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التخصص الدقيق - :إدارة المعرفة  -استراتيجيات إدارة الموارد البشرية.
 -نظم معمومات إدارة الموارد البشرية.
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-

مدرب معتمد لدى انجاز

 عنوان السكن  :األردن  -مادبا
الياتت الخموو )0776393465( :
اللررد إلكترونو kaled_high@yahoo.com :
 معمومات شخصية:

 مكان وتاررخ الوالدة  :مادبا . 1983/5/18،

 -الجنسية  :أردني

 الحالة االجتماعية :أعزب

المؤهالت العلمية والشهادات:
 تخصص الدكتوراه  :اإلدارةManagement .
الجامعة :العموم االسالمية العالمية.

اللمد  :المممكة األردنية الياشمية.

سنة التخرج  .2013 :التقدير ممتاز /االول عمى الدفعة



عنوان أطروحة الدكتوراه بالعربية :

إدارة المعرفة وأثرىا في استراتيجيات إدارة الموارد البشررة في المصارف التجاررة األردنية.
 تخصص الماجستير  :اإلدارة .الحكومة االلكترونية في الموارد البشررة(األداء).
الجامعة :الجامعة األردنية.

اللمد  :المممكة األردنية الياشمية.

سنة التخرج  .2009 :التقدير ممتاز /االول عمى الدفعة



عنوان رسالة الماجستير بالعربية :

العالقة لين تطليق الحكومة االلكترونية واالداء الوظيفي :دراسة اتجاىات موظفي الدوائر الحكومية في

المممكة األردنية الياشمية.


الخلرة التدررسية:

 المواد التي تم تدررسيا عمى مستوى المرحمة الجامعية األولى (البكالورروس):
(مبادئ التسويق ،نظم المعمومات اإلدارية ،إدارة المعرفة ،الريادة وادارة المشروعات الصغيرة ،مبادئ االدارة،
أساليب البحث عممي ،إدارة االعمال الدولية ،إدارة الموارد البشرية ،قضايا إدارية معاصرة بالمغة االنجميزية،
االتصاالت اإلدارية بالمغة االنجميزية ،اإلدارة االستراتيجية ،اإلدارة في اإلسالم ،نظرية اتخاذ الق اررات ).

 االىتمامات البحثية:
-اإلدارة االستراتيجية .

 إدارة المعرفة ونظم المعمومات اإلدارية. إدارة نظم المعمومات ونظم دعم القرار. -إدارة الموارد البشرية.

 صياغة ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات. ميارات التواصل والقيادة.2

 الدورات التي تم تقديميا :
 -دورات في الريادة (كن ريادياًا).

 دورة في فن التعامل مع الجميور. دورة فن التعامل مع الحياة (المحيط). دورات في فن االتصال. -التخ يط االستراتيجي.

 دورات في أخالقيات العمل. -دورات أساليب بحث عممي.

 دورة ت وير القدرات البحث العممي ل مبة الدراسات العميا في كمية المال واألعمال. -لغة الجسد.

 المؤتمرات والحمقات العممية التي شاركت ليا:
االقتصادي
ة
 مؤتمر آفاق األردن االقتصادي الرابع بعنوان «اإلصالحات المؤسسية في السياساتفي تاريخ . 2012/5/8

 -دور كميات االعمال في الجامعات االردنية في الت وير اإلداري ،جامعة الشرق األوسط ،في تاريخ -9

 /16آذار  . 2015/وتم تقديم ورقة بعنوان الحاكمية الجامعية.
 2nd International Conference on Business and Innovation, Kuala Lumpur,June 18, 2014.

 اإلنتاج العممي:
 . 1الشوابكة ،خالد محمود والنجار ،فايز جمعو (  .)2015إدارة المعرفة وأثرىا في استراتيجيات إدارة الموارد
البشرية في المصارف التجارية األردنية .المجمة العربية لإلدارة (

 ،)36المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية:

القاىرة ،جميورية مصر العربية.
2- Al-Shawabkeh, Khaled Mahmoud (2014), "Human Resource Information
Systems and Their Impact on Human Resource Management Strategies: A Field
Study in Jordanian Commercial Banks", Journal of Management Research, 5 (1).
 نظم معمومات الموارد البشرية وأثرىا في استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في البنوك التجارية االردنية.3- Al-Shawabkeh, Khaled Mahmoud, al Shaar, Qasem (2015), " Knowledge
Management and its Impact on Technological Innovation: A Field study in Islamic Jordanian

Journal of Management Research, 6 (4).
إدارة المعرفة وأثرىا في اإلبداع التكنولوجي :دراسة ت بيقية في المصارف اإلسالمية األردنية
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Banks",

-

4- Al- Zoubi, Jumana Ziad, Al- Shawabkeh, Khaled Mahmoud, Al.Shaar , Qasem
Ebrahim (2014), "E-Government and its Impact on Knowledge Management
Processes: A Case Study: Ministry of Industry and Trade in Jordan" European
Journal of Business and Management, 6 (38).
الحكومة االلكترونية وأثرها في عمليات إدارة المعرفة :دراسة حالة وزارة الصناعة والتجارة األردنية

-

األبحاث المرسلة للنشر:
 أثر لوحة القيادة ( )Dashboardفي التحسين المستمر في مجموعة شركات المناصير.


الحاكمية في مؤسسات التعميم العالي :المفيوم وآليات الت بيق.

االبحاث والدراسات قيد االنجاز:

 اليقظة االستراتيجية ودورىا في إدارة االزمات :دراسة ميدانية في مجموعة شركات المناصير.

 تمكين الموار البشرية وأثره في األداء الوظيفي :دراسة ت بيقية في جامعة العموم االسالمية العالمية.
 نظم دعم القرار الجماعي ودورىا في تعزيز الميزة التنافسية في شركات االتصاالت األردنية.
الخلرات العممية:

 مساعد بحث وتدريس في كمية إدارة االعمال -الجامعة االردنية .2009-2007 عضو ىيئة تدريس – جامعة العموم االسالمية العالمية  -2010حتى اآلن. -مقرر وأمين سر قسم اإلدارة .2015-2012

 التدريس في برنامج الماجستير المصغر في إدارة األعمال بالتعاون مع جامعة كامبردج .2016 أمين سر لجنة الدراسات العميا في قسم اإلدارة  -2015حتى اآلن. مدرب معتمد لدى مؤسسة انجاز في الجامعات. -مشرف عمى رسائل ماجستير في قسم اإلدارة.

المغات :حاصل عمى توفل بعالمة  503من المركز االمرركي أمديست:
المغ ـ ـ ـ ــة

المغة العربية

المغة االنجميزية

المغة االي الية

مح ـ ــادثة
ممتاز

كتابة

ممتاز
ممتاز

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

ميارات الحاسوب:

 القدرة عمى استخدام كافة الت بيقات ووسائل التواصل االجتماعي. -حاصل عمى شيادة حاسوب شامل لكافة البرمجيات والت بيقات.

 -القدرة عمى استخدام البرامج االحصائية  SPSSلتحميل االبحاث.
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المععععرفون:

د .زىير عبالكررم الكايد

0777468503

د .فايز جمعو النجار

0777406117

د .ىاني جزاع ارتيمة

0797007171

د .قاسم الراىيم الشعار

0797076854
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