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المؤهالت العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

الدولة المانحة

التاريخ

الدرجة

الدكتو ارة

العلوم المالية

والمصرفية /مصارف

جامعة العلوم المالية
والمصرفية

االردن

2010

الماجستير

العلوم المالية

األكاديمية العربية

االردن

2000

البكالوريوس

إدارة األعمال

العلمية

والمصرفية /مصارف

للعلوم المالية

لها

والمصرفية
جامعة فيالدلفيا

1

االردن

1996

الخبرات األكاديمية

رئيس قسم االقتصاد والعلوم
المالية والمصرفية

جهة العمل
جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية

التاريخ
العام الدراسي 2015-2014

رئيس قسم االقتصاد والعلوم

جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية

عضو هيئة التدريس

جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية

العام الدراسي2012-2011

عضو في لجان الدراسات

جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية

للفترة من  2012لغاية
اآلن()2015

المالية والمصرفية

العليا،الخطة الدراسية،الندوات

العام الدراسي2013 -2012

والمؤتمرات ،اإلمتحانات و
اإلعتماد وضبط الجودة
محاضر غير متفرغ

جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية

العام الدراسي 2011-2010

محاضر غير متفرغ

جامعة فيالدلفيا

2006- 2002

محاضر غير متفرغ

األكاديمية العربية
للعلوم المالية
والمصرفية

2003-2002

الخبرات العملية
الوظيفة

جهة العمل

مدير محاسبة منطقة األردن

الخطوط الجوية

مراقب الحسابات العامة

الخطوط الجوية

مدقق قسم النفقات

الخطوط الجوية

المحلية والخارجية

الملكية األردنية
الملكية األردنية
الملكية األردنية
2

التاريخ

من 2012 -2010
2010-2005
2005-2000

مدير برنامج تطبقات

الخطوط الجوية

منسق مع دائرة ضريبة الدخل

الخطوط الجوية

عضو لجنة المشتريات

الخطوط الجوية

""Oracle
والمبيعات

المحلية والخارجية

الملكية األردنية
الملكية األردنية
الملكية األردنية

2012-2007
2010-2004
2004-2002

المهارات اللغوية
اللغة العربية  :اللغة االم
اللغة االنجليزية  :ممتاز (قراءة/كتابة/محادثة)
لغات أخرى .............................................................................................

اإلنتاج العلمي

الرقم
1

اإلنتاج العلمي
Effect of Volatility Changes on Emerging Stock Markets, case
of Jordan. Journal of Management Research/Macrothink
Institute,USA, 2015, Vol. 7, No. 4 .

2

بحث بعنوان " مدى مالءمة نماذج التنبؤ بالفشل المالي :دراسة تطبيقية على عينة من
الشركات المدرجة في بورصة عمان لألوراق المالية " مقدم للنشر الى مجلة المثقال
للعلوم اإلقتصادية واإلدارية  /جامعة العلوم اإلسالمية العالمية .

3

بحث محكم بعنوان " دور االبداع واالبتكارات المالية في إثراء عمل االسواق المالية "،
بحث محكم ومنشور على الموقع اإللكتروني للمؤتمر العلمي الدولي الثاني  /كلية المال
واألعمال-جامعة العلوم اإلسالمية العالمية تحت عنوان ( دور التميز والريادة في تفوق
منظمات األعمال ).2013،
http://www.wise.edu.jo/files/20122/prorgam20130515.pdf

3

تاريخ االنعقاد والمكان
2015، جامعة العلوم اإلسالمية
2014، جامعة العلوم اإلسالمية
2014، جامعة العلوم اإلسالمية
2014، جامعة العلوم اإلسالمية

Jordan 2002
Jordan 2006
Jordan 2005
Jordan 2007

Jordan 2008

الدورة أو الورشة

الرقم

ICDL
التعليم االلكتروني
التحليل االحصائي
دورة إعداد الخطة الدراسية
Computer course (win 98- 2000, XP,
Microsoft Word / Excel).
Oracle E-Business course, KPMG HH
Consulting, Egypt.
Internet & E-mail course, computech
center, Amman.
Financial Instruments Recognition
&Measurement IAS (39) Training
Course, Eshtar For Training.
Income tax law & explanations of
social security draft law, Eshtar for
training.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Jordan 1998 Banking Training course - Jordan
bank.
Jordan 2004 Accounting course for the purposes
of income tax, Jordanian institute of
public management.

10

Jordan 2009 Business Combination course, Sky
institute of Technology.

12

Jordan 2011 Advanced
Academy .

2010,Sanaya

13

Jordan 2011 Project Management Course, Talal
Abu-Ghazaleh knowledge center.
Jordan 2008 Preparation & Presentation Financial
Statement According with (IFRS &
IAS), The Arab Society of Certified
Accountants .

14

4

Excel

11

15

الدورات والورش
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