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 األهذاف

 ٗاىْقد اىَستيٌ اىْقد عِ َعيٍ٘اخىتشٗٝدٌٕ تاى اىْقدٝح اىتدفقاخ قائَح ٗتحيٞو عدا إلفٜ إمتساب اىَٖاراخ األساسٞح  اىَشارمِٞ تساعد

 اىتَ٘ٝـو عيٚ اىحص٘ه فٜ اىشزمـح قــــــدرج ىت٘قـع اىَعيٍ٘ـاخ ٕذٓ ٍثو عيٚ عتَا اإل َٝنِ ٗتاىتاىٜ اىَاىٞح، اىفتزج خاله اىَدف٘ع

 .اىَستقثيٞح اىْقدٝح اىتدفقاخ ىت٘قع مأساص تساعـد اىتارٝخٞـح اىْقدٝح اىتدفقاخ إُ حٞث ٝشاتٖـٔ، ٍا أٗ ّقد ٍـِ اىالسً

 انمحتىياث

 قائمت انتذفقاث انىقذيت وقائمت مصادر األمىال. •

 انتذفقاث انىقذيت مه عمهياث انتشغيم:• 

 . صافٚ اىدخو قثو اىضزٝثح.1

 . اىْقد اىَحصو ٍِ اىعَالء ٍقاتو تٞع تضاعح.2

 . اىْقدٝح اىَدف٘ع ىيَ٘ر ِٝ ٍقاتو شزاء تضاعح.3

 . اىْقدٝح اىَدف٘ع ىَصئ اىضزائة.4

 . اىْقدٝح اىَدف٘ع عِ اىَصارٝف االخزٙ.5

 ستثمار:إلانتذفقاث انىقذيت مه عمهياث ا• 

 . اىَدف٘عح اىْقدٝح ىشزاء اص٘ه ثاتتح.1

 . اىَدف٘عح اىْقدٝح ىشزاء االسٌٖ ٗاىسْداخ ط٘ٝئ االجو.2

 . اىَدف٘عاخ اىْقدٝح ٍقاتو االستثَاراخ اخزٙ ط٘ٝئ االجو.3

 . اىَتحصالخ اىْقدٝٔ ٍِ تٞع االص٘ه اىثاتتٔ.4

  انتذفقاث انىقذيت مه عمهياث انتمىيم:• 

 . جسٌٖ جدٝدأصدار إاىْقدٝح ٍِ . اىَتحصالخ 1

 جو. ٌ سْداخ ط٘ٝئ األصدار اسٖإ. اىَتحصالخ اىْقدٝح ٍِ 2

 .ح. اىَتحصالخ اىْقدٝح ٍِ ٍِ اىقزٗض ٗاىتسٖٞالخ اىثْن3ٞ

 رتاح.. اىْقدٝح اىَدف٘ع عيٚ ت٘سٝع األ4

 . اىْقدٝح اىَدف٘ع ىتسدٝد اىسْداخ.5
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 عمل حر
 حتى تارٌخه 6/2111

الوكالةةةة االمرٌكٌةةةة لالنمةةةاء  و مستشار مالً  خبٌر

USAID 23/5/2111  مشارٌع 

رئةةٌس قسةةم التفتٌئ/دائةةرة مراقبةةة 

 اعمال الصرافة

 البنك المركزي األردنً
1/11/1191 22/5/2111 

 المالٌةةةةة  مواضةةةةٌعالمحاضةةةةر فةةةةً 

 محاسبة والتدقٌق وال

الوكالةةةة األمرٌكٌةةةة لالنمةةةاء 

USAID  د ، اتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
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 لغاٌة تارٌخة



 
 داخل وخارج األردن

 

 ومحكمتدقٌق مستشار 

 

 المحاسبون األردنٌون
 لغاية تاريخة 1/1/2114

 

 ومحاضراسب مح

 5/9/9999 27/2/2127 ميٞح اىَجتَع اىعزتٜ

 

 أطروحة الدكتوراة :

كفاءة وفعالٌة نظم المعلومات المحاسبٌة  دور رقابة البنك المركزي األردنً فً تحسٌن وزٌادة

 .البنوك التجارٌة األردنٌة المطبقة فً

 رسالة الماجستير:

على قرارات المستثمر فً بورصة   ٌة األردنٌةأثر اإلفصاح فً القوائم المالٌة للبنوك التجار

 عمان فً ضوء المعٌار المحاسبً الدولً التاسع والثالثون.

 المؤلفات:

االتجاهات الحدٌثة فً التحلٌل المالً واعداد الموازنات التقدٌرٌة / تطبٌقات عملٌة فً  كتاب :

 بٌروت. –، نشر بدعم من اتحاد المصارا العربٌة  3121البنوك ، 

دراسات الجدو  المالٌة لغٌر المالٌٌن " من أساسٌات المحاسبة وحتى اعداد  تاب:ك

 بٌروت. –نشر بدعم من اتحاد المصارا العربٌة ،  3124" االقتصادٌة

بدعم من اتحاد ،  2014،"الحوكمة المؤسسٌة واستراتٌجٌات التدقٌق الداخلً" كتاب:

 . بٌروت –المصارا العربٌة 

 المشاريع :

 طوٌر تشرٌعات اعمال الصرافة ، سلطة النقد الفلسطٌنٌة ، الوكالة االمرٌكٌة مشروع ت
 .3122لالنماء، سبتمبر 

  مشروع التحول من االساس النقدي الى اساس االستحقاق المحاسبً ، وزارة المالٌة
 .3125جمهورٌة السودان ، نوفمبر  –واالقتصاد الوطنً 

 



 
 العضويات :

  عضو المعهد االمرٌكً للمدققٌن الداخلٌٌنIIA 

 .عضو جمعٌة الخبراء المصرفٌٌن 
 

 الشهادات المهنية:

من هٌئة ضمان الجودة والمعهد الدولً للتعلٌم عن  TOTشهادة االعتماد فً تدرٌب المدربٌن 

 البرٌطانٌان  (IDLI)بعد 

  

 التالٌة: المجاالتمحاضر فً    المهارات األكاديمية

المحاسبة لغٌر المحاسبٌن )باللغتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة( ، المالٌة لغٌر المالٌٌن  المحاسبةمواضيع 

 ،المحاسبة فً شركات التأمٌن، ، محاسبة الموارد البشرٌة ،محاسبة التكالٌا

نظم المعلومات المحاسبٌة، اعداد وتحلٌل القوائم المالٌة وفق معاٌٌر المحاسبة 

، معالجة  IAS&IFRSواالبالغ المالً الدولٌة  الدولٌة، معاٌٌر المحاسبة

 االستثمارات المالٌة وفقاً لمعاٌٌر المحاسبة واالبالغ المالً الدولٌة.

 االقتصادية ومواضيع ال

 ةالمالي

التخطٌط االستراتٌجً ، السٌاسة المالٌة والسٌاسة النقدٌة ، االزمة المالٌة 

التحلٌل المالً اساسً لعامة للدولة ، العالمٌة وتداعٌاتها االقتصادٌة، الموازنة ا

ومتقدم ، تحلٌل القوائم المالٌة للبنوك وتصنٌا البنوك،التحلٌل االئتمانً اساسً 

التخطٌط والتنبؤ ومتقدم ، اعداد وتحلٌل القوائم المالٌة باستخدام الحاسوب،

المالً واعداد الموازنات التقدٌرٌة، اعداد دراسات الجدو  االقتصادٌة 

 ، التحلٌل المالً االبداعً.ع الصغٌرة والمتوسطةللمشارٌ

معاٌٌر التدقٌق الدولٌة ، التدقٌق الداخلً وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة ، التدقٌق الداخلً  مواضيع التدقيق

، التقٌٌم الذاتً النظمة الرقابة الداخلٌة وفق مفهوم RBAالمبنً على المخاطر

COSO الغئ واالحتٌال فً البٌانات ،مهارات التدقٌق فً بٌئة الحاسب اآلل ،ً

 المالٌة ومسؤولٌة المدقق ، االحتٌال وادارة االرباح .



 
 برامج تدريبية خاصة للمؤسسات التالية:

 انمؤسساث انحكىميت:

 ٗسارج اىصْاعح ٗاىتجارج االر ّٞح. -
  ائزج اىجَارك االر ّٞح. -
 ٗسارج اىَاىٞح االر ّٞح. -
 األر ُ. – ٝ٘اُ اىَحاسثح  -
 ٞح ىحنٍ٘ح ات٘ ظثٜ.ٗسارج اىَاى -
 ٗسارج اىَاىٞح اىس٘ اّٞح. -
 ٗسارج اىصْاعح ٗاىتجارج اىعزاقٞح. -
  ٝ٘اُ اىزقاتح اىَاىٞح اىعزاقٜ. -
 ٗسارج اىعده اىثحزْٝٞح. -

 انبىىك وانمؤسساث انمانيت:

 االر ُ. –تْل االسناُ  -
 االر ُ. –تْل اىقإزج عَاُ  -

 االردن. –بنك األردن  -
 االردن. –بنك سوسٌتٌه جنرال  -
 ؤسسة النقد العربً السعودي.م -
 سلطة النقد الفلسطٌنٌة. -
 السعودٌة  –مجموعة سامبا المصرفٌة  -
 البنك المركزي السوري. -
 البنك المركزي اللٌبً. -
 البنك المركزي الكوٌتً. -
 البنك المركزي السودانً. -

 الشركات الكبرى

 السعودٌة -شركة آرامكو  -
 السعودٌة. –مجموعة شركات الفنار الصناعٌة  -
 العراق. –كة نفط الشمال شر -

 انمهاراث االضافيت 

 (ICDLٍٖارج ٍتقدٍح فٜ استخداً اىحاس٘ب )اىزخصح اىدٗىٞح فٜ استخداً اىحاس٘ب 

 اىيغاخ

  اللغة األم . –اللغة العربٌة 

  اللغة االنجلٌزٌة. 
 


