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 الشخصية المعلومات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  أستاذ مشارك في قسم إدارة األعمال. : المسمى الوظيفي

 مشارك: أستاذ الرتبة األكاديمية

 : المملكة العربية السعوديةمكان الوالدة

 : أردنية الجنسية

 / عّمان/ األردن الجبيهة: العنوان

 ( 079164076: )رقم الهاتف

 nalnazer@meu.edu.jo: د اإللكترونيالبري
 

 العلمية المؤهالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : دكتوراهالدرجة أربع سنوات:  مدة الدراسة

 : لبنان  البلد : الجنانالجامعة

  : إدارة أعمال التخصص

  : ماجستير الدرجة سنتان   :مدة الدراسة

 : األردن لبلدا : الشرق األوسطالجامعة

  : إدارة أعمال التخصص

  : بكالوريوس الدرجة : أربع سنواتمدة الدراسة

 : األردن البلد : اإلسراء الجامعة
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 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 2019/2020-السنة  مصطفى دبدب -اسم الطالب ماجستير -الشهادة 

  إدارة األعمال –مجال البحث  

  جامعة الشرق األوسط –المؤسسة  

 2019/2020-السنة  هيفاء محمد علي -ةاسم الطالب ماجستير -الشهادة 

  إدارة األعمال – مجال البحث 

  جامعة الشرق األوسط –المؤسسة  

 

 2018/2019-السنة  لؤي المعلواني -اسم الطالب ماجستير -الشهادة 

  إدارة األعمال –مجال البحث  

  جامعة الشرق األوسط –المؤسسة  
 

 

 2018/2019-السنة  يوسف خريس -اسم الطالب ماجستير -الشهادة 

 

 

 األعمال إدارة –مجال البحث 

 جامعة الشرق األوسط –المؤسسة 

 

 النفريرامي  -اسم الطالب ماجستير -الشهادة 

 إدارة األعمال –مجال البحث 

 جامعة الشرق األوسط –المؤسسة 

 2018/2019-السنة 

 النجارمحمد  -اسم الطالب ماجستير -الشهادة 

 إدارة األعمال –مجال البحث 

 جامعة الشرق األوسط –المؤسسة 

 2017/2018-سنة ال

 

 

 

 

 

 الخبرات التدريسية

 البلد القسم/ الكلية المؤسسة الرتبة األكاديمية مدة العمل

جامعة الشرق  أستاذ مشارك ست سنوات

 األوسط

األعمال:  إدارة

 كلية األعمال

 األردن
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  :بها التحق التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 التاريخ

1997 

1997 

1998 

 

2014/2015 

2015/2016 

2016/20017  

2017/2018 

2018/2019 

2019/2020 

 مكانها    

 مركز الحاسوب 

 الثقافي العربي

 الجامعة األردنية

 جامعة الشرق األوسط

 جامعة الشرق األوسط

 جامعة الشرق األوسط

 لشرق األوسطجامعة ا

 جامعة الشرق األوسط 

 جامعة الشرق األوسط

 جامعة الشرق األوسط

 عنوان الدورة 

 حاسوب شاملة

 طباعة عربي/إنجليزي

 إدارة المكاتب 

 تنمية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسة

 تنمية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسة

 تنمية وتطوير أعضاء الهيئة التدريسة

 لتدريسيةاهيئةتنمية وتطوير أعضاء ال

 تنمية وتطوير أعضاء الهيئةالتدريسية

 تنمية وتطوير أعضاء الهيئةالتدريسية

 تنمية وتطوير أعضاء الهيئةالتدريسة

 

 

 :عليها اشرف التي التدريبية الدورات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ

2009/2010 

2015/2016 

2016/2017 

 مكانها

 جامعة الشرق األوسط  

 جامعة الشرق األوسط 

       جامعة الشرق األوسط

 عنوان الدورة

 أمانة سر االجتماعات

 مهارات التواصل مع الجمهور

 ادارة المكاتب/  السكرتارية

       

 لمنشوراتا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدوريات
 

 العنوان
 

دور األساليب الكمية في ترشيد 
 القرارات اإلدارية

 الدورية
 

 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

 

 العدد
(3)31 

 السنة
2016 

 العنوان
 

 Exploring the Impact of the 

use of Business Information 

systems BIS on the 

organizational performance 

effectiveness in banks in 

Jordan 

 

 الدورية
 

International Journal of 

Business and 

Management Invention 

 العدد
 

5(3) 

 السنة
 

2016 
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 العنوان 
Strategies of Crises 

Management and their 

Impact in Improving 

Strategic Performance: (A 

Field Study on Tourism and 

Travel Offices in Jordan 

 الدورية 
British Journal of 

Humanities and Social 

Sciences  

 

 العدد
17 (2) 

 السنة
2017  

 العنوان 
Analyzing the Appropriate 

Cognitive Styles and its 

effect on Strategic 

Innovation In Jordanian 

Universities 

 الدورية 
International Journal of 

Business Excellence 

 العدد
13(1) 

 السنة
2017 

 العنوان 
The Effect of Psychological 

Capital on Emotional 

Intelligence:A structural 

equation modeling  

 الدورية
Transylvanian Review 

 العدد
XXVI,  

No. 25  

 

 السنة
2018 

Role of Strategic Innovation in 

the Development of Tourist 

Offices in Jordan 

African Journal of 
Hospitality, Tourism and 
Leisure 

9(2) 2020 

The Strategy of  Outstanding in 

Hiring and Its Impact on 

Operating Performance: A 

Field Study on Five Stars Hotel 

in Amman City 

 

- - 2020 

  المؤتمرات:
 األردنية والجامعات األوسط الشرق جامعة في محليا   المؤتمرات من العديد حضور -

  الوطنية.
 

 

 موضوع المؤتمر
Strategic awareness and 

governance 

 

 

 

International Conference 

on Multidisciplinary 

Innovations and 

Research 

 

 

 إدارة األزمات 

 المؤتمر
Amman:   

Participation in the  

International 

Conference  of, 

Amman:   

Participation in the 

 International 

Conference  of 

Fatabeino 

23/4/2019 

 

International 

Tourism  

 المكان
Amman 

 
 
 
 

Moscow: 

Russia:    
 
 

مصر/ األقصر/ 
 أسوان

 التاريخ
1-2/4/2019 

 

 

 

 
April 20-

21: 2019 

 

 

 

 2016مارس،
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Conference on: 

ises, a deterrent and menace to development and progress” 
 2017 نوفمبر/ األردن عُمان/ البشرية بمواردنا فلننهض البشرية الموارد -
 2018 نوفمبر/ األردن عُمان/ البشرية بمواردنا فلننهض البشرية الموارد -

 

             
 العضوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العضوية

 منتدى التنوع الثقافي األردني

 

 المكان

 األردن
 التاريخ

2011 

 التاريخ المكان العضوية

 2017األردن                            أفرا لمحترفي الموارد البشريةجمعية        

 
 اللجان

 ، منها: 2020اريخه حتى ت 2014كلفت بعدد من اللجان من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اللجنة

 وحدة الرقابة والتدقيق

 لضمان الجودة

 المكان

 جامعة الشرق األوسط

 التاريخ  

2012-2016  

 اللجنة

 رئيسة لجنة الكتاب السنوي

 المكان

 جامعة الشرق األوسط

  التاريخ

2014/2016 

 التاريخ المكان اللجنة

 

    في الجامعة.  لجنة التعيين والترقية أمين سر
 مجلس النوعية وضمان الجودة في الجامعة.  عضو

    .المجلس التأديبي اإلستئنافي ألعضاء الهيئة اإلدارية في الجامعةعضو 
 .لجنة اإلداري المتميز في الجامعةعضو 

 .لجنة منح الطلبة المتفوقين في الجامعة عضو
 رئيس لجنة اللجنة اإلجتماعية في الكلية. 

 شطة الالمنهجية في الكلية. عضو لجنة خدمة المجتمعة واألن
 .لجنة ضمان الجودة في الكلية عضو

 .عضو لجنة اليوم العلمي في الكلية
 قسم إدارة األعمال. لجنة التدقيق على الملفات في ضو ع  

 األعمال.  بت في قضايات الطلبة في قسم إدارةعضو لجنة ال
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 عضو لجنة امتحان الكفاءة الجامعية في قسم إدارة األعمال. 
 

 العملية الخبرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : مديرة مكتب/ أمين سر مجلس األمناءالوظيفة 2006-1997: الفترة
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التي عملت بها ومؤسسات القطاع العام ديد من كتب الشكر من الجامعات حصول على العال

  والخاص.
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