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 المؤهالت 

 التخرج تاريخ  اسم الجامعة  لغة الدراسة  التقدير متوسط  التخصص  درجة  #

1 
جامعة بولتون   اإلنجليزية امتياز A إدارة األعمال دكتوراه 

 بريطانيا 

2020 

2 
جامعة كوفنتري   اإلنجليزية امتياز A والهندسة اإلدارة ماجستير 

 ببريطانيا 

2010 

3 
نظم المعلومات والحاسب  البكالوريوس 

 اآللي
جامعة العلوم   اإلنجليزية مقبول 61.5

 التكنولوجيا األردنية 
2004 

 : للدرجة العلياالتخصص الدقيق 
 

 استدامة المشاريع ونجاح المشروع

 

 : عنوان رسالة الماجستير
 

 مشاريع أنظمة المعلومات والتكنولوجيا األعمال العملي: طريقة "النتيجة" لتقييم  مربع من المثلث الحديدي النظري إلى 
 

 : الدكتوراهعنوان رسالة 
 

 في إدارة األعمال: دمج االستدامة في مشاريع هندسة البرمجيات والتأثير المحتمل على نجاح المشروع  التطورات

 

 ( اإلدارية واألكاديمية)الخبرة العلمية 

 مدة العمل  مكان العمل  دالة  #

 Feb/2022 – Oct/2022 جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  أستاذ مساعد  1

 Nov/2018 – Nov/2021 بريطانيا  بولتونجامعة  محاضر ومساعد البحث العلمي 2

 ( السيرة الذاتية)
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 االهتمامات البحثية 
 االستدامة

 إدارة المشاريع 

 نجاح المشاريع 

 إدارة األعمال 

 

 اللجان الوطنية والدولية 
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 والوظائف الخبرات المهنية 
 2016إلى  2014المملكة العربية السعودية من  ،مدير منطقة، شركة األمثل التمويل، جدة

  2014إلى  2011كارجروب، جدة، المملكة العربية السعودية من مجموعة قائد فريق المبيعات، 

2010إلى  2007السعودية من جدة، المملكة العربية مجموعة نسمة القابضة،  مدير حلول الشركات،   

2007إلى  2005إدارة نظم معلومات، مجموعة كارجروب، جدة، المملكة العربية السعودية، من   
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 اللغات 
 لغة األم  العربية

 ممتاز اإلنكليزية

  االخرين 
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