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  :الدراسة: ثانياً
مدرسة معاوية بن أبى  1983 –األردن  –شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي  •

  .سفيان الثانوية للبنين الزرقاء 
اربد، األردن،  -جامعة اليرموك- بكالوريوس علوم مالية ومصرفية، فرعي محاسبة •

  .1992عام % 82.3وبمعدل جيد جداً 
ماجستير مصارف، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، ومعدل  •

  )امتحان الشامل. (1998عام % 94.5امتياز، 
جامعة معترف فيها من قبل وزارة ( دكتوراه تمويل، جامعة عمان للدراسات العليا •

، األردن، )ص التعليم العالي األردنية اعتمادا عاما للجامعة واعتمادا خاصا للتخص
ساعة رسالة بعد  24ساعة مواد و  24. (2003عام  4من 3.88وبمعدل امتياز 

أهمية استخدام السندات بديالً لالقتراض (اجتياز امتحان الجدارة وكانت بعنوان 
  .المصرفي الطويل األجل وأثره على الشركات المساهمة العامة األردنية والمستثمرين

  
  :الخبرات العملية: ثالثاً
أستاذ مساعد ، قسم التمويل والمصارف  ،عملي رأسوما زلت على  19/9/2004من  •

مدير جهاز الرقابة  باإلضافة الى انني، جامعة ال البيت ، إدارة المال واألعمال، كلية 
والعمل كمحاضر  لغاية أالن 2/3/2008المالية واإلدارية الداخلي للجامعة منذ تاريخ 

واألكاديمية  ,  ي األردني و جامعة العلوم والتكنولوجياغير متفرغ في البنك المركز
العربية للعلوم المالية والمصرفية فرع جامعة دمشق لطلبة الدراسات العليا الماجستير  

.  
مدرس في قسم العلوم المالية والمصرفية، كلية  12/9/2004لغاية  1/9/1998من  •

  . ألردناالقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اليرموك، اربد، ا
مساعد بحث وتدريس في قسم العلوم المالية  1/10/1996لغاية  2/2/1994من  •

والمصرفية، جامعة اليرموك، حيث تم ابتعاثي من قبل الجامعة للحصول على درجة 
  .الماجستير في المصارف من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

  .بنك القاهرة عمان، دائرة الفيزا، عمان 1/2/1994لغاية  1/9/193من  •
محاسب، شركة المجموعة الوطنية السريعة  30/8/1993لغاية  1/10/1993من  •

  ).بطاقة ائتمان محلية مثل الفيزا والماستر كارد(للبطاقات، 
  

  :الدورات والمؤتمرات العلمية: رابعاً
  .ة في استخدام الكمبيوتر في جامعة اليرموكوالدورة الشامل ICDL ألحضور دورة  •
  .دورة في بورصة عمان لألوراق المالية •
 أوتقديم بحث  أو تحضريهحضور العديد من المؤتمرات سواء كعضو لجنة  •

 .مشاركات



منسق الدورات والتدريب الداخلي والخارجي لدى مركز االستشارات الفنية وخدمة  •
 .جامعة آل البيتالمجتمع 

 
 التجهيز ملف أسه بر المكلف  •
 quality assurance of education (self assessment report)   

  8/2007والتفوق قي شهر  لإلبداعقدم لصندوق الحسين الذي 
وقد عضو تحديث خطة قسم التمويل والمصارف في جامعة ال البيت حيث تم تجهيزها * 
  2007/2008البدء بالخطة الجديدة مع بداية  العام  تم 
  :المؤلفات: مساًخا

باالشتراك (كتاب التشريعات المالية والمصرفية في األردن، شرح من منظور مالي،  •
وطبعة  2004وطبعة ثالثة 2002وطبعة ثانية  1999 أولىطبعة ) مع احد الزمالء

 ).ويدرس أالن في معظم الجامعات الرسمية والخاصة( 2008رابعة 
  :ي القطاع العام أو الخاص سواء ف التي تم إعطائها دوراتال: سادساً
جامعة ال , وزارة التخطيط , في كل من اليونيدو  دراسة الجدوى وتقييم المشروعات •

  .رؤساء البلديات, البيت 
 .التحليل األساسي والفني لألوراق المالية •
 .إدارة المصارف •
  .األسواق والمؤسسات  المالية •
  المواد التي درستها : سابعا
 ليةمدخل إلى اإلدارة الما •
 .اإلدارة المالية المتقدمة •
  .تحليل وتقييم األوراق المالية •
  .إدارة المصارف •
  .عمليات مصرفية دولية •
  .إدارة العمالت األجنبية •
  .دراسة الجدوى وتقييم المشروعات •
  .األردنالتشريعات المالية والمصرفية في  •
  .إدارة االستثمار •
  .األسواق والمؤسسات  المالية •
  مبادئ المالية الدولية •
  النقدية السياساتالمصارف المركزية  •
  .البنوك اإلسالمية -
 التمويل في اإلسالم •
 التسويق المصرفي •
 التأمين والتامين التعاوني •
  
 



 أو اإلشراف المواد التي درستها على مستوى الماجستير •
 

  األسواق المالية  •
  المالية المتقدمة اإلدارة •
 إدارة االستثمار •
 المحافظ االستثمارية •
 مليات المصرفية المحليةإدارة الع •
 )العمالت األجنبية( العمليات المصرفية الخارجية  •
 تحليل وتقييم األوراق المالية •
 دراسة الجدوى االقتصادية •
 مشارك على رسائل الماجستير وعضو لجنة امتحانات الشامل  منفرد و مشرف •
 

  المواد التي تم تدريسها باللغة االنجليزية
  .مدخل إلى اإلدارة المالية  •
 .اإلدارة المالية المتقدمة •
 .إدارة االستثمار •
  إدارة المحافظ االستثمارية •
  .األسواق والمؤسسات  المالية •
 .والتمويل الدولي المالية الدولية •
 

  او المقبولة للنشر المنشورة األبحاث
      أثر تقديم الخدمات المصرفية اإللكترونية على حجم الودائع والميزات التنافسية في - 1
   . صارف التجارية األردنيةالم
  عالقة البنك المركزي األردني بالبنوك اإلسالمية في األردن  - 2
 دراسة الجدوى االقتصادية تطبيق  مدى اعتماد المستثمرين على - 3
  

  المرسلة للتحكيممنشورة او الغير األبحاث 
مرتجعةأثر إجراءات البنك المركزي األردني للحد من ظاهرة الشيكات ال      -1  

2-Profitability of Technical Analysis in Amman stock 
Exchange<
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 00962777462073تلفون محمول  •
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