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 ابناء وزوجة أربعة : أفراد االسرةعدد 

 العنوان : .2
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 بغداد. –العراق  1771جامعة بغداد  –كلية اإلدارة واالقتصاد  – االقتصاد مع مرتبة الشرف س فيبكالوريو  -
 
  العمل الحالي : .5

  ولغاية تاريخه 1/11/2122العلوم االدارية، )قسم صرفية و العلوم المالية والم لقسمرئيسا 
  جامعة جرش -االعمالكلية  –قسم العلوم المالية والمصرفية  –استاذ مشارك. 

دراسات  الرياضيات المالية، ،السياسات المالية والنقدية، المالية الدولية)المساقات التي قمت بتدريسها: 
القتصادية، نظم المعلومات المالية، التحليل المالي، المصارف االسالمية، الجدوى وتقييم المشروعات ا

مبادئ مباديء االدارة المالية، االدارة المالية، المحافظ االستثمارية،  السياسات المالية واالقتصادية،
مبادئ  االستثمار، استخدام الحاسوب في العمليات المالية المصرفية، االقتصاد الكلي، االقتصاد الجزئي،

انجليزي مصرفية، االدارة  خاصة  االقتصاد الجزئي، االسواق المالية والنقدية، مشروع التخرج، مهارات
، ادارة البنوك، ومساقات اخرى ، االحصاء لالقتصاد واالدارةالمالية المتقدمة لطلبة الماجستير في المحاسبة

 (.متعددة
  اللجان: .6

 ولغاية تاريخه 2910\2\1مجلس جامعة جرش اعتبارا من  عضو. 
 لية االعمال جامعة جرش.رئيس لجنة الجودة ك 
  اللجنة العلمية كلية االعمال جامعة جرش ئيسر 
 عضو لجنة الترقية كلية االعمال جامعة جرش 
 لشؤون الجودة واالعتماد ممثل كلية االعمال. 
 .ممثل كلية االعمال عن قسم العلوم المالية والمصرفية 
 .رئيس لجنة المعادالت 
 .لجان اخرى متعددة 

 الرسائل العلمية التي تمت مناقشتها: .7
 . ي للعديد من رسائل الماجستير في التمويل والمصارف ، جامعة آل البيتمناقش خارج
 16-12-2910 ، رسالة ماجستير الموسومة ، اثر المؤشرات المالية على اسعار االسهم: دراسة تطبيقية

محمود محمد  معاذ (، للطالب2919-2919على البنوك التجارية االردنية المدرجة في بورصة عمان )
 تمويل، جامعة ال البيت.منيزل، قسم ال

 19-12-2910 ، الدائمة على مخاطر السيولة في رسالة ماجستير الموسومة بـ ، اثر استقاللية اللجان
 قسم التمويل، جامعة ال البيت. فراس خليفة مباالك بصبوص، للطالبالبنوك االسالمية، 

 1-11-2917 ، هم على عوائد االسهم في الرافعة المالية وريع السرسالة ماجستير الموسومة ، اثر
 ، قسم التمويل، جامعة ال البيت.الشركات الصناعية االردنية

 26-12-2910 ، اثر الربحية واالصول الملموسة والتدفقات النقدية على ، اثر ماجستير الموسومةرسالة
ة هديل للطالب (،2919-2919الرافعة المالية في الشركات الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان )

 ، قسم التمويل، جامعة ال البيت.راتب عيسى مناور
 رسائل ماجستير اخرى في جامعة البلقاء التطبيقية  خارجيناقش م 
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 :الخبرات السابقة .8

 ولغاية تاريخ 2916-19-1 للفترة كلية االعمال  – رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية - جامعة جرش 
69\7\2910. 

  بالوكالة لعدة مرات. اعميد –جامعة جرش 
 2910 -7 -69ولغاية  2912-19-1 –والمصرفية قسم العلوم المالية  –استاذ مساعد  -جامعة جرش. 
 واقع وتحديات المنعقد في جامعة  –لجنة تحضيرية في مؤتمر النهوض االقتصادي  عضو-جامعة جرش

 وترؤس الجلسات النقاشية في المؤتمر. 2916 -نيسان -جرش 
 جامعة جرش لجنة تحضيرية في مؤتمر الذكاء االصطناعي والتنمية االقتصادية في  عضو-جامعة جرش

 .2917 -19 -12خالل الفترة 
 واقع  –مؤتمر النهوض االقتصادي  العديد من االبحاث المقدمة للمشاركة فيحكيم االبحاث ت-جامعة جرش

 .2916 -29 -22وتحديات المنعقد في جامعة جرش خالل الفترة 
 تحكيم العديد من االبحاث مجلة جرش للبحوث والدراسات -جامعة جرش. 
 قسم العلوم المالية   –االعمال االقتصاد و االردن. استاذ مساعد  / كلية  –/ اربد  جامعة جدارا

 .2114، والمصرفية
 2115 -رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية  - جامعة جدارا 

لبنوك، )الرياضيات المالية، مباديء االدارة المالية، ادارة العمليات المصرفية، النقود وا المساقات التي قمت بتدريسها:
عضوا في العديد  االستثمار، استخدام الحاسوب في العمليات المالية المصرفية، االقتصاد الكلي، االسواق المالية والنقدية(

 من اللجان العلمية واالكاديمية.
 

 مديرية الغاز الطبيعي -عمان /  وزارة الطاقة والثروة المعدنية
 :ةــــــــــــــــــــــــالوظيف 
 .4211-2115خالل الفترة اقتصادي و  ل ماليومحل باحث

 االقتصاديةعداد الدراسات إ المشاركة في و المالية وتحليلها و  االستثمارية جميع الجوانب ادارة:  في وزارة الطاقة  طبيعة العمل
 التالية: المشاريعفي والتحليل المالي والتحليل االقتصادي  المالية واالقتصادية وبناء النماذج
 تم االنتهاء من هذا المشروع بجميع مراحله نهاية من العقبة إلى شمال المملكة – العربيالغاز  مشروع خط ،

  .2996عام 
 للمنازل والصناعات الكبرى والمتوسطة عي في عمان والزرقاءمشروع تطوير شبكات توزيع الغاز الطبي. 
 مشروع باخرة الغاز العائمة في العقبة وميناء الغاز الطبيعي 
  متعلقة بالصناعات والتحول إلى الغاز الطبيعي.مشاريع 
 .نشاطات ومشاريع التحول إلى الغاز الطبيعي 
 .مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بالبواخر عبر ميناء العقبة 
  اللجان المقيمة لهذه المشاركة وترؤس من خالل المتعلقة في مجال الطاقة تقييم العديد من المشاريع

 . ريةاالستثما المشاريع
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 .إعداد الدراسات الخاصة بعروض الشركات وتحليلها وتقديم الستشارات الالزمة لمتخذي القرارات 
 .تقديم المشورة  لمشاريع الطاقة في الوزارة والشركات ذات العالقة وتحليلهًا ماليا اقتصاديًا 
 لوزارة حصلت على المرتبة االعداد لجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز وجائزة االبداع حيث ان ا عضو في

 .2112االولى لهذه الجائزة خالل عام 
 

 األردن –جرش / جامعة جرش األهلية    
 .2992: محاضر غير متفرغ كلية االقتصاد والعلوم االدارية  الوظيفــــــــــــــــــــــــــــة

 شركة العفيف لمواد البناء )شركة تجارية(  
 األردن –جرش  
 ر مالي واداري مديالوظيفة :  
 69/6/2996 – 1/2/1772الفترة :  

 
 في مجال التدريب. .9

  في اعطاء دورات تدريبية خالل  منواالتحاد االوروبي وجهات أخرى لوكالة االمريكية للتنمية الدولية مع امدرب
 :ــالمجاالت التالية

  واالستثمار المشاريع وادارة المخاطردورات في مجاالت ادارة. 
 مالية واقتصادية )التحليل المالي واالقتصادي واعداد دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع دورات ،

 .(التسويق
 والطاقة المتجددة دورات في مجال ترشيد استهالك الطاقة. 
 .دراسات في مجال اقتصاديات الطاقة وحفظ الطاقة 

 

 

 والمؤتمرات االكاديمية: االبحاث المنشورة .11
 

1. The causal relationship between savings and investment in Jordan (A prospective study 
for the period 1980-3012), journal of economics and sustainable development, 2015.  

 
2. The relationship between the investment in current assets and profitability and liquidity, 

(case study: ASE- industrial sector), Journal of Finance and Investment Analysis, 

Scienpress LTD London, United Kingdom 2015.  

 

3. The impact of the long-term financing at the risk & profitability of the companies 

(Analytical Study: industrial sector, ASE, Journal of Gaza Islamic University, Jan 2017.  
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4. Capital Asset Pricing Model, Theory and Practice: Evidence from USA (20092016), 
International Journal of Business and Management; Vol. 12, No. 8; 2017, Published by 
Canadian Center of Science and Education.  

 
5. The Effect of risks on banking safety, Applied Study on Jordanian Traditional Banks 

(2005-2016), International Journal of economic and finance; 2017, Published by 
Canadian Center of Science and Education.  

 
6. The Impact of Economic Value Added & Return on Investment on the Changes in Stock 

Market’s value, (Analytical Study: ASE: 2006-2015), International Journal of Business 
and Management; Vol. 12, No. 9 2017, Published by Canadian Center of Science and 
Education.  

 
7. The Impact of the General Level of Prices and Operating Profit on Economic Value 

Added (EVA) (Analytical Study: ASE 2001 - 2015), October 2017Asian Social Science 
13(11):142  

 
8. Applicability of the standards of (Basel III) Convention on the three financial institutions 

of the Islamic state of the Jordanian Islamic banking study, The Islamic Financial 
Leadership Conference in Agadir Morocco, Ebin Zohr University - December 2015.  

 
9. The Impact of Macroeconomic Indicators on Bitcoin Price, Jordan 2017, the academic 

Conference P7G162 which held in Prague from 31Oct. to 3Nov. 2017.  
 

10. Tourist Investment in Jerash Governorate, Reality and Challenges: Second Tourism   
Conference - Jerash 2018.  

 
11. The impact of financing SMEs on unemployment and GDP - Jordan 2018, the academic 

Conference which held in Prague from 24Apr. to 27 Apr.2019.  
 

12. The Impact of Small and Medium Enterprises on Gross Domestic Product and 
Unemployment: Evidence from Jordan 2009-2018, International Journal of Economics 
and Financial Issues, 2020, 10(2), 181-186., 2020. Scopus 

 
13. Factors-Affecting-Market-Capitalization-A-Practical-Study-Ase-1978-2019, INTERNA-

TIONAL  JOURNAL  OF  SCIENTIFIC  & TECHNOLOGY RESEARCH 
VOLUME 9, ISSUE 03, MARCH, 2020. Scopus  

 
14. The Effect of Hybrid Computing on Internal Control Systems in Jordanian Commercial 

Banks, International Journal of Business and Social Science Vol. 11 , No. 8 ,  August 2020, 
ERA 

 
15. The Relationship Between E-learning During Coronavirus Pandemic and Job Burnout 

among Faculty Members in Public and Private Universities in Jordan, International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, (11) 11. , ERA 

 
16. The Moderating Effect of Financial Technology (Fintech) Innovation between Knowledge 

Management Infrastrastructure and Institutions Performance, World Wide Journal of 
Multidisciplinary Research and Development, (8) 1, 2022 
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17. The Effect of Fiscal Policy on the Economic Growth: An Analytical Study, Evidence from 

Jordan (2005-2020), Universal Journal of Accounting and Finance (10) 3, 2022 Scopus 
 

18. Impact of the Exchange Rates and Trade Balance on Inflation Rates in Jordan: An 
Analytical Study (2005-2020), Empirical Economics Letters, 21 (4): (April 2022).ISI 

                 https://scholar.google.com/citations?user=AiU_3IcAAAAJ&hl=ar 

 

 
 الكتب  .11

 
 Special Topics in Financial Management, Lambert Academic Publishing, Germany 

2016. 
 

 رات التدريبية :المؤتمرات والدو  .12
 

 21/11خالل الفترة  "Sustainable Energy Development &Policy Jordan"برنامج تدريبي بعنوان  .1
 سيؤول كوريا. 7/11/2911ولغاية 

 :Project Appraisal Techniques for Government of Jordan Staff" دورة تدريبية بعنوان  .2
financial and economic principles" من خالل مشروع االصالح المالي  18/4/2013-14الفترة  خالل

   االردن. -، عمان USAIDالثاني باشراف 
ولغاية  1/9/2912 خالل الفترة "الرقابة المالية واالدارية في المؤسسات الحكومية"دورة تدريبية بعنوان  .3

 االردن.-في المعهد الوطني للتدريب /عمان 12/9/2912
في محطة البيادر لتكنولوجيا  6/6/2912ولغاية  1/6الفترة  لخال المستخدم الذكي لالنترنت"دورة تدريبية بعنوان "  .4

 المعلومات وخدمة المجتمع/ عمان االردن.
 –مركز اعمال ابراج الحجاز  19/6/2911ولغاية  0/6خالل الفترة   ،"التحليل المالي المتقدم"دورة تدريبية في  .5

 عمان / االردن.
دارة ومتابعة ضمن برنامج رئاسة الوزراء ال دعم اليات اتخاذ القرار في مؤسسات القطاع العام"ورشة عمل بعنوان  .6

معهد التدريب الوطني عمان  –برنامج رئاسة الوزراء  16/0/2997ولغاية  7/0، خالل الفترة "االداء الحكومي
 االردن.

ولغاية  11/9/2997ــــ   دمشق ـــ سوريا (BOO & bot Project and Contracts)ورشة عمل بعنوان  .7
 بتنظيم من مركز سوق الغاز االوروبي العربي المشرقي. 16/9/2997

 Building and Operating Gas Distribution Systems in Legal and)ورشة عمل بعنوان .8
Regulated Environment Workshop )  بتنظيم من مركز سوق الغاز  12/6/2997عمان ـــ االردن ــــ في

 وروبي العربي المشرقي.اال
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بتنظيم من مركز سوق  12/12/2990ولغاية  16/12/2990القاهرة ـــ مصر ــــ  (Gas Tariff)ورشة عمل بعنوان  .9
 الغاز االوروبي العربي المشرقي.

دمشق ـــ سوريا  ــــ ( Project Cycle Management& Economic Analysisورشة عمل بعنوان ) .11
 بتنظيم من مركز سوق الغاز االوروبي العربي المشرقي. 6/11/2990ولغاية  1/11/2990

ولغاية  22/6/2990القاهرة ـــ مصر ــــ  (Real Time Pipeline Network Simulation)ورشة عمل بعنوان  .11
 .بتنظيم من مركز سوق الغاز االوروبي العربي المشرقي 29/6/2990

ولغاية  21/2/2999دمشق ـــ سوريةــــ    ــــ"الجدوى االقتصادية االدارة المالية والمحاسبة ودراسات"ورشة عمل في   .12
 .بتنظيم من مركز سوق الغاز االوروبي العربي المشرقي 22/2/2999

ــــ بكين ــ  "الصحية ذات المواصفات المالئمة للبيئة واقتصاديات الطاقة في الدول النامية األبنية"ورشة عمل بعنوان  .13
 .22/11/2996لغاية  19/11الصين ــ 

 .0/7/2992-6 – 2992مؤتمر الشرق األوسط للغاز الطبيعي  .14
األردن من تاريخ –جرش  –مركز شيراز الثقافي  – "استخدام الحاسوب والبرمجيات الجاهزة"دورة شاملة في  .15

22/2/2999 – 0/1/2999. 
  .0/1776/وزارة التجارة والصناعة /عمان االردن مراقبة الشركات تدريب في مجال تسجيل و  .16
وورش العمل التطوعية التي يتم  المشاركة في العديد من ورشات العمل الخاصة في أعمال مديرية الغاز الطبيعي .17

 .واللجان على جميع المستويات والقطاع احكومي عقدها من قبل وزارة الطاقة

 
  :أخرى  مهارات

ارية وإدارتها وكذلك األعمال المتعلقة بطرح العطاءات وتقييم خبرة في بناء النماذج المالية والتقييم والتحليل المالي واألعمال التج
العروض واحالة العطاءات ودراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع والقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتشكيل اللجان 

 وايجاد الحلول والمقدرة على التطوير والعمل التطوعي.
 استخدام الحاسوب  .13

 
 ام الحاسوب لجميع البرامج إجادة تامة وكذلك استخدام اإلنترنت.إجادة في استخد

 
 رخصة قيادة السيارات. *   حائز على

 2922 الولاالتحديث تشرين تم 


