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 خبيعـخ اسثـذ االْهيـخ

 
 انسيشح انزاتيخًَٕرج 

 
                                                                                انشخصيخ  جيبَبدان

 
 عذَـبٌ أحًذ يحًٕد انعدهـَٕي  ىــــــــــــــــــــــاالس

 انصشيح –اسثذ  –االسدٌ  ٕالدحـــــــــيكبٌ ان

 22/08/1959 ٕالدحـــــــتبسيخ ان

 اسدَي خـــــــــــــــــاندُسي

 انصشيح –اسثذ  –االسدٌ  يــــــانعُٕاٌ انحبن

 0798378497 فــــــــــــسقى انٓبت

 adajlouni@yahoo.com انجشيذ االنكتشَٔـي

 

 انًؤْالد انعهًيخ

 

 انشقى

 

انذسخخ 

 انعهًيخ

 

 انتقذيش انًعذل انتخصص
نغخ 

 انذساسخ
 تبسيخ انتخشج اندبيعخ اسى

يُبْح انتشثيخ انًُٓيخ  دكتٕساِ 1

 ٔاسبنيت تذسيسٓب

 2005 عًبٌ انعشثيخ نذساسبد انعهيب عشثي يًتبص 3665/4

يُبْح انتشثيخ انًُٓيخ  يبخستيش 2

 ٔاسبنيت تذسيسٓب

 2003 عًبٌ انعشثيخ نذساسبد انعهيب عشثي يًتبص 4/4

 2001 خبيعخ انسٕداٌ نهعهٕو ٔتكُهٕخيب عشثي ذاخ خيذ 72 تقُيخانتشثيّ ان ثكبنٕسيٕط 3

 1980 كهيخ اثٍ خهذٌٔ عشثي يًتبص 8969 انُٓذسخ انًعًبسيخ دثهٕو 4

 1976 انثبَٕيخ نهجُيٍ اسثذ عشثي - 6569 عهًي ثبَٕيخ 4

 .يُبْح انتشثيخ انًُٓيخ ٔاسبنيت تذسيسٓب انتخصص انذقيق نهذسخخ انعهيب:

ًشكالد انتً تٕارّ انًذرثٌٕ ٔانًعهًٌٕ فً يؤسسخ انتذرٌت انًًُٓ فً األردٌ ٔانحهٕل ان عُٕاٌ أطشٔحخ انًبخستيش:

 انًقترحخ نٓب.

 

ثُبء ثرَبيذ تذرٌجً نتًٍُخ انكفبٌبد انًٍُٓخ نهًذرثٍٍ فً يؤسسخ انتذرٌت انًًُٓ فً األردٌ فً : انذكتٕساِ عُٕاٌ أطشٔحخ 

 .خ َظر رٔي االختصبصأًٍْتّ انتطجٍقٍخ يٍ ٔرٓ ٌضٕء ايتالكٓى نٓب، ٔثٍب
 

 ) االداسيخ ٔاالكبديًيخ ( انخجشاد انعًهيخ
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 انٕظٍفخ انرقى

 

 يكبٌ انعًم

 

 يذح انعًم

 

 2017- 2010 كهٍبد ثرٌذِ األْهٍخ/انسعٕدٌّ عضٕ ٍْئخ تذرٌس/استبر يسبعذ 1

 2010 -2006 انزبيعخ انعرثٍخ انًفتٕحخ عضٕ ٍْئخ تذرٌس/يحبضر غٍر يتفرغ 2

 2009/2011 ربيعخ ررش األْهٍخ رٌس/يحبضر غٍر يتفرغعضٕ ٍْئخ تذ 3

2017-2019 

 2007/2009 كهٍخ تٕنٍذٔ انزبيعٍخ عضٕ ٍْئخ تذرٌس/يحبضر غٍر يتفرغ 4

 

يسبعذ انًشرف انعبو نكهٍبد ثرٌذِ األْهٍخ  5

 نهزٕدح ٔانتطٌٕر

 2011- 2010 كهٍبد ثرٌذِ األْهٍخ/انسعٕدٌخ

 2014-2011 كهٍبد ثرٌذِ األْهٍخ/انسعٕدٌخ يسبعذ انًشرف انعبو نهشؤٌٔ األكبدًٌٍخ 6

 2017- 2014 كهٍبد ثرٌذِ األْهٍخ/انسعٕدٌخ يذٌر ادارح انًزبنس ٔانهزبٌ 7

عًبدح انجحج انعهًً ٔانذراسبد  رئٍس قسى انذراسبد انعهٍب 8

 انعهٍب

2004-2011 

 2004 -2001 كهٍخ انترثٍخ انرٌبضٍخ رئٍس دٌٕاٌ 9

 2001 – 1997 عًبدح شٕؤٌ انطهجخ يذٌر يكتت انعًٍذ 10

 1997 -1994 عًبدح شٕؤٌ انطهجخ إداري 11

 1994 -1985 يكتجخ ربيعخ انٍريٕك إداري 12

 

 

 االْتًبيبد انجحثيخ
 انتشثيخ انًُٓيخ

 انتعهيى انًُٓي ٔانتقُي

 تكُٕنٕخيب انتعهيى

 

 انهدبٌ انٕطُيخ ٔانذٔنيخ

 زُخ انخطخ االستراتٍزٍخ نكهٍبد ثرٌذِ االْهٍخعضٕ ن 16

 َبئت رئٍس نزُخ االختجبراد/كهٍبد ثرٌذح االْهٍخ 26

 عضٕ يزهس انذراسبد انعهٍب فً ربيعخ انٍريٕك. 36

 

 نزُخ انكتبة انسُٕي نزبيعخ انٍريٕك نعذح سُٕاد 46

 ربيعخ انٍريٕك. -نزُخ تُظٍى ٔإعذاد انًسبثقبد انخقبفٍخ نهزبيعبد األردٍَخ 56

 عًبٌ.-يؤسسخ سزى نإلَتبد انفًُ–نزُخ تُظٍى يسبثقبد يُجر انشجبة   66
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 ربيعخ انٍريٕك.–نزُخ إرشبد ٔاستقجبل انطهجخ انًستزذٌٍ نعذح سُٕاد  76

 

 

 

 انجحٕث انًُشٕسح ) انُبشش ٔانتبسيخ(            

ًّ انصفٕف انخالحخ االٔنى نًزبالد انًشبركخ انزتًعٍخ ف: )ثعُٕاٌ ثحج .1 ً يذارس نٕاء ثًُ تصٕراد يعهً

: تى َششِ. . االردٌ ربيعخ انٍريٕك   يزهخ أثحبث انٍريٕك سهسهخ انعهٕو األَسبٍَخ ٔاالرتًبعٍخ(. عجٍذ

 .(ة 2) انعذد6 (27) انًدهذ6 2011

 

 

 انهغبد 
 نغخ االو خـــــــانعشثي

 خيذ خــاإلَدهيضي

  نغبد أخشٖ

 

م ــــــصحيحخ ٔأتحً ي ْزا انطهتـــــٕاسدح فــــبد انــــع انًعهٕيــــأٌ خًيــــذ ثـــأشٓ  يعذَبٌ احًذ يحًٕد انعدهَٕ  انًٕقع أدَبِ أَب 

                               . خـــــــب انقبََٕيـــــــــــيسئٕنيتٓ
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 2022/ 11/ 9 : انتبسيخ

  

 


