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المؤهالت العلمية
 دكتوراه في االقتصاد اإلقليمي والسياحي ,اإلدارة السياحية والفندقية ,أكاديمية خاركوف للهندسةوتخطيط المدن ,اكرانيا ()2003
 ماجستير اإلدارة الفندقية واالقتصاد السياحي ,أكاديمية خاركوف للهندسة وتخطيط المدن ,اكرانيا()1998
 بكالوريوس اإلدارة الفندقية واالقتصاد السياحي ,أكاديمية خاركوف للهندسة وتخطيط المدن,اكرانيا ()1997
الخبرات العملية
 أستاذ مشارك في قسم اإلدارة السياحية والفندقية في جامعة اربد األهلية من  -2004حتى أالن. رئيس قسم اإلدارة الفندقية والسياحية (.)2013 – 2008األبحاث المنشورة
 "العالقة بين جودة الخدمة الفندقية ووالء السياح" ( دراسة ميدانية في فنادق الخمس نجوم فيعمان) المجلد الرابع عشر العدد األول كانون أول  2010اربد للبحوث و الدراسات جامعة اربد
األهلية.
 "توحيد جهود األبحاث التسويقية في التطور السياحي" مجلة ( IBB ( Eurojournal.2011
 "دور نظام معلومات الموارد البشرية في الوالء التنظيمي" ( دراسة ميدانية في القطاع الفندقياالردني ).
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 "الترويج االلكتروني ودوره في تسويق السياحة العالجية في االردن" مجلةInterdiscipilnary Journal Of Contemporary Research in Business.
 "دور الترويج االلكتروني في نجاح شركات السياحة والسفر – حالة االردن" مجلة جامعة اربداالهلية.
الدورات المقدَّمة من عضو هيئة التدريس بالتعاون مع صندوق الملك عبد هللا الثاني للتنمية والتأهيل
الوظيفي (إنجاز)
 دورة "اعمل في السياحة"  WITفي جامعة اربد األهلية في الفصل األول من العام الدراسي.2012 – 2011
 دورة "نحن قادة المجتمع"  we are the leaders of the communityفي جامعة اربداألهلية في الفصل الدراسي الثاني .2012 – 2011
ورشات العمل و الدورات التدريبية
 ور شة عمل تدريبية بعنوان "المشاريع الريادية والصغيرة أساس اقتصاديات الدول" عمان-األردن .2011
 بناء القدرات لتحسين جودة التعليم في قطاع السياحة والضيافة ,عمان-األردن. تطوير قدرات المعلمين في التعليم السياحي ,عمان-األردن. ورشة عمل تدريبية لتطوير التعليم الفندقي والسياحي في األردن بالتعاون مع  USAIDوجامعةجورج واشنطن األمريكية.
 إعطاء المحاضرات في التنمية السياحية في مديرة السياحة في محافظة اربد. المشاركة جلسات علمية لمناقشة التطور السياحي في األردن مع المنظمات USAID دورة كمبيوتر  ICDLجامعة اربد االهلية .2008 عضو مؤسس في جمعية التعليم الجامعي في سما الروسان.اللجان األكاديمية ال ُمنتسب فيها في الجامعة
 عضو في لجنة تأديب الطلبة على مستوى الجامعة والكلية. عضو في اللجنة العلمية للكلية. -أمين سر مجلس كلية العلوم الدارية والمالية من عام  – 2010الى األن.
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اللغات
 -اللغة الروسية

:

 -اللغة االنجليزية :

ممتاز
جيد جدا

المعرفين
 د .طالل بطاينةجامعة الطفيلة التقنية
 د .محمود الروسانجامعة عجلون الوطنية

3

