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 عناوٌن رسائل الماجستٌر والدكتوراه
(عنوان رسالة الماجستٌر)-:
The Palestine Question

Oil and us- Arab Foreign policy


(عنوان رسالة الدكتوراه)-:
التوافق بٌن التخطٌط والتطوٌر الوظٌفٌٌن للفرد والمنظمة كأساس لبناء اطار للمسارات
الوظٌفٌة (دراسة مٌدانٌة فً مصرفً االسكان والقاهرة عمان ).

الخبشاث العوليت
عويذ البحج العلوي ًالذساساث العليا – جاهعت جذاسا اعتباسا ً هي 5115/11/1
 -1استار هساعذ في العلٌم االداسيو بكليو االقتصاد ًالعلٌم االداسيو جاهعو العلٌم التطبيقيو – عواى اعتباسا
هي 5111./9/16
 -5استار هساعذ في العلٌم االداسيو بكليت العلٌم االداسيو ًهستشاس سئيس الجاهعو لشؤًى التعلين الوستوش
ًالتذسيب  /جاهعت العلٌم التطبيقيو  /هولكت البحشيي اعتباسا هي 5119/4/1
 -3عضو ىيئة التدريس ( كمية الدراسات اإلدارية والمالية العميا) -مديرمديريـة االعتمـاد فـ جامعـة عمـان
العربية لمدراسات العميا اعتباراً من  2004/9/1ولغاية , 2005/10/1

-4مستشار لشؤون االعتماد (غيـر مترـر ) مـن  2005/10/1الـ  2006/12/31جامعـو عمـان العربيـو
لمدراسات العميا  /االردن.
-5مدرس ف جامعة البمقاء التطبيقية -كمية مجتمع عمان .1996/9/30 -1995/7/8
-6مدرس غير مترر ف جامعة العموم التطبيقية لمعام الدراس  2002/2001و2004./2003
-7مدرس غير مترر ف جامعة عمان األىمية الخاصة .2004/2003
-8مدرس غير مترر ف جامعة الزيتونـة األردنيـة  2000/1999ال . 2001/2000
 -9محاضر غير مترر ف جامعة البتراء االردنية . 2005/2004
-10مدرس غير مترر ف جامعة البمقاء  /كمية عمان لمرصل الدراس الثان .2000/1999
-11مدرس غير مترر ف كمية األندلس .1986/1985 -1985/1984
-12مدرس غير مترر ف الكمية الجامعيـة المتوسطـة .1985/1984

الخبشاث العوليت(اداسيو)
 -1خبٌر االعتماد و الترخٌص فً األمانة العامة لمجلس التعلٌم العالً بوزارة التربٌة والتعلٌم
البحرٌنٌة اعتبارا من  2008/ 2/.3ولغاٌة 2005/3/31
 -2مستشار فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  /االردن من 2005/10/3
ولغاٌة2002/3/1

 -3مدٌــر مدٌرٌــة اعتمـاد مؤسسـات التعلٌـم العالً اعتباراً من 2002/8/1الى 2004./8/31
 -4مدٌــر مدٌرٌــة مؤسسات التعلٌـم العالً الخاصة .2002/2/31-2001/6/5
 -5مدٌــر مدٌرٌــة الشــؤون اإلدارٌـة والمالٌة 2001/6/4 -2000/11/26
 -6مساعـد مدٌر مدٌرٌـة الشـؤون اإلدارٌة والمالٌة .2000/11/25 -2000/2/15
 -2باحــث فً مدٌــرٌة الدراســات والبحـوث .2000/2/18 -1555/10/2
 -8مستشار ثقافً فً السفـارة األردنٌة /اسبانٌا -مدرٌد .1555/6/14 -1552/8/25
 -5مساااااعد عمٌااااد الشااااؤون اإلدارٌااااة والمالٌااااة /كلٌااااة مجتماااا عمااااان /وزارة التعلااااٌم العااااالً
.1552/8/12 -1552/1/18
 -10مدٌر شؤون االعتماد /كلٌة لدراسات االدارٌة والمالٌة العلٌا  /جامعة عمان العربٌة
للدراسات العلٌا  /من العام 2005-2004
 -11مستشار شؤون االعتماد /كلٌة لدراسات االدارٌة والمالٌة العلٌا  /جامعة عمان العربٌة
للدراسات العلٌا  /من العام 2006-2005
 -12باحث /مسؤول الشؤون االدارٌة والمالٌة فً مجلس التعلٌم العالً – 1583/8/16
. 1586/1/31
 -13مساعد عمٌد للشؤون المالٌة واالدارٌة  /كلٌة مجتم عمان /لعام 1552
 -14مستشار لرئٌس الجامعة لشؤون التعلٌم المستمر والتدرٌب  /جامعة العلوم التطبٌقٌة –
البحرٌن  /لعام 2005
 -15مشرف على مركز تطوٌر اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  /جامعة العلوم التطبٌقٌة – البحرٌبن /
لعام 2005
 -16امٌن مجلس الجامعة  //جامعة العلوم التطبٌقٌة – البحرٌبن  /لعام 2005

المســـاقات:
المواد التً درسها على مستوى (الدبلوم /كلٌات المجتم )
(ادارة المشترٌات والمخازن ،ادارة المكاتب والسكرتارٌة ،ادارة افراد ،مبادئ ادارة
مالٌة ،قانون تجاري ،مالٌة عامة ،مبادئ ادارة ( ،)1مبادئ دارة (.) )2
المواد التً درسها على مستوى المرحلة الجامعٌة االولى (البكالورٌوس):

(ادارة موارد بشرٌة ،ادارة جودة شاملة ،ادارة مواد ،عالقات عامة ،ادارة مشروعات
صغٌرة  ،بحث تطبٌقً ،مبادئ ادارة ( ،)1مبادئ دارة ( ،)2سلوك تنظٌمً ،ادارة منظمة،
سلوك المستهلك ،تنظٌم وادارة ).
المواد التً درسها على مستوى المرحلة الجامعٌة الثانٌة ( ادارة موارد بشرٌة دولٌة ،
إدارة أداء العاملٌن ).

الذًساث العلويت:
 الدورات التً تم اعطائها :
 -1دورة فً االرشاد االكادٌمً  /جامعة العلوم التطبٌقٌة – البحرٌن 2005 /
 -2دورة فً االعتماد االكدٌمً  /جامعة العلوم التطبٌقٌة – البحرٌن 2005 /
 الدورات التدرٌبٌة
 -1دورة إدارة علٌا /معهد اإلدارة العامة األردنً .2000/5/24 -2000/3/26
 -2دورة إدارة التورٌاادات الدولٌااة للتجهٌاازات ( 1556/4/4 -1556/3/11مركااز التاادرٌب
الدولً تورٌنو /اٌطالٌا).
 -3دورة  /ICDLالجمعٌة العلمٌة الملكٌة .2004
 -4اداره الجوده الشامله  2010/5/22-26جامعه العلوم التطبٌقٌه الخاصة
 -5دوره تاهٌل اعضاء هٌئه التدرٌس  2010/5/30-28جامعه العلوم التطبٌقٌه الخاصة
 -6التحلٌااال االحصاااائً باساااتخدام ) 2010/10/28-24(spssجامعاااه العلاااوم التطبٌقٌااااه
الخاصة
 -2دورة فً اللغة االسبانٌة  /اسبانٌا – مدرٌد 1553 /
** فضالً عن دورات عدة تنفٌذٌة وإشرافٌة فً مجال اإلدارة.

الوجالس ًاللجاى:
 -1عضو مجلس أمناء الكلٌة العربٌة 2006-2003
 -2عضو لجنة البعثاات العلمٌاة والادورات /دٌاوان الخدماة المدنٌاة( -ممثال وزارة التعلاٌم العاالً
والبحث العلمً وممثل الدائرة المختصة) 2001/

 - 3رئااااٌس اللجنااااه العلٌااااا الداره ضاااامان الجااااوده  /جامعااااه العلااااوم التطبٌقٌااااه  -البحاااارٌن /
2005/2/10
 -4رئاٌس وحاادة ضاامان الجااوده ( كلٌااه االقتصاااد والعلااوم االدارٌااه ) جامعااه العلااوم التطبٌقٌااه –
البحرٌن .2005
 -5عضو اللجنة الدائماة العتمااد تخصصاات العلاوم االنساانٌة واالجتماعٌاة للجامعاات الخاصاة–
مجلس اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً . 2004-2002 /
 -6عضو اللجنة الدائمة لمتابعة اعتماد تخصص العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة للجامعات الخاصة
–مجلس اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً . 2004-2002
 -2عضو فً اللجان الخاصة لوض وتحدٌث وتطاوٌر معااٌٌر االعتمااد العاام و االعتمااد الخااص
للجامعات الخاصة . 2004-2002/
 -8عضااو فااً لجااان وض ا انظمااة وتعلٌمااات واجااراءات تنفٌااذ معاااٌٌر االعتماااد العااام والخاااص
ومتابعتها . 2002/
 -5عضو لجنة وصف وتصنٌف الوظائف الحكومٌة . 2000/
 -10عضو لجنة تبسٌط اجراءات العمل فً القطاع العام . 2000 /
 -11عضو لجنة جائزة الملك عباد الثاانً للتمٌاز فاً وزارة التعلاٌم العاالً والبحاث العلماً /
. 2005
 -12عضو اللجنة الملكٌة لتطوٌر وتنمٌة البادٌة. 2005/12/2 /
 -13عضو لجنة دراسة مشاٌ كلٌاات المجتما ووضاعها علاى صاٌغة مشاروع متكامال لتطاوٌر
التعلٌم والتدرٌب فً الكلٌات. 1556 /
 -14عضو لجنة تقوٌم المشروعات والبرامج التربوٌة والثقافٌة والعلمٌة . 2002 /
 -15عضو لجنة وض اللوائح الداخلٌة لجامعة العلوم التطبٌقٌة  -البحربن . 2005 /
 -16عضو لجنة دراسة موازنات الجامعات الخاصة وتحلٌلها 2001. /
 -12عضو لجان على مستوى القسم (لجنة الخطة الدراسٌة ،لجنة المعادلة،لجناة االعتماد،لجناة
الجودة،لجنة التطوٌر االكادٌمً،الخطط الدراسٌة واالرشاد االكادٌمً)
 -18عضو لجان على مستوى الكلٌة (لجنة ضمان الجودة)

المنح والجوائز واأللقاب ومصدرها-:
 شكر وتقدٌر من امٌن عام مجلس التعلٌم العالً للمشاركة االٌجابٌة فً اجراءات خطةتحدٌث القطاع العام  /عام 2001
 شكر وتقدٌر من المدٌر التنفٌذي لصندوق الملكة علٌاء للعمل االجتماعً والتطوعًاالردنً لتوفٌر دعم مالً لبعض مشارٌ الصندوق  /عام 1554

 كتب شكر وتقدٌر من رئٌس جامعة آل البٌت للدعم المتواصل لمكتبة الجامعة بتزوٌدهابمجموعة من الكتب المهداة من وزارة الثقافة االسبانٌة والعدٌد من الجامعات االسبانٌة
.
 كتب شكر وتقدٌر من رئٌس جامعة آل البٌت لتزوٌد الجامعة بمحتوٌات معرض التجارةوالمالحة عند العرب لعرضها فً حفل االفتتاح .
 كتاب شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة العلوم االدارٌة  /جامعة العلوم التطبٌقة -البحرٌن علىالجهود المبذولة لحصول الجامعة على اعتماد الجامعة من مؤسسة ضمان الجودة فً
البحرٌن (مؤسسة ضمان الجودة االشتراكٌة) .
 المنح البحثٌة:
 بعثة دراسٌة من وزارة التعلٌم العالً للحصول على درجة الدكتوراة اعارة من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لجامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌااعتبارا من  2004/10/1ولغاٌة 2005/5/30

هجاالث االىتوام البحخي:
 االعتواد االكاديوي ًالوؤسسي . اداسة الوٌاسد البششيو.التوكيي االداسي اداسة الجٌده الشاهلو. ضبط ًضواى الجٌدة . السلٌك التنظيوي . االسشاد الويني ًالٌظيفي . اداسة الوعشفت . -تكنٌلٌجيا الوعلٌهاث

البحٌث
1. The relationship between perceived organizational support and organizational commitment
in Jordanian hospital.
2. Investigating the Relationship between Human Resource Information System and Strategic
Capability among Employees: JordanCase Study.

3. Al – bourini , faisal, khawaldeh , khaldoon , al – qudah , shaker . the role of knowledge
management in banks sector (analytical study- Jordan ) interdisciplinary journal of contemporary
research in business , vol 5 ,no 3 , pp:3-77. ) .
4. Al –bourini , faisal . (2013). Empowering employee , through HRMIS private universities in
Amman – Jordan (empirical study ) , interdisciplinary journal of contemporary research in
business , vol , 5, no, 7 , pp:77-95 ..
5. organizational culture and total quality management ( TQM ) .
6. Al –habees , Mahmoud , al – bourini , faisal , abu- moghli , azzam (2012) Attitudes of
municipalities, managers toward the effect of information technology (IT) on administrative decision
– making effectiveness : a case study on Jordan valley area municipalities . European scientific
journal, vol, 8, no, 5, pp: 219-234.

.  المؤتمرات والحلقات العلمٌة التً شارك بها
 من الفترة/  عضو الجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الثانً لرجال االعمال والمستثمرٌن االردنٌٌن-1
.2001/8/15-13
 عضو فً الوفد االردنً فً الحلقة الدراسٌة حول (نظم دعم القرار) التً عقدها االتحاد-2
.2001/4/12-8 / العربً للتعلٌم التقنً فً بغداد
 حضور الندوات التً عقدتها االمانة العامة للمجلس االعلى للعلوم والتكنولوجٌا والمتعلقة-3
. 2020 بمشروع سٌنارٌوهات االردن
 وزارة التعلٌم العالً والبحث/ ً عضو فً اللجنة التحضٌرٌة لمؤتمر تطوٌر التعلٌم العال-4
/ ًالعلم
:الوقاالث الصحفيو

5111/5/1 الخالحا-4صفحو-11661 العذد- االستعذاد للتقاعذ تخطيط ًظيفي\الذستٌس.1
5111/1/5- الشأي- ًصاسه التعلين العالي سؤٍ ًتطلعاث.5
5111/5/51-59  صفحو-جشيذه الشأي-؟..... اليضبو الٌظيفيو استقشاس ًظيفي ام عقبو ًظيفيو.3

:اللغاث
. المغة االنجميزية-1
 المغة اإلسبانية-2

