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 السيرة الذاتية 

  جاسر عبد الرزاق النسور الدكتور 
  

   00962- 777 - 515128هاتف خلوي: 

  االردن )11814عمان ( 141207ص. ب : 

 E-Mail:jasernsour@hotmail.com 

  

  :العلميةالمؤهالت 

  

جامعة السودان  - التخطيط واإلدارة اإلستراتيجية –دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال  •
  .3/2009 -كنولوجياللعلوم والت

 -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - إدارة الموراد البشرية -ماجستير إدارة األعمال •
2/2002.  

  .6/1997 - جامعة فيالدلفيا - إدارة أعمال  - بكالوريوس في العلوم اإلدارية والمالية •
  .7/1980 -الكلية العربية - محاسبة - دبلوم كلية مجتمع •

  

  :الخبرات األكاديمية
  

حتـى  1/11/2014أستاذ مسـاعد فـي جامعـة الزيتونـة األردنيـة، قسـم إدارة األعمـال، مـن  •
 تاريخه.

ــ • الخدمــة فــي البنــك المركــزي اإلردنــي وفــي ســني  اءمحاضــر متفــرغ فــي الكليــة العربيــة أثن
  .الخدمة األولى ولمدة ثماني سنوات

مهمــــة إجــــراء مــــدربًا فــــي مركــــز تــــدريب البنــــك المركــــزي  األردنــــي وٕانيطــــت بمســــؤولياتي  •
  إمتحانات تعيين السكرتاريا التنفيذية والطابعات في البنك المركزي اإلردني.

  .عضو مجلس كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية بجامعة الزيتونة األردنية •
  جامعة الزيتونة األردنية.كلية األقتصاد والعلوم اإلدارية,محاضر غير متفرغ بقسم إدارة األعمال ب •
  .2010ز البشر للدراسات والتطوير اإلداري محاضر ومدرب مرك •

  كلية األعمال,جامعة الشرق األوسط-محاضر غير متفرغ بقسم ادارة األعمال •
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  :والعمليةالخبرة اإلدارية 

  

 

فــي  3/6/2008الــى  1/1/1979تــم تعينــي فــي البنــك المركــزي األردنــي فــي الفتــرة مــن  •
ـــدائرة المصـــرفية ـــة األجنبيـــة -(ال ـــرة مراقبـــة العمل دائـــرة التســـليف   -قســـم الصـــرافين   -دائ

  والدين العام والسوق المفتوحة).
، وتـم شـغل 6/2/2001-6/1/1997تم إنتدابي للعمل في بنك تنمية المـدن والقـرى مـن  •

  الوظائف التالية:
  مستشار المدير العام لشؤون الخدمات اإلدارية والعالقات العامة. -
  امة.رئيس دائرة الخدمات اإلدارية والعالقات الع -
  مفتش عام البنك وفروعة بالمملكة. -
  رئيس دائرة الدراسات. -

  رئيس قسم سندات التنمية وٕاذونات الخزينة بالبنك المركزي األردني. •
  مراقب قسم السوق المفتوحة بالبنك المركزي األردني. •

  

  

  :التى تم الحصول عليها الدورات التدريبية

  

 -)تزويــر العمــالت -لبنــوك التجاريــةا -الشــيكات –الودائــع البنــك المركــزي األردنــي ( •
  األردن.

  الباكستان. -دورة البنوك المركزية •
 الكويت. –المعهد العربي للتخطيط  -أدوات الدين العام •
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  :البحوث المنشورة في وقائع المؤتمرات العلمية 
  

  عنوان المؤتمر  اسم البحث  ت

اآلثار المحتلمة للمسؤولة االجتماعية لمنظمات االعمال   1
  على طبيعة نظام المعلومات في ظل اقتصاد المعرفة 

المعلوماتية ودورها في دعم القدرات 
  2001 –االقتصادية العربية 

دراسة نظرية  –نظم المعلومات إلدارة الموارد البشرية   2
  تحليلية

تكنولوجيا المعلومات ودورها في 
  2002ية االقتصادية / التنم

الثقة عبر الخط عناصرها و ابعادها واثرها في التجارة   3
  االلكترونية 

االعمال االلكترونية في العالم العربي 
 -2003  

- اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية  اإلتجاه االستراتيجي واالداء التنظيمي   4
2005  

  جامعة فيالدلفيا األردن  ركائز صياغة إستراتيجية الخدمات الفندقية،   5
 15 -16/3/2005  

المنشأت الصغيرة... الواقع والتجارب ومعطيات الظروف   6
  الراهنة

جامعة حسيبه بن بوعلى الشلف، 
  2006 - إبريل 17/18الجزائر، 

المسيلة،  جامعة محمد بوضيف،  دور المورد البشري في تنشيط قطاع السياحة  7
  28/4/2005-27الجزائر، 

  2009 -اقتصاديات البيئة والعولمة  والتوعية البيئية االعالم  8

اثر تحليل السوق على جدوى اقامة المشروعات الريادية   9
دراسة تحليلية على قطاع الخدمات في  –الصغيرة 

  محافظة العاصمة عمان

  2010 - الريادية في مجتمع المعرفة 

10  Impact of Leadership Intelligence of Competitive Benchmarking in 
Sample of Jordanian Pharmaceutical Companies. 

11  The Impact of Social Capital on Organizational Commitment in 
Jordanian Companies 
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  :مواد تم تدريسها (نظام الساعات المعتمدة)

  

 المساق ت المساق ت

 إدارة الشراء والتخزين 5 اإلدارة العامة 1

 اإلدارة الدولية 6 إدارة الموارد البشرية 2

 )1مباديء العلوم اإلدارية ( 7 اإلدارة اإلستراتيجية 3

 )2مباديء العلوم اإلدارية ( 8 إدارة مؤسسات متخصصة 4
  
  

  األبحاث المنشورة:

عالقة التخطيط االستراتيجي بكفاءة أدراة االعمال...دراسة واقع عينة مختارة من  - 1
  .2008\2001ة العامة األردنية لألعوام الشركات المساهم

سكيكدة,مجلة أبحاث روسكيدا مجلة دورية دولية محكمة و  1955أوت   20جامعة 
  مفهرسة متخصصة في العلوم االنسانية و االجتماعية

  
  المؤلفات:

  كتاب عالقة التخطيط االستراتيجي بكفاءة ادارة منظمات االعمال-1
  )2011\3\\884الوطنية (رقم االيداع لدى دائرة المكتبة 


