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البوتاس    كة شر ى  دراسة تطبيقيه عل   المنظمة:   ية في فعال   العاملة رشاقة القوى  أثر  (:  2018) والحوامده، نضال    اسراء ،  قراله ال  2018
 . مقبول للنشر في مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث. جامعة الحسين بن طالل   . العربية 

أثر ممارسة إدارة التجوال على فاعلية اتخاذ القرارات لدى المديرين في الجامعات  :  ( 2013) ،  العيدي، أمل و ،  نضال الحوامدة،   2013
    . ( 10رية عدد ) إدا   مجلة دراسات / البصرة جامعة    / ة  ني الرسمية األرد 

ابو شتال معتصم )  2010 التنظي   : ( 2010الحوامدة، نضال،  أبعاد الصحة  العمل    وأثرها في مية  مدى توافر  الحد من مصادر ضغوط 
 . "دراسة ميدانية، جامعة اليرموك   . الحكومي دراسة ميدانية على أطباء القطاع  

الدافعية لاللتحاق بالعمل لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات    عزيز الصحة التنظيمية في ت   أثر   : ( 2010الحوامدة، نضال )  2010
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هيئة  أثر المشاركة المدركة والمرغوبة في بلورة التماثل التنظيمي لدى أعضاء  :  ( 2006لقرالة، أروى، ) وا   ، الحوامدة، نضال  2006
 (. 3)   عدد   ( 2)   مجلد  إدارة األعمال.   مجلة -منشور الجامعة االردنية    ، التدريس في الجامعات الرسمية األردنية 
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 . 215-198، ص  ( 1)   عدد   ، ( 30) مجلد    األردنية، 

قدر   : ( 2002) نضال،  الحوامدة،   2002 في  القرارات  معلومات  خصائص  الم أثر  بيئة  مع  التكيف  على  المنظمات  دراسة  ة  همات، 
 . 45-11، ص  ( 7) ، عدد  ( 17) ، مؤتة للبحوث والدراسات، مجلد  تطبيقية 

نضال  2002 في    : ( 2002)   ، فهمي والفهداوي،    ، الحوامدة،  التقوى  فضيلة  التجاهات  األد أثر  ميدانية،  دراسة  الوظيفي،  والرضى  اء 
 (. 2) ، عدد  ( 17) الدراسات، مجلد  ة للبحوث و ، مجلة مؤت العاملين في القطاع الحكومي 

نية  رد ال أثر مصادر ضغوط العمل على مستوى الضغط لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ا   : ( 2001) نضال،  الحوامدة،   2001
 (. 2) جلة النهضة /كلية االقتصاد والعلوم السياسية/ جامعة القاهرة، عدد  ، م " تطبيقية   ة . „دراس الخاصة 

المجالس التنفيذية في تحقيق أهداف التنمية المحلية والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظر    فاعلية :  ( 2000) نضال،  مدة،  الحوا  2000
ميدانية" مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،    اسة در   " ، ية الهاشمية لكة األردن مم ال محافظات جنوب    المجالس في أعضاء تلك  

 . 196-161، ص ص ( 6)   عدد ،  ( 16) منشور، مجلد  

التدريس في جامعة    التنظيمية والمشاركة الثقة    أثر :  ( 2000) نضال،  الحوامدة،   2000 القرارات على رضا أعضاء هيئة  في صنع 
 . 195-141، ص  ( 6)   عدد ،  ( 15)   مجلد   ، منشور، مؤتة للبحوث والدراسات، مؤتة 

2000 1- Shoqeirat, M., Al-Hawamdeh, Nidal, (2000) Burnout Among Private and Public 
Universities, Academic Staff; A comparative Study, Published ,2000, Mu'tah 
Lil -Buhooth -Wa Al- Dirasat, Mutah University, Vol )16(, No. )6(. 

ة  ، كلي /قطر   " . "دراسة ميدانية لتنظيمية في الدوائر الحكومية في محافظتي الكرك والطفيلة ا قة  الث   : ( 1989) نضال،  الحوامدة،   1989
 . ( 9، عدد ) المجلة العلمية االقتصاد واإلدارة،  

 
 

 الدورات التدريبية  

 الموضوع/الجهة  التاريخ 
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 . برنامج اإلدارة العليا   األردنية: ركز االستشارات / الجامعة  م  

 . برنامج اإلدارة العليا وب/ جامعة مؤتة.  مركز دراسات الجن  

 . كلية األركان والحرب/ جامعة مؤتة محاضرات متنوعة  

 . وزارة الصحة: برنامج اإلدارة الوسطى  

 . ة برنامج اإلدارة اإلشرافي   يم: ل تع وال وزارة التربية   

 . دورات تدريبية في القطاع الخاص  

 . ا والمتقدمة في أكاديمية الشرطة دورات تدريبية متعددة للقيادة الوسطى والعلي  

 . دورات متعددة لموظفي البلديات وبنك تنمية المدن والقرى في مواضيع مختلفة  

 . القيادة اإلدارية  

 . داء األ ى  ضغوط العمل وأثره عل  

 . إدارة الوقت  

 . للعمل   ط خطي الت  

 . الرقابة اإلدارية  

 . إدارة االجتماعات  

 . المهارات القيادية  

 . ير الموارد البشرية وتطو   إدارة  

 . إدارة األزمات  

 . تطوير الموارد البشرية  

 . االتصاالت اإلدارية  

 . المهارات القيادية والسلوكية للمدير المتميز  
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 . عال ض الف وي تف مهارات ال  

 . إدارة التغير  

 . ابة التقارير وإعدادها كت  

 . تحفيز العاملين  

 . مهارات االتصال في اإلدارة  

 . اء العاملين م أد تقيي  

 . مهارات واستراتيجيات التفاوض  

 . العملية اإلدارية  

 . بناء الفريق  

 . العالقات العامة وفن التعامل مع الجمهور ومواضيع أخرى  

 . ي اتيج والتخطيط االستر   االستراتيجية ة  اإلدار  

 
 
 

 اللجان 

 النوع  التاريخ 

23/10/2016   
 ولغاية

23/10/2019 
 

 اعوام(  3لمدة )

 في جامعة مؤتة.  رئيس لجنة شؤون الموظفين 

 في جامعة مؤتة.   رئيس لجنة المكافآت في الجامعة 

 في جامعة مؤتة.   رئيس لجنة الهياكل التنظيمية 

 ة:  في الجامع ة  دد رئيس لجان متع 
 لجنة االدخار.  -
 . توفير نفقات ة  لجن  -
 . الموازنة   لجنة  -
 . البحث العلمي لجنة   -
 في جامعة مؤتة   ، وغيرها وتقيمها   ارية لجنة دراسة المشاريع االستثم  -

 جامعة مؤتة.   في   والترقية عضو لجنة التعيين  

 . عضو في مجلس أمناء جامعة الطفيلة التقنية  2013

 . ثمار في جامعة مؤتة االست   وق ند عضو لجنة ص  2010/2011

 . عضو في لجنة صندوق االدخار في جامعة مؤتة  2010/2011

 . رسميه وخاصه   معات ا ج عضو لجنة اعتماد   2010/2013

 . للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع/المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا   واالستراتيجية عضو في لجنة السياسة   2010

 . اربد األهلية ء جامعة  نا أم عضو في مجلس   2009/2011

 . و في لجنة التعيين والترقية جامعة مؤتة عض  2009

 . نية لعدة مرات ماجستير في الجامعات األرد   عضو في لجان مناقشة اطروحات  2006-2019

 . عضو في لجنة تقيم الجامعات الخاصة والرسمية /هيئة االعتماد لعدة مرات  2005

 ولدورتين. م اإلنسانية،  لعلو ت، سلسلة ا للبحوث والدراسا   تة مؤ عضو لجنة تحرير مجلة   2004/2006

 . عضو في مجلس البحث العلمي في جامعة مؤتة  2004

 . و لجنة العطاءات الخاصة في مركز التدريب واالستشارات في جامعة مؤتة ض ع  2000

 . الطلبة في جامعة مؤتة   صندوق قروض عضو في لجنة   2000

 . في جامعة مؤتة ي  صح عضو في لجنة التامين ال  2000

 . لس تأديب الطلبة في جامعة مؤتة ي مج عضو ف  1998

 . عضو في مجلس جامعة مؤتة  1997

 . الدراسات العليا، البحث العلمي وغيرها   الخطة، دد من لجان الكلية مثل، لجنة  في ع عضو   1995-2011

 . عضو في لجنة التحقيق مع الطلبة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  1995

 . واإلحصاء طيط  عضو في لجنة دائرة التخ  1995

 . عضو في لجنة عطاءات مكتبة جامعة مؤتة  1994

 . بلوم اإلدارة العليا في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ر وإرشاد برنامج د عضو في لجنة اختيا  1994
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 الخبرات األكاديمية 

 النوع  التاريخ 

 . مجتمع ة ال لشؤون اإلدارية وخدم مؤتة ل   عة ام نائب رئيس ج  23/10/2019 - 23/10/2016

 . قام بأعمال رئيس جامعة مؤتة لعدة مرات  2017-2018

 . رئيس جامعة مؤتة للشؤون األكاديمية   مال نائب قائم بأع  18/10/2018

 . قائم بأعمال عميد الدراسات العليا لمدة ثالثة أشهر  10/9/2018

 . ال عم عميد كلية إدارة األ  2014/ 10/8 - 2012/ 4/2

 . مي في جامعة القصيم/المملكة العربية السعودية ل غ ع تفر  9/2012/ 1 - 2011/ 1/9

 . مال إدارة األع عميد كلية   9/2011/ 1 - 2010/ 1/9

 . عميد للدراسات العليا  8/2010/ 31  - 21/9/2008

 . أستاذ في قسم اإلدارة العامة  14/3/2006

 . تفرغ علمي جامعة قطر  2002/ 15/9/2001-15/9

 . العامة/جامعة مؤتة ارة  أستاذ مشارك في قسم اإلد  13/3/2001

 . رئيس قسم اإلدارة العامة  8/2001/ 31 – 2000/ 1/9

 . رئيس قسم اإلدارة العامة  8/2000/ 1999-31/ 1/9

 . منسق لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجناح العسكري  1999 -1997

 . رئيس قسم اإلدارة العامة  1995-1996

 . امة/جامعة مؤتة الع   أستاذ مساعد في قسم اإلدارة  1994-2001

 . تفرغ علمي جامعة البتراء الخاصة  2006/2007
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 راف عليها لتي قمت باإلشبعض الرسائل ا

 جامعة مؤتة/ الطالبة ميساء المبيضين. /  داء في شركة االتصاالت األردنية أثر عوامل التغيير التنظيمي على مستوى األ 

 . جامعة مؤتة/ الطالب أنس محمد التويجر /  في الوزارات األردنية راء  ة المد ية في فاعلي ية والشخص يم نظ أثر القيم الت 

تكنولوج  المعلوما أثر جودة  نظام  القرار يا  اتخاذ  وفاعلية  اإلبداعي  السلوك  في  اإلدارية  / ت  االقتصادية  العقبة  منطقة  في  مؤتة/  ات  جامعة 
 . الطراونة الطالب محمد سالم  

بثينة  جامعة مؤتة/ الطالبة  / مقارنة(    )دراسة   الموانئ في شركة األسمنت األردنية ومؤسسة  يفة  الوظ   اإلداري وخصائص ن  لتمكي ا   ين العالقة ب 
 . العبيدين 

 . الطالب إياد الرواشدة   / ميدانية( /جامعة مؤتة   )دراسة أثر التراجع التنظيمي على الثقة التنظيمية في المؤسسات العامة األردنية  

المش  التدري اثل  دركة والمرغوبة في التم الم   كة ار أثر  لبة  طا ال  جامعة مؤتة/ /  س في الجامعات الرسمية األردنية التنظيمي لدى أعضاء هيئة 
 . أروى القراله 

 . جامعة مؤتة/ الطالب ياسر التعمري /  اتجاهات أعضاء المجالس البلدية نحو خصائص الحكمانية في األردن 

 . العضايلة   عطا للا د  زيا   جامعة مؤتة/ /  ارات األردنية وز ال أثر سمات فريق العمل في فاعلية  

 . جامعة مؤتة/ معتصم أبوشتال عاملين في المستشفيات الحكومية / االطباء ال   في الحد من مصادر ضغوط العمل لدى   وأثرها الصحة التنظيمية  

 . ة مؤتة جامع ردن /محمد مطر الزدانيين/  األ ي  إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العامة ف   مبادئ أثر التمكين اإلداري في بلورة  

 . فايز الفروخ/ جامعة مؤتة ألردن / ت العامة في ا أثر عملية التعلم التنظيمي في األداء الوظيفي في المؤسسا 

 . جامعة مؤتة/ مها خليفات /  أثر الممارسات القيادية في بلورة التماثل التنظيمي في الوزارات األردنية 

 . الطالب سعيد بن سالم رعفيت   / جامعة مؤتة / (  2004-1981)  نة ُعمان للسنوات سلط   اط السياحي في عامة على النش ال ت  تقييم أثر السياسا 

اإلدارية على فاعلية الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية دراسة تطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في    مساءلة أثر ال 
 . راشد غازي العتيبي   / ؤتة م   عة ( جام 2008عة الملك سعود ) جام 

جامعة مؤتة/ غنيم  / (  2008مملكة العربية السعودية ) لتمكين اإلداري في بلورة السلوك اإلبداعي لدى موظفي وزارة التعليم العالي في ال ر ا ث أ 
 . عواد الحربي 

  عبد للا   ؤتة/ جامعة م / العربية السعودية    كة مل أثر فاعلية البرامج التدريبية على االداء الوظيفي لدى العاملين في مصلحة الجمارك في الم 
 . سويلم العطوي 

دراسة تطبيقية على العاملين في المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني في    تنظيمية: ل ا مدى توافر وظائف ادارة المعرفة وأثرها على الفاعلية  
 . فهد محمد العطوي جامعة مؤتة/  / المملكة العربية السعودية  

 . عادل المجالي   ايمان   / جامعة مؤتة / درة في دائرة الجمارك األردنية  الهن رفة في تعزيز عمليات  ة المع ار إد أثر وظائف  

االلتزام  الشخ   أثر  السعودية  بالقيم  االتصاالت  شركة  في  المديرين  لدى  الوظيفي  األداء  على  والتنظيمية  مؤتة/  / صية  عليان  جامعة  محمد 
 . العطوي 

 . ندى كريم اليوسف جامعة مؤتة/  / ت االدارية  تصاال اال ومات وأثرها على فاعلية  عل لم مدى توافر خصائص تكنولوجيا ا 

 . عالء عمر بن طريف جامعة مؤتة/  / العاملين فيها    لية الوزارات االردنية من وجهة نظر أثر وحدات الرقابة الداخلية في فاع 

  / ي المملكة العربية السعودية  وك ف في وزارة العدل في منطقة تب ن  لي أثر تعقيد إجراءات العمل على االداء المؤسسي دراسة تطبيقية على العام 
 . جمال مسلم العطوي   /  جامعة مؤتة 

فاعلية التطوير اإلداري دراسة تطبيقية من وجهة نظر العاملين في الدوائر الحكومية في المملكة العربية    يير التنظيمي في أثر مقاومة التغ 
 . حيمي لس ا   محمد حميدان جامعة مؤتة/  / السعودية  

فسي والمادي للموظف وأثرة في الحد من الدوران الوظيفي دراسة تطبيقية من وجهة نظر العاملين في األجهزة  الن   مدى توافر االستقرار 
 . محمد احمد ابو حوزه جامعة مؤتة/    / الحكومية السعودية  

 . أمل العيدي جامعة مؤتة/  / أثر ممارسة إدارة التجوال على فاعلية اتخاذ القرارات في الجامعات الرسمية األردنية  

فيصل أبو  جامعة مؤتة/  / أثر تطبيق نظم معلومات إدارة الموارد البشرية في فاعلية وظائف إدارة الموارد البشرية في جهاز األمن العام  
 . عبيلة 

سعودية /  ة العربية ال لي على تعزيز االلتزام التنظيمي لدى القادة األردنيين في الدوائر الحكومية بمنطقة تبوك في المملك أثر الذكاء االنفعا 
 . محمد الصالحي 

 . / جامعة مؤتة   الطراونة أثر االستثمار في رأس المال الفكري على األداء المؤسسي دراسة ميدانية المؤسسات العامة األردنية / علي راتب  

علي سويلم الجازي /  والمركبات.    إدارة ترخيص السواقين   ميدانية: دراسة    الحكومية. على جودة الخدمات    االستراتيجية أثر نظم المعلومات  
 . جامعة مؤتة 

 . / جامعة مؤتة   بطاينة محمود سعد    ة األردنية. ماجد أثر تبسيط اإلجراءات على فاعلية القرارات اإلدارية في دائرة الجمارك  

ت  الوطنية  مدى  الكهرباء  شركة  نظر  وجهة  من  الهندرة  عمليات  تعزيز  في  وأثرها  التنظيمي  التعليم  أبعاد  الم وافر  العامة  األردنية  ساهمة 
 . / جامعة مؤتة   المعايطة دراسة ميدانية. أسامه خلف إبراهيم    المحدودة: 
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 . الطالب سعيد سالم علي رعفيت   / 2004)-1980 (للسنوات تقييم أثر السياسات العامة على النشاط السياحي في سلطنة ُعمان  

عبد  الطالب فايز   / ميدانية( ين في المؤسسات العامة األردنية )دراسة ي لدى العامل مدى توفر التعليم التنظيمي وأثره في تحسين األداء الوظيف 
 . الفروخ   ن الرحم 

 . خليفات   ز عبد العزي عامة األردنية/ الطالبة مها  أثر ممارسة المهارات القيادية على بلورة التماثل التنظيمي في المؤسسات ال 

 . ة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية/ الطالب غنيم عواد الحربي ى موظفي وزار ثر التمكين االداري في بلورة السلوك االبداعي لد 

راسة تطبيقية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  أثر المساءلة اإلدارية على فاعلية الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية: د 
 . الطالب راشد غازي العتيبي   /  جامعة الملك سعود 

الطالب نواف بن مرعي    /  م المعلومات االدارية على مستوى االداء الوظيفي في المنطقة الشرقة من المملكة العربية السعودية تطبيق نظ  أثر 
 . الظفيري 

 . الطالبة ندى كريم اليوسف   /  لمعلومات وأثرها على فاعلية االتصاالت االدارية مدى توافر خصائص تكنولوجيا ا 

فاعلية التطوير اإلداري دراسة تطبيقية من وجهة نظر العاملين في الدوائر الحكومية في المملكة العربية  التنظيمي في  أثر مقاومة التغيير  
 . الطالب محمد حميدان السحيمي   /  السعودية 

 . الدوسري   الطالب خالد الرديني   /  داري على استعداد شركة االتصاالت السعودية إلدارة األزمات، دراسة تطبيقية أثر التمكين اال 

على جودة الخدمات الحكومية دراسة تطبيقية: إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية األمن   االستراتيجية ثر فاعلية نظم المعلومات أ 
 . لجازي الطالب علي سويلم ا   /  العام 

 . البطاينة ماجدة محمود  الطالبة    /  أثر تبسيط االجراءات على فاعلية القرارات االدارية في دائرة الجمارك االردنية 

العقبة   منطقة  سلطة  في  العاملين  نظر  وجهة  من  البشرية  الموارد  إدارة  وظائف  فاعلية  على  وأثرها  المعرفة  إدارة  عمليات  توافر  مدى 
 . لطالبة هبه راتب المعايطة ا   /  االقتصادية الخاصة 

الطالب    /  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   في   اإلشرافية تطبيقية على الوظائف    دراسة -المنظمة أثر االستقرار الوظيفي في فاعلية  
 . صبري خالد الرفوع 
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 بعض الرسائل التي شاركت في مناقشتها 

  عبد للا رارات من خالل السياسات واإلجراءات اإلدارية في الخارجية القطرية/ الطالب  أثر الذكاء االستراتيجي في فاعلية عملية اتخاذ الق 
 . ( 2019)   ، سالم النعيمي 

 . ة ة األردنية/الطالبة منار القطاون مناخ التنظيمي وعالقته بالسلوك اإلبداعي/ الجامع ال 

 ة/ الطالبة إيمان البنيان اتجاهات المرأة العاملة في القطاع الصحي نحو عمل المرأة/ الجامعة األردني 
 . الطراونة ة/ جامعة مؤتة/ الطالب موسى  لجودة الشامل اتجاهات العاملين في مؤسسة العامة للضمان االجتماعي نحو تطبيق إدارة ا 

 . اتجاهات العاملين في القطاع العام نحو تطبيق إدارة الجودة الشاملة/ الجامعة األردنية/ الطالب نبيل البستنجي 

 . الغرايبة خالد    مؤتة/ الطالب م الجنوب/ جامعة  ي رفين في الشركات المساهمة في أقل المش   اإلداري لدى اإلدارية وأثرها على اإلبداع    المعرفة 

 . القطاونة أثر العدالة التنظيمية في الوالء التنظيمي لدى العاملين في الدوائر الحكومية في محافظات المملكة/ جامعة مؤتة/ الطالب نشأت  

 . در د سالم القوي جامعة مؤتة/ الطالب أمج   / (  2000-1970) الفترة  لهيكل الضريبي على النشاط االقتصادي في األردن خالل  أثر ا 

 . العضايلة أثر الخيارات االستراتيجية في الميزة التنافسية في شركة البوتاس العربية/ جامعة مؤتة/ الطالب محمد جميل  

 . ة الشمايل يز التنظيمي في أمانة عمان الكبرى/ جامعة مؤتة/ الطالبة نانسي  تأثير سلوكيات الدور اإلضافي في التم 

للضريبة على اإلذعان الضريبي من وجهة نظر موظفي دائرة ضريبة الدخل في األردن/ جامعة مؤتة/  عد األساسية أثر مراعاة تطبيق القوا 
 . الطراونة الطالب إبراهيم أحمد  

 . ( / جامعة مؤتة/ الطالب محمد العبيدي 2000-1970)  القطاع الصناعي األردني للفترة   أثر السياسات النقدية والمالية على 

وظيفي في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية / جامعة مؤتة/ الطالب  في الرضا ال   أثر ضغوط العمل 
 . محمد العطيوي 

ة المحوسبة وأداء العاملين في المؤسسات المالية الحكومية المتخصصة باإلقراض في األردن/ جامعة  العالقة بين نظم المعلومات اإلداري 
 . ام مبارك الذنيبات ة/ الطالب حس مؤت 

 . الجامعة األردنية/ الطالب محمود بني عيسى ين في المؤسسات العامة األردنية/ أثر القيادة التحويلية في أداء العامل 

 العساف. الجامعة األردنية/ الطالبة مها    / مقارنة(  دراسة  ) والخاصة  ة في رضا المواطن في المستشفيات العامة  أثر جودة الخدمات الصحي 

 الجامعة األردنية/ الطالب علي الشراري. املين في مؤسسة الضمان السعودية/ الرقابة الداخلية والخارجية في أداء الع   أثر 

 ظام المعلومات المحوسبة/جامعة مؤتة/ الطالب صالح يحيى صالح. أثر مواقف المستفيدين على استخدام وفاعلية ن 

 . المعايطة   د عبد الحمي الطالب محمد    / راكز المحافظات األردنية/جامعة مؤتة ا في م خدماته أثر إعادة هيكلة البلديات على أداء  

 الطالب ماجد الفي البراك. / مؤتة جامعة  ن/ رأة للمناصب القيادية في األرد المعوقات االجتماعية والتنظيمية والشخصية على تولي الم 

 افظات جنوب األردن/جامعة مؤتة /الطالبة نبيلة الخوالدة. حكومية في مح أثر مصادر ضغط العمل على االغتراب الوظيفي في األجهزة ال 

 جهاد الربابعة. الطالب   / زارة الصحة في األردن/جامعة مؤتة العوامل المؤثرة في االستقرار الوظيفي للكوادر الصحية في و 

لية في المملكة األردنية الهاشمية/  وزارة الداخ   أثر خصائص تصميم المركز الوظيفي في الوالء التنظيمي لدى وظيفة الحاكم اإلداري في 
 المبيضين. صفوان محمد    الطالب   / جامعة مؤتة 

الطالب محمد سالمه   جامعة مؤتة/ /  افظات الجنوب في اتخاذ القرارات اإلدارية في الشركات المساهمة في مح   اإلدارية دور االستشارات  
 عواد. 

 الطالب علي الهرفي.   / ة االتصاالت السعودية/جامعة مؤتة لين في شرك ام أثر الحوافز المادية والمعنوية على أداء الع 

 جامعة مؤتة/ الطالب نايف بكر شرار. في الجهاز الحكومي بدولة الكويت/ تقييم جهود التطوير التنظيمي  

)   ة عالو  يقارب  ما  ذلك  ب 40على  لذكرها  األردنية وجامعة مؤتة، ال مجال  الرسمية  الجامعات  في  أخرى  فيها بعض  ( رسالة  رسائل  ما 
 الماجستير والدكتوراه في جامعة مؤتة، األردنية، البلقاء التطبيقية. 

 . المؤسسات العامة األردنية/ الطالبة ريم ياسر الرواشدة أثر االلتزام بأخالقيات الوظيفة العامة في مستوى الوالء التنظيمي لدى العاملين في  

دراسة   في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية/ ج التدريبية  أساليب التدريب وأثرها على فاعلية البرام 
 . ميدانية/ الطالب صالح محمد العطوي 

 . الطالبة رشا نايل الطراونة   /  اءلة اإلدارية في الوزارات األردنية: دراسة ميدانية أثر تطبيق الشفافية على مستوى المس 

 . الطالب حمزة فرحان التميمي   / (  2006-1990رجية في رفد الموازنة العامة األردنية للفترة ) والمنح الخا   أثر الموازنات 

الطالب سعيد عيد    / مقارنة(  لسعودية الحكومية والخاصة )دراسة  أثر المناخ التنظيمي في السلوك االبداعي لدى الموظفين في الجامعات ا 
 . العطوي 

الطالب سعد هويدي    /  لتنظيمية في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وعالقتها برضاهم الوظيفي زام بالقيم ا اتجاهات المديرين نحو االلت 
 العتيبي. 

ممارس االداريي  ةأثر  للقادة  االستراتيجي  العربية التخطيط  المملكة  في  تبوك  بمدينة  الحكومية  الدوائر  في  التنظيمي  التغيير  على  ن 
 .الجهنيليد ابراهيم الطالب و / السعودية

 الطالب رامي محمد الختاتنة.   /  أثر الصمت التنظيمي في الثقة التنظيمية في المؤسسات العامة األردنية 
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واإلدارات الحكومية بمنطقة    الوزاراتيفي من وجهة نظر المديرين في فروع  أثر ممارسة السلطة والمسؤولية على االنتماء الوظ
 . الب عيد علي المدنيلسعودية/ الطتبوك في المملكة العربية ا

  الكرك أثر موضوعية نظام تقييم األداء على الثقة التنظيمية دراسة تطبيقية على المعلمين والمعلمات في مديريات التربية والتعليم في محافظة  
 في األردن/ الطالبة مجدولين عصري الطراونة. 

رية دراسة ميدانية: على األجهزة الحكومية في منطقة الرياض/  الموارد البشتخطيط    فاعلية أثر جودة نظم المعلومات اإلدارية على  
 .الطالب فرحان فيحان العنزي

في  التنظيمي  الصراع  إدارة  في  والخارجية  الداخلية  التغيير  المملكة    تأثير عوامل  الشمالية في  المنطقة  في  ميدانية  دراسة  المياه  مديريات 
 . زي البلوي العربية السعودية/ الطالب صالح مع 

 . الطالب رائد جمال المجالي   /  أثر جودة خدمات الحكومة االلكترونية في أجهزة الخدمة المدنية على رضا متلقي الخدمة 

 . الطالبة حنان عبد السالم سليم الصالح   /  الرضا الوظيفي لدى العاملين في البنوك السعودية   درجة تطبيق ادارة الجودة الشاملة وأثرها على 

ال  التنظيمي أثر  الدوائر الحكومية في محافظة جدة/    العمل: واالجتماعي في تخفيف ضغوط    دعم  العاملين في مراكز  دراسة ميدانية على 
 . الكريديس   عبد للا الطالب صالح  

 . طاني الطالب مسفر عوض القح   / حالة(  ة والمعنوية في تحقيق الميزة التنافسية في أمانة منطقة تبوك )دراسة  الحوافز المادي   أثر 

وافر ادارة المعرفة وأثرها على التطوير التنظيمي من وجهة نظر العاملين االداريين في المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض في  مدى ت 
 . للا محمد ادم   ب ناجي مد المملكة العربية السعودية/ الطال 

 . عي في األردن/ الطالب فراس محمد منيزل ضمان االجتما تأثير منظمات الظل على الفاعلية اإلدارية: دراسة تطبيقية على مؤسسة ال 

كة االردنية  أثر سياسات االختبار والتعيين على االداء المؤسسي دراسة تطبيقية على العاملين في قطاع الصناعات االستخراجية في الممل 
 . الطراونة   ق عبد الرزا الهاشمية/ الطالب محمد  

 . الطالب يوسف سالم الزيدانيين   /  مراكز الوزارات االردنية دراسة تطبيقية لتنظيمية في  أثر التطوير التنظيمي في تعزيز القيم ا 

راقية والمديريات التابعة لها من وجهة نظر االدارات  القيادة التحويلية على التعلم التنظيمي دراسة تطبيقية في وزارة الكهرباء الع   ط أثر نم 
 . العياش   ح عبد الفتا الطالب زيد    /  الوسطى 

يير التنظيمي في فاعلية التطوير اإلداري دراسة تطبيقية من وجهة نظر العاملين في الدوائر الحكومية في المملكة العربية  مقاومة التغ   أثر 
 . الطالب محمد حميدان السحيمي   /  السعودية 

 . عنزي رج شليويح ال أثر بعض وظائف إدارة الموارد البشرية على تحقيق التميز التنظيمي في الجمارك السعودية/ الطالب ف 

 مية أثر نظم المعلومات االدارية على عمليات إدارة المعرفة من وجهة نظر العاملين في مراكز الوزارات الحكومية في المملكة االردنية الهاش 
 . حسين زويد الطالبة زينب    / 

الطالب بروا    /  العراق   –ردستان  ظات إقليم كو دراسة تطبيقية في دوائر ضريبة الدخل في محاف   –العوامل المؤثرة على العدالة الضريبية  
 . سردار أحمد 

وهيئة    ستثمار، اال ومؤسسة تشجيع   والتجارة، أثر التطوير االداري في جذب االستثمار االجنبي من وجهة نظر العاملين في وزارة الصناعة  
 . د الجبوري الطالبة أمنة حام   /  االوراق المالية في المملكة االردنية الهاشمية: دراسة ميدانية 

مدى توافر مقومات الحكومة اإللكترونية وأثرها في رضا مقدمي الخدمة من وجهة نظر موظفي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة/  
 . الطالبة رشا محمد المجالي 

 . علي عبيد البلوي   الطالب   /  دية لشفافية االدارية على االداء المؤسسي في االجهزة الحكومية بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعو أثر ا 

 . الطالب محمد زين للا المطيري   /  داء العاملين: حالة شركة االتصاالت السعودية ا أثر إدارة الوقت في مستوى  

 . زي الطالب تركي محمد العن   /  في تحقيق المسؤولية االجتماعية دراسة تطبيقية في شركة الكهرباء السعودية أثر استراتيجيات إدارة االزمات  

الطالب جميل ابراهيم    /  تطبيقية   دراسة -االقليم ة اقليم البتراء التنموي السياحي في تنمية المجتمع المحلي من وجهة نظر العاملين في  دور سلط 
 . الطويسي 

 . كري في عملية تطبيق نظم المعلومات في وزارة البلدية في دولة الكويت/ الطالب سعد فالح العازمي أثر رأس المال الف 

الق أ  السعودية: دراسة  ثر تطبيق  العربية  بالمملكة  الحكومية  العاملين في االجهزة  االداري من وجهة نظر  الفساد  يم االسالمية في محاربة 
 . د الرشيدي الطالب علي عوا   /  ميدانية في منطقة الجوف 

)االستراتيجية  االدارية  القرارات  فاعلية  على  المعرفة  إدارة  تطب التنفيذي   ، التكتيكية   ، أثر  دراسة  في  ة(  الخدمية  الوزارات  مراكز  على  يقية 
 . االردن/ الطالب خالد نوران الجهني 

ت شمال المملكة العربية السعودية من وجهة نظر  درجة فاعلية رؤساء االقسام االكاديمية في النمو المهني ألعضاء هيئة التدريس في جامعا 
 . الطالب سلطان مياح الفقير   /  أعضاء هيئة التدريس 

 . الطالب محمد علي الشهري   /  دارة اإللكترونية في مستوى أداء العاملين دراسة تطبيقية في جامعة تبوك ثر تطبيق اإل أ 

 . الطالبة أمل أحمد البراك   /  المعلمين في مدارس البادية الوسطى درجة فاعلية البرنامج االردني لتطوير المدرسة من وجهة نظر  

ة االختيار والتعيين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية/  املة في عملي أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الش 
 . محمد العطوي   عبد للا الطالب  

  م لكري عبد ا الطالب سامي    /  في عرقلة برامج التطوير االداري دراسة القريات في المملكة العربية السعودية   أثر وجود الفساد االداري والمالي 
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 . الحربي 

  دراسة -السعودية   ة المملكة العربي أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية وظائف إدارة الموارد البشرية في ديوان وزارة الداخلية في  
 . محمد الزهراني   د للا عب الطالب    /  تطبيقية 

 . أحمد العجالن   ن عبد الرحم الطالب    /  ربية السعودية المملكة الع   أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على أداء ديوان المراقبة العامة في 

الحكومية في جنوب    دور استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في تعزيز الثقة التنظيمية: من وجهة نظر االدارة الوسطى في الجامعات 
 . الطالب واثق فارس الرواشدة   /  االردن: دراسة تطبيقية 

  /  تحسين األداء االستراتيجي في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية   د البشرية في أثر سياسات توفير الموار 
 . الطالب أحمد خضير عيد العطوي 

  /  حدودة تطبيقية على شركة مناجم الفوسفات االردنية المساهمة العامة الم   دراسة -االستراتيجية تعزيز المرونة  الذكاء االستراتيجي في    أثر 
 . لب سالم أحمد الشماسين الطا 

 . الطالبة منى عوض الخرشة   /  قياس الفجوة في جودة الخدمات الصحية دراسة مقارنة بين القطاعين العام والخاص في مدينة عمان 

 . الطالب آسم طه الرواشدة   /  الدارة بالتجوال على السلوك االبداعي في شركة البوتاس العربية أثر ممارسة ا 

 . األردنية"   التطبيقية والجامعة البلقاء    األوسط، ائل األخرى في جامعات خاصه وحكومية مثل: "الشرق  عدد من الرس   مناقشة 
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 المواد التي قام بتدريسها في الجامعة )بكالوريوس( 

 النوع 

 أساسيات اإلدارة 

 تنظيم وأساليب 

 اإلدارة العامة المقارنة 

 القيادة اإلدارية 

 إدارة التنمية 

 ة باللغة اإلنجليزية صطلحات إداري م 

 الرقابة اإلدارية 

 إدارة وتقييم المشروعات العامة 

 إدارة الموازنات العامة 

 إدارة محليــة 

 التدريب في اإلدارة 

 أساليب بحث علمي 

 شؤون الموظفين   إدارة 

 العالقات العامة في اإلدارة 

 ندوه وبحث 

 نظريات التنظيم 

 مي إدارة في التاريخ اإلسال 

 اإلقليمي والحضري   التخطيط 

 اإلدارة المالية العامة 

 موضوعات متخصصة في اإلدارة 

 السلوك التنظيمي 

 إدارة األزمة 

 

 المواد التي قام بتدريسها في الجامعة )ماجستير( 

 نوع ال 

 العامة           وإدارة الموازنات المالية العامة  

 اإلدارة                 معاصرة في موضوعات  

 ث العلمي منهجية البح 

 نظرية المنظمة 

 السلوك التنظيمي 

 االستراتيجية اإلدارة  

 إدارة األعمال الدولية 

 إدارة األزمات 

 اإلدارة المحلية 

 الفكر اإلداري الحديث 

 روعات العامة تقويم المش 

 رسم وتحليل السياسة العامة   

 إدارة الموارد البشرية 
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 ة باللغة اإلنجليزية )ماجستير( خارج الجامع  المواد التي قمت بتدريسها

 النوع  التاريخ 

 السلوك التنظيمي في الجامعة األردنية + برنامج مشترك مع جامعة أوهايو 

 دنية منهجية البحث العلمي في الجامعة األر  

 في األكاديمية العربية، جامعة البلقاء التطبيقية االستراتيجيةاإلدارة  

 اء التطبيقية جامعة البلق   نظرية المنظمة في  

 نظريات التنظيم في األكاديمية العربية  

 إدارة الموارد البشرية في جامعة مؤتة 

 إدارة األزمات في جامعة مؤتة  

 جامعة مؤتةموضوعات معاصرة في اإلدارة في  

 الفكر اإلداري والتنظيمي في جامعة مؤتة  

 
 

 مهارات حاسوب 

 النوع  التاريخ 

 ( ICDLالحاسوب )   دولية لقيادة الرخصة ال  

 (SPSS)دورة استخدام برنامج التحليل اإلحصائي   

 ( في الحاسب اآللي Intelدورة )  

 


