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 المؤهالت العلمية

 الرقم

 

الدرجة 

 العلمية

 

 ريخ التخرجتا اسم الجامعة لغة الدراسة التقدير التخصص

 2014 نانلب - جامعة الجنان  جيد جدا إدارة األعمال دكتوراة 1

  جيد جدا إدارة األعمال ماجستير 2
 –جامعة البلقاء التطبيقية 

  األردن
2009 

 2005  األردن –جامعة اربد األهلية   جيد  التسويق بكالوريوس 3

      ثانوية 4

 األعمالإدارة  التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 ةأثر المعرفة السوقية لدى الزبائن نحو عناصر العالمة التجارية لألجهزة الخلوي عنوان أطروحة الماجستير:

 صناعيةعوامل نجاح تطبيق معايير ادارة الجودة الشاملة في الشركات الصناعية في مدينة الحسن ال: الدكتوراه عنوان أطروحة 

 
 (اديمية)االدارية واالك الخبرات العملية

 مدة العمل مكان العمل الوظيفة الرقم

1 
كلية  –قسم إدارة األعمالفي مشارك  أستاذ

 العلوم االدارية والمالية
 نآللغاية   -2019 جامعة اربد األهلية

2 
كلية  –قسم إدارة األعمالفي مشارك  أستاذ

 العلوم االدارية والمالية
   2019 - 2014 جامعة اربد األهلية

 2019 /10 /1 – 25/9/2016 جامعة اربد األهلية م ادارة االعمال رئيس قس 3

4 
كلية العلوم  –قسم إدارة األعمالمدرس في 

 االدارية والمالية
 2010 - 2009 جامعة اربد األهلية

5    

6    

7    

8    
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 االهتمامات البحثية

 

 

 

 

 

 
 اللجان الوطنية والدولية

 4/7/2021ة اربد االهلية باجتماع اللجنة المشتركة ) القانونية واالدارية ( في مجلس النواب  ممثل جامع

    2018 - 2019لعام بمجلس الجامعة  والمالية كلية العلوم االدارية ممثل

 
 المؤتمرات 

1.  3rd global conference on business, economics, management and tourism 26-28 

november 2015, rome, Italy, The role of a leadership and strategic planning of 

Applying of Total  Quality Management Standards (TQM) 
 

2. Istanbul 19th International Conference on “Business, Economics, Social Science & 

Humanities- BESSH-2016” 9-10 May, 2016 Istanbul, Turkey ,The Impact Knowledge 

(Tacit and Explicit) on Organization Success on Cellular Orange Companies in Jordan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الخبرات والمشاركات المهنية

  

 
 الناشر والتاريخ(            البحوث المنشورة )

decision making: a case study of  organizationalImpact of integrated thinking and reporting on  -1

Vol.  , ry (TOJQI)Turkish Online Journal of Qualitative Inqui public sector enterprises in Jordon

 No.7(2021) Scopus 12 

  

 

2. SOILLESS CULTURE: MANAGEMENT OF GROWING SUBSTRATE, WATER, 

NUTRIENT, SALINITY, MICROORGANISM AND PRODUCT QUALITY FRESENIUS 

ENVIRONMENTAL BULLETIN volume 28, No. 4A/2019 pages 3249-3260 (FEB) ISI 
 

3.Impact of work-life balance, Happiness at Work, on Employee Performance International 
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Business Research Vol. 12, No. 2; 2019  (ERA) 

4. The role of knowledge management process and intellectual capital as intermediary variables 

between knowledge management infrastructure and organization performance, Interdisciplinary 

Journal of Information, Knowledge, and Management (IJIKM), acceptance Volume. 13, 2018  

Scopus (Elsevier) 

 5. The Role of Organizational Culture in Enhancing the Human Capital Applied Study on 

the Social Security Corporation , International Journal of Learning and Intellectual Capital, 

acceptance , Vol. 15, No. 3; 2018  Scopus (Elsevier) 
 

 6. The Impact of Electronic Management on the Employees' Performance: Field Study on the 

Public Organizations and Governance in Jerash Governorate) Journal of Management and 

Strategy-Vol. 8, No. 5, November, 2017 
 

7. Impact of Information Systems on Innovation (Product Innovation, Process Innovation) - Field 

Study on the Housing Bank in Jordon  International Journal of Business Administration Vol. 8, 

No. 1; 2017  
 

8. The role of self- management tow ard promotion of organizational innovation and creativity in 

the industrial sectors  in jordan  . international journal of management (ijm) volume 7, issue 7, 

november–december 2016 
 

 عنوانب /  2009بحث منشور في المجلة العلمية لالقتصاد و التجارة جامعة عين شمس العدد األول يناير        .9

ا عنه " أثر المعرفة السوقية لدى الزبائن نحو عناصر العالمة التجارية لألجهزة الخلوية في رضاهم         

 

 

 

 

 

 

 

                                        رجمة وتأليف(                                                              الكتب )ت
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 اللغات 
  ةـــــــالعربي

  ةــاإلنجليزي

  لغات أخرى

 
ا ـــــــــــمسئوليته لــــــصحيحة وأتحم بي هذا الطلـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه ( بطاينه عدنان خالد) اه الموقع أدن أنا

                               .ةـــــــالقانوني

  :التوقيع

 2021 / 10  / 5  :التاريخ
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