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 السيرة الذاتية 
 :   الشخصية  ت المعلوما  ➢

 الخواجا  عيسى العزيز عبد  ماجد . د            •

 سنة  56: العمر          •

 متزوج : االجتماعية  الحالة  •

 00962795168313: الجوال         •      

ajedalkhawaja3@gmail.comm  :  اإللكتروني البريد           •      

                                                        majdmajed65@yahoo.com 

 :   العلمية المؤهالت ➢

 (  2009) األردنية الجامعة/  اإلدارة هندسة ة إعاد /   التربوية اإلدارة في الفلسفة  دكتوراه         •

 ( 2004)  األردنية الجامعة /   التربوية  اإلدارة في ماجستير        •

 (1995)  األردنية الجامعة/   المدرسية اإلدارة في العالي الدبلوم         •

 ( 1992)  األردنية الجامعة/   النفس علم في بكالوريوس         •

 :   لعملا مؤهالت  ➢

 المهني  التدريب   مؤسسة /    تدريب ال  ومستشار  الطالب   وشؤون   لقبول ا     دارة إل  متقاعد   مدير         •

 ( 2020) حزيران/ 

 - 2020) التدريب  شؤون مستشار        •

 (2019)  المهني  العمل  تنظيم  ومديرية القبول  ة مديري مدير      •

 (2016-2015) الدبلوم  وحدة ومدير   والتسجيل القبول  مديرية  مدير      •

 (. 2015-2012) وشؤون الطلبة والتوجيه المهني    والتسجيل القبول  مديرية  مدير      •

 (. 2012-2009)  لإلناث  الباشا عين   معهد  مدير        •

 (.2009-1993) القويسمة  - ياجوز   - األوسط الغور – سحاب   مركز/   مهني مرشد       •

 :  إضافية عملية  خبرات   ➢

 ( 2011)   العليا سات الدرا لطلبة األردنية  الجامعة/   متفرغ  غير   محاضر       •
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 2009  المهني  التدريب  مؤسسة  عام  لمدير إلعالمي ا  المستشار       •

 (. 2007-2005) األردنية  الجامعة  /    صوت الطلبة  جريدة  تحرير رئيس         •

 ( 2010- 2004) يومي  عمود   صحفي،  كاتب        •

 (1993-1992)  للتأمين  العربية الشركة/   تأمين وكيل         •

ير اإلقليمي لصحيفة آخر خبر الورقية واإللكترونية الصادرة في الواليات المتحدة في المد  •
  -الديار -القدس العربي )لندن( -كاتب صحفي ) زاوية( في جريدة: الرأي الشرق األوسط.

 -المواجهة -البيداء -شيحان  -كاتب صحفي في الصحف األسبوعية: الشاهد   الغد. -األنباط
كاتب صحفي في  وغيرها. -األجواد  -أحوال األسبوع -اب وجامعات شب  -الكاس الرياضية 

 التقرير.  -المحرر -رم  -سرايا  -آخر خبر -المواقع اإللكترونية: عمون 

 :  الوظيفية المهام    ➢

 . المشاريع من  وعدد   أقسام خمسة تضم  والتي القبول  إدارة مدير        •

 . اإلعاقة ذوي األشخاص  تدريب  مشروع  مدير        •

 . اإلصالح  مراكز نزالء  تدريب   مشروع مدير         •

 التدريب  خدمات   بدل  مشروع مدير         •

 بين. المتدر نقل   مشروع مدير         •

 .   للمتدربين العمل  وأحذية مالبس  توحيد   مشروع مدير         •

 . ( األطفال  عمل)  االجتماعي  والدعم  المتسربين  الطالب  تدريب   مشروع مدير         •

 أسبوع النشاط السنوي.  مشروع مدير         •

 . منخفض  إقبال  ذات  ببرامج الملتحقين  للمتدربين الحوافز مشروع مدير         •

 . المهني والتوجيه رشاد  لإل الوطنية  اللجنة عضو        •     

 اإللكتروني  للتدريب  الوطنية  اللجنة عضو        •     

 األردن  في الحاإلص لمراكز الفنية الوطنية  اللجنة  عضو         •

 . األطفال عمل   من للحد   عضواللجنةالوطنية         •

 . والعلوم  والثقافة  للتربية  األردنية   عضواللجنةالوطنية         •
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 . المهني التدريب  مؤسسة  في الفنية  اللجان  من  والعديد  التخطيط لجنة  عضو      •     

 . البيضاء للعصا  األردنية   الوطنية  عضواللجنة         •

 . المهني  التدريب  بمؤسسة  العاملين  إلسكان  التعاونية الجمعية رئيس نائب          •   

 . السياسية للتوعية الجمعية الوطنية  رئيس  نائب          •   

  األردني الديمقراطي االجتماعي للحزب  الدائم  المكتب   وعضو   اإلعالمي  المتحدث          •   

 سابقا. 

  لجنة : ومنها   المديرية وعمل  بالتدريب  المتعلقة لفنية ا اللجان  من  عدد   في  وعضو رئيس         •

.  فاعليتها  وتقييم   المهنية المعاهد  من  عدد   حالة  دراسة لجنة  –  المهني التدريب  برامج   تعليمات 

  – للمؤسسة  السنوي  للتقرير  التوجيهية  اللجنة  – المحوسب  التدريب  إدارة نظام   وإدارة استالم 

  للتدريب   المحولين  للطلبة  والتعليم   التربية وزارة  مع نسيقت  لجنة  –  المهني التميز جائزة   لجنة

 -المؤسسة في  التخطيط  لجنة  –  العاشر  الصف بعد   المهني

  والتطوير  التدريب  معهد : منها الجهات  من  لعدد  تدريبية   دورات  في  ومدرب   محاضر          •

 عداد إ هد مع – انجاز  مؤسسة – الملكي السيارات  نادي – البترول مصفاة  تدريب   مركز –

 - المهني  التدريب  مراكز من  عدد   – السائقين 

  البترول مصفاة – المهني  التدريب  مؤسسة  لمشاركي دورات  على  ومحاضر  مشرف           •

 . والعراق  وعمان   وفلسطين  وتونس  السعودية  من مدربين –  الكهرباء شركة  –

  – االتصال معوقات  – المراهقة : منها مختلفة   تدريبية لدورات  العلمية  المواد  إعداد             •      

  وكتابتها  التقارير إعداد  – الفردي األداء تقييم   – اإلبداعية  القدرات  – اإلبداعي  التفكير مهارات 

 . لتدريب ا  مواد  – األخالقيات  إدارة –  الوقت  إدارة – المهني  التوجيه   أسس – الكبار  تعليم  –

  – المشكالت  حل  أسلوب  في التدريب  كفاية: ومنها  ت الكفايا بنظام العلمية المواد  إعداد           •

 . وتوثيقه  السلوك  تعديل

  في  العالي التعليم: ذلك في  بما  المنشورة، األكاديمية  والتحليالت   العلمية  المقاالت            •

  مختلفة  دعوة –  األردن في المهني  التدريب  واتجاهات  مالمح  –  المعرفي  بلوم  وهرم  األردن

 ...   - األردن  في الجامعي  الشباب  مشاكل  – المختلفين لألطفال

 المهني التدريب  مؤسسة العاملين في  لدى  الوظيفيالرضى  بعنوان    دراسة             •

 اختالفي  منظور من القيادة: بعنوان   بحث              •

 األردن  في الشباب  على   اإلنترنت  النتشار  االجتماعية اآلثار : بعنوان منشور  بحث              •

 األردني   الشباب  مشاكل:  بعنوان  ورقة              •

 اإلنسانية  ومستقبل   األخالق: بعنوان بحث              •
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 التعليم  في   الفرص  تكافؤ:  بعنوان بحث              •

 األردن  في الضرورة منظور  من  التربوي  اإلصالح  بحث              •

 . السياسية الحقوق من  المرأة  تمكينبحث             •

 . العمل أخالقيات   مستقبل في بحث            •

 . تدميرها  أو الدولة بناء   رهانات ..  الحاسمة  والتحوالت   اإلعالم بحث            •

 . وتحليل  قراءة : الحرة  والمناطق  والصناعية التنموية  األردنية بعنوان التجربة ث بح           •

 . ي االجتماع موالسل  اإلعالمبحث              •

 : منها  والمؤتمرات   العمل وورش  والفكرية السياسية  الندوات  من العديد  حضور           •

 . للمرأة مؤتمرمركزالتفكيراإلبداعي            •

  االقتصاد   كلية – الزاوية جامعة /   ليبيا في  البناء وتحديات  األمنية  التداعيات  مؤتمر           •

 . السياسية  والعلوم 

 عمان   - اإلسالمية العلوم  جامعة /   التربوي اإلعالم مؤتمر              •      

 الجزائر /  تبسة  جامعة – الوظيفي  العمل خالقيات أ مؤتمر          •        

  اإلصالح  ))  بعنوان  عمل  بورقة   لتفكيراإلبداعي مركزا   مؤتمر  في المشاركة           •        

 ((.  منظورالضرورة من  التربوي

   في والرؤى   الثقافي  الواقع)  عن عمل  بورقة  الميت  البحر  في  خلوة في ركةالمشا           •

 (. األردن

 الحدود  قبل الهوية ..   الجغرافيا قبل  التاريخ ..  الفلسطينيون  الالجئون: بعنوان ورقة            •

  في  المهني التدريب  هيكلة إعادة  )  بعنوان  المهني التدريب  مؤتمر في المشاركة           •

 (. دناألر

  الجامعة في( الشعوب  بين  الديني  الوئام  )  مؤتمر  في  لجلسة كرئيس  المشاركة           •

 . الهاشمية

  نظمها (   والنقابات   العمل حقوق)  بعنوان عمل   ورشة  في   جلسة  رئيسك  المشاركة           •

 العمالية.  للدراسات الفينيق  مركز

  العقبة في عقد   الذي العرب  السياحة   وزراءل  العربي السياحة مؤتمر في  المشاركة           •

2010 



 

5 

  على   األردن من  المديرين  تدريب  مجال  في   الجنوبية  كوريا  في  وجولة  تدريبية دورة           •

 (. 5/2012/   6-4/   23) القدرات  بناء 

 . 2009 - للشباب  األعلى المجلس – عمان  -  األردني للشباب  التنويري الفكر  مؤتمر         •

  - ممية ناصراأل جامعة /    ليبيا - العرب  الجامعات  ألساتذة  المستديرة المائدة مؤتمر          •

2006. 

 . 2007 - العراق  كردستان لزيارة أردني  وإعالمي  ثقافي   وفد  مع  المشاركة           •

 . 2007 - عمان  - الرابع  العربي  اإلعالم ملتقى  في المشاركة           •

  بكلمة  لألردن والفوز  األدبية  محرم  نجالء  مسابقة جوائز توزيع   حفل  حضور  في  المشاركة    •

 . 2008 - القاهرة - األردن  كممثل  رئيسية

  الصحفي طومسون  جائزة : منها المرموقة الصحفية المسابقات  من عدد  في  المشاركة             •

 . وغيرها  - كارلالبت الشارقة  جائزة   – لالجئين  البديل  لمركز  العودة جائزة  –( لندن) االستقصائي

  - األردنية  الجامعة نظمتها  التي  واألدبية  والعلمية   الثقافية المسابقات   من  بالعديد  الفوز            •

 ..  -وغيرها الزرقاءالوطنية جامعة    -البيت آل  ة جامع –  التطبيقية العلوم – اليرموك

 . 2006  لعام  المتميز الطالب  لجائزة  األردنية الجامعة  مرشح          •

 . الغرب  بطرابلس  العرب  األساتذة مؤتمر  في األردنية الجامعة  ممثل          •

 1995-1994  للعام  األردنية الجامعة  في  األدبي النادي  رئيس           •

  الجامعة  – الطالبية األندية  من  والعديد   النفس علم   لجمعية اإلدارية الهيئات  عضو            •

 . األردنية 

 . األردنية الجامعة في  المحتاجين  الطالب  نادي مؤسسي  أحد            •

 . أنشطتها  من  العديد  في  والمشاركة  التطوعية  الهيئات  في  عضو            •

 . األردن فرع اإلنسان حقوق  لمنظمة العامة الهيئة  عضو            •

 . 1990 -  عضولجنةمبادرةإنشاءاالتحادالعاملطلبةاألردن            •

 . دعاء حركة  – للثقافة  ألعلىا المجلس  عضو            •

 . األردنية الجامعة  خريجي  لنادي ارتباط ضابط           •

  المهني، والتدريب   التعليم وواقع  السياسي، الوضع حول  تلفزيونية  مقابالت  إجراء           •

 . األردني اإلعالم  في  الشخصية  والتجربة  اآلخرين،  مع  والحوار  النيابية، واالنتخابات 

 


