
 
 

 

 

 

F170-1, Rev. b 

Ref.: Deans' Council Session (10/2016-2017), Decision No.: 128, 

 Date: 05/11/2016 

 

 

1-4 

 

 

 2020/ 09/ 09  التاريخ

 
 

 يمن منصور خلف الخزاعلة اد.
 

 

 

 

 الشخصية  المعلومات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رئيس قسم المحاسبة  و العلوم المالية : المسمى الوظيفي

 ساعد: استاذ مالرتبة األكاديمية

 تلعة الرز  01/07/1976ها: تاريخ الوالدة ومكان

 : اردني الجنسية

 عمان  -شفا بدران  -: حي طاب كراعالعنوان

 0797873059: رقم الهاتف

 aalkhazaleh@meu.edu.jo                                     :البريد اإللكتروني

 

ayman.alkhazaleh@gmail.com 

 

 العلمية  ؤهالت مال
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة  التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد  الجامعة

مصارف و  • إدارة األعمال /     • دكتوراه
     تمويل

 • جامعة تيناغا ناسيونال  2012-2015•  
 ) الطاقة الوطنية(،   

    

 ا • ماليزي

 • ماجستير   

•  العلوم المالية و  
 المصرفية،االدارة المالية   

  

 

 •2005-2006   

• االكاديمية العربية  

للعلوم المالية و  

 المصرفية، االردن. 

      

 •  االردن. 

 • دبلوم عالي 

•  العلوم المالية و  
 المصرفية،االدارة المالية   

  

 

 •2004-2005   

• االكاديمية العربية  

للعلوم المالية و  

 المصرفية، االردن. 

      

 •  االردن. 

 •  الهندسة    • البكالوريوس  
  

 •  االردن.  • الجامعة االردنية   1994-1999• 
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 • الثانوية العامة  
 •  الفرع العلمي 

  

 
•1982-1994 

• وزارة التربية و   

 التعليم 
 •  االردن. 

 
 
 

 

 التدريسية  ات الخبر
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة  مدة العمل 

 األكاديمية 
 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة 

 جامعة عمان االهلية - صيفي فصل 
العلوم المالية و 

 االعمال  -المصرفية
 االردن 

 جامعة الشرق االوسط - فصل صيفي 
العلوم المالية و 

 االعمال  -المصرفية
 االردن 

 جامعة الشرق االوسط استاذ مساعد  2
العلوم المالية و 

 االعمال  -المصرفية
 االردن 

 

 

العام و الخاص داخل و   فنية هندسية و ادارية من خالل العمل في القطاعين  امتالك خبرة عملية متنوعة أخرى:  خبرات 

راء و مدراء من مختلف  في داخل و خارج االردن مع خب فيذ العديد من المشاريع الكبيرة ة، و كذلك المشاركة في تن خارج الدول 
 دول العالم. 

 
ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد  القسم/الكلية  المؤسسة  الرتبة  مدة العمل 

حتى   - 2014مارس 

 اآلن  
 االردن  اعمال خاصة  اعمال خاصة  مدير عام 

فبراير    - 2013فبراير 

2014   
 نائب مدير عام 

تاالر للوكاالت والخدمات  

 التجارية، عمان، األردن،  
 االردن  ية مجموعة تجارة خارج 

أكتوبر   - 2007يناير 

2012   
 مدير المشاريع والتدريب 

مجموعة دبليو جي تويل،  

دبي، اإلمارات العربية  

 المتحدة 

تأسست دبليو جي تاول في  

، وهي واحدة من  1866عام 

أبرز منظمات القطاع الخاص  

في المنطقة. وهي مجموعة  

متنوعة من الشركات ذات  

المصالح في مجال العقارات،  

وزيع سلع استهالكية،  وت

 والشحن...الخ 

 االمارات 

تشرين األول / أكتوبر  

كانون األول /   - 1999

  -ضابط و خبير مهندس/ 

حكومة األردن، عمان،  

حكومة األردن، عمان،  

 األردن.

حكومة األردن، عمان،  

 األردن.
 االردن 
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 األردن.   2006ديسمبر 
 

 

 

 

 والمؤلفات  المنشورات 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 المجالت 
 

 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 سنة النشر  العدد المجلة العنوان

 ايمن الخزاعلة    
 محمود المسافر 

محددات الربحية الخاصة  
 بالبنوك في األردن  

مجلة البحوث   
االجتماعية  
 المتقدمة  

  10العدد
 2014 4المجلد

 ايمن الخزاعلة   
 محمود المسافر 

ثل المعلومات و إدارة  
هيكل رأس المال  

المصرفي؟ أدلة تجريبية  
 من األردن

المجلة الدولية  
لالقتصاد  

 والمالية 

   3العدد 
 2015 7المجلد 

 ايمن الخزاعلة 

هل أداء القطاع المصرفي   
يعزز النمو االقتصادي:  

دراسة حالة البنوك  
 لتجارية األردنية ا

مجلة مشاكل و  
تطلعات في  

االدارة، مجلة  
 سكوبس 

   2العدد
 2017 15المجلد 

 ايمن الخزاعلة 
عوامل قد تحدد اقراض  
المصارف التجارية: أدلة  

 من األردن، ؟  

البنوك  مجلة 
واألنظمة  
،  المصرفية

 مجلة سكوبس  

   2العدد
 2017 12المجلد 

 ايمن الخزاعلة 

جير  إلى أي مدى يؤثر التأ
التمويلي على األداء المالي  
للبنوك اإلسالمية: دراسة  

 حالة لألردن . 
 

AAFSJ- 
Scopus-     

    2018 

 عبد العزيز صايمة 
 ايمن الخزاعلة 

 ايمان

أثر بنود الدخل الشامل  
األخرى على األداء المالي:  

حالة البنوك التجارية  
 األردنية . 

 

JSSR- 
Scopus-    

   2019 

 

 

 

 الجامعات  في اللجان عضوية
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

 

 

 • عضو في ضمان الجودة. 
 • عضو لجنة ملفات المساقات والدورات. 

 • عضو لجنة الخطط الدراسية. 
 • عضو لجنة امتحان الكفاءة األكاديمية .

 • عضو لجنة الموقع االلكتروني. 
 ى البكالوريوس. • مناقشة واعتماد  االبحاث ومشاريع التخرج لمستو

 • التعليم األكاديمي من خالل تقنيات اإلرشاد.
 • إجراء التقييمات الشفوية و مناقشة رسائل الماجستير. 
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 بها  التحق التي التدريبية الدورات 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عالمي. • كويكبوكس شهادة المستخدم من قبل إنتوت برنامج محاسبة   
 • 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.

دن وحاصل على شهادة اللغة االنجليزية العالمية  التوفل. • دورة اللغة اإلنجليزية، المجلس الثقافي البريطاني، األر  
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 ، االستثمار و االئتمان المصرفي المالية، األسواق الماليةاإلدارة 
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 ية. للغة األم العربا• 

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

 

 
 

  أخرى نشاطات 
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. 2012 - 2010دبي،   -مدرس في أكاديمية التدريب الفني  -حاضر غير متفرغ •   
. 1320• مرشح لالنتخابات البرلمانية    

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

 
 

 
 

 المعرفون 
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