
 
 

   التسويق الدولي في  قسم التسويق في كمية اإلعمال /االعمال الدوليةأستاذ  /
 الجامعة االردنية  

  2014امين عام وزارة التعميم العالي والبحث العممي – 

   2016مدير صندوق البحث العممي بالوكالة- 

  2014-2013فرع العقبة /رئيس الجامعة االردنية 

  2014 -2012نائب لمرئيس الكميات اإلنسانية، الجامعة األردنية 

  2012 -2011عمل مدير لوحدة الصناديق المالية لمجامعة األردنية 

 2010 ولغاية 2008 منذ عام عممعميد لكمية األعمال في الجامعة األردنية 

  2008-2005.عمل  عميد لكية الدراسات  العميا في الجامعة االردنية 

  2005-2003عمل نائب عميد لكمية الدراسات العميا 

  2006-2005 و 2002-2001عمل رئيسا لقسم التسويق في الجامعة األردنية لعام ، 
  من جامعة شفيميد  1986 والماجستير عام 1992حاصل عمى شيادة الدكتوراه عام 

 1983وحاصل عمى شيادة البكالوريوس إدارة األعمال . وادنبرة في المممكة المتحدة
 من الجامعة األردنية 

  2002حصل عمى رتبة االستاذية في التسويق عام 

  حاصل عمى جائزة شومان لمباحثين الشبان العرب في مجال العموم اإلدارية  
 .م  وذلك  لغزارة إنتاجو وأصالتو العممية1999واالقتصادية  والمالية لعام 

  2014عضو في مجمس التعميم العالي والبحث العممي_ 

  2014عضو مجمس وزارة التربية والتعميم - 

  2014 رئيس  لجنة المعادلة  واالعتراف  في  وزارة التعميم العالي 

  2012عضو في مجمس معيد الدراسات المصرفية 

  2011-2005اعتماد مؤسسات التعميم العالي   ىيئة عضو  في مجمس 

  2010عضو في مجمس امناء جامعة اليرموك- 

نبذة مختصرة عن السيرة 
 الذاتية

 لالستاذ الدكتور هاني الضمور
 

 الدكتور  هاني الضمور
 



  2010- 2008رئيس  مجمس مركز االستشارات والدراسات في الجامعة األردنية 

  2010-2008رئيس مجمس  المرصد االقتصادي في الجامعة األردنية 

  ،2008-8-5عضو في كرسي جاللة الممك عبدا هلل الثاني لدراسة األوراق المالية 

  2001- 1999 عضو لجنة معادلة الشيادات في  وزارة التعميم العالي االردني لعام 

  2008 عضو في أكاديمية األمير حسين بن عبدا هلل الثاني لمحماية المدنية 

  2008" ايجابي" عضو في المجمس التنفيذي لمعيد األوروبي األردني لتطوير اإلعمال 

  ،2010-2007عضو في ىيئة تحرير المجمة  األردنية في إدارة اإلعمال 

 جامعة العموم اإلسالمية/ عضو في ىيئة تحرير مجمة المثقال 

  وزارة الثقافة، وزارة )حاصل عمى شيادات تقدير من عدة منظمات محمية وعربية
الصحة، مؤسسة طالل أو غزالة، غرفة تجارة عمان، مؤسسة التحقق لالنتشار،  

 .(جامعة عمان األىمية، مؤسسة اإلبداع الخميجي

  لو ثمان  من المؤلفات العممية المحكمة والمنشورة في مجمة تخصصو و اكثر من
 .عالمية  بحثا عمميا منشور  في مجالت عممية محكمة محمية وثمانين

 محمي ودولي مؤتمر 25 اكثرمن شارك في 

  2011-2005عضو في مجمس مركز دراسات المرأة منذ 

  رسالة ماجستير  ودكتوراه في الجامعة األردنية  خمسيناشرف عمى اكثر من  
 وخارجيا وعضو لجان مناقشة  في العديد من الجامعات األردنية والخميجية واالوربية 

  2009 عمل كمقيم لمعاير الجودة واالعتماد لييئة االعتماد في مممكة البحرين-
2010 

  عمل كمحكم لمعديد من األبحاث والكتب العممية لمعديد من المؤسسات األكاديمية داخل
 وخارج األردن

  أعطى أكثر من مائو دورة تدريبية في مجال  اإلدارة والتسويق داخل األردن وخارجو. 

  عضو ومقرر  في العديد من المجان العممية واالدارية والمالية  داخل الجامعة األردنية
 .وخارجيا

  (م2015-2011) رئيس لجنة اعداد الخطة االسترانيجية لمجامعة االردنية 

 


