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 العلمية

 

 تاريخ التخرج اسم الجامعة لغة الدراسة التقدير المعدل التخصص

 جامعة اوتارا الماليزيا االنجليزية ممتاز A ادارة االعمال/ريادة االعمال دكتوراه 1

UUM  

2018 

 2013 اوهايوجامعة مؤتة, جامعة  االنجليزية جيد جدا 81.96 ادارة االعمال االلكترونية ماجستير 2

العربية و  جيد 71,81 علوم ادارية بكالوريوس 3

 االنجليزية

 1988 جامعة مؤتة

 1984 وزارة التربية والتعليم العربي جيد 69,1 علمي ثانوية 4

  ريادة االعمال واداء المؤسسات  التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 

               البيانات الجمركية على تسهيل حركة التجارة في االردناثر اتمتة نظم معلومات      عنوان أطروحة الماجستير:

 

 الردناالصغيرة في  لمؤسساتاثر التفكير واالتجاه الريادي والشبكات الريادية والتدخل الحكومي على اداء مالكين ا      الدكتوراه عنوان أطروحة 

 

 

 

 ) االدارية واالكاديمية ( الخبرات العملية
 الوظيفة الرقم

 

 مكان العمل

 

 مدة العمل

 

 سنة وزارة الدفاع / االردن باحث دراسات استراتيجية  1

 سنة كلية القيادة واالركان/ االردن محاضر مواد اكاديمية  2

محاضر ومدرب لعدة ورشات عمل عقدت في  محاضر متخصص في التعليم الريادي 3

 االردن 

- 

 - االردن مدرب ريادة اعمال 4

استاذ مساعد بقسم ريادة االعمال /جامعة اربد  5

 االهلية 

 سنة جامعة اربد االهلية /االردن

 سنة جامعة اربد االهلية /االردن  رئيس قسم ريادة االعمال 6

 - جامعة اربد االهلية /االردناالعمال  ومسرعات حاضنة ضابط ارتباط  7
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 التكنلوجية / 

 

 االهتمامات البحثية
  Entrepreneurial Thinkingالريادي   التفكير

  Entrepreneurial Attitudeاالتجاه الريادي  

 Entrepreneurial Networksالشبكات الريادية  

   Women in debt & Access to Financeتمويل المشاريع الصغيرة للنساء الغارمات 

  SMEs  Performanceاداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

   Government Intervention   التدخل الحكومي 

  Entrepreneurial Orientationاستراتيجية التوجه الريادي 

  Entrepreneurial Educationالتعليم الريادي  

  Digital Transformationالتحول الرقمي  

 

 

 

 اللجان الوطنية والدولية
 2007الرياضة من اجل السالم 

 2009الدولي للتخطيط اللوجستي / استراليا التحالف 

 لجامعة االردنية ا -مبادرة دكتور لكل مصنع/ تدريب مدربين لريادة االعمال 
 

 

 المؤتمرات 
  UUM/ COB/  22,23/12/2014 –مؤتمر ادارة البحوث المعاصرة 

International Soft Science Conference  (ISSC 2016), Kedah Darul Aman - Malysia 

ICARBSS-2017 29-30/3/2017- Langkawi, Malysia  

 International Conference on Advance Research in Business and Social Science  2017 rd3  

 , 2018on New Challenge in Management and Business (NCM)International Conference  th11 

 Turkey Istanbul 

 2021أذار   9ومتطلبات سوق العمل/ جامعة سمية  مؤتمر مواءمة برامج التخصصات الدراسية  

 2021حزيران  6-5مؤتمر البحث العلمي في العصر الرقمي /جامعة عمان العربية 

 2021ستانبول ا -مؤتمر التحول الرقمي واثره في االداء المؤسسي  

 

 الخبرات والمشاركات المهنية
 2008لجاهزية على المستوى المحلي لتقليل خطر الكوارث  ا -االمم المتحدة االنمائيبرنامج 

 االردن   ERADAباحث ببرنامج ارادة 

 االدارة االستراتيجية/ مركز ادارة االزمات االردن

 التعليم الريادي

 مدربين الريادة / الجامعة االردنية 

 

 البحوث المنشورة ) الناشر والتاريخ(            
1Journal of Management and Sustainability vol.6 No3;2016      

2International Review of Management and Marketing    6(S7) 2017       

3Asian Journal of Economic and Empirical Research Vol5, No 1, 2018       

4International Journal of Economic Research Vol14, Issue 319, 2017     

Research gate. net  2018    5 

Jordan Journal of Business Administration 6 

7 .8723 -s Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology 17 (6), 3853’Palarch 

8 .1and Mathematics Education (TURCOMAT) 12 (1Turkish Journal of Computer  

                                        الكتب )ترجمة وتأليف(                                                              
 دار الحامد للنشر والتوزيع 2020مباديء ريادة االعمال مابين النظرية والتطبيق  1

2 Entrepreneurial Orientation and Behavior    Amazoon  
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 الردنا -دار المسيرة للنشر والتوزيع  عمان 2021. ريادة االعمال االجتماعية 3

 دار وائل للنشر  –. منظومة ريادة االعمال والبيئة الريادية  تحت االعداد والنشر 4

 

 اللغات 
 كتابة ومحادثة ةـــــــالعربي

 كتابة ومحادثة ةــاإلنجليزي

 الصربية  لغات أخرى

 

ل ــــــحيحة وأتحمص الطلب ي هذاـــــواردة فــــات الــــع المعلومــــأن جميــــد بـــأشه....هيثم خلف سليمان الحنيطي..الموقع أدناه  أنا 

                               . ةـــــــا القانونيـــــــــــمسئوليته

 ...................................................................................................................................................:................... التوقيع

 ............................................................................................ 12/6/2020:................. التاريخ

  

 


