Profile of Qualifications:
Offering about (18) years of professional experience in Management and Training-Teaching
Personal Information:
Date of Birth: 1/7/1976
Marital Status: Married
Education:
 PhD in Business Management/ Finance, University Tenaga Nasional, Malaysia.
 Master in Business/ Financial Management, Arab Academy for Banking and Financial Sciences, Jordan.
 High Diploma in Business/ Financial Management, Arab Academy for Banking and Financial Sciences,
Jordan.
 Bachelor Degree in Engineering, University of Jordan, Jordan.
 General Secondary Education Certificate (Scientific Stream).
List of Publications in International Journal:

Bank Specific Determinants of Profitability in Jordan (with Assoc. Prof. Mahmoud Khalid Almsafir),
published by JASR; Vol.4, No.10; 2014.

Does Asymmetry of Information Drive Banks’ Capital Structure? Empirical Evidence from Jordan
(with Assoc. Prof. Mahmoud Khalid Almsafir), published by IJEF; Vol. 7, No. 3; March 2015.

Does Banking Sector Performance Promote Economic Growth: Case Study of Jordanian Commercial
Banks? , Single Author, PPM – Scopus- Accepted, 2017.

Factors May Drive the Commercial Banks Lending: Evidence from Jordan, Single Author, BBS –
Scopus- Accepted, 2017.
Courses Taught in Business: Financial Management, International Banking Operations, Local Banking Operations,
Financial Risk Management, Credit Management, Money and Banks, Microeconomics, Managerial Accounting,
Investment management.
Membership of University Committees
 Member of Quality Assurance.
 Member of Courses Files Committee.
 Member of Study Plans Committee.
 Member of Academic proficiency exam Committee (competency)
 Member of Website Committee.
 Discussing and approving graduate projects for undergraduates.
 Academic instruction through counseling techniques.
 Conduct of Oral Assessments (Viva Voce for master level)
Employment Experience:
1. Currently: Faculty member of Economics and Finance ( Assistant Professor) , Middle East University
2. Part Time : Lecturer in banking, Finance and Economy, at Al-Ahliyya Amman University, Middle East
University
3. March 2014 - Present: General Manager
Private Business, Construction and Real Estate Development, Jordan
4. February 2013 - February 2014 : Deputy General Manager
Talar for Trade and Commercial Services, Amman, Jordan, It is a diversified overseas business.
5. January 2007 – October 2012 : Manager- Projects and Training
W.J. Towell Group, Dubai, UAE - Founded in 1866, WJ Towell is one of the leading private sector
organizations in the region. It is a diversified group of companies with interests in real estate,
FMCG distribution, shipping, security systems, healthcare, IT & Telecom, manufacturing, to name
a few and represents leading well-known brands from overall the world such as USA, Europe. The
Major Activities are Development and implementation of projects and solutions in GCC.
6. October 1999 – December 2006: Officer/Government of Jordan, Amman, Jordan. Many courses in the fight
against money laundering and counterfeiting of currencies and documents.
Other tasks: Representing previous employers in conferences and meetings.

Bodies and Companies that dealt with:

Government agencies in Jordan such as: Ministry of interior, Ministry of Environment, Jordan Armed
Forces, Civil Defense, Ministry of Health, Ministry of Industry and Trading, Red Crescent, Foreigner
Embassies through Ministry of foreign Affairs, Jordan Nuclear Regulatory Commission, the Civil Status and
Passport Department (CSPD), The Royal Scientific Society (RSS), Local Universities, Natural Resources
Authority (NRA), Ministry of Water and Irrigation, Jordan Customs.

Global companies such as : SAIC,AS&E,GE (USA), Bruker (Germany), British Council/Jordan, Danish
and Sweden police, Department of immigration and multicultural affairs/Australia, Foster and Freeman
Advanced Solutions/UK, Arab Centre For Researches and Studies, Bureau of Diplomatic Security ,U.S.
Department of state, Smiths Detection.
Licensure and Membership:

Part time - Instructor in Academy of Technical Training-Dubai, 2010 - 2012.

Candidate for parliamentary elections 2013.

President of the Political Engineering Society for democratic and civic development.

Friendship of rscn.org.jo
Training Courses:

Quickbooks certified user by intuit.

Many courses in currency counterfeiting and money laundering.

Computer Skills, Al-quds College, Jordan, 2001/ and The International Diploma in IT Skills, Talal AbuGhazaleh Cambridge CenterJordan.

English Training Course, British Council, Jordan, 2004 and TOEFL IBT, 2011.
Command of Languages:

Arabic: Mother tongue.

English: Very Good. A means of communication used in the implementation of the business and
activities on a daily basis.
Computer Skills: The International Diploma in IT Skills, Talal Abu-Ghazaleh Cambridge CenterJordan-MS Word,
Excel, Power Point, Internet.
Countries Visited: Italy, Germany, Netherlands, USA, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, Bahrain, UAE, Hong Kong
and Malaysia.
References:
1- Dr. Haitham Alzoubi/ Professor of Finance/ King Faisal university /KSA
2- Dr. Mahmoud Almsafir/ Professor of Economy / UNITEN/ Malaysia
3- Dr. Haitham Alabbadi/ Professor of Accounting / Amman Arab University, Former parliamentarian

Ayman Alkhazaleh
ayman.alkhazaleh@gmail.com
0797873059 & 0776282821

نبذة عن المؤهالت:
 )81( -سنة تقريبا من الخبرة المهنية في اإلدارة والتدريب-التعليم.

معلومات شخصية:
تاريخ الميالد8771/7/8 :
الحالة االجتماعية :متزوج

التعليم:
• دكتوراه في إدارة األعمال  /المالية ،جامعة تيناغا ناسيونال( الطاقة الوطنية) ،ماليزيا.
• ماجستير في إدارة االعمال  /االدارة المالية ،االكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية ،االردن.
• دبلوم عالي في إدارة االعمال  /االدارة المالية ،االكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية ،االردن.
• درجة البكالوريوس في الهندسة ،الجامعة األردنية ،األردن.
• شهادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي،االردن.

الخبرات العملية:
امتالك خبرة عملية متنوعة فنية هندسية و ادارية من خالل العمل في القطاعين العام و الخاص داخل و خارج الدولة ،و كذلك
المشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة في داخل و خارج االردن مع خبراء و مدراء من مختلف دول العالم.

 .8حاليا :عضو هيئة التدريس في ادارة االعمال -االقتصاد والمالية (أستاذ مساعد)،كلية االعمال ،جامعة الشرق األوسط.
 .2محاضر غير متفرغ في العلوم االدارية والمالية واالقتصاد في العديد من الجامعات كجامعة عمان األهلية .
 .3مارس  - 2182حتى اآلن :المدير العام :أعمال خاصة ،البناء والتطوير العقاري ،األردن.
 .2فبراير  - 2183فبراير  :2182نائب المدير العام :تاالر للوكاالت والخدمات التجارية ،عمان ،األردن ،وهي مجموعة تجارة خارجية.
 .5يناير  - 2117أكتوبر  :2182مدير المشاريع والتدريب :مجموعة دبليو جي تويل ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة  -تأسست دبليو جي
تاول في عام  ،8111وهي واحدة من أبرز منظمات القطاع الخاص في المنطقة .وهي مجموعة متنوعة من الشركات ذات المصالح في
مجال العقارات ،وتوزيع سلع استهالكية ،والشحن ،وأنظمة األمن ،والرعاية الصحية ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والتصنيع ،على
سبيل المثال ال الحصر ،وتمثل العديد من العالمات التجارية المعروفة في العالم عموما مثل الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا .األنشطة
الرئيسية هي تطوير وتنفيذ المشاريع والحلول في دول مجلس التعاون الخليجي.
 .1تشرين األول  /أكتوبر  - 8777كانون األول  /ديسمبر  :2111ضابط و خبير مهندس - /حكومة األردن ،عمان ،األردن .العديد من
الدورات في مكافحة غسيل االموال و كشف تزييف العمالت و الوثائق.

مهام أخرى:

تمثيل أرباب العمل السابقين في المؤتمرات واالجتماعات.

اللغات:
• اللغة األم العربية.
• اللغة اإلنجليزية :جيد جدا .وسيلة االتصال المستخدمة في تنفيذ األعمال واألنشطة على أساس يومي.

مهارات الكمبيوتر:
الدبلوم الدولي في مهارات تكنولوجيا المعلومات ،طالل أبوغزاله مركز كامبردج األردن -ورد ،إكسل ،باور بوينت ،اإلنترنت...الخ.

اهم الهيئات والشركات التي تم التعامل معها:
• الوكاالت الحكومية في األردن مثل :وزارة الداخلية ،وزارة البيئة ،القوات المسلحة األردنية ،الدفاع المدني ،وزارة الصحة ،وزارة
ا لصناعة والتجارة ،الهالل األحمر ،السفارات األجنبية من خالل وزارة الشؤون الخارجية ،اللجنة التنظيمية النووية األردنية ،دائرة االحوال
المدنية والجوازات ،الجمعية العلمية الملكية ،الجامعات المحلية ،هيئة المصادر الطبيعية ،وزارة المياه والري ،الجمارك االردنية.
• وكاالت و مؤسسات و شركات عالمية من الواليات االمريكية و المانيا و بريطانيا و السويد و الدنمارك و استراليا

دورات تدريبية:
• كويكبوكس شهادة المستخدم من قبل إنتوت برنامج محاسبة عالمي.
• العديد من الدورات في مكافحة غسيل االموال و كشف تزييف العمالت و الوثائق
• مهارات الحاسوب ،كلية القدس ،األردن.
• الدبلوم الدولي في مهارات تكنولوجيا المعلومات ،طالل أبوغزاله مركز كامبردج األردن.
• دورة اللغة اإلنجليزية ،المجلس الثقافي البريطاني ،األردن وحاصل على شهادة اللغة االنجليزية العالمية التوفل.

قائمة المنشورات في المجالت الدولية:
• محددات الربحية الخاصة بالبنوك في األردن ،التي نشرتها مجلة البحوث االجتماعية المتقدمة؛ العدد 81المجلد.2182 ، 2
• عدم تماثل المعلومات و إدارة هيكل رأس المال المصرفي؟ أدلة تجريبية من األردن ،التي نشرتها المجلة الدولية لالقتصاد والمالية ،العدد
 3المجلد .2185 ،7
• هل أداء القطاع المصرفي يعزز النمو االقتصادي :دراسة حالة البنوك التجارية األردنية؟ و التي نشرتها مجلة مشاكل و تطلعات في
االدارة ،مجلة سكوبس  ،العدد 2المجلد .2187 ،85
• عوامل قد تحدد اقراض المصارف التجارية :أدلة من األردن ،؟ و التي نشرتها مجلة البنوك واألنظمة المصرفية ،مجلة سكوبس  ،العدد2
المجلد .2187 ،82

اهم المساقات التي قدمت في االدارة و اقتصاديات االعمال:
اإلدارة المالية ،العمليات المصرفية الدولية ،العمليات المصرف ية المحلية ،إدارة المخاطر المالية ،إدارة االئتمان ،النقود والبنوك ،االقتصاد
الجزئي ،المحاسبة اإلدارية ،ادارة االستثمار.

عضوية اللجان االكاديمية والجامعية:
• عضو في ضمان الجودة.
• عضو لجنة ملفات المساقات والدورات.
• عضو لجنة الخطط الدراسية.
• عضو لجنة امتحان الكفاءة األكاديمية .
• عضو لجنة الموقع االلكتروني.
• مناقشة واعتماد االبحاث ومشاريع التخرج لمستوى البكالوريوس.
• التعليم األكاديمي من خالل تقنيات اإلرشاد.
• إجراء التقييمات الشفوية و مناقشة رسائل الماجستير.

النشاطات والعضوية:
•محاضر غير متفرغ  -مدرس في أكاديمية التدريب الفني  -دبي.2182 - 2181 ،

• مرشح لالنتخابات البرلمانية .2183
• رئيس جمعية الهندسة السياسية للتنمية الديمقراطية والمدنية.
• صديق مؤازر -الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

البلدان التي تمت زيارتها:
إيطاليا وألمانيا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين واإلمارات وهونغ كونغ
وماليزيا.

المعرفون:
 -8االستاذ الدكتور هيثم الزعبي  /أستاذ المالية  /جامعة الملك فيصل  /المملكة العربية السعودية
 -2االستاذ الدكتور محمود المسافر  /أستاذ االقتصاد  /جامعة يونيتين  /ماليزيا
 -3االستاذ الدكتور هيثم العبادي  /أستاذ المحاسبة  /جامعة عمان العربية ،عضو سابق في البرلمان
 -2العديد من المعرفيين و االصدقاء من نواب و وزراء حاليا و سابقا يمكن االخذ برأيهم عند الطلب.

د .أيمن الخزاعله
ayman.alkhazaleh@gmail.com
1771212128 & 1777173157

