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االبحاث المنشورة
The Compatibility of the Services Provided to Students of Accounting .2
Departments in Jordanian Private Universities with the Standards of
Academic Quality Assurance in Jordan - A Field Study, International
Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 10; 2017
The Auditors’ Perception on the effect of Forensic Accounting to .1
Mitigate Earnings Management in Jordanian Companies, British Journal
of Economics, Finance and Management Sciences, November 2017,
Vol14, No 2
 .2أثر تبني مكونات رأس المال الفكري في بناء مرتكزات اسلوب المحاسبة الرشيقة من وجهة نظر
محاسبي التكاليف في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة –دراسة ميدانية -جامعة
االنبار ،1122 ،مقبول للنشر.
 .1قدرة الشركات األردنية على تطبيق عمليات الهندسة العكسية في عملياتهااإلنتاجية –دراسة
ميدانية-مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة ،جامعة جرش ،المجلد الثاني ،العدد الثالث1122 ،م،
ص-ص .22-29
 .1أثر خصائص مجلس اإلدارة على فترة إصدار تقرير المدقق –دراسة ميدانية -مجلة المنار ،جامعة
ال البيت ،1122 ،مقبول للنشر.
The Impact of Intellectual Capital on the Development of Efficient .2
Accounting Information System Applied In the Contributing Jordanian
Industrial Companies -Viewpoint of Jordanian Accounting AuditorsInternational Journal of Accounting and Financial Reporting,2016, Vol.
6,No 2
 .2أثر النسب المالية السوقية المفصح عنها في بورصة عمان على حجم تداول األسهم –دراسة
تطبيقية خالل الفترة  _1121-1119مجلة اإلدارة واإلقتصاد ،الجامعة المستنصرية ،العدد ،212
 ،1122ص-ص.111-121 :
 .1إمكانية تطوير أنظمة معلومات محاسبية مختزلة ()Lean Six Sigmaفي شركات صناعة
األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان ،مجلة جامعة األنبار للعلوم االإقتصادية واإلدارية،
جامعة األنبار ،المجلد  ،2العدد  ،1121 ،21ص-ص.211-212 :
 .9رؤية إستراتيجية لمكافحة غسيل األموال في المؤسسات المالية :دراسة تحليلية،مجلة المحاسبة
والتدقيق والحوكمة ،جامعة جرش ،المجلد األول ،العدد األول ،1121 ،ص-ص.21-21 :
 .21مساهمة نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الميزة التنافسية –دراسة تطبيقية على شركات
األدوية األردنية ،مجلة بحوث جامعة حلب سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية ،جامعة حلب،
العدد .1121 ،12

المؤتمرات والندوات العلمية

 Corporate Governance across Ethics,Culture&Citizenship;What to give (and What to expectلبنان.)1121 /
( Arab Governance Energy forum -لبنان )1121/

اإلشراف على رسائل الماجستير
-

اساليب المحاسبة االبداعية واثرها علىفترة اصدار تقرير المدقق "دراسة تطبيقية على الشركات
الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان".
أثر التكامل بين جودة التقارير المالية وجودة التدقيق على فترة اصدار تقرير المدقق في الشركات
الصناعية المساهمة العامة.
اثر فاعلية التدقيق الداخلي في ادارة المخاطر المؤسسية في ظل تكنولوجيا المعلومات -دراسة
ميدانية على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
أثر التطور المفاهيمي لرأس المال الفكري في تعزيز كفاءة تطبيق معايير التدقيق الداخلي في
الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية من وجهة نظر المدققين الداخليين.
دور المحاسب القضائي في تعزيز جودة التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة األردنية -
"دراسة ميدانبة من وجهة نظر مكاتب التدقيق و الخبراء الماليين في األردن".
مدى إمكانية تخفيض اإلنتاج باستخدام أدوات المحاسبة الرشيقة في الشركات الصناعية األردنية
– دراسة تطبيقية.

-

مناقشات رسائل الدكتوراه

 اثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على جودة االرباح في البنوك التجارية االردنية المدرجة خاللالفترة ( -1122/22/21،)1122-1119جامعة العلوم االسالمية.

مناقشات رسائل الماجستير
تسلسل
1
2
3
4

5
6

عنوان البحث
اثر تبني محاسبة المسؤولية االجتماعية على ربحية شركات االتصاالت
في دولة الكويت -1122/1/22 ،جامعة آل البيت.
أثر تطبيق تكاليف الجودة في تعزيز القدرة التانفسية للشركات الصناعية
األردنية المدرجة في بورصة عمان  – 1121/21/22جامعة جدارا
دور فاعلية الرقابة الداخلية في الحد من التجاوزات المالية واإلدارية في
الجامعات الحكومية العراقية  – 1121/21/12جامعة آل البيت.
أثر االلتزام بتطبيق معيار اإلبالغ المالي ( )2في المصارف الليبية على
موثيقية المعلومات المحاسبية – من وجهة نظر المراجعين الليبين  /دراسة
ميدانية  – 1121/1/11جامعة جرش.
أثر مخاطر التدقيق على الصرف خارج الموازنة العامة  /دراسة ميدانية
على التبرعات المدرسية في األردن من وجهة نظر الجهات الرقابية
 – 1121/1/22جامعة جرش.
أثر لجان التدقيق في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية في

2
1
9
21
22
21
22

تخفيض خطر التدقيق :من وجهة نظر المحاسبين القانونيين األردنيين
 – 1121/1/1جامعة جرش.
أثر التعديالت على قانون ضريبة الدخل للفترة ( )1122-1121على
االلتزام الضريبي لدى القطاع الخدمي (دراسة ميدانية على الشركات
المساهمة العامة في قطاع الخدمات األردني) – 1121/1/21جامعة
جرش.
دور حوكمة الشركات في الحد من التهرب الضريبي من وجهة نظر
المدقق الضريبي في األردن  – 1121/2/11جامعة جرش.
دور لجان التدقيق في جودة التقارير المالية في البنوك األردنية
 – 1121/1/2جامعة جرش.
تحليل أثر رأس المال الفكري في تحسين ربحية المنشأة  /دراسة ميدانية
في الشركات الصناعية الدوائية األردنية  – 1122/1/21جامعة جرش.
دور موازنة البرامج واألداء في تحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة
بسلطنة عُمان  /دراسة ميدانية  -1122/2/1جامعة جرش.
دور بطاقة األداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية  /دراسة ميدانية في
شركات الصناعات الدوائية األردنية  – 1122/2/1جامعة جرش.
دور محاس بة المسؤولية في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية في
البنوك  /دراسة ميدانية قي البنوك العاملة في األردن 1122/2/11

المواد التي تم تدريسها
تسلسل
1
2
3
4
5
6
2
1
9
21
22
21
22
21
21
22

المساق
المحاسبة المالية المتقدمة
المحاسبة المتوسطة 1+2
تدقيق الحسابات 1+2
محاسبة التكاليف الصناعية
محاسبة شركات األشخاص
محاسبة شركات األموال
محاسبة منشآت مالية
المحاسبة الضريبية
محاسبة شركات التامين
تطبيقات محاسبية على الحاسوب
المحاسبة اإلدارية
نظم المعلومات المحاسبية باللغة االنجليزية
بحث تخرج في المحاسبة
نظرية المحاسبة
مبادئ المحاسبة 1+2
مهارات لغة انجليزي خاص (محاسبية)

الدورات التدريبية
اسم الدورة
التسلسل
القياس والتقويم
2
دورة لغة انجليزية
1
2
1
1
2
2

مكان وتاريخ الدورة
جامعة جرش 1122 -
بريطانيا/New castle(international house) -
1111
الجامعة األردنية – األردن1111/
بنك اإلسكان األردني – األردن2999/
معهد اإلدارة العامة – األردن2999/
معهد اإلدارة العامة – األردن2992/

دورة لغة انجليزية
Excel Through Windows
مهارات التفاوض
مهارات التعامل مع الجمهور
اإلدارة األساسية /رقابة إدارية
معهد اإلدارة العامة – األردن2992/
ومالية وقانونية
القانون والمحاسبة لمقدري الضريبة معهد اإلدارة العامة – األردن2992/

1

اللجان:
التسلسل
2
1
2
1
1
2
2
1

اسم اللجنة
عضو لجنة لجنة تأديبي للطلبة
عضو لجنة مخصصات البحث العلمي
عضو لجنة شؤون الموظفين
عضو لجنة البنية التحتية للجامعة
عضو اللجنة العلمية في الجامعة
عضو لجنة النقل والترقية
عضو لجنة الخطط الدراسية
عضو لجنة االسس العلمية المتحان القبول للدراسات العليا ()GRE

العضويات:
 -عضو هيئة إدارية في جمعية األكاديميين األردنيين.

