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 10/9/2020 التاريخ

 

 

 رانية فهد ابراهيم الزعمط
 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 محاضر في قسم األعمال :المسمى الوظيفي

 محاضر :الرتبة األكاديمية

 عّمان 26/3/1974 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 أردنية :الجنسية

 األردن -عّمان  :العنوان

  5543003 79 00962 :رقم الهاتف
   ralzumot@meu.edu.jo :البريد اإللكتروني

 

 العلمية ؤهالتمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 لى(إ-)من

 البلد الجامعة

     

ماجستير إدارة 
 األعمال

 2012-2010 اإلدارة
معهد نيويورك 

 للتكنولوجيا

 /األردن

الواليات 

 المتحدة

 األمريكية

     

     

 بكالوريوس
اإلدارة السياحية 

 والفندقية
1996-2005 

جامعة الزيتونة 

 األردنية 
 األردن
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 التدريسية اتالخبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد القسم/الكلية المؤسسة

     

 

 حاليا  -2016
 مدّرس

جامعة الشرق 

 األوسط

 

إدارة األعمال/كلية 

 األعمال
 األردن

 مدّرس محلّي 2017-2019

 برنامج بدفوردشير

تضاف في المس

جامعة الشرق 

 األوسط

 األردن إدارة األعمال

     

  الجامعات في اللجان عضوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

2016-2019 

 رئيس لجنة ملف المادّة

 عضو لجنة النوعية وضمان الجودة

 عضو لجنة التعليم اإللكتروني والموقع اإللكتروني

 عضو اللجنة االمتحانية

 عضو لجنة اليوم العلمي

 مركز األعمال الريادية –عضو اللجنة االستشارية 

 عضو لجنة تأديب الطلبة

 عضو وحدة الرقابة والتدقيق لضمان الجودة

2019-2020 

 لجنة تأديب الطلبة على مستوى القسم

 لجنة الموقع والتعلم االلكتروني على مستوى القسم

 لجنة ضمان الجودة على مستوى الكلية
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 بها التحق التي التدريبية الدورات
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 

 .2016"تضمين التوظيف لمناهج التعليم العالي في األردن"/ المجلس الثقافي البريطاني  -

 

 .2017"تطوير أنشطة المناهج الدراسية لجاهزية الخريجين للتوظيف" /المجلس الثقافي البريطاني  -

 

"تخطيط ومراقبة وتقييم خدمات البحث واالبتكار لمراكز تطوير الكليات وضمان الجودة في الجامعات  -

األردنية" / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني واألكاديمية البريطانية 

 .2018 للتعليم العالي وجامعة بليموث

 

 .2018 المجلس البريطاني -عالي" / جامعة الحسين التقنية "اإلرشاد ضمن التعليم ال -

 

"التدريب على القيادة التطبيقية لمديري مراكز تطوير الكليات وضمان الجودة في الجامعات األردنية" / وزارة  -

الي التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني واألكاديمية البريطانية للتعليم الع

 .2019وجامعة بليموث 
 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 إدارة الجودة الشاملة
 

 

 اللغات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العربيّة واإلنجليزية
 

 
 

 عليها حصل التي الجوائز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة تقدير للجهود المبذولة إلنجاح العمل في لجنة النوعية وضمان الجودة في جامعة الشرق األوسط. )العام شهاد -

 (2016/2017الدراسي 

 

جامعة  -المستوى الذهبي -شهادة تقدير للجهود المتميزة التي أسفرت عن منح الجامعة شهادة ضمان الجودة  -

 (2017/2018الشرق األوسط )العام الدراسي 

 

شهادة مشاركة من المجلس الثقافي البريطاني ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة بليموث لورش  -

العمل التالية: )تخطيط ومراقبة وتقييم خدمات البحث واالبتكار لمراكز تطوير الكلية وضمان الجودة في الجامعات 

راكز تطوير الكليات وضمان الجودة في الجامعات ()التدريب على القيادة التطبيقية لمديري م2018 -األردنية 

 (2019فبراير  -األردنية 

 

جامعة  -شهادة تقدير للمشاركة في التدقيق على الوثائق المتعلقة بضمان الجودة في الوحدات األكاديمية الجامعية  -

 (2018/2019الشرق األوسط )
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 المعرفون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دكتورة هالة صبري، جامعة البتراءال

 الدكتور ناجي معال، جامعة البتراء

 الدكتور جمال الحرامي، جامعة الزيتونة )سابقاً(


