
 

                     

 

 
 مركز التطوير وضمان اجلودة                                            جامعة البلقاء التطبيقية

 

                                                          
 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم

الدكتور أحمد 

علي سالم 

 بواعنه

 

 11599 الرقم الوظيفي

 حماضر متفرغ برتبة أستاذ مساعد الرتبة العلمية الحالية

 العملمكان 
/ جامعة البلقاء التطبيقية 

 احملاسبة والنظم احملاسبية  القسم األكاديمي كلية عمان اجلامعية

  المجال المعرفي حماسبة التخصص الدقيق        احملاسبة           التخصص العام
 07772278172 الخلويالهاتف   العمل هاتف

 البريد االلكتروني

Ahmadbawaneh@bau.edu.jo 
ahmedbawaneh@yahoo.com   

 

 

 المؤهالت الـعـلـمـيـة
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 4102 احملاسبة لبنان جامعة اجلنان دكتوراه
 4112 االدارة املالية االردن االكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية اجستريامل

 4112 احملاسبة االردن االكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية دبلوم عايل
 4111 احملاسبة االردن جامعة اربد األهلية  البكالوريوس

 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة لحصول على الرتبةتاريخ ا الرتبة االكاديمية

 جامعة البلقاء التطبيقية  
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 :الخبرات العملية

عمان كلية  – محاضر متفرغعضو هيئة تدريس برتبة 
ونظم المعلومات  قسم المحاسبة – المالية واإلدارية للعلوم

من تاريخ  البلقاء التطبيقيةجامعة المحاسبية ، 
 اآلنحتى  م31/9/0235

   

عمان كلية  – محاضر غير متفرغهيئة تدريس برتبة و عض
ونظم المعلومات  قسم المحاسبة – المالية واإلدارية للعلوم

م 0232للعام الدراسي  البلقاء التطبيقية، جامعة  المحاسبية
 م0235/

   

  كلية  – مساعدعضو هيئة تدريس برتبة أستاذ
إربد  قسم المحاسبة ، جامعة – العلوم المالية واإلدارية

تاريخ حتى  م3/9/0232من تاريخ  األهلية
 .م3/9/0235

 

   

  مساعد مدير مراقبة على الوزارات  –ديوان المحاسبة األردني
 م1228 / 1 / 21من تاريخ  ألردنيةاوالدوائر الحكومية الرسمية 

 .م1225/  9/  20ولغاية 
 

   

 القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية- 
 -م 1222/  22ألردن، من تاريخ  محاسب، عمان، ا

  .م1222/  22
 

 

   

    
    

    

 

 (:المقبول للنشر/المنشور)االنتاج العلمي 

اعبحوث اعينشورة: تناج  اعلمي  ال : اواًل    

اعجهة اعا   اعيجمد اعلدد اعيجمة عنوان اعبحث اعرقم 
 تصدرهج 

تجريخ  اعبمد
 اعنشر

ترتيب  وصف اعيجمة 
 اعبجحث

          

جامعة عين  -كلية التجارة -بناء نموذج لقياس أثر التخطيط االستراتيجي على الربحية في البنوك األردنية، مجلة الفكر المحاسبي
م1225شمس، الجمهوري العربية المصرية، العدد الثاني، المجلد،   

وارد المنشآت من وجهة نظر المدقق أعمال المدقق الداخلي في ظل تطبيق نظم تخطيط م مدى اعتماد المدقق الخارجي على
 ديسمبر ، المجلد،رابعجامعة عين شمس، الجمهوري العربية المصرية، العدد ال -كلية التجارة -مجلة الفكر المحاسبيالخارجي، 

.م1225  
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  :المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها

:اعيؤتيرات اعلميية : التناج  اعلمي  : ثجتنيًج   

عيجمةا عنوان اعيؤتير اعرقم  اعجهة اعا   اعيجمد اعلدد 
 تصدرهج 

تجريخ  اعبمد
 اعنشر

وصف 
 اعيجمة 

ترتيب 
 اعبجحث

  باستخدام برمجية  اإلحصائيدورة التحليلSPSS,  للفترة ,جامعة آل البيت ,يةهيئة التدريسالعضاء أ مركز تطوير 
 .0229\2\09 إلى 0229\1\05من 

 مج التدقيق باستخدام برنا(IDEA 7) م0231-29-22م إلى 0231-29-20، مركز ديوان المحاسبة، األردن، للفترة من. 
  29-39م إلى 0230-29-31تدقيق الحساب الختامي لقانون الموازنة العامة، مركز ديوان المحاسبة، األردن، للفترة من-

 .م0230
 م0233-20-31م إلى 0233-20-20لفترة من مدخل إلى التدقيق الحكومي، مركز ديوان المحاسبة، األردن، ل. 

 لفترة إعداد القوائم المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية، جمعية المحاسبين االردنيين، األردن، ل
 .م0229-30-32م إلى 0229-30-20من 

 ،م0229-21-20م إلى 0229-20-00للفترة من  التحليل المالي المتقدم، معهد الدراسات المصرفية، األردن. 
  م0229-20-30م إلى 0229-20-32تحليل مخاطر التدقيق، معهد الدراسات المصرفية،األردن، للفترة من. 
  م0220-20-39م إلى 0220-20-30كيفية توجيه الموظف الجديد، مركز ديوان المحاسبة، األردن، للفترة من. 

 برمجية  دورة التحليل األحصائي باستخدامSPSS,  21-00م إلى 0222-21-30للفتره من  عمان،, األمل والتطويرمركز-
 .م0222

 م1221 -1 – 7 -م 1221 - 1-0 من للفترة. المتقدمة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، المحاسبة نظرية. 
 0229\1\05من  للفترة ,جامعة آل البيت ,يةهيئة التدريسالء عضاأ مركز تطوير  ,SPSSدورة التحليل األحصائي باستخدام برمجية 

 .0229\2\09 إلى
  التدقيق باستخدام برنامج(IDEA 7) م0231-29-22م إلى 0231-29-20، مركز ديوان المحاسبة، األردن، للفترة من. 

 م0230-29-39م إلى 0230-29-31 تدقيق الحساب الختامي لقانون الموازنة العامة، مركز ديوان المحاسبة، األردن، للفترة من. 
  م0233-20-31م إلى 0233-20-20مدخل إلى التدقيق الحكومي، مركز ديوان المحاسبة، األردن، للفترة من. 

 20ن لفترة مإعداد القوائم المالية بموجب المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية، جمعية المحاسبين االردنيين، األردن، ل-
 .م0229-30-32م إلى 30-0229

  م0229-21-20م إلى 0229-20-00التحليل المالي المتقدم، معهد الدراسات المصرفية، األردن، للفترة من. 
  م0229-20-30م إلى 0229-20-32تحليل مخاطر التدقيق، معهد الدراسات المصرفية،األردن، للفترة من. 
 م0220-20-39م إلى 0220-20-30لمحاسبة، األردن، للفترة من كيفية توجيه الموظف الجديد، مركز ديوان ا. 

  دورة التحليل األحصائي باستخدام برمجيةSPSS,  م0222-21-00م إلى 0222-21-30للفتره من  عمان،, األمل والتطويرمركز. 
 م1221 -1 – 7 -م 1221 - 1-0 من للفترة. المتقدمة، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، األردن، المحاسبة نظرية. 
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:الكتب المنشورة  

 عدد الصفحات سنة النشر دار النشر عنوان الكتاب

ال يوجد   - - - 

 :الجوائز التي تم الحصول عليها
 التاريخ الجهة المانحة للجائزة اسم الجائزة

-- --  ال يوجد

 

 :براءة االختراع

خالتاري جهة التسجيل عنوان براءة االختراع  

 - - ال يوجد

 

 

 :الدراسية التي قمت بتدريسها( المواد)المقررات 
 مكان التدريس العام الجامعي (المادة)اسم المقرر 

  تدقيق الحسابات
 

 

  

 محاسبة المنشآت
 

  

   مشروع)مشكالت وحاالت محاسبية معاصرة 

   تطبيقات الحاسوب في المحاسبة

   تطبيقات الحاسوب في المحاسبة

   (.0)دئ محاسبة مبا

   (.0ألفا ) 

   (.3)مبادئ محاسبة 

   الضريبيةمحاسبة ال

   .محاسبة الشركات

   المعايير المحاسبة الدولية إلعداد التقارير المالية

   مالية خاصةمحاسبة 

  .الحكوميةالمحاسبة 
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 :االشراف على رسائل الماجستير او الدكتوراه
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

 - - -
 - - -
   

 

 :الخبرات في مجال خدمة المجتمع المحلي
 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة

   

 

 
  

   
   
   
   
   
   
   

 

 .م4109  /  01 / 42السيرة الذاتية لغاية تاريخ      : مالحظة
 .ة الجهات العاملة بمركز الجامعةتعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكاف

 .وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية

 


