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 الـعـلـمـيـة المؤهالت
 

 تاريخ التخرج التخصص بلد التخرج اسم الجامعة الدرجـة

 2011 ) بتقدير امتياز(المحاسبة األردن جامعة عمان العربية دكتوراه
 2000 ) الثالث في التخصص(المحاسبة األردن األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية جستيرما

) األول في التخصص(المحاسبة األردن جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بكالوريوس  1998 
 

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

 جامعة البلقاء التطبيقية 15/11/2015 فئة )ب( مشاركستاذ أ
 جامعة البلقاء التطبيقية 15/11/2011 أستاذ مساعد فئة )ب(

 جامعة البلقاء التطبيقية 12/7/2011 مدرس فئة)أ(
 جامعة البلقاء التطبيقية 3/9/2007 )ب( مدرس فئة

 ةجامعة البلقاء التطبيقي 10/2/2002 )أ( مساعد فئة مدرس
 

 :الجوائز الممنوحة
 للجائزةالجهة المانحة  تاريخ الحصول على الرتبة الجائزة

 التطبيقية العلومجامعة  1998 األول في التخصص
 االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 2000 الثالث في التخصص

 جامعة البلقاء التطبيقية 2004 افضل مدرس
 

 الخبرات العملية:

 هة العملج الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الى من

 حتى األن 2002 جامعة البلقاء التطبيقية عضو هيئة تدريس

 2002 2001 جامعة االسراء محاضر غير متفرغ
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 هة العملج الوظيفة
 الفترة الزمنية

 الى من

 2001 1998 مطعم وحلويات زلوم رئيس قسم المحاسبة

 
 االنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(:

 تاريخ النشر المجلد لعددا بلد النشر مكان النشر عنوان البحث رقم

1 

أثر التطبيق اإللزامي لمعايير المحاسبة 

والتقرير المالي الدولية على ممارسات 

 إدارة األرباح بالشركات المساهمة األردنية

المجلة العلمية لجامعة الملك 

 فيصل)العلوم اإلنسانية واإلدارية(
 مقبول للنشر - - السعودية

2 
ة حقوق أثر جودة التدقيق على تكلف

 الملكية
 2019 15 1 األردن المجلة األردنية في إدارة األعمال

3 

دور تنافسية المنتجات  والموجودات غير 

الملموسة في هيكل رأس  المال للشركات 

 المساهمة العامة  األردنية

 2016 23 3 الكويت اإلداريةالمجلة العربية للعلوم 

4 

Corporate Social 

Responsibility and Market 

Value: Evidence from Jordan 

Journal of Financial 

Reporting and 

Accounting 

 2016 14 1 بريطانيا

5 

 أداءأثر عالقات الموردين والزبائن في 

: من خالل األردنيةالشركات الصناعية 

استخدام أداء سلسلة التوريد كمتغير 

 وسيط

اإلداريةمجلة دراسات: العلوم   2016 43 1 األردن 

6 
 دور جودة التقارير المالية في تحديد تكلفة

 حقوق الملكية
 2016 23 2 الكويت اإلداريةالمجلة العربية للعلوم 

7 
تقييم مدى مالئمة الدخل الشامل مقارنة 

 بصافي الربح لقياس العوائد السوقية
 2015 18 2 البحرين المجلة العربية للمحاسبة

8 

حديد دور ربحية ومديونية الشركة في ت

أثر مستوى اإلفصاح غير المالي على 

 القيمة السوقية

 2015 11 3 األردن األعمال إدارةفي  األردنيةالمجلة 

9 

نموذج مقترح لقياس استخدام المعلومات 

ة المحاسبية للتنبؤ باستمرارية األرباح كأدا

 لجودتها

 2015 11 3 األردن األعمال إدارةفي  األردنيةالمجلة 

10 

ت األرباح على القرار أثر توزيعا

االستثماري في ضوء جودة التقارير 

 المالية

 2015 2 1 األردن المجلة األردنية للعلوم االقتصادية

11 

مدى ادراك مدققي ديوان المحاسبة 

التخطيط في  ألهمية األردنيالحكومي 

 عمليه التدقيق

 2014 17 2 البحرين المجلة العربية للمحاسبة

12 

حاسبة المسؤولية أثر اإلفصاح عن م

االجتماعية على األداء المالي للشركات 

 األردنية الصناعية المساهمة العامة

 2014 41 2 األردن مجلة دراسات: العلوم اإلدارية

13 

دعم الرأي المهني للمدقق باستخدام 

تقنيات البحث عن البيانات في التنبؤ 

 بوجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية

 2014 10 2 األردن ية في إدارة األعمالالمجلة األردن

14 

العوامل المؤثرة في االبتكار في الشركات 

الصناعية والخدمية المساهمة العامة 

 "وجهة نظر محاسبية"األردنية 

 2014 41 2 األردن مجلة دراسات: العلوم اإلدارية

15 
دور اإلبداع في تعظيم األرباح المحاسبية 

 لألسهمومعدل نمو القيمة السوقية 
 2014 10 1 األردن المجلة األردنية في إدارة األعمال

16 
محاسبة المسؤولية االجتماعية على 

 األردن: حالة اإللكترونيةالمواقع 

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات 

 االقتصادية واإلدارية
 2014 22 2 فلسطين

 2013 21 2 فلسطينمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلفصاح عن االلتزام بتطبيق القواعد  17



3 

 

الخاصة حوكمة الشركات  اإلرشادية

 واثرها في قيمة الشركة

 االقتصادية واإلدارية

18 

محاسبة التكاليف المطبقة في  أنظمةتقييم 

ية على دراسة ميدان -الشركات الصناعية 

 المناطق الصناعية المؤهلة في األردن

 2013 17 3 مصر مجلة الفكر المحاسبي

19 

Degree of Disclosure and 

Conservatism in the Annual 

Financial Statements in 

Service and Industrial Public 

Shareholding Companies 

listed in Amman Stock 

Exchange 

European Journal of 

Business and 

Management 

 2013 5 25 أمريكيا

20 

دقيق التسويق على اثر مستوى تطبيق الت

أداء الشركات الصناعية األردنية 

 المساهمة العامة

 الجزائر مجلة االقتصاد والمجتمع

  

2010 

21 
العواملة المؤثرة على قرار مقدري دائرة 

 ضريبة الدخل والمبيعات

مجلة الجامعة اإلسالمية)سلسلة 

 الدراسات اإلنسانية(
 2010 18 1 فلسطين

 

 

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

The effect of 

compliance to 

mandatory 

disclosure on the 

extent of 

voluntary 

disclosure: case 

study 

 The 4th Annual 

Conference of Economic 

Forum of 

Entrepreneurship & 

International Business 

 2014 فرنسا

 
 :التي تم االشراف عليها الدكتوراهرسائل 

 التاريخ جامعةال اسم الطالب عنوان البحث
 2016 العلوم اإلسالمية العالمية بسام خليل عطاهلل بقيله اثر جودة التدقيق على تكلفة حقوق الملكية

ر القيمة االقتصادية المضافة والمؤشرات المالية مالئمة مؤشمدى 

التقليدية في قياس عوائد االسهم السوقية للشركات الخدمية 

دراسة تطبيقية المدرجة في بورصة عمان  

 2018 العلوم اإلسالمية العالمية ايمن حامد المصاروة

جودة االرباح على االداء الماليو أثر هيكل راس المال سينمحمد احمد محمد يا   2018 العلوم اإلسالمية العالمية 

 
 :رسائل الماجستير التي تم مناقشتها

 التاريخ الجامعة اسم الطالب عنوان البحث
أثر استخدام المحاسبة االبتكارية على الربحية في ظل تطبيق نظم 

دراسة تطبيقية: البنوك التجارية االردنية -تخطيط موارد المنشاة  
 2017 ء التطبيقيةالبلقا دانه صادق الناطور

مدى التزام البنوك التجارية العاملة بدولة الكويت بمتطلبات الرقابة 

 الداخلية وأثرها على االختبارات األساسية لدى المدققين الخارجين
 2017 ال البيت محمد هواش العتيبي

العالقة بين المخاطر المالية واألداء المالي في شركات التامين 

 االردنية
ل بهجت النسورأسماء بال  2017 البلقاء التطبيقية 
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 المقررات )المواد( الدراسية التي قمت بتدريسها:
 اسم المقرر )المادة(

 متقدمةمالية محاسبة 

 الدوليةواالبالغ المالي معايير المحاسبة 

 الدوليةمحاسبة ال

 المحاسبة اإلدارية

 (2محاسبة التكاليف)

 (1محاسبة التكاليف)

 )أموال، اشخاص( اتمحاسبة شرك

 محاسبة منشآت خاصة

 (2محاسبة مالية متوسطة)

 (1محاسبة مالية متوسطة)

 (2مبادئ المحاسبة)

 (1مبادئ المحاسبة)

 
 :الخدمة في الجامعة المهام اإلدارية الرئيسية خالل

 يةاء التطبيقلبلقاجامعة  في مسيةمقرر لجنة دراسة احتياجات الجامعة من التيار الكهربائي وكلفة إنشاء محطة توليد طاقة ش

 .جامعة البلقاء التطبيقيةعضو لجنة دراسة طلبات التعيين على مستوى 

 .قيةجامعة البلقاء التطبيعلى مستوى دراسة العروض المالية الواردة الى لجنة العطاءات المركزية  عضو لجنة

 جامعة البلقاء التطبيقيةفي  رة الصحندراسة جدوى اقتصادية إلنشاء محطة طاقة شمسية في حم عضو لجنة

 جامعة البلقاء التطبيقيةفي  دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء محطة فضائية عضو لجنة

 جامعة البلقاء التطبيقيةفي  دراسة انشاء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية عضو لجنة

 عضو لجنة تحقيق في جامعة البلقاء التطبيقية.

 .جامعة البلقاء التطبيقيةفي  الخطط الدراسة على مستوى كلية األعمال عضو لجنة تطوير

 .جامعة البلقاء التطبيقيةفي  عضو اللجنة االجتماعية على مستوى كلية األعمال

 .جامعة البلقاء التطبيقيةفي  ة على مستوى قسم المحاسبةيعضو لجنة تطوير الخطط الدراس

 .جامعة البلقاء التطبيقيةفي  قسم المحاسبةعضو لجنة معادلة المواد على مستوى 

 .جامعة البلقاء التطبيقيةفي  عضو اللجنة االجتماعية على مستوى قسم المحاسبة

 .جامعة البلقاء التطبيقيةفي  عضو اللجنة الثقافية على مستوى قسم المحاسبة

 .التطبيقية جامعة البلقاءفي  عضو لجنة دراسة طلبات التعيين على مستوى قسم المحاسبة

 


