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Financial Consultant & Professional Trainer   

 Provide the following Trainings 
 Entrepreneurship  

 Leadership  

  Financial analysis  

 Accounting for non-accountants 

 Budgeting and forecasting  

 Strategic planning and balanced scorecard  

 Communication, time Management &Team Building,) 

 Basic skills to start work life for new graduates  

 Consultancy work  

 Worked as Financial consultant with Oasis500  Completed  

one-to-one sessions with an entrepreneur on business 

development and building five years Financial forecast model   

 Coaching  with  Swiss Cewas, on their startups training  

 Business plan and feasibility study for Business to Business 

software solution 

 Evaluator projects for Entrepreneurs with Kafaat3 Project 

 Previous Experience  

 Group CFO  - Nafith Logistics Group  April2008- May 2018  

 Finance Manager – Rubicon holding Group 2004-2007   

 Financial Management specialist.  The Department for 

International Development (DFID )- July.1999-June 2004 

(Capacity Building project for Ministry of social development) 

 Finance and Admin Manager - Save the Children 1992-1999    

 
 

 مستشارة مالية و مدربة دولية محترفة 

 تدرب بالمجاالت التالية : ال 

  ريادة االعمال 

  القيادة 

  التحليل المالي 

  المحاسبة لغير المحاسبين 

 وازنة و التنبؤ الم 

  التخطيط االستراتيجي  بطاقة االداء المتوازي 

 )مهارات )االتصال , إدارة الوقت , بناء الفريق 

  مهارات بدء الحياة العملية 
 العمل االستشاري 

  مستشارة مالية الحد مشاريعOasis500  سنوات  5وبناء نموذج مالي ل 

  العمل معSwiss Cewas موجهة للريادين في تدريب الشركات الناشئة 

  عمل خطة أعمال و دراسة جدوى لمؤسسة " الحلb2b  

  3مقيمة مشاريع ريادية لبرنامج كفاءات 

  الخبرة السابقة 

 تنفيذي  ةمالي ةمديرCFO 8002-8002 لمجموعة نافذ الدولية 

 مجموعة روبيكون القابضة - ةمالي ةمدير. 

  البريطانية الدولية لدى دائرة األنماء ةمالي ةخبير. 

 مشروع بناء القدرات المؤسسية لوزارة التنمية االجتناعية.

 لمؤسسة انقاذ الطفل األمريكية . و ادارية  مديرة ماليه 

 

 

 



 EDUCATION  

 MBE “Master in Business Entrepreneurship” Princess 

Sumaya University of technology Feb2017 

 CIPT “Certified International Professional Trainer”   

 CMA: Certified - 2011 

 BA Economics & Accounting from University of Jordan  

 Advanced Diploma in change management  

 Advanced Diploma in Negotiation 

 

 

  التعليم 

  ماجستير ريادة االعمال جامعة االميرة سمية 

  شهادة مدرب دولي محترف 

  شهادة الCMA 

  بكالوريوس االقتصاد و المحاسبة من الجامعة االردنية 

  الدبلوم العالي بالتغير االداري 

 الدبلوم العالي بالمفاوضات  

  

 
 


