السيرة الذاتية
 .1معلومات شخصية:
االسم:

بندر كريم قاسم ابوتايه

الرتبة األكاديمية

أستاذ مشارك (ب)

الجامعة

البلقاء التطبيقية /المركز

الكلية

االعمال

التخصص

ادارة الموارد البشرية

القسم

إدارة األعمال

الحالة االجتماعية

متزوج
bandar_1974@yahoo.co.uk

الهاتف

66900099076976

البريد االلكتروني

 .2المؤهالت العلمية:
المؤهل

تاريخ الحصول
عليها
0669

الجامعة

التخصص
إدارة موارد بشرية

ماجستير

9999

إدارة عامة

بكالوريوس

9999

إدارة عامة

دكتوراه

الدولة

التقدير

بريطانيا

University
of Salford
الجامعة األردنية

األردن

جيد جدا

جامعة مؤتة

األردن

جيد جدا

 .3الدرجات العلمية:
تاريخ الحصول عليها

الجهة المناحة

الدولة

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد ب

0669/99/0

جامعة البلقاء التطبيقية

األردن

مدرس ب

0669/0/96

جامعة البلقاء التطبيقية

األردن
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 .4الخبرات االكاديمية واالدارية:

أوال :الخب ارت األكاديمية

طبيعة العمل

الجامعة

الفترة
0660-0669

مدرس

كلية العقبة الجامعية/جامعة

 -0669اآلن

استاذ مساعد بقسم إدارة األعمال والتسويق

جامعة البلقاء التطبيقية

محاضر غير متفرغ

قسم ادارة األعمال /الجامعة

(تدريس مواد السلوك التنظيمي ومبادئ ادارة

االردنية

محاضر غير متفرغ

قسم العلوم االدارية/الجامعة

(تدريس مادة ادارة الموارد البشرية باللغة

االلمانية األردنية

البلقاء التطبيقية
0669 -0662

االعمال باللغة االنجليزية)

0690-0696

االنجليزية)

ثانيا :الخبرات اإلدارية
طبيعة العمل

الجامعة

الفترة
0660-0669

مساعد العميد للشؤون الطالبية

كلية العقبة الجامعية/جامعة البلقاء

0660-0669

مشرفا على ادارة االمتحان الشامل لطلبة

كلية العقبة الجامعية/جامعة البلقاء

0660-0669

رئيس لجنة تأديب الطلبة

كلية العقبة الجامعية/جامعة البلقاء

0669-0662

عضو لجنة تأديب الطلبة

كلية التخطيط واإلدارة /جامعة

0699-0696

رئيس قسم العلوم االدارية

كلية التخطيط واالدارة /جامعة

الدبلوم

التطبيقية
التطبيقية
التطبيقية

(االشراف على تخصصات ادارة االعمال

البلقاء التطبيقية
البلقاء التطبيقية

والتسويق ونظم المعلومات االدارية وادارة
المكتبات)
0690 -0699

رئيس قسم ادارة االعمال والتسويق

كلية التخطيط واالدارة /جامعة

(االشراف على تخصصي ادارة االعمال

البلقاء التطبيقية

والتسويق)
2

0690 -0696

عضو مجلس كلية التخطيط واإلدارة

0699-0696

رئيس لجنة تطوير الخطط الدراسية لتخصص

كلية التخطيط واالدارة /جامعة
البلقاء التطبيقية

ادارة االعمال والتسويق ونظم المعلومات

كلية التخطيط واالدارة /جامعة
البلقاء التطبيقية

االدارية وادارة المكاتب
عضو لجنة تطوير الخطط الدراسية

0690 -0699

كلية التخطيط واإلدارة /جامعة
البلقاء التطبيقية

0690 -0696

مقرر لجنة معادلة المواد في قسم ادارة

االعمال والتسويق

 -0699لالن

قسم ادارة االعمال والتسويق/

جامعة البلقاء التطبيقية

عضو لجنة برامج الماجستير في كلية

جامعة البلقاء التطبيقية

التخطيط واإلدارة
0696-0662

عضو في عدة لجان في قسم العلوم االدارية

جامعة البلقاء التطبيقية

في كلية التخطيط واإلدارة
 -0696لالن

عضو في عدة لجان تحقيق ادارية في
الجامعة

جامعة البلقاء التطبيقية

 -5الدورات التدريبية والمحاضرات:
 -9القيادة والتخطيط االستراتيجي .دورة لمدراء الدوائر في وزارة الزراعة في االردن
 -0مهارات االتصال والتواصل .محاضرة لموظفي كلية السلط الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية
 -0تحليل العمل ووصف الوظائف .اعداد االستبانة لتحليل الوظائف وجمع المعلومات عنها وتوضيحها
لموظفي الصندوق الهاشمي لتنمية البادية االردنية تمهيدا لوصف وتوصيف الوظائف في الصندوق.

 -6المواد التدريسية والدورات التدريبية التي قمت بتدريسها:

أوال :المواد التي قمت بتدريسها في جامعة البلقاء التطبيقية:
اسم المادة
إدارة الموارد البشرية
السلوك التنظيمي
اساليب البحث العلمي
ادارة االعمال باللغة االنجليزية
نظرية المنظمة
مبادئ االدارة
التخطيط والرقابة االدارية
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ثانيا :المواد التي قمت بتدريسها في الجامعات االردنية:
الجامعة

اسم المادة
إدارة الموارد البشرية

الجامعة االردنية االلمانية

السلوك التنظيمي

الجامعة االردنية

مبادئ ادارة االعمال باللغة االنجليزية

الجامعة االردنية

 -7اإل نتاج العلمي:

أوال :األبحاث العلمية:

 -9بندر كريم ابوتايه ومنار ابراهيم القطاونة  ,0669,العالقة بين إحساس العاملين بالعدالة التنظيمية والوالء
التنظيمي في مدينة الكرك الصناعية في األردن ,مجلة التربية (جامعة األزهر) ,عدد  ,976الجزء األول-099 ,
096
2- Khalil Al-Hyari, Marwan AL-Nasour, Muhammed Alnsour, Ghazi Al-Weshah, and
Bandar Abutayeh, 2011, Exporting Performance and Manufacturing Activities in
Jordanian SMEs: External Barriers and Relationships, International Journal of Global
Business, 4 (1), 44-72.
 -0بندر كريم ابوتايه ومنار ابراهيم القطاونة ,0690 ,العالقة بين المناخ التنظيمي والرضا الوظيفي في بعض
منظمات االعمال االردنية ,مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية ,مجلد  ,06العدد -909 .9
.922
4- Bandar Abutayeh and Manar Al-Qatawneh, 2012, The Effect of Human Resource
Management Practices on Job Involvement in Selected Private Companies in Jordan,
Canadian Social Science, Volume 8, Number 2, 50-57
5- Manar Al-Qatawneh, Bandar Abutayeh, and Fawwaz Al Hammad, 2012, The
Effect of the Implementation of Human Resource Information Systems on Job
Related Decisions in Commercial Banks in Jordan. European Journal of Economics,
Finance, and Administrative Sciences, Issue 48, 158-166
 -0بندر كريم ابوتايه ,0690 ,اثر العدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكز الوزارات
الحكومية في األردن ,مجلة الجامعة االسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية ,مجلد  ,06العدد .920-970 .0

ثانيا :المؤتمرات العلمية:
1- Organization, Fairness & Commitment: A review with a view. Paper submitted to
EURAM 8TH , 14-17 May 2008, Ljubljana & Bled Slovania. Sudi Sharifi and Bandar
Abutayeh.

 -2بندر ابوتايه ومنار القطاونة،)2212( ،اثر االتصاالت االدارية على السلوك االبداعي للعاملين في
بعض منظمات االعمال االردنية ،المؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد والعلوم االدارية  .االبداع
والتميز في منظمات االعمال .جامعة العلوم التطبيقية ،األردن.
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 -8اإلشراف ومناقشة الرسائل الجامعة
 -1اإلشراف على الرسائل الجامعة
اسم الطالب
مرام يعقوب
حسين الحوراني
ديما اليوسف

عنوان األطروحة
أثر عدالة تقييم اداء العاملين على سلوك
المواطنة التنظيمية في شركات قطاع التامين في
االردن
أثر الثقافة التنظيمية على التعلم التنظيمي :دراسة
ميدانية على الشركات الصناعية االردنية
أثر العدالة التنظيمية على السلوك الموجه للعميل:
دراسة تطبيقية على البنوك التجارية في االردن

الجامعة
البلقاء التطبيقية
البلقاء التطبيقية
البلقاء التطبيقية

 -2مناقشة الرسائل

أوال :تمت مناقشة عدة رسائل جامعية على مستوى الماجستير في تخصص إدارة األعمال في جامعة
البلقاء التطبيقية
ثانيا :تمت مناقشة العديد من مشاريع التخرج على مستوى البكالوريوس في تخصصات إدارة األعمال
ونظم المعلومات اإلدارية وعلم المكتبات المعلومات والتسويق في جامعة البلقاء التطبيقية.

تاسعا -النشاطات والخبرات غير االكاديمية
االشراف على االنتخابات البرلمانية في االردن لعام  0690وذلك من خالل عضوية اللجنة االنتخابية
المركزية للدائرة الثانية لمحافظة البلقاء .وتضمنت تلك التجربة مقابلة واختيار وتعيين اعضاء اللجان

المسؤولة عن عملية االقتراع والفرز وادارة شؤون العملية االنتخابية في الدائرة المذكورة.
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