
 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, Date: 05/11/2016 

 

 

1-12 

 

 

                                                                                                 9/9/2020: التاريخ

                                                                                                                                                                                   
                                                                     

 الشخصية المعلومات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مدة الدراسة الجامعة البلد
 

 الدرجة التخصص الدقيق

بكالوريوس إدارة  علوم تجارية 1987 جامعة بغداد العراق
عمالا   

 –االدارة االستراتيجية  2001-1998 جامعة بغداد عراقال
 تفكير أستراتيجي

ماجستير إدارة 

 اعمال

إدارة أستراتيجية  2006-2002 جامعة بغداد العراق

 الموارد البشرية

دكتوراه إدارة 

 اعمال
 
 

 

 االستاذ الدكتور أحمد علي صالح 
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 التدريسية اتالخبر

     

 العمل مدة  الرتبة االكاديمية  المؤسسة  القسم / الكلية  البلد

عمادة معهد التدريب والتطوير  االدارة العراق 

 التربوي

 1992 محاضر 

عمادة معهد التدريب والتطوير  االدارة العراق

 التربوي

 1994 رئيس قسم 

كلية االدارة واالقتصاد جامعة  إدارة االعمال العراق

 بغداد

 1998 مدرس 

ارية كلية االقتصاد والعلوم االد إدارة االعمال االردن 

 جامعة الزيتونة االردنية –

 استاذ  مساعد 

 أستاذ مشارك

2006 

2012 

جامعة الشرق  –كلية االعمال  إدارة االعمال االردن

 االوسط

 2014 أستاذ مشارك 

 

    

جامعة الشرق  –كلية االعمال  إدارة االعمال االردن

 االوسط

 2018 أستاذ 

 

 
 أخرى خبرات

 

 مدة العمل  الرتبة االكاديمية ؤسسةالم القسم / الكلية البلد

إدارة التدريب   العراق

 واالستشارات 

المركز الوطني للتخطيط والتطوير 

 االداري 

-1998 خبير أستشاري

2006 

-2001 خبير أستشاري  شركة السمنت العراقية  إدارة الموارد البشرية  العراق

2002 

-2001 خبير أستشاري  قيةشركة النسيج العرا التخطيط االستراتيجي  العراق

2003 

-200 خبير أستشاري كلية االعالم  التخطيط االستراتيجي العراق

2003 

-2005 خبير أستشاري  شركة االصباغ الحديثة  التظيم واالنتاجية  العراق 

2006 
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 والمؤلفات المنشورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت
 

     

 المؤلفون العنوان المجلة دالعد سنة النشر
 )بالترتيب(

1992 1 
 اإلقتصاد 

دور تدريب القوى العاملة في 

 معالجة مشكالت إدارة التخزين

 أحمد علي صالح

 العلوم اإلقتصادية واالدارية 4 1998

 

إستخدام المصغرات الفيلمية في 

تبسيط إجراءات العمل اإلداري في 

 جامعة بغداد

 ذهبي جاسم ال –احمد علي صالح 

1998 5 
 العلوم اإلقتصادية واالدارية

 

العوامل المؤثرة على انتاجية 

الموارد البشرية العاملة في إدارة 

 المخازن

عادل  –أحمد علي صالح 

 المعاضيدي 

 العلوم اإلقتصادية واالدارية 19 1999

 

بناء مقياس الخالقيات الوظيفة 

 العامة
 أحمد علي صالح –جاسم الذهبي 

مجلة العراقية للعلوم ال 4 2000

 االدارية

 

تصميم برنامج تدريبي للمفتشين 

التربويين في ضوء متطلبات 

 الوظيفة

 أحمد علي صالح

2004 51 
 مجلة االدارة واالقتصاد

 

الخصخصة والهندرة: وجهان 

لعملة واحدة أم إحدهما محفز لقيام 

 اآلخر

 أحمد علي صالح  -صباح النجار 

2005 13 
 والمالية العلوم االدارية

 

االنفاق على رأس المال الفكري 

وأثره في نجاح المنظمات 

 الصناعية

 أحمد علي صالح  -عادل حرحوش 

2005 40 

 العلوم اإلقتصادية واالدارية

 

الخيارات االستراتيجية المقترحة 

لمنظمات االعمال العربية في 

مواجهة تحديات القرن الحادي 

 والعشرين

 أحمد علي صالح 

2006 1 
 لمجلة العربية لإلدارةا

 

تحليل معطيات العالقة االرتباطية 

بين نظام معلومات الموارد البشرية 

 ورأس المال الفكري

 أحمد علي صالح -عادل حرحوش 

2006 4 
 الدراسات المالية والتجارية

 

التصور المستقبلي لنوافذ الشراكة  

االستراتيجية بين مؤسسات التعليم 

 والمنظمات

 أحمد علي صالح - نعمة الخفاجي

2008 14 
 العلوم اإلقتصادية واالدارية

 

اضواء وآراء حول واقع ومستقبل 

ادارة الموارد البشرية صعبة 

 المراس في منظمات االعمال

 أحمد علي صالح –سعد العنزي 

2009 25 

 العلوم االقتصادية

 

تصميم مصفوفة لتقنيات ادارة 

التغيير مستندة الى سمات التنافس 

 ي.المعرف

 

 

 

أحمد علي صالح  -طاهر الغالبي   



 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, Date: 05/11/2016 

 

 

4-12 

 

 الباحث االعالمي 5 2009

 

تشخيص واقع االنماط الريادية عند 

 المرأة العراقية

 احمد علي صالح 

الغري للبحوث االقتصادية  3 2009

 واالدارية

 

غياب بعض الممارسات االدارية 

 وآثره في مستوى الخدمات

 علي السوداني  –احمد علي صالح 

2010 55 

مجلة أتحاد الجامعات 

 العربية

أفكار وآليات لإلستثمار في رأس 

المال البشري األكاديمي العراقي 

في الخارج: دراسة استطالعية في 

 األردن

عبد الستار  –احمد علي صالح 

 حسين يوسف 

2010 120 
 مسقط  –دورية االداري 

المفهوم العلمي  –إدارة الموهبة 

 واالستراتيجي

 علي السوداني –احمد علي صالح 

2010 25 

 مجلة جامعة القدس المفتوحة 

تقويم برامج التدريب البيئي في 

-ISOأطار الموصفة العالمية 

 دراسة تجريبية 14001

 احمد علي صالح 

2010 5 
مجلة البحوث المالية 

والتجارية / كلية التجارة 

 جامعة بورسعيد  

دورالحاضنات في تعزيز المشاريع 

 الريادية

سيات نظرية ووقائع ميدانية أسا – 

- 

محمد  –احمد علي صالح 

 المبيضين 

2011 2 
مجلة االدارة العامة / معهد 

 االدارة العامة الرياض  

إدراك المديرين الستراتيجة وزارة 

البيئة االردنية واثره في الكفاءة 

 البيئية

 طاهر الغالبي  –احمد علي صالح 

مجلة ابحاث أقتصادية  9 2011

/ جامعة محمد بن  وإدارية

بسكرة  -خيضر   

مستوى ممارسة التمكين االداري 

وعالقته بتجسيد االهداف 

 االستراتيجية 

محمد  –احمد علي صالح 

 المبيضين

2012 1 
المجلة االردنية للعلوم 

جامعة العلوم –التطبيقية 

 التطبيقية /عمان  

مساهمة الذكاء التنافسي في تجنب 

المنافسة  فخ البقع العمياء في تحليل

دراسة إستكشافية في شركات –

  -الصناعة الدوائية في االردن 

خالد بني  –احمد علي صالح 

 حمدان

2013 1 

مجلة دراسات الجامعة 

 االردنية   

القيادة االدارية بين التبادلية 

والتحويلية وأثرها في تنفيذ 

االهداف االستراتيجية لوزارة البيئة 

 االردنية

حمد م –احمد علي صالح 

 المبيضين

المجلة العربية لالدارة  2 2013

المنظمة العربية للتنمية 

 االدارية  

دراسة أستطالعية لخصائص 

الرياديين العرب وأثرها في 

 تحديات التنافسية العالمية

 احمد علي صالح 

2014 2 

The Journal of Applied 

Business Research  

 

 

The Impact Of Talent 

Management In Enhancing 

Organizational Reputation: 

An Empirical Study On The 

Jordanian 

Telecommunications 

Companies. 

 لؤي الناجي  –احمد علي صالح 

2014 4 

International Review of 

Management and 

Business Research ,  

Impact of Strategic Thinking 

and Strategic Agility on 

Strategic Performance: A 

Case Study of Jordanian 

Insurance Industry 

Companies 

 لؤي الناجي  –احمد علي صالح 
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2015 7 

International Journal of 

Economics, Commerce 

and Management 

,United Kingdom Vol. 

III, Issue 12, December 

2015 

THE ROLE OF 

KNOWLEDGE 

MANAGEMENT IN 

DEVELOPING THE 

CHARACTERISTICS OF 

ENTREPRENEURIAL 

ORGANIZATION 

ENTREPRENEUR STYLES 

AS MODERATOR 

VARIABLES (APPLIED 

STUDY IN 

THE JORDANIAN 

PHARMACEUTICAL 

MANUFACTURING SECTOR 

هنادي سالمة  –احمد علي صالح 

محمد خير ابو  –هيثم حجازي  –

 زيد 

2015 12 

International Journal of 

Small Business and 

Entrepreneurship 

Research 

 

THE ROLE OF STRATEGIC 

INTELLIGENCE IN THE 

DEVELOPMENT OF 

MANAGERS 

COMPETENCIES 

PORTFOLIO 

A STUDY WITH 

REFERENCE JORDANIAN 

COMMERCIAL BANKS 

منال عبد  –احمد علي صالح 

 الرحمن

2017 1 British Journal of 

Science 

 

 

Building a Model to Measure 

Strategic Thinking from the 

Perspective of Arab Chiefs 

Executives -A Qualitative 

Study 

نور غزوان  –احمد علي صالح 

 آغا

2017  

6 

International Journal of 

Economics & 

Management Sciences 

Women’s Leadership 

Characteristics and Its 

Impact in Developing the 

Psychological Capital: Test 

of the Moderating Role of 

Experience Power  

 

 مريم الدليمي –احمد علي صالح 

2017 21 
 مجلة ابحاث أقتصادية وإدارية 

بناء أنموذج لحوكمة التحالفات 

 االستراتيجية 
 احمد علي صالح 

 مقبول للنشر  2017

المجلة  كتاب

-28في  119

12-2017 
 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 

Cultural Intelligence and 

Organizational Capabilities: 

An Appraisal of Jordanian 

Commercial Banks 

 

فراس الشلبي  –احمد علي صالح 

 محمد الحاللمة  –

 مقبول للنشر 2017

International Journal of 

Economic Perspectives 

"Biographical Analysis and 

its Impact on Organizational 

Health: Testing the 

Mediating Role of Selection 

Procedures" 

 احمد علي صالح 

( 38المجلد ) 2018

 (2العدد)

مجلة اتحاد الجامعات العربية 

 للبحوث في التعليم العالي 

 

 

نماذج حوكمة الجامعات وأثرها في 

 التوجة االستراتيجي  بناء

دراسة تطبيقية في الجامعات  -

 –الخاصة االردنية في مدينة عّمان 

نضال  –احمد علي صالح 

 الصالحي
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 2018 

 

Vol 

XXVI, 

No. 

30, 

2018 

Transylvanian Review 

Strategic Awareness and its 

Impact on Strategic Risks: 

Open Book Management 

Practices (OBMp) as 

modera   g 

 منى الخطيب –احمد علي صالح 

 

 2019 

IGI 

Global  

ISSN:

2327-

350X 

EISSN

:3518 

Strategic Thinking 

planning ,and 

Management practice 

in the Arab World 

Strategic Human Resources 

Management : Strategies in 

Iraq and Jordan  

 

 احمد علي صالح 

 

2020  ,Vol. 

24, 

Issue 

10, 

2020 

ISSN: 

1475-

7192 

International Journal of 

Psychosocial 

Rehabilitation 

 

Servant leadership and its 

impact on social loafing: 

organizational happiness as 

moderating 

 أريج فايق حجازين  –احمد علي صالح 

 

   

 

 المؤتمرات
 
 

 
 

 

 المؤلفون العنوان المؤتمر البلد/المدينة التاريخ
 )بالترتيب(

 المعرفة واقتصاد االعمال ذكاء عّمان –االردن  2012
 حول الشركات في المديرين تصورات
 االعمال لذكاء المفاهيمي االطار

 –احمد علي صالح 
 محمد المبيضين

 بسكرة –الجزائر  2015
 واردالم تسيير حول الرابع الملتقى

 البشرية
 الجزائر في

 إدارة في عالمية تجارب على تحليلية نظرة
 البشرية الموارد

 –احمد علي صالح 
 نور الدين حامد

 عّمان –االردن  2017
 في للحوكمة الدولي المؤتمر

 العالي التعليم مؤسسات

 بناء في   وأثرها الجامعات حوكمة نماذج
دراسة االستراتيجي التوجة  

ةالردنيا الجامعاتالخاصة في تطبيقية  
 – عّمان مدينة في

 –احمد علي صالح 
 نضال الصالحي

 

 االردن -عّمان  2019

رق المؤتمر الدولي الثاني لجامعة الش
االوسط المحكم : الوعي 
 اإلستراتيجي والحوكمة

2019 

قياس الوعي اإلستراتيجي لدى المديرين في 
 قطاع المحروقات في االردن 

 –احمد علي صالح 
 منى الخطيب 

 

 
 الكتب

 
 

 

 المؤلفون العنوان الناشر الطبعة التاريخ
 )بالترتيب(

احمد  –زاهد عبد الحميد  مبادئ اإلدارة وتنظيم المكتب شركة آب للطباعة / بغداد 1 1993

 علي صالح 

شركة الخلود للطباعة /  1 1993

 بغداد

احمد  –عصام الدباغ  إدارة األفراد

 علي صالح 

للتنمية المنظمة العربية  1 2003

 اإلدارية / القاهرة

رأس المال الفكري: طرق قياس وأساليب  

 المحافظة عليه

احمد  –عادل حرحوش 

 علي صالح 
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2009 1 
 دار اليازوري للنشر/ عمان

منظور سلوكي  -إدارة األعمال الدولية

 وإستراتيجي

احمد  –زكريا الدوري 

 علي صالح 

2009 1 
 دار اليازوري للنشر/ عمان

المال الفكري في منظمات  إدارة رأس

 اإلعمال 

احمد  –سعد العنزي 

 علي صالح 

2009 1 
 دار اليازوري للنشر/ عمان

الفكر اإلستراتيجي وإنعكاساته على نجاح 

 منظمات األعمال

احمد  –زكريا الدوري 

 علي صالح

2009 1 
 دار اليازوري للنشر/ عمان

إدارة التمكين واقتصاديات الثقة في 

 الثالثة منظمات اآللية

احمد  –زكريا الدوري 

 علي صالح

2010 1 
دار وائل للنشر والتوزيع / 

 عمان

التطوير التنظيمي: مدخل تحليلي للمفاهيم 

والعالقات، اإلستراتيجيات والعمليات، 

 المناهج والتقنيات

احمد  –طاهر الغالبي 

 علي صالح 

2010 1 
دار وائل للنشر والتوزيع / 

 عمان

: منهج التميز االدارة بالذكاءات

 االستراتيجي واالجتماعي للمنظمات

 –احمد علي صالح 
 –بشرى السامرائي 

 ابراهيم خليل الطائي  

دار وائل للنشر والتوزيع /  1 2012

 عمان

مدخل منهجي –إدارة االعمال الدولية 

 -متكامل

 احمد علي صالح 

حميد  –مد علي صالح اح والمواهب الجدارات إدارة دار اليازوري للنشر/ عمان 1 2015

 عبد النبي 

 احمد علي صالح  إدارة رأس المال البشري  دار اليازوري للنشر/ عمان 1 2015

–احمد علي صالح  القيادة االستراتيجية  دار اليازوري للنشر/ عمان 1 2019
 ابراهيم خليل الطائي 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 عضو لجنة وضع استراتيجية التعليم العالي في العراق . -
 عضو )زائر( جمعية المدربين االردنيين . -

 

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 

 اللجنة/المؤتمر/المجلة الرقم

 رئيس وحدة إعداد الخطة االستراتيجية على مستوى جامعة الشرق االوسط   1

ة المخاطر على مستوى جامعة الشرق االوسط  رئيس لجنة إدار 2  

 رئيس لجنة الدراسات العليا )اللجنة العلمية( في قسم إدارة االعمال  / جامعة الشرق االوسط   3

 منسق الدراسات العليا لكلية االعمال/ جامعة الشرق االوسط   4

   عضو لجنة الخطة االستراتيجية لكلية االعمال/ جامعة الشرق االوسط 5

 عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوكمة االلكترونية والمدينة الذكية )جامعة الشرق االوسط( 6

العربية( عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للحوكمة في مؤسسات التعليم العالي )جامعة الشرق االوسط واتحاد الجامعات 7  

بسكرة / الجزائر  –ة جامعة محمد بن خيضر عضو اللجنة العلمية  لملتقى تسيير الموارد البشري 8  

العراق –جامعة البصرة  –عضو هيئة تحرير مجلة دراسات إدارية  9  

بسكرة / الجزائر  –جامعة محمد بن خيضر –عضو اللجنة العلمية لتحرير مجلة ابحاث اقتصادية وادارية  10  

  )جامعة الشرق االوسط وجمعية القيادات االردنيةعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر التدريب واثره على التشغيل  11
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 عضو المركز االوربي للتدريب وتطوير البحث )المملكة المتحدة( 12

 عضو اللجنة العليا المشرفة  للنوعية وضمان  الجودة   في   جامعة الشرق االوسط          13
 

 
 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ــ

 جامعة الشرق االوسط  –دورة طرائق التدريس  -
 دورة  معايير ضمان الجودة -

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ورات معهد التدريب في الخدمة وتطوير التعليم.د

 دورات موظفي القيادة لوزارة التربية والتعليم.

 ير التربوي.دورات موظفي القيادة في المركز الوطني للتخطيط والتطو

 دورات التطوير والتأهيل في مركز التدريب والعمل / وزارة الصناعة.

 دورات التطوير والتأهيل في مركز التدريب التجاري / وزارة التجارة.

 دورات التطوير والتدريب في المكتب االستشاري في كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد.

  الشرق االوسطجامعة  -دورة التخطيط االستراتيجي 

 جامعة الشرق االوسط –ورش عمل في إعداد الخطة التنفيذية 

 جامعة الشرق االوسط -ورش عمل في إعداد خطة العمل 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 اإلدارة االستراتيجية والتفكير االستراتيجي -

 إدارة الموارد البشرية االستراتيجية -

 ري.رأس المال الفكري والبش -

 اهبإدارة المو -

 التطوير التنظيمي -

 إدارة األعمال الدولية -

 إدارة المدن الذكية -

 
 

 اللغات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللغة العربية . -

 اللغة االنجليزية . -

 
 

 أخرى نشاطات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدربين األردنيين جمعية -محاضرات تطوعية في التخطيط االستراتيجي  -
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 عليها حصل التي الجوائز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ

 

 الجهة المانحة/البلد الجائزة السنة الرقم
نوع 
 6الجائزة 

1 2014 
شهادة تقديرية ودرع لالساتذة المتميزين العراقيين 

 العاملين في الجامعات االردنية .
رة سفا –الملحقية الثقافية العراقية 

 جمهورية العراق /عّمان
 عينية

2 2015 
شهادة تقديرية للمساهمات العلمية البارزة في 

 مؤتمر الموارد البشرية .

عميد كلية العلوم االقتصادية 

جامعة والتجارية وعلوم التسيير 
بسكرة /  –محمد بن خيضر 
 الجزائر

 عينية 

3  2017 
شكر وتقدير للجهود العلمية والبحثية وخدمة 

 تمع .المج
رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق 

 عّمان / االردن –االوسط 
 عينية

4 2017 
شهادة تقديرية ودرع جامعة الشرق االوسط 

للمساهمة الفاعلة في تطوير برامج الدراسات 
 العليا في كلية االعمال تدريساً واشرافاً .

 –رئيس جامعة الشرق االوسط 
 عّمان / االردن 

 عينية

5  2017 
كر للجهد المتميز في لجنة الدراسات كتاب ش
 العليا .

رئيس قسم إدارة االعمال جامعة 
 عّمان / االردن–الشرق االوسط 

 عينية

 كتاب شكر لتحكيم  ابحاث المؤتمرات العلمية  2017 6
عميد الدراسات العليا والبحث 
–العلمي جامعة الشرق االوسط 

 عّمان / االردن
 عينية

7  2017 
الواضح في تنسيق الدراسات  كتاب شكر للجهد

 العليا في كلية االعمال .
عنيد كلية االعمال جامعة الشرق 

 عّمان / االردن–االوسط 
 عينية

8  2017 
كتاب شكر وتقدير للحهود المتميزة في البحث 

 العلمي .
 عينية المحلق الثقافي العراقي في عّمان 

9  2019 
د في إعداكتاب شكر وتقدير للحهود المتميزة 

الخطة اإلستراتيجية لبلدية مادبا الكبرى 
 واالشراف عليها .

 عينية  بلدية مادبا الكبرى 

 

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدرجة اسم الطالب الموضوع الجامعة السنة

2014 
 الزيتونة
 االدنية

أثر إدارة عالقات الزبون على الوالء 
وني في القطاع المصرفي االردنيالزب  

 هبة حميد الطائي
ماجستير إدارة 

 اعمال

2015 
الشرق 
 االوسط

Career Path Strategy and its 
Impact on Burnout: Test of the 

Moderating Role of Organizational 
Socialization 

-An Empirical Study on the 
Jordanian Insurance Companies- 

باسل بيوكمعتز   ماجستير إدارة اعمال 

2016 
الشرق 
 االوسط

 في اوأثره التنظيمي التطوير استراتيجية
االستراتيجية األهداف تحقيق  

ميالتنظي للتعلّم الوسيط الدور اختبار -  - 
 ةاألدوي صناعة شركات على ميدانية دراسة

األردن في  

أحمد جميل نضال  ماجستير إدارة اعمال 
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2016 
الشرق 

طاالوس  

 في وأثرها التنظيمية المناعة نظم
األزمات إدارة استراتيجيات  

 المعلومات لنظم الوسيط الدور اختبار
 االستراتيجية

 الصناعات شركات على ميدانية دراسة -

األردنية الغذائية  – 

عثمان رياض 
 عبدالمجيد

 ماجستير إدارة اعمال

2016 
الشرق 
 االوسط

 تعزيز يف التنافسي اإلبداع استراتيجيات أثر
 جياتكنولو شركات في التنافسية القدرات
 متغير المواهب إدارة األردن في المعلومات

 وسيط

 ماجستير إدارة اعمال حسن نزال

2016 
الشرق 
 االوسط

 في رهاواث التكنولوجي للتغير الدافعة العوامل
البشرية الموارد تنوع إدارة ممارسات  

يتيجاالسترا للتجديد الوسيط الدور أختبار  
 من مختارة عينة في استكشافية دراسة

االردن في الثقافات متعددة شركات  

مسعد قيس  ماجستير إدارة اعمال 

2016 
الشرق 
 االوسط

 ويرتط في وأثرها النسوية القيادة خصائص
 المعدل الدور إختبار:  النفسي المال رأس

الخبرة لقوة  
 يف المرؤوسين نظر وجهة من تحليلية دراسة

عّمان في الخاصة مالتعلي مدارس  
 
 

 عباس سلمان مريم
 الدليمي

 ماجستير إدارة اعمال

2017 
الشرق 
 االوسط

 في األعمال لقادة السلوكية الذخيرة دور
 ستيكالبال مصانع في االستراتيجي اإللتزام

 يةالحاكم هيكل فاعلية: عمان في الصناعية
معدل كمتغير  

 محمد سعيد ريهام
 صباح

 ماجستير إدارة اعمال

1520  

جامعة 
العلوم 
 االسالمية
 العالمية

 يةالبشر الموارد أداء تقييم نظام موضوعية
سلوك في وأثرها  

 وبألسل الوسيط الدور: التنظيمية المواطنة

360 الراجعة التغذية  
الجامعات في ميدانية دراسة -درجة   

األردنية الخاصة - - 

 اللطيف عبد ميساء
النسور محمد  

دكتوراه فلسفة  
لإدارة اعما  

2017 
الشرق 
 االوسط

 السمعة يف والتطوير البحث استراتيجيات أثر
 ةلخريط الوسيط دور اختبار: التنظيمية

 يةاألدو شركات على ميدانية دراسة -المعرفة
 -األردنية

 علي حسين بشرى
 أحمد

 ماجستير إدارة اعمال

2017 
الشرق 
 االوسط

 البشرية الموارد إدارة ممارسات أثر
التميز إستدامة في اإلستراتيجية  

متغيراً  التنظيمية المعمارية بوجود  
 القطاع شركات على ميدانية وسيطا دراسة

 بدع الملك بجائزة الفائزة الخاصة الصناعي
 يرةاألخ الخمسة للدورات للتميز الثاني هللا

(2005-2015)  

 هادي حسن ريم
 الشمري

 ماجستير إدارة اعمال

2017 
 الشرق
 االوسط

 تخطيط نحو العليا اإلدارات اتجاهات
: بةالموه مال رأس بناء في وأثرها السيناريو

وسيط كمتغير األداء إدارة  
 األردنية الجامعات في إختبارية دراسة

األردن -عمان العاصمة في الخاصة  

العال عبد محمد أحمد  ماجستير إدارة اعمال 

2017 
 الشرق
 االوسط

 الصحة في وأثره الذاتية السير تحليل
 اتإلجراء الوسيط الدور اختبار :التنظيمية

 اإلختيار
آغا غزوان نور  ماجستير إدارة اعمال 
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 في ملةالعا التجارية البنوك في ميدانية دراسة
عمان مدينة ضمن األردن  

2017 
 الشرق
 االوسط

 يف وأثرها التعويضات إدارة استراتيجية
 دلالمع الدور أختبار: المواهب على المحافظة

الروحي المال لرأس  
 يف العاملين نظر وجهة من تحليلية راسةد

عمان-األردن في االسالمية البنوك  

أحـمــد درع مـحـمـد  ماجستير إدارة اعمال 

2017 
 الشرق
 االوسط

 الخيارات في األعمال أنموذج عناصر أثر
العالمية لألسواق للدخول االستراتيجية  

-  سويقالت الستراتيجية الوسيط دور اختبار

 -الدوائي
 األردنية الشركات على ميدانية دراسة
عمان بورصة في المدرجة االدوية لصناعة  

 سعيد أبي مصطفى
جي الديوه احمد  

 ماجستير إدارة اعمال

2017 
 الشرق
 االوسط

 ياتسلوك على العمل عالقات إستراتجية أثر
 المعدل الدور: العمل مكان في التنمر
 في ميدانية دراسة بالتجوال اإلدارة لممارسات

عّمان في نجوم الخمس قفناد  
 
 

 خشادور شانت سارين
 دمرجيان

 ماجستير إدارة اعمال

2018 
 الشرق
 االوسط

 التحقق من الدور الوسيط لرشاقة الموارد
اسي البشرية في أثر عناصر اإلنحراف السد
قارنة الرشيق على الميزة التنافسية: دراسة م

 بين مستودعات
 القوات المسلحة الملكية البحرينية

ن عبد الجليل غسا  ماجستير إدارة اعمال 

2018 
 الشرق
 االوسط

Strategic Awareness and its 
Impact on Strategic Risks 
The Moderating role of Open 
Book Management 

Practices (OBMp))A Field Study on 
the Fuel Distributer Companies in 
Jordan 

 

لماجستير إدارة اعما منى الخطيب  

2018 
 الشرق
 االوسط

 
ي الدور الوسيط لرأس المال االستراتيجي ف

نافسيأثر التعلّم االستراتيجي على األداء الت   
ملة في دراسة ميدانية في البنوك التجارية العا

 االردن ضمن مدينة عمان

 ماجستير إدارة اعمال حنين وادي البياتي

  

2019 
 الشرق
 االوسط

 
Strategic Leadership Styles and its 

Impact on Disaster Management 
 :The Moderating Role of Strategic 

Knowledge A Field Study on the 
Arab Red Crescent and Red Cross 
Societies 

 ماجستير إدارة اعمال  علي فؤاد الدوركي 

 

  

2020 
 الشرق
 االوسط

Servant Leadership and Its Impact 
in Reducing Social Loafing 
Test of the Moderating Role of 
Organizational Happiness 
-A Field Study on the Private 

 ماجستير إدارة اعمال أريج فايق حجازين 
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Hospitals in Amman - 
 

2020 
 الشرق
 االوسط

أثر رأس المال المهني على الميزة التنافسية 
البشرية قابليات إدارة الموارد  المستدامة 

دراسة ميدانية على شركات  متغير وسيط
الصناعات اإلنشائية المتخصصة في 
 الصناعات الخرسانية في مدينة عّمان

 محمدزهراء جعفر
 االنباري 

 ماجستير إدارة اعمال

 

2020 
 الشرق
 االوسط

Dynamic Capabilities and its 
Impact on Strategic Myopia 
Test of the Moderating role of 

Social Media A Field Study on the 
Fuel Distributer Companies in 
Jordan. 

 ماجستير إدارة اعمال راكان الصرايرة 

2020 
 الشرق
 االوسط

الدور الوسيط لرأس المال السياسي المنظمي 
في أثر الذكاء التنافسي على االنجراف 

دراسة ميدانية في البنوك  االستراتيجي
 دنية في مدينة عّمانالتجارية األر

ياسر إبراهيم مراد 
 البياتي

 ماجستير إدارة اعمال

2020 
 الشرق
 االوسط

أثر االرتجال االستراتيجي على إدراك 
الالتأكد البيئي : استراتيجية إدارة المعرفة 

دراسة ميدانية في شركات  متغير معدل
 -األغذية في االردن في مدينة عّمان 

ر إدارة اعمالماجستي سعد علي عبدالمجيد  

 

 
 المعرفون
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