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لقة بحث في المحاسبة

اإلن اج العلمي والنشر:
أ الك ب المنشنرة:
* "أصول المحاسبة المالية" ،الجزء األول( :الطبعة األولى 1882م ،الطبعة الثانية 1889م ،الطبعة الثالثة
1000م ،الطبعة الرابعة 1001م ،الطبعة الخامسة 1009م ،الطبعة السادسة 1002م ،الطبعة السابعة 1009م،
الطبعة الثامنة 1010م ،الطبعة التاسعة 1011م ،الطبعة العاشرة 1019م ،الطبعة الحادية عشرة 1012م).
* "أصول المحاسبة المالية" ،الجزء الثاني( :الطبعة األولى 1882م ،الطبعة الثانية 1889م ،الطبعة الثالثة
1888م ،الطبعة الرابعة 1002م ،الطبعة الخامسة 1010م ،الطبعة السادسة 1012م).
* "محاسبة الشركات :أشخاص وأموال"( :الطبعة األولى 1881م ،الطبعة الثانية 1001م ،الطبعة الثالثة
1002م ،الطبعة الرابعة 1001م ،الطبعة الخامسة 1008م ،الطبعة السادسة 1011م ،الطبعة السابعة 1018م).
* "الضرائم ومحاسبتها"( :الطبعة األولى 1889م ،الطبعة الثانية 1881م ،الطبعة الثالثة 1000م).
* "تحليل ومناقشة القوائم المالية"( :الطبعة األولى 1889م ،الطبعة الثانية 1008م).

ب األبحاث المنشنرة في مجالت علمية محكمة:
 ) 5العوامتتل الم ت ثرة فتتي بتتروز مشتتكالت مهنتتة المحاستتبة :دراستتة ميدانيتتة م بقتتة عل ت الشتتركات الصتتناعية
المساهمة العامة األردنية ،المجلة العربية للعلوم افدارية ،جامعة الكويت ،الكويت ،العادد الثااني ،المجلاد التاساع،
مايو 1001م ،ص .ص  111ـ .)ISSN: 1029-855X) ،189
 ) 8العوامل الم ثرة عل ربحية البنوك التجارية في األردن :دراسة ميدانية ،مجلة ا إلتصاد وافدارة ،جامعة
الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية ،العدد ( ) 1المجلد ( 1918 ،)12هـ ــ 1001م ،ص .ص
 188ـ .)ISSN: 1319 – 0997) ،121
 ) 3دور البيانات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلحالل ،مجلة افداري ،معهد افدارة العامة ،مسقط ،سلطنة
عمان ،العدد الثاني والتسعون ،السنة الخامسة والعشرون ،مارس 1008م ،ص .ص  11ـ .91
 ) 2متتدت تقبتتل متتدققي الحستتابات الستتتخدام تكنولوجيتتا المعلومتتات فتتي التتتدقي  ،مجلااة دراساااا :سلساالة العلااوم
ا داريااة ،الجامعااة األردنيااة ،عمااان ،األردن ،العاادد( ،)1المجلااد( ،)80تمااوز 1008م ،ص .ص  118ـ ،180
).)ISSN: 1026 – 373X
 ) 1تأثير التدفقات النقدية عل القيمة السوقية لسهم الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،مجلة
ا إلتصاد وافدارة ،جامعة الملك عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية ،العدد ( ،) 1المجلد (1919 ،)11هـ
ـ 1008م ،ص .ص  28ـ .)ISSN: 1319 – 0997) ،89
 ) 6مدت إدراك أهمية استخدام البيانات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلنفاق الرأسمالي :دراسة ميدانية
م بقة عل الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية ،مجلة ا إلتصاد وافدارة ،جامعة الملك عبد العزيز،
جدة ،المملكة العربية السعودية ،العدد ( ،) 1المجلد (1919 ،)11هـ ــ 1008م ،ص .ص  128ـ ،112
).)ISSN: 1319 – 0997
 ) 2التدريم ل الب المحاسبة في الجامعات األردنية طري للكفاءة المهنية وسوق العمل ،مجلة افداري ،معهد
افدارة العامة ،مسقط ،سلطنة عمان ،العدد السادس والتسعون ،السنة السادسة والعشرون ،مارس 1009م ،ص.
ص  82ـ .182
8

8 ) The Effective Factors on Share’s Market Value of Banks Listed on Amman
Bourse.
مجلة المنارة للبحوث والدراساا :سلسلة ا إلتصاد والعلوم افدارية ،جامعة آل البيت ،المفرق ،األردن ،العدد
( ،)1المجلد العاشر ،أيلول 1009م ،ص .ص .(ISSN: 1026 – 6844)،199 – 112
 ) 9فرص نجاح المشاريع الصغيرة في ظل العولمة ،مجلة آفاق اإلتصادية ،مجلة فصلية متخصصة محكمة
يصدرها مركز البحوث والتوثيق ،اتحاد رف التجارة والصناعة ،دولة افماراا العربية المتحدة ،المجلد (،)12
العدد ( )100العدد الذهبي1009 ،م ،ص  .ص  91ـ .(ISSN: 1024 – 266X) ،89
10 ) The Capital Structure of Banking Sector In Jordan.
مجلاة دراسااا " سلساالة العلاوم افدارياة " ،الجامعااة األردنياة ،عماان ،األردن ،العاادد ( ،)1المجلاد ( ،)81كااانون
الثاني 1002م ،ص .ص .) ISSN: 1026 – 373X) ،102 – 182
11) The Effect of Using Information Technology (IT) in Quality Assurance of
Accounting University Education.
المجلة األردنية في دارة األعمال ،اللجنة العليا للبحث العلمي /وزارة التعليا العالي والبحث العلمي والجامعة
األردنية ،عمان،األردن،المجلد (،)1العدد (،)1تموز 1002م،ص .ص .)ISSN: 1815 – 8633) ،192 –188
12) Factors Affecting the Independence of Auditors Based on the Jordanian
Regulations.
مجلة المنارة للبحوث والدراساا :سلسلة ا إلتصاد والعلوم افدارية ،جامعة آل البيت ،المفارق ،األردن ،العادد ،1
المجلد الحادي عشر ،آب 1002م ،ص .ص .(ISSN: 1026 – 6844) ،121 – 118
 )53إيجابيتات ومعوقتتات ت بيت معتتايير المحاستبة الدوليتتة فتي األردن :دراستتة استكشتافية ءراء القتتائمين علت
مهنة المحاسبة ،المجلاة األردنياة فاي دارة األعماال ،اللجناة العلياا للبحاث العلماي /وزارة التعلايا العاالي والبحاث
العلمااي والجامعااة األردنيااة ،عمااان ،األردن ،المجلااد ( ،)1العاادد ( ،)1تشاارين األول 1002م ،ص .ص ،11 – 1
).)ISSN: 1815 – 8633
14) The Extent of Awareness of the Importance of Accounting Knowledge
Management in the Jordanian Industrial Shareholding Companies.
مجلة دراساا " سلسلة العلوم افدارية " ،الجامعة األردنياة ،عماان ،األردن ،العادد  ،1المجلاد  ،88كاانون الثااني
1002م ،ص .ص  122ـ .)ISSN: 1026 – 373X) ،112
 )51مدت مالءمة مخرجات نظم المعلومتات المحاستبية اءليتة لمت لبتات متختقر القترارات فتي البنتوك التجاريتة
األردنية ،مجلة دراساا " سلسلة العلوم افدارية " ،الجامعة األردنياة ،عماان ،األردن ،العادد ( ،)1المجلاد (،)88
تموز 1002م ،ص .ص .)ISSN: 1026 – 373X) ،191 – 121
 )56مدت التزام مراجعي الحسابات في األردن بقواعد الستلوك المهنتي ،مجلاة ا إلتصااد وافدارة ،جامعاة الملاك
عبد العزيز ،جدة ،المملكة العربية السعودية ،العدد  ،1المجلد 1002 ،10م ،ص .ص 188ـ،199
).)ISSN: 1319–0997
 )52تأثير قرارات التأجير التمويلي عل األداء المالي للشركات المستأجرة في األردن ،مجلاة دراسااا " سلسالة
العلااوم افداريااة " ،الجامعااة األردنيااة ،عمااان ،األردن ،العاادد  ،1المجلااد  ،89كااانون الثاااني 1001م ،ص .ص
12ـ.)ISSN: 1026 – 373X) ،81
 )52مدت إسهام التجارة اإللكترونية ووسائل االتصال الحديثة في ت وير نظم المعلومات المحاستبية فتي البنتوك
التجارية األردنية ،مجلة دراساا " سلسلة العلوم افدارية " ،الجامعة األردنياة ،عماان ،األردن ،العادد  ،1المجلاد
 ،89كانون الثاني 1001م ،ص .ص  88ـ .) ISSN: 1026 – 373X) ،20
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19) Evaluation of Computerized Accounting Information Systems Effectiveness
in the Jordanian Commercial Banks.
مجلة المنارة للبحوث والدراساا :سلسلة ا إلتصاد والعلوم ا دارية ،جامعة آل البيت ،المفارق ،األردن ،العادد ،1
المجلد الثالث عشر ،أيار 1001م ،ص .ص  21ـ .(ISSN: 1026 – 6844) ،88
 )82أثر اإلفصاح المحاستبي فتي التقتارير الماليتة الستنوية المنشتورة علت أستعار األستهم :دراستة ت بيقيتة فتي
الشتتركات الصتتناعية المستتاهمة العامتتة األردنيتتة ،مجلااة دراساااا " سلساالة العلااوم افداريااة " ،الجامعااة األردنيااة،
عمان ،األردن ،العدد  ،1المجلد  ،89تموز 1001م ،ص .ص  129ـ .)ISSN: 1026 – 373X) ،192
 )85مدت التزام الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية بت بي قواعد معيتار المحاستبة التدولي الستادس
عشتتر الختتاص باألصتتول الثابتتتة ،مجلااة ا إلتصاااد وافدارة ،جامعااة الملااك عبااد العزيااز ،جاادة ،المملكااة العربيااة
السعودية ،العدد  ،1المجلد 1001 ،11م ،ص .ص  108ـ .)ISSN: 1319 – 0997) ،129
 )88العوامل الشخصية الم ثرة عل استفادة ال الم من التعليم الجتامعي المحاستبي اإللكترونتي "دراستة حالتة
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ج المق االت المنشنرة في مجالت مهنية م خصصة ومجالت ثق افية:
¤

 .1المحاسبة وتحديات العولمة ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدر عن جمعية مدإلقي الحساباا
القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 89و  )82عام 1889م.

¤

 .1التأهيل المحاسبي وعصر العولمة ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدر عن جمعية مدإلقي الحساباا
القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 82و  )81عام 1889م.

¤

 .8رسملة تكالي االقتراض من واقع معايير المحاسبة الدولية ،مجلة المحاسب القانوني العربي ،مجلة
محكمة تصدر عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،عمان ،األردن ،العدد ( ،)102أيار – زيران
1889م.

¤

 .9تفعيل سياسة االندماج بين البنوك األردنية ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية
البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،المجلد الثامن عشر ،العدد الخامس ،زيران 1888م.

¤

 .2واقع التأهيل األكاديمي لمدق الحسابات األردني ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدر عن جمعية
مدإلقي الحسـاباا القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العـدد ( )90عام 1888م.

 .2 ¤دور الق اع المصرفي في تنمية المشاريع الصغيرة ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدر
عن جمعية البنوك في األردن ،العدد األول (عدد ممتاز) ،المجلد التاسع عشر ،شباة1001 ،م.
 .1 ¤انعكاسات العولمة عل أنظمة الرقابة المصرفية ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدر عن
جمعية البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،العدد ( ،)9المجلد التاسع عشر ،أيار 1000م.
 .9 ¤أثر الثبات في ت بي المبادئ المحاسبية عل تقرير مدق الحسابات ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة
تصدر عن جمعية مدإلقي الحساباا القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العدد ( ،)98زيران 1000م.
 .8 ¤واقع البحث العلمي وآفاقه المستقبلية في العالم العربي ،مجلة اتحاد الجامعاا العربية ،مجلـة علمية
محكمة تصدر عن األمانة العامة تحاد الجامعاا العربية ،عمان ،األردن ،العدد المتخصص رإلا (،)8
يوليو (تموز)1000 ،م.
 .10 ¤الصناعة المصرفية العربية "واقع وآفاق" ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدر عن
جمعية البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،المجلد التاسع عشر ،العدد السابع ،أيلول 1000م.
 .11 ¤أثر إدارة التدفقات النقدية عل القيمة السوقية للسهم ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدر
عن جمعية البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،العدد األول ،المجلد العشرون ،كانون الثاني 1001م.
 .11 ¤مس ولية مدق الحسابات الخارجي تجاه عمالئه ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدر عن جمعية
مدإلقي الحساباا القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العدد ( ،)92آ ار1001م.
¤

 .18تجزئة السوق :أسلوب تسويقي مصرفي فاعل ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدرها
جمعية البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،العدد الرابع ،المجلد العشرون ،أيار 1001م.

 .19 ¤التأهيل المحاسبي وتحديات العولمة ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية البنوك
في األردن ،عمان ،األردن ،العدد األول ،المجلد الوا د والعشرون ،شباة 1001م.
¤

 .12تعزيز الصالت بين سياسة القبول في الجامعات وسوق العمل األردنية ،مجلة العمس ،مجلة علمية
دورية تصدر عن وزارة العمس ،عمان ،األردن ،العدد ( ،)81أيار 1001م.
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 .12 ¤كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في الق اع المصرفي في ظل تكنولوجيا المعلومات ،مجلة البنوك في
األردن ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،العدد التاسع ،المجلد الوا د
والعشرون ،تشرين األول 1001م.
 .11 ¤العولمة المالية وآثارها المحتملة عل الق اع المصرفي ،مجلة البنوك في األردن ،مجلة متخصصة
تصدرها جمعية البنوك في األردن ،عمان ،األردن ،العدد األول ،المجلد الثالث والعشرون ،كانون الثاني /
شباة 1009م.
¤

 .19التدريم طري اإلبداع والت وير ،المجلة الثقافية ،مجلة ثقافية فصلية تصدر عن الجامعة األردنية،
عمان ،األردن ،العدد ( ،)21يناير -أبريس 1009م.

¤

 .18أهمية تفعيل جودة تدقي الحسابات في ظل الت ورات العالمية ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة
تصدرها جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العدد ( ،)29أيار 1009م.

¤

 .10أهمية إدارة المعرفة المحاسبية ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية المحاسبين القانونيين
األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 28و  ،)29أيلول 1002م.

 .11 ¤عالقة ال لبة بهيئة التدريس ودورها في إنجاح المنظومة التعليمية – التعلمية في الجامعات األردنية،
مجلة الهاشمية الثقافية ،مجلة ثقافية فصلية تصدر عن الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن ،العدد ( ،)1آب
1002م.
 .11 ¤إطار مفاهيمي للمحاسبة االدارية البيئية ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية المحاسبين
القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 18و  ،)19تشرين أول 1001م.
 .18 ¤القيمة العادلة وأثرها عل جودة المعلومات المحاسبية ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية
المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 12و  ،)12آ ار 1009م.
 .19 ¤االدارة الفعالة أداة ناجعة في رفع إنتاجية موظفيك ،مجلة الهاشمية الثقافية ،مجلة ثقافية فصلية تصدر
عن الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن ،العدد ( ،)9أ ار 1009م.
¤

 .12كفاءة األجهزة العليا للرقابة في ظل ت بي الحكومات االلكترونية ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة
تصدرها جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 91و  ،)91تشرين أول
1008م.

 .12 ¤ت بي معيار االبالغ المالي الدولي الختاص بالمنشت ت الصتغيرة ومتوست ة الحجتم (المنشت ت الخاصتة)
في البيئة األردنية  ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدرها جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان،
األردن ،العددان ( 98و  ،)99أ ار 1010م.
 .11 ¤الرقابة الداالية عل ت بيقات نظم المعلومات المحاستبية االلكترونيتة ،مجلاة المادإلق ،مجلاة متخصصاة
تصدرها جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 92و  ،)92آب 1010م.
 .28 ¤متتدت إستتهام إدارة المعرفتتة المحاستتبية فتتي ت تتوير نظتتم المعلومتتات المحاستتبية ،مجلااة الماادإلق ،مجلااة
متخصصة تصدرها جمعية المحاسابين القاانونيين األردنياين ،عماان ،األردن ،العاددان ( 82و  ،)82كاانون
أول 1011م.
 .29 ¤مدت إسهام األقستام المحاستبية فتي الجامعتات األردنيتة فتي تعزيتز أاالقيتات مهنتة المحاستبة والتتدقي
ومكافحة الفساد  ،مجلة المدإلق ،مجلة متخصصة تصدرها جمعياة المحاسابين القاانونيين األردنياين ،عماان،
األردن ،العددان ( 88و ( )100عدد ممتاز) ،شباة 1019م.
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 .30 ¤دور حوكمتتة الحتتوافز فتتي رفتتع إنتاجيتتة المتتوظفين ،مجلااة الماادإلق ،مجلااة متخصصااة تصاادرها جمعيااة
المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 101و  ،)101زيران 1019م.
 .31 ¤نظم تخ يو موارد المنظمتة وتعزيتز جتودة التتدقي التداالي ،مجلاة المادإلق ،مجلاة متخصصاة تصادرها
جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن ،العددان ( 102و  ،)102أيلول 1012م.

رلائل الدك نراه ال ي شاركت في عضنية لجار الحكم عليها ومناقش ها:
" .5الضرائم عل الدال ومعتايير المحاستبة الدوليتة :حالتة ت بيقيتة فتي الجمهوريتة اليمنيتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة دمشق ،الجمهورية العربية السورية1002/9/80 ،م.
" .8الدال الخاضع للضريبة في مجال التجارة االلكترونية" ،إلسا المحاسابة ،جامعاة دمشاق ،الجمهورياة العربياة
السورية1001/1/11 ،م.
" .3القياس المحاسبي لتكالي أنش ة المس ولية االجتماعية واالفصاح عنها في القوائم المالية الختامية :حالتة
ت بيقيتتة عل ت شتتركة مصتتفاة البتتترول األردنيتتة المستتاهمة العامتتة المحتتدودة" ،إلسااا المحاساابة ،جامعااة دمشااق،
الجمهورية العربية السورية1010/1/11 ،م.
" .2العالقتتة بتتين مستتتوت اإلفصتتاح االاتيتتارر وتكلفتتة رأس المتتال :دراستتة ميدانيتتة عل ت الشتتركات الصتتناعية
المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية ،األردن1011/2/19 ،م.
" .1قيتتاس أثتتر مختتاطر األعمتتال عل ت جتتودة عمليتتة التتتدقي " ،إلسااا المحاساابة ،جامعااة عمااان العربيااة ،األردن،
1011/9/19م.
 " .6قيتتاس أثتتر استتتخدام األدوات اإلستتتراتيجية للمحاستتبة اإلداريتتة عل ت تحستتين األداء المتتالي فتتي الشتتركات
الصناعية المساهمة العامة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية ،األردن1011/9/11 ،م.
 " .2نموذج مقترح لقياس الدور الحوكمي لمدق الحسابات وأثره عل فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية"،
إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية ،األردن1011/10/11 ،م.
 " .2أثتتتر التتتتزام المتتتدق الختتتارجي بختتتدمات الثقتتتة علتتت مصتتتداقية المعلومتتتات المحاستتتبية بتتتالقوائم الماليتتتة
المنشورة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية ،األردن1011/11/8 ،م.
 " .6استخدام أسلوب الموازنة بالمشاركة في ت وير كفتاءة وفعاليتة الرقابتة المحاستبية الحكوميتة علت األمتوال
العامة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية ،األردن1011/11/19 ،م.
 " .10بنتتاء أنمتتوذج لقيتتاس أثتتر أدلتتة االثبتتات االلكترونيتتة فتتي األنظمتتة المحاستتبية عل ت تحستتين أداء المتتدق
الخارجي" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية ،األردن1011/1/18 ،م.
 " .51ت وير ب اقة األداء المتوازن لتقويم األداء االستراتيجي في المنظمات التي ال تهدف للترب  :دراستة حالتة
أمانة عمان الكبرت" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم ا س مية العالمية ،األردن1019/2/2 ،م.
 " .52مدت تحسن قدرة البيانات المالية عل التنب بسعر السهم السوقي بعد إلتزام الشتركات المستاهمة بت بيت
قواعد الحاكمية الم سسية االرشادية :دراسة ت بيقية عل الشركات الصناعية والخدميتة المستاهمة األردنيتة"،
إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم ا س مية العالمية ،األردن1019/9/11 ،م.
 " .53أثر ت بي ب اقة األداء المتوازن عل تعظيم الربحيتة فتي شتركات االتصتاالت األردنيتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة العلوم ا س مية العالمية ،األردن1012/8/12 ،م.
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 " .52دور حوكمة الشركات في الحد من التهرب الضتريبي فتي الشتركات المستاهمة العامتة األردنيتة متن وجهتة
نظر مدققي ضريبة الدال" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم ا س مية العالمية ،األردن1012/2/2 ،م.
 " .51أثر مستوت االفصاح عن أبعاد االستدامة عل القيم السوقية للبنوك التجارية األردنيتة " ،إلساا المحاسابة،
جامعة العلوم ا س مية العالمية ،األردن1012/9/2 ،م.
 " .56أثر االلتزام بمبادئ الحاكمية الم سسية عل التحفظ المحاستبي وإنعكاستها علت سياستة توزيتع األربتاح:
دراسة ت بيقية عل المصارف التجارية األردنيتة المدرجتة فتي بورصتة عمتان " ،إلساا المحاسابة ،جامعاة العلاوم
ا س مية العالمية ،األردن1012/11/18 ،م.
 " .52أثتتر اصتتائا لجتتان التتتدقي عل ت جتتودة التتتدقي الختتارجي فتتي الشتتركات الصتتناعية المستتاهمة العامتتة
األردنيتتتتة المدرجتتتتة فتتتتي بورصتتتتة عمتتتتان "  ،إلسااااا المحاساااابة ،جامعااااة العلااااوم ا ساااا مية العالميااااة ،األردن،
1012/11/11م.

رلائل المارس ير ال ي شاركت في عضنية لجار الحكم عليها ومناقش ها:
 1ـ " تحليل العوامل الم ثرة عل كفاءة وفعالية نظم المعلومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية " ،إلسا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1001/2/19 ،م.
 1ـ " مدت مالءمة تعليمات االفصتاح الصتادرة عتن هيئتة األوراق الماليتة لقترارات المستتثمر فتي األردن" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1008/1/11 ،م.
 8ـااا " دور ديتتتوان المحاستتتبة فتتتي تقيتتتيم أداء ضتتتريبة التتتدال فتتتي األردن" ،إلساااا المحاسااابة ،جامعاااة آل البيااات،
1008/2/10م.
4–"The Relevance of Accounting Information in the Evaluation of Listed
Industrial Companies on the Jordanian Capital Market”.
إلسا العلوم المالية والمصرفية ،الجامعة الهاشمية1009 / 2 / 12 ،م.
5-" The Disclosure of Non-Financial Information and its Impact on Credit and
Loan Decision Makers in Jordanian Commercial Banks”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1009 / 11 / 2 ،م.
 " – 6أثتر ت بيت المعيتتار المحاستبي التدولي (  ) 36علت عوائتد األستتهم :دراستة تحليليتة علت القتوائم الماليتتة
للبنوك التجارية األردنية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1002 / 1 / 11 ،م.
 " – 2العوامتتل الم ت ثرة فتتي سياستتة تمهيتتد التتدال :دراستتة ميدانيتتة فتتي الشتتركات الصتتناعية األردنيتتة " ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة اليرموك1002 / 8 / 1 ،م.
 9ـ " متتدت قيتتاس تكتتالي الجتتودة والتقريتتر عنهتتا أل تتراض اتختتاذ القتترارات اإلداريتتة فتتي الشتتركات الصتتناعية
المساهمة األردنية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1002/2/1 ،م.
 " - 8العوامل المحددة لربحية الشركات :دراسة ت بيقية عل الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنيتة "،
إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1002/2/9 ،م.
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52 –" Economic Factors Affecting Managerial Discretion over Accounting
Accruals: The Case of Jordanian Manufacturing Companies Listed on Amman
Stock Exchange”.
.م2005 / 7 / 28 ، جامعة اليرموك،إلسا المحاسبة
55-" The Lending Decision-Making Process and its Impact on the Banks’
Performance: Applied Study over Jordanian Commercial Banks”.
.م1002 / 8 / 11 ، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
 إلساا،" " المقومات األساسية للتدقي الداالي ومتدت توفرهتا فتي وزارات الخدمتة المدنيتة بستل نة عمتان- 11
.م1002/11/19 ، جامعة آل البيت،المحاسبة
13 – " Earning Versus Cash Flow in Explaining the Change in Corporate
Liquidity ".
.م1002 / 11 / 19 ، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
14 – " The Impact of the Use of Information Technology on Corporate Financial
Reporting (The Case of Jordanian Industrial Corporations ".
.م1002 / 11 / 18 ، جامعة اليرموك،إلسا المحاسبة
 ـ " دور نظتام التكتالي علت أستاس األنشت ة فتي رفتع كفتاءة محاستبة المست ولية فتي الشتركات المستاهمة12
.م1002 / 1 / 18 ، جامعة آل البيت، إلسا المحاسبة،" العامة الصناعية األردنية
 إلسااا،" ـ " العوامتتل الم ت ثرة فتتي توقي ت إصتتدار التقتتارير الماليتتة الستتنوية للشتتركات الصتتناعية فتتي األردن12
.م1002 / 2 / 10 ، الجامعة األردنية،المحاسبة
11 – " The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on
Decision-Making: Applied Study on Commercial Banks in Jordan ".
.م1002 / 5 / 18 ، الجامعة الهاشمية،إلسا دارة األعمال
19 – " The Impact of Creativity on New Products Performance in Consumer
Goods Companies at Al-Hassan Industrial City".
.م1002 / 5 / 31 ، الجامعة الهاشمية،إلسا دارة األعمال
18 – " Total Quality Management As A Competitive Advantage At Jordanian
Private Health Care Sector ".
.م1002 / 6 / 6 ، الجامعة الهاشمية،إلسا دارة األعمال
10 – " Transactional Leadership Styles and Performance: Evidence from the
Jordanian Telecommunication Sector ".
.م1002 / 7 / 10 ، الجامعة الهاشمية،إلسا دارة األعمال
11 – " The Relationship between Profitability Measures and Intangible Assets in
the Jordanian IT companies ".
.م1002 / 7 / 16 ، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
11 – " Innovation Behavior and its Role in obtaining King Abdullah II Award for
Excellence: A Field Study on Managers in Jordanian Industrial Organizations ".
.م1002 / 9 / 1 ، الجامعة الهاشمية،إلسا دارة األعمال
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 18ـ " مدت استخدام ومنفعة ب اقتة العالمتات المتوازنتة :دراستة ميدانيتة علت الشتركات الصتناعية األردنيتة"،
إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1002 / 9 / 8 ،م.
 19ـ " دور اإلجتتراءات الرقابيتتة والقواعتتد المحاستتبية فتتي الحتتد متتن التهتترب الضتتريبي فتتي األردن " ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة اليرموك1002 / 9 / 12 ،م.
 12ـ " طتترق تقيتتيم االنفتتاق الرأستتمالي وممارستتات الموازنتتات الرأستتمالية فتتي الشتتركات الصتتناعية والخدميتتة
األردنية المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1002 / 11 / 11 ،م.
 12ـ " العوامل الم ثرة عل االفصاح المحاسبي لتكالي المس ولية االجتماعيتة فتي القتوائم الماليتة للصتناعات
البتروكيماوية األردنية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1001 / 2 / 12 ،م.
 11ـ " مدت التزام الشتركات المستاهمة العامتة األردنيتة بمعالجتة االلتزامتات ال ارئتة واألحتداث الالحقتة لتتاريخ
الميزانية العمومية وف مت لبات المعيار المحاسبي التدولي رقتم  52و  ،"32إلساا المحاسابة ،الجامعاة األردنياة،
1001 /2 /11م.
 19ـ " فعالية إجتراءات الرقابتة علت األنظمتة المحاستبية المحوستبة فتي الجامعتات األردنيتة " ،إلساا المحاسابة،
جامعة اليرموك1001/1/12 ،م.
18 – " Cash Value Added (CVA) and Its Effect on Annual Stock Return: The
Case of The Amman Stock Exchange (ASE) ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1001 / 12 / 16 ،م.
 80ـ " أثر التدفقات النقدية التشغيلية عل النسم المالية في الشركات الصتناعية المستاهمة العامتة فتي األردن:
دراسة تحليلية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1009 / 1 / 18 ،م.
81– "Factors Affecting Goodwill Impairment after Business Combination: The
Case of Jordanian Shareholdin Companies ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1009 / 9 / 9 ،م.
81– "The Extent of Application of the International Accounting Standard
Number 18 (IAS 18) in the Jordanian Shareholding Industrial Companies".
إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1009 / 2 / 1 ،م.
 88ـ " دراستتة أثتتر العوامتتل الديمو رافيتتة والبيئتتة الرقابيتتة عل ت جتتودة تتتدقي الحستتابات فتتي األردن " ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1009 / 2 / 2 ،م.
89– "The Effectiveness of Traditional Accounting Measures of Performance in an
Emerging Capital Markets: The Case of the Amman Stock Exchange ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1009 / 1 / 3 ،م.
 82ـ " مدت ت بي الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية لمحاستبة المستئولية وأثتر ذلتك علت ربحيتهتا
وكفاءتها التشغيلية " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1009 / 11 / 80 ،م.
 82ـ " دور نظتم المعلومتات المحاستبية علت تستعير الختدمات المصترفية فتي البنتوك التجاريتة الكويتيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1008 / 1 / 10 ،م.
 81ـ " ضريبة الدال في ظل التجارة االلكترونية (المشتكالت المحاستبية والحلتول المقترحتة)" ،إلساا المحاسابة،
جامعة العلوم التطبيقية1008 / 9 / 12 ،م.
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 89ـ " مدت التزام الشركات المستاهمة العامتة األردنيتة بت بيت مت لبتات المعيتار المحاستبي التدولي رقتم ()58
"ضرائم الدال" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1008 / 2 / 18 ،م.
 88ـ " مالءمة المعلومات المحاسبية لمقومات نظتام الرقابتة الدااليتة فتي الشتركات المستاهمة الكويتيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1008 / 2 / 19 ،م.
 90ـ " أثر المضمون المعلوماتي لقائمة التتدفقات النقديتة علت م شترات الربحيتة "دراستة ت بيقيتة علت ق تاع
البنوك التجارية األردنية" "من عام  5662ولغايتة عتام  ،" "8222إلساا المحاسابة ،جامعاة آل البيات/ 2 / 19 ،
1008م.
 91ـ " المتغيرات الم ثرة في القياس المالي لألداء البيئي في الشركات الصتناعية المستاهمة العامتة األردنيتة"،
إلسا المحاسبة ،كلية الدراساا ا دارية والمالية العليا ،جامعة عمان العربية للدراساا العليا1008 / 2 / 10 ،م.
 91ـ " دور محاسبة الموارد البشرية في تحسين القتدرة التنافستية للمشتروعات الخدميتة (دراستة ت بيقيتة علت
شركات االتصاالت المتنقلة العاملة في دولة الكوي )" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1008 / 1 / 11 ،م.
98– " Fair Value Accounting for Financial Instruments and Investment Property:
Evidence on the Effect of Fair Value Accounting on Income".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1008 / 1 / 11 ،م.
 99ـ " العوامل الم ثرة عل ااتيار طريقة التحول نحتو نظتام المعلومتات المحاستبي المحوستم فتي الم سستات
المالية الكويتية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1008 / 11 / 19 ،م.
92– " Implementing International Standards of Internal Audit in Jordanian
Banks ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1010 / 9 / 11 ،م.
92– " The Effect of Using Fair Value Accounting on the Investment Decision: The
case of the Financial Investment Companies and Investment Funds in Jordan ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1010 / 9 / 18 ،م.
91– " The Effect of Electronic Commerce on Audit practice at Jordanian Audit
Firms ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1010 / 9 / 18 ،م.
 99ـ " مدت ت بي نظام التكالي عل أساس األنش ة في الفنتادق األردنيتة :دراستة ميدانيتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة آل البيت1010 / 2 / 19 ،م.
98– " The Application of Strategic Planning in the Jordanian Commercial
banking sector and it's effect on the organizational performance ".
إلسا دارة األعمال ،الجامعة الهاشمية1010 / 1 / 18 ،م.
 20ـ " متدت التتزام الشتركات الصتناعية الستعودية بت بيت مبتادئ حوكمتة الشتركات :دراستة تحليليتة لالفصتاح
والشفافية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1010 / 9 / 8 ،م.
21– " The Internal Audit Quality in the Jordanian Hotel Industry".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1010 / 11 / 12 ،م.
 21ـ " األهمية النسبية لإلفصاح المحاسبي في اتخاذ قرارات اإلقراض في ظتل األزمتة الماليتة العالميتة :دراستة
ت بيقية عل البنوك التجارية الكويتية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1010 / 11 / 11 ،م.
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 28ـ " استتخدا م أستتاليم المحاستبة اإلداريتتة فتتي الرقابتة واتختتاذ القترارات فتتي ق تتاع الصتحافة األردنتتي" ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة اليرموك1010 / 11 / 80 ،م.
 29ـ " االعتراضات الضريبية :أسبابها وسبل معالجتها من وجهة نظر كل من ضريبة التدال والمكلفتين" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011 / 1 / 10 ،م.
 22ـ " أثر التجارة االلكترونية عل تحقي اإليرادات لدت شركات ال يران العاملة في األردن " ،إلسا المحاسبة،
جامعة آل البيت1011 / 2 / 9 ،م.
 22ـ " العالقة بين اإلفصاح المحاسبي واصائا الشركات الصناعية والخدمية المدرجة فتي بورصتة عمتان"،
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1011 / 2 / 11 ،م.
 21ـ " أثر مقدر الضريبة في الحد من التهرب الضتريبي فتي األردن :دراستة ميدانيتة " ،إلساا المحاسابة ،جامعاة
العلوم التطبيقية1011 / 2 / 19 ،م.
 29ـ " أهمية محاسبة التكالي البيئية في تحسين جودة المعلومتات المحاستبية (دراستة ميدانيتة علت الشتركات
الصتتناعية المدرجتتة فتتي ستتوق الكوي ت لتتألوراق الماليتتة)" ،إلسااا المحاساابة ،جامعااة الشاارق األوسااط/ 2 / 11 ،
1011م.
 28ـ ا " العوامتتل الم ت ثرة عل ت ممارستتة المحاستتم القتتانوني األردنتتي للتتتدقي البيئتتي فتتي الشتتركات الصتتناعية
المساهمة العامة األردنية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1011 / 1 / 18 ،م.
 20ـ "أثر جودة اإلفصاح عل إدارة األرباح" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1011 / 9 / 12 ،م.
 21ـ " اقتتتراح ا تتوات عمليتتة لتخفتتي الفتتروق بتتين التترب المحاستتبي والتترب الضتتريبي لتحقيتت العدالتتة
الضريبية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1011/8/19 ،م.
 21ـ " متتدت مواءمتتة قتتانون ضتتريبة التتدال األردنتتي متتع معتتايير المحاستتبة الدوليتتة" ،إلسااا المحاساابة ،الجامعااة
الهاشمية1011/10/10 ،م.
 28ـ " متدت التتزام الشتركات الصتناعية األردنيتة بمعتايير التتدقي التداالي" ،إلساا المحاسابة ،جامعاة اليرماوك،
1011/11/80م.
 29ـ " مدت استخدام ب اقة األداء المتوازن في تقييم أداء البنوك األردنية" ،إلساا المحاسابة ،الجامعاة الهاشامية،
1011/11/12م.
 22ـ " مدت إمكانية استخدام ب اقة األداء المتوازن لتقييم األداء في البنوك التجاريتة الليبيتة " ،إلساا المحاسابة،
جامعة الشرق األوسط1011/1/9 ،م.
 22ـ " متتدت التتتزام الشتتركات المستتاهمة العامتتة الكويتيتتة باالفصتتاح عتتن بنتتود المس ت ولية االجتماعيتتة " ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011/1/9 ،م.
 21ـ " أثر ت بي الحاكمبتة الم سستية فتي جتودة التتدقي التداالي فتي الشتركات الصتناعية المدرجتة فتي ستوق
الكوي لألوراق المالية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011/1/19 ،م.
 29ـ " إدارة األرباح وسياسة توزيتع األربتاح :دراستة مقارنتة بتين الشتركات الصتناعية والخدميتة المدرجتة فتي
سوق عمان المالي " ،إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1011/9/18 ،م.
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 28ـ " أثر مدق الحسابات الخارجي في تحسين مصداقية المعلومات المحاسبية في بي الزكاة الكويتي " ،إلسا
المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011/9/19 ،م.
 10ـ " متتدت التتتزام الشتتركات المستتاهمة العامتتة الفلس ت ينية بتفعيتتل لجتتان التتتدقي وأثرهتتا فتتي ت بي ت مبتتادئ
الحوكمة " ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1011/2/1 ،م.
 11ـ " مدت اس تخدام النسم المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف االسالمية العاملة فتي األردن "،
إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011/2/2 ،م.
 11ـ " أوجه القصور في ت بي المعتايير الدوليتة العتداد التقتارير الماليتة وأثرهتا علت جتودة االفصتاح بتالقوائم
المالية في الق اع النف ي " ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011/2/18 ،م.
 18ـ " دور نظتتم المعلومتتات المحاستتبية االلكترونيتتة فتتي تحستتين قيتتاس مختتاطر االئتمتتان فتتي البنتتوك الكويتيتتة
(دراسة ميدانية)" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1011/2/12 ،م.
 19ـ "أثتتر رأس المتتال الفكتترر علت أداء الشتركات الصتتناعية المدرجتتة فتتي بورصتتة عمتتان " ،إلسااا المحاساابة،
جامعة اليرموك1011/2/10 ،م.
 12ـ "مدت استخدام التكلفتة المستتهدفة فتي المستشتفيات الخاصتة األردنيتة :دراستة ميدانيتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة اليرموك1011/1/19 ،م.
 12ـ "أثر ممارسات التدقي
عمان العربية1011/10/2 ،م.

ير المنتظم عل جتودة األداء المهنتي لمتدق الحستابات" ،إلساا المحاسابة ،جامعاة

 11ـ " العوامتل المت ثرة فتي إعتداد وتنفيتتق الموازنتة العامتة فتتي دولتة الكويت " ،إلسااا المحاسابة ،جامعاة الشاارق
األوسط1011/11/11 ،م.
 19ـ "دور نظام التكلفة المستهدفة في تحقيت ميتزة تنافستية للشتركات الصتناعية المستاهمة العامتة األردنيتة"،
إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1011/11/11 ،م.
 18ـ "دور استخدام التدقي االلكتروني في تحسين كفاءة وفاعلية عملية التدقي في األردن :دراستة ميدانيتة"،
إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1018/1/2 ،م.
 90ـ "أثتر االلتتزام بالقواعتد المحاستبية علت تكتالي
جامعة عمان العربية1018/1/18 ،م.

التلتوث البيئتي فتي الشتركات الصتناعية" ،إلساا المحاسابة،

81– " The Extent of Applying the Balance Scorecard Approach in the Jordanian
Islamic Banks".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية2013/8/1 ،م.
 91ـ "أثر جودة التدقي عل األرباح :دراسة ميدانية علت الشتركات الصتناعية المدرجتة فتي بورصتة عمتان"،
إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1018/2/2 ،م.
83– "The Effect of Corporate Governance on Opearating Performance: Evidence
from Amman Stock Exchange".
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية2013/2/1 ،م.
 99ـ " أثتتر ت بي ت الحاكميتتة الم سستتية عل ت زيتتادة القتتدرة التنافستتية للشتتركات الصتتناعية األردنيتتة المستتاهمة
المدرجة في بورصة عمان :دراسة ااتبارية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1018/2/11 ،م.
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 92ـ "أثتتر استتتخدام األستتاليم الحديثتتة فتتي المحاستتبة االداريتتة علت عمليتتة اتختتاذ القتترارات االقتصتتادية" ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة عمان العربية1018/2/9 ،م.
 92ـ "مدت استخدام االجراءات التحليلية في عملية التدقي وقياس أثرها عل أداء المدق الخارجي متن وجهتة
نظر مدققي الحسابات" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1018/2/2 ،م.
 91ـ "دور المعلومات المحاسبية في التخ يو االستراتيجي لتحقي الميزة التنافستية :دراستة ميدانيتة فتي ق تاع
المصارف األردنية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة جدارا1018/2/18 ،م.
88– "The Effect of Corporate Governance on Financial Stability and Solvency
Margin for Insurance Companies in Jordan".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية2013/2/80 ،م.
 98ـ "مدت توفر المقومات األساسية لنظام المعلومات المحاسبي في الجمعيات الخيرية األردنية من وجهة نظتر
مستخدمي النظام" ،إلسا المحاسبة ،جامعة جدارا1018/1/1 ،م.
 80ـ "مدت ت بيت أستاليم المحاستبة االداريتة الحديثتة فتي الشتركات الصتناعية المستاهمة العامتة وأثرهتا علت
األداء المالي" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1018/1/9 ،م.
 91ـ " أثر ت بي معايير المحاسبة الدولية واالستالمية علت المحتتوت المعلومتاتي للقتوائم الماليتة لبنتك الكويت
الدولي :دراسة حالة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1018/1/11 ،م.
 81ـ "تقييم أثر نظم الرقابة المحاسبية الالحقة علت ترشتيد االنفتاق فتي الجامعتات الحكوميتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة عمان العربية1018/9/2 ،م.
 93ـ "أثر م شرات األداء والمخاطر في حجم رأس المال :دراسة ميدانية عل شركات التأمين المساهمة العامة
المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1018/9/11 ،م.
 89ـ "أثر ت بي األدوات الحديثة الدارة التكالي
جامعة عمان العربية1018/8/1 ،م.

عل قرار التسعير فتي الشتركات الصتناعية" ،إلساا المحاسابة،

 95ـ "أثر أساليم المعاينة علت جتودة التتدقي متن وجهتة نظتر متدققي الحستابات الختارجيين األردنيتين" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1018/11/11 ،م.
 96ـ " أثر جودة مخرجات نظام المعلومتات المحاستبي علت رضتا العمتالء فتي البنتوك التجاريتة األردنيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة عمان العربية1018/11/18 ،م.
 81ـ "أثر ت بي نظام التكالي المبني عل األنشت ة ( )ABCعلت القترارات االداريتة فتي الشتركات الصتناعية
األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1018/11/11 ،م.
 89ـ "مدت التزام المحاسم القانوني بت بي معيتار التتدقي التدولي رقتم ( )822والختاص بمستئولية المحاستم
القانوني حول اكتشاف الغش ومنعه" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1018/11/11 ،م.
 88ـ "أثتتر االفصتتاح المحاستتبي عتتن ربحيتتة الستتهم عل ت القتترار االستتتثمارر :دراستتة ت بيقيتتة عل ت الشتتركات
الصناعية المساهمة المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1018/11/19 ،م.
 100ـ "إمكانيتتة ت بي ت أستتلوب  Sigma 6ودوره فتتي تخفتتي التكتتالي وتتتدعيم المقتتدرة التنافستتية :دراستتة
ت بيقيتتة فتتي شتتركة التقنيتتات المت تتورة إلعتتادة تصتتنيع المتتواد المستتتهلكة" ،إلسااا المحاساابة ،جامعااة الزرإلاااء،
1019/1/11م.
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 101ـ "العالقة بين كلفة مصادر التمويل الرئيستية ومختاطر التستهيالت االئتمانيتة فتي البنتوك التجاريتة العاملتة
في األردن" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1019/1/1 ،م.
102– "The Effect of the Implementation of the Balanced Scorecard (BSC) on
Financial Performance: Evidence from Amman Stock Exchange".
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية2014/1/12 ،م.
 108ـ "أثر االعالن عن توزيعات األرباح في أسعار أسهم الشتركات الخدميتة والصتناعية المدرجتة فتي بورصتة
عمان :دراسة ت بيقية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1019/8/18 ،م.
 109ـ " أثتتر ت بي ت معتتايير التتتدقي التتداالي الدوليتتة عل ت كفتتاءة األداء المتتالي فتتي الق تتاع المص ترفي" ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة عمان العربية1019/9/1 ،م.
 102ـ " أثتتر ت بي ت نظتتام التكتتالي المبنتتي عل ت أستتاس األنش ت ة عل ت تعظتتيم الربحيتتة فتتي الشتتركات األردنيتتة
لصناعة األدوية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1019/2/11 ،م.
 102ـ "أثر ت توير األنظمتة المحاستبية علت األداء المتالي فتي المنشت ت الفندقيتة :دراستة ميدانيتة علت سلستلة
فنادق فئة الخمس نجوم في األردن" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1019/2/81 ،م.
 101ـ "أثر ت بي الحاكمية الم سسية عل استراتيجيات إدارة المخاطر في شتركات التتأمين األردنيتة المدرجتة
في بورصة عمان :دراسة ميدانية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1019/2/9 ،م.
 109ـ "أثر نظام الرقابة الداالية وف إطار عمل اللجان الراعية للمنظمات في الحد من عمليات سيل األموال:
دراستتتة ميدانيتتتة علتتت البنتتتوك التجاريتتتة المدرجتتتة فتتتي بورصتتتة عمتتتان" ،إلساااا المحاسااابة ،جامعاااة الزرإلااااء،
1019/2/11م.
 108ـ "أثر إدارة السيولة عل األداء المالي للمصارف األردنية :دراسة مقارنة بتين البنتوك االستالمية والبنتوك
التجارية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1019/2/11 ،م.
 110ـ ا "أثتتر ت بيتت نظتتام االنتتتاج فتتي الوقتت المحتتدد علتت تخفتتي الهتتدر والكستتاد فتتي شتتركات الصتتناعات
االستتتتخراجية والتعدينيتتتة المدرجتتتة فتتتي بورصتتتة عمتتتان :دراستتتة ميدانيتتتة" ،إلساااا المحاسااابة ،جامعاااة الزرإلااااء،
1019/2/12م.
 111ـ "أثتر ت بيت قواعتد الحوكمتة علت جتتودة األربتاح :دراستة ميدانيتة علت الشتركات الصتناعية المستتاهمة
العامة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1019/1/11 ،م.
 111ـ ا "مقارنتتة تقيتتيم األدا ء المتتالي باستتتخدام الم شتترات المحاستتبية والقيمتتة االقتصتتادية المضتتافة :دراستتة
ت بيقية عل الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1019/1/18 ،م.
 118ـ " العوامتتل الم ت ثرة فتتي ت بي ت محاستتبة التكتتالي عل ت أستتاس األنش ت ة الموجهتتة بالوق ت فتتي البنتتوك
التجارية العاملة في األردن (دراسة استكشافية)" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1019/9/8 ،م.
 119ـ " مدت ت بيت معيتار االستتقاللية والموضتوعية فتي التتدقي التداالي وأثتره علت جتودة االبتالغ :دراستة
ت بيقية في الوزارات األردنية " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1019/9/18 ،م.
 112ـ ا " أثتتر األنظمتتة االلكترونيتتة فتتي كفتتاءة وفاعليتتة نظتتام الرقابتتة الدااليتتة (دراستتة ت بيقيتتة عل ت الجامعتتات
الخاصة األردنية)" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1019/8/1 ،م.
 112ـ " مدت التزام الشركات الزراعية األردنية في المعيار المحاستبي التدولي رقتم (" )25الزراعتة" "دراستة
ميدانية في الق اع الزراعي"" ،إلسا المحاسبة ،جامعة جدارا1019/8/1 ،م.
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 111ـ " مدت مساهمة الم شرات المحاسبية عل التنب بتعثر الشركات الصناعية األردنية االل الفترة (8226
 ،")8255إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1019/11/9 ،م. 119ـ " دور محاستتبة المس ت ولية فتتي تحستتين أداء التتوزارات األردنيتتة" ،إلسااا المحاساابة ،جامعااة آل البياات،
1019/11/18م.
 118ـ " أثر معايير االبالغ المالي الدولية عل تحسين األداء المالي للبنوك التجارية األردنية" ،إلساا المحاسابة،
جامعة عمان العربية1019/11/12 ،م.
120– "The Extent of Implementation of Risk Management Practices in Jordanian
Commercial Banks and its Impact on Financial Performance".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية2014/11/11 ،م.
 111ـ "العوامل الم ثرة في تحديد نسم المرابحة في عمليات البيوع اءجلة في البنوك االسالمية فتي األردن"،
إلسا المحاسبة ،جامعة جدارا1019/11/18 ،م.
 111ـ "أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات في عملية التدقي عل جودة أدلة التتدقي  :دليتل متن األردن " ،إلساا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1019/11/19 ،م.
 118ـ "أثر تبني نظم تخ يو موارد المنظمة عل كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداالية في المستشتفيات األردنيتة
الخاصة " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1019/11/19 ،م.
 119ـ " الحاكميتة الم سستية وأثرهتا علت مستتوت االفصتاح عتن المعلومتات المحاستبية (دراستة ميدانيتة علت
الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان)" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1019/11/18 ،م.
 112ـ " دور النستم الماليتتة للتنبت بأستتعار أستهم الشتتركات الصتتناعية المستاهمة العامتتة األردنيتة المدرجتتة فتتي
بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة والتمويس ،جامعة الشرق األوسط1019/11/80 ،م.
 112ـ "أثتتر نظتتم المعلومتتات المحاستتبية المحوستتبة عل ت جتتودة المعلومتتات :دراستتة ت بيقيتتة عل ت الجامعتتات
األردنية الحكومية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1012/1/18 ،م.
 111ـ "أثتر االفصتاح المحاستبي االاتيتارر علت جتودة المعلومتات المحاستبية:دراستة ت بيقيتة علت الشتركات
الصناعية المساهمة العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة ا سراء1012/1/19 ،م.
 119ـ "مدت التزام الشركات المستاهمة العامتة األردنيتة بت بيت معيتار االبتالغ المتالي التدولي رقتم ( ،")2إلساا
المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1012/1/11 ،م.
 118ـ "أثتتر ت بي ت قواعتتد الحاكميتتة الم سستتية عل ت ستتعر الستتهم الستتوقي :دراستتة ت بيقيتتة عل ت الشتتركات
المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/1/11 ،م.
 180ـ " أثر أنظمة معلومات المحاسبة االدارية عل أداء الشركات المساهمة العامتة األردنيتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة آل البيت1012/8/18 ،م.
181- “Disclosure Quality and EarningsManagement: An Empirical Study of NonFinancial Companies Listed in Amman Stock Exchange (ASE)”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1012/9/11 ،م.
181- “The Extent of Disclosure Conflicts of Accounting Information in the
Financial Statements: Auditors and Financial Manager`s Perspective”.
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إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/9/19 ،م.
 188ـ " أثر نظام تكالي األنش ة ( )ABCفي تخفي سعر بيع المنتت فتي الشتركات الصتناعية المدرجتة فتي
بورصة عمان :دراسة ميدانية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1012/2/19 ،م.
 189ـ " أثر ت بي نظام تخ يو موارد المنظمة عل جودة التدقي الداالي في البنوك التجارية األردنية"،
إلسا المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1012/2/10 ،م.
 182ـ " أثر نظتم الرقابتة الدااليتة علت إجتراءات التتدقي الختارجي :دراستة ت بيقيتة علت عينتة متن الشتركات
الصناعية األردنية " ،إلسا المحاسبة ،جامعة ا سراء1012/2/11 ،م.
 182ـااا "متتتدت ت بيتتت نظتتتم التكتتتالي
1012/2/1م.

فتتتي الجامعتتتات األردنيتتتة" ،إلساااا المحاسااابة ،جامعاااة العلاااوم التطبيقياااة،

 181ـ "أثتر ت بيقتات ذكتاء األعمتال فتي ضتبو جتودة التتدقي التداالي فتي الشتركات الصتناعية الكويتيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1012/2/2 ،م.
 189ـ "أثر التدفقات النقدية عل تكلفة االقتراض في الشركات المساهمة العامة األردنية :دراستة ت بيقيتة علت
ق اع الصناعة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/2/10 ،م.
 188ـ " أثر ممارسة تمهيتد التدال علت الم شترات المحاستبية والستوقية فتي البنتوك التجاريتة األردنيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة جدارا1012/2/18 ،م.
 190ـ " مدت مواءمة مناه التعليم المحاستبي فتي الجامعتات األردنيتة متع معتايير التعلتيم المحاستبي الدوليتة"،
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/2/12 ،م.
 191ـ " أثتتر الرقابتتة الدااليتتة عل ت موثوقيتتة نظتتم المعلومتتات المحاستتبية فتتي المنتتاط الحتترة األردنيتتة" ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة آل البيت1012/1/18 ،م.
191- “Corporate Governance and Auditors` Opinion: The Role of Board of
Directors and Audit Committees”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1012/9/1 ،م.
 198ـ "العوامل المالية الم ثرة عل األداء المالي :دراسة ت بيقية عل الشركات الصناعية المدرجة فتي ستوق
عمان المالي" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1012/9/2 ،م.
 199ـ " أثتتر البنتتود يتتر العاديتتة فتتي قائمتتة التتدال عل ت ربحيتتة الشتتركات الصتتناعية وفقتتا للمعتتايير المحاستتبية
الدولية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/9/11 ،م.
 192ـ "العوامل الم ثرة في تقييم األداء المالي لشركات التأمين األردنية :دراسة ت بيقية علت شتركات التتأمين
المدرجة في سوق عمان لألوراق المالية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/9/12 ،م.
 192ـ "أثتتر ت بيت الحاكميتتة الم سستتية فتتي استتتخدام الموازنتتات التخ ي يتتة :دراستتة ت بيقيتتة علت الشتتركات
العقارية المدرجة في سوق عمان المالي" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1012/8/10 ،م.
 191ـ "مدت جودة مخرجات التعليم المحاسبي في سوق العمل األردني استتنادا إلت معتايير التعلتيم الدوليتة رقتم
( 1و  6و  2و  )2من وجهة نظتر مكاتتم التتدقي واالستشتارات المحاستبية األردنيتة" ،إلساا المحاسابة ،الجامعاة
الهاشمية1012/10/18 ،م.
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 199ـ "أثتر فاعليتة نظتام الرقابتة الدااليتة علت أداء المتدق التداالي :دراستة ميدانيتة علت الجامعتات األردنيتة
الخاصة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الشرق األوسط1012/11/1 ،م.
198- “The Effect of the ERP System implementation on the Role of Accountants
in Jordanian Firms”.
إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1012/11/9 ،م.
 120ـ "تأثير آليات الحاكمية الم سسية علت ستيولة ستوق األستهم :دراستة ت بيقيتة علت الشتركات المستاهمة
العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1012/11/11 ،م.
 121ـ "أثر ت بي قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية (فاتكتا) علت أربتاح البنتوك التجاريتة األردنيتة"،
إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/11/19 ،م.
121- “The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Intellectual Capital
Disclosure: A study on the Jordanian Manufacturing Companies Listed on
Amman Stock Exchange”.
إلسا المحاسبة ،جامعة اليرموك1012/11/1 ،م.
 128ـ "دور هيكلتتة أنظمتتة الرقابتتة الدااليتتة فتتي تخفتتي
المحاسبة ،جامعة آل البيت1012/11/12 ،م.

فجتتوة التوقعتتات لمستتتخدمي التقتتارير الماليتتة" ،إلسااا

 129ـ "أثر ت بي نظام تخ يو موارد الم سستة علت أداء الشتركات الصتناعية المستاهمة العامتة المدرجتة فتي
بورصتتتتة عمتتتتان لتتتتألوراق الماليتتتتة باستتتتتخدام ب اقتتتتة األداء المتتتتتوازن" ،إلسااااا المحاساااابة ،جامعااااة الزرإلاااااء،
1012/11/11م.
122- “The Relation among Earning Quality Measurs and their association with
Stock Return: An Empirical study of Jordanian Companies listed in Amman
Stock Exchange”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1012/11/11 ،م.
 122ـ " مقومات الحاكمية الم سسية وتأثيرها عل كفاءة الرقابة الداالية في البنتوك التجاريتة األردنيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة الزيتونة األردنية1012/11/19 ،م.
 121ـ "المعوقات التي تحد من استخدام أساليم المحاستبة االداريتة الحديثتة فتي الشتركات الصتناعية المستاهمة
العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1012/1/8 ،م.
 129ـ " متتدت التتتزام المتتدققين التتدااليين فتتي الشتتركات المستتاهمة العامتتة األردنيتتة بمعتتايير التتتدقي التتداالي
الدولية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/1/12 ،م.
 128ـ " أثتتر ت بي ت تعليمتتات الحاكميتتة الم سستتية عل ت األداء المتتالي فتتي البنتتوك التجاريتتة األردنيتتة" ،إلسااا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/8/19 ،م.
120- “The Critical Success Factors of Adopting the International Financial
Reporting Standards (IFRS) for Small and Medium Size Entities (SMEs) from
the Auditors Perspective in Jordan”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/9/10 ،م.
121- “Corporate Governance and Earnings Management: An Empirical Study of
Jordanian Non-Financial Companies listed on Amman Stock Exchange”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة األردنية1012/2/8 ،م.
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 121ـ " معوقتتتات الرقابتتتة الدااليتتتة فتتتي الشتتتركات المستتتاهمة الكويتيتتتة" ،إلساااا المحاسااابة ،جامعاااة آل البيااات،
1012/2/10م.
 128ـ "العوامتتل الم ت ثرة عل ت تعثتتر الشتتركات المستتاهمة العامتتة الصتتناعية األردنيتتة :دراستتة ت بيقيتتة" ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة اليرموك1012/2/11 ،م.
 129ـ "مدت ت بي محاسبة المس ولية االجتماعية واالفصاح عنها فتي المستشتفيات الخاصتة األردنيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1012/2/12 ،م.
 122ـاا "أثتتر نظتتام الرقابتتة الدااليتتة علتت أداء المتتدق الختتارجي فتتي الشتتركات الصتتناعية المستتاهمة العامتتة
األردنية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/2/11 ،م.
 122ـ "أثر االدارات المالية عل ت وير أن مة المعلومات المحاستبية فتي الجامعتات األردنيتة" ،إلساا المحاسابة،
جامعة آل البيت1012/2/11 ،م.
 121ـ "أثر ت بي نظام التكالي عل أساس األنش ة عل ترشيد التكالي
المحاسبة ،جامعة آل البيت1012/2/11 ،م.

في شركات ال يران الكويتية" ،إلسا

 129ـ "هل تحد الجودة العالية للتقارير المالية من التأثير السلبي لألزمتة الماليتة العالميتة علت ستيولة الستوق
دراستة ت بيقيتة علت الشتتركات الصتناعية المدرجتة فتتي ستوق عمتان المتالي" ،إلسااا المحاسابة ،جامعاة الزرإلاااء،
1012/2/18م.
 128ـ "دور محاستتبة المست ولية فتتي الرقابتتة علت عناصتتر التكتتالي
المحاسبة ،جامعة جرش1012/2/1 ،م.

فتتي الشتتركات الصتتناعية األردنيتتة" ،إلسااا

 110ـ "أثر استخدام األدوات الحديثة للمحاسبة االداريتة علت تخفتي تكتالي االنتتاج فتي الشتركات الصتناعية
المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي" ،إلسا المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/2/19 ،م.
 111ـ " متتدت استتتجابة البنتتوك العاملتتة فتتي األردن لتعليمتتات مكافحتتة ستتل األمتتوال وتمويتتل االرهتتاب" ،إلسااا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/2/11 ،م.
 111ـ "أثتتر االحتياجتتات التمويليتتة المستتتقبلية فتتي ممارستتة إدارة األربتتاح :دراستتة عل ت الشتتركات الصتتناعية
المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة العلوم التطبيقية1012/1/81 ،م.
 118ـ "األثار المحتملة لت بي المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم ( )6علت البنتوك العاملتة فتي األردن:
( مت لبات انخفاض القيمتة المتعلقتة بمحاستبة الخستائر االئتمانيتة المتوقعتة للمنشتأة)" ،إلساا المحاسابة ،الجامعاة
الهاشمية1012/9/11 ،م.
 119ـ "أثر الخصائا المحددة لدرجة االفصاح عتن المتوارد البشترية فتي التقتارير الماليتة للشتركات الصتناعية
المساهمة العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1012/9/11 ،م.
 112ـ "العوامل المحددة لمستوت االفصاح ير المالي للبنوك التجارية المدرجة في سوق عمان المتالي" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة الزرإلاء1012/11/19 ،م.
 112ـ "مدت توفر األسس المحاسبية للوق
البيت1012/11/2 ،م.

والقواعد الرقابية له في دولة الكوي " ،إلسا المحاسابة ،جامعاة آل

 111ـ " أثر التدقي التداالي فتي الحتد متن مختاطر عمليتات ستل األمتوال فتي البنتوك التجاريتة األردنيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة عمان العربية1012/11/19 ،م.
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 119ـ "تقيتتيم األداء المتتالي للبنتتوك االستتالمية والتقليديتتة للفتتترة ( )8251 – 8252باستتتخدام عناصتتر نظتتام
( :)CAMELدراسة تحليلية مقارنة " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية1012/11/11 ،م.
 118ـ "أثر تقييم نظام الرقابة الداالية عل تقدير ا ر التدقي في الشتركات المستاهمة العامتة متن وجهتة نظتر
مدققي الحسابات الخارجيين األردنيين" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت1012/11/12 ،م.
 190ـ ا " أثتتر االستتتثمار فتتي األصتتول يتتر الملموستتة فتتي م شتترات األداء المتتالي فتتي شتتركات صتتناعة األدويتتة
األردنية المدرجة في بورصة عمان" ،إلسا المحاسبة ،جامعة جدارا1011/1/10 ،م.

رلائل المارس ير ال ي أشرفت عليها:
 1ـ " العوامل الم ثرة عل استقاللية مدققي الحسابات الخارجيين في األردن" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت،
نوإلشت في 1008 / 2 / 8م.
 1ـ " أثتتر أستتس التكلفتتة المستتتخدمة عل ت قتترارات التستتعير :دراستتة ميدانيتتة عل ت الفنتتادق فتتي األردن" ،إلس اا
المحاسبة ،جامعة آل البيت ،نوإلشت في 1008 / 11 / 11م.
 3ـ " قياس مدت استتخدام الموازنتات التقديريتة فتي التخ تيو والرقابتة واتختاذ القترارات فتي الم سستة الوطنيتة
للنفو والشركات المملوكة لها فتي الجماهيريتة الليبيتة" ،إلساا المحاسابة ،جامعاة آل البيات ،نوإلشات فاي / 2 / 81
1009م.
 9ـ "مدت التزام مدق الحسابات الخارجي بقواعد السلوك المهني في األردن" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت،
نوإلشت في 1009 / 2 / 8م.
 2ـ "أثتر االفصتاح المحاستبي فتي التقتارير الماليتة الستنوية المنشتورة علت أستعار الستهم :دراستة ت بيقيتة فتي
الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت ،نوإلشت في 1009 / 2 / 10م.
 2ـ "تأثير قرارات التأجير التمويلي عل األداء المالي للشتركات المستتأجرة فتي األردن :دراستة ت بيقيتة" ،إلساا
المحاسبة ،جامعة آل البيت ،نوإلشت في 1009 / 2 / 10م.
7 - " Ownership Structure and Firm Profitability ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1009 / 9 / 12م.
8 - "The life-Cycle Impacts on the Value Relevance of Earnings and Cash Flows
as Accounting Measures of Firms Performance ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1009 / 11 / 2م.
 9ـ ا " العوامتتل الم ت ثرة عل ت فاعليتتة استتتخدام الموازنتتات التخ ي يتتة فتتي الشتتركات الصتتناعية الليبيتتة " ،إلسااا
المحاسبة ،جامعة آل البيت ،نوإلشت في 1002 / 1 / 11م.
 10ـ " مدت استخدام النسم المالية في ترشيد قرار من التسهيالت االئتمانية فتي المصتارف األهليتة الليبيتة "،
إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت ،نوإلشت في 1002 / 1 / 81م.
 11ـ " مدت التزام الشركات الصناعية العامتة األردنيتة بت بيت معيتار المحاستبة التدولي الستادس عشتر الختاص
باألصول الثابتة" ،إلسا المحاسبة ،جامعة آل البيت ،نوإلشت في 1002 / 1 / 8م.
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 جامعاة، إلسا المحاسبة،" ـ " مدت التزام الشركات الصناعية الليبية باالفصاح عن األداء االجتماعي محاسبيا11
.م1002 / 9 / 18  نوإلشت في،آل البيت
 إلسااا،" ـاا " ت تتوير نظتتام محاستتبة المستت ولية فتتي الرقابتتة وتقيتتيم األداء فتتي المصتتارف التجاريتتة الليبيتتة18
.م1002 / 2 / 9  نوإلشت في، جامعة آل البيت،المحاسبة
19- " The Disclosure Level of Accounting Policies and its Relation with Size and
Profitability in the Jordanian Commercial Banks”.
.م1002 / 11 / 19  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
15- " The Extent of Jordanian Companies Commitment Toward the Implications
of International Accounting Standard No.(37) From the External Auditors`
Perspective ".
.م1002 / 2 / 19  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
16- " Factors Determining the Capital Structure of Jordanian Shareholding
Services Companies ".
.م1002 / 2 / 12  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
17- "The Determinants of External Auditor’s Fees in the Jordanian Commercial
Banks".
.م1002 / 2 / 12  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
19- "The Extent of Implementation the International Standard on Auditing (ISA
No. 240), (The Auditor's Responsibility to Consider Fraud in an Audit of
Financial Statements) in Jordan: Auditors' and Financial Managers'
Perspectives".
.م1001 / 1 / 1  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
19- " Factors Affecting External Audit Fee: A Field Study".
.م1001 / 9 / 19  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
 ـ " دور المحلل المالي في مواجهة اإلجراءات المحاسبية الخالقة وتحليل المعلومتات الوصتفية يتر الظتاهرة20
.م1001 / 2 / 12  نوإلشت في، جامعة آل البيت، إلسا المحاسبة،" في القوائم المالية
21- Impact of Income Statement Components Decomposition on Shares Market
Value of the Jordanian Commercial Banks ".
.م1001 / 2 / 11  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
22- "Electronic Processing for Accounting Data at Jordan Telecom Company".
.م1009 / 2 / 18  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
23- " The Usage of the Standard Costs System and the Impact made on Decision
Making: A Field Study".
.م1009 / 2 / 12  نوإلشت في، الجامعة الهاشمية،إلسا المحاسبة
، إلسا المحاسابة،"  ـ " العوامل الم ثرة في فاعلية أنظمة الرقابة الداالية في م سسات الق اع العام األردني24
.م1010 / 8 / 1  نوإلشت في،الجامعة الهاشمية
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25- " Examining the Effect of Financial Performance Indicators on Stock Return
(An empirical Study on pharmaceutical companies listed in the Amman Stock
Exchange)".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1010 / 9 / 11م.
 12ـ " أثر االعالن عن توزيع األرباح عل القيمة السوقية لستهم الشتركات المدرجتة فتي ستوق عمتان لتألوراق
المالية " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1010 / 1 / 10م.
27- " The ability of application Activity-Based Costing System on the air line
Companies: The Case of the Jordan Aviation Company ".
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1010 / 11 / 9م.
 19ـ "مالءمتة محاستبة القيمتة العادلتة لقترارات متن االئتمتان فتي البنتوك التجاريتة األردنيتة" ،إلساا المحاسابة،
الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1010 / 11 / 9م.
 18ـ "فعالية أنظمة الرقابة الداالية في الجمعيات الخيرية األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشامية ،نوإلشات
في 1010 / 11 / 19م.
 80ـ "مدت إسهام األقسام المحاسبية في الجامعات األردنية في تعزيز ت بي المعايير المحاسبية الدولية" ،إلسا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1011 / 2 / 2م.
 81ـ "مخاطر نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في الشركات المالية األردنية (البنوك وشركات التتأمين)"،
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1011 / 2 / 10م.
 81ـ "مدت ت بي المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للم سسات المالية اإلسالمية في المصتارف
اإلسالمية األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1011 / 11 / 9م.
 88ـ "أثر ت بيت الحوكمتة علت ربحيتة شتركات التتأمين المستاهمة العامتة األردنيتة" ،إلساا المحاسابة ،الجامعاة
الهاشمية ،نوإلشت في 1011 / 9 / 11م.
 89ـ "أثر ت بي الحاكمية الم سسية عل الميزة التنافسية للبنوك التجارية األردنية" ،إلسا المحاسابة ،الجامعاة
الهاشمية ،نوإلشت في 1011 / 11 / 12م.
 82ـ " أثر ت بي قياس األداء المتوازن في االلتزام الم سسي لدت العاملين في دائرة الجمارك األردنيتة" ،إلساا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت في 1011 / 11 / 10م.
 82ـ "أثتتر ت بي ت قواعتتد حوكمتتة الشتتركات عل ت أداء شتتركات الختتدمات المستتاهمة العامتتة األردنيتتة " ،إلسااا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1018 / 2 / 80م.
 81ـ " العوامل الم ثرة عل نسم األرباح الموزعة عل حسابات االستثمار الم لقتة لتدت البنتوك االستالمية فتي
األردن " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1018 / 1 / 9م.
 89ـ "العوامل الم ثرة عل فجوة التوقعات في عملية التدقي من وجهتة نظتر متدققي الحستابات فتي األردن "،
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1018 / 1 / 1م.
 88ـ " متدت إكتشتاف متدققي الحستابات الجتراءات المحاستبة االبداعيتة فتي القتوائم الماليتة للشتركات الصتناعية
المساهمة العامة األردنية " ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1019 / 8 / 10م.
 90ـ "العوامتتل الم ت ثرة عل ت استتتخدام الصتتكوك كتتأداة استتتثمارية فتتي البنتتوك االستتالمية فتتي األردن " ،إلسااا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1019 / 8 / 11م.
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 91ـ "العوامتتل الم ت ثرة عل ت قتترار مقتتدرر ضتتريبة التتدال والمبيعتتات فتتي األردن " ،إلسااا المحاساابة ،الجامعااة
الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1019 / 9 / 11م.
 91ـ "حوكمة الشتركات وأثرهتا علت جتودة تتدقي الحستابات فتي األردن " ،إلساا المحاسابة ،الجامعاة الهاشامية،
نوإلشت بتاريخ 1019 / 9 / 10م.
43 – “The Effect of Contingent Factors on Competitors –focused- Accounting
Techniques Usage in the Jordanian Commercial Banks”.
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1019 / 11 / 19م.
 49ـ "أثر التجارة االلكترونية علت فعاليتة وكفتاءة نظتم المعلومتات المحاستبية فتي البنتوك التجاريتة األردنيتة"،
إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1019 / 11 / 19م.
 92ـ "أثر تقنيات المحاسبة الجنائية في الكش عن عمليات االحتيال والغش في القوائم المالية :دراسة ت بيقية
عل الشركات المساهمة العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 1 / 18م.
 92ـ "أثر ت بي ب اقة األداء المتوازن عل األداء المالي في المستشفيات األردنيتة الخاصتة" ،إلساا المحاسابة،
الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 11 / 18م .
 91ـ " متتدت ت بي ت محاستتبة المس ت ولية االجتماعيتتة واإلفصتتاح عنهتتا فتتي الفنتتادق األردنيتتة" ،إلسااا المحاساابة،
الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 11 / 18م.
 99ـ " أثر موضوعية االدارة في الشركات المساهمة العامة األردنية علت تخ تيو التتدقي وجمتع األدلتة" ،إلساا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 1 / 19م.
 98ـ "مدت ت بي أبعاد ب اقة األداء المتوازن فتي الجامعتات األردنيتة :دراستة مقارنتة بتين الجامعتات الرستمية
والخاصة" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 9 / 2م.
 20ـ "أثر عوامل ا ر الغش واالحتيال علت أداء المحاستبين القتانونيين فتي األردن" ،إلساا المحاسابة ،الجامعاة
الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 9 / 11م.
 21ـ "أثتتر ت بيقتتات ذك تاء األعمتتال عل ت جتتودة التتتدقي التتداالي فتتي الجامعتتات األردنيتتة :دراستتة مقارنتتة بتتين
الجامعات الرسمية والخاصة" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية ،نوإلشت بتاريخ 1012 / 11 / 10م.
 21ـ "مدت ت بي أدوات المحاسبة الرشيقة وأثرها علت تخفتي
العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية.

التكتالي

فتي الشتركات الصتناعية المستاهمة

 28ـ " مدت ت بي أستاليم التتدفقات النقديتة المخصتومة عنتد اتختاذ القترارات االستتثمارية وأثرهتا علت ترشتيد
التكالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية.
 29ـ "إمكانيتة ال تحتتول نحتو ت بيت موازنتة البتترام واألداء فتتي الم سستة العامتتة للضتمان االجتمتتاعي" ،إلسااا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية.
 22ـ " أثر ت بيت تقنيتات المحاستبة الجنائيتة فتي الكشت عتن ممارستات إدارة األربتاح فتي الشتركات المستاهمة
العامة األردنية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين" ،إلسا المحاسبة ،الجامعة الهاشمية.
 22ـ "العوامتتل الم ت ثرة فتتي الرقابتتة البيئيتتة لتتديوان المحاستتبة األردنتتي عل ت م سستتات الق تتاع العتتام" ،إلسااا
المحاسبة ،الجامعة الهاشمية.
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الدورات ال دريبية واالل شارات ال ي قمت بقيادتها وتقديمها:


 .5المحاسبة لغير المحاسبين ،جامعة افسراء األهلية ،عمان ،األردن 80 ،ساعة تدريبية – 9/12
1889/2/11م.



 .8محاسبة التكالي  ،جمعية مدإلقي الحساباا القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن 11 ،ساعة تدريبية،
1889/2/8-1م.



 .3المحاستتبة اإلداريتتتة ،جمعياااة مااادإلقي الحسااااباا القاااانونيين األردنياااين ،عماااان ،األردن 9 ،سااااعاا
تدريبية1889/2/ 80-18 ،م.



 .2محاسبـة التكالي  ،الجامعـة الهاشميـة ،الزرإلـاء ،األردن 12 ،ساعة تدريبية1888/2/12-11 ،م.



 .1محاسبـة التكالي  ،الجامعـة الهاشميـة ،الزرإلـاء ،األردن 12 ،ساعـة تدريبية1888/1/11-19 ،م.



 .6المحاسبة لغير المحاسبين ،الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن 10 ،ساعة تدريبية-2 ،
1000/1/10م.



 .2تحليل القوائم المالية ،الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن 80 ،ساعة تدريبية1000/1/18-11 ،م.



 .2الرقابتتتتتة الماليتتتتتة واإلداريتتتتتة ،الجامعاااااة الهاشااااامية ،الزرإلااااااء ،األردن 10 ،سااااااعة تدريبياااااة-2 ،
1000/11/8م.



 .6إعداد دراسات الجدوت االقتصادية للمشاريع ،الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن 10 ،ساعة
تدريبية1000/2/12-11 ،م.



 .52محاسبة التكالي الصناعية ،الجامعة الهاشمية بالتعاون مع شركة مصفاة البترول األردنية،
الزرإلاء ،األردن 80 ،ساعة تدريبية1001/1/18-11 ،م.



 .55إعداد الموازنات التقديرية ،الجامعة الهاشمية بالتعاون مع شركة مصفاة البترول األردنية،
الزرإلاء ،األردن 10 ،ساعة تدريبية1001/9/11-19 ،م.



 .58محاسبـة التكالي في الشركـات الصناعية ،الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن 10 ،ساعة
تدريبية1001/11/8-11/12 ،م.



 .53التحليل المالي باستخدام برنام
تدريبية 9 ،ـ 1001/9/ 9م.

 ، SPSSالجامعـة الهاشميـة ،الزرإلاء ،األردن 10 ،ساعة



 .52إعداد التقارير المالية الحديثة ،جامعة افماراا المتحدة ،مركز البرامج الخاصة والتعليا
المستمر ،دبي ،افماراا العربية المتحدة 10 ،ساعة تدريبية 11 ،ـ 1001 / 11 / 19م.



 .51التدقي عل الفروع المصرفية ،بنك عمان الوةني ،مسقط ،سلطنة عمان 10 ،ساعة تدريبية19 ،
ـ 1008/2/19م.



 .56إعداد التقارير المالية الحديثة ،جامعة افماراا المتحدة ،مركز البرامج الخاصة والتعليا
المستمر ،أبو ظبي ،افماراا العربية المتحدة 10 ،ساعة تدريبية 18 ،ـ 1008 / 8 / 12م.
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 .52إعداد الموازنات التخ ي ية والرقابة عل التكالي  ،الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن12 ،
ساعة تدريبية 1002/8/ 19 - 10 ،م.



 .52تحليل ومناقشة القوائم المالية ،الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن 10 ،ساعة تدريبية - 8/11 ،
1002/9/9م.



 .56مستشار مالي لمعيار المالية  /جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية،
استشارة لسلطة وادي األردن من خ ل الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن ،خ ل الفترة – 9/12
1002/2/80م.



 .82مستشار مالي لمعيار المالية  /جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،دورة
تدريبية لموظفي وزارة التعليا العالي والبحث العلمي من خ ل الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن،
 12ساعة تدريبية1002/1/8 – 2/11 ،م.



 .85مستشار مالي لمعيار المالية  /جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية،
استشارة لوزارة التعليا العالي والبحث العلمي من خ ل الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن ،خ ل
الفترة 1002/8/80م – 1002/1/12م.



 .88مستشار مالي لمعيار المالية  /جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية،
استشارة لسلطة وادي األردن من خ ل الجامعة الهاشمية ،الزرإلاء ،األردن ،خ ل الفترة – 1/12
1002/11/12م.



 .83المحاستتتبة االداريتتتة ،دورة لاااول أساااتلة امتحاااان مهناااة المحاسااابة القانونياااة ( ،)JCPAجمعياااة
المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن 8 ،ساعاا تدريبية1009/1/19 ،م.



 .82محاسبة التكالي  ،دورة لول أستلة امتحان مهنة المحاسبة القانونية ( ،)JCPAجمعية المحاسابين
القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن 8 ،ساعاا تدريبية1009/1/18 ،م.



 .81األا اء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها ،مصرف ليبيا المركزي ،معهد الدراساا
المصرفية والمالية ،سبها ،الجماهيرية العربية الليبية 10 ،ساعة تدريبية 8/80 ،ـ 1009 / 9 / 8م.



 .86األا اء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها ،مصرف ليبيا المركزي ،معهد الدراساا
المصرفية والمالية ،مصراته ،الجماهيرية العربية الليبية 10 ،ساعة تدريبية 10/18 ،ـ / 10 / 18
1009م.



 .82األا اء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها ،مصرف ليبيا المركزي ،معهد الدراساا
المصرفية والمالية ،سبها ،الجماهيرية العربية الليبية 12 ،ساعة تدريبية 9/2 ،ـ 1008/9/8م.



 .82المحاستتتبة االداريتتتة ،دورة لاااول أساااتلة امتحاااان مهناااة المحاسااابة القانونياااة ( ،)JCPAجمعياااة
المحاسبين القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن 8 ،ساعاا تدريبية1008/2/8 ،م.



 .86محاسبة التكالي  ،دورة لول أستلة امتحان مهنة المحاسبة القانونية ( ،)JCPAجمعية المحاسابين
القانونيين األردنيين ،عمان ،األردن 8 ،ساعاا تدريبية1008/2/8 ،م.



 .32استشارة لت وير مناه التعليم الثانور التخصصي للعلوم الهندسية واالقتصادية واالجتماعية،
مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية باللجنة الشعبية العامة للتعليا والبحث العلمي بالتعاون مع
برنامج األما المتحدة ا نمائي ومنظمة األما المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ،ةرابلس،
الجماهيرية العربية الليبية 1/9 ،ـ 1008/1/10م.
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 .35األا اء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها ،مصرف ليبيا المركزي ،معهد الدراساا
المصرفية والمالية ،ةرابلس ،الجماهيرية العربية الليبية 12 ،ساعة تدريبية 1/11 ،ـ 1008/1/12م.



 .38األا اء المحاسبية وطرق اكتشافها وتصحيحها ،مصرف ليبيا المركزي ،معهد الدراساا
المصرفية والمالية ،يفرن ،الجماهيرية العربية الليبية 12 ،ساعة تدريبية 2/18 ،ـ 1010/2/11م.



 .33المحاسبة لغير المحاسبين ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية
الهاشمية 10 ،ساعة تدريبية 9/9 ،ـ 1010/9/10م.



 .32التحليل المالي ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية،
 10ساعة تدريبية 8/12 ،ـ 1010/10/8م.



 .31التحليل المالي ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية،
 10ساعة تدريبية 8/18 ،ـ 1011/9/11م.



 .36التحليل المالي ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية،
 19ساعة تدريبية 8/11 ،ـ 1011/9/12م.



 .32مبادئ المحاسبة،Jordan SMEs (Small and Medium Enterprises Association) ،
جمعية الشركاا الصناعية الصغيرة والمتوسطة ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 10 ،ساعة تدريبية،
 10ـ 1011/2/19م.



 .32محاسبة التكالي  ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية
الهاشمية 10 ،ساعة تدريبية 1 ،ـ 1011/1/12م.



Jordan SMEs (Small and Medium Enterprises
 .36المحاسبة المتقدمة
) ،Associationجمعية الشركاا الصناعية الصغيرة والمتوسطة ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية،
 10ساعة تدريبية 9 ،ـ 1011/1/11م.



 .22محاسبة التكالي الزراعية ،بلدية دبي ،مركز التدريب ،دبي ،ا ماراا العربية المتحدة11 ،
ساعة تدريبية 19 ،ـ 1011/1/18م.



 .25المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
11ـ1011/8/18م.



 .28المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
2ـ1011/10/12م.



 .23المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
10ـ1011/11/19م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAدورة لول أستلة
دوراا سابقة ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية8 ،
ساعاا تدريبية1011/11/8 ،م.
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 .21المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
11ـ1011/11/18م.



 .26المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 1/11 ،ـ
1018/1/9م.



 .47المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 2/26 ،ـ
1018/3/10م.



 .48المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 3/20 ،ـ
1018/4/1م.



 .49المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 4/27 ،ـ
1018/5/7م.



 .50المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
5ـ1018/6/16م.



 .15المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
8ـ1018/8/19م.



 .18المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 8/11 ،ـ
1018/10/1م.



 .13المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 10/11 ،ـ
1018/11/1م.



 .12المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 11/11 ،ـ
1018/11/9م.



 .11المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 1/11 ،ـ
1019/1/1م.



 .16المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 1/12 ،ـ
1019/8/8م.
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 .12المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
2ـ1019/9/12م.



 .12المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية،
8ـ1019/2/11م.



 .16المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAدورة مخصصة
لموظفي دائرة ضريبة الدخس والمبيعاا ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة
األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية9 ،ـ1019/2/12م.



 .62المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAدورة لول أستلة
دوراا سابقة ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية8 ،
ساعاا تدريبية1019/2/8 ،م.



 .65االدارة المالية والمحاسبة المتقدمة ،مجموعة المناصير (شركة األسمدة والكيماوياا) ،عمان،
المملكة األردنية الهاشمية 12 ،ساعة تدريبية 2/19 ،ـ 1019/2/11م.



 .68المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 9/11 ،ـ
1019/8/1م.



 .63المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 8/80 ،ـ
1019/10/18م.



 .62المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-2 ،
1019/11/11م.



 .61المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-9 ،
1019/11/18م.



 .66المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAدورة لول أستلة
دوراا سابقة ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية8 ،
ساعاا تدريبية1019/11/18 ،م.



 .62المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-1 ،
1012/1/11م.



 .62المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-8 ،
1012/8/19م.

80



 .66المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-21 ،
1012/3/30م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-1 ،
1012/9/11م.



 .25المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية- 9/19 ،
1012/2/1م.



 .28المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-2/19 ،
1012/2/1م.



 .23المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAدورة لول أستلة
دوراا سابقة ،شركة صرح العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية8 ،
ساعاا تدريبية1019/2/11 ،م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-1/11 ،
1012/9/1م.



 .21المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-2 ،
1012/8/12م.



 .26المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية-8/18 ،
1012/10/8م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 8/18 ،ـ
1012/10/11م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 18 ،ـ
1012/10/12م.



 .26المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 8 ،ـ
1012/11/11م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 12 ،ـ
1012/11/11م.
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 .25المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية1012/11/12 ،ـ
1012/1/12م.



 .28المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 1/11 ،ـ
1012/8/1م.



 .23المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 8/18 ،ـ
1012/8/18م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 9/18 ،ـ
1012/9/12م.



 .21المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 1 ،ـ
1012/2/19م.



 .26المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 2/19 ،ـ
1012/2/2م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 1/11 ،ـ
1012/9/2م.



 .22المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية11 ،ـ
1012/9/18م.



 .26المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 8 ،ساعاا تدريبية11 ،ـ
1012/8/19م.



 .62المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 8/12 ،ـ
1012/10/8م.



 .65المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية 10/11 ،ـ
1012/11/1م.
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 .68المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 11 ،ساعة تدريبية1012/11/19 ،م
ـ 1011/1/11م.



 .63المحاسبة االدارية والنظرية المحاسبية ،المحاسب القانوني األردني ( ،)JCPAشركة صرح
العالمية ل ستشاراا والتدريب ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية 8 ،ساعاا تدريبية1012/11/81 ،م
ـ 1011/1/1م.

المؤتمرات والندوات العلمية المحكمة ال ي شاركت فيها:
عنوان الم تمر  /الندوة

تاريخ االنعقاد

مكان االنعقاد
88

عنوان البحث المقدم

 .1ندوة الربط بين الجانبين
النظري والعملي في علوم
المحاسبة وتدإليق الحساباا
 .1الندوة المحاسبية الثانية

( الجهة المنظمة )
جامعة مؤتة
الكرك  /األردن
جامعة مؤتة
الكرك  /األردن

1882/9/8م

واإلع التأهيس األكاديمي لمدإلق
الحساباا األردني

1882/9/11م

استقراء تحقيق إلانون ضريبة
الدخس رإلا ( )19لسنة
1882م ألهداف النظام
الضريبي األردني
مشاكس مهنة المحاسبة في
الشركاا الصناعية المساهمة
العامة األردنية :دراسة
ميدانية
واإلع محاسبة المسؤولية
ا جتماعية في الشركاا
الصناعية المساهمة العامة
األردنية
محاسبة المشروعاا
الصغيرة وأثرها في تنمية
الريف والبادية األردنية
محاسبة المشروعاا
الصغيرة ودورها في التنمية
ا إلتصادية وا جتماعية
ا إلتصاد األردني وتحدياا
العولمة :رؤية مستقبلية

 .8مؤتمر المحاسبة في عصر
العولمة ا إلتصادية

جمعية المحاسبة
األردنية
عمان  /األردن

 19و12
1881/2/م

 .9مؤتمر المحاسب العربي
وتحدياا القرن الحادي
والعشرين

جمعية المحاسبة
األردنية وجامعة
العلوم التطبيقية
عمان /األردن
جامعة آل البيت
المفرق  /األردن

 8و9
1889/2/م
19-11
1889/8/م

جامعة اربد األهلية
اربد  /األردن

9و2
1888/2/م

جامعة اليرموك
ربد  /األردن

 18و 19
1888/2/م

الجامعة اللبنانية
بيروا  /لبنان

18-11
1000/9/م

واإلع البحث العلمي وآفاإله
المستقبلية في العالا العربي

اتحاد مجالس البحث
العلمي العربية
ووزارة التعليا العالي
والبحث العلمي
الجزائرية  /الجزائر
جامعة الزرإلاء األهلية
الزرإلاء  /األردن

18 - 11
1000/2/م

دور الجامعاا والمؤسساا
البحثية العربية في تفعيس
أنشطة البحث والتطوير

10 - 9
1000/9/م

إلياس افدراك لمعيار رسملة
تكاليف ا إلتراض ومدى
تطبيقه في الشركاا
الصناعية المساهمة العامة
األردنية
التدريب المحاسبي لطلبة
الجامعاا األردنية بين الواإلع
والطموح :دراسة ميدانية

تاريخ االنعقاد

عنوان البحث المقدم

18 - 11
1000/11/م

دور البياناا المحاسبية في
ترشيد إلراراا افنفاق

 .2مؤتمر آفاق التنمية
ا إلتصادية وا جتماعية في
الريف والبادية األردنية
 .2ندوة دور المشروعاا
الصغيرة في التنمية ا إلتصادية
وا جتماعية فإلليا الشمال
 .1مؤتمر العولمة وآثارها
المحتملة في ا إلتصاد األردني
والعربي
 .9مؤتمر ( دارة وتمويس التعليا
العالي) المؤتمر العلمي
المصا ب للدورة الثالثة
والث ثين لمجلس اتحاد
الجامعاا العربية
 .8مؤتمر الجامعاا
والمؤسساا البحثية ودورها في
أنشطة البحث والتطوير
 .10مؤتمر العولمة وأبعادها
ا إلتصادية

 .11مؤتمر المحاسبة وتحدياا
العولمة

عنوان الم تمر  /الندوة
 .11مؤتمر المحاسبة األول
(المحاسبة في بيتة متغيرة:

جمعية مدإلقي
الحساباا القانونيين
األردنيين وا تحاد
العام للمحاسبيين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن
مكان االنعقاد
( الجهة المنظمة )
إلسا المحاسبة جامعة
اليرموك
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 10و 11
1000/9/م

تحدياا القرن الحادي
والعشرين)

اربد  /األردن

 .18الملتقى الدولي العلمي
األول (العولمة وانعكاساتها على
البلدان العربية)
 .19مؤتمر فرص ا ستثمار
وآفاإله في األردن

المركز الجامعي
سكيكدة الجمهورية
الجزائرية
مركز دراساا
الشرق األوسط
عمان  /األردن

 .12مؤتمر مدإلق الحساباا
والمستولية المهنية والقانونية
وا جتماعية

جمعية مدإلقي
الحساباا القانونيين
األردنيين بالتعاون مع
ا تحاد العام
للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن
المنظمة العربية
للتنمية افدارية
الشارإلة  /افماراا
العربية المتحدة
المنظمة العربية
للمستولين عن القبول
والتسجيس في
الجامعاا العربية
ARAB_ACRAO
جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية
ربد  /األردن
جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن
جمعية مدإلقي
الحساباا القانونيين
األردنيين بالتعاون مع
ا تحاد العام
للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن
جامعة جرش األهلية
جرش  /األردن

 .12المؤتمر العربي الثاني
للبحوث افدارية والنشر
 .11المؤتمر الثالث والعشرون
للمنظمة العربية للمستولين عن
القبول والتسجيس في الجامعاا
بالدول العربية

 .19مؤتمر تكنولوجيا
المعلوماا ودورها في التنمية
ا إلتصادية
 .18المؤتمر العلمي الرابع
(المحاسبة وتحدياا العولمة)

 .10المؤتمر العلمي األول
(التحدياا التي تواجه دارة
المنظماا مع مطلع األلفية
الثالثة)
عنوان الم تمر  /الندوة
 .11مؤتمر العلوم المالية
والمصرفية الثاني (المناخ المالي

مكان االنعقاد
( الجهة المنظمة )
جامعة اليرموك
اربد  /األردن
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 18ـ 12
1001/2/م

الرأسمالي :دراسة ميدانية
مطبقة على الشركاا
الصناعية المساهمة العامة
األردنية
فرص نجاح المؤسساا
الصغيرة في ظس العولمة

 11و 19
1001/1/م

مؤشراا ومعايير اإلتصادية
تأسيسية"دراسة الجدوى
ا إلتصادية للمشروعاا
ا ستثمارية"
مستولية المدإلق الداخلي عن
تدإليق أنظمة تكنولوجيا
المعلوماا :دراسة ميدانية
مطبقة على البنوك التجارية
األردنية

1و8
1001/9/م

ستراتيجياا عمس الجامعاا
في الوةن العربي لتفعيس
البحوث افدارية

9-1
1001/9/م

نوعية التعليا العالي وسوق
العمس في البلدان العربية

9-2
1001/2/م

مدى تقبس مدإلقي الحساباا
األردنيين ستخدام تكنولوجيا
المعلوماا في التدإليق
دارة الجودة الشاملة وهندسة
القيمة ودورهما في تطوير
التعليا الجامعي المحاسبي
وترشيد تكلفته

 12و 11
1001/10/م

العوامس المؤثرة على كفاءة
نظا المعلوماا المحاسبية في
البنوك التجارية األردنية في
ظس تكنولوجيا المعلوماا

تاريخ االنعقاد

عنوان البحث المقدم

81 - 18
1001/10/م

إلياس معد ا النمو في
مؤشراا أداء بورصة عمان

 19و 18
1001/8/م

12 - 19
1001/8/م

وا ستثماري :التحدياا واآلفاق
الجديدة)
 .11مؤتمر المحاسبة والمراجعة
األول (مستقبس مهنة المحاسبة
والمراجعة)

جامعة القاهرة كلية
التجارة
إلسا المحاسبة
القاهرة  /مصر

 18و 10
1008/8/م

 .18المؤتمر العلمي الخامس
(واإلع منظماا األعمال العربية:
فرص وتحدياا)

جامعة ربد األهلية
ربد  /األردن

 11ـ 19
1008/9/م

 .19المؤتمر العلمي الدولي
السنوي الثالث (األعمال
افلكترونية في العالا العربي)

جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن

 19ـ 80
1008/1/م

 .12المؤتمر العلمي المهني
الخامس (التحكا المؤسسي
واستمرارية المنشأة)

 19و 12
1008/8/م

بعد تحديثها و دخال نظام
التداول افلكتروني
مدى دراك أهمية استخدام
البياناا المحاسبية في ترشيد
إلراراا افنفاق الرأسمالي:
دراسة ميدانية مطبقة على
الشركاا الصناعية المساهمة
العامة األردنية
تحديد العوامس المؤثرة على
كفاءة نظا المعلوماا
المحاسبية في الشركاا
الصناعية المساهمة العامة
األردنية
فاعلية توظيف تكنولوجيا
المعلوماا في التدريس
الجامعي المحاسبي :دراسة
تجريبية مطبقة على ةلبة
مادة المحاسبة افدارية في
الجامعة الهاشمية
العوامس المؤثرة على
استق لية مدإلق الحساباا في
ظس التشريعاا المهنية

جمعية المحاسبين
القانونيين األردنيين
بالتعاون مع ا تحاد
العام للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن
جامعة اليرموك
اربد  /األردن

 19ـ 12
1008/10/م

التحدياا المستقبلية لمنشآا
األعمال الصغيرة في األردن

جامعة الزرإلاء األهلية
الزرإلاء  /األردن

 11ـ 18
1008/10/م

أثر استخدام تكنولوجيا
المعلوماا في ضمان جودة
التعليا الجامعي المحاسبي

جامعة سكيكدة
الجمهورية الجزائرية

 19و 12
1009/8/م

 .18المؤتمر العلمي الدولي
الرابع ( دارة المعرفة في العالا
العربي)

جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن

 12ـ 19
1009/9/م

 .80المؤتمر العلمي السادس
(افبداع وتميز األداء في
منظماا األعمال)

جامعة ربد األهلية
ربد  /األردن

 19ـ 12
1009/1/م

أثر تحديث األسواق المالية
و دخال نظام التداول
افلكتروني على تنشيط
ا ستثماراا
مدى دراك أهمية دارة
المعرفة المحاسبية في
الشركاا الصناعية المساهمة
العامة األردنية
مدى م ءمة مخرجاا نظا
المعلوماا المحاسبية اآللية
لمتطلباا متخذي القراراا
في البنوك التجارية األردنية

عنوان الم تمر  /الندوة

مكان االنعقاد
( الجهة المنظمة )
جمعية المحاسبين

تاريخ االنعقاد

عنوان البحث المقدم

 11و 18

تقييا فاعلية نظا المعلوماا

 .12مؤتمر كلية ا إلتصاد
والعلوم افدارية (منشآا
األعمال الصغيرة والمتوسطة:
التحدياا واآلفاق المستقبلية)
 .11المؤتمر العلمي الثاني لكلية
ا إلتصاد والعلوم افدارية
(ضمان الجودة وأثره في أداء
كلياا ا إلتصاد والعلوم
افدارية)
 .19الملتقى الدولي الثاني
(سبس تنشيط ا ستثماراا في
ا إلتصادياا ا نتقالية)

 .81المؤتمر العلمي المهني
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السادس (المحاسبة في خدمة
ا إلتصاد)

القانونيين األردنيين
عمان  /األردن

1009/8/م

 .81المؤتمر العلمي األول لقسا
المحاسبة (المحاسبة في عصر
المعلوماتية :واإلع وتحدياا)

جامعة مؤتة
الكرك  /األردن

 18و 19
1009/10م

 .88المؤتمر العلمي الثالث لكلية جامعة الزرإلاء األهلية
الزرإلاء  /األردن
ا إلتصاد والعلوم افدارية (نظا
المعلوماا ودورها في تطوير
وتنمية منظماا األعمال)

 18ـ 12
1009/11/م

جمعية المحاسبين
القانونيين األردنيين
بالتعاون مع ا تحاد
العام للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن
جامعة الزرإلاء األهلية
الزرإلاء  /األردن

 18ـ 19
1002/8/م

 .89المؤتمر العلمي المهني
الدولي السابع ( القيمة العادلة
وافب غ المالي)

 .82المؤتمر العلمي الخامس
لكلية ا إلتصاد والعلوم افدارية
(ا تجاهاا الدولية الحديثة في
منظماا األعمال :التحدياا
والفرص واآلفاق)

 11ـ 18
1002/11/م

 .82المؤتمر العلمي الدولي
السنوي السابع ( دارة المخاةر
واإلتصاد المعرفة)

جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن

 12ـ 19
1001/9/م

 .81المؤتمر العلمي الثالث لكلية
ا إلتصاد والعلوم افدارية (آفاق
ا ستثمار في رأس المال
الفكري والمعرفي وأثره في
التنمية)

جامعة جرش األهلية
جرش  /األردن

 18ـ 12
1001/10/م

 .89المؤتمر العلمي الدولي
السنوي الثامن ( دارة التغيير
ومجتمع المعرفة)

جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن

 11ـ 19
1009/9/م

 .88المؤتمر العلمي المهني
الدولي الثامن (المنشآا
الصغيرة ومتوسطة الحجا بين
المحاسبة والتدإليق والدور
ا إلتصادي)

جمعية المحاسبين
القانونيين األردنيين
بالتعاون مع ا تحاد
العام للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن

 19ـ 18
1009/10/م

81

المحاسبية المحوسبة في
البنوك التجارية األردنية في
ظس التطور التكنولوجي
واإلع استخدام شبكة
المعلوماا (افنترنت) في
عداد البحوث المحاسبية في
الجامعاا األردنية
مدى سهام التجارة
افلكترونية ووسائس ا تصال
الحديثة في تطوير نظا
المعلوماا المحاسبية في
البنوك التجارية األردنية
أثر القيمة العادلة على م ءمة
المعلوماا المحاسبية
ومعوإلاا تطبيقها :دراسة
ميدانية على البنوك التجارية
األردنية
أهمية تطبيق المعيار
المحاسبي الدولي ()81
(األدواا المالية :اففصاح
والعرض) وتأثيره على
عرض القوائا المالية في
البنوك التجارية األردنية
مدى دراك محللي ا ئتمان
لمخاةر جراءاا المحاسبة
الخ إلة وإلدرتها على دارتها
في البنوك التجارية األردنية
مدى سهام التعليا ا لكتروني
في تطوير التعليا الجامعي
وتعزيز التنمية البشرية:
دراسة الة التعليا الجامعي
المحاسبي في الجامعاا
األردنية
التحول نحو القيمة العادلة
وانعكاساته على م ءمة
المعلوماا المحاسبية :دراسة
ميدانية على البنوك التجارية
األردنية
انعكاساا تطبيق المعايير
المحاسبية الدولية الخاصة
بالمنشآا الصغيرة ومتوسطة
الحجا ( )SMEsعلى البيتة
المحاسبية في األردن

عنوان الم تمر  /الندوة
 .90المؤتمر العلمي الدولي
السنوي التاسع (اإلتصادياا
البيتة والعولمة)
 .91المؤتمر العلمي الدولي
األول لكلية ا إلتصاد والعلوم
افدارية (تحدياا عولمة
األنظمة المالية)
42. The International
Academy of Business
and Public
Administration
)Disciplines (IABPAD
Conference

مكان االنعقاد
( الجهة المنظمة )
جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن

تاريخ االنعقاد

عنوان البحث المقدم

 10ـ 18
1008/9/م

نحو ةار مفاهيمي للمحاسبة
افدارية البيتية في الشركاا
الصناعية األردنية في ظس
اإلتصادياا البيتة والعولمة
مكانية تطبيق معايير افب غ
المالي الدولية الخاصة
بالمنشآا الصغيرة ومتوسطة
الحجا في البيتة األردنية
The Impact of Income
Statement
Components
Decomposition on
Share Market Value of
the Jordanian
Commercial Banks
Fair Value
Accounting
Usefulness and
Implementation
Obstacles: Views
from Bankers in
Jordan
مدى سهام األإلسام المحاسبية
في الجامعاا األردنية في
تطوير بنية التقارير المالية

الجامعة الهاشمية
الزرإلاء  /األردن

 11ـ 11
1008/10/م

Dallas, Texas,
USA

22-24
/4/ 2010

43. The Financial
Reporting and Business
Communication
Fourteenth Annual
Conference

University of
Bristol and the
British
Accounting
Association
UK

1-2
/7/2010

 .99المؤتمر العلمي المهني
الدولي التاسع (تطوير بنية
التقارير المالية للمنشآا في
أعقاب األزمة المالية العالمية)

جمعية المحاسبين
القانونيين األردنيين
بالتعاون مع ا تحاد
العام للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن
الجامعة الخليجية
بالتعاون مع اتحاد
الجامعاا العربية
وجامعة الزرإلاء
مملكة البحرين
جامعة الزيتونة
األردنية
عمان  /األردن

 19ـ 18
1011/8/م

 .91المؤتمر العلمي المهني
الدولي العاشر (دور مهنة
التدإليق في تعزيز الرإلابة
ومكافحة الفساد)

جمعية المحاسبين
القانونيين األردنيين
بالتعاون مع ا تحاد
العام للمحاسبين
والمراجعين العرب
عمان  /األردن

 .92المؤتمر العربي الدولي
الثاني لضمان جودة التعليا
العالي ()IACQA` 2012
 .92المؤتمر العلمي الدولي
السنوي الحادي عشر ( كاء
األعمال واإلتصاد المعرفة)
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9ـ2
1011/9/م

 18ـ 12
1011/9/م
 11ـ 11
1018/8/م

مدى سهام التعليا ا لكتروني
في ضمان جودة التعليا
العالي :دراسة الة التعليا
المحاسبي في الجامعاا
األردنية
مدى سهام تطبيقاا كاء
األعمال في تطوير نظا
المعلوماا المحاسبية في
البنوك التجارية األردنية
مدى سهام األإلسام المحاسبية
في الجامعاا األردنية في
تعزيز أخ إلياا مهنة
المحاسبة والتدإليق ومكافحة
الفساد

أنشطة أخرى:































عضو جمعية المحاسبة األردنية (.)JAA
عضو الجمعية األردنية للبحث العلمي.
عضو هيتة تحرير مجلة المدإلق ،جمعية المحاسبين القانونيين األردنيين.
عضو هيتة تحرير مجلة "أبحاث روسيكادا" (مجلة دولية علمية محكمة مفهرسة متخصصة في العلوم
افنسانية وا جتماعية) ،جامعة سكيكدة ،الجمهورية الجزائرية.
عضو اللجنة المتخصصة لمعادلة شهاداا العلوم ا جتماعية وا نسانية وا دارية ،وزارة التعليا العالي
والبحث العلمي األردنية (خ ل الفترة 1001 / 11 / 12م ـ 1008 / 11 / 12م).
عضو اللجنة الفنية العليا متحان الكفاءة الجامعية ،تخصص المحاسبة ،وزارة التعليا العالي والبحث
العلمي األردنية.
عضو لجان اعتماد ورفع الطاإلة ا ستيعابية لتخصص المحاسبة في الجامعاا األردنية لدى هيتة اعتماد
مؤسساا التعليا العالي األردنية.
مستشار مالي ،جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ،في العديد من الوزاراا
والمؤسساا الحكومية األردنية.
عضو مجلس الجامعة ،الجامعة الهاشمية1002 / 1002 ،م و 1010 / 1008م و 1011 / 1010م و
1018 / 1011م و 1012 / 1019م.
عضو مجلس العمداء ،الجامعة الهاشمية1002 / 1002 ،م.
عضو لجنة ا ستثمار ،الجامعة الهاشمية1002 / 1002 ،م.
عضو لجنة دارة صندوق سكان العاملين ،الجامعة الهاشمية1002 / 1002 ،م.
عضو لجنة الخطة افستراتيجية ،الجامعة الهاشمية1002 / 1009 ،م و 1002 / 1002م.
رئيس مجلس كلية ا إلتصاد والعلوم افدارية ،الجامعة الهاشمية1002 / 1002 ،م.
رئيس لجنة دراسة جدوى اإلتصادية لتمويس مشروع نشاء الكلية التقنية (البوليتكنيك) في الجامعة
الهاشمية 1019/2/11 ،ـ 1019/1/12م.
عضوية العديد من المجالس واللجان في الجامعة الهاشمية (عضو لجنة الشؤون المالية وا دارية،
عضو مجلس مركز الدراساا وا ستشاراا وخدمة المجتمع ،عضو مجلس الدراساا العليا ،عضو
لجنة تطوير المناهج الدراسية في الجامعة الهاشمية ضمن مختلف المستوياا األكاديمية ،عضو لجنة
العطاءاا المركزية ،رئاسة اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة العطاءاا المركزية).
رئاسة العديد من اللجان في كلية ا إلتصاد والعلوم افدارية في الجامعة الهاشمية (لجنة البحث العلمي،
لجنة الخطة ا ستراتيجية ،لجنة ضبط الجودة األكاديمية ،لجنة الخطة الدراسية ،لجنة الدراساا العليا،
لجنة معادلة المواد ،لجنة در اسة العطاءاا المركزية والفرعية ،لجنة البرنامج الدراسي ،لجنة المكتبة،
لجنة الندواا والمحاضراا ،لجنة وضع أسس ومعايير اختيار أعضاء هيتة التدريس).
عضوية العديد من اللجان في كلية ا إلتصاد والعلوم افدارية في الجامعة الهاشمية (لجنة البحث العلمي،
لجنة التحقيق في مخالفاا الطلبة ،مجلس الكلية).
رئاسة العديد من المجالس واللجان في إلسا المحاسبة في الجامعة الهاشمية (مجلس القسا ،لجنة
الدراساا العليا ،لجنة الخطة الدراسية ،لجنة معادلة المواد ،لجنة البرنامج الدراسي ،لجنة المكتبة).
عضوية العديد من المجالس واللجان في إلسا المحاسبة في الجامعة الهاشمية (لجنة الدراساا العليا،
لجان ا متحان الشامس لطلبة الماجستير ،لجنة الندواا والمحاضراا).
عضو مجلس إلسا المحاسبة ،كلية ا إلتصاد والعلوم افدارية ،جامعة الزيتونة األردنية/ 1002 ،
1001م و 1011 / 1011م.
عضو مجلس البحث العلمي ،جامعة الزيتونة األردنية1018 / 1011 ،م و 1019 / 1018م.
عضو مجلس الدراساا العليا ،جامعة الزرإلاء1011 / 1012 ،م.
المشاركة في العديد من األنشطة المنهجية وال منهجية داخس الجامعة الهاشمية.
تحكيا العديد من األبحاث في مج ا علمية محكمة ،والعديد من الكتب العلمية في جامعاا المملكة
األردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
عداد مواد لكترونية لتدريسها عبر التعليا افلكتروني في الجامعة الهاشمية.
عضو لجنة تحضيرية للعديد من المؤتمراا المحلية والعربية.
المشاركة في العديد من فعالياا المجتمع المحلي.
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