
 1 

  السیرة الذاتیة 
 األستاذ الدكتور موسى اللوزي

الجامعة األردنیة – اإلدارةأستاذ   
التنظیم ، التطویر اإلداري ، السلوك : باحث ومستشار إداري في 

 التنظیمي ، تنمیة الموارد  البشریة، التنمیة اإلداریة
 

  ٢٠١٧نائب رئیس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجیا من عام - . 
 ٢٠١٧ب الرئیس لشؤون خدمة المجتمع من عام  نائ- . 
   ٢٠١٦نائب الرئیس لشؤون المراكز وخدمة المجتمع من عام- . 
 ٢٠١٤فرع العقبة  عام / رئیس الجامعة األردنیة-  . 
  ٢٠١٦-٢٠١٤نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون الكلیات اإلنسانیة من عام. 
 قائم بأعمال ( ٢٠١٤یة واإلداریة نائب رئیس الجامعة األردنیة للشؤون المال.( 
  ٢٠١٤-٢٠١٣نائب رئیس الجامعة األردنیة لشؤون التدریب وخدمة المجتمع من عام 
  ٢٠١٤عضو مجلس الخدمة المدنیة في األردن- .  
 وحتى تاریخھ  ٢٠١٠من عام  عضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجیا. 
  ر حسین ة من عام عضو المجلس األعلى ألكادیمیة األمی ة المدنی اني للحمای د هللا الث ن عب ب

 .وحتى تاریخھ ٢٠١١
 

  ٢٠١٣- ٢٠١٠من عام  الجامعة األردنیة /عمید كلیة األعمال. 
  ٢٠١٠-٢٠٠٩جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا / عمید كلیة إدارة األعمال .                                                                   
 دارة األعمال عمید كلیة إ / ً   .٢٠٠٧ -٢٠٠٥الجامعة األردنیة سابقا
  ة ة واإلداری وم المالی ة للعل ان الجامعی ة عم د كلی ةج/ عمی اء التطبیقی ة البلق ابقاً ، امع  س

٢٠٠٥- ٢٠٠٢  .  
 

 المعلومات الشخصیة:
 

.موسى سالمة اللوزي. د. أ: االسم                 -   
١٩٥٦:    تاریخ الوالدة       -   
أردني: الجنسیة              -   
متزوج :   االجتماعیةالحالة  -   
١١٩٤١األردن  –الجبیهة ) ١١١٨(ب .ص:   العنوان             -   
الجامعة األردنیة/  ٢١١١٢فرعي  ٥٣٥٥٠٠٠: مكتب:    الهاتف             -   

  ٥٣٤٦٩٨١ :منزل                            
٠٧٩٥٣٣٣٤٣٤: نقال                               
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:برید الكتروني                               
Lozi_2004@hotmail.com 
Lozi.musa@ju.edu.jo 
 
 
 

 المؤھــالت العلمــیة:
 

األمریكیة الوالیات المتحدة  –تكساس ، ة شمال تكساس الحكومیة جامع – دكتوراه في اإلدارة - 
)١٩٩١  .(  

       
الوالیات المتحدة األمریكیة  –تكساس ، جامعة تارلتون الحكومیة  – العامة ماجستیر في اإلدارة - 
)١٩٨٤.(  
 

دارة بكالوریس علوم سیاسیة -  .)١٩٨٢/ ١٩٨١(الجامعة األردنیة  – وإ  
 

 الخبرات العلمیة و العملیة:
.األردن/الثاني للدراسات المالیة كرسي جاللة الملك عبد اهللا عضو مجلس :                  ٢٠١٠  

 
.عضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجیا :                  ٢٠١٠  

 
.الجامعة األردنیة /عمید كلیة األعمال :                  ٢٠١٠  

 
.الجامعة األردنیة /س مجلس المرصد االقتصادي رئی:                 ٢٠١٠  

 

.الجامعة األردنیة /االستشارات رئیس مجلس إدارة مركز :                 ٢٠١٠  
 

.األردن /وزارة التعلیم العالي /عضو اللجنة العلیا لمعادلة الشهادات :                 ٢٠١٠  
 

.ة عمان العربیة للدراسات العلیا جامع/عمید كلیة إدارة األعمال :       ٢٠١٠-٢٠٠٩  
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  إجازة تفرغ /جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا /رئیس قسم إدارة األعمال :      ٢٠١٠-٢٠٠٩
.علمي      

 
.أستاذ في اإلدارة، كلیة األعمال، الجامعة األردنیة :    ٢٠٠٩  -  ٢٠٠٨  

.جامعة عمان األهلیة/ تفرغ علمي  إجازة:  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧  
 

.الجامعة األردنیة/ عمید كلیة إدارة األعمال :  ٢٠٠٧-٢٠٠٥  
 

الجامعة األردنیة  - كلیة إدارة األعمال/  درجة األستاذیة في اإلدارة الحصول على  :          ٢٠٠٥  
 

.تنفیذ برامج تدریبیة في بنك تنمیة المدن والقرى :  ٢٠٠٦ -٢٠٠٥  
 

.جامعة البلقاء التطبیقیة/ المالیة واإلداریة  عمید كلیة عمان الجامعیة للعلوم:   ٢٠٠٥ -٢٠٠٣  
 

كلیة عمان الجامعیة للعلوم المالیة/ یس قسم العلوم المالیة والمصرفیةرئ:  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣  
  .جامعة البلقاء التطبیقیة/ واإلداریة                       

 
یة عمان الجامعیة كل/ رئیس قسم إدارة األعمال وأنظمة المعلومات اإلداریة :  ٢٠٠٤ -٢٠٠٣

. جامعة البلقاء التطبیقیة/ للعلوم  المالیة واإلداریة         
  

.محاضر في كلیة الشرطة الملكیة :          -٢٠٠١  
 

.محاضر في كلیة الدفاع الوطني:          -٢٠٠٠  
 

.دنیةالجامعة األر  –كلیة إدارة األعمال / مشارك الستاذ درجة األ الحصول على :          ٢٠٠٠  
 

.الجامعة األردنیة/ كلیة إدارة األعمال / رئیس قسم اإلدارة العامة : ٢٠٠٣ -١٩٩٩  
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.المشرف العلمي على الدورات اإلداریة العلیا لموظفي الجامعة األردنیة: ٢٠٠٣-٢٠٠٠  
 

.لكلیات المجتمع األردني) االمتحان الشامل(مدیر امتحانات عمان األولى : ٢٠٠٤ -٢٠٠٢  
      –االقتصادیون العرب والمركز الوطني لإلدارة والتدریب / تنفیذ برامج تدریبیة :        ٢٠٠٠ 

.دولة اإلمارات العربیة المتحدة                     
 

شهادة الرخصة الدولیة في قیاد ة :        ٢٠٠٤ ICDL )                     سكویون(       
   الحاسوب                               

)  یونسكو(       IC3              شهادة قیادة الحاسوب:        ٢٠٠٤
.جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، محاضر غیر متفرغ :        ٢٠٠٤  

 
.األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، محاضر غیر متفرغ :         ٢٠٠٤  

 
دیوان    / ام لمدراء الخدمة المدنیة تقدیم محاضرات حول سلوكیات الموظف الع:           ١٩٩٩

.الخدمة المدنیة األردني                          
 

.وزارة اإلعالم األردنیة –) إدارة األزمات( منسقًا عاماً :           ١٩٩٩  
 

.دائرة األراضي والمساحة في األردن –تنفیذ برامج تدریبیة في اإلدارة : ١٩٩٩ -١٩٩٨  
 

.دیوان الرقابة والتفتیش اإلداري في األردن –برامج تدریبیة في اإلدارة تنفیذ :  ١٩٩٨ -١٩٩٧  
 

GTZ  تنفیذ برامج تدریبیة بالتعاون مع الوكالة األلمانیة: ١٩٩٨ -  ١٩٩٧  في األردن  
             

.محاضر في كلیة الحرب الملكیة: ٢٠٠٣ -١٩٩٧  
 

عداد البرامج التدری: ٢٠٠٠-١٩٩٨ بیة لإلدارة الوسطى والعلیا لموظفي         مشرف علمي على تنفیذ وإ
   . الجامعة األردنیة             
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.الجمعیات الخیریة في األردن/ تنفیذ برامج تدریبیة باستخدام الحاسوب :           ١٩٩٩  

 
.دولة قطر –تنفیذ برامج تدریبیة :           ١٩٩٧  

 
.األردن/ األمن العام  –الشرطة الملكیة  أكادیمیة/ تنفیذ برامج تدریبیة :           ١٩٩٦  

 

.جامعة الزیتونة األردنیة/ محاضر غیر متفرغ :            ١٩٩٦  
.جامعة عمان األهلیة/ محاضر غیر متفرغ :  ١٩٩٨ -١٩٩٦  

 

  . األردنیة وبعض الجامعات األخرىاإلشراف على عدة رسائل ماجستیر في الجامعة :           ١٩٩٥
 

/ اإلشراف على بحوث دورات اإلدارة العلیا لموظفي القطاع العام في األردن :           ١٩٩٥
. معهد اإلدارة العامة          

.تنفیذ برامج تدریبیة في بعض المعاهد الخاصة في األردن:           ١٩٩٥  
.الجامعة األردنیة –مركز االستشارات / إشراف وتنفیذ برامج تدریبیة :           ١٩٩٢  
.الجامعة األردنیة –كلیة إدارة األعمال / أستاذ مساعد : ١٩٩٩ -١٩٩٢  
.الجامعة األردنیة –قسم اإلدارة / متفرغ  غیر محاضر: ١٩٨٧-١٩٨٦  

 

.والمكتبیةة للتجهیزات المطبعیة مدیر عام المؤسسة العام: ١٩٨٦-١٩٨٥  
 
 

 
 العضویات:

 
.عضو في لجنة التعلیم العالي األمریكیة:           ١٩٩١  

 
.عضو في لجان االعتماد العام والخاص للجامعات الخاصة في األردن: ٢٠٠٠-١٩٩٤  

 
.الجامعة األردنیة –عضو في مجلس كلیة إدارة األعمال :٢٠٠٢-١٩٩٩  

 
.عضو في مجلس الجامعة األردنیة: ٢٠٠٣-١٩٩٩  
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.عضو في الجمعیة الملكیة لحمایة الطبیعة: ١٩٩٩-١٩٩٨  

 
.الجامعة األردنیة/ متحان الشامل لطلبة الدراسات العلیا عضو في لجان اال: ٢٠٠٣-١٩٩٥  

 
.عضو في الجمعیة الدیمقراطیة األردنیة: ١٩٩٩-١٩٩٨  

 
.عضو في لجان إعداد االمتحان الشامل لكلیات المجتمع في األردن: ١٩٩٧-١٩٩٥  

 
.وزارة التربیة والتعلیم/ عضو في لجنة إعداد المناهج الدراسیة  :          ١٩٩٧  

 
.األردن –عضو في جمعیة أصدقاء البحث العلمي :           ١٩٩٨  

 
.وزارة التربیة والتعلیم في األردن/ عضو في لجان ترقیة المعلمین :           ٢٠٠٢  

 
.كلیات المجتمع/ مدیر عام امتحانات عمان األولى :           ٢٠٠٣  

 
، جامعة   " دفاتر السیاسة والقانون" لة عضو في الهیئة العلمیة االستشاریة لمج:           ٢٠٠٩

.، الجزائر، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي قاصدي مرباح ورقلة                           
 

 األبحاث والدراسات المنشورة:
 
 

.حاصل على شھادة التمیز في البحث العلمي من الجامعة األردنیة: ١٩٩٩- ١٩٩٨*   
 

مجلة  األردن،ستشفیات القطاع العام في ظیمي لدى األفراد العاملین في مالرضا عن المناخ التن. ١
).منفرد( ١٩٩٤ العدد السادس ،) أ(حادي والعشرون المجلد ال دراسات ،  
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) أ( ٢٢دراسات ، المجلد مجلة  القطاع العام نحو أنظمة الحوافز ،اتجاهات األفراد العاملین في . ٢
).منفرد( ١٩٩٥ ،) ، الملحق٦(العدد   

 
، ) أ(دراسات ، المجلد  مجلة في المؤسسات الحكومیة األردنیة ، تقییم نموذج األداء الوظیفي. ٣  

).مشترك( ١٩٩٥ ، ٦العدد   
 

:بعنوان باللغة االنجلیزیة  بحث منفرد. ٤   
National Expenditures on Social Development in Jordan, Dirasat, Vol, 22, 
No.5, 1995. 

ي مؤسسات القطاع العام في األردن، دراسة میدانیة ف: لسلوكهم األخالقي ألفراد العاملینتقدیر ا. ٥
).منفرد( ١٩٩٨ ،٢، العدد ٢٥مجلة دراسات، العلوم اإلداریة، المجلد   

 
العلوم ، مجلة دراسات، اتجاهات العاملین في المؤسسات الحكومیة األردنیة نحو إدارة التغییر. ٦

).منفرد( ١٩٩٨، ٢العدد  ،٢٥ دالمجل، اإلداریة  
 

مجلة أبحاث ، دراسة تحلیلیة میدانیة : االتصاالت اإلداریة في المؤسسات الحكومیة األردنیة. ٧
).منفرد( ١٩٩٩.  ٤العدد ،  ١٥المجلد ، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، الیرموك   

 
، الحكومیة األردنیة لمفهومه مدى إدراك األفراد العاملین في المؤسسات: التراجع التنظیمي. ٨

، العلوم اإلداریة، مجلة دراسات، ومسبباته الرئیسیة والخصائص التنظیمیة المرافقة للتراجع التنظیمي
).منفرد( ٢٠٠٢، ١العدد ، ٢٩المجلد   

 
السلوك التنظیمي لألفراد العاملین وأثره على مستوى التطویر اإلداري في القطاع العام في األردن . ٩
).منفرد( ٢٠٠٢، ١العدد ، ٢٩المجلد ، العلوم اإلداریة، مجلة دراسات، )ة میدانیةدراس(  
 

مجلة مؤتة للبحوث ، دراسة تحلیلیة : مضیعات الوقت في أجهزة الخدمة المدنیة في األردن. ١٠
.٢٠٠٣، والدراسات   
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المجلد ، والدراسات مجلة مؤتة للبحوث ، إدارة الجودة الشاملة في أجهزة الخدمة المدنیة األردنیة. ١١
.٢٠٠٣، ٤عدد ،  ١٨  
، أثر العوامل المهنیة والشخصیة على الضغط الوظیفي في المستشفیات الحكومیة في األردن. ١٢

.٢٠٠٣، مجلة دراسات الجامعة األردنیة  
 

مجلة أبحاث ، یة األردنیةدراسة مسحیة لعینة من العاملین في األجهزة الحكوم: اإلغناء الوظیفي. ١٣
.٢٠٠٣ وك،الیرم  

 

دراسة : ة في األردنالصعوبات التي تواجه تطبیق الخدمات االلكترونیة في أجهزة الخدمة المدنی. ١٤
.٢٠٠٨ تحلیلیة،  

 

التحدیات التي تواجه منظمات األعمال "ث مقدم في مؤتمرالفساد والشفافیة اإلداریة، بح. ١٥
.٢٠٠٩، جامعة فیالدلفیا، محكم ومنشور، "المستقبلیة لیة العالمیة واآلفاقالمعاصرة، األزمة الما  

 
.٢٠١٠دراسات ، دراسة تحلیلیة  :في األردن في أجهزة الخدمة المدنیة  اإلداريواقع الفكر  .١٦  

 

 :في المملكة العربیة السعودیةالشرقیة  العوامل المؤثرة في األداء الوظیفي للعاملین بإمارة منطقة.١٧
.٢٠١٠/٢٠١١دراسات  :لیة لالتجاهاتدراسة تحلی  

 
أعضاء هیئة  دراسة تطبیقیة على: المنظمة فاعلیة علىأثر البنیة التحتیة إلدارة المعرفة . ١٨

.٢٠١٦المجلة االردنیة في إدارة االعمال :الجامعة األردنیةفي  التدریس  

دراسة تطبیقیة في : أعضاء هیئة التدریسیة  فاعلیة علىأثر البنیة التحتیة إلدارة المعرفة  .١٩
.٢٠١٦- ٢٢- ٢٨مخطوط  ٢٠١٦  ،المجلة االردنیة في إدارة االعمال ،جامعة االردنیةال  
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