بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية
الدكتور سعيد محمود الطراونة
مكان الوالدة :أم حماط /الكرك

تاريخ الوالدة5691/3/3 :
الحالة االجتماعية :أعزب

المؤهالت العلمية:
 -)5بكالوريوس اقتصاد – الجامعة األردنية – 0 5691
 -)2ماجستير اقتصاد – الجامعة األردنية – 0 5665

 -)3دكتوراة اقتصاد – جامعة تمبل ( – )Temple Universityالواليات المتحدة األمريكية – 0 5661
حقول التخصص :تنظيم صناعي  ،تنمية اقتصادية.

الخبرات االكاديمية:
 )5عضو هيئة تدريس /أستاذ مساعد – قسم االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية – جامعة مؤته –
0 2003/5/30 – 5661/6/1

 )2عضو هيئة تدريس  /أستاذ مشارك – قسم االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية – جامعة مؤته –
 2003/5/35وحتى 2009./5/30

 )3عضو هيئة تدريس  /أستاذ– قسم االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية – جامعة مؤته –
.2055/6/50-2009/5/35

 )4عضو هيئة تدريس  /أستاذ– قسم اقتصاد األعمال – الجامعة األردنية –
 -2055/6/55حتى اآلن .

 )1عضو هيئة تحرير المجلة األردنية للعلوم االقتصادية .2059/3-2053 /

 )9رئيس هيئة تحرير المجلة األردنية للعلوم االقتصادية .2059/3-2059/3 /

 )1مساعد تدريس – جامعة تمبل – الواليات المتحدة األمريكية – 0 5661/5669

الخبرات االدارية :
 )5عضو مجلس كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة مؤته – 0 2000/66

 )2مساعد عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية – جامعة مؤته – 0 2000/2/59-5666/6/5
 )3عضو مجلس جامعة مؤته – 0 2005/2000

 )4رئيس قسم االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية2004./6/5– 2003/6/5
 )1نائب عميد كلية االعمال  /الجامعة االردنية2053./2052 /

 )9عضو مجلس الدراسات العليا في الجامعة االردنية2053./2052/

 )1محلل مالي – شركة مناجم الفوسفات األردنية – 0 5664/9/5-5660/5/5
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اللجان :
 )5عضوية اللجان التالية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في جامعة مؤتة:
أ -لجنة البحث العلمي 0 5669/61

ب -اللجنة الثقافية واالجتماعية 0 5666/69
ج -لجنة الدراسات العليا 0 5666/69

د -لجنة تقييم بحوث مؤتمر تنمية إقليم الجنوب 0 5666
هـ -لجنة استحداث تخصص العلوم المالية والمصرفية0

و -لجنة تأديب الطلبة في جامعة مؤته 0 20005/2000

ز -لجنة برنامج ماجستير إدارة األعمال (0 2005 )MBA

 )2مقرر لجنة الخطة الدراسية لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية /جامعة مؤتة0 2005/2000 /
 )3مقرر لجنة تأديب الطلبة لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية /جامعة مؤتة 0 2003/2002 /
 )4رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية االعمال/الجامعة االردنية.2053 /2052 /
 )1عضو لجنة امتحان الكفاءة المعرفية لبرنامج الدكتوراة لعدة مرات .

 )9عضو لجنة الدراسات العليا في كلية االعمال/الجامعة االردنية2051./2059 /

 )1عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اقتصاد االعمال في الجامعة االردنية لعدة سنوات.

األبحاث العلمية:
 )5تقييم مدى فاعلية حوافز تشجيع االستثمار في التنمية اإلقليمية في األردن ،دراسات /الجامعة االردنية،
عدد ، 5مجلد .2005 ، 29

 )2قياس منحنى التعلم لكل من شركتي الفوسفات والبوتاس في األردن ، ،مؤته للبحوث والدراسات  ،عدد 5
 ،مجلد . 2002 ،51

 )3تأثير المستوردات والتكلفة على المقدرة التنافسية السعرية للصناعة األردنية  ،دراسات  /الجامعة االردنية
 ،عدد  ،2مجلد .2002 ، 26

 )4المديونية الخارجية لالقتصاد االردني  :مسارها والعوامل المحددة لها في الفترة  ،2050-2000مشترك
النهظة /جامعة القاهرة  ،عدد  ،52مجلد . 2002 ، 6

 ) 1سياسة تسعير الفوائد المقبوضة من القروض في البنوك التجارية العاملة في األردن :دراسة قياسية،
مجلة المنارة  /جامعة آل البيت ،عدد  ، 2مجلد . 2004 ، 50

The Effect of Money Growth and Government Expenditure on Inflation : )9
aNon-Structural Vector Autoregression (VAR) Method, Co-Author, Abhath
Al Yarmouk
No. 3B , VOL. 20 , 2004
 )1تقييم المقدرة التنافسية السعرية  :منظور كمي دراسات /الجامعة االردنية ،عدد  ، 2مجلد 2009 ،33
 )9ادخار الشركات المساهمة العامة االردنية  :قياسه والعوامل المؤثرة فيه  ،مؤتة للبحوث والدراسات عدد 1
 ،مجلد2009. ،25

 )6تقدير منحنى الفر لضريبة االرباح للشركات االردنية  ،للنشر مجلة دراسات/الجامعة االردنية عدد ، 2
مجلد .2001 ، 34
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 )50العالقة السببية بين عجزي الموازنة العامة والميزان التجاري في االردن  ،2001-5610 :مجلة
النهضة  /جامعة القاهرة  ،عدد  ، 4مجلد . 2001 ، 9

 )55الصادرات والمستوردات  ،محددات كال منهما وتأثيرهما على الناتج المحلي االجمالي في األردن  :تحليل

التكامل المشترك ونموذج متجه تصحيح الخطأ  ، VECMمؤتة للبحوث والدراسات  ،عدد ،2مجلد ، 23

2009.

 ) 52التأثيرات المتبادلة بين القطاعات األقتصادية في األردن تقديرها وتحليلها باستخدام متجه االنحدار
الذاتي  ، VARمجلة دراسات /الجامعة االردنية  ،عدد ، 5مجلد . 2009 ، 31

 )53أثر السوق المالي و الجهاز المصرفي على النمو االقتصادي :حالة األردن ()9001-9191
مشترك  ،مؤتة للبحوث والدراسات  ،عدد  9المجلد . 9092 ، 92

 )54اآلثار المتبادلة بين النمو االقتصادي وانبعاثات  CO2في اطار فرضيات منحنى كوزنتس البيئي  :دراسة
حالة االردن ،مشترك  ،المجلة االردنية للعلوم االقتصادية  ،عدد  ،2المجلد .2054 ، 5

 )91تأثير االنفتاح التجاري على نسبة هامش الربح في قطاع الصناعو التحويلية األردني  ،مشترك ،
مؤتة للبحوث والدراسات  ،عدد  ، 2المجلد . 9091 ، 20

 ) 59السياسة المالية االستنسابية وأثرها على النمو االقتصادي في االردن خالل الفترة ، 2055-5619
مشترك ،المجلة االردنية للعلوم االقتصادية  ،عدد  ،2المجلد .2059 ، 3

 )51العالقة السببية بين استخدام الطاقة والنشاط االقتصادي في األردن  ،مشترك  ،المجلة االردنية للعلوم
االقتصادية  ،عدد  ،2المجلد .2059 ، 1

الجوائز والمكافآت:
 -)5جائزة نورمان وروث للتميز العلمي – جامعة تمبل – الواليات المتحدة األمريكية – 0 5669
 -)2مكافأة من جامعة تمبل للتفوق األكاديمي –  ،5661/1/35 – 5669/6/5اشتملت على إعفاء من
الرسوم وراتب شهري0

 -)3مكافأة من الجامعة األردنية للتفوق العلمي – 0 5696/5699
 -)4مكافأة من المجلس لعربي للطفولة والتنمية مقابل المساهمة في دراسة المؤسسات البحثية ودور النشر
العربية في الدول العربية

الدورات التدريبية:
 -)5تحليل البيانات اإلحصائية االجتماعية – وزارة التخطيط – 0 5666/1/1-9/29

 -)2دراسات الجدوى وتقييم المشروعات – الخبراء العرب في الهندسة واإلدارة – ¾0 5663/4/1-
 -)3التحليل المالي – المركز التدريبي /بنك اإلسكان – 0 5662/1/6-1/4

 -)4مهارات استخدام نظام ( )spssفي التحليل اإلحصائي – معهد اإلدارة األردني 5665/50/59-50/1
 -)1فهم وتحليل البيانات المالية – شركة وني مري0 5665/9/1-9/5 -

 -)9تحليل وتقدير تكاليف المشاريع االستثمارية – معهد اإلدارة األردني 0 5665/1/26 -1/59
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مجاالت االهتمام البحثية:
 -)5االقتصاد اإلداري والصناعي0
 -)2دراسات الجدوى االقتصادية0

 -)3التنمية االقتصادية واالجتماعية0

الهوايات:
 -)5السفر0

 -)2لعب الشطرنج0

العنوان:
األردن

عمان55642 -
الجامعة االردنية

كلية األعمال

قسم اقتصاد األعمال

الدكتور سعيد الطراونة

هاتف نقال 0161259351:

البريد االلكتروني:
s.tarawneh@edu.ju.jo
()sssstarus @ yahoo.Com
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