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 :خبرات اداريةرابعا: 

 فترة التكليف المهام اإلدارية م

 (1/10/2015 – 26/10/2014) .جامعة عمان العربيةكلية االعمال/  /االعمال  رئيس قسم االدارة وادارة 1

 (.2013/2014)صيف 16/4/2014 .العربية جامعة عمانكلية االعمال/  /المعلومات االدارية ئيس قسم نظمق.أ ر 2

 (4/2020 –3/5/2014) .البشرية في جامعة عمان العربية مدير دائرة الموارد 3

 
 
 

 :المقررات التي تم تدريسها على مستوىخامسا: 

 البكالوريوس  .1

 

 الماجستير  .2

 اسم المقرر م المقرر اسم م

 نظم المعلومات اإلستراتيجية 12 بحوث العمليات  1

 ات االعمال والمسؤولية االجتماعيةياخالق 13 ادارة االنتاج والعمليات 2

 ادارة الجودة الشاملة 14 اإلنتاجتخطيط ومراقبة  3

 نظرية المنظمة 15 ادارة المشاريع 4

 يالسلوك التنظيم 16 ادارة المعرفة 5

 إدارة العمليات واإلنتاج  17 اإلدارة اإلستراتيجية           6

 الريادة واإلبداع 18 منهجية البحث العلمي في االعمال 7

 .الريادية في االعمال 19 اإلداريةمهارات االتصال  8

 موضوعات خاصة في إدارة الموارد البشرية 20 ادارة االعمال الدولية 9

 إدارة الموارد البشرية 21 والفندقية.االدارة السياحية  10

 تخطيط الموارد البشرية 23 اساسيات اإلدارة 22

 اسم المقرر م اسم المقرر م

 ادارة العمليات 8 ادارة الموارد البشرية 1

 ادارة االبداع والتغيير التكنولوجي 9 ادارة الموارد االبشرية الدولية 2

 االدارة الدولية 10 االدارة االستراتيجية 3



 

 :الجامعة االردنيةمساقات قام بتدريسها في 

 استراتيجية التسويق / ماجستير: الجامعة االردنية. 

 بحوث العمليات / بكالوريوس: الجامعة 

 

 االنتاج العلمي:

 أوال: البحوث العلمية المحكمة:

1. Short Term Impact of Financial Risks and Assets Efficiency on 
Profit Persistence. Accepted, Academy of Management Journal, 
64 (3) (2021) Scopus Q.1 

2. Corporate Social Responsibility Leads to Archive Corporate Social 
Goals: Theoretical and Managerial Discussions, Academy of 
Entrepreneurship Journal, 2021, Accepted, Scopus. Q.3 

3. Organizational Politics and Organizational Citizenship Behavior: 
Interaction and Analysis.,2021, International Journal of 
Sustainable Development and Planning,  Accepted, Scopus. Q.3 

4. The Impact of Quality Banking Services in Improving the Perceived 
Mental Image of Jordanian Islamic Bank, Multicultural Educatio  
Volume 7, Issue 4, 2021, Scopus Q.2 

5. The Effect of Transformational Leadership on Achieving Effective 

Decisions in the Presence of Psychological Capital as an 

Intermediate Variable in Private Jordanian Universities in Light of 

the Corona Pandemic, (2021), Springer, Cham,129-141, The 

Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) on Business 
Intelligence, 334, 221,  Scopus. 

6. crisis management strategies during the covid-19 pandemic and 
its impact on performance developing of Jordanian universities: 
the mediating role of strategic ambidexterity. PJAEE, 18 (4) (2021), 
Scopus, Q.3 

 نظم المعلومات االدارية 11 اساسيات البحث العلمي 4

 استراتيجية إدارة الموارد البشرية 12 السلوك التنظيمي 5

 إدارة المشاريع 13 اخالقيات االعمال 7

 



 الحادي القرن مهارات ضوء في العربية عمان جامعة في التدريسية الهيئة أداء تقييم .7

 2021 المجلة األردنية للعلوم التطبيقية،، العليا الدراسات طلبة نظر وجهة من والعشرين

 )1(28 ،Ulrich's 

 في ميدانية ريادة دراسةال تحقيق في البشرية الموارد إلدارة االستراتيجية الممارسات أثر .8

، 2020المجلة األردنية للعلوم التطبيقية،  العامة. المساھمة األدوية صناعة شركات
24(2)Ulrich's , 

9. Taming WASTA through Training Opportunities in Jordan, Asian 

Journal of Business and Accounting 13(1), 2020, Scopus, Q.4 

10. Impact of Organizational Citizenship Behavior on Job Performance 

in Jordan: The Mediating Role of Perceived Training 

Opportunities, International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 

Vol. 24, Issue 05, 2020, Scopus. 

11. Sentiment analysis in healthcare: a brief review. Recent Advances 

in NLP: The Case of Arabic Language, 2020, 129-141. Scopus 

12. Critical Success Factors for Professional Choice and its Role in 

Achieving, Adaptation Strategy in Light of the Prevailing Culture 

of Jordanian University Students, Jordanian Journal of Applied 

Sciences, 2020, 23(1), Ulrich's 

13. Leadership, Knowledge Management, and Human Capital 

Development, Economics World, May.-Jun. 2019, Vol.7, No.3, 

124-133, EBSCO 

14. Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational 

Commitment on Jordanian Frontline Employees of Arabic Bank, 

2019, European Scientific Journal , 15(10):1857 – 7881, SCOPUS 

15. The Impact of Perfume Packaging on Consumer Buying Behavior 

of Jordanian Female, Inderscience publishers, 2020,1 (1) . Scopus 

16. Management Information System using Blockchain Technology in 

an E-commerce Enterprise: A Systematic Review. Journal of 

Business & Management (COES&RJ-JBM),2019, (3). 

17. Exploring the Factors that affect E-government Implementation in 

Jordan over Time. Journal of Business & Management 

(COES&RJ-JBM),2019, 7(3), 252-263. 

18. Knowledge Management - Contemplating the Link 

Between Knowledge Sharing, Technology, and Employee 

Motivation, 2019, accepted for publication in IJBMER. Ulrich's. 



 في التوافق استراتيجيات تحقيق في ودورھا المهني لالختيار الحرجة النجاح عوامل .19

 .,(1)23 ,2020 األردنية الجامعات لطلبة دةالسائ الثقافة ضوء

 الجامعات في العاملين أداء في العاطفي الذكاء تأثير في التنظيمي لاللتزام الوسيط الدور .20

 4 العدد ، 47 الجامعة االردنية المجلّد ،دراسات الخاصة،  األردنية

21. Implementation of M-government: Leveraging Mobile Technology 

to Streamline the E-governance Framework, 2019, Journal of 

Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.495-508. 

22. Cloud-Based Management Information System: A Systematic 

Review and Future Research Scope, 2019, Journal of Social 

Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.509-525. 

23. Determining the main factors affecting consumers’ acceptance of 

ethical advertising: A review of the Jordanian market. (2017). 

Journal of Marketing Communications, 1-20. Scopus 

24. Investigating the Impact of Communication Satisfaction on 

Organizational Commitment: A Practical Approach to Increase 

Employees’ Loyalty. (2017) International Journal of Marketing 

Studies, 9(2), 113. Ulrich's 

25. Impact of Job Stress on Job Performance among the Employees of 

Jordan. (2016) Research Journal of Social Sciences, 9(2), 1-9. 

Ulrich's 

26. E-marketplace legal and regulatory framework in jordan: a general 

view. (2016 )  Journal of Theoretical and Applied Information 

Technology, 85(2), 221. Scopus 

27. The factors Affect Long Term Debt Structure in Industrial Firms, 

2014, International Journal of Management Sciences and Business 

Research, Vol. 3 No.9 

28. A Model of Jordanian Firm’s Trainees’ Acceptance of  A Web-

Based Training,  2014,  International Information Management 

Association, Vol. 23 No.1The Impact of Social Network Sites to 

Determine Student`s Orientations: Field Study on Jordanian Private 

Universities, 2013, International Journal of Business, Humanities 

and Technology, Vol. 3 No. 4 

29. The Effect of Applying Artificial Intelligence in Shaping 

Marketing Strategies: Field Study at the Jordanian Industrial 

Companies, 2013, International Journal of Applied Science and 

Technology, Vol. 3 No. 4 

http://www.iima.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=87:jitim141&Itemid=77


30. The Effect of Social Responsibility in Achieving Competitive 

Advantage: Field Study in the Governmental and Private Hospitals 

in Jordan, 2013, International Journal of Business and Social 

Science, Vol. 4 No. 5 

، أثر مخرجات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على 2018بني يونس، ابو حسين،  .31

 األردن مجلةاالستراتيجيات التنافسية في الشركات الصناعية المساھمة العامة في 

 (.11(، العدد )2)المجلد  للعلوم،العربية 

ياويات أثر إدارة المواھب على استراتيجيات الريادة في شركات صناعة األسمدة والكيم .32

 (.1(، العدد )1المجلد )، مجلة جامعة عمان العربية .،2017االردنية، 

أثر فاعلية استراتيجيات تدريب الموارد البشرية على أداء العاملين في الجامعات الخاصة  .33

 (.1(، العدد )1المجلد )، مجلة جامعة عمان العربية .،2017األردنية، 

في إطار وظيفة العمليات وأثرھا في أداء المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل  .34

 (1) 43، مجلة دراسات، الجامعة االردنية.2016،االعمال

، 2016العدالة التنظيمية على الفاعلية التنظيمية في الشركات الصناعية االردنية،  أثر .35

 (1) 13 المجلة االدرنية في ادارة االعمال، الجامعة االردنية.

ي العالمة التجارية لمنتجات التجميل من وجهة نظر طلبة أثر المعرفة بالزبائن في تبن .36

 ، مجلة البحوث المالية والتجارية، مصر.2014دراسة ميدانية،  الجامعات األردنية:

 

37. Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational 
Commitment on Jordanian frontline employees of Arabic Bank, 
2019, Human Capital in the era of Knowledge conference, Amman 
Arab University. 

، 2018تمكين العمداء ورؤساء األقسام على أداء الجامعات الخاصة االردنية، أثر  .38

 ، جامعة عمان العربية.مؤتمر الريادة واالبداع في المشاريع الصغيرة

اء فرق العمل في الجمارك األردنية، أثر نظم إدارة الموارد البشرية على تعزيز أد .39

 ، جامعة عمان العربية.، مؤتمر الريادة واالبداع في المشاريع الصغيرة2018

، مؤتمر تكيف 2017تقييم عناصر تكنولوجيا المعلومات على عوامل نجاح المشاريع.  .40

 منظمات االعمال في بيئة غير مستقرة، جامعة عمان العربية.

على نجاح المشاريع في شركات االتصاالت الخلوية في المملكة  اثر القدرات التكنولوجية .41

 ، مؤتمر االتجاھات الحديثة في االعمال، جامعة عمان العربية.2016االردنية الهاشمية. 

العالقة بين استراتيجية تمكين الموارد البشرية وسلوك المواطنة التنظيمية في شركات  .42

مر االتجاھات الحديثة في االعمال، جامعة ، مؤت2016تكنولوجيا المعلومات االردنية، 

 عمان العربية.

، مؤتمر 2016دور جامعة عمان العربية العربية الريادي تجاه المجتمع والبيئة،  .43

 االتجاھات الحديثة في االعمال، جامعة عمان العربية.



اثر التوجه االستراتيجي واستراتيجية العمليات على تحسين سلسلة التوريد في شركة  .44

، مؤتمر االتجاھات الحديثة في االعمال، جامعة عمان 2016في االردن.  ن اليومالبا

 العربية.

 الكتب: 

 -تحت الطباعة–ادارة الموارد البشرية الدولية  .1
  -تحت الطباعة –بحوث العمليات  .2

 :ثالثا: الرسائل الجامعية التي تم االشراف عليها

 وسيتم ادراجها الحقا 2021و   2020هناك عدد من الرسائل التي تم االشراف عليها خالل عامي  .1
 .2/2019اثر الرشاقة التنظيمية على تحقيق التميز الوظيفي في شركة االتصاالت االردنية،  .2
مة في اثر التفكير االستراتيجي على تطوير استراتيجيات الموارد البشرية في الشركات الصناعية المساه .3

 .12/2018االردن، 
أثر مخرجات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد على االستراتيجيات التنافسية في الشركات الصناعية  .4

 .5/2018المساهمة العامة في األردن، 
 2017اثر ادارة المواهب على استراتيجيات الريادة في شركات صناعة االسمدة والكيمياويات االردنية،  .5
ب الموارد البشرية على االداء الوظيفي للعاملين في شركات التامين االردنية، اثر مصادر استقطا  .6

5/2017. 
 2017محمد المهيرات  .7
 1/3/2017اثر ادارة الوقت على اداء اعضاء مجلس النواب االردني،  .8
الصحية االردنية في المستشفيات الخاصة تجوال على تطبيق معايير االعتماد اثر ممارسة االدارة بال .9

 .18/12/2016دنية، االر 
 .6/8/2016اثر تمكين العمداء ورؤساء االقسام على اداء الجامعات االردنية الخاصة،  .10
اثر المسؤولية االجتماعية على تشكيل الصورة الذهنية في الجامعات الخاصة االردنية،  .11

19/12/2015. 
لخاصة االردنية. اثر العدالة التنظيمية على سلوك العاملين دراسة تجريبية في المستشفيات ا .12

10/2015 
مة في مجموعة االتصاالت االردنية، اثر توافر متطلبات ازمات االعمال على الفاعلية المنظ .13

12/9/2015 
 2015اثر تمكين العاملين على الفاعلية التنظيمية في الجامعات الخاصة االردنية، .14
 .24/6/2015سة حالة، درا-اثر ادارة الجودة الشاملة على االداء المؤسسي في جامعة البتراء .15
 .16/6/2015اثر تطبيق الحكومة االلكترونية على االداء الوظيفي في وزارة الداخلية الكويتية .16
اثر ممارسات ادارة الموارد البشرية على بناء الجدارات الجوهرية في المستشفى التخصصي االردني  .17

 .5/3/2016دراسة حالة، 
مليات على تحسين سلسلة التوريد في شركات البان اليوم في اثر التوجه االستراتيجي واستراتيجيات الع .18

 5/3/2016االردن، 



وظائف إدارة الموارد البشرية وأثرها على تطبيق معايير االعتماد الدولية في مركز الملكة علياء  .19
 14/2/2016ألمراض وجراحة القلب، 

لوية في المملكة االردنية اثر القدرات التكنولوجية على نجاح المشاريع في شركات االتصاالت الخ .20
 13/2/2016الهاشمية 

 .30/5/2015اثر ابعاد جودة الخدمات على اداء المختبرات الطبية الخاصة االردنية،  .21
 .4/3/2015اثر استخدام نظم دعم القرارات على جودة القرارات االدارية في الشركة االردنية للطيران، .22
 /29/12في شركات تكنولوجيا المعلومات في االردن، أثراستخدام النظم الخبيرة على ريادة االعمال .23

2014. 
 .2014الخدماتي على جودة الخدمات المصرفية في اقليم كردستان العراق، اثر التفكير االستراتيجي  .24
 .10/5/2014، أثر إعادة تصميم الوظيفة على أداء العاملين في شركات االتصاالت الكويتية .25
 ،في التي تواجه العاملين في مجموعة االتصاالت األردنية أورنجأثر ضغوط العمل على األداء الوظي .26

1/6/2014 
 .26/5/2014في بنك القاهرة عمان، أثر أخالقيات األعمال على األداء الوظيفي دراسة حالة  .27
 ،أثر رأس المال الفكري على تحقيق االستراتيجيات التنافسية في القطاع المصرفي الكويتي .28

6/8/2014. 

 :ناقشتهاشارك بم يالتل الجامعية رابعا: الرسائ

اثر نظم دعم الفقرار على تحقيق متطلبات معايير االعتماد الصحية في المستشفيات الخاصة االردنية،  .1
1/2019. 

اثر المعايير الدولية لتقييم المشاريع على نجاح المشاريع في الشركات االنشائية الهندسية االردنية،  .2
1/2019. 

المرجعية على تحسين جودة الخدمات في المؤسسة العامة للضمان االجتماعي،  اثر استخدام المقارنات .3
 ، جامعة االسراء.4/2018

االثر المعدل لعدم التاكد البيئي في العالقة بين مرونة الموارد البشرية واستدامة الموارد البشرية،  .4
 ، جامعة الشرق االوسط.6/2018

 ، جامعة االسراء.4/2018راتيجي في منظمات االعمال، اثر راس المال االجتماعي على االذكاء االست .5
 الحسن  1/2018 .6
 12/3/2017اثر تمكين العاملين على الميزة التنافسية في المستفيات الخاصة في االردن،  .7
 1/2017اثر ذكاء االعمال على بناء استراتيجيات ادارة الموارد البشرية،  .8
 23/1/2017وك التجارية االردنية، اثر تطوير العاملين على اداء العمليات في البن .9

اثر جودة بيئة العمل على االداء الوظيفي دراسة تطبيقية على مجموعة االتصاالت االردنية،  .10
23/1/2016. 

 8/2016اثر الجدارات االدارية على توافر متطلبات ادارة االزمات في المستشفيات الجامعية االردنية،  .11
 ر اثر تكنلوجيا المعلومات على عبي .12



ر التعويضات على اداء العاملين في شركات االدوية والصناعة الطبية المساهمة العامة في اث .13
 4/2016االردن.

لرؤساء االقسام في المستشفيات  الخاصة في مدينة عمان. اثر التعلم التنظيمي على السلوك االبداعي  .14
22/9/2015 

ت الحكومية في مدينة عمان. امكانية تطبيق سيجما ستة لتحسين االداء الوظيفي في المستشفيا .15
5/8/2015. 

اثر استخدام نظم دعم القرار على تحقيق الميزة التنافسية دراسة تطبيقية على البنوك التجارية  .16
 1/8/2015االردنية.

 .29/6/2015االستراتيجيات التنافسية لشركات التامين االردنية واثرها على فاعلية اتخاذ القرار،  .17
 .17/6/2015ة على ادارة التغيير في قطاع صناعة الدواء العراقي، اثر متطلبات االستراتيجي .18
 .6/6/2015، اثر االدارة بالتجوال على اداء الشركات الصناعية االردنية .19
اثر االلتزام بتطبيق معايير االعتماد الخاص على تحسين جودة التعليم العالي في كليات الهندسة في  .20

 .28/2/2015الجامعات االردنية، 
 3/8/2013الوظيفي واثره على اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس االردنية.الرضا  .21
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