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كندا

شهادات اخرى

ERNST YOUNG

CPA

1997

االردن

1997

INTERNATIONAL
الخبرات التدريسية
مدة العمل

الوظيفة

الجامعة

 2011/10الى

عضو هيئة تدريس

جامعة اإلسراء الخاصة

الحاضر

المهام
مدرس ,عضو اللجنة العلمية  /عضو لجنة

شؤون الطلبة  /عضو مجلس الجامعة

عضو ورئيس لجنة المكتبة  /عضو لجنة
اإلمتحانات وامتحانات الكفاءة(كلية) /عضو
ورئيس لجنة اإلمتحانات وامتحانات الكفاءة
(القسم) /عضو لجنة المحاضرات والندوات /
االشراف على الطلبة ,عضو مجلس كلية
ومقررها .
2011/1

محاضر غير متفرغ

مدرس

جامعة البلقاء التطبيقية

الى 2011/5
2009 /10

محاضر غير متفرغ

مدرس

جامعة عمان األهلية

الى 2010/2
 1990/10الى

محاضر غير متفرغ

الجامعة األردنية

2000/10
 1974/10الى

محاضر غير متفرغ

مدرس

الجامعة األردنية

1975/10
الخبرة العملية
مدة العمل

الوظيفة

المؤسسة

 2011/10/2الى

استاذ مساعد

جامعة اإلسراء الخاصة

الحاضر
2006/6/2

المهام
 -1مقرر مجلس كلية األعمال.
 -2نائب رئيس قسم المالية والمصرفية

-

تقاعد مبكر

الى

محاضر غير متفرغ ,إدارة استثمارات,
استشارات مالية ,تخطيط استراتيجي,

دراسات جدوى اقتصادية ومحلل تكاليف.

2011/10/1
 2004/9الى
2006/6

مساعد المدير العام
للعمليات والتسويق

شركة مناجم الفوسفات

 .1توجيه

وإدارة

وتنسيق

عمليات الشركة بما يخدم
ويدعم سياسات وأهداف
وغايات الشركة المنبثقة
عن المدير العام ومجلس
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اإلدارة ,وتخطيط وتوجيه
وضبط اإلنتاج ونشاطات
العمليات للتأكد من أن
كافة

العمليات

تحقق

غايات النوعية واإلنتاج.
 .2تطوير

وتوجيه

استراتيجيات

وضبط
وأعمال

التسويق وأنشطتها لتحقيق
اإليرادات وزيادة المبيعات
بما

يضمن

تحقيق

الربحية.
 .3رئيس اللجنة الفنية للتخاصية شركة
مناجم الفوسفات (.)2006 –2004
 .4نائب المدير العام (صندوق التوفير
لمستخدمي شركة مناجم الفوسفات)
ورئيس لجنة االستثمار إدارة محافظ
استثمار وأصول بحجم  10مليون
دينار (.)2006-2003
 .5اإلشراف على الدوائر (المناجم –
الشيدية ,الحسا ,االبيض والرصيفة)
والتزويد والمشتريات والنقل والتصدير
وتسويق الفوسفات وتسويق األسمدة
وبحوث التسويق و العقود والعمليات
وصندوق التوفير).
 .6رئيس لجنة العطاءات الفرعية في
الشركة.
 .7رئيس لجنة التأمين الصحي.
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 .8عضو لجنة شؤون الموظفين المركزية.
 .9أمين سر مجلس االدارة (االنتاج
والتسويق والنقل).
2003/3

المدير التنفيذي

الى 2004/9

للعمليات

 2002 /4الى

المدير المالي التنفيذي

شركة مناجم الفوسفات

 .1توجيه وإدارة وتنسيق عمليات
الشركة
سياسات

بما

ويدعم

يخدم

وغايات

وأهداف

الشركة المنبثقة عن المدير العام
ومجلس

اإلدارة,

وتخطيط

وتوجيه

وضبط

اإلنتاج

ونشاطات العمليات للتأكد من
أن كافة العمليات تحقق غايات
النوعية واإلنتاج.
 .2اإلشراف على الدوائر (المناجم –
الشيدية ,الحسا ,االبيض والرصيفة) والتزويد
والمشتريات والنقل والعمليات وصندوق

التوفير ,مسؤول عن ( )3400مستخدم.
شركة مناجم الفوسفات

2003/3

 .1اإلشراف على كافة الدوائر المالية
(الحسابات ,التخطيط المالي ,التمويل
واالستثمار والتدقيق المالي).

1996/11

مدير التخطيط

الى 2002/4

اإلستراتيجي

شركة مناجم الفوسفات

مسؤول عن تنفيذ الخطة الشاملة والمتكاملة
للشركة وحوسبة كافة أعمال الشركة في
كافة مواقعها ,واإلشراف على تصميم النظم
المعلوماتية ألداء أعمال الشركة للتخطيط
المالي

والتسويقي

واإلنتاجي

واإلداري

والفني ,وربط بعضها ببعض في شبكات
إتصاالت .إعداد الموازنات التقديرية ووضع
البرامج المستقبلية للشركة لمدة خمس
سنوات ومقارنتها مع األداء الفعلي لعمليات
الشركة وقياس اإلنحرافات عن المخطط لها
وتصويبها,

وضع

المهام

واألهداف

والسياسات العامة والخاصة للشركة التي
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من شأنها تخفيض تكاليف اإلنتاج وتعظيم
الربحية للشركة وإستخدام الموارد المتاحة في
الشركة بكفاءة عالية وتهيئة كوادر الشركة
لعمليات التخطيــط وتدريبها لرفع كفاءتها.
القيام بالتحليل الفني والمالي لسير أعمال
الشركة وتقديم اإلقتراحات الالزمة إلدارة
الشركة التي تفيدها في إتخاذ الق اررات
الصائبة والتخطيـط األمثل وإيصالها في
الوقت المناسب ووضع الحوافز التي من
شأنها زيادة اإلنتاج واإلنتاجية.
مسـؤول عن ( )30مستخدماً من حملة

الشـهادات العلمية في مختلف التخصصات
لسير عملية التخطيط
 1983/2الى
1996/11

نائب

المدير

المالي,

رئيس

حسابات التكاليف
والتحليل

المالي,

مساعد

المدير

المالي ,رئيس قسم

شركة مناجم الفوسفات

القيام بكافة نشاطات التكاليف المتعلقة
بحسابات تكاليف التشغيل وتكلفة المبيعات
واالنتاج والقيام بإجراءات التحليل المالي
ووضع نظام تكاليف للشركة (أسمدة,
فوسفات) المشاركة في إعداد الحسابات
الختامية للشركة (الميزانية العمومية ,األرباح
والخسائر ,المصادر واإلستخدامات والتدفق

التكاليف,

رئيس

النقدي) والتقارير الالزمة لهذه الحسابات

قسم

مراقبة

وتقديمها لمجلس اإلدارة .القيام بإعداد

وتحليل التكاليف,
رئيس قسم في
الدائرة

المالية,

مهندس

تكاليف

ودراسات

جدوى

إقتصادية.

التقارير الالزمة لمجلس اإلدارة المتعلقة
بالتخطيط والرقابة وإتخاذ الق اررات المتعلقة
بالنواحي المالية واإلقتصادية .القيام بإعداد
الموازنات التقديرية والخطط المستقبلية
للشركة وقياس االنحرافات عنها .القـيام
بدراسات الجدوى االقتصادية لمشاريع
الشركة المحلية والمشاريع المشتركة
الخارجية تحليل المشاريع(المنفعة والتكلفة).
القيام بدراسات االجهزة االستبدالية واستنباط
االجهزة الحديثة في التشغيل .القيام بتقييم

المخزون الجاهز وغير الجاهز وادارة رأس
المال العامل .القيام بمراقبة التكاليف
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والتحليل المالي للميزانية العمومية
والموازنات وضبط النفقات والتخطيط
اإلستراتيجي .المشاركة في اجراء التجارب
الصناعية واحتســاب تكاليفها ومتابعة
حسابات تكاليف األنتاج في الشركة ومتابعة
تكاليف المشاريع الرأسمالية ,مفاوض
لصناديق التمويل المحلية والخارجية ومتابعة
متطلباتها وخاصة مع البنك الدولي.
مـسـؤول عن ( )45موظفاً "محاسـبين
واقتصاديين" في االقسام التالية (قسم
المحاسبة االدارية "تحـليل مالي
وموازنات",قـسم محاسـبة التكاليف ,قسم
محاسبة اللوازم,قسم محاسبة المشاريع
الرأسمالية ,قسم مراقبة وتحليل التكاليف,
قسـم محاسبة الموجودات الثابتة ,اقسام
محاسبة المجمع الصناعي).
 1982/4الى

رئيس قسم المختبرات

1983/1

في دائرة األبحاث

 1976/4الى

رئيس قسم المختبر

1981/5

ومراقبة النوعية والنقل /

شركة مناجم الفوسفات

الـقيام بكافة األبحاث المتعـلقة بصناعة
الفوسفات ومشتقاته مثل الكلسنة والتعويم
والتصنيع  ,ومساعدة دائرة التسويق في
وضع مواصفات الفوسفات وخلط النوعيات
واستحداث طرق جديدة لصناعة الفوسفات
والقيام بالتحاليل الفيزيائية والكيماوية
للفوسفات المصدر والقيام بأبحاث عن
صناعة حامض الفسفوريك واالسمدة
الفوسفاتية المركبة وغير المركبة واجراء
التجارب الصناعية األولية (مسؤول عن
( )25موظفاً "كيماويين وفنيين) وإعداد
دراسات الجدوى االقتصادية وأنظمة
التكاليف.

منجم الحسا

شركة مناجم الفوسفات

المشاركة في تـخطيط عمليات مناجم

الفوسفات ومراقبة النوعية والتحليل الكيماوي
والفيزيائي للفوسفات المنتج والمصدر
ووضع مواصفات النوعيات للمنتجات القابلة
للبيع.
القـيام بدراسات تصنيع الفوسفات ومشتقاتة
-مسؤول عن معالجة مياه الشرب واألرصاد
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الجـوية ومعالجة مياه الطاقة الكهـربائية
.المشاركة في تركيب واستالم اجهـزة
المحامص والمغاسـل والتعـويم والترسـيب
للفوسفات.
القيام باألبحاث الخاصة بالفوسفات الخام
واالسمدة الفوسفاتية ,مسؤول عن ()120
موظفاً "مهندسـين كيماويين ,جيولوجيين

وفنيين".
 1974/7الى

مساعد بحث تدريس

الجامعة األردنية  /مستشفى الجامعة

مسؤول عن تزويد المختبرات باالجهزة

األردنية  /كلية الطب

المخبرية والمواد الكيماوية -القيام بتدريس

1976/3

طلبة التمريض الحيوية والطب مادة الكيمياء
العضوية والكيمياء التحليلية والكيمياء
واألشراف على المختبرات -كمساعد بحث
وتدريس .ومسؤول عن تشغيل كافة األجهزة
المخبرية الحديثة (مسؤول عن ( )15موظفاً
"كيماويين وفنيين).

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
كتابة التقارير المتقدمة في لغة

الجهة المنظمة
الجامعة األردنية (األردن)

30( ORACLEساعة)
المقدمة الى لغة

المحاسب القانوني األمريكي

-1998/3/30

مشارك

انجليزي

1998/4/15
الجامعة األردنية (األردن)

 24(ORACLEساعة)
اإلعداد لإلمتحان التأهيلي

التاريخ

محاضر  /مشارك

اللغة

-1998/3/14

مشارك

انجليزي

1998/3/26
مري وشركاهم (األردن)
ويني ّ

-1997/3/8

مشارك

انجليزي

1997/12/24

()CPA
مختبر التخطيط اإلستراتيجي

واإلدارة في القرن الحادي

المركز الدولي لتطوير

1997/6/9-7

مشارك

انجليزي

مهارات اإلدارة (األردن)

والعشرين
جذب اإلستثمار األجنبي في
القطاع المعدني

المنظمة العربية للتنمية

الصناعية والتعدين بالتعاون

1996/12/7-2

مشارك

عربي/انجليزي

مع البنك الدولي ومؤسسة
التمويل العالمية
الرباط  /المغرب
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التخطيط اإلستراتيجي وإدارة
المطلوبات والموجودات

بإشراف المعهد األردني

للدراسات المصرفية بالتعاون

1997/11/27-23

محاضر

انجليزي

مع المعهد البريطاني
للدراسات المصرفية
عمان  /األردن
إدارة التغيير

المجلس األعلى للعلوم

1995/3/21-18

محاضر

انجليزي

والتكنولوجية عمان  /األردن
إستراتيجية التخطيط

المحاسبون المتحدون

1995/4/21-18

مشارك

انجليزي

بإشراف جامعة شيكاغو
الواليات المتحدة األمريكية
عمان  /األردن
نظام التخطيط المالي واإلنتاجي

آرثر انديرسون ومعهد

7/26 – 6/15

التعدين األمريكي

1994/

محاضر

انجليزي

عمان  /األردن
إدارة المناجم

(بعثة جاللة الملك حسين

1994/11/27_8/28

محاضر ومشارك

انجليزي

المعظم الى كندا) بإشراف
المجلس األعلى للعلوم

والتكنولوجية بالتعاون مع

جامعة كنجستون
كندا
تسويق أسهم الشركات

و ازرة الصناعة والتجارة

1987/12/31-27

محاضر

عربي

العمانية
محاسبة التكاليف ودورها في
خدمة االدارة

مسقط ُ /عمان

الجامعة االردنية مركز
االستشارات والخدمات الفنية

– 1990/2/27

مشارك

انجليزي

1990/3/5

والدراسات
إدارة حسابات التكاليف في

و ازرة التجارة والصناعة

شركات األسمدة وخاماتها

المصرية القاهرة  /مصر

البرامج االقتصادية لالحزاب

مركز القدس للدراسات

السياسية االردنية

السياسية بالتعاون مع مركز

1993/8/27-23
2006/12/3-1

محاضر و مشارك
مشارك

انجليزي
انجليزي

المشروعات الدولية الخاصة
تحليل األجهزة األتوماتيكية

شركة تكنوكون األمريكية

1977/2/13-2

مشارك

انجليزي

باريس  /فرنسا
المحاسبة المالية في الشركات

بنك االنماء الصناعي /

-1985/6/25

مشارك

انجليزي و
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المساهمة

معهد االدارة االردني

1985/7/15

التكاليف الصناعية

بنك االنماء الصناعي /

- 1983/7/16

معهد االدارة االردني

1983/8/10

محاسبة تكاليف في الشركات

معهد اإلدارة األردني عمان /

 4أسابيع 1985 /

الصناعية

األردن

برنامج المشروعات الصناعية

الجمعية الملكية االردنية

بالتعاون مع معهد التنمية

– 1985/11/2

عربي
مشارك

انجليزي
وعربي

مشارك
مشارك

انجليزي
انجليزي

1985/11/27

االقتصادية التابعة للبنك
الدولي
المحاسبة العامة في الشركات

معهد اإلدارة اإلردني

 3أسابيع 1985 /

مشارك

انجليزي

عمان  /األردن
المشاريع الصناعية اإلقليمية

دراسات الجدوى اإلقتصادية

معهد التنمية اإلقتصادي

 4أسابيع 1985 /

مشارك

انجليزي

األمريكي والجمعية العلمية
األردنية والبنك الدولي
عمان  /األردن

تقييم وتثمين ديمومة المشاريع

معهد التنمية اإلقتصادي

وفوائدها

األميريكي والجمعية العلمية

 4أسابيع 1989

مشارك

انجليزي

األردنية والبنك الدولي
عمان  /األردن
الندوة االقليمية للمتابعة وتقييم

الجمعية الملكية ومعهد

– 1989/11/16

استم اررية المشروعات

التنمية االقتصادية التابعة

1989/11/20

مشارك

انجليزي

للبنك الدولي وبرنامج الدول
المتحدة االنمائي
نظم التكاليف

الجامعة األردنية (األردن)

 4أسابيع 1989

مشارك

انجليزي

دورات في الكمبيوتر (لغة

الجامعة األردنية مركز

 4أسابيع 1990

مشارك

انجليزي

بايسك  ,ولوتس  ,وقاعدة

اإلستشارات عمان  /األردن

المعلومات اكسل  , 5ولغة
)ORACLE
أسواق النقد وتبادل العمالت

معهد اإلدارة األردني عمان /

1990/11/30-7

مشارك

عربي

األردن
مفاهيم تقديرات التكاليف

معهد الدراسات اإلقتصادية

الحديثة

والمالية الهولندية امستردام /

1991/4/ 19-17

مشارك ومحاضر

انجليزي

هولندا
القيادة والسيطرة

مؤسسة إنجاز عمان /

2015/20-13

مشارك

انجليزي
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األردن
انجليزي

محاضر

– 2015/10/1

/ مؤسسة إنجاز عمان

2016/2/2

األردن

أخالقيات العمل
المنشورات

البلد

السنة

العدد

امريكيا

2015

21

ISSN

)الدورية (المجلة

العنوان

Journal of banking

The impact of liquidity risk,

and finance

credit risk and leverage ratio on
the performance of the
Jordanian banking sector

كندا

2014

14

Canadian Research

The impact of the evolution of

& Development

the website of the ASE on its

Center of Sciences

financial performance

and Cultures
Management
Science and
Engineering

االردن

2000

مجلد مؤتمر

الموائمة بين البحث العلمي

التخطيط اإلستراتيجي – نموذج شركة

الجامعي ومشاريع

مناجم الفوسفات

القطاعات اإلنتاجية في
العالم العربي (الجامعة
)األردنية

الكتب
سنة النشر
2001

الطبعة
االولى

البلد

دار النشر
االردن

مركز دراسات الشرق االوسط

العنوان
فرص االستثمار وآفاقه في االردن
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المؤتمرات
موضوع المؤتمر

المؤتمر

المكان

دور المصارف والمؤسسات المالية واإلقتصادية

المؤتمر السنوي الدولي الثاني عشر

عمان  /األردن

التاريخ
2005/5/31-29

في ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نيودلهي /

األسمدة الكيماوية

األسمدة

األسمدة العالمي ()IFA

المؤتمر الدولي

المناجم العربية

المؤتمر العربي

2004/11/17-13

الهند
مراكش /

2003/11/26-23

المغرب

MINEX

القاهرة  /مصر

1999/10/30-26

سيدني /

1999/4/7-3

اقتصاديات المناجم بإستخدام أنظمة )(MINEX

انظمة

أمراض المهنة والضمان اإلجتماعي

المؤتمر الدولي

الكيماويين العرب

المؤتمر العربي

عمان  /األردن

األسمدة العربية

المؤتمر العربي

عمان  /األردن

استراليا

براغ /

1990/11/12-1

تشيكوسلوفاكيا

10/10 – 9/30
1975/
10/10 – 9/30
1982/
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الجزائر /

الطاقة والعمالة في العالم العربي واألوروبي

المؤتمر الدولي

أثر اإلرهاب على اإلقتصاد واإلستثمارات الدولية

اإلرهاب واالقتصاد واالستثمارات

1991/11/23-18

الجزائر

عمان  /األردن

2015/9/5-3

االهتمامات البحثية

إدارة المخاطر  ,اإلستثمارات  ,األسواق المالية  .دراسات الجدوى االقتصادية
عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
عضو مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية
عضو هيئة مديري المجموعة االردنية للبواخر
عضو مجلس ادارة الخط الحجازي االردني
عضو الجمعية الكيماوية األردنية
عضو هيئة إدارية في جمعية البـيئة األردنـية
عضو الهيئة اإلدارية للنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين األردنية-أمين سر النقابة العامة
رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين
عضو مجلس إدارة صندوق توفير مستخدمي الفوسفات
عضو ومؤسس في المنتدى الثقافي – زي -السلط
عضو نقابة المهندسين األردنية
عضو الجمعية الكيماوية األردنية
عضو جمعية المحاسبين األردنية
عضو جمعية الهندسة الكيماوية االمريكية
اللغات

عربي  ,انجليزي

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
عنوان الرسالة

اسم الطالب
-

-

الجوائز
 -1جائزة مؤتمر المناجم العربية.
 -2جائزة وزير الطاقة والمعادن تشيكوسلوفاكيا.
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 -3بعثة جاللة الملك الحسين المعظم الى كندا.
 -4تطوير الموارد البشرية.
 -5جائزة عضوية ترتيب الوقت المناسب ( / )member order of the good timeرئيس والية اسكتلندا الجديدة  /كندا .
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