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 محمد يوسف محمد الغاديد.  االســــــــــــــــــــــم

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية
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 االردنية الجنسيـــــــــــــــــة

 مملكة األردنية الهاشميةال –عمان  العنوان الحالــــــي
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 المؤهالت العلمية

 الرقم

 

الدرجة 

 العلمية

 

 تاريخ التخرج اسم الجامعة لغة الدراسة التقدير التخصص

 2019 جامعة اوتارا االنجليزية ممتاز تمويل ومصارف دكتوراة 1

 2013 جامعة ال البيت االنجليزية جيد جدا تمويل ومصارف ماجستير 2

 2009 جامعة اربد األهلية العربية جيد علوم مالية ومصرفية بكالوريوس 3

 2005 مدرسة خليفة بن زايد العربية - يعلم ثانوية 4

 ادارة مالية –تمويل ومصارف  التخصص الدقيق للدرجة العليا:

 ناجح \امتحان شامل  عنوان أطروحة الماجستير:

 Impact of board, ownership structure and audit characteristics on cash holdings for: الدكتوراه عنوان أطروحة 

listed firms in Jordan 

 
 ()االدارية واالكاديمية الخبرات العملية

 مدة العمل مكان العمل الوظيفة الرقم

1 Part time Lecture At University Utara Malaysia 2 years 

 ستاذ مساعدأ \محاضر متفرغ  2
جامعة  \قسم العلوم المالية والمصرفية 

 اربد األهلية
 لغاية اآلن – 2020\10\01

 
 االهتمامات البحثية

1- International Finance. 

2- Corporate Governance. 

3- Financial Markets. 
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 اللغات 
 قراءة وكتابة ومحادثة. ممتاز ةـــــــالعربي

 ممتاز قراءة وكتابة ومحادثة. ةــاإلنجليزي

  لغات أخرى

 
 ي هذا الطلبـــــواردة فــــات الــــالمعلوم عــــأن جميــــد بـــأشه (                                       د. محمد يوسف محمد الغادي)  الموقع أدناه  أنا

                               .ةـــــــا القانونيـــــــــــل مسئوليتهــــــصحيحة وأتحم

 بد األهلية.عة ارجام \سم العلوم المالية والمصرفية ق \ستاذ مساعد أ \د. محمد يوسف محمد الغادي  :التوقيع
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