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 إدارة األعمال -

:  الرتبة االكاديمية
.  أستاذ في إدارة األعمال- 

:  المقب المهني
.  مستشار وخبير دولي في إدارة الموارد البشرية- 
 :العضويات

عمبن  / جمعيت أصذقبء البحث العلمي  .1

القبهرة  / جمعيت التىميت اإلداريت . 2

.  هيئبث تحرير العذيذ مه المجالث العلميت التي تصذر عه جبمعبث ومراكز بحث علمي. 3

رابطت الكتبة االردوييه  . 4

: المؤهالت العممية
 1971األعمبل،  إدارة في البكبلوريوس  .1

  1974،  (معبدل للمبجستير )دبلوم عبل  في التخطيط .2

 1979مبجستير في إدارة األعمبل،  .3

  1979 األعمبل إدارة في الفلسفت  دكتوراة .4
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 :األهداف المهنية
التطوير اإلداري من خالل تصميم النظم اإلدارية المناسبة وتدريب القيادات اإلدارية في مجاالت  -

دارة الموارد البشرية  . التنظيم وا 

 

 :الخبرات التدريسية
1. 

  1979من

 1993إلى  

 االستشارات، إدارة ومدير التدريب، إدارات ومدير لإلدارة أول مستشار
 المنظمة في لإلدارة العربية المجمة تحرير ومدير البحوث، إدارة ومدير
 في زائر وأستاذ. العربية الدول لجامعة التابعة اإلدارية لمتنمية العربية
 والمممكة الجزائر، من كل في لإلدارة الوطنية المدارس في األعمال إدارة

 .وتونس المغربية،
2. 

  

 ونظرية التنظيمي والسموك البشرية، الموارد  إدارة مساقات  تدريس
 التجاري، والترويج ، اإلستراتيجية واإلدارة ، المنظمة وتنمية ، المنظمة
دارة اإلدارة، ومبادئ  المستيمك، سموك و التجاري، والتفاوض الوقت،  وا 
دارة  الجامعية لممرحمتين واالنجميزية العربية والتطوير بالمغتين التغيير وا 
. والثانية األولى

3. 
 1995الى 1993من

والمالية  اإلدارية العموم كمية و عميد األعمال إدارة قسم أستاذ و رئيس
   فيالدفيا جامعة/

 فيالدلفيا بجامعة المسائية عميد الدراسات 1997الى  1996من .4
جامعة البمقاء التطبيقية /أستاذ إدارة األعمال بكمية التخطيط واإلدارة  1998الي  1997من  .5
6. 

 2015إلى  1999من 
االقتصادية  كمية أستاذ ورئيس قسم و مدير مركز الدراسات وعميد 

الياشمية  الجامعة/ والعموم اإلدارية 
جامعة الزرقاء  / أستاذ إدارة األعمال إلى اآلن   2015من  .7
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 :االبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر
 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث ت

تخطيط القوى العاممة عمى مستوى المنظمة   .1
 

( منفرد( )4 )،العدد لإلدارة العربية المجمة
1983 

 .تنظيم االجتماعات .2

 

 العدد ، العزٌز عبد الملك جامعة ، واإلدارة االقتصاد مجلة

 (منفرد) (18)

1983 

  العربٌة الدول فً العامة لإلدارة التنظٌمٌة البنٌة .3

  .مقارنة دراسة

 فً اإلداري واإلصالح العامة اإلدارة " كتاب فً منشورة

 (منفرد)"العربً الوطن

1986 

 لتكنولوجٌا واالقتصادٌة االجتماعٌة اآلثار .4

المعلومات 

 الخلٌج منظمة العربً، الخلٌج فً الصناعً التعاون مجلة

  35 المجلد الصناعٌة، لالستشارات

1989 

 1986 )منفرد )،( 3 )العدد لإلدارة، العربٌة المجلةالعربً  الوطن فً اإلدارة علم إشكالٌة فً .5

 باألجهزة العاملٌن الموظفٌن كفائة تقدٌر .6

 العربٌة الدول فً الحكومٌة
 1989 (منفرد )(1)العدد ، لإلدارة العربٌة المجلة

 اإلداري الجهاز وحدات فً المرتبات و األجور .7

 الجمهورٌة فً والمختلط العام والقطاعٌن

 الٌمنٌة العربٌة

 1989 (منفرد )(1 )العدد ، والدراسات، للبحوث مؤتة مجلة

 المملكة فً الحكومٌة باألجهزة الوقت إدارة .8

 مٌدانٌة دراسة : الهاشمٌة العربٌة

 العدد ،( 20 )المجلد ، األردنٌة الجامعة ، دراسات مجلة

  باحث رئٌس(1)

1993 

 القطاعٌن وحدات فً التدرٌبٌة البرامج تقٌٌم .9

 والخاص الحكومً

 1997 رئٌس  باحث(1 )العدد البتراء، جامعة ، البصائر مجلة

 أسالٌب نحو التدرٌس هٌئة أعضاء اتجاهات 10

 كلٌات بعض على مٌدانٌة دراسة التدرٌس،

 األردنٌة الجامعات فً اإلدارٌة والعلوم االقتصاد

( 2 )العدد( 2 )المجلد ، البترا جامعة ، البصائر مجلة

 (  رئٌس باحث)

1997 

الرضا الوظٌفً لرجل األمن فً أجهزة األمن  11

  العربٌة
 1997 (منفرد)جامعة ناٌف العربٌة للعلوم األمنٌة ، الرٌاض ،" 

 اإلدارات مدٌري لدى اإلداري التطوٌر مفهوم 12

  اإلداري الجهاز بوحدات األقسام ورؤساء

  األردنً

 اإلدارة ،كلٌة "واإلدارٌة االقتصادٌة العلوم  " مجلة" 

 العدد ، المتحدة العربٌة اإلمارات جامعة ، واالقتصاد

 (منفرد )، عشر الخامس

  كانون االول 1999,

إدراك الموظفٌن لمدى موضوعٌة نظام تقٌٌم  13

أدائهم وعالقاته ببعض الخصائص  الشخصٌة 

دراسة تطبٌقٌة على عٌنة عشوائٌة : والوظٌفٌة

من األجهزة الحكومٌة األردنٌة  

، معهد اإلدارة العامة، الرٌاض " اإلدارة العامة"مجلة 

 (منفرد )(45)،المجلد 

 تشرٌن الثانً ,2005 

، 2005،  جامعة آل البٌت ، "المنارة للبحوث والدراسات "، مجلة "العالقة بٌن إدراك المرأة العاملة فً الجهاز  14
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الحكومً األردنً للمشكالت التً تواجهها 

 وبعض الخصائص الوظٌفٌة والشخصٌة ، 

 اٌلول (منفرد)، العدد الثالث (11)المجلد 

 لجودة األردنٌة االتصاالت شركة عمالء إدراك 15

 .خدماتها

 ، واإلدارة االقتصاد كلٌة ، " واإلدارة االقتصاد " ،مجلة" 

 (منفرد)الثانً العدد ،(19 )المجلد العزٌز عبد الملك جامعة

2005 

المناخ التنظٌمً وعالقته بالمتغٌرات الشخصٌة  16

دراسة مٌدانٌة مقارنة بٌن القطاعٌن : والوظٌفٌة 

"   العام والخاص األردنٌٌن 

 

،كلٌة االقتصاد واإلدارة ، " االقتصاد واإلدارة " مجلة 

 (منفرد)،العدد الثانً(19)جامعة الملك عبد العزٌز ، المجلد 

2005 

 األردنٌة التجارٌة المصارف فً العاملٌن إدراك 17

  " البشرٌة الموارد إدارة وأهداف وظائف ألهمٌة

 واإلدارة االقتصاد كلٌة ، " واإلدارة االقتصاد " مجلة

 العدد ،(20 )المجلد ، العزٌز عبد الملك ،جامعة

 (منفرد)الثانً،

2006 

18 Factors affecting employees' 

absenteeism in academic and public 

libraries in Jordan 

The International Information and Library 

Review. Main author, Volume 38,Nr.2,UK 

2006 

الدوافع وفقاً لنظرٌة سلم الحاجات إلبراهام  19

مازلو كما ٌراها العاملون فً شركات األدوٌة 

 " األردنٌة 

جامعة  آل البٌت ، " المنارة للبحوث والدراسات " مجلة 

 (    منفرد )(2)العدد (13 )المجلد 

2007 

20 The Relationship Between 

Profitability and Employee Training 

and development: Evidence from 

Jordanian industrial Companies. 

Main author  

Derasat-Administrative Sciences, Volume 35, 

No.1, UK 

2008 

21 Differences of Work Stress Sources n 

Employees of the Jordanian 

Commercial Banks According to 

Personal and Job-related 

Characteristics. Main author 

Derasat -Administrative Sciences, Volume 36, 

No.1, UK.,. 

2009 

22 Characteristics of successful library 

manager: librarian perspective in 

Jordan 

Journal of Derasat: Educational Sciences, 

University of Jordan, Vol, (38) 

2011 

23 The evaluation of hospital 

information system and its 

effectiveness on customer 

satisfaction based on ISO 9241-10. 

Jordanian Journal of Bus. University of 

Jordan, No.1,Vol, (36), 

2013 
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24 The Impact of personal 

Characteristics and Employees 

Perception Towards the Objectivity 

of performance Appraisal. ( Main 

Author)    

Business  and Economic Research, No.2 , Vol. 

5, Macrothink    Institute,  

2015 

25 Governmental Employees and Job-

Related Characteristics: A Study of 

Antecedents to Employees’ 

Perception Towards the Objectivity 

of Performance Evaluation Process ( 

Second Author) 

Interdisciplinary Journal of Research in 
Business, Vol.3, Issue. 10,   

2015 

 
 :الكتب المؤلفة

 السنة  جهة النشر عنوان الكتاب ت
 1982 القاهرة، المطبعة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة إدارة االجتماعات  .1

 (مؤلف رئٌس)سٌاسات األفراد ،    .2

 
 1985 القاهرة، المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة

 (مؤلف رئٌس)اإلدارة العامة فً األردن  .3

 
 1986 دار مجدالوي للنشر والتوزٌع: عمان

 إدارة البحث العلمً فً الوطن العربً  .4

 
 1986 القاهرة  المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة

 1999 عمان، دار صفاء  كتابة التقارٌر  .5

مؤلف )المرشد إلى توصٌف وتصنٌف الوظائف   .6

 (رئٌس
 1987 المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة : القاهرة

مع )تدرٌبات وأنشطة فً تنمٌة المهارات االدارٌة  .7

  (أخرٌن
 1992المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة ،القاهرة

 1999 المفتوحة القدس جامعة( رئٌس مؤلف ) اإلسالمً العربً التراث فً اإلدارة .8

 أصول التفاوض  .9

 
 2008 الثانٌة عمان ، دار المسرة  الطبعة

 2008 دار المسرة: الثانٌة عمان الطبعة إدارة االستشارات  10

 2008. المسرة دار: عمان الثانٌة، الطبعة  الوقت إدارة 11

 إدارة الموارد البشرٌة  12

 
 2009الطبعة الثانٌة، عمان ، دار صفاء 

 2011الطبعة األولى ، عمان ، دار صفاء  التنظٌم وأسالٌب العمل   13

 2015عمان، دار وائل  (محكم علمٌاً )اإلدارة فً اإلسالم  14
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 2015وائل  دار عمان،النفس  وحدٌث الذاكرة فٌض 15

 2016عمان ، دار وائل  األرض واإلنسان  : مٌثلون  16

 
 :الكتب المترجمة

 السنة  جهة النشر المؤلفين عنوان الكتاب ت
 (مترجم  )الفساد في الحكومة  .1

Corruption in Gov.  
 األمم المتحدة

المنظمة العربية 
 لمتنمية اإلدارية

1993 

 :المقاالت
ومقاالت أخرى نشرت في . عشرات المقاالت تواتر نشرىا في صحيفة الرأي األردنية منذ مطمع ثمانيات القرن الماضي ولتاريخو

مجالت ديوان الخدمة المدنية بعمان ، و مركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية بدمشق، ومركز االستشارات ببغداد، والمدرسة  
الوطنية لإلدارة بالجزائر ، وأكاديمية نايف لمعموم اإلدارية بالرياض، واألكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية بعمان، ومجمة 

 .القنصل بمركز الممك فيض لمبحوث بالرياض، و مجمة وزارة الخدمة المدنية بالجميورية العربية اليمنية

 :المؤتمرات العممية
 اإلدارة في مؤتمراً  عشرين عمى يزيد ما في والمشاركة.العربية المؤتمرات من لعدد التحضيرية المجان رئاسة 

 . واألجنبية العربية الدول من عدد في عقدت
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 :االشراف عمى الرسائل الجامعية

 .اإلشراف عمى ما يزيد عمى عشر رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه في جامعات عربية وأجنبية -

المشاركة في لجان مناقشة ما يزيد عمى خمسين رسالة ماجستير وعشرين أطروحة دكتوراه في جامعات  -
 .عربية وأجنبية

 .تقييم ما يزيد عمى ثالثين أطروحة دكتوراه لبيان مدى صالحيتيا لممناقشة -

 .تقييم ما يزيد عمى مئة بحث بالمغتين العربية واالنجميزية لبيان مدى صالحيتيا لمنشر في مجاالت أكاديمية -

تقييم إنتاج عممي لما يزيد عمى ثالثين عضو ىيئة تدريس لبيان مدى جدارتيم لمترقية إلى رتبة أستاذ أو  -
 .أستاذ مشارك

تصميم ما يزيد عمى خمسين حالة عممية تدريبية في مجاالت إدارة الموارد البشرية، والسموك التنظيمي،  -
دارة الوقت، وكتابة التقارير، والتنظيم وأساليب العمل، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية  .والتفاوض التجاري، وا 

 :خدمة المجتمع
المشاركة في تحديث وتطوير خطط دراسية لتخصصات العموم اإلدارية في عدد من الجامعات  -

. العربية

المشاركة كمنسق، أو رئيس،أو مقرر، أو عضو في العديد من المجان األكاديمية ، ولجان االعتماد  -
 .الخاص ، ولجان المؤتمرات ، ولجان التطوير اإلداري

".  اإلدارة في اإلسالم"تقديم برنامج إذاعي أسبوعي لما يزيد عمى سنة بعنوان  -
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 :المعمومات الشخصية

 نادر أحمد أبو شيخة : االسم
 1945ميثمون  : مكان وتاريخ الميالد

اردنية  : الجنسية
متزوج  : الحالة االجتماعية

ميثمون،خمدا، عمان  : ش : عنوان السكن
  فرعي 3851100 /05 : ىاتف العمل

 5515610/05 : الياتف 
  عمان بريد ام السماق،(857 )ب. ص : العنوان البريدي

 


