
 1 

                         (.CV) السيرة الذاتية                                     
  الدباس يزيد جمال جميلد.                                   

 لبلقاء التطبيقية اجامعة  - عمان - األردن                              
 علوم المالية واالداريةم القس                                        

     00962777054033خلوي                                          
 (77110)، الرمز البريدي ، العقبة(1199)ص. ب.                             

           yaddabbas@hotmail.com 

               yaddabbas@bau.edu.jo 
 

 المعلومات الشـخصية: 
 الجنســــــية:  األردنية  

                                             21/05/1974 تاريخ الوالدة:  

 الحـالة االجتـماعية:  متزوج.
 

    المسـتوى التعليمي:
 .العلوم اإلسالمية العالمية جامعة ، لسفة في اإلدارةدكتوراه الف  2018

أثر القيمة المضافة لرأس المال الفكري على أداء الشركات الصناعية األردنية  " :عنوان األطروحة
 ". المدرجة في بورصة عمان

 .ويسترن سيدني، جامعة التمويل التطبيقيماجستير في     2002
 . فيالدلفيا، جامعة المالية والمصرفيةالعلوم بكالوريوس في          1999

 .الثانوية العامة األردنية         1992
 

 :لدورات التدريبيةا  
 عام. عمان،-، االردن،وزارة الزراعة ترالكمبيو  ويندوز ، قسم اتدورة كمبيوتر في تطبيق  1997
 .عمان-االردنعمان ،  .البيضاوي المركز  دورة لغة اإلنجليزية  2001
 أستراليا عام.سيدني  مركز اللغة. دورة اللغة اإلنجليزية لألغراض األكاديمية من األسترالي  2001
 جامعة  والتدريب. والدراســات االســترــارات مركزللعلوم االجتماعية في  (SPSS)برنامج التحليل االحصــا ي   2007

 كلية العقبة الجامعية. -البلقاء التطبيقية 
 

 الخبـرات العمـلية:
 .جامعة البلقاء التطبيقية األردن، العقبة ة.يجامعالكلية العقبة  ،يةرؤون الطالبلمساعد العميد ل اآلن ولغاية -2017

 جامعة البلقاء التطبيقية األردن ، العقبة ة.يجامعالكلية العقبة  ، واإلدارية م الماليةو علالقسم  في مدرس 2017 - 2013

 جامعة البلقاء التطبيقية األردن ، العقبة ة.يجامعالكلية العقبة  ، مساعد العميد للرؤون المالية واإلدارية 2013- 2012

  .األردن ، العقبة جامعة البلقاء التطبيقية ة.يجامعالكلية العقبة ، واإلدارية م الماليةو علالر يس قسم  2012- 2011

 وادي الدواسر ،المملكة العربية السعودية  ،والعلوم ، كلية اآلدابالخرججامعة  مدرس، 2010-2011

 جامعة البلقاء التطبيقية األردن ، العقبة ة.يجامعالكلية العقبة  مدرس، 2003-2010

 ، وزارة الزراعة ، األردن عمانالعاصمة مدقق مالي، مديرية زراعة 1999-2000
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 لزراعة ، األردن عمانمدخل بيانات، مرروع زيادة انتاج الغذاء وزارة ا 1996-1999
 ، وزارة الزراعة ، األردن عمانونقل التكنولوجيا كاتب شؤون موظفين، المركز الوطني للبحوث الزراعية 1994-1996

 

  :المواد التي تم تدريسها
مالية باللغة الدراســــــــــات ال، دراســــــــــة جدول وتقييم المرــــــــــاري ، نقديةاألســــــــــواو المالية وال،المالي، التحليل مبادئ اإلدارة المالية

، تسويق المصرفيال، 2،  1تطبيقات الحاسوب في العلوم المالية والمصرفية ،، مالية دوليةمقدمة في إدارة البنوك، اإلنجليزية
المالية والمصـــرفية العلوم  لطالب تخرجمرـــاري  ال العديد من ف علىاشـــر اإل، ية باللغتين العربية واإلنجليزيةالمراســـالت اإلدار 

 األكاديمي لطلبة العلوم المالية والمصرفية. ،األرشادالوريوسالبك درجة في
 

 : مةحكممتخصصة و  علمية في مجالت المنشورة االبحاث
 

( ، 71) اإلدارة والتأمينو مجلة المحاســــبة  . المالي اأدا ه على ج الرـــــــركات المســـــــا مة األردنيةادمإنأثر  2008
 كلية التجارة جامعة القا رة ،

الرضــــــــــا الوظيفي للموظفين في المدارس الخاصــــــــــة في المملكة العربية  ز المعنوية والمادية علىأثر الحواف 2008
 المحــاســـــــــبــة واإلدارة والتــأمين مجلــة "، مـــدارس نجـــد دراســـــــــــــــــة حـــالـــة "مـــدينـــة الريـــاض  الســــــــــــــعوديـــة

 ، كلية التجارة القا رة جامعة ، (71)
 

 
 
 

 المهارات والقدرات:
 القدرة على التدريس باللغتين العربية واإلنجليزية.م   ابةة اللغة اإلنجليزية قراءة وكتإجاد •

 في التعامل م  الحاسب اآللي في برامج عديدة. جدا   معرفة جيدة •

 م المهارات الجديدة.القدرة على التعاون والقيادة، والعمل ضمن الفريق، وتعل   •

 القدرة على العمل تحت الضغط. •

 
 

 المــعرفـون:
 

ـــــا    - ـــــدكتور االســــــــــــــت ـــــدر ال ـــــ بن ـــــاي ـــــة ،كريم ابو ت ـــــاء التطبيقي  0096277560904 خلوي  ، األردن،عمـــــان جـــــامعـــــة البلق

bandar_1974@yahoo.co.uk 

 00962777754849خلوي  ، األردن.، عمانالبلقاء التطبيقية ،اياد حياصاتالدكتور  -
    Debee65@hotmail.com 
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