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 أ.د. مأمون محمد الدبعي

 السيرة الذاتية املختصرة

 

 شخصية علوماتامل

   1965تاريخ الوالدة: 

  الجنسية: أردني

 secretarygeneral@mohe.gov.joالبريد االلكتروني: 

 

 التعليم

  1997-1993مانشستر، مانشستر، اململكة املتحدة جامعة  -دكتوراه في املحاسبة والتمويل

   

 ( ماجستير علوم إداريةMBA محاسبة / )-  1990-1987الجامعة األردنية، عمان، األردن 

  

  1987-1985الجامعة األردنية، عمان، األردن  -بكالوريوس محاسبة/إدارة أعمال 

 

 الرتب األكاديمية

  2012الجامعة األردنية، منذ عام  -أستاذ 

 2011-2002الجامعة األردنية  -ستاذ مشارك أ 

  2002-1997أستاذ مساعد الجامعة األردنية 

  1993-1991الجامعة األردنية  -محاضر متفرغ 
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 اهم املناصب اإلدارية

  اآلن – 2020وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية،  -أمين عام   

  2015 - 2014جامعة عمان األهلية  -نائب الرئيس  

  2015 - 2014جامعة عمان األهلية  -قائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية 

  2014 -2012الجامعة األردنية  -مساعد الرئيس للصناديق والشؤون املالية 

  2014 -2012الجامعة األردنية  -مدير وحدة الصناديق املالية   

 2014 -2012الجامعة األردنية  -مدير صندوق االستثمار 

  2014 -2008الجامعة األردنية  -وحدة الشؤون املالية مدير   

  2007 -2005جامعة عمان األهلية  -عميد كلية العلوم اإلدارية واملالية  

  2007-2005جامعة عمان األهلية  -مدير مركز تطوير أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية 

  2006-2005جامعة عمان األهلية  -رئيس قسم املحاسبة 

  ديوان املحاسبة  -رئيس ديوان املحاسبة للشؤون املالية واالستثمار )غير متفرغ( مستشار

2006-2008 

  2005-2002الجامعة األردنية  -نائب عميد كلية إدارة األعمال 

  2004-2003الجامعة األردنية  -مساعد عميد كلية إدارة األعمال لشؤون التطوير 

 2002-2000الجامعة األردنية  -املجتمع  مساعد عميد كلية إدارة األعمال لشؤون خدمة 

 

 اهم اللجان واملجالس التي شارك فيها 

 اآلن -2018ي عضو مجلس التعليم العال 

 اآلن -2018مجلس التعليم العالي  - رئيس اللجنة اإلدارية واملالية الدائمة 

 اآلن-2020مجلس التعليم العالي  - نائب رئيس لجنة إجازة ممارسة العمل األكاديمي  

 مجلس التعليم العالي - رئيس لجنة تحليل املوازنات والحسابات الختامية للجامعات األردنية 

  اآلن– 2020

 اآلن -2018مجلس التعليم العالي  -عضو اللجنة األكاديمية الدائمة 
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 اآلن  - 2020 اإلعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير األردنية رئيس لجنة 

  اآلن  - 2020األردنية نائب رئيس لجنة معادلة الشهادات غير 

  اآلن - 2020 ر صندوق دعم البحث العلمي واالبتكانائب رئيس لجنة إدارة 

 هيئة  - لجان اعتماد عام وخاص وضمان جودة للجامعات الخاصة األردنية: رئيس /عضو

 اآلن -2001 اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

  االتحاد األوروبيايراسموس بلسمكتب  - لجنة خبراء إصالح التعليم العالي في األردنعضو ، 

2020-2021 

 2020-2017 الجامعة األردنية - عضو هيئة تحرير املجلة األردنية في إدارة األعمال  

 2013 عضو مجلس أمناء كلية األردن الجامعية التطبيقية للتعليم الفندقي والسياحي-

2018  

 2015-2014 الجامعة األردنية - دوق طلبة الشعوب اإلسالميةعضو صن 

 2012 عضو لجنة محور التمويل لتطوير إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي 

 2014-2012 شركة التسهيالت التجارية األردنية - عضو مجلس اإلدارة  

  2014-2012 الجامعة األردنية - مجلة دراساتعضو هيئة تحرير  

  2014-2012الجامعة األردنية  - لجنة إدارة صندوق اإلستثمار عضو 

  اآلن -2020وزارة الثقافة  –عضو لجنة االحتفاالت والفعاليات الكبرى 

  وزارة الثقافة  –عضو لجنة البرامج واملشاريع والفعاليات الثقافية واملجتمعية والعامة

 اآلن -2020

 

 الجوائز العلمية والبحثية 

  2011في الجامعة األردنية لعام  املتميز جائزة الباحث    

 ( 2008جائزة األمين العام السابق إلتحاد الجامعات العربية للتفوق العلمي)  

 ( 2005جائزة األمين العام السابق إلتحاد الجامعات العربية للتفوق العلمي )   

  جائزةDAAD ( 1999األملانية للبحث العلمي)   
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 ةالبحوث العلمية املنشور 

 منشور في مجالت علمية محليه وعاملية متخصصة ومحكمة  29 لديه
ً
 بحثا

 

  اإلشراف على رسائل دراسات عليا

 على العديد من أبحاث طلبة الدراسات العليا  أشرفخالل عملة في الجامعة األردنية 

 

 هارات والدورات التدريبية التي نفذاالستشا

 متخصصة باللغتين العربية واالنجليزية دورة تدريبية  17من  أكثر قام بتنفيذ 

 

 املؤتمرات وورش العمل

  15شارك وحاضر في 
ً
 وعامليا

ً
 واقليميا

ً
 محليا

ً
 .مؤتمرا


