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  5691\51\51اربد   –تاريخ ومكان الوالدة : األردن 

 : أردني    الجنسية             

 الحالة االجتماعية     : متزوج

 الرتبة األكاديمية      : أستاذ مساعد

 العلوم االداريةلكلية/القسم األكاديمي :  االقتصاد والعلوم األدارية / ا            

 المؤهالت األكاديمية

 :  دكتوراه الفلسفة في الدراسات الدولية ) ادارة عامة ( ، جامعة الزعيم االزهري، الخرطوم . 1152

 

  -الخبرات العلمية والعملية:

 

 الجامعات -أ

 
 .1152/1152جامعة اربد األهلية من العام الجامعي  –غير متفرغ  محاضر -*

 جامعة اربد األهلية . –والكتاب السنوي  52عضو اللجنة العليا لتخريج الفوج  -*

 جامعة اربد األهلية . –عضو اللجنة الصحية  -

 عضو اللجنة التأديبية ألعضاء الهيئة االدارية.-

 مساوىء واضرار العنف الجامعي. عضو اللجنة التثقيفية للطلبة حول-

 عضو اللجنة اعادة النظر بتعليمات صندوق دعم الطالب.-

 عضو لجنة مراجعة جميع التعليمات التأديبيةالخاصة بطلبة الجامعة.-

 عضو لجنة تفعيل الخطة االستراتيجية لجامعة اربد االهلية )الخاص بعمادة شؤون الطلبة (-

 قابلة الطلبة ذو االعاقة للتجسير في الجامعة .عضو اللجنة الطبية للجامعة لم-

 . 1152/1152جامعة اربد األهلية للعام الجامعي  –مساعد عميد شؤون الطلبة  -*

 . 1152/1152جامعة اربد األهلية للعام الجامعي  –مدير النشاط الثقافي  -*

 . 1152/1152جامعي مدير صندوق الملك عبدالله الثاني ووحدة متابعة الخريجين من العام ال -*

 خبرات تدريسية )أدارة المعرفة,أألدارة أأللكترونية,الرقابة االدارية,ادارة الموارد البشرية, -*

 مبأدىء االدارة الحديثة,أدارة الشراكة بين القطاع العام والخاص,مبادىء                        

 التخطيط االستراتيجي ,(نظم الملومات االدارية،االدارة و                       

 .  1151/1159مدرب متطوع مع مؤسسة أنجاز-*

 كتاب,أدارة المعرفة.-5المؤلفات واالبحاث المنشورة.)-*

 منشور.-تأثير الوقت على اداء المؤسسات الرياضية االردنية-, بحث بعنوان1

 منشور ( -واقع تطبيق ادارة الجودة الشاملة في جامعة اربد االهلية من وجهة نظر االكاديمين-بحث بعنوان,2

 

  -الدورات التدريبية : –ج

 االولى صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية–دورة االرشاد المهني 

 دورة االرشاد المهني الثانية_ صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.



 أوسمة وأشارات 

 وسام  االستحقاق من الدرجة الرابعة . -

 وسام  االستقالل من الدرجة الثالثة . -

 وسام  الخدمة الطويلة المخلصة . -

 شارة  الكفاءة اإلدارية والفنية . -

 

 اللغه

                                                                                            العربية : اللغة األم  .                                                                   

 االنجليزي : متوسط .

 

 

 

 
 


