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 ثائر احمد علي ابو سليم

 

thabusaleem@zu.edu.jo 

 االقتصاد / النظرية االقتصادية

 أستاذ مساعد الرتبة االكاديمية:

 العضويات:

 لجنة ضمان الجودة في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة الزرقاء .1

 ة في جامعة الزرقاءلجنة تطوير وتحسين الموقع االلكتروني لكلية االقتصاد والعلوم اإلداري .2

 العلمية: المؤهالت

نظرية اقتصادية، جامعة خاركوف الوطنية، خاركوف  تخصص االقتصادي علم ف فلسفة دكتوراه درجة .1

 م 2222اوكرانيا  –

درجة ماجستير في علم االقتصاد )اقتصاد، إدارة مالية وإدارة بنوك، محاضر في علوم االقتصاد(،  .2

معادلة في وزارة التعليم العالي في المملكة األردنية )م. 1991انيا اوكر –جامعة خاركوف الحكومية 

 .(الهاشمية ببكالوريوس إدارة مالية ومصرفية

 :العمليةالخبرات 

 حتى اآلن 11/9/2212االقتصاد في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة الزرقاء من  رئيس قسم 

  حتى اآلن 11/9/2211 األردن من –عضو هيئة تدريس في جامعة الزرقاء 

 22/20/2211حتى  21/22/2211األردن  –جامعة الزرقاء  عضو هيئة تدريس غير متفرغ في 

 22/20/2211حتى  3/23/2211األردن  –جامعة الزيتونة األردنية  عضو هيئة تدريس غير متفرغ في 

 32/21/2213 حتى 1/12/2212األردن –جامعة الزيتونة األردنية  عضو هيئة تدريس غير متفرغ في 
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  11/9/2212حتى  2/12/2221األردن من  –عضو هيئة تدريس في جامعة العلوم التطبيقيه 

  11/0/2221–1/12/2220األردن  –عضو هيئة تدريس غير متفرغ في كلية قرطبة. 

  11/1/2220م حتى  3/9/2221ليبيا من  –عضو هيئة تدريس في جامعة سبها، 

 ث المنشورة والمقبولة للنشر:االبحا

 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث ت

1.  

اآلثار المتوقعة للهبة السكانية على النشاط 

 االقتصادي في األردن، في المستقبل

المجلة االردنية للعلوم التطبيقية 

/ جامعة العلوم التطبيقية / عمان 

 األردن -

2211 

 المجلد التاسع عشر

 العدد الثاني

 لمؤتمرات العلمية:ا

 فترة المؤتمر عنوان البحث الجهة المنظمة اسم المؤتمر ت

1.  

المؤتمر العلمي الدولي التاسع: الوضع 

 االقتصادي العربي وخيارات المستقبل
 جامعة الزرقاء

دور منظومة عالقات الملكية كقوة 

محركة للنشاط االقتصادي في اعادة 

 هيكلة القطاعات االقتصادية

21-21/1/2213 

 اللغات:

 .العربية اللغة .1

 .اللغة الروسية .2

 .االنجليزية اللغةملم ب .3

 المعلومات الشخصية:

 د. ثائر أحمد علي أبو سليم : االسم

 م 12/1/1902 –أبها / المملكة العربية السعودية  : مكان وتاريخ الميالد

 أردنية : الجنسية

 متزوج : الحالة االجتماعية

 الزرقاء : عنوان السكن

 1112 فرعي +902-1-3221122 : هاتف العمل

 


