
  السيرة الذاتية
  

  االسم: محمد محمود مصطفى ياسين

  1974تاريخ الميالد: 

  عمان  – العنوان: البنيات

 96264291511+ أرقام الهواتف:

  +962797027079 

 mohammed.yassin@zuj.edu.joالبريد االلكتروني: 

 

  المؤهالت العلمية:

  .2008المصرفية، عمان، األردن، دكتوراه في المحاسبة، األكاديمية العربية للعلوم المالية و 

  .1999ماجستير في المحاسبة والمالية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردن، 

  .1997بكالوريوس في اإلدارة العامة، جامعة اليرموك، إربد، األردن، 

  

  الخبرات العملية:

  جامعة الزيتونة

  اآلن -  2009 يوليوالفترة: 

  أستاذ مساعد في قسم المحاسبة الوظيفة:

  

  2009فبراير  – 2008الفترة: أبريل 

  الوظيفة: أستاذ مساعد في قسم العلوم المالية والمصرفية

  

  2009فبراير  – 2002الفترة: أكتوبر 

  الوظيفة: نائب مدير مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

  

  2008أبريل  – 2002الفترة: أكتوبر 

  س في قسم العلوم المالية والمصرفيةالوظيفة: مدر 

  

  جامعة البلقاء التطبيقية

  اآلن -  2010الفترة: أكتوبر 

  الوظيفة: محاضر غير متفرغ في قسم المحاسبة



  

  شركة الحوسبة الصحية (شركة مساهمة خاصة غير هادفة للربح مملوكة للحكومة)

  دراسي) (إجازة من الجامعة لمدة فصل 2009تموز  – 2009الفترة: فبراير 

  الوظيفة: مستشار مالي

  

  منهاج لتكنولوجيا التعليم

  2009فبراير  – 2007الفترة: فبراير 

  الوظيفة: مستشار مالي

  

  شركة الحمة المعدنية األردنية م.ع.م (شركة زارة القابضة لالستثمار)

  2002أكتوبر  – 2000الفترة: مايو 

  الوظيفة: محاسب رئيسي

  

  جامعة عمان األهلية

  2002فبراير  – 2001أكتوبر  الفترة:

  الوظيفة: محاضر غير متفرغ في قسم المحاسبة

  

  2000مايو  – 1999الفترة: سبتمبر 

  الوظيفة: محاضر غير متفرغ في قسم المحاسبة

  

  شركة المدينة المنورة لإلسكان

  1999سبتمبر  – 1997الفترة: يوليو 

  الوظيفة: محاسب

  

  الدورات التدريبية (كمدرب):

 24)، 2004مايو  20 – 2004مايو  13، (المحاسبة اإلدارية والتكاليفالمعهد الدولي للتدريب النفطي،  •

  ساعة تدريبية، عمان، األردن.

ساعة تدريبية،  30)، 2009يناير  28 – 2009يناير  7، (المحاسبة العمليةأكاديمية نهر األردن،  •

  عمان، األردن.

ساعة  15)، 2009فبراير  25 – 2009فبراير  21، (لي المتقدمالتحليل الما أكاديمية نهر األردن، •

  تدريبية، عمان، األردن.



ساعة  15)، 2009مارس  11 – 2009مارس  8، (المحاسبة لغير المحاسبينأكاديمية نهر األردن،  •

  تدريبية، عمان، األردن.

ساعة  12)، 2010يناير  19 – 2010يناير  17، (تحليل القوائم الماليةاإليماء للتدريب واالستشارات،  •

  تدريبية، عمان، األردن.

ساعة  20)، 2009يونيو  8 – 2009يونيو  ACPA) ،6المحاسب القانوني العربي  طالل أبو غزالة، •

  تدريبية، العقبة، األردن.

ساعة  12)، 2010يناير  19 – 2010يناير  17، (تحليل القوائم المالية اإليماء للتدريب واالستشارات، •

  عمان، األردن. تدريبية،

ساعة  20)، 2010فبراير  11 – 2010فبراير  ACPA) ،7المحاسب القانوني العربي طالل أبو غزالة،  •

  تدريبية، طرابلس، ليبيا.

يوليو  18، (أورانج) - إعداد الموازنات التقديرية (االتصاالت األردنية  اإليماء للتدريب واالستشارات، •

  ريبية، عمان، األردن.ساعة تد 12)، 2010يوليو  19 – 2010

  


