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 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 28629 الرقم الوظيفي ليث أكرم مفلح القضاة االسم
 استاذ مساعد  ) ب (  الحالية رتبة العلميةال

القسم  كلية عمان اجلامعية  العملمكان 

 األكاديمي
 احملاسبة ونظم املعلومات احملاسبية 

التخصص           حماسبة    التخصص العام

 الدقيق
  المجال المعرفي حماسبة 

الهاتف    العمل هاتف

 الخلوي
0779872376 

 البريد االلكتروني
al_qudah2006@yahoo.com 

 

 dr-Laith@bau.edu.jo 

 

 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 الدكتوراه
 جامعة العلوم اإلسالمية العاملية

 
 2014/ 6شهر  احملاسبة األردن

5شهر  الدوليةاسبة احمل ماليزاي جامعة أواترا املاليزية ماجستري  /2007 
6شهر  احملاسبة األردن جامعة آل البيت البكالوريوس /2005 

 

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

 جامعة البلقاء التطبيقية  4/10/2015 )ب( أستاذ مساعد
41 برتبة أستاذ مساعد غحماضر متفر   جامعة البلقاء التطبيقية 9/2014/

 جامعة البلقاء التطبيقية 16/1/2013 ماجستري -مدرس فئة )ب(
 جامعة البلقاء التطبيقية 17/9/2007 ماجستري -حماضر متفرغ

 

 

 شخصية

mailto:al_qudah2006@yahoo.com
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 :الخبرات العملية
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من

كلية عمان اجلامعية   -جامعة البلقاء التطبيقية مساعد العميد لشؤون التخطيط والتطوير واجلودة
 للعلوم املالية واإلدارية

2018-9  حىت اترخيه 

كلية عمان اجلامعية   -جامعة البلقاء التطبيقية رئيس قسم احملاسبة ونظم املعلومات احملاسبية
 للعلوم املالية واإلدارية

2016-9  2017-9  

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

 حىت اترخيه 2007-9

 
 عضوية اللجان التي شاركت بها:

 أسم اللجنة مهمة اللجنة التاريخ

عضو جلنة التدريب امليداين على مستوى  التدريب امليداين 2019/2018
 الكلية 

 عضو جلنة اجلودة على مستوى الكلية مهام اجلودة 2019/2018
عضو اللجنة االستشارية للدورات على  مهام اإلشراف على الدورات 2019/2018

 مستوى الكلية
 عضو جلنة التحقيق مع الطلبة جلان حتقيق 2018/2017
 عضو جلنة الرايضية يف كلية عمان مهام رايضية 2018/2017
ى سري االمتحاناإلشراف عل 2018/2017 عضو جلنة اإلشراف على امتحان املستوى  

 للطلبة املستجدين يف كلية عمان
عضو جلنة التدريب امليداين على مستوى  التدريب امليداين 2018/2017

 القسم
عضو جلنة البحث العلمي على مستوى  البحث العلمي 2018/2017

 القسم
بات النظر يف اخلطة والتعديل حسب متطل 26/3/2017

 هيئة االعتماد
عضو جلنة لدراسة التعديالت على خطة 

ختصص احملاسبة على مستوى جامعة البلقاء 
 التطبيقية

النظر يف اخلطة والتعديل حسب متطلبات  13/6/2017
 هيئة االعتماد

عضو جلنة لدراسة التعديالت على خطة 
ختصص نظم املعلومات احملاسبية على 

ةمستوى جامعة البلقاء التطبيقي  
 عضو جملس كلية يف كلية عمان مناقشة كل ما يتعلق أبمور الكلية  2017/2016
 عضو جلنة الدراسات العليا يف كلية عمان دراسات العليا  2017/2016
 عضو جلنة تدقيق العالمات يف كلية عمان تدقيق العالمات 2017/2016
انعضو جلنة البحث العلمي يف كلية عم البحث العلمي 2017/2016  
 عضو جلنة اخلطط الدراسية يف كلية عمان اخلطط الدراسية 2017/2016
 عضو جلنة الرايضية يف كلية عمان مهام رايضية 2017/2016
 عضو جلنة التدريب امليداين يف كلية عمان التدريب امليداين 2017/2016
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 عضو جلنة املعادالت يف كلية عمان معادلة املواد الدراسية 2017/2016
عضو جلنة ضمان اجلودة واالعتماد يف كلية  ضمان اجلودة واالعتماد 2017/2016

 عمان
ان حتقيق على مستوى الكليةعضو جل جلان حتقيق 2017/2016  
القسممناقشة كل ما يتعلق أبمور  2017/2016  رئيس مجيع جلان القسم 
 مقرر جلنة املشرتايت املشرتايت اخلاصة بكلية عمان 2016/2015
 عضو جلنة التحقيق مع الطلبة جلان حتقيق 2016/2015
عضو جلنة حتقيق مع شركة النظافة يف كلية  تدقيق يف املطالبات املالية 13/9/2015

 عمان
 عضو جلنة التحقيق مع الطلبة جلان حتقيق 2015/2014

عضو جلنة معادلة املواد الدراسية يف قسم  معادلة املواد الدراسية لغاية اآلن /2014
اسبةاحمل  

 عضو جلنة االجتماعية يف قسم احملاسبة املناسبات االجتماعية 2015/2014
 تدقيق األسئلة 2013

 
 

 عضو جلنة تدقيق أسئلة امتحاانت الشامل

2201 / 1201 مقرر جلنة انتخاابت جملس الطلبة يف قسم  انتخاابت الطلبة 
 احملاسبة ونظم املعلومات احملاسبية

 

 المقبول للنشر(:  /شور) المن اإلنتاج العلمي

 
 بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

 

 التاريخ المجلد /العدد

أثر الرقابة الداخلية وفق مقررات 

( على تحليل COSOلجنة )

 5C'Sمخاطر االئتمان وفق منهج 

 في البنوك التجارية األردنية

المجلة األردنية في 

 -إدارة األعمال

 الجامعة األردنية

(، العدد 13)المجلد  األردن

-497(، ص.4)

529 

2017 

مقدرة األرباح الحالية على 

التنبؤ بالتدفقات النقدية 

التشغيلية المستقبلية في ظل 

 ظاهرة إدارة األرباح 

"دراسة تطبيقية على الشركات 

الصناعية والخدمية المساهمة 

العامة األردنية المدرجة في 

 بورصة عمان" 

 

المجلة األردنية في 

 -مالإدارة األع

 الجامعة األردنية

 

 

 

 

 

 

(، العدد 14المجلد ) األردن

-179(، ص. 2)

196 

2018 

أثر حجم مكتب التدقيق وفترة 

االحتفاظ بالعميل في الحد من 

 –ممارسة إدارة األرباح 

دراسة تطبيقية على الشركات 

الصناعية المساهمة المدرجة 

 في بورصة عمان

مجلة العلوم اإلدارية 

معة جا -واالقتصادية

 القصيم

(، العدد 10المجلد ) السعودية

-171(، ص.2)

205 

 

 

 

 

2017 
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أثر قواعد حوكمة الشركات على 

درجة الحيطة والحذر في القوائم 

المالية المنشورة في البنوك 

 ةالتجارية األردني

المجلة العربية 

 للمحاسبة
(، العدد 18المجلد ) البحرين

 121-91.ص، (1)
2015 

 

لية أثر محاسبة المسؤو

االجتماعية على مقومات اإلدارة 

 المتكاملة 

دراسة حالة: شركة توليد 

 الكهرباء المركزية األردنية

مجلة كلية التجارة 

 -للبحوث العلمية

 جامعة اإلسكندرية

(، العدد 54المجلد ) مصر

-265(، ص. 2)

305 

2017 

أثر منهج التدقيق القائم على 

مخاطر األعمال على جودة التدقيق 

دراسة تطبيقية على   -يالداخل

 البنوك التجارية األردنية

 

مجلة كلية التجارة 

 -للبحوث العلمية

 جامعة اإلسكندرية

(، العدد 55المجلد ) مصر

-163 ، ص.(2)

201 

2018 

معايير التدقيق الدولية وأثرها 

على استقطاب االستثمارات 

األجنبية في الشركات المساهمة 

 العامة األردنية

ة على القطاعين "دراسة تطبيقي

 الصناعي والخدمي"

معهد اإلدارة  مجلة اإلداري

 العامة

 

 سلطنة ُعمان

(، 38المجلد )

(، 145العدد)

178-121ص.  

2016 

 

The Implementing 

Activity-based Costing 

Technique and Its 

Impact on Profitability: 

A Study of Listed 

Manufacturing 

Companies in Jordan 

International 

Journal of 

Economics and 

Financial 

Issues 

Turkey 

 

 

7(2), 271-276 

2017 

أثر تطبيق معيار المحاسبة 

المعيار ( و32الدولي رقم )

 التقارير المالية إلعدادالدولي 

( على عرض القوائم 7رقم )

المالية في البنوك اإلسالمية 

 األردنية

مجلة الفكر 

جامعة  -المحاسبي

 شمس عين

(، 21المجلد ) مصر

(، ص. 1العدد)

159-195  

2017 

The Effect of the Global 

Financial Crisis on the 

Level of Accounting 

Conservatism in 

Commercial Banks: 

Evidence from Jordan 

International 

Journal of 

Business and 

Management 

 

Canadian 12(2),151-159 2017 

 

 

 

 

 مدى اعتماد المدقق الخارجي على

أعمال المدقق الداخلي في ظل 

تطبيق نظم تخطيط موارد المنشآت 

 من وجهة نظر المدقق الخارجي

 

-مجلة الفكر المحاسبي

 جامعة عين شمس

(، 19المجلد ) مصر

-381(، ص.4العدد)

423 

2015 

 

 

 

 

 

إدارة مخاطر السيولة النقدية 

وأثرها على أداء القطاع المصرفي 

التجاري في ظل المعايير الدولية ) 

دراسة تطبيقية على البنوك 

 التجارية األردنية(

مجلة دراسات في 

االقتصاد والتجارة 

 والمالية 

(، 6المجلد ) الجزائر

-107(، ص. 1العدد)

154 

2017 
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العوامل المؤثرة على القيمة 

السوقية لألسهم: دراسة تطبيقية 

مسحية على القطاعات المدرجة 

 في بورصة عمان

مجلة االقتصاد و 

 – التنمية البشرية

 (2جامعة البليدة )

 الجزائر

 

 

(، العدد 8المجلد )

228-216(، ص. 2)  

2017 

أثر ممارسات إدارة الموارد 

البشرية في التطوير اإلداري في 

 وزارة الصناعة والتجارة األردنية

 

 

مجلة دراسات في 

االقتصاد والتجارة 

 والمالية

(، العدد 7المجلد ) الجزائر

.214-171(، ص.1)  

2018 

لقياس ( Basuتطوير نموذج )

التحفظ المحاسبي لألرباح في 

 ة األردنيةالبنوك التجاري

 -مجلة دراسات 

 -العلوم اإلدارية 

 الجامعة األردنية

(، 43المجلد ) األردن

(، 1العدد)

 530-511ص.
 

2016 

للنسب أثر أدوات التحليل المالي 

المالية المرتبطة باالستثمار 

 -للسهمعلى القيمة السوقية 

شركات تطبيقية على دراسة 

األردنية مينأالت  

مجلة األبحاث 

جامعة  -االقتصادية

 (2البليدة )

 

 

 

(، العدد 9المجلد ) الجزائر

52-29(،ص.11)  

2014 

The Extent of 

Applying the Target 

Costing Method in the 

Jordanian Chemical 

Industry Sector 

International 

Journal of 

Management 

Sciences 

USA 

 

 

 

 

 

Vol. 4, No. 2 2014 

The Factors that affect 

shares’ Return in 

Amman Stock Market 

INTERDISCIP

LINARY 

JOURNAL OF 

CONTEMPOR

ARY 

RESEARCH 

IN BUSINESS 

UK VOL 4, NO 6 2012 

 

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

المحاسبة اإلبداعية 
وأثرها على المحتوى 

لتقرير  اتيألمعلوم
مدقق الحسابات من 
وجه نظر مستخدمي 

 القوائم المالية 
 

 التحديات– األعمال منظمات(
، جامعة ( والتطلعات والفرص

البلقاء التطبيقية، كلية عمان 
 الجامعية

عمان  –المملكة االردنية لهاشمية   27/4/2015 

 بعنوان "ندوة 

Computer 

Assisted Audit 

Techniques – 

IDEA 

SCINTAS 

Technologies 

Center in 

Malaysia 

 

 جامعة أوتارا الماليزية

 

27 May 

2006 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/275
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/275


6 

 

 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:

 
 مكان التدريس العام الجامعي )المادة( أسم المقرر

 كلية عمان الجامعية 2007-2008 )دبلوم(محاسبة مالية باللغة اإلنجليزية 

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

  /2009-2010/ 2008-2007 محاسبة حكومية

2010-2011 

 كلية عمان الجامعية

-2010  2009-2010/ تدقيق الحسابات

20112012-2011/  / 2013-

2014/2014-2015 

 ن الجامعيةكلية عما

 كلية عمان الجامعية 2015-2014 المحاسبة اإلسالمية

 كلية عمان الجامعية 2015-2014/2014-2013 النظرية المحاسبية

-2010  2009-2010/ محاسبة البنوك

20112012-2011/  / 2013-

2014/2014-2015 

 كلية عمان الجامعية

-2010  2009-2010/ محاسبة الشركات

20112012-2011/  / 2013-

2014/2014-2015 

 كلية عمان الجامعية

   /2011-2010  2009-2010/ معايير تدقيق دولية

2013-2014 

 كلية عمان الجامعية

 (1مبادئ محاسبة )

 

 

 

/2010-2009  2010-

20112012-2011/  / 2013-

2014/2014-2015 

 –كلية عمان الجامعية 

جامعة العلوم اإلسالمية 

 العالمية

 /  /2011-20112012-2010 (2ة )مبادئ محاسب

2013-2014/2014-2015 

 –كلية عمان الجامعية 

جامعة العلوم اإلسالمية 

 العالمية

 /  /2011-20112012-2010 (1تطبيقات الحاسوب في المحاسبة )

2013-2014/2014-2015 

 كلية عمان الجامعية

 مان الجامعيةكلية ع /2011-20112012-2010 (2تطبيقات الحاسوب في المحاسبة )

 كلية عمان الجامعية 2014-2013 /  2011-2012 مشكالت وحاالت محاسبية معاصرة

 كلية عمان الجامعية 2011-2010 / 2010-2009 التدريب الميداني

 كلية عمان الجامعية 2011-2010 / 2010-2009 مشروع التخرج

 

كلية عمان  /ماجستير 2017/2018 محاسبة ضريبية متقدمة 

 معيةالجا

 

دراسات خاصة في نظم المعلومات 

 المحاسبية

 كلية عمان الجامعية 2017/2018

 

 على رسائل الماجستير او الدكتوراه: اإلشراف
 التاريخ المرحلة عنوان الرسالة

أثر إطار الرقابة الداخلية وفق مقررات اللجنة 

الراعية للمنظمات على تخفيض المخاطر غير 

 النظامية 

 3/2018شهر  تمت المناقشة
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: البنوك التجارية األردنيةدراسة ميدانية  

 الطالبة: دعاء أبو عساف

 

اثر تطبيق الحاكمية المؤسسية في جودة التقارير 

 الدور المعدل لنظم تخطيط موارد المنشآت :المالية

 األردنية التجارية البنوكميدانية: دراسة 

 الطالبة: علياء زعل المجالي

  كتابة الرسالة

ودة التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر نظم أثر ج

المعلومات المحاسبية: الدور المعدل رأس المال 

 البشري

 "دراسة ميدانية: البنوك التجارية األردنية"

 الطالب: فراس نواف برهوم

 

 2018، 12شهر  تمت المناقشة

أثر سياسات تدقيق أمن المعلومات في الحد من 

 ةمخاطر نظم المعلومات المحاسبي

دراسة ميدانية: المؤسسات الحكومية المستقلة 

 األردنية

 الطالبة: شهناز خليفات

  كتابة الرسالة

حوكمة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين 

 الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

 "دراسة ميدانية: البنوك التجارية األردنية"

 الطالب: محمد العواملة

  كتابة الرسالة

 

 الماجستير التي قمت بمناقشتها:رسائل 
 أسم الطالب الجامعة عنوان الرسالة

أثر تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية على المخاطر الغير 

 النظامية في البنوك األردنية

آل البيت          محمد عدنان مرعي 

مدى التزام الشركات الصناعية الكويتية بالمعايير البيئية من 

رجيوجهة نظر المدقق الخا  

 نهار سعد المطيري آل البيت

على ( 19معيار المحاسبة الدولي رقم )متطلبات تطبيق  أثر

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المستفيدين من خدمات 

 الكويتية

 

 خالد العجمي احمد عبد هللا آل البيت

أثر نظم المعلومات المحاسبية على جودة التدقيق الضريبي 

ضريبة الدخل في األردن من وجهة نظر مدققي  

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 حمزة درويش األقرع

 

 

أثر مقررات اللجنة الراعية للمنظمات في الحد من غسل 

 األموال بالمؤسسات المالية األردنية

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 الكريم عربيات آالء عبد

دراسة تطبيقية على  –ت على أتعاب التدقيق أثر تكلفة المعامال

 البنوك المدرجة في بورصة عمان

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 أمل صادق شفيق حسين

أثر اإلجراءات المتبعة  في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على 

 كفاءة تحصيل الضرائب المستحقة

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 جامعيةعمان ال

 شذى يوسف أبو مارية

أثر اإلفصاح غير المالي على جودة التقارير المالية دراسة 

 تحليلية: الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 عبدهللا نصر السعود

أثر تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على جودة 

دراسة حالة: وزارة المالية األردنية -قارير الماليةالت  

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

 عمان الجامعية

 محمد محمود الجالودي

 

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

تقديم محاضرات مجانية لطلبة قسم المحاسبة 

  معيةلتهيئتهم المتحان الكفاءة الجا

 2013بشكل سنوي اعتباراً من العام   رئيسي

 2015- 2014اعتباراً من العام   تقديم مساقات دراسية مجانية
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 التاريخ نوع المشاركة اسم المشاركة
ولغاية  1/1/2016اعتباراً من  عضو لجنة مجتمعية جمعية منارة اإلبداع والمبدعين في عجلون

31/12/ 2016 

 2017عام باراً من بداية اعت لجنة مجتمعيةعضو  عضو في مبادرة عجلون بعيون شبابها 

المشاركة في أنشطة قسم الشباب حول  مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة

 دهوالريا  المهارات القيادية

 2017خالل سنة 

 

 .م2019 /03 /1مالحظة: السيرة الذاتية لغاية تاريخ     
 هات العاملة بمركز الجامعة.تعدل في نهاية كل عام من خالل مركز التطوير وضمان الجودة لكافة الج

 وللكليات خارج المركز من خالل مكاتب الجودة في كل كلية.

 


