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  البيانات الشخصية
  اسم العائلة  اسم الجد  اسم األب  االسم األول

  الحواتمة  مسلم  محمد  زيد
 

  العنوان:
  قرب مدارس الرشاد ومسجد المسيح –محافظة مأدبا 

  

  08/1973/     10   تاريخ الميالد:

  ......................  مكان الميالد:

                                        0779999081هاتف (المنزل):     م 9731035247 الرقم الوطني:

                                                  0796843995هاتف (المحمول):                               zaid73@hotmail.comالبريد االلكتروني:                 
  

  األقدم) إلى األحدث(من  المؤهالت العلمية

  الدولة الجامعة/  المعدل والتقدير  التخصص  الدرجة العلمية
  سنوات الدراسة

  إلى  من

مخاطر  – محاسبة PHDدكتوارة 
  التدقيق

  2013  2009  جامعة دمشق / سوريا  جيد جداً 

  2007  2005  جامعة عمان العربية / االردن  امتياز  إدارية محاسبة Masterماجستير 

  1999  1999  جامعة الزيتونة / االردن  جيد جداً   محاسبة  BScبكالوريس 
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   (مقبول، جيد، ممتاز) تكنولوجيا المعلومات اتتطبيق إجادة مستوى

  مستوى اإلجادة  التطبيق  مستوى اإلجادة  التطبيق

ويندز  ،ويندز اكس بي(غيل أنظمة التش.1
 ) . outlook،  8، ويندوز 7

البرامج المحاسبية وشؤون الموظفين وبطاقة .3  ممتاز
  ERP Systemsالمتوازن اإلداء 

  ممتاز
  

تطبيقات المكتب ( مايكرو سوفت  .2

  ). projectsافيس، مايكرو سفت 

شبكة االنترنت والشبكة المحلية انترانت والتجارة .4  ممتاز

  Banking & E commerceكترونية االل

  ممتاز
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  :االبحاث المنشورة برز أ
                Evaluation of Internal Control Units for the Effectiveness of Financial Control in Administrative Government Units: A Field Study in Jordan   
                The Extent of the External Auditor’s In Jordan On Assessing The Internal  Control Risk  At The Audit of Financial Statements 
                The Possibility of Implementation the Balanced Scorecard on Making & Rationalizing the Decisions in Jordanian Banks 

  

  :برز المهام واالنجازات الوظيفية السابقةأ
�U69ة . ا!�اد ��Tر%� دور%� !� ا�0ز ا��
��ات ا+.#-�د%� -1�  
  

3 ��6,� وا����	�ت وا+'�اءات ا��#��� .ا��V9م ا��ا ادارة وا	�راف ��� -2L  
  

  =Y ا�9&ا!�ت ا������ واXدار%� ا�3# �#��ض ��Q ا��6,� . – 3
  

��Z%� ا����	�ت وا����%�� ا��#��� �6��0,� . -4  
  

5- �=������ L]ل !].�ت ���9Q و\��T �8 ا���9ك . � ا���ارد ا������ ا�]ز�� ��  
  

  

  الشهادات المهنية    

  عالقتها بالوظيفة  تاريخ الحصول عليها  الجهة المانحة  شهادةاسم ال

Certified Supply Chain 
Professional   

CAMPRIGDE 
Education   

للتطبيق افضل الممارسات والسياسات للرقابة على المستودعات   2012

  والمشتريات .
Cash Management and 

Budgeting  
KADDB 2010  ثل للموارد المحدودة .للتخطيط المالي الستخدم ام  

 
 

  صحيحة:هذا الطلب  فيالمعلومات الواردة  أن أدناهالموقع  ناأاقر 

           التاريخ:                                                                                 االسم: الدكتور زيد محمد مسلم الحواتمة

 


