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 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 1224 حماسبة األردن العلوم اإلسالمية الدكتوراه
 1221 حماسبة األردن الريموك املاجستري
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 :الرتبة األكاديمية
 الجهة المانحة للرتبة تاريخ الحصول على الرتبة الرتبة االكاديمية

 جامعة البلقاء التطبيقية 5102-01-4 (ب)أستاذ مساعد 

   
   

 

 :الخبرات العملية
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 الى من
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 1229 1228 جامعة البلقاء التطبيقية (ب)مدرس فئة 
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 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 الى من
 1224 1229 جامعة البلقاء التطبيقية (أ)مدرس فئة 

-  1225 جامعة البلقاء التطبيقية (ب)أستاذ مساعد 
 _ 2019 جامعة البلقاء التطبيقية يةرئيس قسم احملاسبة ونظم املعلومات احملاسب

 

 (:المقبول للنشر/المنشور)االنتاج العلمي 
 تاريخ النشر المجلد العدد بلد النشر مكان النشر عنوان البحث

لعوامل المؤثرة على تسويات االستحقاق ا

دراسة تطبيقية على )الخاضعة لسيطرة اإلدارة 

الشركات الصناعية المساهمة المدرجة في 

 (عمان بورصة

المجلة األردنية 

 في إدارة األعمال
 1225 22 9 األردن

The Extent of Applying the Target 

Costing Method in the Jordanian 

Chemical Sector 

Research 

Academe of 

Social 

Science 

 بريطانيا

Vol.4 No.2 2014 

ثر تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية على ا

ة بين القيمة السوقية والقيمة تقليص الفجو

الدفترية ألسهم الشركات المساهمة العامة 

 األردنية

مجلة االقتصاد 

 والتنمية البشرية
 1227 - 21 الجزائر

أثر قواعد حوكمة الشركات على درجة الحيطة 

والحذر في القوائم المالية المنشورة في البنوك 

 التجارية األردنية

المجلة العربية 

 للمحاسبة
 1225 27 2 بحرينال

انعكاسات التحول من النظم التقليدية في تحميل 
 التكاليف لصالح نظام التكاليف على اساس النشاط

مجلة الفكر 
 المحاسبي

 1224 27 األول مصر

جودة تدقيق الحسابات قياسها، وأثر مبادئ 
من وجهة نظر مدققي )الحاكمية المؤسسية عليها

(الحسابات في األردن  
باحث رئيسي*  

 جامعة الزرقاء

 األردن

 _ العدد القادم
مقبول للنشر 

بتاريخ 
4/8/1221  

مدى االسترشاد بالبيانات الدولية لمهنة التدقيق 

والمتعلقة ببيئة أنظمة المعلومات المحوسبة من 

 قبل مكاتب تدقيق الحسابات العاملة في االردن

مجلة الفكر 

 المحاسبي
 - العدد القادم مصر

لنشر مقبول ل
1227 

The Impact of Implementing 

Enterprise Resource Planning (ERP) 

systems on Jordanian Industrial 

Companies’ Performance. 

جمعية الثقاقة من 
 أجل التنمية

 مصر

No.35 Vol.1    1222 

تقييم جودة تدقيق الحسابات في األردن والعوامل 
.دراسة ميدانية:المحددة لها  

امغة آل البيتج  1225 22 1 األردن 

مقدرة األرباح الحالية على التنبؤ بالتدفقات النقدية التشغيلية 

 المستقبلية في ظل ظاهرة إدارة األرباح 

 

المجلة األردنية 

 في إدارة األعمال

 األردن

 العدد القادم

- 
مقبول للنشر 

1228 

ق وفترة االحتفاظ  بالعميل يدقمكتب التاثر حجم 
د من ممارسة إدارة األرباحفي الح  

مجلة العلوم 
اإلدارية 

 واالقتصادية

 السعودية
 العدد القادم

- 
مقبول للنشر 

1228 

Changes in Accounting 

Conservatism in Pre- and Post- IFRS 

Adoption in Jordan 
 

Research 

journal of 

finance and 

accounting 

USA 

New issue 

_ 
Accepted for 

publishing 

2019 

 

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

Statement of Range 

of Jordanian Islamic 

Bank Observance of 

International Audit 

statements and their 

effect upon the 

AGBA 9
th 1221 ، اإلماراتجامعة عجمان 
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application of 

accounting system 
دور اإلفصاح والشفافية 

كأحد ركائز حوكمة 

الشركات في تحسين 

موثوقية ومالئمة المعلومات 

 .المحاسبية

التحديات والفرص -منظمات األعمال

 والتطلعات

 1225 لجامعيةكلية عمان ا -جامعة البلقاء التطبيقية

 :الرسائل الجامعية التي تم االشراف عليها
 التاريخ الجامعة  اسم الطالب عنوان الرسالة

موثوقية نظم المعلومات المحاسبية و 
أثرها على تحسين جودة المعلومات 

دراسة تطبيقية على الشركات ."المالية
الصناعية المساهمه العامة المدرجة 

 في بورصه عمان

 كلية عمان الجامعية -جامعة البلقاء التطبيقية دالرحمن خريسات  دمحم صبحي عب
 للعلوم المالية واإلدارية

1228 

أثر استخدام المحاسبة دور اإلفصاح 
االبتكارية على الربحية في ظل تطبيق 

دراسة  المنشأة،نظم تخطيط موارد 
 البنوك التجارية األردنية: تطبيقية

 كلية عمان الجامعية -التطبيقية جامعة البلقاء دانه صادق الناطور
 للعلوم المالية واإلدارية

1228 

 


