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العمل

المنزل
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األردن
السلط
11921
.ب.ص
)98(

)37( . ب.ص

14/04/1970
)متزوج (ولدان
األردنية

University of Hull – UK (2009)

:تاريخ الميالد
:الحالة االجتماعية
الجنسية

)Ph.D. in Finance( دكتوراه في المالية



Ph.D. thesis Title: The Impact of Corporate Governance and
Ownership Structure on Performance and Financial Decisions of
Firms: Evidence from Jordan.
University of Hull – UK (2006)

ماجستير متخصص في البحث العلمي في إدارة
Master in Research in األعمال
Business and Management (MRes)



Title of Dissertation: The Jordanian Equity Market: Efficiency and
Share Valuation.
(2000( الجامعة األردنية

MBA / Finance  التمويل/  ماجستير إدارة أعمال
 بكالوريوس اقتصاد
)BSc Economics(

الجامعة المستنصرية– بغداد – العراق
(1992(
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البيانات
الشخصية

المؤهالت
العلمية



مدير تنفيذي  /دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام – البنك المركزي االرردني



مساعد مدير تنفيذي  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  -البنك المركزي االردني



الخبرات
العملية








الخبرات
األخرى

رئيس قسم القروض والمنح الخارجية  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  -البنك
المركزي االردني
محلل مالي رئيسي  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  -البنك المركزي االردني
باحث اقتصادي رئيسي  /دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام  -البنك المركزي
االردني
ضابط رئيسي اصدارات أولية  /دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام  -البنك
المركزي االردني
متداول  /غرفة التداول بالعمالت األجنبية (  / )Dealing Roomدائرة االستثمارات
والعمليات الخارجية  /البنك المركزي االردني

فني اعتمادات واتفاقيات الدفع  /دائرة االستثمارات والعمليات الخارجية  -البنك المركزي
االردني














عضو صندوق االستثمار للجامعة االردنية
عضو مجلس ادارة للشركة االردنية لضمان القروض
عضو الوفد االردني في االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي
عضو في اللجنة التوجيهية للبرامج والمشاريع الزراعية
خبير ومحاضر في مواضيع تمويل التجارة الدولية محليا ً وإقليميا ً.
عضو في الوفد االردني للتعريف بسندات االدخار لألفراد للمغتربين االردنيين
عضو في اللجنة العليا الصدار الصكوك االسالمية في االردن
عضو في اللجنة العليا لتظوير اسواق راس المال في االردن
عضو في لجنة هكيلة مديونية سلطة المياة
المشاركة في عدة لجان فنية لدراسة وتقييم اتفاقيات القروض والمنح
الخارجية والعائدة للحكومة األردنية.
عضو اللجنة االستشارية الشرعية لوضع المعايير الشرعية والمحاسبية
اتصنيف الشركات حسب الشريعة االسالمية
عضو في وحدة تنفيذ قرض البنك الدولي والخاص بتمويل الشركات متناهية
الصغر والصغيرة والمتوسطة MSME's
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اللجان داخل
البنك المركزي

الخبرات
األكاديمية










عضو لجنة عمليات السوق المفتوحة
عضو لجنة االستثمار
عضو لجنة االستقرار المالي
عضو لجنة ادارة االزمات المصرفية
عضو لجنة التسليف
عضو الجنة االستشارية
عضو لجنة ادارة المخاطر
لجنة الستحداث أدوات سياسة نقدية من منظور إسالمي



عضو مجلس أمناء الجامعة االردنية



عضو مجلس كلية ادارة االعمال في جامعة البلقاء التطبيقية



محاضر غير متفرغ في الجامعة األردنية وجامعة البلقاء التطبيقية في العديد
من المواضيع:





االقتصاد
المشتقات المالية
وإدارة المخاطر
التحليل المالي




االدارة المالية
أدارة المحافظ االستثمارية



األسواق المالية والنقدية

العديد من األبحاث والدراسات في االقتصاد والتمويل وحوكمة الشركات واالستثمار
األجنبي والقرارات المالية واالستثمارية للشركات والبعض منها:

الدراسات
واألبحاث

The Evolution of Ownership and Governance Structures
in the Jordanian Market.
Corporate Governance, Founding Family Ownership and
Performance of Jordanian Listed Companies
The Effects of Corporate Governance Characteristics on
Foreign Ownership
The Interaction between Founding Family Ownership,
Corporate Governance and Cash Holdings

 إتقان للغة اإلنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة
 وسيط مالي معتمد لدى هيئة األوراق المالية

المهارات
اإلضافية

 الرخصة الدولية في قيادة الكمبيوتر ()ICDL
 استخدام أجهزة التداول العالمية مثل Reuters Dealing System
 Bloomberg ،و Swift ( Society for Worldwide
)Interbank Financial Telecommunication
 مهااارة عاليااة فااي اسااتخدام الحاسااوب وباارامل التحلياال اإلحصااائي مثاال
 SPSSو STATA
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الدورات
التدريبية
والمؤتمرات

المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة داخل وخارج األردن في العديد من
المواضع في االقتصاد والمالية والرقابة على الجهاز المصرفي ودعم وتمويل المؤسسات
المتوسطة والصغيرة ومنها  :إدارة المحافظ االستثمار  ،إدارة الديون الداخلية والخارجية ،
إدارة الموجودات والمطلوبات ،إدارة المخاطر  ،األسواق المالية والنقدية  ،تمويل التجارة
الدولية  ،المشتقات المالية لالستثمار والتحوط والمضاربة  ،التحليل المالي  ،التمويل وأسعار
صرف العمالت األجنبية ،الجوانب القانونية للتجارة الدولية (اعتمادات  ،بوالص وحواالت)،
نظام المدفوعات الدولي والحواالت المصرفية  ،إدارة التغيير واإلبداع  ،الحاسوب واالستثمار
األجنبي.



الجوائز
والتفوق
العلمي

Japan International Cooperation Agency President Award,
2017
جائزة التميز في البحوث في درجة الدكتوراه لعام  2008من
Hull Business School – University of Hull – UK.


األول على الدفعة  /قسم التمويل  /الجامعة األردنية في مرحلة الماجستير لعام 2000



من العشرة األوائل على قسم االقتصاد في الجامعة المستنصرية  /بغداد عام 1992



العمل
االجتماعي
والتطوعي

جائزة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)

المركز الريادي للطلبة المتفوقين (التابع لمؤسسة أعمار السلط والذي أنشئ لرعاية الطلبة
المتفوقين في مدينة السلط وما حولها) للسنوات ( 1987 – 1985خالل المرحلة الثانوية).



نائب رئيس منتدى السلط الثقافي



عضو في نادي السلط الرياضي



عضو في الجمعية األردنية للمحافظة على التراث
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