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 The Role of Science and Technology in Economic Development عنوان رسالة الماجستير

  A comparative Study of Islamic Banking In Jordan And Pakistan  الدكتوراةعنوان أطروحة

 

  : الوظائف والخبرات السابقة
  

 الوظيفة الرقم
اسم الجامعة أو 

 المؤسسة
 الدولة إلى من

1 

 مستشار عمادة الجودة 
 عضو ،ةورئيس وحدة نظام إدارة الجود

 مجلس مقومي جامعة الملك سعود
 ا.-,+د() 4/6/2013 10/9/2011 جامعة الملك سعود

2 
األمين العام للمؤتمر العربي الدولي  

 لضمان جودة التعليم العالي
  اتحاد الجامعات العربية

 ا2ردن  اآلن 2010 جامعة الزرقاء

 األردن 10/9/2011 15/9/2002 جامعة الزرقاء عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 3

 األردن 10/9/2011 20/7/2009 جامعة الزرقاء أستاذ 4

 ا2ردن 10/9/2011 2008 جامعة الزرقاء رئيس قسم المصارف اإلسالمية 5

 األردن 20/7/2009 8/6/2004 جامعة الزرقاء أستاذ مشارك 6

 األردن 7/6/2004 1997 جامعة الزرقاء أستاذ مساعد 7

8 
  إدارة األعمالرئيس قسمي

  والعلوم المالية والمصرفية
 األردن 17/9/2000 21/9/1998 جامعة الزرقاء

 األردن 17/9/2006 10/10/2000 جامعة الزرقاء رئيس قسم االقتصاد 9

 األردن 15/9/2006 15/7/2006 جامعة الزرقاء عميد البحث العلمي والدراسات العليا 10

11 
 عميد البحث العلمي

 ات العليا بالوكالة والدراس
 األردن مرات عديدة جامعة الزرقاء

 الباكستان 15/1/1995 15/8/1994 الجامعة اإلسالمية رئيس مركز البحث العلمي 12

 جامعة الزرقاء عميد شؤون الطلبة بالوكالة 13
اعتباراً من 

2002 
 األردن مرات عديدة

14 
 عميد كلية االقتصاد 

 والعلوم اإلدارية بالوكالة
 امعة الزرقاءج

اعتباراً من 
-1997عام 

2002 
 األردن مرات عديدة

 اليمن 1997 17/1/1995 جامعة صنعاء أستاذ مساعد 15
 الباكستان 15/1/1995 12/8/1989 الجامعة اإلسالمية أستاذ مساعد 16

 الباكستان 3/8/1994 14/9/1989 الجامعة اإلسالمية رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي 17

18 
  الجامعة اإلسالميةوكيل

  للشؤون العلمية
 الباكستان 5/12/1994 15/8/1992 الجامعة اإلسالمية

 األردن 1/7/1989 5/11/1988 الكلية الوطنية محاضر متفرغ 19
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  :إلنتاج العلميا
  محكمة ومنشورةأبحاث : أوال
تاريخ  اسم الدورية عنوان البحث الرقم

 النشر

 مكان االصدار جهة االصدار

قويم جودة الدراسات العليا في إحدى ت  .1
كليات جامعة بغداد في ضوء بعض 

 العوامل المؤثرة فيها

المجلة العربية لضمان 
 جودة التعليم الجامعي

اتحاد الجامعات  2013
 العربية

جامعة العلوم 
 -والتكنولوجيا 

 اليمن

جامعة سعد دحلب  2012 مجلة األبحاث االقتصادية أثر األزمة العالمية على سلوك المستهلك  .2
 البليدة

 الجزائر

تكامل إدارة الجودة الشاملة في   .3
الجامعات واإلدارة اإلستراتيجية في 

 التعليم العالي

المؤتمر العربي الدولي 
 لضمان جودة التعليم العالي

اتحاد الجامعات  2011
 العربية

  جامعة الزرقاء

 األردن - 

دور حاضنات األعمال في التنمية   .4
 مع اإلشارة للتجربة االقتصادية،

 .األردنية

مجلة أبحاث اقتصادية 
 وإدارية

جامعة محمد  2010
 خيضر، بسكرة

 الجزائر

مدى رضا أرباب العمل عن جودة   .5
مخرجات عملية التعليم العالي في 

 األردن

المؤتمر العالمي للتعليم 
  بين للفترة ما

19-20/5/2010 

جامعة العلوم  2010
 اإلسالمية

 األردن

تخطيط السياحي في إقامة صناعة دور ال  .6
سياحية متطورة في إطار تنمية مستدامة 

 عامة في المملكة األردنية الهاشمية

مؤتمر اقتصاديات 
السياحة ودورها في 

 التنمية المستدامة

جامعة محمد  2010
 خيضر

 الجزائر

 في التنمية األعمالدور حاضنات   .7
  للتجربة األردنيةاإلشارةاالقتصادية مع 

أبحاث اقتصادية مجلة 
 وإدارية

جامعة محمد  2010
 خضير

 الجزائر

8.  Reasons for workers refrain to 
work in QIZ in Jordan 

مقبول للنشر في مجلة 
جامعة القدس المفتوحة 
 لألبحاث والدراسات

جامعة القدس  2010
 المفتوحة

 فلسطين

اB@C2ل ا.@?<=>) وا:9   .9
(<D<E-FG.ك ا+DI.ا J= (<Kو>LM.Nا 

بحث منشور في كتاب 
وقائع المؤتمر العلمي 
 الثامن لكلية االقتصاد

 األردن جامعة الزرقاء 2010

QBR (S>TU,) ا.Pر:Bء =J اB@LCNد   .10
 وB@Wن ا.T+دة

الندوة الثالثة حول الجودة 
في التعليم الجامعي بالعالم 

 اإلسالمي

جامعة نايف  2010
العربية للعلوم 
 والتكنولوجيا

 السعودية
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ر الرقابية واالقتصادية لرقابة البنك اآلثا  .11
المركزي على الودائع واالئتمان في 

 البنوك اإلسالمية

مجلة البحوث اإلدارية، 
مجلة دورية ربع سنوية 
علمية محكمة، السنة 

السابعة والعشرين، العدد 
 األول، يناير

 

أكاديمية السادات  2009
 للعلوم اإلدارية

 مصر

ة الشراكة المغانم والمغارم في اتفاقي  .12
 األردنية األوروبية

مجلة النهضة، مجلة 
علمية فصلية محكمة، 
المجلد العاشر، العدد 

 األول، يناير
 

/ جامعة القاهرة 2009
كلية االقتصاد 
 والعلوم السياسية

 مصر

دور وحدة الشيكات المرتجعة في الحد   .13
  .من الشيكات المرتجعة في األردن

 

مجلة بحوث جامعة تعز، 
م اإلنسانية سلسلة العلو

والتطبيقية، مجلة علمية 
 محكمة

2009  XYI.دة اB@C
ا.,J@F وا.\را]Bت 

B<F,.ا  

 جامعة تعز

 اليمن

مجلة جامعة القدس  آلية عملية لحل مشكلة الفقر في األردن  .14
المفتوحة لألبحاث 

والدراسات، مجلة علمية 

 محكمة نصف حولية
 

عمادة البحث العلمي  2009
والدراسات العليا، 

ة القدس جامع

 المفتوحة

 فلسطين

بناء نموذج قياس وتقييم األداء المتكامل   .15
لمديرية األمالك الوقفية األردنية 
  باستخدام بطاقة العالمات المتوازنة

 

 السعودية الجامعة اإلسالمية 2009 المؤتمر الثالث لألوقاف

تقييم المستهلك األردني للحالة   .16
االقتصادية في ظل األزمة العالمية 

رها على نمط سلوكه االستهالكي وأث
  )دراسة ميدانية(

 

 -جامعة التحدي 2009 مجلة أبحاث اقتصادية
 سرت

 ليبيا

قياس مدى تطبيق البنوك اإللكترونية في   .17
دراسة تطبيقية على : (البنوك األردنية

  )البنوك األردنية
 

المجلة األردنية للعلوم 
التطبيقية، مجلة علمية 
محكمة مفهرسة، تصدر 

مادة البحث العلمي عن ع
–والدراسات العليا   

 

جامعة العلوم  2009
 التطبيقية

 األردن

دور الخصخصة في رفع كفاءة وفاعلية   .18

  الخدمات العامة
  )قطاع االتصاالت األردنية كنموذج(

  

المؤتمر الدولي للتنمية 

نحو أداء متميز : "اإلدارية
  "في القطاع الحكومي

 

  اضالري معهد اإلدارة العامة 2009

 السعودية
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دور االقتصاد اإلسالمي في الحد من   .19
 األزمات االقتصادية

المؤتمر العلمي الدولي 
  السابع

كلية االقتصاد والعلوم 
  اإلدارية

تداعيات األزمة 
االقتصادية العالمية على 

 منظمات األعمال

 األردن جامعة الزرقاء 2009

20.  Foreign Direct Investors 
Reaction  Towards Marketing 
Environment Variables Faced  

in Jordan  
 

مجلة  العلوم االجتماعية 
واإلنسانية، مجلة علمية 

، المجلد 22محكمة، العدد
/العاشر  

 اليمن جامعة عدن 2008

مدى تطبيق إدارة الجودة الشاملة في   .21
  البنوك التجارية األردنية

 

مجلة العلوم اإلدارية، 
مجلة علمية دورية 

ة من اتحاد محكمة معتمد
 الجامعات العربية

2008   

جامعة الكسليك 
جمعية كليات 
 العلوم االدارية

 لبنان

مدى كفاءة أداء خريجي بكالوريوس   .22
تخصص العلوم المالية والمصرفية في 

حالة : (السوق المصرفي األردني
  )دراسية عملية

 

مجلة اقتصاديات شمال 
إفريقيا، مجلة علمية 

دورية محكمة متخصصة 
علوم االقتصادية، في ال

 العدد الخامس

 الجزائر فيجامعة شل 2008

مدى توافق مخرجات بكالوريوس   .23
االقتصاد والعلوم اإلدارية مع احتياجات 

حالة دراسية (سوق العمل األردني 
 )عملية

 مجلة أبحاث روسيكادا
مجلة دورية دولية محكمة 
مفهرسة متخصصة في 

العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

 

 الجزائر معة سكيكدهجا 2008

دراسة تحليلية لمعايير اعتماد   .24
تخصصات تكنولوجيا المعلومات 

  للجامعات األردنية
 

مجلة إدارة تكنولوجيا 
المعلومات ، مجلة علمية 
محكمة ،العدد األول، 

 يناير

المنظمة العربية  2008
 للتنمية اإلدارية

 مصر

مدى تطبيق البنوك الالربوية لمعايير   .25
حالة دراسية البنك / ملةالجودة الشا

 اإلسالمي األردني

مجلة العلوم اإلنسانية، 
مجلة دورية دولية علمية 

)15(محكمة، ، العدد   

جامعة محمد  2008
  بسكرة–خيضر 

 الجزائر
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26.  Towards a Strategy for 
Improving  Jordan’s 

Attractiveness to Foreign 
Direct Investment 

بحث منشور في كتاب 
ر الدولي لكلية المؤتم

محكم / إدارة األعمال
 -علمياً

 البحرين جامعة البحرين 2008

متطلبات ضمان الجودة في أقسام كلية   .27
  االقتصاد  والعلوم اإلدارية

 

منشورات المؤتمر الثالث 
التحاد نقابات أساتذة 
وموظفي الجامعات 
الفلسطينية، الجودة 

والتميز واالعتماد في 
 مؤسسات التعليم العالي

 فلسطين جامعة القدس 2007

التكامل بين إدارة الجودة الشاملة   .28
اإلستراتيجية في الجامعات  واإلدارة

نموذج مقترح لالرتقاء والتميز : "العربية
 "في األداء

مجلة اتحاد الجامعات 
العربية، مجلة علمية 
محكمة متخصصة، 
نصف سنوية، العدد 

4المتخصص رقم   

اتحاد الجامعات  2007
 ةالعربي

 االردن

الملكية في االقتصاد الوضعي   .29
  واإلسالمي

 

مجلة اآلفاق، مجلة ثقافية 
فصلية جامعة الزرقاء، 
العدد الثالث عشر، السنة 
السادسة، ربيع األول 

  نيسان-هـ 1427

 األردن جامعة الزرقاء 2006

ماهيتها : المشروعات الصغيرة  .30
والتحديات الذاتية فيها مع إشارة خاصة 

  تنمية في األردنلدورها في ال
 

المجلة العربية لإلدارة، 
مجلة علمية محكمة 

متخصصة في التنمية 
اإلدارية والعلوم 

االجتماعية، المجلد 
الخامس والعشرون، العدد 

 األول، حزيران

المنظمة العربية  2005
للتنمية اإلدارية، 
جامعة الدول 

 العربية

 مصر

 اآلثار االقتصادية للضريبة العامة على  .31
  عات في األردنالمبي

 

مجلة أبحاث روسيكادا 
مجلة / في العلوم اإلنسانية

علمية دورية دولية 
 مفهرسة محكمة،

عمادة البحث  2004
 العلمي

 –جامعة سكيكدة
 .الجزائر

أثر تطور وانتشار البطاقات المصرفية   .32
حجم ودائع القطاع الخاص في  على

 األردنية البنوك

مجلة الزرقاء للبحوث 
جلة علمية والدراسات ، م

 محكمة، المجلد السادس،

عمادة البحث  2004
 العلمي

جامعة 
 –الزرقاء
 األردن

  صياغة المنهج وتحليل:ضمان الجودة  .33
  الممارسة بالتركيز على كليات االقتصاد
 والعلوم اإلدارية لالرتقاء بمستوى أدائها

المؤتمر العلمي الثاني 
لكلية االقتصاد والعلوم 

 اإلدارية

جامعة منشورات  2003
 الزرقاء

 األردن
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34.  Assessing the role of Palestine 
securities exchange in the 

Palestinian economy 

مجلة المأمون الجامعية، 
مجلة علمية محكمة دورية، 

 المجلد الرابع،

عمادة البحث  2003
 العلمي

  العراق–بغداد

اآلثار االقتصادية المتوقعة لمنظمة "  .35
لمصرفي الى الجهاز الدولية ع التجارة

 الفلسطيني

 االجتماعية العلوم مجلة
، مجلة علمية واإلنسانية
المجلد السادس، محكمة، 
، ديسمبر 12العدد 

2003، 

عمادة البحث  2003
 العلمي

جامعة عدن 
 اليمن

 اآلثار االقتصادية للخصخصة في ظالل  .36
 عولمة مع إشارة إلى تجربة األردن

المؤتمر األول لكلية 
 والعلوم اإلداريةاالقتصاد 

منشورات جامعة  2000
 الزرقاء

 األردن

 دراسة:"أضواء على التنمية االقتصادية  .37
 في المنهج اإلسالمي" مقارنة

 مجلة مجلة اإليضاح،
علمية دورية محكمة، 

 )4(المجلد رقم 

1994 

 

جامعة بيشاور، 
الشيخ زايد ز مرك

 لألبحاث
 والدراسات

 الباكستان

38.  Islamization of Banking 
System in Jordan&Pakistan 

Research Journal, 
vol.I.No2, 

1991 Pesh. 
University 

Pakistan. 

  
  :)تحت النشر( تسجل ،األعمال التي قبلت ولم تنشر بعد

 قيد النشر  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للمخدرات وسبل الحد منها 1
2010 

  
  الكتب : ثانياً 

 درجة المساهمة

 عنوان الكتاب الرقم

لكتاب نوع ا

تأليف، (

 جماعي فردي )ترجمة، تحقيق

 السنة مكان النشر والناشر

األسس النظرية : (اإلسالميةمصارف ال 1
، محكم حسب األصول )والتطبيقات العملية

العلمية، محكم عن طريق عمادة البحث 
   جامعة الزرقاء الخاصة–العلمي 

  حسين سمحان.دمحمود الوادي، .د
 

 للنشر المسيرة دار *  فتألي
 الطبعة – والتوزيع
 عمان -الثالثة

 م2009

محكم حسب األصول (االقتصاد التحليلي  2
  )العلمية

 محمود الوادي. د

منشورات جامعة القدس   * تأليف
   الطبعة األولى–المفتوحة 

 

 م2009
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محكم ( دراسة مقارنة–االقتصاد اإلسالمي 3
  )حسب األصول العلمية

  أنور عبد الكريم.، دواديمحمود ال. د
 

 تأليف
منشورات جامعة القدس  * 

   الطبعة األولى–المفتوحة 
 

 م2006

  المالية العامة والنظام المالي في اإلسالم 4
 زكريا عزام.، دمحمود الوادي. د

 تأليف
دار المسيرة للنشر  * 

 الطبعة –عمان –والتوزيع
  األولى
 

 م2000

  )تطبيقيتحليل نظري و(االقتصاد الكلي،  5
 أحمد عساف. ، دمحمود الوادي. د

 تأليف
 المسيرة للنشردار  * 

) الطبعة الثالثة (–والتوزيع
  عمان
 

 م2009

  مبادئ المالية العامة 6
 زكريا عزام.، دمحمود الوادي.د

 تأليف
دار المسيرة للنشر  * 

   عمان–والتوزيع 
 

  م2006

 

ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي  7
  )راساتبحوث ود(

عيسى قدادة، . عماد أبو الرب، د.د
 رعد الطائي.، دمحمود الوادي.د

 تأليف
 

* 
دار صفاء للنشر والتوزيع 

  عمان-

  م2009

 

  )تحليل نظري وتطبيقي(االقتصاد الجزئي،  8
 أحمد عساف. ، دمحمود الوادي. د.أ

 تأليف
 

* 
 للنشر المسيرةدار 

الطبعة  (-والتوزيع 
 عمان)  الثالثة

  م2009

 

  دراسة الجدوى االقتصادية والمالية 9
 إبراهيم خريس.، دمحمود الوادي. د.أ

 تأليف
 

* 
دار صفاء للنشر والتوزيع 

  )عمان(
 

 م2009

  الخدمات في المصارف اإلسالمية 10
 عبد اهللا نزال.دمحمود الوادي، .د.أ

 تأليف
 

* 
دار صفاء للنشر والتوزيع 

 )عمان(

 م2009

  ر إسالميالمالية العامة من منظو 11
حسين سمحان، .دمحمود الوادي، .د.أ

 زياد الحلبي.إبراهيم خريس، د.د

 تأليف
 

* 
دار صفاء للنشر والتوزيع 

  الطبعة األولى–) عمان(

 م2009

منهجية البحث في العلوم االجتماعية  12
  واإلدارية

 محمود الوادي. د. أاحمد عساف.د

 تأليف
 

* 
دار صفاء للنشر والتوزيع 

 )عمان(

 م2010
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إدارة الجودة الشاملة في المصارف  13
  والمصارف اإلسالمية

عبد اهللا نزال، .دمحمود الوادي، .د.أ
 حسين سمحان.د

 تأليف

دار صفاء للنشر والتوزيع  * 
  الطبعة األولى– )عمان(

2010 
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  :عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

 الجمعية الرقم
  نوع

  العضوية
 العملمجال 

تاريخ 
 اااللتحاق به

 الدولة

1 
 العلوم أكاديميات جمعية
 العربي الوطن في اإلدارية

 2004 الحديثة العلمية اإلدارة عضواً

 للتنمية العربية المنظمة
 الدول جامعة -اإلدارية

 العربية

 األردن -عمان 1997 والمعرفي الفكري اإلصالح عضواً اإلسالمي للفكر العالمي المعهد 2

3 
 إدارة لكليات العربية الجمعية

 التجارية والعلوم األعمال

 عضواً

 والعلوم األعمال إدارة تعليم دعم
 في واالقتصادية التجارية
 إلى المنتسبة العربية الجامعات
 العربية الجامعات إتحاد

 العربية الجامعات اتحاد 2002

 عضواً األردنيين المدربين جمعية 4

 تهتم التي المتنوعة الدورات عقد
 بشريةال الموارد بتنمية

 األردن 2009

 مؤسساً العرب المدربين إتحاد 5

 العمل وورش المؤتمرات عقد
 المجاالت من العديد في

 األردن 2012

  
  :على المستوى المحلي والدوليالمشاركة في اللجان الجامعية 

 اللجنة أو المجلس اسم الرقم
 مستوى
 اللجنة

  المشاركة نوع
 -مقرر -عضو(

 )رئيس

 المشاركة تاريخ

   مقومي جامعة الملك سعودلسمج   1
  جامعة

 سعود الملك 
  2013  عضواً

 الجامعة مستوى على الجودة إدارة نظام تطبيق لجنة  2
  جامعة

 سعود الملك 
 2013 - 2011 عضواً

 الجودة لعمادة السنوي التقرير إعداد لجنة  3
  جامعة

 سعود الملك 
 2013 - 2011 عضواً

4  
 لـضمان  الدولي يالعرب للمؤتمر الدائمة المنظمة اللجنة
 اتحـاد  مع بالتعاون الزرقاء جامعة العالي، التعليم جودة

 العربية الجامعات
 اآلن - 2010 رئيساً  دولي

5  
 لـضمان  الدولي العربي للمؤتمر المحكمة العلمية اللجنة
 اتحـاد  مع بالتعاون الزرقاء جامعة العالي، التعليم جودة

 العربية الجامعات
 2011-2010 رئيساً  دولي

6  
 جودة لضمان الدولي العربي للمؤتمر التحضيرية اللجنة
 اتحـاد  مـع  بالتعـاون  الزرقـاء  جامعة العالي، التعليم

 العربية الجامعات
 2011-2010 رئيساً  دولي
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 اللجنة أو المجلس اسم الرقم
 مستوى
 اللجنة

  المشاركة نوع
 -مقرر -عضو(

 )رئيس

 المشاركة تاريخ

7  
 المنافـسة  حـول  الرابع الدولي الملتقى العلمية، اللجنة

 جامعة الصناعية، للمؤسسات التنافسية واالستراتيجيات
 الجزائر بالشليف، علي بو حسيبة

 10/11/2010-9 عضواً دولي

8  
  اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية الثامن العلمي المؤتمر

 جامعة
 الزرقاء

 17/3/2011-15 رئيساً

9  
 وقيـاس  إدارة "حـول  الدولي الملتقى في العلمية اللجنة
 العلوم كلية ،"الحديثة المنظمات في الفكري المال رأس

 البليدة، -دحلب سعد بجامعة ييرالتس وعلوم االقتصادية
 .الجزائر

 3/12/2008-2 عضواً دولي

10  
 الثاني، المفتوحة القدس جامعة لمؤتمر االستشارية الهيئة

 فـي  المعاصـرة  الفكرية والمداخل االتجاهات بعنوان
 والعربية الفلسطينية المنظمات

J.عضواً دو 
16-17 /12 /

2008 

: بعنـوان  سكيكده، جامعة العلمي للمؤتمر العلمية اللجنة  11
 سكيكدة، جامعة المعرفة، اقتصاد ظل في األزمات إدارة

 الجزائر
 2008/ 6/ 12-10 عضواً دولي

12  
 اتحـاد  -التجارية والعلوم األعمال إدارة كليات جمعية

 العربية الجامعات
 2007 عضواً دولي

13  
 جامعـة  الرافـدين،  تنميـة  لمجلـة  االستشارية الهيئة

 العراق واالقتصاد، ارةاإلد كلية الموصل،
 2007 عضواً دولي

14  

 أسـاتذة  نقابات التحاد الثالث للمؤتمر االستشارية الهيئة
 الجـودة  " بعنـوان  الفلـسطينية،  الجامعـات  وموظفي
 جامعة ،"العالي التعليم مؤسسات في واالعتماد والتمييز
 المفتوحة القدس

 2007 عضواً دولي

15  
 أكاديميـات  جمعيـة  فـي  مؤسساً وعضواً أمناء مجلس
 العربيـة  المنظمة – العربي الوطن في اإلدارية العلوم
 .العربية الدول جامعة -اإلدارية للتنمية

 اآلن حتى – 2004 عضواً دولي

16  
 والعلوم االقتصاد كليات عمداء لندوة التحضيرية اللجنة

 العربي الوطن في اإلدارية
 م2004 رئيساً دولي

  الزرقاء جامعة/ االبتعاث لجنة  17
 جامعة
 الزرقاء

 اآلن -م2004 عضواً

18  
 والعلوم االقتصاد كلية بها تقوم التي المهام وصف لجنة

 الخريجين الطلبة لصالح  اإلدارية
 2003 رئيساً الكلية

 -15/10/2003 عضواً جامعة  الزرقاء جامعة – الثقافية اآلفاق مجلة تحرير لجنة  19
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 اللجنة أو المجلس اسم الرقم
 مستوى
 اللجنة

  المشاركة نوع
 -مقرر -عضو(

 )رئيس

 المشاركة تاريخ

 17/9/2006 الزرقاء

  الزرقاء معةجا في االدخار صندوق لجنة  20
 جامعة
 الزرقاء

 رئيس نائب/ عضواً
 لها ومقرراً/ اللجنة

2002- 1/7/2006 

21  
 جامعة/ واالستشارات والبحوث الدراسات مركز مجلس

  الزرقاء
 جامعة
 الزرقاء

 عضواً
 إلى -2003

19/11/2006 

22  
 والعلوم االقتصاد كلية في واالعتماد الجودة ضمان لجنة

 اإلدارية
 اآلن – 2002 رئيسا الكلية

  الزرقاء جامعة/ العلمي البحث مجلس  23
 جامعة
 الزرقاء

 اآلن – 2002 عضواً

24  
 االقتـصاد  كليـة  مستوى على والندوات العلمية اللجنة

 اإلدارية والعلوم
 اآلن – 2002 رئيساً الكلية

25  
 جامعة مستوى على واالمتحانات الدراسية الخطة لجنة

  الزرقاء
 جامعة
 الزرقاء

 آلنا -2002 عضواً

26  
 االقتـصاد  كليـة  مـستوى  على الدراسية الخطة لجنة

 اإلدارية والعلوم
 اآلن -2002 رئيساً الكلية

27  
 والبحــوث الدراســات لمركــز االستــشارية اللجنــة

 الزرقاء جامعة/ واالستشارات
 جامعة
 الزرقاء

 2003-2002 عضواً

28  
 لكليـة  لتـسعة ا العلميـة  للمؤتمرات التحضيرية اللجنة

 اإلدارية وموالعل االقتصاد
 2011-2002 رئيساً الكلية

 والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة تحرير هيئة  29
 جامعة
 الزرقاء

  2011-2002 عضواً

30  
 جامعـة  مـستوى  علـى  الجودة وضمان االعتماد لجنة

  الزرقاء
 جامعة
 الزرقاء

 2009 – 2002 عضواً

 2011 – 2001 اًرئيس الكلية اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية دليل إعداد لجنة  31

  الذاتية الدراسة تقرير تجهيز لجنة  32
 جامعة
 الزرقاء

 2010-2009  رئيساً

33  
 ألقسام إدارة Self-Evaluation Report تجهيز لجان

 األعمال، المحاسبة، العلوم المالية والمصرفية

 جامعة
 الزرقاء

 2007-2002 رئيساً

 2006 – 2000 رئيساً القسم  الزرقاء جامعة – االقتصاد قسم مجلس  34

 2011 إلى 2000 رئيساً القسم  الزرقاء جامعة في االقتصاد لقسم الدراسية الخطة لجنة  35

  الزرقاء جامعة في العاملين لنادي اإلدارية الهيئة  36
 جامعة
 الزرقاء

 م2001-1999 عضواً

 2011 -1999 عضواً جامعة  الزرقاء جامعة مجلس  37
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 اللجنة أو المجلس اسم الرقم
 مستوى
 اللجنة

  المشاركة نوع
 -مقرر -عضو(

 )رئيس

 المشاركة تاريخ

 الزرقاء

 2011 – 1999 رئيساً الكلية اإلدارية والعلوم االقتصاد لكلية السنوي التقرير لجنة  38

 2011 -1996 عضواً دولي األردن عمان، – اإلسالمي للفكر العالمي المعهد  39

40  
 االقتـصاد  كلية مستوى على المدرسين أداء تقويم لجنة

 اإلدارية والعلوم
 م 1999-1998 عضواً الكلية

41  
 جامعـة  فـي  األعمال إدارة لقسم الدراسية الخطة لجنة

  الزرقاء
 م 2000– 1998 رئيساً القسم

  الزرقاء جامعة في الطلبة مجلس انتخابات لجنة  42
 جامعة
 الزرقاء

 م 1998-1997 عضواً

  الزرقاء جامعة مستوى على الطلبة تأديب لجنة  43
 جامعة
 الزرقاء

 2002 -1997 عضواً

44  
 والعلـوم  االقتـصاد  كلية مستوى على االمتحانات لجنة

 اإلدارية
 م 2001 -1997 رئيساً الكلية

 رئيساً دولي اإلسالمية الجامعة في والمراقبة النظام لجنة  45
23/5/1990-
 م3/9/1992

  
  :أخرى أنشطة

  النشاط التسلسل
 عمل، ورش دورات، ندوات،(

 )مؤتمرات

 نوع التاريخ النوع
 المشاركة

 المكان المنظمة الجهة

 للتعليم الدولي والمنتدى المعرض  .1
2012 

 فبراير 17 – 13 دىمنت
 م2012

 السعودية والتعليم التربية وزارة مشارك

 التجارة كليات لعمداء الثالث االجتماع  .2
 في اإلدارية والعلوم واالقتصاد

 العربي الوطن

 األردن اليرموك جامعة مشارك 2011 أبريل 4-3 مؤتمر

 العربي للمعهد العاشر الدولي المؤتمر  .3
 الحديثة التوجهات: " بعنوان للتخطيط

 "التنمية تمويل في

 لبنان بيروت  مدينة مشارك 2011إبريل 13-11 مؤتمر

: بعنوان لألوقاف الثالث المؤتمر  .4
 وإدارة، اقتصاد، اإلسالمي الوقف"

 "حضارة وبناء

 مشارك 5/1/2010-3 مؤتمر
 ببحث

 -اإلسالمية الجامعة
 المنورة المدينة

 السعودية

5.  Workshop title: Teaching, 
Learning and Assessment in 

Higher Education" 

workshop 28-29 
November 2010 

 األردن عمان 
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 نحو: اإلدارية للتنمية الدولي المؤتمر  .6
 الحكومي القطاع في متميز أداء

  مشارك 4/11/2009-1 مؤتمر

 ببحث

 السعودية العامة اإلدارة معهد

 وانعكاساتها العالمية المالية األزمة  .7
 التحديات/ الدول دياتاقتصا على

 المستقبلية واآلفاق

 اإلسراء جامعة مشارك 29/4/2009-28 مؤتمر
 الخاصة

 األردن

 إدارة لكليات العمومية الجمعية  .8
 في التجارية والعلوم ألعمال

 العربية الجامعات

 للجمعية، العامة األمانة مشارك 17/2/2009 مؤتمر
 الكسليك جامعة

 لبنان

 إدارة كليات جمعية مشارك 17/2/2009-16 مؤتمر ديميةاألكا الحوكمة مؤتمر  .9
 والعلوم األعمال

 الجامعات في التجارية
 إدارة وكلية العربية

 والعلوم األعمال
 جامعة – التجارية

 الكسليك

 لبنان

 إدارة لكليات المتميز التعليم مؤتمر .10
 األعمال

 لضمان العربية الشبكة مشارك 29/1/2009-28 مؤتمر
 في تمادواالع الجودة
 دمشق جامعة التعليم،

 العربية والجمعية
 األعمال إدارة لكليات

 التجارية والعلوم

 سوريا

 الدراسات مركز مشارك 18/10/2008 ندوة "العالمية المالية األزمة" .11
 جامعة - المستقبلية

 فيالدلفيا

 األردن

 الواحد القرن في األعمال عولمة .12
 والفرص التحديات:"والعشرين

  مشارك 22/4/2008-21 مؤتمر

 ببحث

 البحرين البحرين جامعة

 مشارك، 5/9/2007 عمل ورشة العاشر اإلبداعي الطالبي الملتقى .13
 محكم
 مشرف
 على
 طالب

 العربي المجلس
 الجامعات لطالب

 اتحاد العربية،
 العربية الجامعات

 بن الحسين وجامعة
 طالل

 األردن

 الجودة حول الثالث الدولي المؤتمر .14
 األعمال منظمات في والتميز

 مشارك 7/5/2007-6 مؤتمر
 ببحث

 اوت، 20 جامعة
 سكيكدة

 الجزائر

 اإلدارية العلوم كليات فاعلية زيادة .15
 العربي الوطن في

 مشارك 18/3/2004-14 ندوة
 ببحث

 للتنمية العربية المنظمة
 اإلدارية

 مصر
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 والتجارة اإلدارة كليات أداء تطوير .16
 العربية الجامعات في

 مشارك 3/2003-13-11 مؤتمر

XYIS 

 سوريا حلب جامعة

 وتنمية لتطوير اإلبداعية القيادة .17
 العربي الوطن في المؤسسات

 للتنمية العربية المنظمة مشارك 16/10/2003-13 مؤتمر
 اإلدارية

 سوريا

 اإلدارة لكليات متميز أداء نحو .18
 العربية

 للتنمية العربية المنظمة مشارك 13/10/2003-12 مؤتمر
 اريةاإلد

 سوريا

 المالية والمؤسسات المصارف دور .19
 المنشآت تمويل في اإلسالمية

 والمتوسطة الصغيرة

 العربية األكاديمية مشارك 2003/ 29/9 -27 مؤتمر
 المالية للعلوم

 والمصرفية

 األردن

 العربية األكاديمية مشارك 14/10/2002 -12 مؤتمر متكامل إسالمي مصرفي نظام نحو .20
 ةالمالي للعلوم

 المصرفية

 األردن

 األردن اليرموك جامعة مشارك 16/10/2001 مؤتمر السادس االقتصاد قسم مؤتمر .21

 للفكر العالمي المعهد محاضر 8/8/2001 ندوة اإلسالمي الفكر ندوة .22
 اإلسالمي

 األردن

 التدريب معهد مشارك 21/5/2001-19 مؤتمر اإلسالمية للمصارف العولمة تحديات .23
 اديميةاألك  المصرفي،

 المالية للعلوم العربية
 والمصرفية

 األردن

  مشارك 2001/ 29/4 ندوة االقتصاد لمحور االستهالكية الندوة .24

 YLQ\ث

 للعلوم األعلى المجلس
 والتكنولوجيا

 األردن

 مشارك 5/10/1977 ندوة الزرقاء لبلدية العلمية الندوة .25

 YLQ\ث

 بالتعاون الزرقاء بلدية
 ثقافة مديرية مع

 ءالزرقا

 األردن

المؤتمر العلمي التاسع لكلية االقتصاد      .26
انـضمام   " والعلوم اإلدارية بعنـوان   

األردن لمجلس التعـاون الخليجـي      
 ."التحديات.. الفرص.. اآلفاق

رئيس  12/2011 مؤتمر 
 المؤتمر

جامعة  جامعة الزرقاء
 الزرقاء

المؤتمر العلمي الثامن لكلية االقتصاد      .27
األعمـال  " والعلوم اإلدارية بعنـوان   

اإللكترونية والتحول في اقتـصاديات     
 ."األعمال

رئيس  17/3/2011-15 مؤتمر 
 المؤتمر

جامعة  جامعة الزرقاء
 الزرقاء

المؤتمر العلمي السابع لكلية االقتصاد      .28
األعمـال   " والعلوم اإلدارية بعنوان  

اإللكترونية والتحول في اقتـصاديات     
 ."األعمال

رئيس   مؤتمر
 المؤتمر

جامعة  رقاءجامعة الز
 الزرقاء
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المــؤتمر العلمــي الــسادس لكليــة  .29
االقتصاد والعلوم اإلداريـة بعنـوان      

قضايا اقتصادية وإدارية معاصـرة     (
في مطلع القرن الواحد والعـشرين،      

 ).التحديات، الفرص، اآلفاق(

رئيس  7/5/2008-6 مؤتمر
المؤتمر، 
 مشارك

 األردن جامعة الزرقاء

يــة المــؤتمر العلمــي الخــامس لكل .30
االقتصاد والعلوم اإلداريـة بعنـوان      

االتجاهات الدوليـة الحديثـة فـي       (
التحديات والفرص  (منظمات األعمال   

  ).واآلفاق
 

/ 11/ 29-27 مؤتمر
2006 

 
 
 

رئيس 
المؤتمر، 
 مشارك

 األردن جامعة الزرقاء

المؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد  .31
تنمية أدوار (والعلوم اإلدارية بعنوان 

  ) كليات العلوم اإلداريةعمداء
 

رئيس  6/4/2005-3 مؤتمر
المؤتمر، 
 مشارك

 األردن جامعة الزرقاء

المؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد  .32
نظم (والعلوم اإلدارية بعنوان 

المعلومات ودورها في تطوير 
 ).منظمات األعمال وتنميتها

رئيس  25/11/2004-23 مؤتمر
مؤتمر، ال

 مشارك

 األردن جامعة الزرقاء

دور عمداء كليات العلوم اإلدارية  .33
 .كقادة إداريين

رئيس  2004 ندوة
الندوة، 
 مشارك

المنظمة العربية للتنمية 
جامعة / اإلدارية

 الزرقاء

 األردن

المؤتمر العلمي الثاني لكلية االقتصاد  .34
ضمان (والعلوم اإلدارية بعنوان 

الجودة وأثره في أداء كليات االقتصاد 
 ).داريةوالعلوم اإل

رئيس  23/10/2003-21 مؤتمر
المؤتمر، 
 مشارك

 األردن جامعة الزرقاء

المؤتمر العلمي األول لكلية االقتصاد  .35
العولمة (والعلوم اإلدارية بعنوان 
 ).وأبعادها االقتصادية

عضو في  1998 مؤتمر
اللجنة 
التحضير
ية، 

 مشارك

 األردن جامعة الزرقاء

 كلية أقسامأساليب التميز في  .36
 اإلداريةاالقتصاد والعلوم 

محاضر،  2010 ورشة عمل
 مدرب

 األردن جامعة الزرقاء

محاضر،  عدة مرات دورة التنبؤ والتخطيط المالي المستقبلي .37
 مدرب

المركز العالمي 
 للتدريب واالستشارات

 األردن

الموازنات الحكومية الموجهة  .38
 بالتخطيط االستراتيجي

محاضر،  2010 دورة
 مدرب

لعالمي المركز ا
 للتدريب

 األردن
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تنمية المهارات اإلدارية في البيئة  .39
 األكاديمية

محاضر،  2010 دورة
 مدرب

المركز العالمي 
 للتدريب

 األردن

تنظيم اإلدارة المالية من أجل ترشيد  .40
 اإلنفاق الحكومي ومكافحة الفساد

محاضر،  2009 دورة
 مدرب

 األردن األردنية لبناء القدرات

م يطبق معايير جودة جائزة أفضل قس .41
 التعليم

 األردن جامعة الزرقاء محاضر 2009 ورشة عمل

 اإلداريةتجربة كلية االقتصاد والعلوم  .42
 في االعتماد والجودة

 األردن جامعة الزرقاء محاضر 2009 ندوة

 من قبل خبراء  S.E.Rإعداد تقرير  .43
 أمريكان

صندوق الحسين للتميز  مشارك 2006 ورشة عمل
البنك  -واإلبداع

 -المركزي األردني
 عمان

 األردن

جامعة الحسين بن  مشارك 2005 ورشة عمل محور تمويل الجامعات .44
  معان-طالل

 األردن

تنمية أدوار عمداء كليات العلوم   .45
 اإلدارية في الوطن العربي

مشارك،  2004 ورشة عمل
 محاضر

المنظمة العربية للتنمية 
 اإلدارية

 مصر

 من S.E.Dالذاتيإعداد تقرير التقويم  .46
قبل خبراء  وكالة ضمان الجودة 

 QAAالبريطانية 

صندوق الحسين للتميز  مشارك 20/2/2003-17 ورشة عمل
 البنك -واإلبداع 

 -المركزي األردني
 عمان

 األردن

األداء والتحسينات حسب معايير  .47
وكالة ضمان الجودة 

 QAAالبريطانية

قسم الحاسوب في  مشارك 8/1/2003 ورشة عمل
 امعة الزرقاءج

 األردن

آليات ضمان الجودة في أقسام كلية  .48
 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة -كلية االقتصاد محاضر م2005 ورشة عمل
 الزرقاء

 األردن

آليات ضمان الجودة في أقسام كلية  .49
 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 جامعة -كلية االقتصاد محاضر م2005 ورشة عمل
 الزرقاء

 األردن

اآلثار االقتصادية المترتبة النضمام  .50
األردن إلى منظمة التجارة العالمية 

W.T.O 

المجلس األعلى للعلوم  مشارك 29/10/2001 ندوة
  األردن-والتكنولوجيا

 األردن

اآلثار االقتصادية واالجتماعية لرفع  .51
العقوبات الدولية عن العراق على 

 االقتصاد األردني

س األعلى للعلوم المجل مشارك 4/7/2001 ندوة
  األردن–والتكنولوجيا 

 األردن

 جامعة -قسم الحاسوب مشارك م1999 دورة دورة في الحاسوب .52
 الزرقاء

 األردن

 األردن جامعة الزرقاء مشارك -21/10 ورشة عمل أساليب التدريس الجامعي .53
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18/11/1997 

تهيئة أعضاء الهيئة التدريسية حول  .54
 أساليب التدريس الجامعي

 األردن جامعة الزرقاء مشارك عدة مرات عملورشة 

تهيئة أعضاء الهيئة التدريسية حول  .55
 أساليب التدريس الجامعي

 األردن جامعة الزرقاء محاضر 2010 ورشة عمل

 األردن جامعة الزرقاء محاضر 2010 ورشة عمل أخالقيات العمل اإلداري .56

تجهيز معايير مقترحة للتميز  .57
ات االقتصاد األكاديمي في برامج كلي

 والعلوم اإلدارية

 األردن جامعة الزرقاء - 2010 استشارة

 األردن جامعة الزرقاء محاضر 2010 ورشة عمل أخالقيات مهنة التعليم الجامعي  .58
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  :البرامج التدريبية

  

 التاريخ
 الجهة المنظمة اسم البرنامج م

 إلى من

 الدولة

1. 

Quality Management 
Systems Auditor/Lead 

Auditor Training Course 

 SGSشركة  16/7/2011 10/7/2011 دورة تدريبية

 األردن

2. 

Competing Globally in 
Higher Education: Training 
on QA and Accreditation 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
العالي وبالتعاون مع جامعة 

 كولومبيا

 األردن 20/6/2011 19/6/2011

3. 

ــيط اإلدارة الجامع ــة والتخطـ يـ
 االستراتيجي والبحث العلمي 

صندوق الحسين  وجامعة عمان 
 العربية

 األردن 23/2/2011 22/2/2011

4. 

Internal Audit of Quality 
Management System 

Training in accordance with 
ISO 9001:2008 Standard 

requirements 

 22/11/2009 22/11/2009 جامعة الزرقاء
  

 األردن

5. 

Awareness of Quality 
Management System 

Training based on ISO 
9001:2008 10th August 

2009. 

 األردن 10/8/2009 10/8/2009 جامعة الزرقاء

6. 

مشروع / دورة ضمان جودة التعليم   
 النوعي لبرامج العلوم    األداءتطوير  

 المالية والمصرفية

 األردن 16/3/2007 15/3/2007 صندوق الحسين

7. 

  S.E.Rورشة عمل إعداد تقريـر  
 من قبل خبراء أمريكان

صندوق الحسين للتميز 
 البنك المركزي -واإلبداع

  عمان-األردني

 األردن  م2006

8. 

 S.E.Dإعداد تقرير التقويم الـذاتي    
من قبل خبراء  وكالة ضمان الجودة    

 QAAالبريطانية 

صندوق الحسين للتميز واإلبداع 
 - البنك المركزي األردني-

 عمان

 اNردن م20/2/2003 17-2

9. 

ورشة عمـل األداء والتحـسينات      
حسب معايير وكالة ضمان الجـودة      

 QAAالبريطانية

 قسم الحاسوب

  في جامعة الزرقاء 
 االردن 9/1/2003 م8/1/2003
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  :ورش العمل التي عملتها 
 عقدهاتاريخ  عنوان الورشة الرقم

 18/2/2010 -14 كتابة تقرير التقويم الذاتي 1

 26/11/2009-22 آليات تنفيذ أهداف وحدة التطوير وضمان الجودة 2

 1/4/2010 – 28/3 التخطيط االستراتيجي للجامعة 3

 20/5/2010-16 أخالقيات األستاذ الجامعي 4

 7/10/2010 – 3 أخالقيات العمل اإلداري 5

 15/10/2009 0- 11 التدريب العملي للطلبة 6

7 
 16/12/2010-12 م األكاديميالتقويم الدوري للقس

 2011 تحديث الخطة اإلستراتيجية للجامعة  8

  
  :الجوائز واألوسمة

 تاريخ الحصول عليها الجهة المانحة الجائزة الرقم

1 
بـسبب كتـاب    / شكر من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات     

 الضريبة العامة للمبيعات
 م2007 مدير عام الدائرة

2 

جان التحكيم واإلشراف علـى     شكر بسبب المشاركة في ل    
 مأساة  –المخدرات واإلدمان   "مشروع البحث المعنون بـ     

 "العصر

مدير المجلس العربي 
لتدريب طالب الجامعات 

 العربية

2007 

 2010-1997 رئيس جامعة الزرقاء عشرات كتب شكر 3

 2011 جامعة الزرقاء  المتميزاألستاذدرع  4

  :مهارات وخبرات أخرى

  .رقيات علمية محلية وعربيةتحكيم ت   * 
  .تحكيم بحوث علمية وكتب محلية وعربية   * 
  .وإقليميةتحكيم مشاريع دعم البحث العلمي لجامعات محلية    * 
 رسـائل دكتـوراة    اإلشراف على رسائل دكتوراة وماجستير، المشاركة فـي مناقـشة            * 

  . في األردن والخارجوماجستير
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  دكتوراة وماجستيراإلشراف على رسائل * 
 الجامعة اسم الدراسي العام العلمية الدرجة الرسالة عنوان الطالب اسم

 شامة بو مصطفى
 األداء ضعف إشكالية
 اإلسالمية البلدان في االقتصادي

 االقتصادي التكامل مع وعالقته
 2008 الدكتوراه مرحلة

/ الجزائر جامعة
 الجزائر

 القادر عبد نويبات
 الوطن في ياالقتصاد التكامل
 استراتيجيات ظل في العربي

 الجديدة العربية التنمية

 بعد ما مرحلة
 الدكتوراه

2007 
 محمد جامعة

 – بوضياف
 بالمسيلة

 بريكة سعيد
 في اإلستراتيجية اإلدارة أهمية

 حالة: اإللكترونية المصارف
 العربية البلدان

 2008 الدكتوراه مرحلة
 بن العربي جامعة

 الجزائر مهيدي،

 طبي بن لدال
 العامة المالية اإليرادات هيكل
 االقتصاد في معاصرة لدولة

 اإلسالمي
 2009 الدكتوراه مرحلة

 االقتصاد، قسم
 الجزائر

 الفترة اإلسالمية، الجامعة – اإلسالمي االقتصاد في الماجستير لطالب رسائل أربع على اإلشراف: إلى باإلضافة
)1990-1995.( 

 للكثير والمناهج والخطط والترقيات واألبحاث الكتب من العديد وتقييم والدكتوراه، الماجستير طلبة من الكثير ومناقشة
 .واإلقليمية المحلية الجامعات من

  
  : االهتمامات البحثية

  .التمويل والمصارف اإلسالمية والسياسة المالية والنقدية -1
 .  المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية  في الدول العربية-2

 . االقتصاد الدولي واالقتصاد المعرفي-3

  . ضمان جودة التعليم العالي-4

  

  


