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غرايبة فوزي (األردن) 
[األصل: باإلنكليزية]

بيان المؤهالت
البيانات الشخصية 
مكان الوالدة: األردن 

١٩٤٣تاريخ الوالدة: 
اجلنسية: أردنية 

ثالثة أطفال ولهاحلالة العائلية: متزوج 
اللغات: العربية (اللغة األم) واإلجنليزية، والفرنسية (ليس بطالقة)

التعليم
توراه دولة، جامعة ويسكنسن (الواليات املتحدة األمريكية).: دك١٩٧٢
: ماسرت إدارة أعمال، جامعة تكساس للتكنولوجيا (الواليات املتحـدة األمريكية).١٩٦٨
: بكالوريوس جتارة (مرتبة الشرف) جامعة القاهرة (مصر).١٩٦٥

الوظيفة الحالية
أستاذ فخري، جامعة األردن

سابقةالوظائف ال
: مؤسس ورئيس جامعة الشرقية يف سلطنة ُعمان.٢٠١٤- ٢٠٠٩
: رئيس جملس أمناء اجلامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا.٢٠١٣- ٢٠١٢
: رئيس جملس إدارة شركة مناجم الفسفات األردنية.٢٠٠٠- ١٩٩٩
: وزير التعليم، األردن.١٩٩٩- ١٩٩٨
: رئيس اجلامعة األردنية.١٩٩٨- ١٩٩١
جلامعة األردنية. : نائب رئيس ا١٩٩٠- ١٩٨٦
: عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، اجلامعة األردنية.١٩٨٦- ١٩٨٣

األلقاب العلمية
أستاذ، اجلامعة األردنية.:١٩٨١
: أستاذ مشارك، اجلامعة األردنية.١٩٨١- ١٩٦٧
: أستاذ مساعد، اجلامعة األردنية.١٩٧٦- ١٩٧٢
لألعمال، جامعة تكساس.: أستاذ زائر، املدرسة العامة١٩٧٩- ١٩٧٨
أستاذ زائر، جامعة والية بورتالند، الواليات املتحدة األمريكية.: (صيف) ١٩٧٨

عضوية (مختارات)ال
، األردن.: عضو جملس أمناء جامعة البلقاء٢٠٠٩- ٢٠٠٦
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لس االستشاري لكلية إدارة األعمال، اجلامعة األردنية األملانية.٢٠٠٩- ٢٠٠٦ : عضو ا
عضو جلنة املالية وامليزانية، احملكمة اجلنائية الدولية، الهاي، هولندا.:٢٠٠٣منذ  

: عضو جملس أمناء اجلمعية العلمية امللكية، األردن.٢٠٠٩- ٢٠٠٣
عضو جملس أمناء مؤسسة امللك حسني، األردن .:٢٠٠٣منذ  

,٢٠٠٦-٢٠٠٣، : عضو جملس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، األردن٢٠٠٦- ٢٠٠٣
: عضو اللجنة العليا ملهنة احملاسبة.٢٠٠٦- ٢٠٠٣
: عضو جملس مركز الدراسات االسرتاتيجية، اجلامعة األردنية.٢٠٠٩- ٢٠٠١
لس التنفيذي لليونيسكو، باريس، فرنسا.٢٠٠٥- ٢٠٠١ : عضو ا
: نائب رئيس جملس التعليم العايل، األردن.٢٠٠٣- ١٩٩٨
د الديبلوماسي، األردن.: عضو جملس أمناء املعه١٩٩٨- ١٩٩٥
لس التنفيذي للجمعية الدولية للجامعات، باريس، فرنسا.١٩٩٨- ١٩٩٥ : عضو ا
: عضو اللجنة األردنية األمريكية للتبادل الثقايف (جلنة فولربايت).١٩٩٨- ١٩٩٤
: عضو جملس التعليم العايل، األردن.٢٠٠٤- ١٩٩١
، األردن.: رئيس جلنة امتحانات التعليم العايل١٩٩٤- ١٩٩١
لس االقتصادي االستشاري للحكومة، األردنية.١٩٩٣- ١٩٩١ : عضو ا
: عضو مجعية احملاسبة األمريكية، الواليات املتحدة األمريكية.١٩٩٤- ١٩٩١
: رئيس اجلمعية األردنية للخرجيني من اجلامعات واملعاهد األمريكية.٢٠٠٩- ١٩٩١
اصة، األردن.: عضو جملس إدارة جامعة البرتاء اخل١٩٩١- ١٩٨٩
: عضو اللجنة الوطنية لصياغة امليثاق الوطين، األردن.١٩٩٠- ١٩٨٩
رئيس جلنة معادلة الشهادات األجنبية، األردن.: ١٩٩١- ١٩٨٦
: عضو اللجنة االستشارية لكلية األعمال واالقتصاد، جامعة قطر، قطر.١٩٩٢- ١٩٨٥

إنشاء جامعات جديدة
عة البرتاء اخلاصة، األردن) يف جام٢٠٠٥مؤسس وشريك (إىل غاية 

األعمال االستشارية
جماالت التعليم العايل والتجارة واالقتصادشمل خمتلف ت

المؤتمرات
عن التعليم العايل-
عن التجارة واالقتصاد-
عن الشرق األوسط-
عن الشؤون الثقافية-

األوسمة
وسام االستقالل من الدرجة األوىل.-
يم.وسام االمتياز يف التعل-
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المنشورات
الكتب (باللغة اإلجنليزية)

- The Economics of the West Bank and the Gaza Strip, Boulder, Westview Press,
1987, U.S.A.

- The Badia of Jordan: A Process of Change. Amman: University of Jordan Press,
1987 (with others).

- The Bedouin of Jordan: A People in Transition. Amman Royal Scientific Society
Press, 1987 (with others).

- The small and Handicraft Industries in Jordan: 1976. Amman: Industrial
Development Bank, n.d. (with others).

الكتب (باللغة العربية)
عمان وبريوت: مؤسسة عبد احلميد شومان واملؤسسة العربية قضايا أردنية معاصرة ، حترير وتقدمي،-

.٢٠٠١للدراسات والنشر، 
(مع آخرين)١٩٨٣أصول احملاسبة، نيويورك: جون وايلي وأبناؤه، -
(مع آخرين .)١٩٨٢احملاسبة للمديرين، عمان: مطابع الدستور، -
منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، عما ن: مطابع اجلمعية العلمية امللكية، -

.٢٠٠٢(مع آخرين)، الطبعة الثالثة، ١٩٧٧
.١٩٧٥حماسبة التكاليف: املبادئ، اإلجراءات، املراقبة، عمان: دار فيالدلفيا للنشر -

مقاالت (باللغة اإلجنليزية)
- Bedouin Settlement: Organizational, Legal and Administrative Structure: The

experience of Jordan, in Galaty, John G., Aronson, Dan and Salzman, Philip Carl, Eds.
The Future of Pastoral Peoples, Ottawa: International Development Research Center,
1981 (with another).

- Foreign Companies in Jordan: Problems and Prospects, Arab Journal of Administration
(October 1979) (with another).

- West Asia and Southeast Asia: A Commentary, in Economic Relations Between West
Asia and Southeast Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1978.

- Conditions of Some Working Women in Jordan, Arab Journal of Administration, 1978,
(With others).

- Doing Business in the Arab World: Problems and Prospects, The Arab World Business
Opportunities. Singapore: Compa Publications, 1977 (with another).

- Amman Region and its Weight in Jordan's Economy, Orient, 1976 (with others).

قاالت (باللغة العربية)م
لة األردنية إلدارة - العالقة بني املكاسب وعائدات األسهم على املدى الطويل: إعادة نشر وتوسيع، ا

(مع آخر ).٢٠٠٨األعمال 
لة األردنية إلدارة األعمال دور التدفق النقدي والرتاكمات- (، ٢٠٠٨يف تفسري عائدات األسهم، ا

مع آخر).
(مع آخر).٢٠٠٨التنبؤ بتعثر شركات املسامهة العامة يف األردن: مقاربة متعددة األبعاد، دراسات، -
.٢٠٠١الرتبية والتعليم يف األردن ومتطلبات القرن احلادي والعشرين، يف قضايا أردنية معاصرة، -
العالقة بني املتغريات احملاسبية وبيتا السوق كمقياس للمخاطرة املنتظمة يف شركات املسامهة العامة يف -

(مع آخر).١٩٩٦األردن، دراسات، 
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استخدام النسب املالية للتنبؤ بشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية العالية النجاح، دراسات، -
(مع آخر).١٩٩٠

السنوية لشركات املسامهة الصناعية يف األردن ومالءمتها لقرار االستثمار املايل، دراسات، التقارير املالية-
(مع آخر).١٩٩٠

حجم التداول، –مضمون التقارير املالية السنوية من املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية -
(مع آخر).١٩٨٩دراسات، 

١٩٨٨يف شركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، دراسات، توقيت إصدار التقارير املالية السنوية -
(مع آخر).

١٩٨٨املعلومات يف شركات املسامهة العامة األردنية، جملة أحباث الريموك منمضمون األرقام احملاسبية -
مع (آخر).

خر).(مع آ١٩٨٧النسب املالية كمؤشرات لتعثر شركات املسامهة الصناعية األردنية، دراسات ، -
مدى توافر اإليضاحات يف التقارير املالية السنوية لشركات املسامهة العامة الصناعية يف األردن"، -

(مع آخر).١٩٨٦دراسات، 
مدى استخدام نظم حماسبة التكاليف يف الشركات املسامهة العامة الصناعية األردنية، دراسات، -

(مع آخر).١٩٨٦
.١٩٨١ة العامة األردنية، البحوث االقتصادية واإلدارة، حماسبة التضخم يف الشركات املسامه-
. ١٩٨١الوظيفة احملاسبية والقائمون عليها يف الشركات املسامهة العامة يف األردن"، دراسات، -
توزيع تكاليف أقسام اخلدمات باستخدام املعدالت اآلنية: دراسة حالة، جملة البحوث التجارية، -

١٩٨٠.
.١٩٧٨ألردن، رجال أعمال، مناخ االستثمار يف ا-
(مع آخر).١٩٧٦املراقبة الداخلية يف شركات املسامهة العامة: تقييم كمي"، دراسات، -
(مع آخر).١٩٧٥صناعات البناء احلديثة، دراسة حالة، دراسات، -
ملؤمتر استعمال الربجمة اخلطية يف توزيع التكاليف الثابتة: حالة شركة مصانع الورق والكرتون، مطبوعات ا-

.١٩٧٥الثاين السنوي لبحوث العمليات، القاهر، اجلمعية املصرية لبحوث العمليات، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


