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 العملية المهام
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 2013-2151 
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  عضو لجنة الحرم الجامعي وتنظيم المباني في الجامعة
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 عضو لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي 

 عضو لجنة االستثمار

 عضو مجلس الجامعة
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المهام العملية –تابع   
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 عضو مجلس تنمية القوى البشرية
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 والبعثات الجوائز

 2152 2155جائزة الباحث المتميز في الجامعة األردنية لعام 
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ة المتوسطة، محاسبة الشركات، تحليل مبادئ المحاسبة المالية، المحاسب

المحاسبة اإلدارية، محاسبة التكاليف، المحاسبة الحكومية، اإلدارة  مالي،

 المالية

 مستوى البكالوريوس

    

 المنشورة العلمية البحوث

   The Impact of Accounting Conservatism and Voluntary Disclosure 

on the Cost of Capital of Industrial Companies in Jordan, 

Accounting and Finance Research, Vol. 6, No. 1, pp. 102-118. 

2151 

مناهج مقترحة لتحسين عالقة العوائد السوقية لألسهم باألرباح المحاسبية:   

المجلة األردنية في ، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة السعودية

 (.42/11/4112)قبل للنشر بتاريخ  الجامعة األردنية إدارة األعمال،

2159 

  The Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings 

Relationship: Evidence from Jordan, Accounting and Finance 

Research, Vol. 4, No. 4, pp. 165-175. 

2151 

 الصناعية للشركات المالية وائمالق لمؤشرات اإلضافي المعلوماتي المضمون  

، 4، العدد 11المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد  ،األردنية المساهمة

 .448-111الجامعة األردنية، 

2014 

  Earnings Retention and Firm's Growth, European Journal of 

Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 45. 
2012 
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 المنشورة العلمية البحوث - تابع
 

المضمون المعلوماتي للخسائر المحاسبية في التقارير المالية للشركات 

، العدد 42المجلد مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ، المساهمة العامة األردنية

 .14-25، جامعة مؤتة، 2

 

2152 

  The Value Relevance of ROE: Evidence from Jordan, International 

Research Journal of Finance and Economics, Issue 80, pp. 27-39 . 
2155 

   

Are Operating Cash Flows a Superior Predictor of Future 

Operating Cash Flows than Earnings? Evidence from Jordan, 
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 

Issue 40, pp. 36-46.  

2155 

   

Working Capital Management and Profitability: The Case of 

Industrial Firms in Jordan, European Journal of Economics, Finance 

and Administrative Sciences, Issue 36, pp. 75-86. 

2155 

   

أثر جودة األرباح المحاسبية على تكلفة اإلقتراض طبقاً لمعايير اإلبالغ المالي 

: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة الصناعية والخدمية المدرجة الدولية

 ،5، العدد 2المجلد  ، المجلة األردنية في إدارة األعمال،في بورصة عمان

 . 261-255، الجامعة األردنية

2155 

  
  

جودة األرباح المحاسبية في تكلفة حقوق الملكية طبقاً لمعايير اإلبالغ  أثر

، الجامعة 1، العدد 2المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد ، المالي الدولية

 . 12-62األردنية، 

2155 

  
مدى تطبيق مقومات محاسبة المسؤولية في الشركات األردنية وأثره على 

، العلوم اإلدارية، 58دراسات، المجلد ا التشغيلية، ربحية الشركة وكفاءته

 . 452-411، الجامعة األردنية، 1العدد 

2155 

عالقة إشارة كل من عائد الشركة السوقي ونتيجة أعمالها وإحتياجاتها     

اإلئتمانية بممارسة إدارة األرباح: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية 

مجلة مؤتة (، 2111-5669عمان للفترة ) والخدمية المدرجة في بورصة

 . 418-165، جامعة مؤتة، 2، العدد 46المجلد للبحوث والدراسات، 

2155 

دور التدفقات النقدية وتسويات االستحقاق في تفسير العوائد السوقية لألسهم،   

-488الجامعة األردنية،  ،3، العدد 2المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد 

511.  

2111 

أثر إشارة األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية التشغيلية على محتواهما  

، الجامعة 1، العدد 2المجلة األردنية في إدارة األعمال، المجلد المعلوماتي، 

 . 45-1األردنية، 

2111 
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  المنشورة العلمية البحوث - تابع

، المجلة في األجل الطويل: إعادة وإضافةاألرباح وعوائد األسهم العالقة بين 

 . 22-42، الجامعة األردنية، 1، العدد 2األردنية في إدارة األعمال، المجلد 

2111 

  
، : دراسة تطبيقية على بورصة عماناإلضافي لإلنتاجية يالمضمون المعلومات

ة، ، الجامعة األردني4، العدد 5المجلة األردنية في إدارة األعمال،  المجلد 

141-126.  

2111 

  The Relation Between Volatility Persistence and Financial 

Leverage in Amman Stock Exchange, Dirasat, Vol. 30, 

Administrative Sciences, No. 2, The University of Jordan, pp. 417-

423.  

2111 

، 41، دراسات، المجلد لدخلالمضمون المعلوماتي للعناصر الرئيسة لقائمة ا  

 . 416-428، الجامعة األردنية، 4العلوم اإلدارية، العدد 
2112 

  
أثر السماح لمعامالت نموذج عالقة العوائد باألرباح بالتغير عبر الزمن وما 

، 1، العلوم اإلدارية، العدد 41، دراسات، المجلد بين الشركات على قوة العالقة

 . 122-152الجامعة األردنية، 
2112 

  
هل تسبق أسعار األسهم اإلرباح المحاسبة في عكس المعلومات المالئمة 

، الجامعة 1، العلوم اإلدارية، العدد 48دراسات، المجلد  لتحديد قيمة المنشأة؟

 . 62-22األردنية، 
2115 

 
دور نسبة الربح إلى السعر في تحسين عالقة العوائد السوقية لألسهم باإلرباح 

، الجامعة األردنية، 4، العلوم اإلدارية، العدد 42، دراسات، المجلد بيةالمحاس

211 -251 . 
2115 

   The Association Between Systematic Risk and Debt to Equity 

Ratio in Amman Financial Market, Dirasat, Vol. 27, Administration 

Sciences, No.2, The University of Jordan, pp. 461-466. 

2111 

  
بين العوائد السوقية واإلرباح المحاسبية للشركات ما مواصفة العالقة 

، الجامعة 4، العلوم اإلدارية، العدد 46، دراسات، المجلد المساهمة األردنية

  .541 – 514األردنية، 

5666 

  Fundamental Information Analysis: An Extension and UK 

Evidence, British Accounting Review, Vol. 31, pp. 261-280.  
5666 

  On The Restriction of Short Sales in Amman Financial Market, 

Dirasat, Vol. 26, Administrative Sciences, No. 1, The University of 

Jordan, pp. 124-131.  

5666 
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 منجزة عليا دراسات رسائل على اإلشراف
قدرة إدارة األرباح الحقيقية على تفسير العوائد السوقية ألسهم الشركات    

 الصناعية في األردن
2151 

  الجامعة األردنية، عمان، األردن
 2151 أثر دورة حياة المنشأة على هيكل رأسمالها  

  الجامعة األردنية، عمان، األردن
  Corporate Life Cycle Impact on Dividends Payout Policy: 

Evidence From Amman Stock Exchange 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2151 

  The Impact Of Accounting Conservatism And Voluntary 

Disclosure On The Cost Of Capital Of Industrial Companies 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2159 

  The Effect of Corporate Governance on Working Capital 

Management Efficiency of Industrial Companies in Jordan 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

 

2151 

 

دور نسبة الربح إلى السعر في تحسين عالقة العوائد السوقية لألسهم   

 سهمألوالقيمة الدفترية لاألرباح المحاسبية ب

 نية، عمان، األردنالجامعة األرد

2151 

القوة التفسيرية لألرباح المحاسبية: دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة     

 العامة السعودية

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2152 

  "المضمون المعلوماتي اإلضافي لبعض مؤشرات القوائم المالية  

 الجامعة األردنية، عمان، األردن
2152 

 ضمون المعلومات للخسارةالم  

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2116 

  
 عالقة جودة األرباح بتكلفة رأس المال

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2111 

  
 إدارة األرباح لتجنب ظهور الخسائر في القوائم المالية

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2111 

ة العامة الصناعية األردنية لمحاسبة مدى تطبيق الشركات المساهم  

 المسؤولية وأثر ذلك على ربحيتها وكفاءتها التشغيلية
 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2111 

في األرباح المحاسبية والتدفقات النقدية وأثره على المحتوى  االستقرار  

 المعلوماتي لألرباح المحاسبية والتدفقات النقدية
 ة للعلوم المالية والمصرفية، عمان، األردناألكاديمية العربي

2119 
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 منجزة عليا دراسات رسائل على اإلشراف - تابع

اثر توسيع نافذة القياس على عالقة األرباح المحاسبية بالعوائد السوقية 

 لألسهم
 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2111 

 العوائد السوقية لألسهم في تفسيردور التدفقات النقدية وتسويات االستحقاق   
 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2111 

  
 أثر دورة حياة المنشأة على العالقة بين عوائد األسهم ومقاييس األداء المالي

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

2112 

  
 المضمون المعلوماتي اإلضافي لإلنتاجية

 الجامعة األردنية، عمان، األردن

 

2111 

  
 نفذتها التي التدريبية والدورات الستشاراتا

 
 2151  المحاسبة لغير المحاسبين والمالية لغير الماليين

   كلية عمون الفندقية الجامعية المنظم:

 دورة قراءة وإستيعاب وتحليل القوائم المالية
 STCالمنظم: شركة اإلتصاالت السعودية 

 2151 

   
 يندورة المحاسبة للمدراء التنفيذي

 المركز األلماني الخليجي لللتدريب واإلستشاراتالمنظم: 
 2009 

   
 لغير المحاسبين المحاسبةدورة 

 Agenda Oneالمنظم: 
 2116 

   
 Blackboardالنظام التعليمي  استخدامدورة 

 المنظم: جامعة عمان األهلية
 2119-2111 

   
 دورة تأهيل المتحان المحاسب القانوني األردني 
 لمنظم: صرح العالميةا

 2111 

   
 دورة تحليل واستخدام قائمة التدفقات النقدية

 المنظم: المؤسسة العامة للضمان االجتماعي/ الوحدة االستثمارية
 2112 

   
 دورة تحليل التدفقات النقدية

 المنظم: البنك العربي
 2111 

 دورة نظام المعلومات المحاسبية   
 ةالمنظم: ديوان المحاسب

 2111 

   
  دورتان في نظام المعلومات المحاسبية
 المنظم: هيئة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 2112 

   
 دورة المحاسبة لغير المحاسبين

 المنظم: بلدية دبي
 2112 
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 نفذتها التي التدريبية والدورات االستشارات  - تابع

 حساباتأربع دورات تأهيل المتحان مجلس مهنة تدقيق ال
 المنظم: مركز االستشارات والخدمات الفنية، الجامعة األردنية

 5661-2111 

   
 دورة تحليل ميزانيات الشركات

 المنظم: ديوان المحاسبة
 2111 

    

 دورة المحاسبة المالية للمديرين وغير المحاسبين
 المنظم: مركز االستشارات والخدمات الفنية، الجامعة األردنية

 5666 

   
 دورة المحاسبة المالية باللغة اإلنجليزية

 المنظم: دائرة ضريبة الدخل
 5666 

   
 دورة المحاسبة المتوسطة

 المنظم: مركز االستشارات والخدمات الفنية، الجامعة األردنية
 5661 ،2115 

   
 دورة الدورة المحاسبية للشركات

 المنظم: دائرة ضريبة الدخل
 5665 

   
 العمل وورش المؤتمرات

 UK NARIK Workshop Program For The Ministry Of Higher 

Education And Scientific Research And The Higher Accreditation 

Commission Of The Hashemite Kingdom Of Jordan In Cooperation 

With The British Council 

 2151 

   مشارك
 Human Development)ن مع المؤسسة الدولية للتنمية اإلنسانية الجامعة األردنية بالتعاو

and Capability Association) 

 Human Rights and Human)مؤتمر حقوق اإلنسان والتنمية اإلنسانية 

Development) 

 عضو اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر

 2151 

 

 

 

 مركز األردن اليوم للتنمية   

ني لإلقراض بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغيرة الثا الملتقى األردني

 والمتوسطة

 مشارك

 2111 

 جامعة عمان األهلية بالتعاون مع مركز األردن اليوم للتنمية 

 الملتقى األردني األول حول "إدارة المخاطر واألزمات في األسواق المالية"

 رئيس اللجنة التحضيرية لجامعة عمان األهلية

 2111 

 ة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، جمهورية مصر العربيةالمنظم   

 ندوة "إستراتيجية زيادة فاعلية كليات العلوم اإلدارية في الوطن العربي"

وورشة عمل "تنمية أدوار عمداء كليات العلوم اإلدارية والمالية كقادة 

 إداريين"

 ممثل جامعة عمان األهلية

 2119 
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 العمل شوور المؤتمرات - تابع

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مجلس االعتماد

 المؤتمر األردني األول العتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي

 ممثل جامعة عمان األهلية

 2111 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/مجلس االعتماد   

 "التعليم العالي والعولمة: نحو ميثاق عمل أخالقي"

 ثل جامعة عمان األهليةمم

 2111 

 الجامعة األردنية، كلية إدارة األعمال   

مؤتمر إدارة األعمال األول "مستجدات األلفية الثالثة الفرص والتحديات 

 لمنظمات األعمال العربية"

 مقرر المؤتمر

 

2111 

 عمان، األردن UNDPمنظمة األمم المتحدة/ برنامج التطوير    

 تونس-جودة التعليم العالي في العالم العربي"ورشة عمل "تقويم 

 ممثل الجامعة األردنية

 
2111 

 صندوق الحسين لإلبداع والتفوق، عمان، األردن  

 ورشة عمل "تقييم برامج اإلدارة واألعمال في الجامعات األردنية"

 ممثل الجامعة األردنية

 
2111 

علوم والتكنولوجيا األردنية/مكتب تنمية الجامعة األردنية/مكتب خدمة المجتمع وجامعة ال   

مشروع " المجتمع المدني بالتعاون مع المركز البريطاني وبدعم من المفوضية األوروبية

 "المرأة في البرلمان

 ورشة عمل "آليات تفعيل المشاركة الديموقراطية في الجامعات"

 ممثل الجامعة األردنية

 

2112 

 ان، األردنالهيئة التنفيذية للتخاصية، عم   

 ("BOTورشة عمل "التخاصية بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية )

 ممثل الجامعة األردنية

 
2112 

 المركز اإلنمائي األردني بالتعاون مع الجامعة األردنية   

ورشة عمل "مشروع تطوير القدرات الريادية لخرجي الجامعات: فرص 

 األعمال للشباب"

 ردنيةمنسق وممثل الجامعة األ

 

2115 

 دائرة الموازنة العامة، عمان، األردن   

 ورشة عمل "الخيارات المتاحة لإلدارة العامة الموجهة نحو األداء"

 ممثل الجامعة األردنية

 
2115 

 الجامعة األردنية/مكتب خدمة المجتمع بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني   

 تفادة من خدمة المجتمع"ورشة عمل "إدارة األسر الجامعية واالس

 ممثل الجامعة األردنية

 
2111 

       


