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 دكتور نادر أحمد أبو شيخةأستاذ 

 
naderabusheikha@yahoo.com 

 

 إدارة األعمال -

  الرتبة االكاديمية:
 في إدارة األعمال. أستاذ  -

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

 أصدقاء البحث العلمي / عمان جمعية  .1
 جمعية التنمية اإلدارية / القاهرة  .2
 هيئات تحرير العديد من المجالت العلمية التي تصدر عن جامعات ومراكز بحث علمي.  .3
 

 العلمية: المؤهالت
 1791البكالوريوس في إدارة األعمال،    .1
  1791،  ) معادل للماجستير(في التخطيط دبلوم عال   .2
  1797اجستير في إدارة األعمال، م  .3
  1797دكتوراة  الفلسفة في إدارة األعمال   .4

 1711شهادة مستشار معتمد وشهادة مدرب معتمد من جامعة" بتسبرغ " بأمريكا عام   .5
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 :األهداف المهنية
التطوير اإلداري من خالل تصميم النظم اإلدارية المناسبة وتدريب القيادات اإلدارية في مجاالت  -

دارة الموارد البشرية. ا  لتنظيم وا 
 

 الخبرات التدريسية:
1.  

  1797من

 
 1771 إلى

 االستشارات، إدارة ومدير التدريب، إدارات ومدير لإلدارة أول مستشار
 المنظمة في لإلدارة العربية المجلة تحرير ومدير البحوث، إدارة ومدير
 في زائر أستاذو  العربية. الدول لجامعة التابعة اإلدارية للتنمية العربية
 والمملكة الجزائر، من كل في لإلدارة الوطنية ارسالمد في األعمال إدارة

 .وتونس ،المغربية
2.  

  

 ونظرية التنظيمي والسلوك البشرية، الموارد  إدارة  مساقات تدريس
 التجاري، والترويج ، اإلستراتيجية واإلدارة ، المنظمة وتنمية ، المنظمة
دا اإلدارة، ومبادئ  المستهلك، سلوك و التجاري، والتفاوض الوقت،  رةوا 
دارة  الجامعية للمرحلتين واالنجليزية العربية باللغتين والتطوير التغيير وا 
 .والثانية األولى

 1771ىال 1771من  .3
والمالية  اإلدارية العلوم كلية عميدو  األعمال إدارة قسم رئيسأستاذ و 

   فيالدفيا جامعة/
 فيالدلفيا بجامعة المسائية الدراساتعميد  1779 الى 1776من  .4
 جامعة البلقاء التطبيقية/أستاذ إدارة األعمال بكلية التخطيط واإلدارة  1771الي  1779من   .5
 5111إلى  1777من   .6

دية االقتصا كلية و مدير مركز الدراسات وعميد  قسمورئيس  أستاذ
 الهاشمية الجامعة/ والعلوم اإلدارية 

 أستاذ إدارة األعمال / جامعة الزرقاء  11/7/5119 5111من   .7
 نائب رئيس جامعة الزرقاء إلى األن 11/7/5119من   .8

 

 االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر:
 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث الرقم 

 1711 ( )منفرد(1المجلة العربية لإلدارة ،العدد ) لقوى العاملة على مستوى المنظمة تخطيط ا  .1
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 تنظيم االجتماعات.  .2
 

مجلة االقتصاد واإلدارة ، جامعة الملك عبد العزيز ، 
 )منفرد( (11العدد )

1711 

البنية التنظيمية لإلدارة العامة في الدول   .3
  .العربية  دراسة مقارنة

منشورة في كتاب " اإلدارة العامة واإلصالح اإلداري في 
 )منفرد("الوطن العربي

1716 

تماعية واالقتصادية لتكنولوجيا اآلثار االج  .4
 المعلومات

مجلة التعاون الصناعي في الخليج العربي، منظمة 
  11الخليج لالستشارات الصناعية، المجلد 

9191. 

فييييييييييي إشييييييييييكالية علييييييييييم اإلدارة فييييييييييي الييييييييييوطن   .5
 العربي

 9191 )( ، )منفرد1المجلة العربية لإلدارة، العدد )

جهزة تقدير كفائة الموظفين العاملين باأل  .6
 الحكومية في الدول العربية

 1717 )منفرد( (1المجلة العربية لإلدارة ، العدد)

األجور و المرتبات في وحدات الجهاز   .7
اإلداري والقطاعين العام والمختلط في 

 الجمهورية العربية اليمنية

 1717 ( )منفرد(1مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ، العدد )

ومية في المملكة إدارة الوقت باألجهزة الحك  .8
 العربية الهاشمية : دراسة ميدانية

( ، 51مجلة دراسات ، الجامعة األردنية ، المجلد )
 ( باحث رئيس1العدد )

1771 

تقييم البرامج التدريبية في وحدات القطاعين   .9
 الحكومي والخاص

 1779 ( باحث رئيس1مجلة البصائر ، جامعة البتراء، العدد )

التدريس نحو أساليب اتجاهات أعضاء هيئة   .11
التدريس، دراسة ميدانية على بعض كليات 

االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعات 
 األردنية

( 5( العدد )5مجلة البصائر ، جامعة البترا ، المجلد )
 )باحث رئيس(  

1779 

الرضا الوظيفي لرجل األمن في أجهزة األمن   .11
  العربية

 م9111 نية ، الرياض ،)منفرد(" جامعة نايف العربية للعلوم األم

مفهوم التطوير اإلداري لدى مديري اإلدارات   .12
ورؤساء األقسام بوحدات الجهاز اإلداري  

  األردني

" مجلة  " العلوم االقتصادية واإلدارية "،كلية اإلدارة 
واالقتصاد ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، العدد 

 )منفرد( الخامس عشر ،

 م9111 ديسمبر،
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إدراك الموظفين لمدى موضوعية نظام تقييم   .13
أدائهم وعالقاته ببعض الخصائص  

الشخصية والوظيفية: دراسة تطبيقية على 
 ية من األجهزة الحكومية األردنيةعينة عشوائ

مجلة "اإلدارة العامة" ، معهد اإلدارة العامة، الرياض 
 ( )منفرد(11،المجلد )

 م5111نوفمبر، 

ك المرأة العاملة في الجهاز العالقة بين إدرا  .14
الحكومي األردني للمشكالت التي تواجهها 

 بعض الخصائص الوظيفية والشخصية ،و 

"، مجلة "المنارة للبحوث والدراسات "،  جامعة آل البيت 
 ( ، العدد الثالث)منفرد(11، المجلد )

 5002 ،أيلول

إدراك عمالء شركة االتصاالت األردنية   .15
 لجودة خدماتها.

جلة " االقتصاد واإلدارة " ، كلية االقتصاد واإلدارة ، " ،م
(، العدد 17جامعة الملك عبد العزيز المجلد )

 الثاني)منفرد(

 م5002

المناخ التنظيمي وعالقته بالمتغيرات   .16
الشخصية والوظيفية : دراسة ميدانية مقارنة 
 بين القطاعين العام والخاص األردنيين "  

ة " ،كلية االقتصاد واإلدارة ، مجلة " االقتصاد واإلدار 
(،العدد 17جامعة الملك عبد العزيز ، المجلد )

 الثاني)منفرد(

  م 5111

 التجارية المصارف في العاملين إدراك ؛ .17

 إدارة وأهداف وظائف ألهمية األردنية

 "  البشرية الموارد

 واإلدارة االقتصاد كلية ،"  واإلدارة االقتصاد"  مجلة

 العدد ،(50) المجلد ، العزيز عبد الملك ،جامعة

 (منفرد)الثاني،

 م5001

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 

5001 

الدوافع وفقًا لنظرية سلم الحاجات إلبراهام   .19
مازلو كما يراها العاملون في شركات األدوية 

 األردنية " 

مجلة " المنارة للبحوث والدراسات " جامعة  آل البيت ، 
 ( )منفرد(    5( العدد)11المجلد ) 

 م 5119

21.  The Relationship Between 

Profitability and Employee 

Training and development: 

Evidence from Jordanian 

industrial Companies. Main 

author  

Dirasat-Administrative Sciences, Volume 

35, No.1, UK 

2008 

21.  Differences of Work Stress 

Sources n Employees of the 

Dirasat-Administrative Sciences, Volume 2009 
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Jordanian Commercial Banks 

According to Personal and Job-

related Characteristics. Main 

author 

36, No.1, UK.,. 

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 

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 الرقم 

 1715 القاهرة، المطبعة العربية للتنمية اإلدارية إدارة االجتماعات   .1

 1711 القاهرة، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية )مؤلف رئيس( ت األفراد،اسياس  .2

 1716 عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع اإلدارة العامة في األردن )مؤلف رئيس(  .3

 1716 القاهرة  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية إدارة البحث العلمي في الوطن العربي   .4

 1777 دار صفاء عمان،  كتابة التقارير   .5

 1719  اإلداريةالقاهرة: المنظمة العربية للتنمية  المرشد إلى توصيف وتصنيف الوظائف  )مؤلف  .6
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 رئيس(

 1777 جامعة القدس المفتوحة اإلدارة في التراث العربي اإلسالمي ) مؤلف رئيس(  .7

 5111 الطبعة الثانية عمان ، دار المسرة  أصول التفاوض   .8

 5111 الطبعة الثانية عمان: دار المسرة ات إدارة االستشار   .9

 5111 الطبعة الثانية، عمان: دار المسرة. إدارة الوقت   .11

 5117 الطبعة الثانية، عمان ، دار صفاء إدارة الموارد البشرية   .11

 5111 الطبعة األولى ، عمان ، دار صفاء  التنظيم وأساليب العمل   .12

 5111 مان، دار وائلع )محكم علميًا(اإلدارة في اإلسالم   .13

 5111 عمان، دار وائل فيض الذاكرة وحديث النفس  .14

 5116 عمان ، دار وائل  : األرض واإلنسان ميثلون  .15
 

 الكتب المترجمة:
 السنة  جهة النشر المؤلفين عنوان الكتاب الرقم
 الفساد في الحكومة ) مترجم (  .1

Corruption in Gov.  
 1771 للتنمية اإلداريةالمنظمة العربية  األمم المتحدة

 

 المقاالت:
عشرات المقاالت تواتر نشرها في صحيفة الرأي األردنية منذ مطلع ثمانيات القرن الماضي ولتاريخه. ومقاالت أخرى نشرت في 

، والمدرسة  بغدادمركز تطوير اإلدارة واإلنتاجية بدمشق، ومركز االستشارات بو مجالت ديوان الخدمة المدنية بعمان ، 
ومجلة  ،واألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بعمان ،بالرياضاإلدارية الجزائر ، وأكاديمية نايف للعلوم بلوطنية لإلدارة ا

 .وزارة الخدمة المدنية بالجمهورية العربية اليمنيةمجلة  و، القنصل بمركز الملك فيض للبحوث بالرياض

 

 المؤتمرات العلمية:
 عدد في عقدت اإلدارة في مؤتمراً  عشرين على يزيد ما في والمشاركة.العربية المؤتمرات من لعدد تحضيريةال اللجان رئاسة 

 . واألجنبية العربية الدول من
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 االشراف على الرسائل الجامعية:
 اإلشراف على ما يزيد على عشر رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراه في جامعات عربية وأجنبية. -

ان مناقشة ما يزيد على خمسين رسالة ماجستير وعشرين أطروحة دكتوراه في جامعات عربية المشاركة في لج -
 وأجنبية.

 تقييم ما يزيد على ثالثين أطروحة دكتوراه لبيان مدى صالحيتها للمناقشة. -

 .مئة بحث باللغتين العربية واالنجليزية لبيان مدى صالحيتها للنشر في مجاالت أكاديمية لىتقييم ما يزيد ع -

لبيان مدى األحقية للترقية إلى رتبة أستاذ أو أستاذ  ستقييم إنتاج علمي لما يزيد على ثالثين عضو هيئة تدري -
 مشارك.

تصميم ما يزيد على خمسين حالة عملية تدريبية في مجاالت إدارة الموارد البشرية، والسلوك التنظيمي، والتفاوض  -
دارة الوقت، وكتابة التقارير، وا  لتنظيم وأساليب العمل، وتبسيط اإلجراءات اإلدارية.التجاري، وا 

 

 خدمة المجتمع:
 المشاركة في تحديث وتطوير خطط دراسية لتخصصات العلوم اإلدارية في عدد من الجامعات العربية. -
عضو في العديد من اللجان األكاديمية ، ولجان االعتماد الخاص ، ولجان  وأ ، أو رئيس،أو مقرر،المشاركة كمنسق -

 لمؤتمرات ، ولجان التطوير اإلداري.ا

 تقديم برنامج إذاعي أسبوعي لما يزيد على سنة بعنوان "اإلدارة في اإلسالم".  -
 

 المعلومات الشخصية:
 نادر أحمد أبو شيخة : االسم

 1711ميثلون  : مكان وتاريخ الميالد
 اردنية : الجنسية

 متزوج : الحالة االجتماعية
  لون،خلدا، عمانش: ميث : عنوان السكن
 1115/ 1111 فرعي 1111111/11 : هاتف العمل

 1111611/11 : الهاتف 
  عمان بريد ام السماق، (119) ب. ص : العنوان البريدي

 


