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 ذاتيةسيرة 
 

 
 سوزان ابراهيم خليل يوسف :االسم الكامل

االعمال / نظم المعلومات االدارية :الكلية /القسم  
جامعة الزيتونة االردنية   المدينة، البلد الجامعة،  

 تلفون:      
 فاكس:

 su_yy5@hotmail.comالبريد اإللكتروني:  
 الصفحة اإللكترونية: 

 
 

 المعلومات الشخصية .1
   لميالد: تاريخ ا

 اردنية الجنسية: 
   

 الشهادات العلمية .2
 الردن، اعمان، الجامعة االردنية، 2016 ،(دارة اعمالدرجة الماجستير)ا 
 ( نظم المعلومات االدارية درجة البكالوريس)، الردن، اعمان، جامعة الزيتونة االردنية، 2006 
 

 إطروحة الدكتوراة .3
 .البلد‘ المدينة‘سم الجامعةاعنوان األطروحة،

 
 الخبرات الوظيفية .4

     2018  – 2016جامعة الزيتونة االردنية  -كلية االعمال – محاضر غير متفرغ
 2019 - 2018قسم نظم المعلومات االدارية –كلية االعمال  –محاضر متفرغ 

 الرتب األكاديمية
 أستاذ، إسم القسم األكاديمي، الجامعة، البلد 

 
 
 

 صورة
30 mm X 40 mm 
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 آالن -XX ،2005شباط
 اسم القسم األكاديمي، الجامعة، البلدأستاذ مشارك ، 

 تاريخ منح الرتبة 
 أستاذ مساعد، اسم القسم األكاديمي، الجامعة، البلد 

 تاريخ منح الرتبة            
  ،ردن، االجامعة الزيتونة االردنية، نظم المعلومات االدارية محاضر             

 
 
 

 المناصب األكاديمية
 ة، البلد، الفترةعميد، الكلية،الجامع 
  نائب عميد، الكلية،الجامعة، البلد، الفترة 
 رئيس قسم، الكلية،الجامعة، البلد، الفترة 
  عميد، الكلية،الجامعة، البلد، الفترة مساعد 
 الجامعة، المدينة، البلد، الفترة---مدير، المركز ، 

 
  هتمامات البحثيةاال .5

الكتروني، ادارة سلسلة التوريد، اداء سالسل التوريد، تكامل النظم،  ريادة االعمال، تجارة االلكترونية، تعليم
 تكنولوجيا المعلومات.

 
 العضوية في الجمعيات العلمية والمنظمات .6
 
 التكريمات والجوائز .7
 
 الزمالة والمنح الدراسية .8
 
 الخبرة التدريسية .9
 

 الدراسات العليا 
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  أسماء المساقات الدراسية          
  
 البكالوريس 
 

 مقدمة في نظم المعلومات االدارية باللغة العربية واللغة االنجليزية، .1
 حزم برمجية  .2
 نظم اتمتة المكاتب،   .3
 تطبيقات االعمال في االنترنت،  .4
 نظم تخطيط الموارد للمنشآت، .5
 التجارة االلكترونية،   .6
 ،2مبادئ في العلوم االدارية  .7
 السلوك التنظيمي،   .8
 نظرية المنظمة. .9
 مال باللغة االنجليزية، االحصاء في االع .10
 الرياضيات في االعمال في اللغة االنجليزية،  .11
 ،2تحليل وتصميم نظم المعلومات  .12
 نظم الوسائط المتعددة.  .13

 
 اإلشراف على الرسائل الجامعية )من األحدث إلى األقدم(  .10
 

 سم الطالب، عنوان الرسالة، السنةا
 

 المنح  .11
 لدعم، مقدار الدعمسم المشروع، سنة الدعم، جهة اا          

 
  ختراعبراءات اال  .12

 سم العائلة، األسم األول، " إسم براءة اإلختراع"، رقم البراءة، تاريخ إصدارها ) اليوم، الشهر، السنة(ا         
 

 عضوية اللجان  .13
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 المحلية والعالمية 
 قائمة -

 الجامعية 
 . لجنة االمتحانات والتقييم1 -
 المعادلة واالرشاد والتدريب ومتابعة الخريجين. لجنة 2 -
 . لجنة النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية3 -

 
 اللقاءات العلمية والمهنية  .14
 

 تنظيم اللقاءات العلمية 
 قائمة بأسماء المؤتمرات أو الورش، المكان، التاريخ 

 
 المشاركة في اللقاءات العلمية

 رات أو الورش، المكان، التاريخقائمة بأسماء المؤتم         
 
 المشاركة في نشاطات المناهج الدراسية  .15

 ، المكان، التاريخالنشاطات قائمة بأسماء 
 النشر العلمي .16

 
  قائمة:

 
 المجالت المحكمة 

 The Role of University Managerial، فراس، عبد الستار، سوزان يوسف،،الرفاعي، يوسف .1

Staff in The Process of Implementing the Concept of Entrepreneurship and 

Innovation by Jordanian Universities  ،International Journal of Business and 

Management Review ،  57 - 47، 2016، 4مجلد. 
 The Role of University Academics in ،، سوزانفراس، لؤي يوسف،،الرفاعي، الناجي .2

Introducing and Applying Entrepreneurship Concepts and its Effect on 

Universities in General and on Jordanian Society in Specific. ،The International 

Institute for Science, Technology and Education (IISTE). ، 154، 2014، 4مجلد – 
156. 
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 Role of Age, Gender, and، اسراء، سوزان لؤي، هنادي،الناجي، سالمة، الخطيب، يوسف،  .3

Social Status on Students in Hybrid Classrooms: A Study, ،Journal of E-

Learning and Knowledge Society 170 – 159، 2014، 10، مجلد. 
ويم ، اتجاهات طلبة جامعة الزيتونة االردنية نحو تقمحمد، سوزان، رشاالطراونة، يوسف، الطراونة،  .4

تعلمهم باستخدام االختبارات المعتمدة على الحاسوب، مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم 

 393 - 377، 2013، 33العالي، مجلد 
 

 
a. كتب، فصل في كتاب 
b. تقديم في مؤتمرات 
c. تقارير 

 مرتبة كما يلي: 
ول  غامقة(، إسم البحث، اسم العائلة، اإلسم األول ) في حال أكثر من باحث، أسماء الباحثين األ

 .إسم المجلة، رقم المجلد، سنة النشر، الصفحات
 

 


