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السنة

الجامعة

الدرجة

التخصص

الدولة

الدكتوراه

محاسبة

األردن

االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 2006/2005

ماجستير

محاسبة ومالية

األردن

االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 1998/1997

دبلوم عالي

مصارف إسالمية

األردن

االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 1997/1996

بكالوريوس

محاسبة

سوريا

جامعة حلب

1995/1994

الثانوية العامة

الفرع العلمي

األردن

مدرسة الرمثا الثانوية

1991/1990

الخبرات العملية:
المكان

الوظيفة \ الرتبة العلمية مكان العمل

الفترة (من ـ إلى)

مدقق داخلي

وزارة النقل

عمان ـ األردن 1995/5/14ـ 1997/9/22

مدرس

جامعة جرش األهلية

جرش ـ األردن 1998/10/1ـ 2006/9/30

أستاذ مساعد

جامعة جرش األهلية

جرش ـ األردن 2007/4/14 - 2006/10/1

أستاذ مساعد

األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية /صنعاء ـ اليمن  2007/4/15ـ 2008/10/30
جامعة العلوم والتكنولوجيا

أستاذ مساعد

جامعة اربد األهلية

األردن

 2008/10/1ـ 2010/8/30

أستاذ مساعد

جامعة عجلون الوطنية

األردن

 2010/9/1ـ 2013/3/25

أستاذ مشارك

جامعة عجلون الوطنية

األردن
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2013/3/25

حتى اآلن

األبحاث المحكمة المنشورة والمقبولة للنشر في دوريات محكمة

اسم البحث

الفترة

المكان

المجلة

2006

عمان  /األردن

مجلة دراسات ـ الجامعة
األردنية

2008

اليمن /الحديدة

مجلة تهامه /جامعة الحديدة

أسباب عدم استخدام لغة النمذجة الموحدة من قبل
المحاسبين القانونيين في االردن

2008

اليمن /صنعاء

مجلة الدراسات االجتماعية
جامعة العلوم والتكنولوجيا

المحتوى ألمعلوماتي لإلعالن عن توزيع األرباح النقدية

2009

اليمن ـ صنعاء

مجلة جامعة سبا

استخدام فروع البنوك التجارية األردنية للموازنات
التخطيطية في الرقابة وتقييم األداء

2010

اليمن ـ تعز

مجلة جامعة تعز

فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات والمستثمرين مجلة

2010

اليمن ـ صنعاء

مجلة جامعة سبا

مدى إدراك مدققي الحسابات في اليمن لمفهوم التدقيق
البيئي

2011

USA

Research Journal of
Finance and
Accounting

The Effectiveness of the Accounting
Information System Under the
)Enterprise Resources Planning (ERP

2012

Romania

Journal of
Accounting and
Management
Information Systems

The Adequacy of Accounting Mandatory
Disclosure Under The Global Financial
Crisis

2012

الجزائر

مجلة الباحث ـ جامعة قاصدي اثر الموازنة الموجهة بالنتائج على الرقابة في الوحدات
الحكومية األردنية
مرباح ورقلة

2012

مصرـ القاهرة

المجلة العربية لإلدارة

2012

السعودية

مجلة القصيم ـ جامعة القصيم تأثير تغيرات معايير إعداد التقارير المالية الدولية على
جودة المعلومات المالية

نحو تطبيق التدقيق البيئي في األردن

اثر اإلعالن عن االندماج على أسعار أسهم الشركات
الدامجة

2012

الدنمارك

مجلة األكاديمية العربية في
الدنمارك

اثر اإلنفاق الحكومي على قطاع التعليم في محافظة
عجلون

2012

السودان

مجلة جامعة الزعيم األزهري

التبرير األخالقي للتهرب الضريبي
دراسة ميدانية من األردن

2014

Seychelles

Factors Affecting Bank Loans to Small
and Medium Enterprises SMEs in
Jordan

International
Research Journal of
Finance and

2

Economics
2014

الجزائر

مجلة الحقوق والعلوم
اإلنسانية

مدى التزام العاملين في البنوك اإلسالمية األردنية
بتطبيق معايير المحاسبة المالية اإلسالمية

2014

األردن/
عجلون

مؤتمر جامعة عجلون

اثر معايير االعتماد األكاديمي في تحقيق مبادئ
الحاكمية المؤسسية بالجامعات الخاصة األردنية

2015

العراق

مجلة جامعة االنبار للعلوم
اإلدارية واالقتصادية

تطوير أنظمة معلومات محاسبية مختزلة (Lean Six
) Sigmaفي شركات صناعة األدوية األردنية
المدرجة في بورصة عمان

2016

العراق

مجلة اإلدارة واالقتصاد
الجامعة المستصرية

أثر النسب المالية السوقية المفصح عنها شهريا في
بورصة عمان على حجم تداول األسهم

2016

األردن

جرش للبحوث والدراسات

تأثير حاكمية الشركات على جودة اإلفصاح المحاسبي
في التقارير المالية للشركات المساهمة" دراسة
ميدانية من وجهة نظر مدققين الحسابات

العراق

مجلة كلية بغداد للعلوم
االقتصادية الجامعة

اثر التعليم المحاسبي األخالقي على ممارسات
المحاسبة اإلبداعية

2017

غزة /فلسطين

مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات االقتصادية
واإلدارية

أثر مصروفات اإلعالن على دخل وقيمة الشركات
المساهمة العامة األردنية المدرجة في بورصة عمان
خالل ( 2011ـ )2016

2017

الجزائر

مجلة الدراسات المالية
والمحاسبية والمالية

أثر معدالت دوران األصول على عوائد أسهم الشركات
غير المالية المساهمة المدرجة في بورصة عمان

2017

CANADA

International Journal
of Economics and
Finance

The Compatibility of the Services
Provided to Students of Accounting
Departments in Jordanian Private
Universities with the Standards of
Academic Quality Assurance in
Jordan - A Field Study

2017

CANADA

International Business
Research

'The Impact of the Audit Committees
Properties on the Quality of the
Information in the Banking Financial
Reports

2017

USA

International Journal
of Entrepreneurship

2017

INDIA

International Journal
of Applied Business

THE EFFECT OF PROFIT AND
CASH
INDICES
AND
THE
FINANCIAL INCREASE ON THE
DISTRIBUTION
OF
CASH
PROFITS IN THE INDUSTRIAL
COMPANIES LISTED IN AMMAN
STOCK EXCHANGE
The Role of Ethical Values in
Reducing Tax Evasion in Jordan A

2017
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2017

TURKEY

and Economic
Research

Field Study from the Point of View of
Taxpayers

International Journal

The Impact of Voluntary Disclosure
in the Financial Reports on the
Decision of Investors in Amman Stock
Exchange

of Economic
Perspectives

المواد ال ُمدّرسة:
أوال :لمستوى البكالوريوس
المواد غير المستندة على الحاسوب

المواد المستندة على الحاسوب

 )1محاسبة حكومية  )2تدقيق الحسابات )3 .دراسات
في المحاسبة اإلسالمية )4 .نظرية المحاسبة)5 .
مشكالت وحاالت محاسبية )6 .محاسبة الشركات)7 ،
مبادئ المحاسبة  )8 ،محاسبة التكاليف )9 ،المحاسبة
اإلدارية  )10نظم المعلومات المحاسبية )11محاسبة
مالية خاصة  )12محاسبة البنوك )13 ،معايير المحاسبة
الدولية  )14المحاسبة المالية المتوسطة )15 ،المحاسبة
الضريبية  )16التحليل المالي والمحاسبي  )17المحاسبة
في المنشآت غير الهادفة للربح

 )1نظم معلومات محاسبية )2 .تطبيقات محاسبية على
الحاسوب )3 .تحليل مالي )4 .المحاسبة اإلدارية)5 .
اإلحصاء  )6برمجيات محاسبية جاهزة

ثانيا :لمستوى الماجستير
نظم المعلومات المحاسبية المتقدمة ،نظرية المحاسبة المتقدمة  ،محاسبة التكاليف المتقدمة  ،أساليب البحث
العلمي
الدورات التدريبية المنجزة (عمل كمدرب لها)
عنوان الدورة

القطاع المستهدف

مكان االنعقاد

 )1التحليل المالي باستخدام الحاسوب صنعاء ،اليمن ،معهد الدراسات
المصرفية ،البنك المركزي اليمني
 )2معايير المحاسبة الدولية

صنعاء اليمن ،معهد سبا للدراسات
المالية

 )3المحاسبة العامة والبيانات المالية صنعاء اليمن ،معهد سبا للدراسات
المالية
الختامية
 )4محاسبة تكاليف األنشطة (من
الوجهتين العلمية والعملية)

صنعاء اليمن ،معهد سبا للدراسات
المالية

 )5دورة المحاسبة العامة ( باالستناد األردن  ،أكاديمية المكاسب
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المحللين الماليين في البنوك
التجارية اليمنية
مدققي الحسابات الداخليين
والخارجيين
الموظفين العاملين في الوحدات
الحكومية
المحاسبين العاملين أو حديثي
التخرج
المحاسبين العاملين أو حديثي

على برنامج اكسل)

التخرج

 )6هندسة القيمة والتكلفة المستهدفه األردن  ،أكاديمية المكاسب

مدراء االنتاج ومحاسبي
التكاليف وعموم المهتمين

مهارات الحاسوب
البرنامج

المستوى

برنامج اإلكسل)( (Excelاستخدام محاسبي ومالي)

ممتاز

برنامج األكسس )( (Accessاستخدام محاسبي ومالي)

ممتاز

برنامج الوورد )(Word

ممتاز

برنامج البور بوينت )(Power Point

ممتاز

برنامج التحليل اإلحصائي )(SPSS

جيد جدا

برنامج المحاسب المثالي ( برنامج محاسبي جاهز)

ممتاز

برنامج ألفا المحاسبي ( برنامج محاسبي جاهز)

ممتاز

خبرات ومهارات أكاديمية وإدارية وإشرافية
 )1رئيس قسم المحاسبة في جامعة عجلون الوطنية
 )2رئيس قسم العلوم المصرفية في فرع األكاديمية العربية للدراسات العليا  /اليمن
 )3قائم بأعمال عميد كلية األعمال جامعة أزال للعلوم والتكنولوجيا  /اليمن
 )4درجة إتقان اللغة االنكليزية جيد( ،اختبار  Alecoبدرجة تعادل  519من التوفل)
 )5خبرة عملية في إعداد وتطوير خطط وبرامج تخصصات المحاسبة ،ونظم المعلومات المحاسبية.
 )6خبرة عملية في التدقيق الداخلي.
 )7خبرة في إعداد وتطويرالنظم المحاسبية للمشروعات الصغيرة وإعداد واخراج البيانات المالية المختلفة
 )8العمل ضمن فريق تأهيل قسم المحاسبة لمتطلبات الجودة العالمية ) (QAجامعة جرش
 ) 9محاضر غير متفرغ في االكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،االردن عمان ،لمواد معايير المحاسبة
الدولية والمحاسبة المتوسطة
 )10محاضر غير متفرغ في جامعة االندلس اليمن
 )11محكم في العديد من المجالت العلمية المحكمة
 )12مشرف على بحثي ماجستير بعنوان  )1اثر غياب سوق االوراق المالية في اليمن على قرارات التمويل في
البنوك اليمنية  )2أثر سياسات توزيع االرباح على صيغ استثمارات البنوك االسالمية اليمنية
 )13مشارك بورقة في مؤتمر جامعة اليرموك حول األزمة المالية العالمية
 )14مشارك بورقة في مؤتمر جامعة القصيم حول معايير المحاسبة الدولية
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 )15مشارك بورقة في مؤتمر جامعة عجلون الوطنية حول صيغ االستثمار اإلسالمي
 )16محاضر غير متفرغ في جامعة البلقاء التطبيقية ـ كلية الحصن
 )17عضوية مجالس الكليات في أكثر من جامعة محلية وعربية
 )18عضوية العديد من اللجان األكاديمية والطالبية
 )19عضوية مجلس الجامعة في جامعة عجلون الوطنية
 )20عضوية جمعية األكاديميين األردنيين
 )21عضوية لجنة الترقية في مديرية تربية جرش
 )22رئيس قسم المصارف اإلسالمية في جامعة عجلون الوطنية
 )23مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية المنشأة ـ جامعة جرش
الخاصة
 )24مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان اثر عناصر إدارة اإلرباح في سلسلة القيمة ـ جامعة جرش الخاصة
 )25مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان دور التدقيق الداخلي في تقييم مخاطر التدقيق ـ جامعة جدارا
الخاصة
 )26مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان اثر التحفظ المحاسبي على قيمة الشركات المساهمة المدرجة في
بورصة عمان ـ جامعة جدارا الخاصة
 )27مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان اثر نفقات البحث والتطوير على الدخل التشغيلي في شركات األدوية
ـ جامعة جدارا الخاصة
 )28مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان إمكانية تطبيق إطار كوبت( )5لتفعيل حوكمة نظم المعلومات
المحاسبية في شركات االتصاالت االردنية ـ جامعة جدارا الخاصة
 )29مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان دور التدقيق الداخلي في تفعيل الرقابة الداخلية للبنوك التجارية
االردنية ـ جامعة جرش
 )30مناقش خارجي لرسالة بعنوان ماجستير بعنوان أثر المتغيرات البيئية على فعالية نظم المعلومات المحاسبية
ـ جامعة جرش
 )31مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان أثر نظم المعلومات المحاسبية على أهداف محاسبة التكاليف ـ
جامعة جدارا الخاصة
 )32مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان العوامل المؤثرة في التحفظ المحاسبي ـ جامعة جرش
 )33مناقش خارجي لرسالة ماجستير بعنوان العوامل المؤثرة على الشفافية واإلفصاح بالتقارير المالية للشركات
األردنية المدرجة في بورصة عمان  -جامعة جدارا
 )34عضوية اللجان العلمية والتحضيرية لمؤتمر الحاكمية والفساد المالي واإلداري جامعة عجلون
 )35محاضر غير متفرغ في جامعة جرش الخاصة لمادة نظرية المحاسبة المتقدمة لطلبة الماجستير
 )36أبحاث قيد االنجاز عدد ()3

حول رسالة الدكتوراه:
هي بعنوان "نمذجة متطلبات نظم المعلوماات المحاسابية باساتخدام لغاة النمذجاة الموحادة" .و بحثات فاي اساتخدام
أساليب النمذجة الغرضية التوجيه ) (Object Oriented Modelingفي تصاوير وتحليال الانظم المحاسابية،
وقد احتوت الدراسة على مادخل جدياد لتمثيال الانظم المحاسابية باساتخدام لغاة النمذجاة الموحادة) ،(UMLوالاذي
اعتبرته الدراسة بديل عن مختلف أساليب النمذجة الهيكلية والتي منها نموذج  REAالمحاسبي.
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