركة الفوسفات األردنية /  املعرفةمدرب إدارة  •

 قطر،  )ةعرفاملإدارة    (نظامنت �� شبـكة ا�جز�رة    ةز�ر ب إدارة املعرفة �� قناة ا�جز�رة الفضائية / ا�جمدر  •

14 – 17  /4  /2006 

  2008لعام  املاليةع األوراق ة املعرفة �� مركز إيدامستشار إدار  •

 

 ط االس��اتي�� طي�� مجال التخ

"ال • االس��اتي��"  تدورة  والتخطيط  للتدر�ب    15/3/2017  –  12فك��  املستقبل  استشراف  مركز 

 األردن   ،مانواالستشارات، ع
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خليج،  لشركة ال�و�تية لنفط ا�" شركة شيفرون واذ االس��اتي�� املتقدمي تفك�� والتنف دورة تدر�بية �� "ال •

 2014/   6/   4 – 1ال�و�ت، من 

عمل البحر��ي (تمك�ن) ومركز  طيط اإلس��اتي�� و�دارة التغي��" صندوق الخ الدورة التدر�بية الثانية �� "الت •

 2/2013/  21 – 17علم، البحر�ن، من ملد االبتيل للتدر�ب ومعه

(تمك�ن) ومركز  صندوق العمل البحر��ي    "،تي�� و�دارة التغي�� التخطيط اإلس��ا"  ��  التدر�بية األو��  ةالدور  •

 4/2013/  20 – 14حر�ن، من بالبتيل للتدر�ب ومعهد املعلم، ال 

 

 لقدرات املؤسسية والتم�� املؤس�ىي ا ء�� مجال بنا

�ج  • داخ��  ظ�ي    ائزةمقيم  املتأبو  ا�ح�ومي  القي   م��لألداء  ظالدى  أبو  لشرطة  العامة  +    �يدة  (ا�حر�ات 

 2015/  8/  27 – 9 �جائزة الرئيسية)ا

فرق)  لئة البيئة / أبو ظ�ي (جوائز املشاريع / اي �� �جائزة أبو ظ�ي لألداء ا�ح�ومي املتم�� لدى همقيم داخ  •

26 – 27  /8  /2015 

 2015/  7/  3 – 6/  17و ظ�ي، للتم�� لدى هيئة البيئة / أب ظ�ي جائزة أبوداخ�� �  قيم م •

ـم رئي��ي �جائز مقـيـ •
ّ
 2015/    2/ 26 – 23لبيئة، أبو ظ�ي، القطاعات واالدارات، هية اة الدانا للتم�� / فئة  ـ

هللا امستشار   • عبد  امللك  �جائزة  األرد�ي  املركزي  البنك  جا   / والشفافية  ا�ح�ومي  األداء  لتم��  ئزة  لثا�ي 

 ) 2009لبنك با�جائزة للعام ا (فاز 2009ة ملوظف املتم�� للدورة الرا�عا

 2009/  2008الثا�ي للتم�� لدورة عام جائزة امللك عبد هللا �  رئيس مقّيم  •

مارات العر�ية املتحدة، وقيادة ل�ل من: وزارة الداخلية �� دولة اال   GRI��  يتقار�ر االستدامة وفق معا  إعداد  •

 . 2016شرطة د�ي لعام 

 

 �� مجال القيادة اإلدار�ة 

ال • "املهاراتدتال��نامج  اال امل  واإلدار�ةية  القياد  ر��ي  هيئة  ملوظفي  معهد  تقدمة"  بإشراف    اإلدارة ستثمار 

 2019/  9 /  25 – 22ردن، العامة، األ 

النسائية   مدرب  • اإلدار�ة  القيادات  "إعداد  للضمان    برنامج  العامة  املؤسسة  ا�ح�ومي"  القطاع   ��

 2018/ 3/ 15 – 12�، األردن، �جتمااال 

برنامج   • التغي��  "مدرب  إواالبداقيادة  ع��  املعتمدة  اإل ع  مديرو  املواهب"  املؤسسة  دارة   �� العليا  دارات 

 30/8/2017 – 26العامة للري" اململكة العر�ية السعودية، 

و  • التغي��  "قيادة  برنامج  اإل مدرب  مديرو  املواهب"  إدارة  ع��  املعتمدة  املؤسسة   ت دارااالبداع   ��   العليا 

 7/8/2017 – 3ية، العر�ية السعود  لري" اململكةالعامة ل

ب • المدرب  املهارات  بناء  والت رنامج  الصناعة  وزارة  اإلدار�ة"  الكفايات  و�ناء  املتم��  "املدير  ارة  جقيادية 

 12/9/2013 – 9عامة، عمان، والتمو�ن بالتعاون مع معهد االدارة ال
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"املهار  • برنامج  امدرب  شال ات  املتقدمة"  التجادار�ة  واالستثما ركة  عمان  ررة  سلطنة  تركيا��   ،  ،7  -11 

/9/2014  

و  • "التم��  برنامج  والعمدرب  التخطيط  وزارة   �� االدار�ة  القيادات  من  مجموعة  القيادي"  ران،  ماالبداع 

  2014/  11/ 21 – 18انيت�ن، تركيا، ووزارة العمل والتنمية البشر�ة السود

 

 ة املؤسسية دالسعا �� مجال

بر  • "إدامدرب  األ نامج  سلوك  املؤسساتفر رة   �� مدخل  اد  السعادة  :  العام لتحقيق  املؤسسة  ة  الوظيفية" 

 25/7/2017 – 23للضمان االجتما��، عمان، األردن، 

"إدار  • برنامج  امدرب  لتحقيق  مدخل  املؤسسات:   �� األفراد  سلوك  العامة  ة  املؤسسة  الوظيفية"  لسعادة 

 19/9/2017عمان، األردن،  تما��، للضمان االج 

مجموعة من موظفي  حقيق السعادة الوظيفية" ؤسسات: مدخل لتد �� املرة سلوك األفرا دا ب برنامج "إمدر  •

 10/9/2017لعامة، عمان، األردن، عدد من الوزارات واملؤسسات ا�ح�ومية، معهد اإلدارة ا

 

 ستشراف املستقبل �� مجال ا 

برنامج "استشراف مستقبل • األردن"    عالقطا   مدرب   �� ا  دورة لعددالعام  ت  زارات واملؤسسا لو من موظفي 

                                                              10/1/2017-8مان، األردن، ركز استشراف املستقبل، عم، مية األردنيةا�ح�و 

برنامج "استشراف مس • �� األردن" دورة لعدد من ممدرب  العام  القطاع  اتقبل  وزارات واملؤسسات  لوظفي 

 13/6/2017-11ان، األردن، قبل، عم استشراف املست كزألردنية، مر �ح�ومية اا

 2017/ 19/9-17استشراف مستقبل األعمال" مركز استشراف املستقبل، عمان، األردن، مدرب برنامج " •

 

 ادارة ا�جودة الشاملة �� مجال 

م برن • الشاملة"،  ا�جودة  ادارة  املساءلة:  "نظم  امليامجموعة  امج  قطاع  موظفي  األر ن   �� بالتعاون ه    عم  دن 

 2018/ 26/7 – 24األردن، ، عمان، OXFAM  و�رنامج ا)(أ�و  افق املياه�ية ملر ا�جمعية العر 

 

 ا�حوكمة الرشيدة �� مجال 

مجموعة من موظفي قطاع املياه  "،  عاما�حوكمة الرشيدة �� مؤسسات القطاع الاءلة:  نظم املسبرنامج " •

األردن العابالتع  ��  ا�جمعية  مع  ملرافون  املياهر�ية  عما OXFAMو�رنامج    )ا�و (أ  ق  األردن،  ،   –7ن، 

9/8/2018 

 

 �خاطر �� مجال إدارة ا

 ة من موظفي قطاع املياه �� األردن بالتعاون برنامج "نظم املساءلة: إدارة ا�خاطر �� قطاع املياه"، مجموع •

 16/8/2018 –14ن، ، عمان، األردOXFAMرنامج مع ا�جمعية العر�ية ملرافق املياه (أ�وا) و�
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 أخرى  تال مجا

 EFQMذج حسب نمو  البشر�ةاملوارد   إدارة •

(أ • املعرفة  من  إدارة  معتمد  أخص   IAPPDسا��ي)  شهادة  االمتحان  اجتيازه  �عد  املشارك  إدارة  (يمنح  ائي 

 ) IAPPDاملعرفة من 

املعرفة  • من   (متقدم)  إدارة  ا  IAPPDمعتمد  �عد  املشارك  م  جتيازه(يمنح  شهادة  إدارة االمتحان    ستشار 

 IAPPD) املعرفة من 

 ت الجتماعاا إدارة   •

 رق العمل بناء و�دارة ف •

 وط العمل إدارة الوقت وضغ •

 إدارة التفو�ض والتمك�ن الفاعل�ن •

 القيادي ا�ح��ف  •

 يا�ل التنظيمية بناء اله •

 التقديمية  مهارات إعداد وتقديم العروض •

 مهارات االتصال  •

 محاضرات 

 2020/  2/   26باب جرش، ة ش مدير�، غ��ةلر�ادة و�دارة املشروعات الصا: نوانمحاضرة �ع •

  / 2، ر�ح، ار�دافة، الص ـــر والثقــر�ح للفكــــــجمعية الص  ،مة املدنية إ�� أين؟ ا�خدنظام  : ن�عنوا محاضرة •

11  /2019 

/   8/   7، د�يا، ار علوم والتكنولوججامعة ال ،استشراف املستقبل � دور ا�جامعات �رة �عنوان: محاض  •

2019 

منتدى   ،ألردن أنموذجا) وحلول: ا تحدياتالعامة �� الوطن العر�ي (  ارةاإلد مستقبلان: عنو محاضرة � •

 2019/   7/   7، مانع الفكر العر�ي، 

 2019/   1/  27، مانع فكر العر�ي،منتدى ال، ومي) ستقبل (منظور حكاستشراف امل  محاضرة �عنوان:  •

عبد هللا الثا�ي لتم�� األداء    مللكي�� جائزة اإدارة املعرفة �أحد معاوان:  ن�ع  يةب�محاضر �� الورشة التدر  •

 2006/   8/  29 عمان،  للتدر�ب،الوط�ي   املعهد  ،والشفافيةومي ا�حك

 

 النشر اإللك��و�ي 

امل • ومدير  اإللمؤسس  "   ك��و�يوقع  املعرفة  صناع   "  www.hijazi-km.com   بإدارة    هو و متخصص  موقع 

 Knowledge Management ةاملعرف

http://www.hijazi-km.com/
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 ي وا�جمعيات ال�جان والنواد �ة ��عضو ال

 4/11/2021ردني�ن من عضو جمعية األ�اديمي�ن األ  •

الها • األردنية  اململكة  ح�ومة  ��مشممثل  امل  ية  لتطو�ر  االردنية  الشركة  ادارة  التنمجلس  من ناطق    مو�ة 

 2016وح�ى  1/5/2011

وح�ى    2014/    10/    15من    أبو غزالة املعر��  ل � ملتقى طالتطو�ر السياسات االقتصادية �  ىد نتم  عضو •

 ر�خھ تا

وح�ى    2010/    7/    14  لتم�� األداء ا�حـ�ومي والشفافية من الثا�ي  عضو مجلس أمناء جائزة امللك عبد هللا •

7  /6  /2011  

 2012  /  5/   1 وح�ى 2010/   7/  14نية من خدمة املدعضو مجلس ا�  •

  2011/  6/   7وح�ى  2010/   7/  14املرأة من عضو ال�جنة الوطنية لشؤون  •

 2011/  6/   7�ى وح 2010/   7/  14للدفاع املد�ي من  ع��عضو ا�جلس األ  •

 وح�ى تار�خھ  2007ضة الهاشمية من � �الرئيس الفخري لنادي أبناء ال •

 (سابقا)ن ألردني�ملدر��ن اعضو جمعية ا •

 (سابقا)  2013لعرب من  ادر��ن د املاحتا عضو •

 (سابقا) األردني�ن  واألدباءالكتاب حاد و اتعض  •

 سات العليا (سابقا) ادي خر��� جامعة عمان العر�ية للدرايس نرئ •

 

 العنوان 

 962798507002 +ي: خلو  •

 km.com-info@hijaziك��و�ي: اإللال��يد  •

 

 

                              
 

mailto:info@hijazi-km.com
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