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 السيػرة الذاتيػػة

( C.V ) 
 المعمومات الشخصيػة :

  حمديو ىشاـ بدر الديف مصطفػى -: االسػػػػػػػـ   - 
 . 23/7/2:68القػدس    -: مكاف وتاريخ الميالد - 
  

 

 -:المؤىػالت العمميػة
يميػة العربيػة لمعمػـو الماليػة والمصػريية ػ اكردف عػاـ ماجستير عمـو مالية ومصػريية/ اككاد -   

2::4 
 2:92يمسطيف  –يت لحـ بكالوريوس إدارة أعماؿ ػ جامعة ب -   
 3123 دبموـ يي البرمجو المغويو والعصبيو -   
 1::2 شيادة يي تدريب المدربيف -   
 عضو البورد العربي لالستشارات والتدريب والتنميو البشريو -   
 
 

 -لخبرات العممية:ا
( أي ما 3116-2:92منذ عاـ) االردني عممت لدى بنؾ االسكاف لمتجارة و التمويؿ

 : عاما ضمف الوظائؼ التالية 35يقارب 
 
(2:92 – 2::2) 
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وترأست خالؿ تمؾ الفتػرة  ،2:92دائرة المحاسبة والتخطيط المالي منذ نياية عاـ عممت يي 
قديريػػة لمػػدة ـمانػػػي سػػنوات متتاليػػػة، عممػػت خالليػػا يػػي قسػػـ التحميػػؿ المػػالي والميزانيػػات الت

 أىميا:مجاالت متعػددة 
 

  إعداد الميزانيات التقديرية لمبنك سواء قصيرة أو طويمة األجل ، ومتابعة إنجاز تمك
التوصيات  واقتراحالميزانيات من خالل مقارنة الواقع الفعمي مع ما هو مخطط له ، 

 عن الميزانية التقديرية . افاتاالنحر المناسبة من أجل تصويب 
  مراقبة أداء ونشاط فروع البنك من خالل قياس مدى تقـّدم نشـاط تمـك الفـروع بالمقارنـة

 بالفترة المماثمة من األعوام السابقة وبما هو مخطط له .
  دراســة وتحميــل مصــادر واســتخدامات أمــوال البنــك وقيــاس مــدى تــ ثير هــ   المصــادر

التوصـــــيات المناسبــــــة بشـــــ ن هـــــ    واقتــــراحدات والنفقـــــات عمـــــر ا يـــــرا واالســــتخدامات
 األنشطة بما يضمن لمبنك أعمر عائـد ممكـن وأقل تكمفـة .

  دراســــة وتحميــــل نشــــاط البنــــك بالمقارنــــة مــــع البنــــوك األخــــرى العاممــــة فــــي القطــــاع
النســب التحميـل األفقــي والعمـودي  و  اسـتخدامالمصـرفي األردنـي ، و لــك مـن خــالل 

ـــة مـــع البنـــوك لك وكـــ  الماليـــة ، ـــه بالمقارن ـــاءة البنـــك فـــي إدارة أموال ـــاس مـــدى كف قي
 األخـــرى . 

  االئتمانيـةالمختمفـة ، كالتسـاليالت  االسـتثماريةالبنك في األنشطة  استثماراتدراسة 
مـن حيـث  االسـتثماراتوقيـاس مـدى كفـاءة هـ    الخالمالية والعقارية.. واالستثمارات

 البديمـة المتاحـة . االستثماريةص تحقيق العوائد ومقارنتـالا بالفر 
  التوصيـــات المناسبـــة لتصــويب  واقتــراحدراســة نســـب ومتشــرات الســيولة لــدى البنــك

 أوضـاع السيولة دون ا خالل بالعوائد المطموبـة .
  إعـــداد معـــايير ماليـــة خاصـــة كمتشـــرات لتوجيــــه أمـــوال البنـــك السائمــــة لـــدى البنـــوك

 لديـالا  االستثمارءة تمك البنوك في األخرى في األردن لقياس مدى كفا

 
 4::2 - 2::2عاـ  *

تػػـ إيفػػادي لدراسػػة الماجسػػتير لػػدى اككاديميػػة العربيػػة لمعمػػـو الماليػػة والمصػػريية/ اكردف  
، حيػػث حصػػمت عمػػى درجػػة الماجسػػتير يػػي بنػػؾ اكسػػكاف لمتجػػارة والتمويػػؿكبعـػػة مػػف قبػػؿ 

 .4::2بداية عاـ  العمـو المالية والمصريية بتقدير جيػد جدًا يي
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  8::2حتى منتصؼ عاـ  ػ 4::2* مف عاـ 
 VISA)يػػي مجػػاؿ إصػػدار بطاقػػات الفيػػزا  اكلكترونيػػةعممػػت يػػي دائػػرة الودائػػا والخػػدمات  

CARD)  وبطاقػػات الصػػراؼ ا لػػي(ATM)  والبنػػؾ النػػاطؽ(PHONE BANK)  والبنػػؾ
 -تضّمػف عممي يي ىذا المجاؿ ما يمي : (HOME BANK)المنزلي 

 إعداد التعميمات التطبيقيـة لال   األنشطـة ونما جـالا . -1 
 .  ائتمانياتحميل طالبي بطاقات الفيـزا  -2 
 ا شراف عمر إصدار ه   البطاقـات . -3 
 إعداد التقـارير الشالرية لمتحققات ه   األنشطـة . -4 
 تسويق ه   الخدمات لألفراد والمتسسات والشركات . -5 

 ري عمر موظفي الوحدةاالشراف االدا -6
 ( .8::2-7::2وتولية رئاسة وحدة الخدمات االلكترونيو خالؿ الفتره )

  3115نياية عاـ ػ حتى  8::2منتصؼ عاـ  *  
 والترويج،بحوث السوؽ مديرًا لمركز يي إدارة التسويؽ واكبحاث والعالقات العامة  عممت 
 يؽ أـناء غيابو عف مركز عممو حيث السيد / مساعد المدير العاـ ػ التسو و أنوب مكاف   
 -يمي:ييما  إختصأف عممي   

 
  تقييم وتطوير الخدمات الخاضـعة لمدراسـات والبحـوث بحيـث تقــدم لمعمـالء بـ عمر جـودة

ورغبـات العمـالء مـن الخـدمات سـواء الحـاليين أو  احتياجاتممكنة ، وصواًل إلر إشباع 
 المستقبمـيين .

  هنيـة لمبنك ودوافـع تعامـل العمـالء معـه أو توقــفالم عـن قياس رضر العمالء والصورة ال
التعامل و لك باكتشاف أي سمبيات أو خمل في أداء الخدمـة تــتثر عمـر ا نطبـاع العـام 

 والعمل عمر إسـتدراكالا .
  تحديــد واستكشــاف تحركــات المنافســين وخــدماتالم وقــدراتالم التنافسيـــة مقارنــة بخــدمات البنــك

القــوة والضــعف لــدى المنافســين ولــدى البنــك وصــواًل إلــر تطــوير  بالــدف التعـــرف عمــر نقــاط
يجابية ومنافسـة .  الخدمات لتبقـر قويـة وا 

  تحديد احتياجـات العمـالء ورغبـاتالم مـن الخـدمات المصـرفية مـن خـالل إجـراء مسـوحات
 لتحديد ه   ا حتياجات والرغبات
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 ن اداء فــروع البنــك االشــراف عمــر اعمــال  وتقــارير المتســوق الخفــي الــ ي عمــل لتحســي
 .ودوائر االدار  العامه

  المشاركه في وضع الخطه التسويقيه لمبنك 

 المشاركه في اعداد التقرير السنوي عن انشطة البنك المختمفه 

 
 3116 نياية شير حزيراف ػ حتى 3115نياية عاـ  *  
  

  اختص  عمالء حيثعممت يي إدارة الفروع والبيا )قطاع اكيراد( مديرا لمركز البيا لكبار ال
 -يمي: عممي ييما

 
  . ا شراف عمر فريق البيع الشخصي التابع لقطاع األفراد 

   . وضع استراتيجية و اهداف البيع ووسائل وأدوات تحقيق ه   األهداف 

  ا شراف عمر كافة مواقع غرف الـVIP العمل  لدى الفروع وت مينالا بكافة مستمزمات
 .  بما يتمن راحة العمالء

  شراف عمر تكريم عمالء الـ اVIP  سواءا بزيارتالم او دعوتالم الر حفالت وندوات
 تكريميه . 

  إعداد التقارير الالزمة عن متحققات فريق البيع بالمقارنة مع الخطة ، وك لك تحميل
 دوريا.   VIPمحفظة عمالء الـ 

 
 

 

 

 

 

 

 3116حزيراف  *
تجيًا م اً عام 35بعد عمؿ متنوع داـ  ويؿ اكسكاف لتجارة والتم بنؾ قدمت استقالتي مف    
 االستشاريو )التدريب والتدريس( باكضاية إلى إعداد الدراسات والبحوث اككاديميالمجاؿ  إلى

 .واالداريو التسويقية
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  -: مجاؿ التدريب يي* 
 
متجارة والتمويؿ عقدت عدة برامج تدريبية لموظفي لأـناء عممي يي بنؾ اكسكاف   : أوالً    

    -: يي المواضيا التاليوالبنؾ 
 التحميل المالي    -
 الموازنات التقديرية    -

 ا دارة باألهداف    -

  البالستيكية بطاقات ال   -

 التميز في أداء الخدمة  و مالارات البيع واالتصال   -

    

   -لدى المراكز التدريبية التالية : مدربأعمؿ حاليًا  ـانيًا :
 
   المالي  / معيد التدريب لمعمـو المالية والمصريية ربيةالع ةاالكاديمي   -أ    

 . والمصريي اكردف         
 
 : داخؿ اكردف أبرز الدورات التي عقدت يييما يم  *    

  /  لموظفي مجموعة مختمفة من ميارات البيا واالتصاؿ والتميز يي أداء الخدمة
 بنوك الميبية 

 

 لموظفي الشركة السعودية لمصناعات ور العالقات العامة والتعامؿ ما الجمي / 

 األساسية ) سابك (        
  ليبياالنوف لتكرير النفط  سالموظفي شركة ر النقدية / التديقات 
  الميبيه/ لموظفي مجموعة مختمفة من بنوك  االقتصادية دراسات الجدوى 

    
  / فة عقدت مرتين لموظفي مجموعة مختمميارات القيادة واكبداع اكداري 

 من بنوك الميبية    
 الميبيهلموظفي مجموعة مختمفة من بنوك /  وضغوط العمؿ اكزمات إدارة 

    
  ليبيا/ لموظفي محافظة درنه ميارات تنظيـ وعقد اكجتماعات والمؤتمرات  
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  وظفي بنوك الميبية لمجموعه من م/  دورة تنمية العمؿ الجماعي و روح الفريؽ
 والسودانية 

 بنوك الميبية والسودانيةالوظفي لمجموعه من م/  لوقت دورة ادارة ا 
 

  / االدخار . و وظفي البنك السعودي لمتسميف ملمجموعه من دورة ميارات التفاوض 
 موظفي البنك السعودي  من (/ لمجموعهدورة ادارة الفروع المصريية)ادارة وتسويؽ

 لمتسميف و االدخار .

 
 لمجموعة من موظفي البنوك الميبية  يور/دورة ميارات االتصاؿ و التعامؿ ما الجم

 و العراقية 
 /لمجموعة من  دورة االساليب المتقدمة يي ميارات التفاوض لتحصيؿ الديوف

 قدمت الكـر مف مرةاالدخار  و مدراء البنك السعودي لمتسميف

 / قدمت  بنك لبنان والمالجر لموظفي دورة ميارات االتصاؿ والتعامؿ ما الجميور
 اكثرمن مر 

 لموظفي بنك لبنان والمالجرورة تنمية العمؿ الجماعي وروح الفريؽ /د  

 / هلمجموعه من البنوك الفمسطينيه والسوداني دورة التسويؽ المصريي 

 من البنوك المبنانيه والميبيه لمجموعه / تحميؿ المشكالت واتخاذ القرارات دورة  

 والسودانيه
 

  في البنوك السودانيهلمجموعه من موظالتميز يي خدمة العمالء /   -

المشاريا تنمية  - / لمجموعه من مدراء صندوق تنمية ميارات مشريي التحصيؿ  -    
 , قدمت اكثر من مر  المممكه العربيه السعوديه/  -الزراعيو

/ لمجموعه من موظفي البنوك  االبداع يي معالجة المشكالت واتخاذ القرارات -
 السودانيه

/ لمجموعه من  ي اساليب التفاوض لتحصيؿ الديوفالميارات المتقدمو ي  -
 واالردنيه موظفي البنوك الفمسطينيه

/ لمجموعه من البنوك السودانيه  ميارات االتصاؿ والتعامؿ ما الجميور -
 ولموظفي سمطة النقد الفمسطينيه

 لمجموعه من البنوك السودانيه الضغوط االداريو واـرىا عمى اداء الموظؼ / -
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 / موظفي مصرف الساحل والصحراء الميبيمـو العالقات العامو دورات دب -
 ليبيا موظفي مصرف الساحل والصحراء والواحه /دورات دبمـو السكرتاريا /  -
مكه مالم –مجموعه من موظفي مصرف الجزير  ادارة االزمات التسويقيو /  -

 العربيه السعوديه
موظفي البنك العربي مجموعه من تسويؽ الخدمات الماليو والمصرييو /  -
 االردن –المي الدولي ساال
/ مجموعه من موظفي البنوك االتجاىات الحديـو يي ادارة العالقات العامو  -

 السودانيه والميبيه
 

  : أبرز الدورات التي عقدت خارج اكردف يييما يم* 

 

  / لموظفي مجموعة من بنوك  ميارات االتصاؿ والتعامؿ ما الجميور -

 الورية اليمنية/ صنعاء  . الجم       
 لموظفي مجموعة من بنوك  /  ميارات االتصاؿ والتعامؿ ما الجميور -

 الميبية        
 / لموظفي مجموعة من بنوك  ميارات التخطيط و التسويؽ لقطاعات االئتماف -

 الميبية         
/ لموظفي مجموعه من البنوك اليمنية  ميارات التفاوض لتحصيؿ الديوف -

 والسعوديه نيةوالسودا

 الميبيهلمجموعة من موظفي الشركات و البنوك  /ميارات البيا و خدمة العمالء -

لمجموعة من موظفي  االساليب المتقدمة يي ميارات التفاوض لتحصيؿ الديوف/ -
 . عقدت لمرتيف متتاليتيفالبنوك و الشركات اليمنية 

+ نابمس رام اهلل موعة من موظفي البنوك الفمسطينية/لمجتحميؿ السوؽ و القطاع/  -
 عقدت لمرتيف متتاليتيف .

 السودان  –لمجموعة من موظفي البنوك السودانية التميز يي خدمة العمالء /  -

عقدت اكثر  رام اهلل -لمجوعو مف البنوؾ الفمسطينيو ( /CRMخدمة العمالء ) -
 من مرة

 لمجموعه من موظفي  ما العمالء/ الميارات المتكامو يي االتصاؿ والتعامؿ -

 ليبيا -المصرف  المركزي الميبي وبعض شركات االوراق الماليه
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بيروت لمجموعه من المصارف  الميارات القياديو والسموكيو لممدير المتميز/ -
 االردنيه السودانيه والمبنانيه وبعض المتسسات العامه

موعه من موظفي البنوك لمج الميارات المتكاممو يي االتصاؿ وخدمة العمالء/ -
 القطريه / قطر

لمجموعه من موظفي الشركات السعوديه  االدارة الفعالو لموقت وضغوط العمؿ / -
 / اسطنبولوالمتسسات العامه االردنيه 

 مجموعه من البنوك االردنيهل/  التسويؽ المالي والمصريياستراتيجيات  - 

 والتونسيه / اسطنبول 
  مجموعه من الشركات والمتسسات والبنوك اليمنيه/ ل ادارة الجودة الشاممو -
 / لمجموعة من البنوك الفمسطينيه وبالتعاون مع معالد  ادارة عالقات العمالء -

 فمسطين لمدراسات الماليه والمصرفيه / رام اهلل
/ لمجموعه من البنوك السوريه والسودانيه /  ميارات مدير يرع يي سوؽ تنايسي -

 دمشق
/ لمجموعه من البنوك الفمسطينيه وبالتعاون  الماليو والمصرييو تسويؽ الخدمات -

 مع معالد فمسطين لمدراسات الماليه والمصرفيه / رام اهلل
/ لمجموعه من مدراء وموظفي هيئة تنمية ميارات االتصاؿ والتعامؿ ما العمالء  -

 )عقدت ثالث مرات متتاليه(دبي -المجتمع / دولة االمارات العربيه المتحدة
/ لمجموعه من موظفي البنوك السودانيه ,  تنمية الميارات القياديو والسموكيو -

 وموظفي شركة االتصاالت السعوديه / اسطنبول
 لخاصة بتأىيؿ موظفي البنؾ اكىمياكشراؼ عمى بعض الدورات التدريبية ا  -

    جدة / كمدير لتمك الدورات / وبتكميف  من األكاديمية –السعودي التجاري       
 .العربية لمعموم المالية والمصرفية        

/ مجموعه من موظفي البنوك السودانيه  ميارات االتصاؿ والتعامؿ ما الجميور  -    
 / الخرطوم

/ مجموعه من موظفي البنك  تنفيذ البيا وادارة المبيعات لمخدمو المصرييو -   
 فمسطين  -االهمي 

 
  يمسطيف –دريب / راـ اهلل شركة جنراؿ لالستشارات والت  -ب  
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  : أبرز الدورات التي عقدت يييما يم*     
 / رام  ا دارة ا قميمية لبنك القاهرة عمان/ إدارة اكزمات وضغوط العمؿ  -

 فمسطين. -اهلل            
 

   من خالل معالد فمسطين لمدراسات العالقات العامة والتعامؿ ما الجميور /  -

 والتدريب المصرفية و بتنسيق من شركة جنرال لالستشارات  المالية و           
 فمسطين  . –لمجموعه من موظفي البنوك / رام اهلل            

 

 من خالل معالد فمسطين لمدراسات عبر الياتؼ /  اأصوؿ التسويؽ والبي -

 لمجموعـه مـن  المالية و المصرفية و بتنسيق من شركة جنرال لالستشارات والتدريب
 فمسطين -/ نابمسالبنوك موظفي 

 عقدت لمدراء شركة االتصاالت الفمسطينيهادارة وتنظيـ الوقت /  -

 /و  لمتنميـــة لمـــوظفي بنـــك القـــدس عقـــدت ثـــالث مـــرات التميػػػز يػػػي خدمػػػة العمػػػالء
    فمسطين -رام اهلل  االستثمار

 /عقـــدت لمـــدراء شـــركة كالربـــاء محافظـــة ميػػػارات البيػػػا االجػػػؿ و التحصػػػيؿ الفعػػػاؿ
 القدس

 عقـدت بالتعـاون مـع اتحـاد الصـناعات الفمسـطينية  /قوائـ المالية و التحميؿ الماليال
و بتنســيق مــن شــركة جنــرال لالستشــارات و التــدريب لمجموعــة مــن مــوظفي مصــانع 

   فمسطين مدينة الخميل 

 
  / عقــدت لمجموعــه مــن مــوظفي البنــوك العالقػػات العامػػو والتعامػػؿ مػػا الجميػػور

 الفمسطينيه
 وزارة المواصالت الفمسطينيه مدراء لمجموعه من / الفعاؿ اؿميارات االتص 

 
 ــــه  مــــدراء/ لمجموعــــه مــــن وبنػػػػاء الفريػػػػؽ الفعػػػػاؿ ميػػػػارات االتصػػػػاؿ وزارة الداخمي

 الفمسطينيه 

  / وزارة االتصاالت الفمسطينيه مدراءلمجموعه من ميارات االتصاؿ الفعاؿ 

  / ميه الفمسطينيهوزارة الداخ مدراءلمجوعه من ميارات االتصاؿ الفعاؿ 
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  لمجموعـه مـن مـوظفي الميارات المتقدمو يي اساليب التفاوض لتحصيؿ الديوف /
شـــركة كالربــــاء محافظــــة القــــدس, بنــــك القــــاهرة , شــــركة االتصــــاالت , شــــركة ســــنقرط 

 وشركات اخرى .

لمجوعه من مـدراء ومـوظفي سـمطة النقـد الفمسـطينيه / رام العنايو الفائقو بالعمالء /  -
 اهلل

 لمجموعه من مدراء وزارة الداخميه الفمسطينيه / رام اهللنظومو السموكيو / الم -

لمجموعــه مــن مــدراء وزارة الداخميــه الفمســطينيه / رام ادارة الوقػػت وضػػغوط العمػػؿ /    -         
  اهلل

لمجموعــه مــن مــوظفي شــركة ميػػارات البيػػا االجػػؿ والتفػػاوض لتحصػػيؿ الػػديوف /  -
 كالرباء الجنوب / الخميل

/ لمجموعـه مـن مـوظفي وزارة االقتصـاد الـوطني الفمسـطيني  ميارات االتصاؿ الفعػاؿ -
 / رام اهلل

 فمسطين –مجموعه من موظفي بنك فمسطين /  البيا االجؿ والتحصيؿ الفعاؿ -
 مجموعه من موظفي المحاكم الفمسطينيهعالقات الجميور /  -
 

 االردف / السعوديو مياديف المعريو -ج
 لدورات التي عقدت :ابرز ا     
المممكه العربيه  –لمجموعه من موظفي بنك الرياض ميارات االشراؼ الفعاؿ /   -      

 السعوديه
  / لمجموعه من البنوك اليمنيهتحميؿ وتقييـ اداء الفروع المصرييو  -  

 

 المممكه العربيه – لمجموعه من موظفي بنك الرياض/  العمؿ المصريي اساسيات  -       
 لسعوديها

المممكــــه العربيــــه  –لمجموعــــه مــــن مــــوظفي بنــــك الريــــاض  العػػػػادات السػػػػبا والتركيػػػػز / -      
 السعوديه
 / موظفي شركة اريسكو الزراعيه / المممكه العربيه السعوديه العمؿ الجماعي -      
 / لمدربي متسسة التدريب المالني /المممكه االردنيه ميارات العرض والتقديـ -      

 اشميهالال 
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المممكـــه العربيـــه  –/ مجموعـــه مـــن مـــوظفي بنـــك الريـــاض  ديناميكيػػػات الفريػػػؽ الفعػػػاؿ -     
     السعوديه

المممكـه العربيـه  –لمجموعه من مـوظفي بنـك الريـاض قدمت اكثر من مر  /  ادارة الوقت -     
 السعوديه

المممكــه العربيــه  –/ لمجموعــه مــن مــوظفي شــركة اراســكو  ميػػارات االتصػػاؿ ولغػػة الجسػػد -    
          السعوديه

 –/ لمجموعــه مــن مــوظفي بنــك الريــاض  ميػػارات التعامػػؿ مػػا االخػػريف يػػي بيئػػة العمػػؿ -   
   المممكه العربيه السعوديه.

 
 المعتمدوف لالستشارات االداريو  والفنيو /االردف المستشاروف -د

 ابرز الدورات التي عقدت :

 لمجموعه من موظفي شركة المدار / (  CRMادارة عالقات العمالء ) -

 لالتصاالت /ليبيا
 االردنيهالمتسسات / لمجموعه من ادارة الديوف المتعـرة وينوف التفاوض   -

 لمجموعه من المتسسات العراقيه /اسطنبول اساليب التسويؽ الحديث / 

 لمجموعــــه مــــن مــــوظفي شــــركة االتصــــاالت ئيس والمػػػػرؤوس / ر العالقػػػػو بػػػػيف الػػػػ
 السعوديه 

 لمجموعه من دكاترة جامعة السامراء العراققات العامو وينوف االتكيت / العال 

 
  -:/ االردف  مجموعة ييالدلفيا لالستشارت –د

واالتصػاؿ والعمػؿ تـ عقد مجموعو متتاليػو مػف دورات ميػارات التعامػؿ مػا العمػالء  -
 دارةالجمػػػاعي والتحفيػػػز وادارة التغييػػػر والقيػػػاده والتفػػػاوض وادارة االجتماعػػػػات وا

 لمػػديري وميػػارات العػػرض والتقػػديـ وكتايػػة التقػػارير والتخطػػيط االسػػتراتيجي الوقػػت
) مصػػػرؼ الوحػػػدة + بنغػػػازي و / طػػػرابمس والبنػػػوؾ الميبيػػػو مػػػوظفي المؤسسػػػاتو 

  . (+ الييئو العامو لممعمومات ؿ والتوـيؽ العقارييمؤسسة التسج
 
جموعـــه مـــن مـــدراء ومـــوظفي لم/ التميػػػز يػػػي خدمػػػة الزبػػػائف واسػػػاليب ادارة التغييػػػر  -

 المصرف الميبي الخارجي / ليبيا

 / ليبيا لمدراء وموظفي شركة الصرافه والخدمات الماليهادارة التغيير /  -
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    يي مجاؿ التدريس* 

 مسػتوى  غير متفرغ لدى اككاديميػة العربيػة لمعمػـو الماليػة والمصرييػػة محاضراً أعمؿ  -  
  -المواد التاليو:الدبمـو الميني المتخصص( يي )

 العمميات المصرفية الداخمية والخارجية  .1

 إدارة قنوات التوزيع .2

 مالارات االتصال و االتصال ا داري  .3

 التسويق الدولي .4

 الترويج التجاري .5

 العالقات العامه .6

  
 * يي مجاؿ الدراسات والبحوث التسويقية 

 وب ) المتسوؽ الخفي ( تـ تنفيذ دراسة لقياس مستوى أداء الخدمة باستخداـ أسم –أ     
 .) دراسة دورية (  لفروع البنؾ التجاري اكردني     
  تـ تنفيذ دراسة لقياس مستوى أداء الخدمة باستخداـ أسموب ) المتسوؽ الخفي (  –ب    
 ؽوبالتنسػياخؿ يمسػطيف الت صراية ( / د) بنوؾ و مح  Western Unionلمواقا خدمة    

 والتدريب ) الدراسو دوريو(ما شركة جنراؿ لالستشارات 
تنفيػػذ دراسػػة استشػػارية لمػػدى تقبػػؿ التجػػار الميبػػيف لمبطاقػػات البالسػػتيكية مػػف خػػالؿ  -ج   

  قدمت ىذه الدراسة لشركة الصراية و الخدمات المالية/ليبيا( P.O.S) استخداـ نقاط البيا
ض متخصػص الػى المشاركو يي تحويؿ ىويػة بنػؾ االسػكاف لمتجػاره والتمويػؿ مػف بنػؾ اقػرا -د

 بنؾ تجاري
 

 -بعض الدورات والمؤتمرات التي شاركت بيا:
 

  .التحميل المالي 

 تدريب المدربين  

  . ا دارة باألهــداف 
 . التحميل المالي لميزانيـات المصارف 
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  . التخطيط وتحميل الموازنـات 
  . تنميـة المالارات الفكريـة وا بداعيـة 

 تنمية المالارات االشرافيه 

  ة االزمات زضغوط العملادار 
   التدريب العممي عمر بطاقات الفيـزا كارد لدى الفيزا العالميـة ـ لندن 

   1997متتمر الفيـزا العالميــة / قبـرص عام . 
  . التعامل مع العمالت األجنبيــة 
   التدريـب عمر أجالـزة الكمبيـوتر(P.C) . 
  . إستراتيجيـــات التسويـق 
   والخـدمـة .تحسيـن ا نتاجيــة 
 .التخطيط ا ستراتيجي والقيادة في القرن الحادي والعشرين 

   ــــة والمصــــرفية   تقــــديم المنتجــــات ــــوم المالي ــــة لمعم مــــتتمر األكاديميــــة العربي
 ./ األردن والخدمات المصرفية والمالية بالتجزئة أمام تحديات القرن الجديد 

  متحدة.متتمر التسويق المصرفي / دولة ا مارات العربية ال 

 / إتحاد المصارف العربية . تونس دورة التميز في أداء الخدمه 

  متتمر األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية   قيادة التغير من خالل
 االردن /سياسات القيادة السميمة 

 

 الميارات* 
 المالار                                                 درجة االتقان

 لمغه العربيه                                        ممتاز كتابه وقراء ا
 جيد كتابه وقراء  المغه االنجميزيه                                    

 ممتاز     استخدام الحاسب الشخصي                     
 ممتاز    العمل وفقا لمنالجية الفريق                      

 تحت الضغط                                 ممتاز العمل
 
 اليوايات * 

 الرحالت ،العمل التطوعي الرياضه، ،المطالعه
 


