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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ملخص عن السيرة الذاتية 
 العدينات خليل  لألستاذ الدكتور محمد
 

 
 

 معلومات عامة:
 

 عدينات المحمد خليل مسلم أ . د .  االســــــــم:
 استاذ اإلقتصاد في الجامعة األردنية  العمل الحالي :

  ة قسم اقتصاد األعمال الجامعة األردني العنـــوان الحالي : 
 980-7778888  تلفــــــــون: 

 93-2767377  تلفـــون المنـزل:
 األردنية   الجنسيـــــــة: 

 الطفيلة     الوالدة :مكان 
 

 المؤهالت العلمية : 
 

 . 7072الواليات المتحدة األمريكية  –جامعة جنوب كاليفورنيا  –دكتوراه اقتصاد  -7
 .7087واليات المتحدة األمريكية ال -كولومبيا –ماجستير اقتصاد جامعة ميزوري -7

 .7082بكالوريوس اقتصاد/ الجامعة األردنية  -6

 
  التخصص ومجال االهتمام األكاديمي :

 
 قتصادية والتحليل الكمي.إلتنمية االنظرية اإلقتصادية الكلية ، ال –التخصص  -7
الهيكليتة،   مجال االهتمام: دراسة االستتممار والتكتوين الرأستمالي، الف تر، البطالتة، الت يترات -7

تحليتتل السياستتات االقتصتتادية،  الماليتتة والن ديتتة، اقتصتتاديات الستتكان وتطتتوير الم  تترات 
 االقتصادية.

 
 أهم المناصب في الحكومة 

 
 األسبق وزير تطوير ال طاع العام -7

 ، ووزير العدل بالوكالة  األسبق وزير دولة ل  ون رئاسة الوزراء -7

 ساب ا  ئيس مجلس الهيئة عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد ونائب ر -6

 ساب ا  مدير عام م سسة تنمية اموال األيتام  -4

ساب ا  ورئيس مجلس إدارة الصندوق الضمان اإلجتماعي اموال رئيس صندوق استممار  -2
( حيتتا ارتفعتتت قيمتتة موجتتودات الصتتندوق بتت كمر متتن 7992-7994، لمتتدة ستتنتين  

( 4,7الت    67/77/7996( مليار دينار كمتا هتي فتي 7.0الضعف خالل السنتين من  
 .67/77/7992مليار دينار كما هي في 

 المتاني  وحصول الدائرة عل  جائزة الملك عبتدهساب ا  ، مدير عام دائرة ضريبة الدخل  -3
 ( .7994للتميز   هر كانون الماني /
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 المناصب اإلدارية في الجامعات األردنية: 
 
 معة األردنية / ساب ا  .ة واإلنسانية / الجاعميد كلية العلوم االجتماعي -7

 / ساب ا  .عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية / الجامعة الها مية  -7

 / ساب ا  . رئيس قسم االقتصاد / الجامعة األردنية لمدة أربع سنوات -6

 امناء جامعة العلوم التطبي ية ./ ساب ا . عضو مجلس -4

 / ساب ا  .عضو مجلس امناء جامعة الطفيلة الت نية  -2

 جلس امناء جامعة عمان العربية / حاليا  .عضو م -3
 

 
  ية والخبرات العلمية في الجامعات األردنية :الرتبة العلم

 
 ولتاريخه . 7977استاذ اإلقتصاد في الجامعة األردنية من  -7

 . 7008الترقية ال  رتبة األستاذية في اإلقتصاد في الجامعة األردنية عام  -7

 7007 - 7008من ة أستاذ االقتصاد في الجامعة األردني -6

 .7000 - 7007ستاذ االقتصاد في الجامعة الها مية من أ -4

 .7007 -7008أستاذ االقتصاد في الجامعة األردنية  -2

 .7008– 7007أستاذ م ارك في قسم االقتصاد / الجامعة األردنية أيلول  -3

 .7004–7006أستاذ م ارك زائر في قسم االقتصاد جامعة العلوم التطبي ية  -8

 .7007 -7073عد في قسم االقتصاد الجامعة األردنية أستاذ مسا -7

 .7072محاضر في قسم االقتصاد الجامعة األردنية  -0

 .7080 -7087محاضر متفرغ/ الجامعة األردنية  -79

 اإل راف عل  العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه . -77

 
 عضويات مجالس اإلدارة:

 
ماعيتتتة للمت اعتتتدين العستتتكريين عضتتتو فتتتي المجلتتتس األعلتتت  للم سستتتة اإلقتصتتتادية واألجت -7

 ل اية اآلن  73/7/7978والمحاربين ال دامي  من 

 .حاليا   األسالمية /ة ل اية اصدار الصكوك هيئة األوراق الماليمفوض  -7
 .ساب ا  / ركة مصفاة البترول األردنية عضو مجلس إدارة   -6
 .ساب ا  / ك اإلسكان للتجارة والتمويل عضو مجلس إدارة بن -4
 ساب ا  ./ دارة بنك اإلنماء الصناعي عضو مجلس إ -2

 .ساب ا   / عضو هيئة مديري  ال ركة الوطنية للتنمية السياحية -3
 ساب ا  ./ رئيس هيئة مديري ال ركة السياحية  -8
 .ساب ا  / ة مديري   ركة سرايا الع بة عضو هيئ -7
 .7994- 7000عضو مجلس إدارة  ركة مناجم الفوسفات من  -0
 . ساب ا  / يد األردني رئيس مجلس إدارة  ركة البر -79
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 الخبرات العملية والتدريبية: 
 

المجلتتس ال تتومي للتخطتتيط للفتتترة متتن صتتيف  –باحتتا اقتصتتادي فتتي مديريتتة التخطتتيط  -7
 .7083حزيران  -7082

ضتمن برنتاما المستاعدات   GTZخبير اقتصادي محلي  مع الوكالة األلمانيتة  لننمتاء  -7
لمدة ستنتين  7007أيلول  -7009ل الفترة أيلول األلماني لدائرة اإلحصاءات العامة خال

   حيا قمت بالمهام التالية وضمن دوام جزئي بإذن من الجامعة: 

اإل تتراف علتت  المستتوص االقتصتتادية المتمملتتة بالزراعتتة والصتتناعة والختتدمات   - أ
واإلن تتاءات والتجتتارة الداخليتتة وذلتتك فيمتتا يتعلتتق بمراجعتتة منهجيتتات المستتوص 

 ستبيان، وكيفية اختيار العينة ، وجدولة البيانات.وتطويرها وتصميم اال

مستتتاعدة  تتتعبة الحستتتابات ال تتتومي لمراجعتتتة المنهجيتتتات المختلفتتتة الموجتتتودة  - ب
 وتطويرها لكي تكون أكمر موائمة مع نظام الحسابات ال ومية الجديد.

 وضع منهجيات من اجل إصدار الم  رات االقتصادية الربعية. - ج

 م ال ياسية وب كل خاص الرقم ال ياسي لتجارة  العمل عل  بناء بعض األرقا  - د

 الجملة، والرقم ال ياسي لألجور.      

عضو هيئة است ارية للمجلس األعلت  للعلتوم والتكنولوجيتا لدراستة اإلنتاجيتة فتي قطتاع  -6
 .7009الصناعات الكيماوية لمدة سنة ت ريبا 

ألردنية لمدة سنتين ورئيسا عضو اللجنة االست ارية للمعهد التعاوني للمنظمة التعاونية ا -4
 لها للسنة المالمة.

 رئيس لجنة إدارة الم سسة االستهالكية في الجامعة األردنية لمدة سنتين. -2

 .7007عضو اللجنة الفنية لنعداد لم روع قانون الموازنة العامة للحكومة  -3

 .7006/7004عضو لجنة الخطة الدراسية جامعة آل البيت العام الجامعي  -8

الفنية لتطوير م روع قانون الجامعة التطبي ية السلط/ وزارة التعليم العالي  عضو اللجنة -7
7002 . 

، وعضتتو منتتاقع للعديتتد متتن والتتدكتوراه  اإل تتراف علتت  العديتتد متتن رستتائل الماجستتتير -0
 رسائل الماجستير  والدكتوراه.

يتة عضو للعديد من اللجان عل  مستوى الكلية في كل من كليتة االقتصتاد والعلتوم اإلدار -79
 وكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية في الجامعة األردنية نذكر منها:

 لجنة الخطة الدراسية  -
 اللجنة الم افية  -

 لجنة التح يق مع الطلبة  -

 لجنة الدراسات -

 عضو لعدد من اللجان والمجالس عل  مستوى الجامعة في األردنية ومنها:  -77

 بةلجنة ت ديب الطلبة لمدة سنتين/ عمادة   ون الطل - أ

 7002/7003لجنة البحا العلمي / عمادة البحا العلمي لجامعي  - ب

 ول اية االن. 7004لجنة صندوق االستممار / الجامعة األردنية منذ  هر آذار  - ت

 .7000ول اية ت رين الماني  7000لجنة التعيين والترقية من آب  - ا

 .7000ول اية ت رين الماني  7000اللجنة المالية من آب  - ج

 .7000ول اية ت رين الماني  7000لجنة الخطة الدراسية من آب  - ص

 7000رئتتيس المجلتتس التتت ديبي االبتتتدائي ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن أيلتتول  - خ
 .7000ول اية ت رين الماني 

 .7000مجلس العمداء من آب ول اية ت رين الماني  - د
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التعلتيم العتالي    واالجتماعيتة فتي وزارة اإلنستانيةعضو لجنتة معادلتة ال تهادات للكليتات  -77
 ولمدة عامين. 7002منذ بداية العام الجامعي آب 

 األردن –عضو م سس وعامل في الجمعية األردنية للجودة عمان  -76

 .7000ول اية عام  7003عضو مجلس أمناء جامعة العلوم التطبي ية منذ  هر نيسان  -74

بنتك التدولي عضو لجنة وطنية لدراسة تطوير نظتام المعلومتات فتي األردن منحتة متن ال -72
 .7007 – 7008للفترة 

الم اركة في إعتداد الدراستة التمويليتة للمفاضتلة بتين عتروض التمويتل ل تراء األجهتزة  -73
 . 7007والمعدات الطبية لمست ف  الملك عبد ه ، جامعة العلوم والتكنولوجيا 

يتة بنتك تنم –خبير ضمن م روع تطوير البنية التحتيتة / برنتاما اإلنتاجيتة االجتماعيتة  -78
 .7000ول اية  هر نيسان  7007المدن وال رى مع بداية  هر آب 

 عضوية العديد من اللجان والمجالس في الجامعة الها مية : -77
  

لجنة المكاف ة والتعويض وصتندوق االدختار ونظتام االستتممار ونظتام  -
 صندوق التبرعات  م رر اللجنة(

 لجنة التعيين والترقية -

 اللجنة المالية  -

 دراسية لجنة الخطة ال -

 لجنة انت ال الطلبة  -

 لجنة البت في قضايا الطلبة األكاديمية  -

 لجنة البحا العلمي -

 المجلس الت ديبي االستئنافي ألعضاء هيئة التدريس -

 مجلس الدراسات العليا -

 مجلس العمداء -

 لجنة صندوق االستممار -

دراستة جتدوى وتمويتتل لل ترض الم تتدم متن الصتندوق العربتتي الستتكمال مبتتاني  -70
 زات الكليات واإلدارة في الجامعة الها مية.وتجهي 

رئاستتة وفتتود حكوميتتة إلعتتداد اتفاقيتتات منتتع االزدواج الضتتريبي بتتين األردن  -79
 األخرى. والدول  

 عضو لجنة تطوير األداء الحكومي / وزارة التنمية اإلدارية. -77

 عضو لجنة اإلعداد إلن اء منط ة الع بة االقتصادية. -77

 ان الحكومية.الم اركة في العديد من اللج -76
 

 األبحاث العلمية:
 
المنها العلمي وت ييم األدب االقتصادي اإلسالمي المتعلق بنظرية سلوك المستهلك بحا  -7

 منفرد ن ر بمجلة دراسات / الجامعة األردنية
قياس درجة اعتماد النف ات المتكررة عل  اإليرادات العادية للمجالس البلدية فتي األردن  -7

 دراسات / الجامعة األردنية. بحا م ترك ن ر في مجلة
6- Managing Project by Vert:  A Comparison with Gert and Pert   بحتا

 م ترك ن ر بمجلة دراسات / الجامعة األردنية.
4-  The Foreign Cost of Planting  the Main  Vegetable Crops in 

Jordan  .بحا منفرد ن ر  في مجلة دراسات / الجامعة األردنية 
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ويات الخصوبة واإلنتاج للمرأة األردنيتة / بحتا منفترد قتدم  لمنظمتة العمتل الدوليتة مست -2
 صدر كفصل من كتاب.

دور الدولة فتي الرقابتة علت  الن تاط االقتصتادي والحيتاة االقتصتادية   متن وجهتة نظتر  -3
 اإلدارة المالية في اإلسالم م سسة آل البيت.إسالمية( بحا م ترك ن ر  في مجلد 

8-        Economic Efficiency and Capital  Over Utilization in Jordan 

Plastic Industry. 

7- National Developing Basic Economic Statistics for Improving 

Accounts Experience for Jordan .   ت رير م ترك مع الدكتور بيكر من الوكالة
اإلحصاء الدولي التي ع تدت فتي لمعهد  47األلمانية لننماء وقد عرض في الدورة رقم 

 .7007ال اهرة أيلول 

، دراستتة م تتتركة أنجتتزت  7070دراستتة اإلنتاجيتتة للصتتناعات الكيماويتتة فتتي األردن  -0
 .7007بتمويل من المجلس األعل  للعلوم والتكنولوجيا

79-  Economic Report of Jordan 1989  ضتمن سلستة  7007دراستة ن ترت عتام
 مانية لننماءت ارير تصدر عن الوكالة األل

77- A Commentary paper on How to Teach Micro Economic In 

Islamic Perspective    وقد تم عرض ذلك في م تمر االقتصاد اإلسالمي الذي ع د
 .7007بال اهرة في جامعة األزهر في  هر أيلول من عام 

تحليلية ، بحا امر الخصوبة عل  مساهمة اإلناا في ال وى العاملة في األردن : دراسة  -77
 من ور في مجلة دراسات / الجامعة األردنية   بحا منفرد(.

امر النمو  السكاني عل  النمط االدخاري في األردن بحا من ور في مجلتة  دراستات /  -76
 الجامعة األردنية  بحا منفرد(

-7083دراستتة تحليليتتة عتتن التكتتوين الرأستتمالي الحكتتومي  فتتي األردن ختتالل الفتتترة   -74
  ترك من ور في مجلة دراسات الجامعة األردنية( بحا م7007

، بحتا م تترك  7002موائمة مخرجات  النظام التعليمتي متع احتياجتات  ستوق العمتل  -72
 بتمويل من برناما األمم المنحة اإلنمائي بالتعاون مع وزارة التخطيط في األردن.

بحتا منفترد(   الدور التنموي للتكتوين الرأستمالي المتادي فتي األردن : دراستة تحليليتة   -73
 ن ر في مجلة دراسات.

هيكل اإليرادات الضريبية  في األردن : دراسة تحليلية ، بحتا م تترك ن تر فتي مجلتة  -78
 دراسات.

 نحو منها جديد لت دير الطاقة الضريبية ، بحا منفرد، قدم لمجلة دراسات للت ويم. -77

لمجلتتة  تحليتتل السالستتل الزمنيتتة لننتتتاج الصتتناعي فتتي األردن ، بحتتا م تتترك م تتدم -70
 دراسات.

أالزمات االقتصادية وأسس التعامتل معهتا ، ورقتة عمتل قتدمت فتي الحل تة العلميتة التتي  -79
نظمتها أكاديمية نتايف العربيتة للعلتوم األمنيتة متع األمانتة العامتة لمجلتس التعتاون لتدول 

 .\ 7/79/7008-78/0الخليا في الفترة 

واالقتصتادي فتي األردن بتمويتل دراسة ت ييمية لنظام المعلومات اإلحصائي االجتماعي  -77
 من البنك الدولي ، دراسة م تركة مع فريق عمل وطني مكون من أربعة أعضاء.

" سبب عد قبول األردنيين لفرص العمل التي يوفرهتا االقتصتاد التوطني واآلليتات التتي  -77
يمكن إتباعها للحد من ذلك " ، ورقة بحا قدمت في الم تمر الوطني للت  يل ومكافحتة 

 .77/0/7007-79لة.  الذي ع د  في عمان في الفترة البطا

 مجموعة أبحاا أخرى في طور األعداد. -76
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 :التمثيل في المنظمات الدولية 
 

مس ول الملف الدولي فتي هيئتة مكافحتة الفستاد ومممتل األردن فتي اإلجتماعتات الدوليتة 
تفاقيتة الدوليتة . والمتعل تة بتنفيتذ اإل 7979ول اية نهاية  7998التي ع دت خالل الفترة 

 لمكافحة الفساد .
 
 
 

 العلمية:  والمؤتمرات  المشاركة في الندوات
 

ال  داخل وختارج األردنوورع العمل العلمية والم تمرات الم اركة في العديد من الندوات 
 .يتسع المجال لذكرها 
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