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 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 الدكتوراه
بورسعيدجامعة   

 
 2013 احملاسبة مصر

 2004 اسبة احمل األردن املالية واملصرفية لومعاألكادميية العربية لل ماجستري 

 1998 احملاسبة األردن جامعة العلوم التطبيقية البكالوريوس
 

 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 جامعة البلقاء التطبيقية  26/1/2015 )ب( أستاذ مساعد
 جامعة البلقاء التطبيقية 2/2/2014 اذ مساعدبرتبة أست غحماضر متفر 

 جامعة البلقاء التطبيقية 15/9/2011 ماجستري -حماضر متفرغ
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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من

 اترخيه 9/2017 كلية عمان اجلامعية/جامعة البلقاء التطبيقية مساعد العميد لشؤون الدراسات العليا
 9/2016 9/2014 كلية عمان اجلامعية/جامعة البلقاء التطبيقية مساعد العميد للشؤون اإلدارية واملالية

 كلية عمان  –جامعة البلقاء التطبيقية  أستاذ جامعي
 اجلامعية للعلوم املالية واإلدارية

 اترخيه 9/2011

 

 
 عضوية اللجان التي شاركت بها:

 أسم اللجنة مهمة اللجنة التاريخ

يف جامعة  جملس كلية الدراسات العلياعضو  دراسات عليا 2017/2018
 البلقاء التطبيقية

2016/2017 
2015/2016 

 عضو جلنة الرايضية يف كلية عمان مهام رايضية

عضو اللجنة العليا إلدارة االنتخاابت يف   االشراف على العملية االنتخابية 2017/2018
 كلية عمان

سري االمتحان اإلشراف على 2017/2018 جلنة اإلشراف على امتحان املستوى  مقرر 
يف كلية عمان للطلبة املستجدين  

2017/2018 
2016/2017 

 مقرر جلنة اجلودة / قسم احملاسبة  ضمان اجلودة

 عضو جلنة الدراسات العليا يف كلية عمان دراسات عليا 2017/2018
اسة التعديالت على خطة عضو جلنة لدر  النظر يف اخلطة والتعديل  2017/2018

على مستوى  ماجستري ادارة األعمال
 جامعة البلقاء التطبيقية

النظر يف اخلطة والتعديل حسب متطلبات  2016/2017
 هيئة االعتماد

عضو جلنة لدراسة التعديالت على خطة 
قسم /ختصص نظم املعلومات احملاسبية 

 احملاسبة
 عضو جلنة اجلدول الدراسي/ كلية عمان  ول الدراسياجلدمناقشة كل ما يتعلق أبمور  2015/2016
عليا  دراسات 2017/2018 قسم احملاسبةعضو جلنة الدراسات العليا يف    

2014/2015 
2015/2016 

خدمة اجملتمع احمللي/كلية عمانعضو جلنة  التواصل مع اجملتمع احمللي  

يف كلية عمان ةاملكتبعضو جلنة  مناقشة كل ما يتعلق بعمل املكتبة 2015/2016  
يف كلية  ضمان اجلودة واالعتمادعضو جلنة  متابعة اجلودة واالعتماد 2015/2016

 عمان
حفظ اوراق الشامل ملرحلة جلنة  مقرر حفظ أوراق الشامل 2017/2018

يف كلية عماناملاجستري   

2014/2015 
2015/2016 
2017/2018 

ان حتقيق على مستوى عضو جلمقرر و  جلان حتقيق
يةالكل  
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عضو جلنة انتخاب ممثل الكلية يف جملس  االشراف على العملية االنتخابية 2017/2018
 اجلامعة

 مقرر جلنة املشرتايت املشرتايت اخلاصة بكلية عمان 2017/2018
جنة االجتماعية يف قسم احملاسبةللاعضو  املناسبات االجتماعية 2015/2016  

 

 

 للنشر(:المقبول   /) المنشور اإلنتاج العلمي

 
 بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

 

 التاريخ المجلد /العدد

العوامل المؤثرة على تسويات 
االستحقاق الخاضعة لسيطرة 
اإلدارة ) دراسة تطبيقية على 
الشركات الصناعية المساهمة 

(المدرجة في بورصة عمان  

 

المجلة األردنية في 

 -إدارة األعمال

 الجامعة األردنية

 2015  3، العدد  11مجلد ال األردن

محاسبة المسؤولية االجتماعية 
على المواقع اإللكترونية : حالة 

 األردن

مجلة الجامعة 
اإلسالمية 
للدراسات 
االقتصادية 
 واإلدارية

ن/غزةيفلسط ،  22المجلد  
  2العدد 

2014 

The Impact of IFRS 

Adoption on Audit Fees: 

Evidence from Jordan 

Accounting 

and 

Management 

Information 

Systems 

 .Vol. 13, No رومانيا
3  

2014 

أثر اإلفصاح غير المالي على 
الخصائص النوعية للمعلومات 

 المحاسبية
" دراسة تطبيقية على البنوك 
 المدرجة في بورصة عمان"

 

مجلة " دراسات 
في االقتصاد 

والتجارة 
 والمالية"

، العدد  6المجلد  لجزائرا
3  
 
 

       
2017 

 
 
 
 
 
 
 

Have the Companies Been 

Engaging in Earnings 

Management? 

Evidence from Jordanian 

Industrial 

International 

Journal of 

Business and 

Management 

 .Vol. 9, No كندا
2 

2014 

انعكاسات التحول من النظم التقليدية 

في تحميل التكاليف لصالح نظام 

ف على أساس النشاطالتكالي  

مجلة الفكر 

 المحاسبي
،  18المجلد  مصر

 1العدد 
2014 
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معايير التقارير المالية الدولية 
الخاصة بالمنشات الصغيرة 

 IFRS forوالمتوسطة الحجم )
SME'S) 

 –المجلة العلمية 
للدراسات 

 التجارية والبيئية

، العدد  5المجلد  مصر 
3  

2014 

Factors That Influence 

Non-financial Disclosures: 

Evidence from 

Jordan 

 

Research 

Journal of 

Finance and 

Accounting 

USA 

 

 

Vol.9, No.8 

 

2018 

The Impact of Good 

Corporate Governance 

practices on Financial 

Reporting Quality: 

Empirical Evidence from 

Jordanian listed Companies 

Journal of  

Corporate 

Ownership 

and Control 

Ukrania Volume 9, 

Issue 4 
2012 

     
 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركت بها:
 التاريخ مكان انعقاد المؤتمر/الندوة/ورشة العمل اسم المؤتمر/الندوة/ورشة العمل عنوان البحث
دور اإلفصاح 

والشفافية كأحد ركائز 
كمة الشركات في حو

تحسين موثوقية 
ومالئمة المحاسبية : 

 دراسة تطبيقية
 

 التحديات– األعمال منظمات(
، جامعة ( والتطلعات والفرص

البلقاء التطبيقية، كلية عمان 
 الجامعية

 2015 األردن

 

 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:

 
 لتدريسمكان ا العام الجامعي )المادة( أسم المقرر

 كلية عمان الجامعية 2007-2008/ 2009-2010 أساليب البحث العلمي 

 كلية عمان الجامعية 2011/2012 محاسبة حكومية

 2011/2012 تدقيق الحسابات

2013/2014 

 كلية عمان الجامعية

 2012/2013 النظرية المحاسبية

2014/2015 

2016/2017 

 كلية عمان الجامعية

 2011/2012 محاسبة الشركات

2013/2014 

2016/2017 

 كلية عمان الجامعية

 كلية عمان الجامعية 2017/2018 معايير تدقيق دولية

 –كلية عمان الجامعية  2013/2014 (1مبادئ محاسبة )
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2015/2016 

2016/2017 

جامعة العلوم اإلسالمية 

 العالمية

 كلية عمان الجامعية  2007/2008 (2مبادئ محاسبة )

 2004/2005 (1لحاسوب في المحاسبة )تطبيقات ا

2005/2006 

2006/2007 

2011/2012 

2012/2013 

2015/2016 

 كلية عمان الجامعية

 2014/2015 (2تطبيقات الحاسوب في المحاسبة )

2015/2016 

 كلية عمان الجامعية

 كلية عمان الجامعية 2015/2016 مشكالت وحاالت محاسبية معاصرة

 2011/2012 المحاسبة األدارية

2012/2013 

2013/2014 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

 كلية عمان الجامعية

 2011/2012 محاسبة التكاليف

2012/2013 

2013/2014 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

 كلية عمان الجامعية

 

 2014/2015 موضوعات خاصة في المحاسبة

2015/2016 

 كلية عمان الجامعية

 

 2016/2017  المتقدمة)ماجستير( المحاسبة األدارية

2017/2018 

 

كلية عمان  /ماجستير

 الجامعية

 

 2015/2016 محاسبة التكاليف المتقدمة )ماجستير(

2017/2018 

كلية عمان  /ماجستير

 الجامعية

 

 

 

 

 على رسائل الماجستير او الدكتوراه: اإلشراف
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

علومات المالية الحكومية أثر تطبيق نظام إدارة الم

 على جودة التقارير المالية

 دراسة حالة : وزارة المالية األردنية

 

  تم مناقشة الطالب

قياس التحفظ المحاسبي وأثره على جودة التقارير 

 المالية 

 دراسة تحليلية :البنوك التجارية األردنية

  تم مناقشة الطالبة

إلفصاح أثر سياسة التحفظ المحاسبي على جودة ا

 المحاسبي 

  انتظار تحديد موعد مناقشة
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دراسة تحليلية : شركات التأمين المستهمة العامة 

 األردنية

 

 أثر اإلفصاح غير المالي على جودة التقارير المالية

دراسة تحليلية : الشركات الصناعية المساهمة 

 العامة األردنية

  كتابة الرسالة

 ا:رسائل الماجستير التي قمت بمناقشته
 أسم الطالب الجامعة عنوان الرسالة

أثر إطار الرقابة الداخلية وفق مقررات اللجنة الراعية 

 للمنظمات على تخفيض المخاطر غير النظامية

 دراسة ميدانية: البنوك التجارية األردنية

جامعة البلقاء 

كلية /التطبيقية

 عمان الجامعية

 دعاء حسين ابوعساف

في القطاع الحكومي االردني أثر تطبيق اساس االستحقاق 

 على جودة التقارير المالية

دراسة ميدانية : المؤسسات الخاضعة لقانون موازنات 

 الوحدات الحكومية

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 محمد راتب عبيدات

 أثر رأس المال الفكري على ربحية البنوك في األردن

ي بورصة عماندراسة ميدانية:البنوك المدرجة ف  

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 نور احمد الصمادي

موثوقية نظم المعلومات المحاسبية وأثرها على تحسين جودة 

 المعلومات المالية

دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 المدرجة في بورصة عمان

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 امعيةعمان الج

 محمد صبحي حريسات

تطوير نموذج لقياس اداء الشركات باالعتماد على نظام التقييم 

 المصرفي األمريكي

 دراسة تطبيقية على شركات الوساطة المالية األردنية

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 مرام المستريحي

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

تقديم محاضرات مجانية لطلبة قسم المحاسبة 

  لتهيئتهم المتحان الكفاءة الجامعية

 2014بشكل سنوي اعتباراً من العام   رئيسي

 2017/2018  تقديم مساقات دراسية مجانية

 تاريخهولغاية  1/1/2014اعتباراً من  مدقق مالي ابوريشه الخيريةجمعية 

 .م2018/  7/  20سيرة الذاتية لغاية تاريخ     مالحظة: ال


