
  

 قلع ابراهيم  سعيد   راهيمابد. 

 
 المعلومات الشخصية : 

 
                                                                       9191:  تاريخ الميالد

 : الكويت  مكان الميالد

 : األردنية  الجنسية

 : متزوج  الحالة اإلجتماعية

 

ة عشر عاما من الخبرة العملية والتدريبية والتعليمية و اإلستشارية  في تسعإبراهيم عقل لديه ما يقارب ال الدكتور

الجامعات والشركات المتوسطه مجاالت الهندسه والطب والصناعات والصيدله والمنظمات الدولية والبنوك و

والصغيره والمنظمات غير الحكومية. وهو يعمل حاليا كنائب عميد للبرامج والمشاريع الدولية في كلية القدس, وقد 

عمل قبل ذلك كمدير للتطوير االداري في مشروع دعم النظم الصحية الممول من الوكالة األمريكية للتنمية في 

حاليا كمدرب ومستشار في مجالي االدارة والتسويق لدى شركة عين األعمال  وهو أيضا يعمل  USAIDاألردن

البريطانية وقد عمل كمستشار ومدرب للجوانب التسويقية واإلدارية مع  وزارة التخطيط  في مجال إدارة المشاريع ، 

 عمل ايضاً كمحاضر اكاديمي لدى جامعة فيالدلفيا الخاصة.

يد من الدورات المهنية  والتدريبية مثل مدرب مدربين, مدرب محترف, إدارة اكمل الدكتور ابراهيم عقل االعد

, مقيم معتمد, مستشار معتمد للتحضير لإلعتمادية 1999المشاريع ،إدارة المعرفة،اساسيات الرصد والتقييم , آيزو 

 وغيرها من الشهادات التدريبية المعتمدة.

معة امعة عمان العربية و ماجيستير في التسويق من جاوهو حاصل على شهادة الدكتوراة في التسويق من ج

وحاصل على شهادة البكاليريوس في الهندسة الكهروميكانية من جامعة البلقاء  ةهيدرسفيلد في المملكة المتحد

 التطبيقية.

 :  التحصيل العلمي

 

 2010األردن  –عمان  –ة عمان العربية عدكتوراة في التسويق من جام -

 5002 – األردن /بريطانيا –جامعة هيدرزفيلد  –ويق التس ماجستير في  -

  5992 –كلية عمان الجامعية  –بكالوريوس في الهندسة اإللكتروميكانيكية  -

  5991 –الكويت  -  %90.9بمعدل  –الفرع العلمي  –شهادة الثانوية العامة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبرات العملية : 

 
 األردن  –عمان  – الطبية للتجهيزات  مؤسسة اليرموك –مهندس مبيعات  5991الى  5992 -



 األردن  –عمان  – مؤسسة اليرموك  للتجهيزات الطبية –مدير مبيعات  5999الى  5991 -

 األردن  –عمان  –مستودع أدوية الرازي  – تسويقرئيس قسم ال 5005الى  5999 -

 ألردن ا –عمان  –الطبية  السمعية و مدير عام شركة البراءة للتجهيزات 5001الى  5005 -

مستشار ومدرب معتمد ) غير متفرغ ( لدى برنامج إرادة ) مراكز تعزيز اإلنتاجية (  5001الى  5002 -

 األردن  –عمان  –وزارة التخطيط 

  –مستشار ومدرب معتمد في اإلدارة والتسويق لدى مركز التدريب واإلستشارات  5002الى  5002 -

 األردن –عمان                             

جامعة فيالدلفيا  – قسم التسويق / محاضر غير متفرغ في كلية العلوم اإلدارية والمالية  5001الى  5002 -

 وقد درس المساقات التالية :  .األردن  –

 اإلدارة والتسويق الصيدالني 

 تطبيقات في اإلعالن 

 مبادْي التسويق 

 تسويق الخدمات 

 سياسات التسعير 

 األساليب الكمية في التسويق 

  المستهلكسلوك 

 

              - Business Eye: المدير اإلقليمي لشركة عين األعمال لإلستشارات والتدريب 5009الى  5001 -

  األردن   –بريطانيا                             

 USAID -مشروع دعم النظم الصحية –التطوير اإلداري  مدير :5055\09الى  05/5009 -

 كلية القدس –نائب العميد ورئيس قسم إدارة األعمال : 5052\00الى  5055\09 -

قسم  –كلية العلوم اإلدارية والمالية  –جامعة البتراء  –حتى تاريخه : أستاذ مساعد   5052\09 -

 التسويق

 

 

 الدورات التعليمية : 

 
  99/9111 –عمان  –نقابة المهندسين األردنيين  –تسويق الخدمات الهندسية  -

 99/9119عمان  –نقابة المهندسين األردنيين  –يق الداخلي والتدق 1999األيزو  -

  99/2992 –ألمانيا  –أكاديمية سيمنز  –  السمعيات دبلوما -

  99/2999األردن  –كفاءة  –بريطانيا  -   ilmالمدرب المعتمد من معهد  -

- Mini MBA –  2992 –جامعة كاليفورنيا 

- PMP –  2992 –معهد كفاءة  –ادارة المشاريع 

- M&E –  تقييم األداء– - USAID 2991  

- SPSS -  SST  - 2991 

 2991 –مجموعة طالل أبو غزالة  –ادارة المعرفة  -

 90/2999 -الواليات المتحدة –بوسطن  –هارفرد   –معهد االدارة الصحية الدولي  –ادارة التعاونيات  -

 USAID-  90/2992 –استخدام البيانات لمدراء المشاريع  -

  

  :ة التدريبيالخبرات 



 
 ساعة تدريب سنويا في المجاالت التالية: 099أكثر من ينفذ 

 التنمية البشرية -

 تطوير مهارات التفكير -

 التسويق والمبيعات -

 التخطيط االستراتيجي والتنفيذي -

 القيادة واالدارة -

 رق العملفبناء وادارة  -

 الموارد البشرية -

 

 الخبرات البحثية
يات التسويقية ) ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي اثر الذكاء الصناعي في صياغة االستراتيج -

السنوي الحادي عشر بعنوان: ذكاء االعمال واقتصاد المعرفة(، المنعقد في جامعة الزيتونة االردنية في 

 5055-2-50-52الفترة 

- Aqel, 2013. Customizing Vocational programs to match market needs, The 

first Vocational Educational conference, Libya. 

- Aqel I. and AlTarawneh K., 2013 “Study of the relationship between the 

quality of the medical service and patient satisfaction in private hospitals 

operating in  Amman area”, Middle eastern finance and economic journal. 

-  

 كتب
 Aqel, et al., 2012. Consumer Behavior, Al-Hamid publishing, Amman. 

 Aqel, etal., 2013. Marketing principles and practices, Ghaidaa publishing, Amman. 

 

  يمقاالت
 .99/2992دبي ,  –مجلة األفكار الذكية الفجوات في ادارة العمالء ,  -

 .99/2992دبي ,  –فكار الذكية العولمة تقود التغيير, مجلة األ -

 .92/2992دبي ,  –الشراك العاطفية في العمل, مجلة األفكار الذكية  -

 .9/2992دبي ,  –الجودة وآفاق النجاح, مجلة األفكار الذكية  -

 99/2992دبي,  –مجلة األفكار الذكية  –كيف نرتقي بخدمات المتعاملين  -

دبي,  –مجلة األفكار الذكية  –ا اإلنسانية واإلجتماعية اختيار المهنة المناسبة التي تعبر عن هويتن -

90/2992 

 90/2992دبي,  –مجلة األفكار الذكية  – -رمادية العمل وألوان الثقافة  -

 99/2992دبي,  –مجلة األفكار الذكية  -التحفيز , بين المادي والمعنوي  -

 92/2992دبي,  –مجلة األفكار الذكية   - تخاذ القرار هو أول أم آخر الطريقهل إ -

 

 العضوية : 



 
 األردن  –عمان  –نقابة المهندسين األردنيين  -

 بريطانيا  -  ILM  -معهد اإلدارة والقيادة البريطاني  -

 بريطانيا  -  CIM –معهد التسويق الدولي  -

 الواليات المتحدة األمريكية –عضو الجمعية األمريكية للتسويق  -

 يطانيا بر –عين األعمال للتدريب واإلستشارات  -

 اتحاد المدربين العرب -

 

 

 

 المعرفون 
  جامعة العلوم  التطبيقية - نائب رئيس الجامعة / عميد البحث العلمي –الدكتور شفيق حداد  -

 جامعة البتراء –قسم التسويق  –د الطراونة الدكتور خال -

 جامعة العلوم التطبيقية  –الدكتور صالح ذياب  -

 البتراء جامعة –األستاذ الدكتور ناجي معال  -

 جامعة عمان العربية  –األستاذ الدكتور فؤاد الشيخ سالم عميد كلية الدراسات اإلدارية والمالية العليا  -

  الزرقاء الخاصة جامعة –قسم التسويق  –الدكتور مصطفى الشيخ  -

 

 المهارات : 

 معرفة تامة باستخدام الحاسوب بكافة تطبيقاته  -

 قدرات متميزة في بناء فرق العمل  -

 رات متميزة في التخطيط والتقديم ومهارات اإللقاء قد -

 


