
 

 

           السيرة الذاتية األردن   - جامعة الزرقاء     

 

 

  

ZU/QP08F016              رقم النموذج:  21/9/2014        تاريخ اإلصدار 01:        اإلصدار    

 

1 

 الدكتور نضال عباس
 

 

 

nid_abb@yahoo.com 

 إدارة اقتصادية  –اقتصاد 

أستاذ مساعد  :الرتبة االكاديمية
 :المؤهالت العممية

 ؛ كلية العلوم االقتصادية ؛ جامعة ارسطو طاليس  الشركاتتبكالوريوس اقتصاديا  .1

 . 1994؛ (اليونان)
 

2.  
 لوم االقتصادٌه أدارة اقتصادٌه؛ جامعة روسٌا البٌضاء الحكومٌة للع / دكتوراه  اقتصاد

1999؛ (روسٌا لبٌضاء)  

 
 :الخبرات التدريسية

 االردن  -   عمان – كلية االندلس 2002/ 12/9 الى  1999/ 1/10من    .1
 لٌبٌا       - جامعة الجبل الغربي 2004/ 8 /31 الى 2002/ 1/10من    .2
  لٌبٌا– معهد جادو للمهن الشاملة 2004 /21/6الى  2002/ 1/10من   .3
جامعة الزرقاء  حتى اآلن   9/2008من   .4
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 :االبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر

 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث ت
دور استراتٌجٌات الحكومه االلكترونٌه   .1

دراسه على  )فً  فاعلٌة االقتصاد الجدٌد 
  (المْوسسات المستقله فً االردن 

 

 مجلة كلٌة التجاره 

 جامعة االسكندرٌه  

العدد الثالث عشر  
الجزء الثانً اغسطس 

2015   

 
 :الكتب المؤلفة

 السنة  جهة النشر عنوان الكتاب ت
عمان  / الطبعه االولى  كتاب االساس فً االقتصاد الجزئً   .1

 2014  دار االٌام للنشر

عمان  / الطبعه االولى  كتاب مبادئ االقتصاد الكلً   .2
 2010  دار وائل للنشر

عمان  / الطبعه االولى كتاب مبادىء عمم االقتصاد    .3
 2010 دار المسٌره للنشر

عمان  /الطبعة األولى  كتاب األساس فً علم االقتصاد  .4
  2007  دار الٌازوري العلمٌة

عمان  /الطبعة األولى  كتاب إدارة المشروعات اإلنمائٌة    .5
 2007  دار الٌازوري

عمان  /الطبعة األولى  كتاب العملٌة االدارٌة  .6
 2007  دار الٌازوري العلمٌة

 2002 دار صفاء للنشر –عمان  كتاب مبادئ تسوٌق شركات الطٌران   .7

 2003 2003 دار البركة للنشر–عمان  كتاب ادارة وكاالت وشركات السٌاحة والسفر  .8

 
 :المقاالت

 السنة واالصدار جهة النشر عنوان المقال ت
تأثٌر رؤوس األموال الوافدة فً نشاط   .1

 3/8/1999 جرٌدة السوق البٌالروسً الحكومات االستثماري

 6/1997مجلة االقتصاد واالدارة   طرٌق للخروج –تراكم راس المال الفردي   .2
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 اوكرانٌا من االزمة االستثمارٌة
دورٌة جامعة بٌالروس  االزمة االستثمارٌة وطرق تفادٌها  .3

 3/1997 الحكومٌة لالقتصاد

مجلة االقتصاد واالدارة  استرتٌجٌة االستثمار لتوصٌل االنتاج  .4
 اوكرانٌا

1/1997 

 
 :المعمومات الشخصية

نضال عمي محمود عباس  . د : االسم
 1970 / 4 / 1-      األردن    : مكان وتاريخ الميالد

األردنية   : الجنسية
متزوج   : الحالة االجتماعية

 شارع السمط  – ضاحية المدينة المنوره –الزرقاء  : عنوان السكن
  4481-       4480 فرعي 0096253821100 : هاتف العمل

 0799487072 : الهاتف النقال

  Nid_abb@yahoo.com : العنوان البريدي
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