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ثمان سنوات

مدير إدار التعاون

األكاديمية العربية للعلوم المالية و

تطوير االعمال و عقد االتفاقيات العربية و

العربي و الدولي

المصرفية – منظمة عمل عربي
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Companies
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1925-4733

8
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Tool for SMEs

الكتب
سنة النشر

الطبعة

البلد

دار النشر

العنوان

المؤتمرات
التاريخ
3799 فبراير
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موضوع المؤتمر

International Academic
Research Conference on
Business, Economics,
Management, Social
Sciences, and Humanities
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2nd International
Conference on
Advancements in Social,
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Sciences Research
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االهتمامات البحثية
المالية السلوكية ،الحوكمة ،إدارة المخاطر المصرفية

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
عضوية األكاديمية العالمية للتمويل و اإلدارة – الواليات المتحدة األمريكية

اللغات
العربية و االنجليزية بطالقة

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
اسم الطالب

عنوان الرسالة

الجوائز
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