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 الؤهالث العلميت:

 2242/ األردُ، ، عَاُحماديَيح اىعرتيح ىيعيىً اىَاىيح و اىَصرفيألج ٍحاسثح/ اادمرىر. 

 2224/ األردُ، ، عَاُحماديَيح اىعرتيح ىيعيىً اىَاىيح و اىَصرفيألٍاجسرير ٍحاسثح/ ا. 

  /األردُ.تناىىريىش ٍحاسثح/ جاٍعح فياىذىفيا 

 :األبحاث المنشورة

 اىَجيح  ذذاوه(،)سهٌ اىشرماخ اىَذرجح في اىسىق اىَاىيح اىسعىديح ألرتاح واىرذفقاخ اىْقذيح في اىعىائذ اىسىقيح األ اثر

 .2244اىَصريح ىيذراساخ اىرجاريح/ جاٍعح اىَْصىرج، 

  عيً ٍَارسح إدارج اأىرتاح: دراسح ذطثيقيح عيً قطاع اىَصارف  األخريعِ عْاصر اىذخو اىشاٍو  االفصاحدور

 .2244اىَجيح اىعيَيح مييح اىرجاريح/ جاٍعح أسيىط ،  (،ذذاوه(واىخذٍاخ اىَاىيح اىسعىديح 

 اىَجيح اىعرتيح  ذذاوه(،)سهٌ اىشرماخ اىَذرجح في اىسىق اىَاىيح اىسعىديح ألَهيذ اىذخو في اىعىائذ اىسىقيح أثر ذ

  .2245، اإلداريحدارج/ اىَْظَح اىعرتيح ىيرَْيح ىإل

 Earnings Versus Cash Flows as Predictor of Dividends in the Saudi Stock Exchange 

(Tadawul). International Journal of Business Administration and Management, 2015. 

 :الدوراث التدريبيت

  ،ُ42/42/2247دورج أساسياخ اإلرشاد األماديَي، جاٍعح ّجرا. 

  ،ُ25/44/2247دروج اسرراذيجياخ ذحفيس اىطالب عيً اىعَييح اىرعييَيح، جاٍعح ّجرا. 

 4/5/2246، ج ذحفيس اىطاىة عيً اىرعيٌ، جاٍعح اىَيل عثذ اىعسيسورد. 

  ،3/2/2243-2دورج اىفصىه اىَفنرج، جاٍعح اىَيل عثذ اىعسيس. 

  4/2226-2، األردّيدروج أساش ااىيرساً، وزارج اىَاىيح.. 

 دروج رخصح اىقيادج اىذوىيح ICDL ،2225. 

  ،7224دورج ٍقذٍح في ّظاً إدارج اىجىدج ISO ،2224. 

 2222ورج ذحييو ذىصيف اىىاظائف د. 
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 :الخبزاث العمليت

  ىغايح اآلُ 2247أمرىتر 

 .، اىََينح اىعرتيح اىسعىديحّجراُ/ جاٍعح اإلداريحاىعيىً َشارك في مييح اىاسرار اىَحاسثح 

  2247اوغسد  – 2246امرىتر 

 .جاٍعح جذج، اىََينح اىعرتيح اىسعىديحاألعَاه/ َشارك في مييح اىاسرار اىَحاسثح 

  2246مرىتر أ – 2244يْاير 

 . / جاٍعح جذج، اىََينح اىعرتيح اىسعىديحاألعَاهاسرار اىَحاسثح اىَساعذ في مييح 

 2244يْاير  – 2244 سثرَثر 

 ./ جاٍعح اىَيل عثذ اىعسيس، اىََينح اىعرتيح اىسعىديحاألعَاهأسرار اىَحاسثح اىَساعذ في مييح   

  2244سثرَثر  – 2244فثراير 

 .اىهاشَيحألردّيح اىََينح ااىَاىيح / جاٍعح اىثرراء، و اإلداريحأسرار اىَحاسيح اىَساعذ في مييح اىعيىً 

  2242فثراير  – 2242يْاير 

 .اىهاشَيح األردّيح، اىََينح اإلسراء/ جاٍعح  اإلداريحأسرار اىَحاسثح اىَساعذ في مييح اىعيىً 

 2242يْاير  – 2227 يىّى 

 .اىهاشَيح األردّيحٍذير ٍاىي في قْاج راٍا اىفضائيح، اىََينح 

  2227 يىّى – 2229أوغسد 

 ح.اىهاشَي األرديْحٍذير ٍاىي في قْاج اىَجذ اىفضائيح، اىََينح 

   2229أوغسد  – 4775دسيَثر 

قسٌ  ،اىيىازً واىَشررياخ يِ، قسٌقسٌ شؤوُ اىَىظف ح:ىرعييٌ شغيد فيها اىىظائف اىراىيٍىظف في وزارج اىررتيح وا

 .اىَحاسثح


