
1 
 

 

 العني  عالء حممد عبداهلل ملو /د

 أستاذ احملاسبة 

 العلوم املالية واإلدارية قسم

  العقبة اجلامعية كلية 

 البلقاء التطبيقية جامعة 

 prof.maloain@bau.edu.jo : االمييل 

    77069000776077:   جوال 

 

 

 

 عضو هيئة التدريس:  املسمى الوظيفي -

 استاذ احملاسبة : الرتبة االكادميية  -

 أردنـــــــي: اجلنـســـــــية  -

 عمان-   م51/7/5009:  تاريخ و مكان الوالدة  -

 ينوولد وأب لثالثة بنات  متزوج : احلالة االجتماعية  -

 

 

 

 

 األردنية اهلامشيةاململكة  وسيلة االتصال

    77069000776077  ليابوملا

 العنوان الربيدي

 اململكة األردنية اهلامشية

 مرج احلمام –عمان 

 910: ب . ص 

 الربيد االلكرتوني 
maloain@gmail.com 

 prof.maloain@bau.edu.jo  

 

  الشخصيةالمعلومات 

  االتصال وسائل

mailto:prof.maloain@bau.edu.jo
mailto:prof.maloain@bau.edu.jo
mailto:maloain@gmail.com
mailto:prof.maloain@bau.edu.jo


2 
 

 

 

 

 

 حماسبة مالية : التخصص الدقيق  دكتوراه : الدرجة العلمية  م 9775 –م 5007من 

 Fixed Assets Accounting ; A: عنوان رسالة الدكتوراه  

Study OF Selected Public Enterprises In India  

 اهلند : البلد  راجستان : اجلامعة  

 

 

 جتارة  ماجستري : الدرجة العلمية  م5007 –م 5006من 

 اهلند : البلد  راجستان : اجلامعة  

 جيد جدا : التقدير  

 

 

 

 

 جتارة  بكالوريوس : الدرجة العلمية  م5006 –م 5009من 

 اهلند : البلد  ميسور  : اجلامعة  

  ممتاز : التقدير  

 

 

 

 

 

 Creative - من معهد  "مايكروسوفت ويندوز"يف جمال   دبلوم يف احلاسب اآللي -

Institute    /  م5006بتقدير جيد جدا    -اهلند . 

 

 

 

 

 

 

 

  المؤهالت العلمية

  مؤهالت أخرى 



3 
 

 

 

 

 

 أستاذ احملاسبة  حاليا  م 4/0/9756من 

 قسم العلوم املالية واالدارية 

 كلية العقبة اجلامعية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 

 

 م0/9777/ 51من  

 

 

 

 

 م51/0/9757من 

 م 4/0/9756

 

 

 

 

 م51/5/9757

 املشارك أستاذ احملاسبة

 قسم احملاسبة   –كلية ادارة األعمال 

اململكة العربية  –جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  

 . السعودية 

 

 

جامعة االمام حممد  –أستاذ غري متفرغ بكلية اجملتمع 

 .بن سعود االسالمية

 

الكلية التقنية بوادي الدواسر  –أستاذ احملاسبة املساعد  م51/0/9777 م51/0/9774من 

 .اململكة العربية السعودية  –

 

 

اململكة  –جامعة آل البيت  –أستاذ احملاسبة املساعد  م51/6/9774 م 51/0/9779من  

 .األردنية اهلامشية 

 

 

 –الكلية التقنية بنجران  –أستاذ احملاسبة املساعد  م 57/9779/ 5 م0/9775/ 51من  

 .اململكة العربية السعودية 

 

 

 

 الخبرة التدريسية 



4 
 

 

 

  ،  اإلجنليزيـــةاحملاســبة املاليـــة بالل ـــة    ،  9-احملاســـبة املاليـــة   ،  5-احملاســبة املاليـــة   -

   احملاسبة من خالل احلاسب اآللي ،   9-احملاسبة املتوسطة   ،  5-احملاسبة املتوسطة 

اجلـــداول االلكرتونيـــة  ،  حماســـبة كــركات األمـــوال  ،  حماســبة كـــركات األكـــخاص   ،

ــة ــناعية   ،  املتخصصـــ ــالي  الصـــ تـــــدقيق   ، 5-تـــــدقيق احلســـــابات    ،  حماســـــبة التكـــ

ــة   ،  احملاســبة اإلداريــة   ، 9-احلســابات  ،أســاليب الب ــع العلمــي    ،  احملاســبة احلكومي

  . بئارضلا ةبساحم

 

 

 

 الكتب اليت مت نشرها( أ

 

 حماسبة األصول الثابتة  -

جـــاء هـــتا الكتـــاب لي تـــوي يف بطنـــأل علـــى املفـــاهيم األساســـية لىلصـــول الثابتـــة ، باإل ـــافة      

ــتالك         ــات االهـ ــرورا بسياسـ ــا مـ ــتخلص منهـ ــرا الـ ــة و ـ ــول الثابتـ ــل األصـ ــة بتمويـ ــات املتعلقـ السياسـ

 .االهتالك احملاسيب احملاسيب والطرا العلمية احلديثة ألساليب 

- Fixed Assets Accounting, A study of selected public enterprises 

in India, published : VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft 

& Co. http://www.amazon.com/Fixed-Assets-Accounting-Selected-

Enterprises/dp/3639244117. 

 "مبادئ وممارسات " احملاسبة املالية  -

 حمكم من قبل اجمللس العلمي جبامعة األمري سـطام بـن عبـدالعزيز        نشر كتاب جامعي مرجعي

دار الركد العامليـة للنشـر   ،  Financial Accounting ( Principles & Practices  ))بعنوان 

  االنتاج البحثي والعلمي

  المقررات التي تم تدريسها  

http://www.amazon.com/Fixed-Assets-Accounting-Selected-Enterprises/dp/3639244117
http://www.amazon.com/Fixed-Assets-Accounting-Selected-Enterprises/dp/3639244117
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،  الـدور الثـاني   ،  ريـق امللـف فهـد    ، مركـز البسـتان   ، الريـا   ، اململكة العربية السعودية ،والتوزيع 

 .م  9755

ــة           ــة احلديثــة للم اســبة املالي ــى املبــادئ واملمارســات العلمي ــأل عل ــاب ليشــمل يف  ي جــاء هــتا الكت

مت تصميم هتا الكتاب بالل ة االجنليزية ، كما يسـاهم هـتا    متاكيا مع املعايري احملاسبية الدولية ،

ختصـص حماسـبة    –الكتاب بت طية املنهاج الدراسي واخلطة الدراسـية لكافـة اجلامعـات السـعودية     

علــى قــاموس  باحتوائــألمبــادئ احملاســبة املاليــة، ، يتميــز هــتا الكتــاب ( حســب  579)وذلــف ملقــرر  -

باحتوائـأل علـى العديـد    بالل ة االجنليزية ، كما يتميـز أيضـا    حماسيب ألهم املصطل ات احملاسبية

 .سهولة وبسا ة عر  املعلومة للطالب من التمارين واحلاالت العملية فضال عن 

 

 : املنشورة األحباث ( ب

 

 

 

 

ــو العـــني    - ــد عبـــداهلل ملـ ــن   "  (9770)،عـــالء حممـ ــبة مـ ــار  املكتسـ ــارات واملعـ ــوة بـــني املهـ الفجـ

دراســة ميدانيــة للكليــات   –ختصــص احملاســبة وحاجــات ومتطلبــات ســوا العمــل الســعودي   

 ،، جملة جامعة تشرين للب ـوث والدراسـات العلميـة    " التقنية يف اململكة العربية السعودية 

 ، 95اجمللـــد  ، 9770 ،ية اجلمهوريــة العربيـــة الســور  ،سلســلة العلـــوم االقتصــادية والقانونيـــة   

 .، اجلمهورية العربية السورية جامعة تشرين ، 4العدد 

 

دراســة ميدانيــة آلراء احملاســبني القــانونيني يف   "  (9757)، عــالء حممــد عبــداهلل ملــو العــني    -

اململكة العربية السعودية حول العوامل احملددة لإلفصـا  عـن مـدد قـدرة املنشـسة االسـتمرار       

اإلمـارات العربيـة    ،، جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية " ا مبزاولة أعماهل

 .9990-5006الرقم الدولي للدوريات / هـ  5495كوال  ،  9العدد  ، 0اجمللد  ،املت دة 

 األبحاث العربية
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دراســة العالقــة التسثرييــة بــني هيكــل رأس املــال    "  ،( 9755)عــالء حممــد عبــداهلل ملــو العــني    -

لـة  اجمل –" دراسـة تطبيقيـة    –و املبيعات وتعظيم قيمـة الشـركة   وحجم الشركة ومعدل من

 -مجهوريــة مصــر العربيــة  ،جامعــة  نطــا ، كليــة التجــارة  ،لتجــارة والتمويــل العلميــة ل

 ( .9)، العدد ( 5)، اجمللد (يونية)،  9755

دور املعلومات احملاسبية املشتقة من قائمة التدفق "  (9755)، عالء حممد عبداهلل ملو العني -

النقدي يف التنبـ  بالفشـل املـالي للشـركات الصـناعية املسـاهمة العامـة يف اململكـة العربيـة          

اجمللـد  ، اإلمـارات العربيـة املت ـدة     ،مركز الب وث والتوثيـق   ،، آفاا اقتصادية " السعودية 

ــدد  ، 99 ar/Economic-pub-http://www.fcciuae.ae/ar/popup-.   550العــــــــــــــ

vol32.htm-horizons 

آراء مراجعي احلسابات اخلارجيني حول مساهمة "  (9759)، عالء حممد عبداهلل ملو العني -

ات املوثوقيــة ملواقــع الشــركات  قواعــد املشــروم األمريكــي الكنــدي املشــرتك يف  قيــق خــدم   

 ،معهـد اإلدارة العامـة    ،جملـة اإلداري  ، " دراسـة ميدانيـة    –املتعاملة يف التجارة االلكرتونية 

 .سلطنة عمان ،م 9759يونيو  -هـ 5499رجب / السنة الرابعة والثالثون  – 590العدد 

الشــركات وأثرهــا حمـددات تطبيــق حوكمـة   "  ( م9759) ،عـالء حممــد عبـداهلل ملــو العــني    -

لـــة اجمل  –" حالـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية   – علـــى مســـتود جـــودة املعلومـــات احملاســـبية

 9759 –مجهورية مصر العربية  ،جامعة  نطا  ،كلية التجارة  ،التجارة والتمويل العلمية 

 .( 9)العدد 

هيكـل كفـاءة أداء   " ( م9759)  - عالء حممد ملو العني ،  ارا اخلطيب ، خالد اخلثالن  -

العـدد  ،التجـارة والتمويـل    ،اجمللـة العلميـة    –" وحمددات الصادرات السعودية غري النفطيـة  

 .مجهورية مصر العربية  ،جامعة  نطا  –م 9759مارس / األول 

http://www.fcciuae.ae/ar/popup-pub-ar/Economic-horizons-vol32.htm
http://www.fcciuae.ae/ar/popup-pub-ar/Economic-horizons-vol32.htm
http://www.fcciuae.ae/ar/popup-pub-ar/Economic-horizons-vol32.htm
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"  ( م9759) عالء حممد عبداهلل ملوالعني، جمدي مليجي عبداحلكيم، حممد هـالل أدـد   -

دراســة ميدانيــة علــى  –الشــركات علــى جــودة القــوائم املاليــة   أثــر تطبيــق معــايري حوكمــة 

جملة الدراسات والب وث التجارية، كلية التجارة ، جامعة بنها ، " بيئة األعمال السعودية 

 .( 9759 يوليو)، (5)العدد  السنة الثالثة والثالثون، –مجهورية مصر العربية 

خصائص جلان اثر "  ( م9759)حلكيم، ، جمدي مليجي عبداعالء حممد عبداهلل ملو العني -

" دراسة تطبيقية على البيئة السـعودية   –املراجعة على نوم الراي بتقرير مراقب احلسابات 

 ( .4)اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد 

ــو العـــني، جمـــدي مليجـــي عبـــداحلكيم،    - ــد عبـــداهلل ملـ ــاس "  (9759)عـــالء حممـ ــتود قيـ مسـ

 مبنشــ تكـفافية االفصـا  يف التقــارير املاليـة املنشــورة لت سـني جـودة املعلومــات احملاسـبية       

معهـــد االدارة العامـــة، اجمللـــد الثالـــع     –" دراســـة نظريـــة تطبيقيـــة    –األعمـــال الســـعودية  

 .م 9759هـ فرباير 5494ربيع اآلخر ( 9)واخلمسون، العدد 

واقع تطبيق معايري حوكمة الشركات وأثرها "  ،( م9754) عالء حممد عبداهلل ملو العني، -

جملــة  -دراســة ميدانيــة يف بيئــة األعمــال الســعودية       – " االفصــا  علــى مســتود جــودة   

jju@jazanu.edu.sa   ، جامعــة جــازان ، اململكــة العربيــة الســعودية     جامعــة جــازان

  -  www.jazanu.edu.sa/jju. 

 لتقيـــيم لـــىلداء املتـــوازن القيـــاس اســـتخدام" ، ( م9754)  العـــني، ملـــو عبـــداهلل حممـــد عـــالء -

ــالتطبيق االســرتاتيجي األداء حوكمــة ظــل يف الســعودي املصــريف القطــام خــدمات ــى ب  عل

، ( 5)، العــدد (49)، اجمللــد ( العلــوم االداريــة) دراســات ، جملــة "الســعودية  التجاريــة البنــوك

 .اجلامعة األردنية ، اململكة األردنية اهلامشية 

mailto:jju@jazanu.edu.sa
mailto:jju@jazanu.edu.sa
http://www.jazanu.edu.sa/jju
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مــدد التــزام الشــركات املســاهمة املدرجــة يف    "  ، ( 9754) عــالء حممــد عبــداهلل ملــو العــني،    -

نشــورة يف ســوا األوراا املاليــة الســعودي مبتطلبــات االفصــا  احملاســيب يف القــوائم املاليــة امل  

، "مــن وجهــة نظــر مــدققي احلســابات اخلــارجيني واملســتثمرين      ــوء حوكمــة الشــركات  

،   (Ulrich)اجمللــة األردنيــة للعلــوم التطبيقيــة ، جملــة مفهرســة عامليــا يف قاعــدة بيانــات    

جامعــة العلــوم التطبيقيــة اخلاصــة، اجمللــد الســادس عشــر، العــدد األول ، اململكــة األردنيــة        

 . research_dean@asu.edu.sa 2579-ISSN 1605  –اهلامشية 

 للشــــركات  االســــرتاتيجي األداء تقيــــيم" (  م9751) عــــالء حممــــد عبــــداهلل ملــــو العــــني،      -

 مقــرت  كمــدخل املتــوازن األداء بطاقــة تطــوير خــالل مــن الســعودية املســاهمة الصــناعية

، جملة الفكـر احملاسـيب ، كليـة التجـارة،      " ميدانية دراسة – االجتماعية املس ولية لتفعيل

 . مجهورية مصر العربية  –( 4)جامعة عني مشس، العدد 

واقــع ممارســات تطبيــق االجتاهــات احلديثــة   (   " م9757) عــالء حممــد عبــداهلل ملــو العــني،   -

ــية      ــدرة التنافسـ ــز القـ ــى تعزيـ ــا علـ ــة وأثرهـ ــبة االداريـ ــن    –للم اسـ ــدد مـ ــة لعـ ــة ميدانيـ دراسـ

العلـــوم ) جملـــة دراســـات " الشـــركات الصـــناعية املدرجـــة يف ســـوا األوراا املاليـــة الســـعودي 

 . ، اجلامعة األردنية ، اململكة األردنية اهلامشية  ( 54)، العدد (9)، اجمللد ( االدارية
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and Change. www.ijicc.net,  Volume 11, Issue 3, 2020, (Print) 

ISSN 2201-1315 (Online) ISSN 2201-1323. 

 :حبوث مقدمة يف م مترات علمية متخصصة وحمكمة ومنشورة بسكملها يف مداوالت امل متر( د

هيكــل كفــاءة أداء وحمــددات  " عــالء حممــد ملــو العــني  ،  ــارا اخلطيــب ، خالــد اخلــثالن  -

 7-0املــ متر التاســع عشــر لالقتصــاديني الــزراعيني     –النفطيــة الصــادرات الســعودية غــري  

ــمرب  ــة     9755ديســ ــة والدوليــ ــة واإلقليميــ ــديات احملليــ ــة والت ــ ــة الزراعيــ ــوان السياســ ، م بعنــ

باحــع مشــارك  –مجهوريــة مصــر العربيــة ، القــاهرة ، اجلمعيــة املصــرية لالقتصــاد الزراعــي 

 .والتقنية بدراسة ممولة من مدينة امللف عبد العزيز للعلوم 

 

 :االهتمامات الب ثية ( هـ

احملاسبة الدولية ، املعايري الدولية للتدقيق ، حوكمة الشركات ، اإلفصـا  احملاسـيب ، الت ليـل    

 .  SMEs، املنش ت الص رية واملتوسطة احلجم احملاسبة االدارية املالي، 

 

 

 

 

 . م 9757 –جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية العقبة اجلامعية   –نائب عميد الكلية  -

جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية العقبة اجلامعية   –مقرر جلنة اخلطة االسرتاتيجية  -

 . م  9750خالل عام  –

جامعة البلقاء  –كلية العقبة اجلامعية  –قسم الفنادا   –مقرر جلنة التعيني  -

 . م  9757خالل عام  –التطبيقية 

 –جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية العقبة اجلامعية  -مقرر جلنة الب ع العلمي  -

 . م  9750خالل عام 

  المهام االدارية 

http://www.ijicc.net/
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جامعة البلقاء التطبيقية خالل  –مقرر جلنة تقصي احلقائق ، كلية العقبة اجلامعية  -

 . م 9750عام 

جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية العقبة اجلامعية  -رئيس جلنة البوابة اإللكرتونية  -

 . م 9750-9756خالل عام 

 . م 9756 –م 9777رئيس قسم احملاسبة يف كلية ادارة األعمال باخلرج منت عام  -

والثقافية بكلية ادارة األعمال باخلرج يف جامعة األمري سطام  رئيس اللجنة االجتماعية  -

 . م 9755-9777خالل بن عبدالعزيز  

النسانية وممثل العلوم االدارية يف عمادة الب ع العلمي يف جامعة رئيس جلنة الدراسات ا -

 . م 9759-م9755األمري سطام بن عبدالعزيز  خالل عام 

حسب معايري الـ " التعليم والتعلم " رئيس جلنة املعيار الرابع للمشروم التطويري  -

NCAAA   م 9756 -م9759اهليئة الو نية لالعتماد األكادميي خالل عام. 

تشار يف معهد األمري عبدالردن بن ناصر للب وث واخلدمات االستشارية يف جامعة مس -

 . م 9756 -م9759عام  منتاألمري سطام بن عبدالعزيز  

املشر  على الش ون املالية يف وحدة العلوم والتقنية يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز   -

 . م 9759خالل عام 

لوكالة اجلامعة للدراسات العليا والب ع العلمي يف جامعة  واإلدارياملستشار املالي  -

 . م 9759-م9757األمري سطام بن عبدالعزيز  خالل عام 

رئيس فريق تقنية احلاسب اآللي واملعلومات والبوابة االلكرتونية يف كلية ادارة األعمال  -

 . م 9755-م9777ل عام باخلرج يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  خال

نائب رئيس جلنة اجلداول واالختبارات يف كلية ادارة األعمال باخلرج يف جامعة األمري  -

 .م 9755-م9777سطام بن عبدالعزيز  خالل عام 
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يف جامعة األمري سطام بن  رئيس جلنة املشاكل الطالبية بكلية  دارة األعمال باخلرج  -

 . م 9757-9777عبدالعزيز  منت عام 

الكلية التقنية مب افظة وادي الدواسر باململكة العربية  –رئيس قسم التقنية االدارية  -

 .م 9776-م9774السعودية خالل عام 

ختصص احملاسبة بالكلية التقنية بوادي الدواسر باململكة  –رئيس الفرقة التخصصية  -

 .م 9776-م9774العربية السعودية خالل عام 

ركز الب وث والتطوير بالكلية التقنية بوادي الدواسر باململكة العربية منائب رئيس  -

 . م 9771-م9774السعودية خالل عام 

 

 

 

 

عضو اللجنة العلمية، كلية العقبة اجلامعية، جامعة البلقاء التطبيقية خالل عام  -

 .م 9756-9750

 –جامعة البلقاء التطبيقية  –كلية العقبة اجلامعية  -عضو جلنة الب ع العلمي  -

 . م  9756خالل عام 

لطـالب و البـات التعلـيم     سـابع عضو يف جلنة  كـيم الب ـوث العلميـة املقدمـة للمـ متر ال      -

 . م 9756خالل عام  يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  العالي

 The Association to Advance Collegiate)عضـو يف جلنـة االعتمـاد العـاملي       -

Schools of Business-  AACSB        يف كليـة ادارة األعمـال بـاخلرج ، جامعـة األمـري

 . م حتى تارخيأل9754منت عام  -سطام بن عبدالعزيز 

  عضوية اللجان  
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عضــو يف جلنــة مناقشــة مقــرت  ادارة التطــوير االداري اخلــاص بالــدليل التنظيمــي جلامعــة   -

 . م9751األمري سطام بن عبدالعزيز خالل عام 

لطـالب و البـات التعلـيم     سـادس الب وث العلمية املقدمة للمـ متر ال  عضو يف جلنة  كيم -

 . م 9754-9759خالل عام  يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  العالي

كلية ادارة يف لطالب و البات التعليم العالي  سادسعضو يف جلنة تنظيم امل متر ال -

 م9754ل عام خال -جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ،  األعمال باخلرج

جامعة األمري سطام بن  ، باخلرج األعمال ادارة لكلية االسرتاتيجية اخلطة جلنة يف عضو -

 .تارخيأل حتى م9759 عام منت - عبدالعزيز 

يف كليـة   (NCAAA)عضو جلنة اعتماد اهليئة الو نية للتقـويم واالعتمـاد األكـادميي     -

م حتـــى 9759منـــت عـــام  -ادارة األعمـــال بـــاخلرج ، جامعـــة األمـــري ســـطام بـــن عبـــدالعزيز    

 . تارخيأل

 . م 9754عضو جلنة اعداد ميثاا وأخالقيات العمل اجلامعي خالل عام  -

، كليــة  دارة األعمــال بــاخلرج واحملا ــرين يف  عضــو جلنــة املقــابالت الشخصــية للمعيــدين   -

 . م حتى تارخيأل 9777منت عام  -دالعزيز  جامعة األمري سطام بن عب

ــة املعيـــدين واملبتعـــثني   - ــة متابعـ ــو يف جلنـ ــال بـــاخلرج  يف  عضـ ــة  دارة األعمـ ــام  كليـ خـــالل عـ

 . م 9777-9759

جامعــــة األمــــري ســــطام بــــن  ،  كليــــة  دارة األعمــــال بــــاخلرج يف  عضــــو يف جملــــس الكليــــة   -

 .حتى تارخيأل م 9777 منت عام  -عبدالعزيز  

جامعــة األمــري ســطام بــن   ، كليــة  دارة األعمــال بــاخلرج  يف  جملــس الكليــة  ســكرتري وأمــني  -

 . م 9759-9777منت عام  -عبدالعزيز  
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، كليـة  دارة األعمـال بـاخلرج    يف ( ممثـل قسـم احملاسـبة    ) عضو يف جلنة التطـوير واجلـودة    -

 . م حتى تارخيأل 9777منت عام  -جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  

 كيم الب وث العلمية املقدمة للم متر اخلامس لطـالب و البـات التعلـيم    عضو يف جلنة  -

 . م 9759عام  خالل يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  العالي

كليـــة ادارة يف عضــو يف جلنــة تنظــيم املــ متر اخلــامس لطــالب و البــات التعلــيم العــالي           -

 .م 9759ل عام خال -جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ،  األعمال باخلرج

ــة       - ــدريس والكليـ ــة التـ ــاء هيئـ ــراءات ألعضـ ــل االجـ ــداد دليـ ــة اعـ ــو يف جلنـ ــة ادارة يف عضـ كليـ

 .م 9759  جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  خالل عام،  األعمال باخلرج

علــى ( NCAAA)عضــو يف جلنــة اعتمــاد اهليئــة الو نيــة للتقــويم واالعتمــاد األكــادميي   -

خـالل عـام    -جامعـة األمـري سـطام بـن عبـدالعزيز       ،  اخلرجمستود كليـة ادارة األعمـال بـ   

 .م9759

عضــو وأمــني جملــس الب ــع العلمــي يف جامعــة األمــري ســطام بــن عبــدالعزيز  خــالل عــام          -

 .م 9759-م9755

جامعـة  ، عضو يف جلنة التخطيط االسرتاتيجي على مستود كليـة ادارة األعمـال بـاخلرج     -

 .م 9754-9759خالل عامي  –األمري سطام بن عبدالعزيز  

ــة   - ــو يف جلنـــ ــات وعضـــ ــائ   التعيينـــ ــرز الوظـــ ــة    يففـــ ــ ون التعليميـــ ــة للشـــ ــة اجلامعـــ وكالـــ

 .   م 9759 –م 9759خالل عام  -جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ،  واألكادميية

وكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والب ــع     يف  عضــو يف اللجنــة الدائمــة لشــ ون املكتبــات     -

 . م 9754-9755منت عامي  -امعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ج،  العلمي

عضو يف فريق التقويم التاتي األولي امل سسي جلامعـة األمـري سـطام بـن عبـدالعزيز  خـالل        -

 . م 9755-م9757عام 
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جامعـة األمـري   ،  كليـة  دارة األعمـال بـاخلرج    يف عضو يف جلنة تقييم االعتمـاد األكـادميي   -

 . م 9757-م9777خالل عام  -سطام بن عبدالعزيز  

جامعـة األمـري سـطام    ،   كلية  دارة األعمـال بـاخلرج  يف  عضو يف جلنة الت ويالت الطالبية -

 . م 9757-م9777خالل عام  -بن عبدالعزيز  

ــة   يف عضــو  - ــة ف ــص التقــارير الطبي ــة  دارة األعمــال بــاخلرج  يف   جلن جامعــة األمــري  ،  كلي

 . م 9757-م9777خالل عام  -سطام بن عبدالعزيز  

جامعة األمـري سـطام بـن    ،  كلية  دارة األعمال باخلرج يف  عضو يف جلنة اخلطط الدراسية -

 . م 9755 –م 9777خالل عام   -عبدالعزيز  

-م9771خـالل عـام    الكليـة التقنيـة بـوادي الدواسـر    يف  عضو يف جلنة االعتماد األكادميي -

 . م 9770

 .م 9771خالل عام  الكلية التقنية بوادي الدواسريف يف جلنة اجلودة الشاملة عضو  -

عـام   لالدواسـر خـال  الكليـة التقنيـة بـوادي    يف عضو يف اللجنـة التخصصـية لتطـوير املنـاه       -

 . م 9771

 

 

 

 عن عبدالعزيز بن سطام جبامعة االمري كلية ادارة األعمال باخلرج  من تقدير كهادة  -

 العالي التعليم و البات لطالب السادس العلمي امل متر كمشر  على حبع يف املشاركة

 م9751خالل عام  جبدة

 املشاركة عن عبدالعزيز بن سطام جبامعة االمري الطالب ك ون عمادة من تقدير كهادة -

 .م 9751خالل عام  جبدة العالي التعليم و البات لطالب السادس العلمي امل متر يف

 املشـاركة  جبامعـة االمـري سـطام بـن عبـدالعزيز عـن       الطـالب  ك ون عمادة من تقدير كهادة -

 م 9754  خالل عام بالريا العالي التعليم و البات لطالب اخلامس العلمي امل متر يف

    الجوائز العلمية



17 
 

وكيل اجلامعة للتطوير واجلودة علـى اجلهـود املبتولـة يف جمـال التطـوير واجلـودة        جائزة  -

جامعـة   –كليـة ادارة األعمـال بـاخلرج     –م  9754على مستود برنـام  احملاسـبة خـالل عـام     

 . سلمان بن عبد العزيز 

-90 بتاريخ وجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  العالي التعليم وزارة من ككر خطاب -

 يف العزيز عبد بن سلمان جامعة  سهامات"  : بعنوان دراسة يف املشاركة هـ عن55-5499

 .التنمية احمللية 

ــيم الــربام  احملاســبية علــى صــعيد           - جــائزة تكــريم مــن جامعــة احلــدود الشــمالية علــى تقي

 . برنام  الدبلوم والبكالوريوس يف احملاسبة 

 . السعودية/   بنجران التقنية الكلية يف   م9779 عام خالل التدريس يف التميز جائزة -

 

 

 

 –قمــت بالعمــل كم كــم داخلــي لربنــام  املــوارد البشــرية يف كليــة ادارة األعمــال بــاخلرج   -

ــد العزيــز     ــة للتقــويم واالعتمــاد       –جامعــة ســلمان بــن عب ــاءا علــى معــايري اهليئــة الو ني بن

 . م 9754خالل عام    NCAAAاألكادميي 

 –كليـــة اجملتمـــع  –قمـــت بالعمـــل كم كـــم خـــارجي لربنـــام  احملاســـبة ملرحلـــة الـــدبلوم   -

ــاءا9754جامعــة احلــدود الشــمالية خــالل عــام      للتقــويم الو نيــة اهليئــة معــايري علــى م  بن

 . NCAAA األكادميي واالعتماد

ادارة  كلية – احملاسبة ملرحلة البكالوريوس لربنام  خارجي كم كم بالعمل قمت -

 الو نية اهليئة معايري على م  بناءا9754 عام خالل الشمالية احلدود جامعة  – األعمال 

 .  NCAAA األكادميي واالعتماد للتقويم

  تحكيم األبحاث  
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جملـة جامعـة الشـارقة للعلـوم اإلنسـانية      قمت بت كيم العديد من األحباث الواردة من قبل  -

ــدة  / واالجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  االمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.sharjah.ac.ae/en/about/agc/publications/HumanitiesSoc

ialSciences/Pages/default.aspx   . 

العربية  اإلمارات / فاا اقتصادية جملة آ قمت بت كيم العديد من األحباث الواردة من قبل -

 .  /http://www.fcciuae.ae/en. املت دة 

اململكـة العربيـة    / جملـة جامعـة جـازان    قمت بت كيم العديـد مـن األحبـاث الـواردة مـن قبـل       -

 . www.jazanu.edu.sa/jju2/Pages/Rolespublishing.aspx  السعودية

 

 

 

لطالب كلية ادارة األعمال " كي  تكتب حبثا علميا " وقيادة وركة عمل بعنوان  تنفيت  -

 . م 9756باخلرج يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز خالل عام 

 CABELLS DIRECOTRY" & Plagiarism" بعنوان عمل وركة حضور -

Checker Software " ITHENTICATE   "عبدالعزيز بن سطام األمري جامعة  

 يوم  -(  م9756 -9-4) ، كلية ادارة  األعمال باخلرج السعودية العربية لكةباملم

برنام  التهيئة لزيارة املراجعني اخلارجيني يف مشروم التقويم "  بعنوان عمل وركة  حضور -

-9-90)  السعودية العربية باململكة  عبدالعزيز بن سطام األمري جامعة ،" التطويري 

  يوم  -(  م9756

جامعة األمري سطام بن  ، " ادارة املخا ر و ليل البيانات"  بعنوان عمل وركة  حضور -

 . يومان   -( هـ 9/9/5496)  السعودية العربية باململكة عبدالعزيز 

  الندوات وورش العمل   

http://www.sharjah.ac.ae/en/about/agc/publications/HumanitiesSocialSciences/Pages/default.aspx
http://www.sharjah.ac.ae/en/about/agc/publications/HumanitiesSocialSciences/Pages/default.aspx
http://www.fcciuae.ae/en/
http://www.jazanu.edu.sa/jju2/Pages/Rolespublishing.aspx
http://www.jazanu.edu.sa/jju2/Pages/Rolespublishing.aspx
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املنفتة من قبل وحدة  مان  " Curriculum Mapping "  بعنوان عمل وركة  حضور -

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  -باخلرج   األعمال  دارة كلية التطوير واجلودة ، 

 . واحد يوم -م 59/59/9759  – السعودية العربية اململكة -

 جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  ، " مهارات االتصال الفعال"  بعنوان عمل وركة  حضور -

 . واحد يوم  -( هـ 99/9/5491)  السعودية العربية باململكة

 British ت اكرا  الـ  " االعداد للتقييم اخلارجي"  بعنوان عمل وركة  حضور -

Council   يوم - السعودية العربية باململكة جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز  يف 

 .  واحد

 International Financial Reporting Standards "  بعنوان عمل وركة  حضور -

IFRS and Recent Trends   "جبامعة األمري سطام بن  األعمال  دارة كلية يف

 .  واحد يوم – السعودية العربية باململكة عبدالعزيز 

جامعـة األمـري سـطام بـن     يف " اسرتاتيجيات التدريس والتقـويم  " وركة عمل بعنوان  حضور  -

 . واحد يوم  -باململكة العربية السعودية عبدالعزيز  

 Learning Outcomes; A Progmmatic Review "وركـة عمـل بعنـوان     حضـور   -

based On NQF "   ــة  دارة األعمــال  يف جبامعــة األمــري ســطام بــن عبــدالعزيز     كلي

 . يوم واحد  –باململكة العربية السعودية 

 Establishing Data Analysis and Reporting ""وركـة عمـل بعنـوان     حضـور   -

System Based on National Commission for Academic 

Accreditation & Assessment (NCAAA) Requirement "    خـالل الفـرتة

 .اململكة العربية السعودية  –املنفتة من قبل اجمللس الربيطاني  -م  96-90/55/9759
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جامعــة األمــري ســطام بــن يف "   ســني ومراقبــة جــودة التعلــيم " وركــة عمــل بعنــوان حضــور  -

 . يوم واحد  –باململكة العربية السعودية عبدالعزيز   

 يف"  لعضــو هيئــة التــدريس  كيفيــة تطــوير املوقــع االلكرتونــي "  بعنــوانكــة عمــل ورحضــور  -

يوم واحد  –اململكة العربية السعودية  –جبامعة سلمان بن عبد العزيز  كلية  دارة األعمال

 . 

جبامعـة  كليـة  دارة األعمـال    يف"  معايري التطوير واجلودة العاملية" عمل عن  وركة حضور  -

 . أيام  9  –اململكة العربية السعودية  –األمري سطام بن عبدالعزيز  

عمــادة  املنفــتة مــن قبــل  "  معــايري ومراحــل االعتمــاد األكــادميي  " وركــة عمــل عــن   حضــور  -

 . يوم واحد  –باململكة العربية السعودية  جامعة سلمان بن عبد العزيز/ التطوير واجلودة 

جيامعـأل سـلمان بـن    كليـة  دارة األعمـال   يف " مهارات التدريس  "  بعنوانوركة عمل  حضور  -

 . يوم واحد  – ةعبدالعزيز باململكة العربية السعودي

جبامعـة  كلية  دارة األعمال يف "  أساسيات الب ع العملي األصيل" وركة عمل عن  حضور  -

 . يوم واحد  –اململكة العربية السعودية  –األمري سطام بن عبدالعزيز  

جامعة سلمان بن عبـد  يف " الب ع العلمي بني الواقع واملسمول "  وركة عمل بعنوان  حضور  -

 . يوم  9 –باململكة العربية السعودية  العزيز

 Improving & Monitoring Quality Of Teaching" وركة عمل بعنـوان   حضور  -

 . وم ي 9 –باململكة العربية السعودية  جامعة سلمان بن عبد العزيزيف "  

 املنفـتة مـن قبـل   " خمرجـات واسـرتاتيجيات الـتعلم و ـرا التقيـيم      " وركة عمل عـن  حضور  -

يـوم   –باململكـة العربيـة السـعودية     جامعة سلمان بـن عبـد العزيـز   / عمادة التطوير واجلودة 

 . واحد 
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وكالـة اجلامعـة   املنفتة من قبـل  " صياغة الفكرة و دارة الب ع " وركة عمل بعنوان  حضور  -

يف جامعـة األمـري سـطام بـن عبـدالعزيز  باململكـة العربيـة         راسات العليا والب ـع العلمـي  للد

 . يوم واحد  –السعودية 

 Operating Starboard & Electronic Whiteboard "وركة عمل بعنـوان   حضور  -

كلية ادارة األعمال باخلرج، جامعـة األمـري سـطام بـن عبـدالعزيز  ،       –م 51/9/9759خالل " 

 . اململكة العربية السعودية 

املنفــتة مــن قبــل  " م كــرات املقارنــة املرجعيــة ونظــم التقريــر    "  وركــة عمــل بعنــوان  حضــور  -

جامعــة األمــري ســطام بــن   –وحــدة  ــمان التطــوير واجلــودة ، كليــة ادارة األعمــال بــاخلرج   

 . اململكة العربية السعودية  –م 51/9/9759، خالل عبدالعزيز 

 

 

 

 . حمكم خارجي لرسائل املاجستري  -

املـ متر   للمشـاركة يف  االكرا  علـى األحبـاث العلميـة املقدمـة مـن قبـل  ـالب و البـات         -

امعــة األمــري ســطام بــن عبــدالعزيز   كليــة  دارة األعمــال جبيف اخلــامس للتعلــيم العــالي 

 . م 9759باململكة العربية السعودية خالل عام 

ــم احملاســـبة      - ــادميي لقسـ ــودة الربنـــام  األكـ ــى جـ ــرا  علـ ــة  دارة األعمـــال  يف  اإلكـ كليـ

 . م 9759-م 9757جبامعة سلمان بن عبد العزيز باململكة العربية السعودية خالل عام 

الكليـة   - يف الشـركات وامل سسـات   قسـم احملاسـبة    اإلكرا  على برنام  تدريب  ـالب  -

 . م 9777-م9774خالل عام  -اململكة العربية السعودية  –التقنية بوادي الدواسر 

جامعــة آل البيــت    -اإلكــرا  علــى عــدد مــن املشــاريع الب ثيــة لطــالب قســم احملاســبة       -

 .م 9779خالل عام  اململكة األردنية اهلامشيةب

  االشراف األكاديمي  
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 الربام  التدريبية اليت مت تنفيتها  - أ

كـركة االتصـاالت    يوظفملـ " احملاسبة املالية ل ري احملاسبني  " قيادة دورة تدريبية بعنوان -

الكليــة التقنيــة بــوادي    –ســاعة ( 67)م مبعــدل 9777خــالل عــام   (STC)  الســعودية

 . اململكة العربية السعودية  –الدواسر 

خـالل   للمجتمـع احمللـي  " احملاسبة املالية بالل ة االجنليزيـة   " بعنوانقيادة دورة تدريبية  -

اململكـــة العربيـــة    –الكليـــة التقنيـــة بـــوادي الدواســـر      –ســـاعة  ( 67)م مبعـــدل  9777عـــام 

 . السعودية 

"  عـداد اجلـدود االقتصـادية للمنشـ ت الصـناعية واحلرفيـة        " قيادة دورة تدريبية بعنـوان  -

 –الكلية التقنية بوادي الدواسر  –ساعة ( 49)م مبعدل 9777 خالل عام للمجتمع احمللي

 . اململكة العربية السعودية 

خالل عـام   للمجتمع احمللي" قراءة القوائم املالية و ليلها   " قيادة دورة تدريبية بعنوان -

 .اململكة العربية السعودية  –الكلية التقنية بوادي الدواسر  –ساعة ( 47)م مبعدل 9770

م مبعـدل  9770خالل عـام   للمجتمع احمللي" كاتب حسابات  " ة دورة تدريبية بعنوانقياد -

الكليــة التقنيــة   -اجلهــة املمولــة للــدورة كــركة االتصــاالت الســعودية       –ســاعة ( 47)

 .اململكة العربية السعودية  –بوادي الدواسر 

( 59)مبعـدل   – " قـدم الت ليـل املـالي املت   " يف جمـال  للمدربني اجلددتطويرية  قيادة دورة -

اململكــة العربيــة   -م  9770خــالل عــام  الكليــة التقنيــة بــوادي الدواســر   ســاعة تدريبيــة ،  

 .السعودية 

  مجتمع التدريب وخدمة ال
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مبعدل  – "املشكالت احملاسبية املعاصرة  " يف جمال للمدربني اجلددتطويرية  قيادة دورة  -

اململكة العربية  -م  9770خالل عام الكلية التقنية بوادي الدواسر ساعة تدريبية ، ( 59)

 .السعودية 

 – "احملاسـبة املاليـة بالل ـة االجنليزيـة      " يف جمـال  للمدربني اجلـدد تطويرية  قيادة دورة  -

اململكـة   -م  9776خالل عـام  الكلية التقنية بوادي الدواسر ساعة تدريبية ، ( 59)مبعدل 

 .العربية السعودية 

 

 الدورات التدريبية اليت مت حضورها -ب 

 –م يف  كليـة ادارة األعمـال   9757خـالل عـام   " اجلودة يف التعليم العام " دورة بعنوان حضور  -

 . اململكة العربية السعودية  –جامعة سلمان بن عبد العزيز 

كليـة ادارة    م يف9757خـالل عـام   " كيفيـة االسـتثمار يف السـوا املـالي    " حضور دورة بعنـوان   -

 . اململكة العربية السعودية  –جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز   –األعمال 

الكليـة التقنيـة    -م 9770خـالل عـام     -"  مهـارات التـدريب احلديثـة   " حضور دورة بعنوان  -

 . باململكة العربية السعودية بوادي الدواسر 

 

 

 

الصــ رية يف تنميـة اجملتمـع احمللـي اقتصــاديا    دور املشـروعات  " الباحـع املشـارك يف دراسـة     -

الداع  لتنمية اجملتمـع احمللـي    زعبد العزيممولة من كرسي الشيخ "  مب افظة اخلرج

 .م  باململكة العربية السعودية 9754 خالل عام باحملافظة

اثــر تفعيــل  دور جلــان املراجعــة يف حوكمــة الشــركات علــى  " الباحــع املشــارك يف دراســة  -

دراســة اختباريــأل  –ائم املاليــة املنشــورة لتــدعيم ســوا األوراا املاليــة الســعودية  جــودة القــو

 المشاريع والدراسات 
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 خــالل عــام  ممولــة مــن قبــل عمــادة الب ــع العلمــي جبامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز      -

 . م باململكة العربية السعودية 9759/م9755

لقطــام اســتخدام القيــاس املتــوازن لــىلداء لتقيــيم خــدمات ا " الباحــع الرئيســي يف دراســة  -

املصريف السعودي يف  وء حوكمة األداء االسرتاتيجي بالتطبيق على البنوك التجارية 

ممولــة مــن قبــل عمــادة الب ــع العلمــي جبامعــة ســلمان بــن عبــد        -مب افظــة اخلــرج  

 . اململكة العربية السعودية  –م 9759/م9755 خالل عامالعزيز 

بات يف  ـوء اإلفصـا  االلكرتونـي    تطـوير دور مراقـب احلسـا   " الباحع الرئيسـي يف دراسـة    -

 -دراســة استكشــافية لبيئــة األعمــال يف اململكــة العربيــة الســعودية   -للتقــارير املاليــة  

ــة مــن قبــل عمــادة الب ــع العلمــي جبامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز            خــالل عــام  –ممول

 . اململكة العربية السعودية  -م 9759/م9755

حالة  – سهامات اجلامعات الناكئة يف تنمية اجملتمع احمللي " الباحع املشارك يف دراسة  -

م 9759خالل عام  –احملور التي يتعلق بالقود العاملة  –" جامعة سلمان بن عبد العزيز 

 .  السعوديةباململكة العربية وزارة التعليم العالي واملمولة من قبل 

ددات تطبيـق حوكمـة الشـركات وأثرهـا علـى مسـتود       حمـ " الباحع الرئيسي يف دراسـة   -

حالـــة اململكـــة العربيـــة   –جـــودة املعلومـــات احملاســـبية قبـــل وبعـــد األزمـــة املاليـــة العامليـــة   

ممولــة مــن قبــل عمــادة الب ــع العلمــي جبامعــة ســلمان بــن عبــد العزيــز           -الســعودية 

 .اململكة العربية السعودية  –م 9759/م9755خالل عام 

تقلبات أسعار النفط العاملية وتسثري التضخم املسـتورد  علـى   " الباحع املشارك يف مشروم  -

واملمــول مــن مدينــة امللــف عبــد   " مســتويات األســعار احملليــة باململكــة العربيــة الســعودية   

 . باململكة العربية السعودية  م 9755العزيز للعلوم والتقنية خالل عام 
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واملمول "  لدراسة االقتصادية واالجتماعية حملافظة اخلرج ا" الباحع املشارك يف مشروم  -

 . اململكة العربية السعودية / م  9770/م9777من حمافظة اخلرج خالل عامي 

"  دراســـة  ليليـــة  -الصــادرات الســـعودية غـــري النفطيــة   " الباحــع املشـــارك يف مشـــروم   -

م 9770كـهر بدايـة مـن عـام      57واملمول من مدينة امللف عبد العزيز للعلوم والتقنية ملـدة  

  . اململكة العربية السعودية / 

 

 

 األردن   www.jordanzad.comكاتب يف موقع زاد األردن االلكرتوني   -

 األردن    www.balqa.netكاتب يف موقع البلقا نت اإللكرتوني  -

 

 

 ( ممتاز ) الل ة العربية   -

 ( جيد جدا ) الل ة االجنليزية  -

 

 

باململكــة ســعادة املهنــدس عبــداهلل فــايز الشــهري عميــد الكليــة التقنيــة بــوادي الدواســر           -

 .  7111000077 : جوال رقم  – السعودية العربية 

جامعــة األمــري ســطام بــن  –ســعادة الــدكتور خالــد اخلــثالن عميــد كليــة  دارة األعمــال   -

 .7111990950 :جوال رقم  –السعودية باململكة العربية عبدالعزيز  

جامعــة األمــري ســطام بــن  –سـعادة الــدكتور عبــداهلل الق طــاني عميــد الب ــع العلمــي    -

 .  7171995776  : جوال رقم –باململكة العربية السعودية  عبدالعزيز 

 األنشطة األخرى

 

 المعرفون 

 

 اللغات  

 

http://www.jordanzad.com/
http://www.balqa.net/
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كليـة العقبـة    –رئيس قسم العلـوم املاليـة واالداريـة     –يوس  أبو حجر  /سعادة الدكتور -

ــة  ــة   –اجلامعيــ ــاء التطبيقيــ ــة البلقــ ــة    –جامعــ ــة اهلامشيــ ــة األردنيــ ــوال  -اململكــ : جــ

7009140167 

ــر نـــور  /ســـعادة األســـتاذ الـــدكتور  - ــة األعمـــال   –عبدالناصـ ــان  –عميـــد كليـ جامعـــة عمـ

 7001000447: جوال   - اهلامشية األردنية ة اململكةاألهلي

جامعــة آل   –عميــد كليــة العلــوم املاليــة     –مجــال الشــراري   /ســعادة األســتاذ الــدكتور   -

 7006076007:  جوال  –اململكة األردنية اهلامشية  –البيت 

ــأل    - ــو تايـ ــدر أبـ ــعادة الـــدكتور بنـ ــة   –سـ ــة اجلامعيـ ــة العقبـ ــاء   –عميـــد كليـ ــة البلقـ جامعـ

  7001647047جوال  –اململكة األردنية اهلامشية   –التطبيقية 

 

 

 

 


