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السرية الذاتية
أردين تتكــون أرستــه مــن زوجتــه الدكتــورة ســناء عــي شــقواره ،وأربعــة أبنــاء :الدكتــورة متــارا ،والدكتــور أحمد،
والدكتــورة ســارة ،والدكتــور محمد.
خــال املرحلــة الجامعيــة األوىل كان يــدرس ويعمــل يف آن معـاً يف اعــال بســيطة ،يك يؤمــن احتياجاتــه
للدراســة ومتطلبــات الحيــاة اليوميــة .منــذ تخرجــه عــام  ،1977بــدأ أوىل خطواتــه العمليــة محاســباً ،فمرشفـاً يف
مــزارع دواجــن و ف ّراخــة  ،ومديــر مبيعــات فمديــر مصانــع ومــن ثــم يف اإلدارة العليــا يف رشكــة مســاهمة عامــة.
كانــت انطالقتــه نـــحو عملــه الخــاص عــام  1984حــن أســس رشكــة "يــان" التــي تجســد بأحرفهــا باللغــة
اإلنجليزيــة األحــرف األوىل مــن اســمه ،واســم والــده ،واســم عائلتــه ،وبــدأ نجاحــه بــرأس مــال صغــر ميــارس التجــارة
العامــة يف قطاعــات املــواد الغذائيــة واالســتهالكية واملــواد الخــام الصناعيــة ،وتطويــر األرايض والعقــارات و
الزراعــة ،و مــن ثــم االدويــة واملســتلزمات الطبيــة.
ويف األثنــاء اســتثمر يف العديــد مــن الــركات املســاهمه العامــة والخاصــة العاملــة يف قطاعــات التعليــم
والصحــة والصناعــة ،ورئــس أو شــارك يف عضويــة مجالــس إدارتهــا.
جنبــاً إىل جنــب حــرص عــى القيــام مبســؤولياته املجتمعيــة ،فوجــه مؤسســاته للقيــام باملرشوعــات و
املبــادرات التــي تؤكــد التزامهــا بخدمــة باملجتمــع و تنميتــه ،و االســهام يف توفــر الظــروف املالمئــة للتنميــة
البرشيــة و االقتصاديــة و االجتامعيــة و العلميــة و البيئيــة.
وكان منــذ عــام  2005يعمــل عــى تعزيــز مفاهيــم وقيــم التعليــم العــايل والبحــث العلمي وخدمــة املجتمع،
وذلــك حــن امتلــك جامعــة الــرق األوســط (غــر ربحيــة) ،وجعــل شــعارها "املعرفــة قــوة"  ،وصــاغ رؤيتهــا لتكــون
جامعــة "جــادة ملتزمــة ســاعية للتعلــم" وهــو مفهــوم يلتقــي مــع مســرة حياتــه الشــخصية التــي توجهــا بإنشــاء
تلــك الجامعــة ،و عمــل عــى تعزيــز مكانتهــا العربيــة و العامليــة ،و ســعى إىل النهــوض بالتعليــم العــايل عــى

املســتوى العــريب ،فقــدم مبــادرة لتطبيــق الحوكمــة يف املؤسســات االكادمييــة األعضــاء يف اتحــاد الجامعــات
العربيــة  ،الــذي كلفــه برئاســة امانتــه العامــة.
ومــا ينــره حاليـاً مــن بحــوث يف مجــات علميــة عامليــة محكمــة ،فضـاً عــن املقــاالت التــي نرشهــا ومــا
يــزال يف صحــف أردنيــة "الــرأي ،الدســتور ،الغــد" وتنــاول فيهــا الكثــر مــن املوضوعــات التــي يهتــم بهــا الــرأي
العــام األردين ،يعــر عــن رســالته العتــاد التفكــر االســراتيجي والحكمــة أساسـاً لفهــم وتحليــل الشــؤون العامــة،
وإيجــاد الحلــول املناســبة لهــا.
شــارك كذلــك يف العديــد مــن املؤمتــرات والنــدوات وورشــات العمــل والــدورات ذات العالقــة بتخصصاتــه
واهتامماتــه املختلفــة ،فيــا حــر الكثــر مــن املعــارض اإلقليميــة والدوليــة يف نطــاق شــبكة معارفــه الواســعة.
حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن جهــات رســمية وأهليــة أردنيــة وعربيــة ودوليــة
تقديــرا ً اللتزامــه القــوي وإنجازاتــه التــي حققهــا يف مجــاالت عديــدة.

ملخص السرية الذاتية
الدكتور يعقوب عادل نارص الدين
دكتوراه يف إدارة األعامل
( التخطيط اإلسرتاتيجي والحوكمه)

.1

رئيس مجلس أمناء جامعة الرشق األوسط.

.2

رئيس هيئة مديرين رشكة يان الصناعية التجارية (ذ.م.م.).

.3

األمني العام ملجلس حوكمة الجامعات العربية.

.4

نائب رئيس هيئة مديرين جامعة العقبة للتكنولوجيا.

.5

عضو مجلس أمناء جمعية جائزة امللكة رانيا العبدالله للتميز الرتبوي.

.6

رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية منتدى الخليل للتنمية الشاملة.

.7

رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية ديوان آل نارص الدين.

•

مؤلف ومحارض يف التخطيط اإلسرتاتيجي والحوكمة.

•

له العديد من األبحاث العلمية املحكمة واملنشورة يف قواعد البيانات العاملية.

•

شارك بأبحاث علمية محكمة يف العديد من املؤمترات املحلية والدولية.

•

كاتب يف الشؤون السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية والثقافية.

•

حاصــل عــى العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن جهــات رســمية وأهليــة أردنيــة وعربيــة ودوليــة
تقديــرا ً اللتزامــه القــوي وإنجازاتــه التــي حققهــا يف خدمــة املجتمــع.
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1

املؤهالت العلمية

الدرجة العلمية
1

دكتوراه يف إدارة األعامل /التخطيط اإلسرتاتيجي والحوكمه

الخربات العملية الوظيفية

الرشكة

الوظيفة

تاريخ التعيني

1

الرشكة العامة لصناعة االعالف والدواجن

مرشف مشاريع

1977/04/09

2

رشكة نقل إخوان (فاين)

مراقب مبيعات

1979/03/03

مدير املصانع /مساعد املدير العام

1979/10/01
اىل 1984/03/20

الرشكة العربية لالستثامر والتجارة الدولية
3
املساهمة العامة املحدودة

2

املناصب الحالية

املحتوى

املنصب

تاريخ التعيني

رئيس هيئة املديرين

1984/04/08

2009/11/05

1

رشكة يان الصناعية التجارية (ذ.م.م)

2

جامعة الرشق األوسط

رئيس مجلس أمناء

3

جمعية منتدى الخليل للتنمية الشاملة

رئيس الهيئة اإلدارية

2013/07/08

نائب رئيس هيئة املديرين

2014/07/21

االمني العام

2015/03/26

2015/04/06

 4جامعة العقبة للتكنولوجيا (ذ.م.م)

5

مجلس حوكمة الجامعات العربية

6

جمعية ديوان آل نارص الدين

رئيس الهيئة اإلدارية

7

جمعية جائزة امللكة رانيا العبدالله للتميز
الرتبوي

عضو مجلس امناء

2018/10/21

عضو هيئة تدريس

2015/09/01

 8جامعة العقبة للتكنولوجيا (ذ.م.م)
3

االستثامرات الخاصة

تاريخ التأسيس

الحالة

املحتوى
1

رشكة يان الصناعية التجارية (ذ.م.م)

1984/04/08

مالك

2

رشكة جامعة الرشق األوسط ( ذ.م.م) غري ربحية

2004/05/30

مالك

املشاركات

تاريخ االنضامم

الحالة

املحتوى
1

الرشكة العربية الحديثة للتعليم الخاص (املدارس
العرصية) (ذ.م.م)

2003

رشيك

2

رشكة العالِم العريب للتعليم (ذ.م.م)

2005

رشيك

1

عمن املايل
عدد من الرشكات املساهمه العامة واملطروحة للتداول يف سوق ّ

املساهامت

الحالة

املحتوى

4

مساهم

املهام السابقة
املنصب

املحتوى
 1مستشفى املواساه
2

املدارس العرصية

3

"رشكة العالِم العريب للتعليم"

4

رابطة كتاب التجديد

نائب رئيس هيئة املديرين
نائب رئيس هيئة املديرين
رئيس هيئة املديرين
عضو مجلس امناء

 5لجنة ادارة مركز اعداد القيادات الشبابية
6

عضو

(املركز الصيني العريب(االردن) لنقل التكنولوجيا)

 7جمعية رجال االعامل االردنيني /لجنة قطاع التعليم

نائب رئيس هيئة املديرين
رئيس اللجنة

8

رابطة كتاب التجديد (املنتدى العاملي للوسطية)

9

جمعية إدارة املشاريع األردنية

رئيس فخري

 10امللتقى الوطني للتوعية والتطوير

مستشار اقتصادي

 11املركز العريب لتطوير حكم القانون والنزاهة

نائب رئيس مجلس األمناء

عضو اللجنة العلمية االستشارية

لجنة ادارة مركز اعداد القيادات الشبابية
12
(وزارة الشباب)

عضو

 13نادي رحاب الوطني

رئيس فخري

 14نادي الحسني الريايض

رئيس فخري

 15نادي البقعة

رئيس فخري
5

العضويات

املنصب

الجمعية

عضو هيئة عامة

 1جمعية رجال األعامل األردنيني /العرب
2

جمعية خليل الرحمن الخريية

عضو هيئة عامة

3

منتدى الفكر العريب

عضو هيئة عامة

4

ملتقى اإلعالميني الشباب العرب

عضو هيئة عامة

5

ملتقى األعامل الفلسطيني

عضو هيئة عامة

 6نادي السيارت املليك األردين

عضو هيئة عامة

 7نادي الدراجات النارية املليك األردين

عضو هيئة عامة

8

عضو هيئة عامة

غرفة الصناعة والتجارة االردنية الفرنسية

6

املؤمترات ( حضور ومشاركة)

التاريخ

املكان

املحتوى

.1

2012/03/24

عمن  -األردن
ّ

حضــور مؤمتــر بعنــوان "اإلصــاح املجتمعــي
الشــامل رضورة وطنيــة" بدعــوة مــن ملتقــى
اإلصــاح املجتمعــي الشــامل  -هيئــة اإلغاثــة
األردنيــة ،وشــارك ببحــث محكــم

.2

2013/05/31

مدريد  -اسبانيا

حضــور مؤمتــر بعنــوان "املؤمتــر العــريب األورويب
األول للتعليــم العــايل" بدعــوة مــن جامعة برشــلونة.

.3

2013

بولونيا  -إيطاليا

حضور مؤمتر بعنوان
"XXV (25th) Anniversary of the Magna
"Charta Universitatum
بدعوة من جامعة بولونيا.

.4

2014

عمن  -األردن
ّ

حضور مؤمتر بعنوان:
"Arab European Leadership Network in
"Higher Education
بدعوة من اتحاد الجامعات العربية.

.5

2014/03/27-26

حضــور "الــدورة الســابعة واألربعــون للمؤمتــر
عمن  -األردن
ّ
العــام التحــاد الجامعــات العربيــة -دورة فلســطني"،
جامعة الرشق األوسط
وتقديــم مبــادرة باســم "حوكمة الجامعــات العربية".

7

حضــور مؤمتــر بعنــوان "الســياحة العالجيــة
والشــفائية" بدعــوة مــن جامعــة  6أكتوبــر،

الغردقة  -مرص

6

2014/11/03-01

7

2014/11/19-18

املشــاركة يف مؤمتــر بعنــوان "الحاكميــة والفســاد
عمن  -األردن
ّ
اإلداري واملــايل" بدعــوة مــن جامعــة عجلــون
جامعة عجلون الوطنية
الوطنيــة ،ببحــث محكــم

8

2015/03/05-02

حضــور املؤمتــر الــدويل األول لالعــام الصحــي
تحــت عنــوان "اإلعــام الصحــي وصناعــة الوعــي" .

9

2015/03/21

عمن  -األردن
ّ
فندق رويال

حضــور مؤمتــر "دور كليــات األعــال يف الجامعات
االردنيــة يف التطوير اإلداري".
عمن  -األردن
ّ
وشــارك بورقــة عمــل كمتحــدث رئيــس بعنــوان
جامعة الرشق األوسط
بعنــوان "حوكمــة الجامعــات واملــؤرشات الدالــة
عــى مــدى تطبيقهــا يف الجامعــات".

10

2015/03/27-25

بريوت – لبنان
جامعة الروح القدس

حضــور الــدورة الثامنــة واألربعــون للمؤمتــر العــام
التحــاد الجامعــات العربيــة.

11

2015/4/13-11

عمن -األردن
ّ
فندق شرياتون

حضــور املؤمتــر الــدويل لتســهيل ســياحة ذوي
اإلعاقــة بــن الواقــع واملأمــول (الســياحة للجميــع).

12

2015/09/19-16

بولونيا  -ايطاليا

حضــور االجتــاع الــذي عقــده ممثلــو مثانــن
جامعــة اوروبيــة و التوقيــع عــى وثيقــة املاجنــا كارتــا

13

2015/11/14

14

2015/12/12-11

املشــاركة يف الدائــرة املســتديرة للمؤمتــر الســابع
عمن – األردن
ّ
جامعة الرشق األوسط للبحــث العلمــي يف األردن
عمن – األردن
ّ
فندق كمبنسيك

حضور مؤمتر العلم نور  /الشبكة العربية لالبتكار

8

االمارات
جامعة االمارات
فندق ريحان روتانا

املشــاركة يف الــدورة  49للمؤمتــر العــام التحــاد
الجامعــات العربيــة وتقديــم تقريــر عــن االنجازاتــه
الســنوية كأمــن عــام اتحــاد الجامعــات العربيــة.

15

2016/04/11-10

16

2016/05/14

17

2016/12/21-20

18

2017/03/13-11

املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل للحوكمــة يف
عمن – األردن
ّ
جامعة الرشق األوسط مؤسســات التعليــم العــايل

19

2017/04/30-29

عمن – األردن
ّ

املشــاركة يف مؤمتــر الجــودة والقيــم يف العمليــة
التعليميــة – مــؤرشات نهضــة ومعيــار متيــز

20

– 03/31
2017/04/01

عمن – األردن
ّ

املشــاركة يف املؤمتــر الرتبــوي الثــاين للجمعيــة
الرتبويــة األردنيــة املــدارس الخاصــة وورقــة عمــل

21

2017/05/05

عمن  -األردن
ّ

حضــور مؤمتــر املنتــدى الشــبايب Youth Speak
 Forumبالتعــاون مــع منظمــة آيســك .AIESEC

22

2017/05/13

عمن  -األردن
ّ

حضــور مؤمتــر حوكمــة املناهــج املدرســية العربيــة
– األردن منوذجــا (الواقــع واملأمــول)

23

2017/12/04-03

جامعة الدول العربية/
القاهرة /جمهورية
مرص العربية

املشــاركة يف املؤمتــر الســنوي التاســع لضــان
الجــودة واالعتــاد :تحديــات وآفــاق بورقــة عمــل
بعنــوان :خارطــة طريــق إلصــاح التعليــم يف األردن
وضــان جــودة مخرجاتــه وفــق الورقــة النقاشــية
الســابعة لجاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن
الحســن

حضــور انطــاق مؤمتــر الحكومــة االلكرتونيــة
عمن – األردن
ّ
جامعة الرشق األوسط واملدينــة الذكيــة
حضــور االجتــاع الثــاين عــر ملســؤويل التدريــب
واالبتعــاث يف الــدول العربيــة

مرص – القاهرة

9

24

2018/05/07

املشــاركة يف مؤمتــر حوكمــة اإلعــام يف الوطــن
عمن – األردن
ّ
العــريب :اإلعــام مــا بــن الترشيع والتعليــم واملهنية
جامعة الرشق األوسط
ببحــث محكــم

25

2018/08/07

املشــاركة يف املؤمتــر الوطنــي بعنــوان" :األمــن
عمن – األردن
ّ
جامعة الرشق األوسط املجتمعــي – مســؤوليات وثقافــة" ببحــث محكــم

26

2019/04/2-1

عمن – األردن
ّ
جامعة الرشق األوسط

27

2019/04/23

املشــاركة كمتحــدث رئيــي يف مؤمتــر (فتبينــوا)
عمن – األردن
ّ
جامعة الرشق األوسط بالرشاكــة مــع مديريــة االمــن العــام

10

املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل الثــاين بعنــوان
"الوعــي اإلســراتيجي والحوكمــة" بأبحــاث محكمــة

االبحاث العلمية املحكمة واملقدمة يف املؤمترات

العنوان

الرقم

التاريخ

1

2012/03

"الحاكمية وأبعادها واإلصالح املجتمعي".

2

2014/01

"الرؤيــة الفلســفية للعالقــة بــن التفكــر اإلســراتيجي وإدارة الحكمــة" .و "التســويق
الســياحي يف األردن بــن الواقــع واملأمــول"

3

2014/11

الحاكمية اطار مقرتح الصالح مؤسسات التعليم العايل

4

2018/08

الحوكمة واألمن املجتمعي.

5

2019/04

"الحوكمة الشاملة ملامرسات ونشاطات املؤسسات".

6

2019/04

تطوير أمنوذج لحوكمة الرشكات العائلية العربية وقوننتها.

7

2019/04

البيانات الضخمة وأثرها عىل الحوكمة اإللكرتونية.

11

األبحاث العلمية املنشورة يف قواعد البيانات العاملية

التاريخ

املحتـــوى

1

2012/2

إطــار نظــري مقــرح لحوكمــة الجامعــات ومــؤرشات تطبيقهــا يف ضــوء متطلبــات
الجــودة الشــاملة ،مجلــة تطويــر األداء الجامعــي ،جامعــة املنصــورة ،املجلــد  ،1العــدد
 ،1فربايــر.

2

2012/12

واقــع تطبيــق الحاكميــة يف جامعــة الــرق األوســط مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئتــن
التدريســية واإلداريــة العاملــن فيهــا ،مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة ،العــدد ،62
ديســمرب.
The application of Governance at the Middle East University (MEU) as
perceived by faculty and administrative members

3

2013/3

مفهــوم الحكمــة وأبعادهــا رشعــاً ووضعــاً ،مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة ،املجلــد
( )33العــدد ( ،)1آذار.
The concept and Dimensions of Human and Divine Wisdom

4

2013/7

Governorship at the Middle East University “ A Model”, International
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 3, 156-172.
الحاكمية يف جامعة الرشق األوسط "أمنوذ ًجا"

5

2013/7

Intellectual Capital Development: A Case Study of Middle East
University, Jordan Journal of Business Administration, Vol. 9, 567-601.

6

2013/8

Governorship and Community Reform “A Future Outlook”, British
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 9, 23-38.
الحاكمية واإلصالح املجتمعي – نظرة مستقبلية 2013

12

املحتـــوى

التاريخ

درجــة تحمــل الجامعــات األردنيــة الخاصــة للمســؤولية املجتمعيــة مــن وجهــة نظــر قــادة
،)2(  املجلــد، جامعــة املنصــورة، مجلــة تطويــر األداء الجامعــي،املجتمــع املحــي
. ديســمرب،)2( العــدد
The Degree of Assuming Societal Responsibility by Jordanian Private
Universities from community Leader’s Point of View

2013/09

7

درجــة تطبيــق أبعــاد القيــادة التحويليــة يف الجامعــات األردنيــة الخاصــة مــن وجهــة نظــر
،2  املجلــد، جامعــة املنصــورة، مجلــة تطويــر األداء الجامعــي،القــادة اإلداريــن فيهــا
. ديســمرب،2 العــدد
The Degree of Applying Transformational Leadership Dimensions on
Private Jordanian Universities from their Administrative Leaders Point
of View

2013/10

8

Degree of Harmony of Preparation of Human Resources in Private
Universities with Requirements of Labour Market, European Journal of
Business and Management, Vol. 6, 405- 429.

2014

9

The Degree of Middle East University’s Application of its general policy
Axes: The Academic and Administrative Staffs’ Point of View.
Australian Journal of Basic and Applied Sciences,9(35) November
2015 Pages:199-206

2015/11

10

The Philosophic vision of the relationship between the strategic
thinking and management of prudence.
British Journal of humanities and social sciences , Feb.2016 , Vol 14
(1)

2016/02

11

Tourist Marketing in Jordan between Reality and the Hoped (For)
British Journal of humanities and social sciences , Feb.2016 , Vol 14 (1)

2016/02

12

13

املحتـــوى

التاريخ

Academic staff’s perception of implementing policies in Jordanian
Universities.
WULFENIA Journal ISSN:1561-882X , Vol 23 , No.April.2016

2016/04

13

Universities’ leadership style in the light governance principles, Vol 5,
Issue.3, International Review Management and Business Research
Sep.2016

2016/09

14

Curricula governance from stakeholders’ point of view in Jordanian
governorates
Transylvanian Review

2018/05

15

Formulation and Implementations of Social Media Strategy
Framework: A Case Study of Jordanian government Organization

2018/12

16

A Roadmap for Improving E-learning in Jordan and Ensuring the
Quality of its Outputs

2019/05/25

17

Developing a Model for the Governance of Arab Family Companies
and their Legislation

2019/08/11

18

14

الكتب واملؤلفات
عنوان الكتاب

الرقم

الطبعة

السنة

1

األوىل

2012

الحاكمية والتفكري اإلسرتاتيجي

2

األوىل

2013

دور التفكري اإلسرتاتيجي يف إدارة الحكمة

3

األوىل

2015

دليل حاكمية الجامعات العربية

4

األوىل

2017

حوكمة التدريب

5

الثانية

2018

هكذا افكر

6

الثالثة

2019

ما زلت افكر

7

االوىل

2019

Strategic Thinking, Planning and Management Practice
in the Arab World.

8

األوىل

2019

االسرتاتيجية منهج املامرسات املتكاملة
التفكري االسرتاتيجيالتخطيط االسرتاتيجي-االدارة االسرتاتيجية

9

الثانية

2021

االسرتاتيجية منهج املامرسات املتكاملة
التفكري االسرتاتيجيالتخطيط االسرتاتيجي-االدارة االسرتاتيجية

10

األوىل

الحوكمة املفاهيم النظرية والتطبيقات العملية (قيد الطبع)

11

الرابعه

حوكة التفكري (قيد الطبع)
15

املحارضات امللقاة

الرقم

املحتوى

الجهة الداعية

مكان
االنعقاد

مكان االنعقاد

1

مراقبة اإلنتاج

معهد اإلدارة األردين

عمن
ّ

1980/12/11-06

2

تخطيط وإدارة املبيعات

معهد اإلدارة األردين

عمن
ّ

1981/04/29-18

3

تخطيط وإدارة التسويق

معهد اإلدارة األردين

عمن
ّ

1981/09/30-19

4

مبادئ التسويق والتسويق
املرصيف

معهد اإلدارة األردين

عمن
ّ

1985/04/20
إىل
1985/05/06

5

املهارات الواجب توفرها يف
املسوق

معهد اإلدارة األردين

عمن
ّ

1985/04/20
1985/05/06

6

وسائل وأساليب التخطيط
اإلسرتاتيجي يف الدولة

القوات املسلحة األردنية
– الجيش العريب
كلية الدفاع الوطني
امللكية األردنية

عمن
ّ

7

دور املامرسات اإلسرتاتيجية يف
زيادة فاعلية إدارة األزمات عىل
مستوى الدولة

املركز الوطني لألمن
وإدارة األزمات

عمن
ّ

16

2017/08/22

2017/11/23

8

مفاهيم وتطبيقات التخطيط
اإلسرتاتيجي يف منظامت األعامل

دورة يف اإلدارة املتقدمة
املقدمة إىل هيئة
الطريان املدين الذي
تعقده جامعة الرشق
األوسط

عمن
ّ

9

الرتويج

دورة يف اإلدارة املتقدمة
املقدمة إىل هيئة
الطريان املدين الذي
تعقده جامعة الرشق
األوسط

عمن
ّ

10

إسرتاتيجية مكافحة اإلرهاب
والتطرف

القوات املسلحة األردنية
–
كلية الدفاع الوطني
امللكية األردنية

عمن
ّ

2018/01/21

11

إدارة املخاطر يف الجامعة

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

2018/02/27

12

مظاهر القيادة اإلسرتاتيجية يف
األردن – امللك أمنوذ ًجا

مديرية األمن العام
أكادميية الرشطة امللكية

عمن
ّ

2018/03/17

13

الحوكمة وعالقتها يف األمن
املجتمعي يف إطار الحد من العنف
الجامع

جامعة مؤته بالتعاون مع
مؤسسة أصدقاء األمن
الوطني

عمن
ّ

2018/10/23

14

الحوكمة آلية اإلدارة الرشيدة يف
رسم السياسات واتخاذ القرارات

مديرية األمن العام
أكادميية الرشطة امللكية

عمن
ّ

2018/10/24

17

2017/12/10

2017/12/11

تحليل املفاهيم وتوليف العالقة
بني االبتكار واالخرتاع واإلبداع
والريادة

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

2019/01/07

16

الحوكمة وأخالقيات العمل األمني

مديرية األمن العام
أكادميية الرشطة امللكية

عمن
ّ

2019/10/22

17

دور التخطيط اإلسرتاتيجي يف
سياسات األمن الداخيل

كلية الدفاع الوطني
امللكية األردنية

عمن
ّ

2019/10/24

18

ابعاد ومعاين خطاب جاللة امللك
عبدالله الثاين امام الربملان
االورويب

هيئة شباب كلنا االردن /
مادبا

عمن
ّ

19

آليات تحويل التهديد إىل فرصة
يف اطار إدارة االزمات
جائحة كورونا (أمنوذجاً)

جامعة الرشق األوسط

15

18

عمن
ّ

2020/01/28

2020/11/03

الندوات (حضور ومشاركة)

املحتوى

الجهة الداعية

مكان
االنعقاد

التاريخ

املنهــج الشــمويل لتحقيــق الجــودة
يف التعليــم العــايل ،تحــت رعايــة وزيــر اتحاد الجامعات العربية
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي وأمــن مع املجلس الربيطاين
عــام اتحــاد الجامعــات العربيــة

عمن
ّ

2012/01/12-11

2

مبتابعــة تنفيــذ اســراتيجية وسياســات
الجامعــة

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

2012/04/05

3

تطويــر امتحــان شــهادة الدراســة للثانويــة
العامــة يف االردن بتنظيــم الجمعيــة
االردنيــة للعلــوم الرتبويــة

مدارس الكلية العلمية
االسالمية

عمن
ّ

2012/06/06

4

نــدوة اســبوع القــدس الثقــايف الخامس،
تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء

جامعة الرشق االوسط

عمن
ّ

2013/04/15

5

اســرداد األمــوال املنهوبــة ،تحــت رعايــة
رئيــس النيابــة العامــة.

جامعة الرشق األوسط
كلية الحقوق

عمن
ّ

2014/04/14

6

وضــع الخطــة العرشيــة لالقتصــاد
ا لو طنــي

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

2014/04/19

7

ورشــة عمــل مرصيــة أردنيــة مشــركة عــن
التعــاون التقنــي والبحثــي ،برعايــة رئيــس
الــوزراء.

صندوق دعم البحث
العلمي

عمن
ّ

8

التعليــم اإللكــروين يف الجامعــات
العربيــة بالتعــاون مــع اتحــاد الجامعــات
العربيــة،

جامعة الرشق األوسط

1

19

عمن
ّ

2014/12/22-21

2015/03/11

9

حلقة نقاشــية بعنــوان :حوكمة الجامعات
بحضــور رئيــس هيئــة اعتــاد مؤسســات
التعليــم العــايل وامــن عــام وزارة التعليــم
العــايل والبحــث العلمــي ورئيــس اللجنــة
االكادمييــة /مجلــس التعليــم العــايل
ورئيــس جامعــة فلســطني التقنيــة.

جامعة الرشق األوسط

10

امللتقــى األول للجمعيــة األردنيــة للعلــوم
الرتبويــة بعنــوان :إضــاءات ورؤى لقضايــا
ســاخنة يف التعليــم العــايل ،مبشــاركة
رؤســاء الجامعــات الحكوميــة والخاصــة
 ،وأمــن عــام اتحــاد الجامعــات العربيــة
ومديــر عــام صنــدوق دعــم البحــث
العلمــي

الجمعية األردنية
للعلوم الرتبوية

11

نــدوة بعنــوان :قانــون الــركات املقــرح
لســنة  ،2016بحضــور ممثلــون عــن
وزارة الصناعــة والتجــارة ودائــرة مراقبــة
الــركات ونقابــة املحامــن وغرفــة
التجــارة وعــدد مــن أســاتذة كليــات
الحقــوق يف الجامعــات االردنيــة.

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

12

الــدورة الرابعــة ملنتــدى رؤســاء الجامعــات
العربيــة والصينيــة ،التــي عقدتهــا اتحــاد
اتحاد الجامعات العربية
الجامعــات العربيــة بالتعــاون مــع جامعــة
الزرقــاء.

جامعة
الزرقاء

20

عمن
ّ

فندق
املوفينبك

2016/03/01

2016/04/16-15

2016/05/15

2016/09/28-26

13

مناقشــة الورقــة النقاشــية الســابعة
لجاللــة امللــك عبــد اللــه الثــاين بــن
الحســن ،برئاســة عضــو املحكمــة
الدســتورية و حضــور نخبــة مــن الخــراء
والختصــن واألكادمييــن يف قطاعــي
التعليــم العــام والتعليــم العــايل.

جامعة الرشق األوسط

14

حاميــة اســتمرارية الــركات العائليــة:
تحديــات وقصــص نجــاح ،برعايــة وزيــر
الصناعــة والتجــارة والتمويــن وحضــور
مراقــب عــام الــركات .ومبشــاركة
املديــر التنفيــذي لرشكــة .KPMG

15

حفل إشهار كتاب القدس.

16

منصــة ريــادة األعــال بتنظيــم مــن وزارة
الشــباب مديــر مركــز اعــداد القيــادات مدينة الحسني للشباب
الشــبابية.

عمن
ّ

17

املؤمتــر اإلقليمــي للســياحة يف مــدن
الــرق األوســط ،برعايــة وزيــر الســياحة
عــان
واالثــار وحضــور امــن امانــة
ّ
ومبشــاركة االمــن العــام ملنظمــة
الســياحة العامليــة.

عمن
فندق جراند حياة ّ

عمن
ّ

18

نــدوة :اإلعــام األردين – الواقــع
والتطلعــات املســتقبلية ،برعايــة وزيــر
الدولــة لشــؤون االعــام والناطــق
الرســمي باســم الحكومــة.

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

2017/04/29

فندق كمبنسيك

عمن
ّ

2017/08/19

مركز دراسات القدس
جمعية يوم القدس

عمن
ّ

2017/10/23

21

عمن
ّ

2017/11/14

2017/11/14-13

2017/12/18

19

نــدوة :الطلبــة الوافــدون – نـــحو آفــاق
أرحــب ،برعايــة وزيــر التعليــم العــايل
والبحــث العلمــي ،وحضــور رئيــس هيئــة
اعتــاد مؤسســات التعليــم العــايل
وضــان جودتهــا .ورؤســاء الجامعــات
الحكوميــة والخاصــة

جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

20

النــدوة اإلقليميــة حــول" :الــراث الثقــايف
والحضــاري يف مدينــة القــدس :الواقــع
وزارة األوقاف
والتحديــات" برعايــة وزيــر االوقــاف
والشؤون واملقدسات
والشــؤون واملقدســات االســامية،
اإلسالمية
واملنظمــة االســامية للرتبيــة والعلــوم
والثقافــة (إيسيســكو)

عمن
ّ

21

فلســفة الرتبيــة والتعليــم يف األردن،
بحضــور وزيــر الرتبيــة والتعليــم االســبق و
امــن عــام وزارة الرتبيــة والتعليــم ورئيــس
قســم املناهــج الســابق.

كلية العلوم الرتبوية
جامعة الرشق األوسط

عمن
ّ

22

نــدوة األمــن املجتمعــي – بــن املفهــوم
والتطبيــق ،بحضــور مديــر ادارة البحــث
الجــايئ ومديــر عــام مؤسســة اصدقــاء
االمــن الوطنــي.

أصدقاء األمن الوطني

23

نــدوة جريــدة الدســتور " رؤيتنــا ملواجهــة
صفقــة القــرن" ،بتنظيــم جريــدة الدســتور
وبحضــور شــخصيات سياســية ودينيــة
مــن االردن وفلســطني.

جريدة الدستور و
جامعة الرشق االوسط

22

عمن
ّ

عمن
ّ

2018/02/21

2019/09/11-10

2019/12/24

2019/12/24

2020/03/07

املسؤولية املجتمعية ( منح وتربعات)

الرقم

السنة

املحتوى

1

الفرقة األردنية للفنون الشعبية املرسحية /الرمثا

1993

2

جمعية املجد النسائية للتنمية الشاملة

1994

3
4

عمن اإلعدادية الرابعة
مدرسة ذكور مخيم ّ

1996

محافظة الزرقاء

5

دار الرب بالرباعم الربيئة

1998

6

محافظة املفرق – بلدية بلعام

2001

7

1996

محافظة املفرق – قضاء رحاب

2002

مدرسة رحاب الثانوية الشاملة للبنات
نادي الشعلة للمكفوفني

8

2003

نادي سيدات الجيش العريب األردين
محافظة املفرق -قضاء رحاب

9

لربنامج الوطني للتوعية والتطوير

2006-2002

10

كتيب الرشطي الصغري /مديرية األمن العام

2006/06/20

11

مبادرة مدرستي

2010+2008

12

مركز تطوير األعامل

2012

13

جمعية الصحايب متيم بني أوس الداري الخريية

2019

14

جمعية خليل الرحمن الخريية

2019

15

جمعية أصدقاء املريض /املستشفى األهيل يف الخليل

2019

16

مبادرة صندوق همة وطن (وزارة الصحة)

2020

17

ابناء القوات املسلحة واالجهزة االمنية االردنية

18

وغريها.
23

2020-2009

الدروع والجوائز

الرقم

الجهة املانـحة

املحتوى

1

درع الرشف لألداء االقتصادي املتميز

سمو االمري فيصل /الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

2

درع الرشف للقطاع التجاري يف األردن

سمو االمري فيصل/الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

3

كتاب شكر لرواد العطاء واالنجاز املميز
يف األردن

سمو االمري فيصل/الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

4

جائزة رواد العطاء واإلنجاز واملؤسسات
املتميزة

سمو االمري فيصل/الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

5

درع رواد العطاء واالنجاز واملؤسسات
املتميزة عىل املستوى الوطني

سمو االمري فيصل/الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

6

درع املبادرات املتميزة

سمو االمري فيصل/الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

7

درع حامية الرتاث االردين

جامعة الرشق االوسط

8

درع مؤمتر ومعرض السياحة الرتاثية

بلدية مادبا

9

درع مؤمتر سياسات التنمية السياحية
وتقنيات تحسني املواطنني

بلدية مادبا الكربى

10

درع العمليات الخاصة

قائد العمليات الخاصة املشرتكة

11

درع مركز إدارة األزمات

املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

12

درع جمعية رجال األعامل

جمعية رجال االعامل

13

درع العمليات الخاصة

قائد العمليات الخاىص

14

درع إدارة األزمات

(اللواء الركن د .طالل ملحم)
املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات
24

15

درع الكلية العسكرية

كلية القيادة واألركان

16

درع مؤمتر املدارس

الجمعية الرتبوية االردنية

17

درع املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات

18

درع القوات املسلحة األردنية – الجيش
العريب

القوات املسلحة األردنية – الجيش العريب

19

درع أكادميية الرشطة امللكية

أكادميية الرشطة امللكية

20

درع جمعية الشؤون الدولية

الشؤون الدولية

21

درع KPMG

KPMG

22

درع اتحاد الجامعات العربية

اتحاد الجامعات العربية

23

درع كلية الدفاع الوطني امللكية
االردنية

كلية الدفاع الوطني امللكية االردنية

24

درع شباب كلنا االردن

شباب كلنا االردن

25

درع مديرية االمن العام

مديرية االمن العام

26

درع امللحقية الثقافية بسفارة سلطنة
ُعامن

امللحقية الثقافية بسفارة سلطنة ُعامن

27

عمن البلقاء
درع حويض عدن اىل ّ

جامعة البلقاء التطبيقية

28

درع نادي الحسني الريايض

نادي الحسني الريايض

29

درع اتحاد الجمعيات الخريية ملحافظة
املفرق

اتحاد املفرق

30

درع دائرة قايض القضاه

دائرة قايض القضاه

31

درع اتحاد الكتاب واالدباء االردنني

جمعية اقتصادي العامل الثالث واتحاد الكتاب
25

32

درع مجمع ليبيا للدراسات املتقدمة

مجمع ليبيا للدراسات املتقدمة

33

درع كالم للبحوث واالعالم

كالم للبحوث واالعالم

34

درع اكادميية الرشطة امللكية

اكادميية الرشطة امللكية

35

درع مديرية األمن العام

مدير مديرية األمن العام

36

درع كلية امللك حسني الجوية

كلية امللك حسني الجوية

37

درع مديرية االمن العام /اكادميية
الرشطة األردنية

اكادميية الرشطة امللكية

38

غريها

عدة جهات

26

كتب شكر
الرقم

املحتوى

الجهة املانـحة

التاريخ

1

كتاب شكر

سمو االمرية زين بنت الحسني دار الرب بالرباعم الربيئة

1998/4/9

2

شهادة تعامل بنيك

البنك العريب

2000/07/06

3

شهادة تعامل بنيك

البنك العريب

2002/01/21

4

جائزة الرشف للتطوير
واإلنجاز املميز يف
األردن

عطوفة رئيس الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

2002/01/24

5

كتاب شكر

عطوفة مدير االمن العام

2004/04/08

6

كتاب شكر

عطوفة مدير االمن العام

2006

7

جائزة التميز يف خدمة
االقتصاد الوطني وبناء
النهضة األردنية الشاملة

الربنامج الوطني للتوعية والتطوير رئيس

2006-2004

8

شهادة تعامل بنيك

البنك العريب

9

كتاب شكر ملرشوع
املبادرات اإلدارية

2005/03/24
2005/04/06

الربنامج الوطني للتوعية والتطوير

2005/07/30

10

كتاب شكر

مكتب جاللة امللكة رانيا العبد الله مبادرة مدرستي

2008/06/29

11

كتاب شكر

عطوفة مديرة مبادرة مدرستي

2010/03/04

12

شهادة تعامل بنيك

البنك العريب

13

شهادة تعامل بنيك

البنك العريب

14

كتاب شكر

معايل رئيس الديوان املليك الهاشمي

2011/08/28
2013/04/01
2014/04/02
2013/04/30

27

15

World Leader
Business Person

االتحاد العاملي لألعامل

2014/09/28

16

كتاب شكر

معايل رئيس الديوان املليك الهاشمي

2015/02/15

17

شهادة شكر

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

2015/08/03

19

شهادة شكر

بنك كابيتال

2015/08/03

18

شهادة شكر

البنك األهيل

20

شهادة شكر

البنك العريب

22

كتاب شكر

عطوفة رئيس هيئة االركان املشرتكة

21

23
24

25

26

كتاب شكر

2015/08/03
2015/08/04

عطوفة رئيس الجمعية األردنية للبحث العلمي

2015/11/17

كتاب شكر

معايل رئيس الديوان املليك الهاشمي

2017/04/23

كتاب شكر

معايل وزير الرتبية والتعليم

2017/07/02

كتاب شكر

2017/06/04

عطوفة امر كلية الدفاع الوطني امللكية األردنية

2017/08/29

عطوفة امر كلية الدفاع الوطني امللكية األردنية

2017/10/30

30

كتاب شكر

مديرية الرتبية والتعليم /لواء الجيزة /منطقة البادية
الوسطى /وزارة الرتبية والتعليم

2017/11/23

31

كتاب شكر

عطوفة مدير عام دائرة مراقب الرشكات

2017/12/04

32

كتاب شكر

عطوفة نائب سمو االمري املركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات

2017/12/11

33

كتاب شكر

عطوفة قائد سالح الجو املليك

2017/12/14

34

شهادة شكر وتقدير

سعادة رئيس جامعة الرشق األوسط

2017/11/26
لغاية
2017/12/11

35

كتاب شكر

سمو االمرية سمية بنت الحسني رئيس الجمعية
العلمية امللكية

2018/01/24

27

28
29

كتاب شكر

معايل رئيس الديوان املليك الهاشمي

2016/10/27

كتاب شكر

كتاب شكر
كتاب شكر

معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي
معايل وزير السياحة واآلثار

28

2017/10/19

2017/11/16

36

كتاب شكر

معايل رئيس الديوان املليك الهاشمي

2018/03/25

37

كتاب شكر

دولة رئيس مجلس األعيان

2018/03/29

38

كتاب شكر

دولة رئيس هيئة النزاهة وكافحة الفساد

2018/04/02

39

كتاب شكر

معايل رئيس جمعية الشؤون الدولية

2018/05/21

40

شهادة تقدير

سعادة نقيب املحامني االردنيني

2018/12

41

شهادة شكر وتقدير

جامعة الرشق األوسط –
مؤمتر (الوعي اإلسرتاتيجي والحوكمة)

2019/04/02-01

42

كتاب شكر

معايل رئيس الديوان املليك الهاشمي

2019/04/24

43

كتاب شكر

معايل وزير الصحة الدكتور سعد جابر

2020/04/09

44

كتاب شكر

معايل حمدي الطباع رئيس جمعية رجال االعامل
االردنيني

2020/04/21

45

كتاب شكر

دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز

2020/06/24

46

كتاب شكر

معايل وزير الصحة الدكتور سعد جابر

2020/07/22

47

كتاب شكر

معايل وزير العمل نضال البطاينة

2020/07/08

48

كتاب شكر

عطوفة املدير التنفيذي ملؤسسة ويل العهد

2020/08/04

49

غريها

عدة جهات

29

