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 السيرة الذاتية
                               17/10/2016بتاريخ                 العامة تالمعلوما -أوال:

                  :ابو جعفر( الطهراوي عبدهللامحمود علي           االسم( 

                  :15/10/1960تاريخ الميالد 

    :متزوج         الحالة االجتماعية 

  األردن/ سحاب        الوالدة:          مكان 

        :حي أبو صوان–األردن / سحاب          عنوان السكن 

                                  :الهاتف 

 2426فرعي  0096264623186العمل :                                             

 009624026508المنزل :    

 0779381919-00962الخلوي:     

  :البريد اإللكترونيmah_tahrawi@yahoo.com 

  (468سحاب ) –ص . ب: األردن 

 المؤهالت العلمي   -ثانيا:

  بعنوان نموذج مقترح " ) رسالة الدكتوراه/ جامعة قناة السويس في إدارة األعمال  الدكتوراه درجة  -1     

 (2014الجمارك" الجودة الشاملة"دراسة  ميدانية في دائرة تطبيقإدارة المعرفة في  إلستخدام            

 ثر استخدام تكنولوجيا أرسالة بعنوان  جامعة البلقاء التطبيقية ) /إدارة األعمال يدرجة الماجستير ف -2

 (2007 دانيةالمعلومات في تحسين األداء الوظيفي في دائرة الجمارك األردنية / دراسة مي

 ) تقةةدير جيةةد جةةدا   األكاديميةةة العربيةةة للعلةةوم الماليةةة والم ةةرفي  درجةةة الماجسةةتير فةةي المحاسةةبة  -3

2002) 

 ) تقةدير جيةد جةدا   / األكاديميةة العربيةة للعلةوم الماليةة والم ةرفي  درجة الةدبلوم العةالي فةي المحاسةبة -4

2000) 

 1998 بكالوريوس محاسبة /جامعة الزيتونة األردنية. -5

 1985 ( / الكلي  العربية .63.1بمعدل  )الشامل تخ ص المحاسبة كليات المجتمع دبلوم -6

 عقيد جمارك متقاعد. -7

 .ث المنشورة . ثاألبحا -ثالثا:

دور مكونات ادارة المعرفة في تطبيق الجودة الشاملة / كلية التجارة باإلسماعيلية  (1
 (2014المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئة ) 

المستويات المعرفية على تطبيق الجودة الشاملة / كلية التجارة باإلسماعيلية  أثر (2
 (2014المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئة ) 

 الكتب المنشورة: -رابعا: 

 –ادارة المعرفة وتطبيقات الجودة الشاملة / دار مجدالوي للنشر والتوزيع /عمان  (1

  2016األردن

 : اللغاتخامسا

 قراءة وكتابة محادثة البيان

 جيد جيد اإلنجليزية ةاللغ

 إلمام إلمام اللغة الفرنسية

 إلمام إلمام العبرية ةاللغ

 

 :: الدورات التدريبيةسادسا
 ( 2010توفل اللغة اإلنجليزية من جامعة القاهرة ) 

 ( 2014توفل اللغة االنجليزية من جامعة بور سعيد) 

 اللغة العبرية المستوى األول 
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 الفرنسية المستوى األول اللغة 

 إدارة المعرفة 

 إدارة األزمات 

 يإدارة التخطيط اإلستراتيج 

 يالتحليل اإلح ائ spss  

 مهارات التدقيق المالي والمحاسبي/ مجموعة طالل أبو غزالة 

 ICDL 

 EXCEL 

 Power Point 

 Access 

 إعداد الموازنات الحكومية 

  لتميز األداء الحكومي والشفافية ابن الحسين يالثان معيار القيادة لجائزة الملك عبدهللادورة 

 . إدارة التغيير 

 .دورة القيادة اإلشرافية 

 .دورة التخطيط االستراتيجي 

 محاضرا  في مركز التدريب الجمركي ومراكز ثقافي  مختلفة في المواضيع التالية()  الخبرات األكاديمية. :بعاسا

 .موضوع الجودة الشاملة 

 .موضوع إدارة المعرفة 

 .موضوع إدارة التغيير 

 .موضوع إدارة األزمات 

 .موضوع إدارة الذات والفكر اإلبداعي 

 .موضوع إدارة الوقت 

 وإعداد الموازنات التقديري  التقارير الماليةكتابة موضوع المحاسبة الحكومي  و. 

 .موضوع األمانات ورد الرسوم واإلدخال المؤقت 

 ة ) فرع اإلدارة المعلوماتي (تدريس مادة المحاسب  لمستوى الثانوي  العام 

  تقديم دراسات وأوراق بحثية ومذكرات وإكتشاف أخطاء وإعةادة امةوال وتطةوير أقسةام

 الدائرة معززة بكتب الشكر والمكافآت.

 ةالنشاطات االجتماعي:  ثامنا
 عضو الهيئة العامة نادي سحاب الرياضي 

  بقا  / ساةللتنمية االجتماعيعضو الهيئة اإلدارية جمعية سحاب                                                      

   عضو/ وأمين صندوق منتدى سحاب الثقافي سابقا 

   31/05/2004إلى  28/04/2002  رئيس منتدى سحاب الثقافي من   

 للواء سحاب يعضو المجلس االستشار 

 سحاب مدينة عضو مؤسس لمجلس اعمار 

 ةعضو مؤسس لجمعية سحاب لحماية البيئ 

  لى تاريخ .إ 01/01/2012نائب رئيس منتدى سحاب التقافي من 

  01/10/2016إلى  24/09/2014رئيس منتدى سحاب الثقافي من 

 

 


