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 12.9.2020التاريخ 

 

 

 د. دينا احمد عوض الخضري 
 

 

 الشخصية المعلومات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أستاذ مساعد في قسم إدارة األعمال: المسمى الوظيفي
 استاذ مساعد:الرتبة األكاديمية

 مصر-15/10/1982:تاريخ الوالدة ومكانها
 اردنية:الجنسية
 اسكان سلطة المصادر–طريق المطار :العنوان

 00962795182049:رقم الهاتف
 Dalkhodary@MEU.edu.jo:اإللكتروني البريد

 

 العلمية المؤهالت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 (إلى-من)
 البلد الجامعة

 2008-2012 ادارة االعمال الدكتوراة
جامعة عمان 

 العربية
 االردن 

 االردن NYITجامعة  2005-2007 ادارة االعمال الماجستير 

 االردن  جامعة اليرموك  2000-2004 ادارة االعمال  البكالوريوس
 

 

 التدريسية الخبرات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد الكلية/القسم المؤسسة

 أستاذ مساعد لآلن -2019من 

جامعة الشرق 

 األوسط
 األردن-عمان األعمال
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 االردن  االعمال  جامعة االسراء استاذ مساعد سنوات  4

     

 البحرين االعمال المملكة جامعة استاذ مساعد  سنوات  3

 

 أخرى خبرات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

المركز الوظيفي 

 االداري 

 المدة )من ـــ إلى( المدينة  القسم االداري اسم المؤسسة 

مستشارة تطوير 

 اداري 
 بنك القاهرة عمان

 التطوير التنظيمي 

 و اعادة الهيكلة
 2018 االردن-عمان

 

مستشارة تطوير 

 اداري 

  2017 االردن-عمان  التطوير التنظيمي معهد االداره العامه  

مستشارة تطوير 

معايير  –اداري 

 االداء الحاسمه 

شركة الشامي 

 للبصريات 

 

 

معايير االداء 

الحاسمه لالقسام 

الرئيسه في 

 المؤسسه

  2017 االردن-عمان 

مستشاره تطوير 

 اداري 

 

 

شركة اسيا 

 للصناعات الدوائيه

 

 

  

اداره الموارد 

 البشريه 
 2013 سوريا  –حلب 

مديرة اداره 

 الموارد البشريه 
 جامعه نيويورك 

ادارة الموارد 

 البشريه 
 2004-2013 االردن-عمان 
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 والمؤلفات المنشورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 المؤلفون
 

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

 د.زيد سعيدات
 د. دينا الخضري

 
 
 
 
 

د.دينا الخضري , 
 د.محمد العمري

Agency Theory and the 
Jordanian Corporate 
environment: Why a 
single theory is not 

enough”  
 
 
 

Services at Dubai “Retail 
Airports Company” 

 

 
Richtmann 

-Journal 
 
 
 
 
 
 

Journal of 
Humanities 

and Social 
Science 

 

 
 
 

xpected to E
release on 
December 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 22, 
Issue 04, July 

2017 

د.دينا الخضري, 
 د.ربى الحاوي

"The relationship 
between employee 
empowerment and 

innovative work 
behavior"  

 

,International 
Journal of 

management 
and business 

studies IJMBS 

 

 
Feb 2015,Vol.4 

Iss.2 

د.دينا الخضري, 
 د.طارق الهاشم 

"The relationship 
between 

transformational 
leadership and 
organizational 
performance"  

 

International 
Journal of 

Managerial 
Studies and 

Research 

IJMSR 

 

 
Nov.2015,Vol.5 

Iss.4 

د.دينا الخضري, 
 د.ربى الحاوي

"Managerial 
competencies and 

International 
Journal of 

Managerial 
 Jun. 2015 
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organization 
performance” 

 

Studies and 
Research 

IJMSR 

 

, دينا الخضري . د

 محمد الكساسبة. د

The impact of 
reengineered 

process on the key 
performance 
indicators”   

Open Quads 
University, 

Palestine. 
 2014 

 

 المؤتمرات
 

 

 

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان

     

 د. دينا الخضري

“The relationship 

between HR 

disclosure and 

Employees 

Turnover “ 

 

17th international conference on 

management and advances decision in 

Istanbul – 

 تركيا 
Turkey, April 21  - 22, 

2015 

 د. دينا الخضري

“Talent Acquisition 

and Retention”-Amman 

Jordan 

Business 360, Organized 

 by Spark International Organization  
 8th Feb 2019 , االردن

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 
 ILM البريطانية واالدارة ة القيادة جمعية في عضو

 

 

 

 الجامعات في اللجان عضوية
 منهجيةالال األنشطه و العالقات لجنة

  الطالب شؤون لجنة
  االعمال تطوير لجنة
 العلمي البحث لجنة
 االجتماعي العمل لجنة
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 بها التحق التي التدريبية الدورات

 
  االلكتروني التعليم دورة
 المدربين تدريب دورة

 البشرية الموارد ادارة في متخصصة دورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 عليها أشرف التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عنوان البرنامج التدريبي 

 برنامج التفاوض و االقناع 

 برنامج مهارات االتصال 

 برنامج ادارة المشاريع 

  برنامج التخطيط االستراتيجي

 برنامج اتخاذ القرار و ادارة االزمات 

 برنامج تدريب المدربين 

 برنامج اتيكيت االعمال 

 برنامج ادارة الجودة الشامله 

 برنامج تدريب المدربين 
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 برنامج تدريب المدربين 

 
 

 ادارة الموارد البشريه بكافة افرعها 
 بالتعيين و االستقطا

 التحفيز و الدافيه و المكافآت

 

 التدريب و التطوير

 
 تخطيط المسار الوظيفي و الدوران الوظيفي

 

 اداره وتقييم االداء

 تخطيط الهياكل التنظيميه 

 ادارة استراتيجيه

 الرياده و منظمات االعمال 

 ادارة الجوده الشامله 

 المواضيع الخاصه في المهارات االداريه و الفياديه  

 تدريب المدربين 

 دبلوم ادارة الموارد البشريه االحترافي 

 ماجستير اداره االعمال المصغره 

 مهارات القياده 
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 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اعادة هندسة عمليات االعمال , ادارة الجودة الشامله, الرياده  القيادة,في مجاالت ادارة الموارد البشرية ,

 
 

 اللغات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 عربي و انجليزي

 
 

 أخرى نشاطات
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 منحن من اجلك -2020 -دعم األيتام مشروع 

 نحن من اجلكم -2019 -مشروع دعم األيتام 

 جامعة اإلسراء - 2017مشروع دعم األيتام 

 جامعة اإلسراء - 2016مشروع دعم الطفل 

 جامعة االسراء-2015-مشروع دافا 

 عة االسراءجام - 2015مشروع المحبة 

 نحن من اجلكم -2015-مشروع قدوتنا 

 األردن -عضو في جمعية نحن من اجلكم 

 2014اإلعداد لمشروع المدرسة: األردن  -دعم األيتام 

 2014دعم األيتام: مشروع رمضان معنا: األردن 

 2013مشاريع لمنظمة متالزمة داون: البحرين 

 2013مشاريع مؤسسة رويال الخيرية: البحرين 

 2012 -اريع لمنظمة متالزمة داون: البحرين مش

 2011 -مشاريع مركز المحرق للرعاية االجتماعية: البحرين 
 

 عليها حصل التي الجوائز
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 2018-جائزة خدمة المجتمع من جمعية نحن من اجلكم االردن

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف
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