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 المؤهل العلمي :

 .2001بكالوريوس قانون / جامعة فيالدلفيا  -

 .1985 دبلوم محاسبة / الكلية الوطنية  -

 . 1983 ثانوية عامة علمي / كلية الحسين -

 الوظيفة الحالية :

 محامي مستشار قانوني ومالي وضريبي / مكتب خاص . -

 2009 منذعاممستشار مالي وضريبي وقانوني للعديد من الشركات والهيئات المحلية والدولية واألفراد  -

 .ولغايةتاريخه

 الوظائف السابقة :

 . 2009ولغايت عام  1994منذ عام موظف ومقدر ورئيس قسم في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  .1

 .1994ولغاية عام  1987منذ عام محاسب في القطاع الخاص  .2

 .1987ولفاية عام  1985منذ عام  محاسب في األمن العام / خدمة علم  .3

 واإلجتماعية : المهام التطوعيه

 اريخه ولغاية ت 2017لدورتين متتاليتين من تاريخ  رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات  .1

 2017ولغاية  2011عام لدورتين متتاليتين منأمين سر جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات  .2

 .ا سابقأمين سر وأمين صندوق ورئيس للعديد من اللجان اإلجتماعية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  .3

 . سابقارئيس لجنة العضوية وشؤون المهنة في جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات  .4

 .سابقارئيس لجنة التدريب في جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات  .5

 عضو مجلس أمناء جمعية األخوة األردنية الفلسطينية . .6

 .سابقا عضو هيئة إدارية وأمين سر في جمعية بيت دجن الخيرية  .7

 . سابقا رئيس اللجنة اإلجتماعية في جمعية بيت دجن الخيرية .8

 . سابقا في جامعة فيالدلفيا مقرر لجنة خريجي كلية الحقوق .9

 . سابقاعضو اللجنة الثقافية في نادي الوحدات .10

 سابقا عضو في لجنة التخطيط والتطوير في اتحاد الجمعيات الخيرية / العاصمة .11

 أمين صندوق رابطة آل حمزة . .12



 
 
 
 

يمات مشارك مع الحكومه ومجلس النواب والعديد من الجهات واللجان في وضع وتعديل قوانين وانظمة وتعل .13

 .ضريبة الدخل وضريبة المبيعات 

 محاضر في التشريعات واالجراءات الضريبيه . .14

 ص .خاع العضو لجنة تسويات القضايا العالقه بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ممثال عن القطا .15

 الدورات :

 تنمية المهارات القيادية واإلدارية . .1

 إدارة الوقت والتفويض الفعال . .2

 التحصيل الفعال وإدارة الديون . .3

 المستودعات والسيطرة على المخزون . .4

 اإلدارية المالية لغير الماليين . .5

 التعامالت المصرفية واالعتمادات المستندية . .6

 قانون العمل وتطبيقاته . .7

 والمحاسبة الضريبية .القانون  .8

 قانون الضمان االجتماعي وتطبيقاته . .9

 قانون ضريبة المبيعات وتطبيقاته . .10

 .  ICDLدورات متعددة في المكبيوار والـ  .11

 التكريم والدروع :

ية يجي كلشهادة تقدير من جامعة فيالدلفيا واالدراج على قائمة الشرف والحصول على الترتيب األول على خر .1

 الحقوق .

 ة التقديرالممتازة من جامعة فيالدلفيا للتميز في نشاطات لجنة خريجي كلية الحقوق .شهاد .2

 شهادة تقدير من جمعية األخوة األردنية الفلسطينية . .3

 األردنية الفلسطينية . درع بمناسبة االعياد الوطنية من جمعية األخوة .4

 درع التفوق العلمي من جامعة فيالدلفيا . .5

 خبراء ضريبة الدخل والمبيعات للمساهمة في إنجاح لجنة التدريب .درع تكريم من جمعية  .6

 درع التقدير من جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات للمساهمة في تأسيس الجمعية . .7


