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 ا���
ة ا��ا��ـ�
  :ا������ت ا����ـ�

  : محمد بدوي أحمد القاضي  االســـــــــم 
  25/10/1950:   تاريــخ الميـــالد

  وادي السير / عمان :  مكان الوالدة
  : متــزوج  الحالـة االجتماعية

قسـم –: جامعة الزيتونة األردنيـة ، كليـة االقتصـاد والعلـوم اإلداريـة   عنوان العمـــــل
  م المالية والمصرفية، العلو 

    
  

 ا���ه�ت ا�آ�د����:

ــة االقتصــاد جامعــة الخرطــوم، (PhD)دكتــوراه فــي االقتصــاد  -1 ، موضــوع الرســالة: 1992، كلي
  "االستثمار في النظام االسالمي مقارنة بدالة االستثمار في النظام الرأسمالي".

، موضوع 1987عة األردنية، ، الجامماجستير في االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -2
الرسالة "أثر الزكاة على حل مشكلة الفقر في األردن، كأداة من أدوات السياية المالية"، حالة 

 تطبيقية.

 .1988اليونسكو،  -دبلوم تربية عالي -3

 .1983الجامعة األردنية،  -بكالوريوس اقتصاد وٕاحصاء -4

  

ات:�  ا�

قسم العلوم المالية والمصرفية مـن أيلـول  وم اإلدارية،االقتصاد والعل في كلية مشاركالعمل أستاذ  -1
  وحتى اآلن، قمت بتدريس المواد التالية: 1997
االقتصاد، االقتصاد الجزئي، االقتصاد الكلي، اإلحصاء التجاري، إدارة االستثمار، إدارة مبادئ 

اداري رياضيت اقتصاد المحافظ االستثمارية، نقود وبنوك، إدارة المصارف، المصارف االسالمية.
  تجارية نقود وبنوك. 

 2013 -2012 نائب عميد كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية -2

 .2012 -2011قسم العلوم المالية والمصرفية واالقتصاد  رئيس -3

 .2006-2004مدير برنامج الدراسات المسائية لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية من عام  -4

 .2000 -1998رئيس الدراسات المسائية رئيس  -5

االقتصـاد، عضـو هيئـة التحقيـق الداخليــة، عضـو اللجنـة الثقافيـة واالجتماعيـة، عضـو مجلـة كليـة 
عضــو لجنــة االنتخابــات الطالبيــة، عضــو لجنــة التخــريج العليــا، عضــو اللجنــة القانونيــة، مجــالس 

                                                                                                                           القسم، والكلية...
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محاضر غير متفـرغ فـي المعهـد العربـي للدراسـات المصـرفية لتـدريس المصـارف االسـالمية لمـدة  -6
 .2003-2002ثالثة فصول 

محاضر في كلية التربية التابعة لوكالة المم المتحدة لتدريس مادة التنميـة االقتصـادية فـي العـالم  -7
 .1997-1995ومبادئ االقتصاد والموارد البشرية،  العربي

 لتدريس مواد: UNRWAمحاضر في كلية تدريب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية  -8

اإلحصاء التجاري، مالية عامة، مبـادئ االقتصـاد، االقتصـاد الجزئـي والكلـي، التنميـة االقتصـادية فـي 
 .1995-1985من عام الوطن العربي، الموارد البشرية، الحساب التجاري 

محاضر غير متفرغ فـي كليـة تـدريب وادي السـير التابعـة لوكالـة األمـم المتحـدة لتـدريس التنميـة  -9
 .1993-1988في الوطن العربي، والموارد البشرية 

ون االجتماعيـة للمراكـز والمشـاريع واإلحصـاء، مهـام الوظيفـة االشـراف ؤ نائب رئيس دائرة الشـ -10
ــى إدارة  ــامعي 13عل ــة  مركــز اجت ــات والنشــاطات االجتماعي ــل واالنتخاب ــث التموي رياضــي مــن حي

والرياضية وربط هذه المراكز في البيئة المحلية المحيطـة وتنظـيم الـدورات المختلفـة التـي تسـاعد 
الشــباب علــى االســتفادة مــن الوقــت وتزيــد مــن الخبــرات، باإلضــافة إلــى المشــاريع التــي تقــوم فــي 

مشـاريع شخصـية وخاصـة بالحـاالت ردن سـواء كانـت فـي األ  UNRWAعموم منطقة عمليـات 
االجتماعية األقل حظًا أو المشاريع الصغيرة التي تضـم مجموعـة مـن األشـخاص وطـرق تمويلهـا 
ــى االشــراف علــى قســم اإلحصــاء والتعــداد  ــانحين األجانــب "حكومــات"، هــذا باإلضــافة إل مــن الم

فـي األردن وارتباطاتهـا فـي  ◌ِ A UNRWوالتسجيل لالجئـين الفلسـطينيين فـي منطقـة عمليـاِت◌ِ 
 .1986-1984الدول المضيفة المجاورة من 

طالب من حيث تنظـيم  1180مدير للقسم الداخلي في كلية وادي السير االشراف على إدارة  -11
األنشطة االجتماعية والرياضية وتنظيم الـدورات المختلفـة التـي تعمـل علـى االسـتفادة مـن الوقـت 

1979-1984. 

ــيص رئــيس قســم البــوالص -12 ــى  -فــي شــركة األردن للتخل ــوم الوظيفــة باالشــراف عل عمــان تق
ترجمــة وتوزيــع الواجبــات علــى العــاملين فــي القســم مــن حيــث تخلــيص البضــائع بــرًا وبحــرًا وجــوًا 

 .1978-1977 باإلضافة إلى التكاليف المتعلقة بهذه البوالص

فــة القيــام تشــمل الوظي Captainحتــى رئــيس نقيــب العمــل كضــابط فــي القــوات المســلحة  -13
 . حضور العديد من الدورات في مجال التخصص.1977-1971بأعمال االشراف والتدريب 

 .1971-1969كلية العسكرية الملكية األردنية، مجند ضابط، التعليم واالشراف  -14
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:����  ا!� �ج ا�

 ���ظت �ر�� ا�	�ر ا�	�ر 
	وان ا���ث ت

 منفرد 1994 68,العدد جلة العملم اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة 1

 منفرد 1995 ،71مجلة العمل، العدد  مفهوم االستثمار من منظور إسالمي 2

 منفرد 1998 المؤتمر االقتصادي، األردن هل األردن بحاجة إلى االستثمارات الكمية أم النوعية 3

�ط�	� �� ا����د ا�رد	� 4� منفرد 1998 25علمية لكلية جامعة أسيوط، العدد المجلة ال أ&ر ا�%#رة وا��#وء ا�!�ري ا��

  مشترك  1998 جامعة اإلمارات العربية، أبو ظبي اقتصاديات التعليم العالي الخاص في األردن 5
 

  منفرد 1999 أسبوع العلم التاسع والثالثين، دمشق العمل األردني السوري المشترك، واقعة وآفاق تطويره 6
 

 مشترك 2000 مجلة كلية المأمون الجامعة، بغداد ع االستثمار االسالميدراسات الجدوى لمشاري 7

8 
دراســة تحليليــة للعوامــل المــؤثرة فــي تمويــل االســتثمار فــي النظــام االقتصــادي 

 اإلسالمي

المجلة المصرية للدراسات التجارية جامعة 
 المنصورة، كلية التجارة، العدد األول

 منفرد 2000

9 
ــــى تكثيــــف اســــتخدام تكنولوج ــــا المعلومــــات فــــي الصــــناعة العربيــــة وصــــوًال إل ي

 مستويات التصنيع العالمي

المؤتمر السنوي الثاني، لكلية االقتصاد والعلوم 
 اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية

 منفرد 2002

 منفرد 2002 العدد السابع، بغداد مجلة كلبة المأمون الجامعة، دراسة توزيع الدخل واإلنفاق ومستويات الفقر في إقليم الجنوب في األردن 10

 المناخ االستثماري في األردن كجزء من المناخ االستثماري العربي 11
مجلة أبحاث روسيكادا، جامعة سكيكدة، العدد 

 الثالث، سكيكدة، الجزائر
 منفرد 2004

 منفرد 2005 ، العدد األولالقاهرةمجلة كلية االقتصاد، جامعة  تعويض القرض الحسن في حال التضخم 12

 منفرد 2005 جامعة بني سويف، كلية التجارة العدد الثاني االستثمارات في المشاريع الصغيرة في األردن 13

  مشترك  2005  مجلة الدراسات المالية  استراتيجية إدارة المخاطر المالية في البنوك التجارية  14

 بيع السلم وآثار ومخاطره 15
ة، كلية التجارة، مجلة الدراسات المالية والتجار 

 جامعة بني سويف، العدد الثاني
 منفرد 2006

نيسان  19-17  المؤتمر العلمي الدولي السنوي السادس  أخالقيات التوجه االستثماري في النظام االقتصادي اإلسالمي  16
2006  

  مشترك

  منفرد  5/5/2006  الجزائر -معة بليداجا -المؤتمر الدولي الثاني  األزمة المالية جذورها الرأسمالية وحلولها االسالمية  17

  الجودة والتميز في السوق االسالمية  18
مجلة الدراسات المالية والتجارة، كلية التجارة، 

  جامعة بني سويف، العدد الثاني
 منفرد  2007

  منفرد  2008  مجلة الدراسات المالية جامعة بورسعيد  البطالة وأثرها على الجريمة في األردن  19

  االجتماعي االقتصادي ودوره في التنمية االقتصادية االجتماعية الحوار  20
المؤتمر الدولي العالمي السنوي الثامن لكلية 

  جامعة الزيتونة -االقتصاد والعلوم اإلدارية
  مشترك  2008

  الريادية والمعرفة في نصوص قران الكريم والسنة النبوية  21
المؤتمر الدولي العاشر الريادية والمعرفة 
لكلية االقتصاد والعلوم االدارية_جامعة 

  الزيتونة

 نيسان 23-26
2010  

  مشترك

  أثر التغيرات المناخية على االقتصاد األردني  22
 -مجلة االقتصاد المعاصر، المركز الجامعي

  خميس مليانة/ الجزائر
  مشترك   2010

  ية النظرية وخرافة التطبيقالسياسات النقدية.. مثال  23
أوت  20مجلة أبحاث روسيكادا، جامعة 

  سكيكدة، الجزائر 1955
  مشترك   2010

  قبل ان تقع االزمة مفهوم اسالمي  24
مجلة العلوم االنسانية ,جامعة محمد خيضر 

  الجزائر - بسكرة –
  مشترك  مارس 2011
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  منفرد  مارس 2011  بليدا _ الجزائر  ومصر االبداع عند عمربن الخطاب في تقسيم سواد العراق والشام  25

  ذكاء األعمال مفهوم اسالمي  26
ية لالمؤتمر  العلمي الدولي الحادي عشر لك

جامعة الزيتونة  -االقتصاد والعلوم االدارية
  االردنية ( ذكاء االعمال واقتصاد المعرفة)

  منفرد  ابريل 2012

    2012  مجلة االبداع  يل اإلسالمية غير الربحيةالفاعلية اإلقتصادية واإلجتماعية ألدوات التمو   27
    2012  مجلة االقتصاد والتنمية البشرية  اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة  28

29  
اهميــة دراســة الجــدوى االقتصــادية للمشــاريع الفندقيــة ( دراســة ميدانيــة 

  للفنادق األردنية في مدينة عمان)
يان مجلة االقتصاد الجديد/جامعة خميس مل

  الجزائر
2013    

    2014  مجلة االبداع   طبيعة التجارة االلكترونية، وواقعها بالبلدان العربية  30
    2014  مجلة البحوث المالية والتجارية  األزمة المالية ومؤشر انهيار النظام الرأسمالي  31
    2014  مجلة الدراسات المالية والتجارية  التنمية البشرية المستدامة مفهوم اسالمي  32

  :ا��ؤ��رات ا������
 ���ظ�ت ��ر�� ا���ر ا����ر ��وان ا���ث ت

1 
األسبوع العلمـي األردنـي الخـامس تطـوير القـدرة التنافسـية فـي األردن 

 الجودة، اإلنتاجية، الشفافية والمساءلة
  18/9/1997-15 المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

   28/7/1998-26  جامعة اليرموك  األوسط اللجوء ومستقبل األمن الشامل في الشرق  2

   5/9/1998- 1  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  استراتيجية تنمية الموارد البشرية  3

   22/4/1999-21  مركز الدراسات االستراتيجية  الطروحات والتحديات -التخاصية في األردن  4

5  
ديات القطاعـــــات االقتصـــــادية الرئيســـــة فـــــي األردن واالســـــتجابة لتحـــــ

  المنافسة القطاع الصناعي
   29/4/1999-28  الجامعة األردنية/ مركز الدراسات االستراتيجية

   20/5/1999-19  مركز الدراسات االستراتيجية  القطاع السياحي في األردن واالستجابة لتحديات المنافسة  6

   22/5/1999-21  اتيجيةمركز الدراسات االستر  - الجامعة األردنية  األداء الكلي لالقتصاد األردني  7

   1999أيار  11-10  جامعة مؤتة  مؤتمر تنمية اقليم الجنوب  8

   17/4/2000-15  بغداد - كلية المأمون الجامعة  المؤتمر الدولي العلمي السادس  9

   24/4/2000-23  مركز الدراسات االستراتيجية الجامعة األردنية  1999-1989تقييم أثر المساعدات الخارجية على األردن   10

   28/7/2000-27  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  أهمية الدراسات المستقبلية في التخطيط التنموي  11

   23/11/2000-21  عمان -مديرية األمن العام  المؤتمر الوطني معًا من أجل أردن آمن  12

   12/4/2001-10  اتيجيةمركز الدراسات االستر  - الجامعة األردنية  دراسة القوى العاملة في األردن  13

   30/4/2001-26  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  2020مشروع سيناريوهات األردن   14

   8/5/2001- 6  الجمعية العلمية الملكية  تجربة الدول األوروبية  15

16  
دراســــة االثــــار االقتصــــاد واالجتماعيــــة لرفــــع العقوبــــات الدوليــــة عــــن 

  االقتصاد االردني العراق على
   6/7/2001--- 4  لمجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا       ا

   31/10/2002-29  اربد األردن -جامعة اليرموك  التحديات واآلفاق الجديدة -مؤتمر المناخ المالي واالستثماري  17

18  
ــــــي  ــــــاني ســــــبل تنشــــــيط االســــــتثمارات ف ــــــالعلمي الث ــــــدول ي ــــــى ال الملتق

  االقتصاديات االنتقالية
   15/5/2004-14  زائرالج - جامعة سكيكدة

   24/8/2004-23  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  تحديد العوامل االقتصادية واالجتماعية المؤثرة في الفقر  19

   9/12/2004- 8  فندق ريجنسي  الملتقى الثاني حول الوضع االقتصادي في األردن  20

21  
لجنــــة الملتقــــى األول لمشــــروع الحــــوار االجتمــــاعي/ توســــيع تمثيــــل ال

  الوطنية الثالثة للحوار االجتماعي
   8/3/2005- 7  قدرة العمل األردنية - منظمة العمل الدولية

   7/4/2005- 5  فندق ريجنسي  التجربة االسبانية في الحوار االجتماعي  22
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23  
مــــؤتمر توســــيع تمثيــــل اللجنــــة الوطنيــــة الثالثــــة للحــــوار االجتمــــاعي/ 

  ردنتعزيز قدرات الشركاء االجتماعية في األ
وزارة العمل األردنية بالتعاون مع منظمة العمل 

 ILOالدولية 
5 -7/4/2005   

24  
مؤتمر الحوار االجتمـاعي اسـتراتيجية الحـوار االجتمـاعي فـي األردن 

  العالمية على شركاء الحوار ةوأثر األزمة المالي
   28/4/2005-26  العقبة األردن - منظمة العمل الدولية

   2006ايار   اليرموكجامعة   رد البشريةإدارة وتنمية الموا  25

   2006آذار   جامعة البلقاء التطبيقية  إعداد الخطط الدراسية للمعامالت االسالمية  26

  لجامعة الكويت إعداد الخطط الدراسية للمعامالت االسالمية  27
  جامعة البلقاء التطبيقية

  
  8/2006أربع أيام/

  
 

   15/5/2008-13  جامعة اليرموك  تراتيجيات والسياسات المعاصرةإدارة وتنمية الموارد البشرية االس  28

  المؤتمر العربي العاشر للثروة المعدنية  29
المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالتعاون 

عمان  -مع سلطة المصادر الطبيعية في األردن
  األردن

23-25/11/2008   

30  
وان اقتصـــاديات البيئـــة المـــؤتمر العلمـــي الـــدولي الســـنوي التاســـع بعنـــ

  والعولمة
جامعة الزيتونة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم 

  اإلدارية
20-22/4/2009  

  
  
 

  المؤتمر العلمي الدولي السنوي بعنوان الريادية وٕادارة المعرفة  31
جامعة الزيتونة األردنية، كلية االقتصاد والعلوم 

  اإلدارية
24-26/4/2010   

   10/11/2010- 8  الجزائر - جامعة سكيكدة  لدولي السياسات النقدية والماليالمؤتمر العلمي ا  32

   2013  المؤتمر الدولي الثالث عشر  االسالم والنظام الوضعي بين استباق األزمة وادارتها  33

  
�� (ا�دا����)��  :ا��!�ن ا��  ��رك 

  عضو تحرير صحيفة الزيتونة مندوبًا عن كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. -1
 عضو اللجنة االجتماعية والثقافية. -2

 عضو هيئة تحقيق مندوبًا عن كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. -3

 عضو اللجنة الرياضية. -4

 عضو لجنة التخريج العليا. -5

 عضو اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات الطالبية. -6

 عضو اللجنة القانونية. -7

 .فية عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم المالية والمصر  -8

  .عضو لجنة الجودة  -9
) ����  ):ا���ر!��ا��!�ن ا��  ��رك 

 عضو جمعية االقتصاديين العرب. -1

 عضو جمعية االقتصاديين األردنيين. -2

عضو استشاري فـي برنـامج الحـوار االجتمـاعي االقتصـادي التـابع لمنظمـة العمـل الدوليـة  -3
ILO. 

 عضو نادي خريجي الجامعة األردنية. -4

 ات السودانية.عضو نادي خريجي الجامع -5
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 عضو نادي المتقاعدين العسكريين. -6

 عضو اللجان المحلية لمدينة وادي السير. -7

 عضو اللجنة الرياضية لنادي األهلي األردني. -8

  
  
  
 


