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المهام
رئيس قسمي المحاسبة واإلدارة المالية
والمصرفية
رئيس قسم المحاسبة

اللغة

 مشارك/ محاضر

المؤسسة

الوظيفة

مدة العمل

جامعة اإلسراء

رئيس قسم

 الى اآلن2019/10

جامعة اإلسراء

رئيس قسم

 الى اآلن2018/10
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الجهة المنظمة
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تطبيقات البانل داتا باستخدام برنامج
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2015/10/10

جامعة العلوم االسالمية
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ماليزيا

 ماليزيا/العالمية

(AMOS) باستخدام برنامج اموس
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2010/9/21
 األردن/عمان
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الجامعة األردنية

كندا

اإلتحاد األوروبي

دورة في تطبيقات الحاسوب على
Easy Soft برنامج
ورشة عمل تابعة لإلتحاد األوروبي
(STRD) للمشاريع البحثية

السنة

العدد
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)الدورية (المجلة

العنوان

2019

Vol. 11,
No. 3

1916-971X
1916-9728
(ERA,
Ulrich's)

International
Journal of
Economics and
Finance

The Extent of Use of Analytical
Procedures by External Auditors
in Jordan in the Light of ISA
520

2018

Vol. 22,
No. 5

1096-3685
1528-2635

Academy of
Accounting and
Financial Studies
Journal

Board of Directors, Firm
Performance and the
Moderating Role of Family
Control in Jordan

International
Journal of Business
and Management

Ownership concentration and
Going concern: Evidence from
Jordanian Listed Firms

International
Business Research

Board Diversity and Accounting
Conservatism: Evidence from
Jordan

(SCOPUS)
كندا

مجموعة جاالكسي الدولية

2018

Vol. 13,
No. 9

1833-3850
1833-8119
(ERA,
EBSCOhost)

2018

Vol. 11,
No. 7

1913-9004
1913-9012
(ERA,
EBSCOhost)
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الهند

الواليات
المتحدة

2017

Vol. 8
No.18

2014

Special
Issue 1

2013

سنة النشر

التاريخ
2016/12/1
2015/4/19-18
2015/5/8-6

2014/6/18

Vol. 3
No.5

الطبعة

المكان
/UiTM جامعة
ماليزيا
/فندق بوترا

2222-1697
2222-2847
(EBSCO,
Ulrich's)

Research Journal of
Finance and
Accounting

Board of Directors’
Effectiveness and Firm
Performance: Evidence from
Jordan

2320-8163

International
Journal of
Technical Research
and Applications

Board of Directors
Characteristics and Firms
Performance Among Jordanian
Firms, Proposing Conceptual
Framework

International
Journal of
Humanities and
Social Science

Corporate Governance and Its
Impact on the Quality of
Accounting Information in the
Industrial Community
Shareholding Companies Listed
in Amman Financial MarketJordan

2220-8488
2221-0989
(EBSCO,
Ulrich's)

البلد

دار النشر

المؤتمر

موضوع المؤتمر

المؤتمر الدولي السابع للدراسات العليا
مؤتمر كوااللمبور الدولي السادس

 ماليزيا،كوااللمبور

لألعمال واالقتصاد والقانون

/جامعة اسطنبول

المؤتمر العالمي السادس للتسويق

تركيا

االسالمي

 ماليزيا/كوااللمبور

العنوان

المؤتمر الدولي الثاني إلبتكارات

األعمال واإلقتصاد والقانون والعلوم

Good governance and its importance
to the development of business,
economics and laws
التسويق اإلسالمي
إبتكارات األعمال واإلقتصاد والقانون والعلوم

اإلجتماعية واإلنسانية

اإلجتماعية واإلنسانية

 المحاسبة المالية.1
 تدقيق الحسابات.2
حوكمة الشركات

3

Page 3 of 4
Ref: Deans Council ( 5 ) Decision No. (61) Date: 21/10/2019
Ref: Quality Assurance Council Session ( 3 ) Decision No. (31 ) Date: 16/10/2019

 .1عضو لجنة تحرير في مجلة  Academy of Accounting and Financial Studies Journalالتي تصدر عن الناشر Allied
 Business Academies publishingومصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس .Q4

 .2اللغة العربية
 .3اللغة االنجليزية

اسم الطالب
ابراهيم طلب ابو نحلة
روان بسام الختالين

عنوان الرسالة
دور الحاكمية المؤسسية في ادارة المخاطر في البنوك التجارية األردنية
أثر استقاللية مجلس اإلدارة على العالقة بين عدم تمثل المعلومات والقيمة السوقية في البنوك
التجارية األردنية

 .1جائزة سادس أفضل ورقة بحثية في المؤتمر العلمي السادس في اسطنبول /تركيا في شهر أيار .2015
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