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المؤهالت العلمية:
بكالوريوس في إدارة األعمال 1978 -
جامعة لوندرينا الحكومة.
لوندرينا – والية بارانا  /البرازيل.
ماجستير ( )MAفي الهندسة الصناعية 1983 -
جامعة سانتا كاتارينا االتحادية
فلوريانوبولس ،سانتا كاتارينا  /البرازيل.
التخصص :هندسة اقتصادية وتحليل أنظمة.
ماجستير( )M.Sفي االقتصاد – 1987
جامعة إلينوي في إربانا – شامبين
أربانا -شامبين ،والية الينوي /الواليات المتحدة األمريكية.
التخصص :اقتصاديات التنمية.
دكتوراه ( )Ph.Dفي االقتصاد 1989 -
جامعة إلينوي في إربانا – شامبين.
أربانا -شامبين ،والية الينوي /الواليات المتحدة األمريكية.
التخصص :اقتصاديات التنمية ،وأنظمة اقتصادية مقارنة ،وتاريخ الفكر االقتصادي.
اللغات :يتحدث ويقرأ ويكتب بطالقة اللغات التالية:
العربية ،والبرتغالية/البرازيلية ،واإلنجليزية ،مع اإللمام الجيد باللغة اإلسبانية العلمية.
االهتمامات البحثية :مؤسسات وسياسات اقتصادية ،وفكر اقتصادي إسالمي.

تكريم وجوائز علمية:
 :1978 تخرج األول على دفعته في تخصص إدارة األعمال مرتبة شرف أولى من جامعة لوندرينا/
البرازيل ،وحصل على أعلى معدل تراكمي على جميع الخريجين في ذلك العام.
 :1980 حاصل على منحة كاملة لدراسة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة فلورياناابولس
االتحادية ،البرازيل.
 ، " EBTU/CAPS Mass Transit Award " :3891 الجاازة ا اللزلل ا لااا ال ااازمي ال ا
األولى حول دراسزت عن النيل ال زم عازم  3891ع اى سااىوا الازال ال سي سا سان ولارا
النيل مزلى زون سع ال جن ال ز ل ى م ال زلا لا الازال ل عن الاحث ال وسوم مـ:
“Um Metodo Alternativo para Depreciacao de Veiculos em Transporte
”Urbano por Onibus
(طز ي م لحازب اهىالك سزكازت النيل ال زم داخل ال ن مزلحزلالت)
 :1988 حاصل على منحة للدراسة الميدانية الصيفية في البرازيل عن طريق معهد دراسات أمريكا
الالتينية والكاريبي حيث قدم الدعم من قبل ).(Tinker Foundation
 :1989 حاصل على جائزة مساعد التدريس المميز على مستوى جامعة الينوي -اربانا في الواليات
المتحدة األمريكية.
ل زم لاا ال اازمي الاانو ل احاو لاا ال ازت
 :0222/3888 حاصل على جزة ا الاحث ال
اإلنازن سن الجزس األردن عن الاحث ال وسوم مـ:
“ Islamic State Experience and the Rise of the Market: the Challenge of the
Evidence”.

كتب منشورة:
 Oran, Ahmad (1983) .“UM Método Alternativo Para Depreciação de Veículos
em Transporte Urbano Por Ônibus”. EBTU/Ministry of Transportation, Series
Monographicas (3), Brasilia/ DF, Brazil.
"طريقة بديلة لحساب االهتالك في النقل العام بواسطة الحافالت" (باللغة البرازيلية).
 أحمد العوران (" .)9111االقتصاد الجزئي :أساسيات ومبادئ ومفااهيم " ،الطبعاة األولاى ،عماادة
البحث العلمي ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن (كتاب محكم علمياً).
 أحمااد العااوران (" .)2002دلياال الباااحنين إلااى االقتصاااد اإلسااالمي والبنااوك اإلسااالمية " ،الطبعااة
األولى ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،والبنك اإلسالمي األردني لالستنمار والتمويل ،عمان ،األردن.
 أحمااد العااوران (( )2092محاارراً) .األزمااة االقتصااادية العالميااة المعاصاارة ماان منظااور إسااالمي،
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن.

 المعهااد، الطبعااة األولااى، التحاادي واالسااتجابة: اقتصاااد األماان االجتماااعي.)2092(  أحمااد العااوران
. األردن، عمان،العالمي للفكر اإلسالمي

:بحوث منشورة
 Oran, Ahmad and Salim Rashid (1989). “Fiscal policy in Early Islam”.
Public Finance, Netherlands, 44 (1): 75-101.
 Oran, Ahmad (1991). “Inter-metropolitan Brazilian Migration: Estimates of a
Multinomial Logistic Model” Faculty Working paper no. 91-0115, BEBR. Dep.
of Economics. University of Illinois Urbana - Champaign, U.S.A.
 Oran, Ahmad (1995). “Consumer information & Transaction Costs”. Paper
Presented at the International Workshop on Consumer Information, Jordan.

 Oran, Ahmad (1995). “Keynes’ Finance Motive and Economic Growth”,
Dirasat,V 25, Adm. Sciences no. 1. University of Jordan press, Amman.
، مجلاة دراساات،" نظارة اقتصاادية: " سر التفصايل فاي مصاارف الزكااة.)1997(  أحمد، العوران
. الجامعة األردنية،2  العدد،24 مجلد العلوم اإلدارية رقم
 Oran, Ahmad (1998). “Islamic State's Experience and the Rise of the
Market: The Challenge of the Evidence”, Dirasat, V 25, Adm. Sciences, no.
1. University of Jordan press, Amman.
 Oran, Ahmad (1998). “Quality and Safety of foodstuffs: Control
Procedures: Social and Economic Aspects”. Paper presented at the
International Workshop on Quality and Safety of foodstuffs, 1-2 June.
Jordan.
"  "الاادور االقتصااادي التنمااوي للزكاااة ماان خااالل معالجتهااا لق ااية الفقاار.) 1999(  أحمااد، العااوران
. الجامعة األردنية،1  العدد، 26  مجلد العلوم اإلدارية رقم،مجلة دراسات
 هيكلهاااا: "محطاااات نقااال الركااااب علاااى الخطاااوط الخارجياااة بالحاااافالت.) 1999(  أحماااد، العاااوران
، المعهاد الماروري، مديرياة األمان العاام، أوراق مؤتمر النقل العام فاي األردن."التنظيمي وأهميتها
.األردن،عمان

 العوران ،أحمد (" .)2009األمن والتنمية في الوطن العربي :تنمية مستدامة أم تنمية آمنة؟" أوراق
مؤتمر األمان والتنمياة فاي الاوطن العرباي ،مركاز البحاوث والدراساات فاي أكاديمياة ناايف العربياة
للعلوم األمنية ، 2009/1/22-22 ،الرياض-المملكة العربية السعودية.
 العوران ،أحمد ( " .)2002الشاراكة األوروبياة-المتوساطية مان خاالل اتفاقياة الشاراكة األوروبياة-
أألردنية :دراسة تحليلية اولية" ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونياة ،مجلاد  ،91العادد
األول ،دمشق ،سورية.
 العااوران ،أحمااد وراجااو الخ ااور ( " .)2002التهاارب ماان ااريبة الاادخل فااي األردن – دراسااة
تحليلية للفترة من  ،"9119 – 9192مجلة العلوم االجتماعية ،المجلد  ،22العادد  .9مجلاس النشار
العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت.
 العوران ،أحمد (" .)2002تحديد التكااليف االقتصاادية للنقال العاام داخال المادن بالحاافالت" ،مجلاة
دراسات ،المجلد  / 29العلوم اإلدارية ،العدد  ،2الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.
 العاوران ،أحماد وأسااامه الفرحاان (" . )2002دراسااة تطبيقياة لمحااددات معادل الفائاادة فاي االقتصاااد
األردنااي للفتاارة  ،"2002-9110مجلااة العلااوم االجتماعيااة ،المجلااد  ،22العاادد  ،2مجلااس النشاار
العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت.
 العوران ،أحمد (" .)2009الزكاة الواجبة في اإلبل إذا زادت علاى عشارين ومائاة :تارجيو والادليل
العلماااي علاااى ذلاااك" ،مجلاااة أبحااااث االقتصااااد اإلساااالمي ،مجلاااد  ،20عااادد  ،2مركاااز االقتصااااد
اإلسالمي ،جامعة الملك عبد العزيز ،السعودية.
 العوران ،أحمد (" .)2009التكامل االقتصادي العربي :الواقع والطموحات" ،أوراق الملتقى العلمي
الاادولي الناااني حااول "التكاماال االقتصااادي العربااي :الواقااع وا فاااق" ،2009/02/91-99 ،جامعااة
عمار نليجي ،األغواط ،الجزائر.

 Oran, Ahmad F. (2009). “Book Review, Jordan since 1989 - A Study of
Political Economy”, By Warwick Knowles, I.B. Tauris & Co Ltd, London,
Review of Islamic Economics. Vol. 11, No. 2, The Islamic Foundation,
London, UK.
 Oran, Ahmad F. (2007). “Iktinaz and Islamic Monetary Policy”. Review of
Islamic Economics. Vol. 11, No. 2. International Association for Islamic
Economics.
 Oran, Ahmad F. (2009). “Time management in higher education:
Reforming the credit hour system in Jordan’s universities”, Education,
Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues’ Vol. 2, Issue
1, PP. 32-43.

 Oran, Ahmad F. (2009). “The Future of the Capitalist Market Economy”,
Paper presented in the conference on “Economic theory and Social Market
Theory”, sponsored by Al-Quds Venter and Konrad-Adenauer-Stiftung,
July, 25th, 2009, Amman, Jordan.
 Oran, Ahmad F. (2009). “Zakat Funds and Wealth Creation”. Review of
Islamic Economics. Vol. 13, No. 1. International Association for Islamic
Economics.

 Oran, Ahmad F., (2009). “Ibadah”, The Encyclopedia of Islamic
Economics, London, UK, P: 19-22.

 Oran, Ahmad F. and Khaida’ Khaznakatbi, (2009). “The Economic System
under the Abbasids Dynasty”, The Encyclopedia of Islamic Economics,
London, UK, P: 257-266.
 Ali Al-Maaieh, Ahmad Oran, and Ibrahim Alabbadi (2010). Paracetamol
Price Deregulation in Jordan, Jordan Medical Journal, University of Jordan
Press.
 Oran, Ahmad F. (2090). “An Islamic Socio-Economic Public Interest
Theory of Market Regulation” . Review of Islamic Economics. Vol. 14, No.
1. International Association for Islamic Economics.
 وجهااة نظاار: المخاااطر األخالقيااة واألزمااة الماليااة العالميااة المعاصاارة.)2090(  أحمااد، العااوران
 المعهااد العااالمي،ه9222  خريااف،22  العاادد، الساانة السادسااة عشاارة، إسااالمية المعرفااة،إسااالمية
.990 - 922 : ص،للفكر اإلسالمي
، وجهاة نظار إساالمية: دروس مُستخلصة من األزماة العالمياة المعاصارة.)2092(  أحمد، العوران
 "األزمة االقتصاادية العالمياة المعاصارة مان.)ً أحمد فرّ اس (محررا، في العوران.10 – 21 :ص
. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: عمّان،"منظور إسالمي
 Oran, Ahmad (2012). Scarcity and the Subject Matter of Islamic
Economics. Review of Islamic Economics. Vol. 16, No. 1. International
Association for Islamic Economics.
 محددات االستنمار األجنبي المباشر في.)2092(  طالب وأحمد العوران وحسام علي داود، عوض
 مجلااة العلااوم اإلداريااة،) باسااتخدام نمااوذج الجاذبيااة2090-9112( الصااناعة التحويليااة األردنيااة
.212 - 229 : ص، 2  عدد،2  مجلد، جامعة القصيم،واالقتصادية

 داود ،حسام على وأحمد العوران وطالب عوض ( .)2014أنر االستنمارات األجنبية المباشرة على
أداء صادرات ومستوردات الصناعة التحويلية فاي األردن :دراساة تحليلياة للفتارة ،2092-9112
المجلة األردنية للعلوم االقتصادية ،المجلد  ،9العدد  ،2ص.921-922 :
 Alaa Albashyreh and Ahmad F. Oran (2015), Tax capacity and Tax Effort in
Jordan: Empirical Evidence, Jordan Journal of Economic Sciences, Jordan
University, Amman. 3(2): 179-191.
 العااوران ،أحمااد ( .)2092تصااور لتفعياال الزكاااة كيليااة إسااالمية للتنميااة البشاارية ،مجلااة بحااوث
االقتصاد اإلسالمي ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،السعودية.21 -2 :)2( 21 ،
 العوران ،أحمد ( .)2099المفهوم االقتصادي للعمل في وء مقاصد القرآن الكريم لبناء الح اارة
والعُمران ،مؤتمر مقاصد القرآن الكاريم فاي بنااء الح اارة والعماران ،جامعاة الزيتوناة – تاونس،
 22-22رجب 9221ه /الموافق  20-91نيسان .2099
 Fashion’s Effect on Consumers Preference Formation. Journal of Economic
Issues. (Under revision).
 Consumer Sovereignty in the Age of the Interent (Sent Out/ 2018).

الخبرة العلمية واإلدارية:
 – 2099 ا ن  :ع ااو مجلااس إدارة كليااة المجتمااع االسااالمي مناادوبا ً عاان هيئااة اعتماااد مؤسسااات
التعليم العالي و مان جودتها.
 - 2092 ا ن  :ع و هيئة تحرير المجلة األردنية للعلوم االقتصادية.
 – 2090 ا ن :أستاذ في قسم اقتصاد األعمال في الجامعة األردنية.
 : 2016 -2092 أول رئيس تحرير المجلة األردنية للعلوم االقتصادية.
 : 2017-2092 ع و لجنة اعتماد المجالت العلمية في الجامعة األردنية.
 :2010-2009 عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
 : 2092-2090 رئيس تحرير مجلة المنقال للعلوم المالية واإلدارية في جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية.
 :2009-2008 مدير مشروع برنامج الماجستير في المنافسة والتنظيم بالتعاون مع المجموعة األوروبية في
ظل برنامج (.)EuropeAid/ 126282/ D/SER/JO
 :2001-2001 ع و مجلس المرصد االقتصادي في الجامعة األردنية.
 :2009-2007 رئيس قسم اقتصاد األعمال /الجامعة األردنية.
 :2002- 2003 ق .أ عميد كلية التخطيط واإلدارة في جامعة البلقاء التطبيقية.
 :2002-2009 مساعد العميد لشؤون الدراسات المسائية.
 أستاذ في قسم االقتصاد في الجامعة األردنية منذ .2090/02/02
 أستاذ مشارك في قسم االقتصاد في الجامعة األردنية منذ .2002/09/09
 أستاذ مساعد في قسم االقتصاد في الجامعة األردنية منذ .1994/9/3










 :1997محا ر غير متفرغ في المعهد الدبلوماسي األردني.
 :1994محا ر غير متفرغ (صيف  )12في الجامعة األردنية.
 :9112 -9112أستاذ مساعد في االقتصاد اإلسالمي على كرسي صالو كامل ،جامعة اليرموك.
 :1993-1992أستاذ مساعد غير متفرغ في قسم االقتصاد في جامعة اليرموك.
 :1991-1990محا ر زائر في جامعة الينوي في الواليات المتحدة األمريكية.
 :1990-1987مساعد تدريس في جامعة الينوي في الواليات المتحدة األمريكية.
 :1990 - 1987رئيس مساعدي التدريس في قسم االقتصاد في جامعة الينوي.
 :1987-1986مساعد بحث في جامعة الينوي في الواليات المتحدة األمريكية.

عضوووية لجووان :ع ااوية عديااد كبياار ماان المجااالس والكليااات واالقسااام الجامعيااة واللجااان اإلداريااة
واألكاديمية بما فيها لجان تأديبية في الجامعات التي عملت فيها وغيرها ومنها:









 - 2092ا ن :ع و المجلس العلمي للمعهد العالمي للفكر اإلسالمي في عمان /األردن.
 :2090 -2001ع و مجلس العمداء في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية.
 :2002- 2009ع و مجلس الجامعة األردنية.
 :2002 -2002ع و مجلس العمداء في جامعة البلقاء التطبيقية.
 :2001 -2009ع و مجلس كلية األعمال في الجامعة األردنية.
 :2099 -2090ع و مجلس كلية األعمال في الجامعة األردنية.
 :2000 -9111ع و مجلس كلية العلوم االجتماعية في الجامعة األردنية.
 :9119 -9112ع و مجلس كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعة األردنية.

عضوية جمعيات وهيئات:
 : - 9119 ع و جمعية البحوث اإلسالمية في عمان /األردن،
 : - 9119 زميل المعد العالمي للفكر اإلسالمي ،عمان  /األردن.

مؤتمرات:
 المؤتمر الناني حول االقتصاد اإلسالمي ،9119،هيروندون -أمريكا.
 اللقاء السنوي للجمعية األمريكية للعلوم االجتماعية ،9111 ،واشنطن العاصمة – أمريكا.
 اللقاء السنوي للجمعية األمريكية للعلوم االجتماعية ،9111،اتالنتا-أمريكا.
 ورشة عمل عالمية حول المستهلك والمعلومات السوقية ،9112 ،البحر الميت  -األردن.
 التعاون االقتصادي االقليمي في حوض المتوسط 1-1 .تموز ،9112 ،عمان -األردن.
 األردن والشراكة األوربية-المتوسطية 22-22 .أيلول ،9119 ،عمان -األردن.
 ورشة حول اتفاقية الشراكة األردنية-األوروبية .شباط ،2000 ،عمان -األردن.
 ورشة عالمية حول جودة وصحية المواد الغذائية 2-9.حزيران، 9111 ،عمان -األردن.
 المااؤتمر العااالمي حااول االقتصاااد اإلسااالمي فااي القاارن الواحااد والعشاارين.9111/1/92-1.
كوااللمبور ،ماليزيا.
 مؤتمر "النقل العام في األردن" .9111/99/ 1-1 .عمان ،األردن.
 مااؤتمر "األماان والتنميااة فااي الااوطن العربااي" ،مركااز البحااوث والدراسااات فااي أكاديميااة نااايف
العربية للعلوم األمنية ،2009/1/22-22 ،الرياض-المملكة العربية السعودية.
 المااؤتمر العربااي األول :استشااراف مسااتقبل التعلاايم  /التعلاايم العااالي والعااام والتقنااي ،المنظمااة
العربية للتنمية اإلدارية ، 2002/02/22-99 ،شرم الشيخ ،جمهورية مصر العربية.

 مااؤتمر "التكاماال االقتصاااادي العربااي :الواقااع وا فااااق" ،2009/02/91-99 ،جامعااة عماااار
نليجي ،األغواط ،الجزائر.
 مااؤتمر "النظريااة االقتصااادية والسااوق االجتماعيااة" ،برعايااة مؤسسااة كااونراد إدناااور األلمانيااة
ومؤسسة القدس للدراسات السياسية 22 ،تموز  ،2001عمان  ،األردن.
 مؤتمر "األزمة االقتصاادية العالمياة المعاصارة مان منظاور إساالمي" ،برعاياة المعهاد العاالمي
للفكر اإلسالمي وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية 2-9 ،كانون األول  ،2090عمان ،األردن.
اإلشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ،منها:
 " ظاهرة التهرب من ريبة الدخل في األردن".
 " العجز المائي في األردن وأنره على القطاع الصناعي".
" محددات معدل الفائدة في االقتصاد االردني".
 " دور صندوق المعونة الوطنية في محاربة الفقر في األردن".
 " محددات الجهد ال ريبي في األردن للفترة ."2002-9110
" االستنمار ومحدداته في ظل التحرير المالي :دراسة عينة من الدول العربية في الفترة ."2002-9112
" التمييز السعري وتعظيم اإليرادات في قطاع الفنادق األردني".
" آنار االستنمار األجنبي المباشر على قطاع الصناعة التحويلية األردني (.)2002-9112
" قياس المستوى األمنل لالحتياطيات الدولية :دراسة تطبيقية على دول مجموعة أغادير (.")2009-9119
" تحديد مجاالت الشراكة بين القطاعية العام والخاص لالستنمار في البنية التحتية في األردن".
" اسلوب التأجير التمويلي في المصارف اإلسالمية مقارنة مع المصارف التقليدية".
سنهز.
عضوية لجان مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه  :ال شزرك لا ال
محكم للبحوث للعديد من المجالت العلمية والكتب العلمية لمؤسسات عدة.

