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ملخص المهارات

Ms Word
Ms Excel
Ms Power point
SPSS
Panel data approach

الخبرة العملية
 الى االن10-10-9129  رئيس قسم العلوم المالية و المصرفية من تاريخ
.......9120-10-12  محاضر متفرغ في جامعة جرش من
2013-2015  ماليزياunikl  محاضر غير متفرغ في جامعة
: للعديد من الدورات مثل9120 - 9122 العمل كمنسق للعديد من الشركات التدريبية من



Effective Leadership Training



Designing& Writing Technical Documents



Event Management



Fitness for Service 2007



Lockout Tag out



Maintenance of pumps and wells in oil & gas production operation



Managing Risks and Strategic Decisions in Petroleum Exploration & Production



Oil Movement, Storage & Troubleshooting in Modern Refineries, Marine Terminals & Oil



Plants Outlines


Investigate breaches of financial markets



how to be success



Inventory Management



Integrated approach to the development of supervisory skills



Management skills and econometrics skills by using SPSS).
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Troubleshooting and guidelines in Oil and Gas production Operations Outline

Curriculum Vitae

التعليم




) (2012-2016دكتوراه في فلسفة بتخصص العلوم المالية والمصرفية بجامعة يونتين ماليزيا.
) (2008-2010ماجستير في بتخصص العلوم المالية والمصرفية  ،جامعة أوتارا ماليزيا.
) (2004-2008بكالوريوس في تخصص العلوم المالية والمصرفية  ،جامعة جرش  ،األردن.

Languages
Writing
Spoken
production

Speaking
Spoken
interaction

Language

Understanding
Listening
Reading

English
Arabic

\
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النشر \االبحاث


تأثير دافع الموظف على الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي بين الموظفين المؤقتين :الدور الوسيط اللتزام الموظف Jour of Adv ،
&  ، Research in Dynamicalالمجلد ، 29 .رقم ، 9191 ، 9



آثار اإلفصاح عن ممارسات االستدامة على األداء المالي :البنوك التجارية األردنية  ،هندسة وإدارة االختبارات  Jornal -أبريل
 ISSN: 0193-4120 9191الصفحة رقم 2199-21929



العالقة بين المسؤولية االجتماعية للشركات واألداء المالي في البنوك المحلية األردنية :نهج البيانات الجماعية  ،مجلة البحوث
االجتماعية المتقدمة  ،المجلد  ، 6العدد  ، 2يناير 22-12 ، 9126



هل تؤدي المسؤولية االجتماعية للشركات إلى تحسين األداء المالي للشركة؟ دليل من ماليزيا  ،المجلة الدولية لالقتصاد والتمويل ؛
المجلد ، 6 .الصفجة رقم  1916-9728؛ ISSN 1916-971X E-ISSN9122

،
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