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 :البيانات الشخصية 

 االسم العبادي نعيم سالمة عبد الكريم القاضي. د الرقم الوظيفي 99799

 الرتبة العلمية الحالية شاركأستاذ م

 مكان العمل جامعة البلقاء التطبيقية -كلية عمان الجامعية 
 التخصص تمويل ومصارف

690009697969 +  
 690069999299 +  

 هاتف العمل (204)فرعي +   69099946209 الجوال

naemalkadi@yahoo.com 
   dr.naem@bau.edu.jo 

 البريد االلكتروني

 

 :المؤهالت العلمية 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجة

 9191 المالية اإلتحاد السوفييتي Donetsk State University  U.S.S.R البكالوريوس

 9191 المالية اإلتحاد السوفييتي Donetsk State University  U.S.S.R  الماجستير

 Institute of Oriental Studies of الدكتوراه
Russian Academy of Sciences 

 

 تمويل ومصارف/ االقتصاد  السوفيتياإلتحاد 
 (PhD)بتقدير امتياز

9111 

 

 :الرتبة األكاديمية 

 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الدرجة العلمية
 جامعة البلقاء التطبيقية 91/91/6111 محاضر متفرغ

   مدرس مساعد

   مدرس

 جامعة البلقاء التطبيقية 91/9/6111 أستاذ مساعد

 جامعة البلقاء التطبيقية 99/96/6196 أستاذ مشارك

   أستاذ
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 :الخبرات العملية 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 إلى من
 2000 1999 العربية في روسيا الفدرالية دولة اإلماراتالملحقية العسكرية لسفارة  المدير المالي .م

ومجموعة الدول لروسيا الفدرالية  (Lion Filter Company) إقليميمدير 
 المستقلة

1995 1998 

 9111 9119 وموسك –الهاشمية  األردنيةسفارة المملكة  رمدير مكتب سفي

 6192 6192 جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عمان الجامعية  نائب العميد للشؤون األكاديمية

 6191 6196 جامعة البلقاء التطبيقية/ الجامعية كلية عمان  نائب العميد للشؤون األكاديمية باإلنابة

 91/1/1192 91/91/1191 جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عمان الجامعية  المالية واإلداريةللشؤون مساعد العميد 

 99/1/1191 91/1/1199 جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عمان الجامعية  رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية  

 9/91/1112 6112 جامعة جرش رئيس قسمي االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية

 9/91/1112 6112 جامعة جرش قائم بأعمال رئيس قسم العلوم اإلدارية

 

 

 :عضوية اللجان التي شاركت بها 

 التاريخ مهمة اللجنة اسم اللجنة

  مختلفةمهام  سابقا   األهليةرئيس وعضو لجان مختلفة في جامعة جرش 

 1111/1191 وضع أسئلة االمتحان الشامل (الدبلوم)عضو لجنة وضع أسئلة االمتحان الشامل 

 1191/1199 وضع أسئلة االمتحان الشامل (الدبلوم)عضو لجنة وضع أسئلة االمتحان الشامل

 1199/1191 الدراسيةمعادلة المواد  مقرر لجنة معادلة المواد الدراسية في قسم العلوم المالية والمصرفية

 1191/1199 االحتفاالت عضو لجنة االحتفاالت في كلية عمان الجامعية

 1199/1191 استقبال الطلبة الجدد عضو اللجنة العليا الستقبال الطلبة الجدد

 1199/1191  عضو مجلس كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية

 1199/1191 الدراسات العليا عمان الجامعية للعلوم المالية واإلداريةعضو لجنة الدراسات العليا في كلية 

 1199/1191  واإلدارية عضو لجنة الموازي في كلية عمان الجامعية للعلوم المالية

 1199/1191 البحث العلمي عضو لجنة البحث العلمي في كلية عمان الجامعية

 1199/1191 التدريب الميداني الجامعيةعضو لجنة التدريب الميداني في كلية عمان 

 1199/1191 االنتقال من كلية إلى أخرى الجامعية عضو لجنة االنتقال من كلية إلى أخرى في كلية عمان

 1199/1191 الخطط الدراسية وضع عضو لجنة الخطط الدراسية في كلية عمان الجامعية

  تحقيقلجان  عضو لجان تحقيق في كلية عمان الجامعية

 1191/1192  عضو مجلس كلية عمان الجامعية للعلوم المالية واإلدارية

 1191/1192 الضمان الجودة واالعتماد كلية عمان الجامعية-عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد في قسم العلوم المالية والمصرفية



 1191/1192 تخريج الطلبة عضو لجنة تخريج طلبة كلية عمان الجامعية للعام الجامعي

 1192/1192 الضمان الجودة واالعتماد عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد في كلية عمان الجامعية

كلية عمان الجامعية –عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي   1191/1192 خدمة المجتمع المحلي 

كلية عمان الجامعية –عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي  1192/1192 خدمة المجتمع المحلي   
 1192/1192 تخريج الطلبة عضو لجنة تخريج طلبة كلية عمان الجامعية

 1192/1191 البحث العلمي عضو لجنة البحث العلمي في كلية عمان الجامعية

 1192/1191 الخطط الدراسية وضع عضو لجنة الخطط الدراسية في كلية عمان الجامعية

  لجان تحقيق الجامعيةمقرر وعضو لجان تحقيق في كلية عمان 

كلية عمان الجامعية –عضو لجنة خدمة المجتمع المحلي   1192/1191 خدمة المجتمع المحلي 

   عضو لجنة هيكلة كلية عمان الجامعية

  اإلبتعاث عضو لجنة اإلبتعاث للحصول على الدكتوراه في تخصص إدارة األعمال

  اختيار المدرسين المالية والمصرفيةعضو لجنة مقابلة اختيار مدرسين في قسم العلوم 

  تأسيس نادي العاملين مقرر اللجنة التحضيرية لتأسيس نادي العاملين في كلية عمان الجامعية

 1192/1191 الضمان الجودة واالعتماد عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد في كلية عمان الجامعية

  تقصي حقائق مقرر لجنة تقصي حقائق في كلية عمان الجامعية

 1192/1191  عضو لجنة تخريج طلبة كلية عمان الجامعية

 1192/1191 التدريب الميداني مقرر لجنة التدريب الميداني في كلية عمان الجامعية

 1192/1191 االنتقال من كلية إلى أخرى مقرر لجنة االنتقال من كلية إلى أخرى

 1192/1191  عضو مجلس كلية عمان الجامعية

 12/99/1192 إختيار الموظف المثالي عضو لجنة إختيار الموظف المثالي في كلية عمان الجامعية
 

 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي 

 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
عضو لجنة الترقية الفرعية لرتب المعلمين مديرية 

 التربية والتعلم للواء دير عال

 وحتى تاريخه  1/2/1111 من عضو لجنة
 

مديرية / عضو لجنة الترقية الفرعية لرتب المعلمين 
 التربية والتعلم للواء عين الباشا

 1/1/1191إلى  7/1/1111من  عضو لجنة

  عضو عضو جمعية المحافظة على البيئة

  عضو عضو جمعية الوادي الخصيب

  عضو (سابقا  ) للخريجين األوسطعضو نادي الغور 

 

 

 



 ( :المقبول للنشر/ المنشور )العلمي اإلنتاج 

 تاريخ النشر المجلد/ العدد  بلد النشر مكان النشر عنوان البحث
THE ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES 
FACED BY PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS 
ARISING FROM POVERITY IN THE SOUTH 
REGION OF THE HASHEMITE KINGDOM OF 
JORDAN 

Canadian Social Science 
(ISSN 1712-8056) 

 Aug-2012 الثامن/  الرابع كندا

SOCIAL RESPONSIBILITY OF ISLAMIC BANKS 
(JORDAN CASE) 

British Journal of 
Humanities and Social 

Sciences 
(ISSN 2048-1268) 

UK  1191 السادس/ األول  /June 

THE IMPACT OF GLOBAL FINANCIAL CRISES 
ON ISLAMIC BANKS 

International Journal of 
Financial Economics and 

Econometrics 
(ISSN 0975-2072 

India الرابع/  الثاني Dec / 2012 

THE IMPACT OF EUROPEAN UNION GRANTS 
ON THE ECONOMIC SECTORS IN JORDAN : 
THE CASE OF SERVICE SECTOR 

International Academy of 
Business and Public 

Administration Disciplines 

USA  April /2012 

تقييم أداء الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية 
 1117-9117معدل العائد للفترة من  باستخدام

مجلة الجامعة االسالمية للدراسات 
 االقتصادية واالدارية 

 June/  1191 العشرون/ الثاني  غزة

بورصة عمان عند المستوى شبه القوي اختبار كفاءة 
 لمتعلقة بنشر القوائم المالية للشركاتا باستخدام المعلومة

 6199 71 القاهرة مجلة المحاسبة واالدارة والتامين

 األردنيةثر جودة الخدمة المصرفية االلكترونية في البنوك أ
 على رضا العميل

 6119 الجزء الثالث 927 القاهرة مجلة التربية

حجم المديونية والمساعدات والمنح الخارجية على كفاءة  أثر
 السياسة النقدية في تحقيق االستقرار النقدي في األردن

   بغداد مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

THE POSITIVE AND NEGATIVE ROLE FOR 
BANKS IN MONEY LAUNDERING OPERATIONS 

Canadian Social Science 
(ISSN 1712-8056) 

 Oct/  6196 الثامن/  الخامس كندا

ودورها في الحد من  األردنمؤسسات التمويل الصغير في 
 بطالة من خالل المشروعات الصغيرةوالالفقر 

 مجلة التربية 

 

 6119 يوليو  األولالجزء  911 القاهرة

: العالقة بين اإلبداع واألداء التسويقي في منظمات األعمال 
تطبيقية على المنظمات الصناعية في مدينة الملك دراسة 

 عبد اهلل الثاني الصناعية

    

استراتيجيات السوق التنافسية وأثرها على البرامج التربوية 
 والتعليمية  في مدارس ومراكز الصم في األردن

    

 



:الدراسية التي قمت بتدريسها ( المواد)المقررات   

التدريس مكان العام الجامعي اسم المقرر  

1199-1191/  1191-1111/  1111-1117 إدارة العمليات المصرفية  كلية عمان الجامعية 

1191-1111/  1111-1117 األسواق المالية والنقدية  كلية عمان الجامعية 

1111-1117 إدارة وتمويل المشروعات الصغيرة  كلية عمان الجامعية 

1111-1111 مبادئ االستثمار الجامعيةكلية عمان    

1199-1191/  1191-1111 البنوك اإلسالمية  كلية عمان الجامعية 

1191-1111 المصارف اإلسالمية  كلية عمان الجامعية 

1199-1191/  1191-1111/  1117-1112 النقود والبنوك  كلية عمان الجامعية 

/  1192-1191/  1199-1191/  1191-1111 دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات
1192-1192  /1192-1191  

 كلية عمان الجامعية

/  1191-1199/  1199-1191/  1111-1111 مقدمة في إدارة المصارف
1191-1192  /1192-1192  /1192-1191  

 كلية عمان الجامعية

1191-1199 مؤسسات مالية  كلية عمان الجامعية 

/  1192-1191/  1191-1199/  1199-1191 مبادئ التأمين
1192-11921  

 كلية عمان الجامعية

9تطبيقات الحاسوب في العلوم المالية والمصرفية   1112-1117  /1117-1111  كلية عمان الجامعية 

1111-1111/  1117-1112 المالية الدولية  كلية عمان الجامعية 

1191-1111/  1111-1111/  1111-1117 إدارة البنوك  كلية عمان الجامعية 

1192-1191/  1111-1111/  1111-1117 التدريب الميداني  كلية عمان الجامعية 

1199-1191 مشروع التخرج  كلية عمان الجامعية 



 :اإلشراف على رسائل الماجستير أو الدكتوراه 

 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة
   

   

 

 :الجوائز التي تم الحصول عليها 

 التاريخ للجائزةالجهة المانحة  اسم الجائزة
   

   

 

 :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها 

 التاريخ ورشة العمل/ الندوة / مكان انعقاد  اسم المؤتمر  ورشة العمل/ الندوة / اسم المؤتمر 
 Institute of Oriental Studies of Russian موسكو (التعاون وأفاقروسيا واسيا الواقع ) المؤتمر الدولي 

Academy of Sciences          

9112 

على دول المنطقة بشكل خاص  أثارها –( زمة الخليج أ) 
 والعالم بشكل عام

Institute of Oriental Studies of Russian Academy 
of Sciences 

92/99/9112- 9/91/9112 

 1111 جامعة فيالدلفيا  العالي والبحث العلميالمؤتمر الوطني للتعليم 

 :مؤتمر آفاق األردن االقتصادي الرابع تحت عنوان
 "إصالح اإلطار المؤسسي لدعم السياسات االقتصادية " 

 1191 أيار عمان-األردنفندق 

" المؤؤؤتمر العلمؤؤي الرابؤؤع لكليؤؤة االقتصؤؤاد والعلؤؤوم اإلداريؤؤة 
 "األعمالاإلبداع والتميز في منظمات 

 21/2/1191 جامعة العلوم التطبيقية

 

 :الخبرات في مجال تدريب الفئات المستهدفة 

 التاريخ مكان االنعقاد اسم الدورة
   

   

 

 :رسائل الشكر الحاصل عليها 

1. 

2. 

3. 

 م 27/11/2112رة الذاتية لغاية تاريخ      مالحظة السي


