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+96 6 5060970241 

 ownarbj@yahoo.com البريد اإللكتروني

أستاذ مساعد جامعة الطائف كلية استاذ مساعد جامعة البلقاء التطبيقية كلية العلوم المالية واالدارية وحتى تاريخه، 

 عدة مناصب :في جامعة البلقاء وقد شغرت  تعمل ،حاصلة على الدكتوراه في إدارة األعمال، 3122 العلوم اإلدارية

منصب كمديرة في وحدة التخطيط والتطوير والجودة وبعدها  ،علمي في جامعة البلقاء التطبيقيةمساعد عميد البحث ال

عدة محاضرات توعوية لفئة السيدات تتعلق  تنفيذ، الجامعةوخدمة المجتمع المحلي في منصب مدير وحدة التنمية 

ورشات ودورات  تنفيذبتمكين المرأة وتمكينها على جميع األصعدة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية ، و

 ومواضيع تتعلق بالبيئة.  وحياتية إداريةبعدة مجاالت  لمختلف الفئاتتدريبية 

  واالدارة البيئية. األزماتمتخصصة في مجال إدارة 

  نهج للوقاية والعالج والتعافي"تأليف كتاب بعنوان إدارة األزمات الكوارث والمخاطر". 

  .مقررة في عدة لجان القرار اسئلة امتحانات المرحلة الجامعية المتوسطة 

 .مدربة معتمدة في المهارات اإلدارية والحياتية 

  حكمة معلمية  أبحاث علمية في مجالتنشر عدة. 

 علمية قمت بالمشاركة بعدة مؤتمرات . 

 .محرر مساعد ومحكم في عدة مجالت علمية محكمة 
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Brief biography: Dr. Jumana Bashir Aburman 

Jumana Basheer Mustafa Abu Rumman Full name 
Jordanian. Date of birth : 23 July 1972 Nationality 
Business Administration   Specialization 

Al- Balqa Applied University Workplace 
Al Salt, Al- Balqa Applied University work address 
+962  777350454 

+96 6 5060970241 
Telephone number 

ownarbj@yahoo.com E-mail 

Assistant Professor of Al-Balqa Applied University, College of Financial and 

Administrative Sciences, and to date, Assistant Professor at Taif University, 

College of Administrative Sciences 2018, holds a doctorate in business 

administration, worked at Al-Balqa University and has vacated several positions: 

Assistant Dean of Scientific Research at Balqa Applied University, position as 

Director in the Unit Planning, development and quality, and after that the position 

of Director of the Development and Community Service Unit at the university, 

implementing several awareness-raising lectures for the women’s category related 

to empowering and empowering women at all social, political, economic and 

environmental levels, and implementing workshops and training courses for 

different groups in several administrative and life fields and topics related to the 

environment. 

 Specialist in crisis management and environmental management. 

 Author of a book entitled Crisis Management, Disasters and Risks, "An Approach 

to Prevention, Treatment and Recovery". 

 Decided in several committees to approve questions for intermediate university 

examinations. 

 Certified trainer in managerial and life skills. 

 Publication of several scientific papers in scientific journals. 

 I have participated in several scientific conferences. 

 •  Editor assistant and referee in several scientific journals. 

 

mailto:ownarbj@yahoo.com

