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  من شعباند. اسامة سميح عبدالرح

    المعلومات الشخصية:

  اطفال 6متزوج /   الحالة االجتماعية

  اردني  الجنسية

  1967- 3- 7 لبنان/  مكان وتاريخ الوالدة

  

  التاريخ                          اسم الجامعة                                مكان الشهادة      الشهادات العلمية:

  جدبور/الهند                              J N Vجامعة                  2004-2001  دكتوراه محاسبة

  (عنوان الرسالة: محاسبة الموارد البشرية " دراسة على الشركات االلكترونية العالمية في الهند)

  دجامعة ناجبور                                 ناجبور/الهن                 1990-1988  ماجستير محاسبة

  جامعة ناجبور                                 ناجبور/الهند                  1988-1985  بكالوريس محاسبة

  

  التاريخ                          جهة العمل                                مكان العمل      الخبرات العملية:

  امعة الزيتونة                                عمان/االردنج              ولغاية اآلن-2004  شاركاستاذ م

  معهد االدارة الصناعية                   الظهران/السعودية                2003-1999  استاذ محاضر

  وزارة التربية والتعليم                         عمان/ االردن               1999-1993  استاذ محاضر

  

  

  

 



  الدورةمكان                        الدورة راعيالتاريخ                            : دورات التدريبيةال

  معهد االدارة الصناعية                          الظهران/السعودية             2000شباط   المحاسبة لغير المحاسبين

ر الملمين بالمحاسبة واصولها واهميتها لنجاح فئات اصحاب المؤسسات و الموظفين غي استهدفت الدورة

  ساعات يوميا.  4ايام بواقع  4االعمال. مدة الدورة 

التقليدية ومحاسبة   محاسبة التكاليف

  التكاليف المبنية على اساس النشاط

  معهد االدارة الصناعية                      الظهران/السعودية               2001شباط 

. مدة واالمدراء الماليين والتنفيذيين في المنشات الصناعية االعمال محاسبي التكاليف ورجالورة استهدفت الد

  ساعات يوميا. 4ايام بواقع  4الدورة 
التكاليف المالئمة التخاذ القرارات 

  قصيرة االجل

  معهد االدارة الصناعية                      الظهران/السعودية               2002شباط 

ايام بواقع  4استهدفت الدورة مشرفي االنتاج واالمدراء الماليين والتنفيذيين في المنشات الصناعية. مدة الدورة 

  ساعات يوميا. 4
كيف تخطط الرباحك ولالنتاج 

  باستخدام تحليل التعادل؟ 

  معهد االدارة الصناعية                      الظهران/السعودية               2003شباط 

استهدفت الدورة اصحاب المشاريع ومشرفي االنتاج واالمدراء الماليين والتنفيذيين في المنشات الصناعية 

  ساعات يوميا. 4ايام بواقع  4والسلعية. مدة الدورة 
  اليمن صنعاء/       طالل ابو غزالة                                           2007 اذار  تحليل التكاليف التخاذ القرارات

ايام بواقع  5استهدفت الدورة مشرفي االنتاج واالمدراء الماليين والتنفيذيين في المنشات الصناعية. مدة الدورة 

  ساعات يوميا 5
محاسبة تكاليف النشاط :اداة 

  للتكاليف الفعالة

  اناالردن/عم                             وزارة االشغال العامة                 2009 نيسان

  ساعات يوميا 4ايام بواقع  4. مدة الدورة موظفي وزارة االشغال العامة بكافة االقساماستهدفت الدورة 

ادوات التحليل المالي في السوق 

  المالي

  اسطنبول / تركيا                                   مملكة المعرفة                 2012 آب

  ساعات يوميا 4ايام بواقع  4. مدة الدورة ق المالية العراقيةهيئة االوراموظفي استهدفت الدورة 

  االردن/عمان                           مملكة المعرفة                 2013 ثانيكانون   محاسبة المشتريات والمخزون

  ت يومياساعا 4ايام بواقع  4. مدة الدورة موظفي وزارة االشغال العامة بكافة االقساماستهدفت الدورة 

  االردن/عمان                           مملكة المعرفة                 2013 تشرين اول  المحاسبة المتقدمة

  ساعات يوميا 3بواقع  يوم 15. مدة الدورة موظفي الوزارات الليبية  بكافة االقساماستهدفت الدورة 

المحاسبة الحكومية واعداد الموازنة 

  العامة للدولة

  االردن/عمان                           مملكة المعرفة                 2013 ثاني تشرين

  ساعات يوميا 3ايام بواقع  5. مدة الدورة موظفي وزارة المالية الليبيةاستهدفت الدورة 

ادوات التحليل المالي والتنبؤ بالفشل 

  المالي

  االردن/عمان                 جمعية المحاسبين االردنيين           2014 كانون  اول

  ساعات يوميا 3ايام بواقع  5. مدة الدورة عدة شركات صناعية وتجارية مختلفةموظفي استهدفت الدورة 

  االردن/عمان                           مملكة المعرفة                 2015 شباط       محاسبة الموارد البشرية

  ريبي واحد)فندق الهوليدي ان     (يوم تد

` 
 

  مكان المؤتمر              راعي الدورة     التاريخ                         : العلمية المؤتمرات

  عمان / االردنالزيتونة االردنية         جامعة              2005نيسان   المعرفة واقتصاد المعرفة

  عمان / االردن  ة االردنية       يتونجامعة الز              2006نيسان   اخالقيات االعمال

  عمان / االردن    جامعة الزيتونة االردنية                  2008نيسان   ادارة التغيير



  عمان / االردن  تونة االردنية       جامعة الزي             2009نيسان   اقتصاديات البيئة والعولمة

  عمان / االردن نة االردنية        جامعة الزيتو              2010نيسان   الريادية في مجتمع المعرفة

الحاكمية المؤسسية  الرشيدة في خطط االصالح 

ومحاسبة االداء المالي واالداري ولتحقيق التنمية 

  المستدامة في ظل ادارة التغيير

  مملكة المعرفة                 عمان/االردن             2012ايار    

  جامعة الزيتونة االردنية         عمان / االردن             2013نيسان   ي في اقتصاد المعرفةراس المال البشر 

  جامعة الزيتونة االردنية         عمان / االردن             2014نيسان   ادارة االزمات في عالم متغير

  ة الزيتونة االردنية         عمان / االردنجامع             2015نيسان   ادارة االبتكار في االعمال

 

Published Papers:  
Date Title Name of Publisher 

2003 Human Resource Accounting The Journal of Finance 
Vol.1 No.2 India 

2007 Factors affect of the determination 
of auditing fees in Jordan 

Ulum insania 

Vol.No. 35    - Netherlands 

تفعيل تطبيق بطاقة االداء المتوازن في  2008

  الشركات الصغيرة

كلية التجارة ببور سعيد\جامعة قناة السويس  

مصر- مجلة البحوث المالية والتجارية  

2008 Factors affect of the determination 
of auditing fees in Jordan 

يدكلية التجارة ببور سع\جامعة قناة السويس  

مصر- مجلة البحوث المالية والتجارية  

 اثر تطبيق برامج مكافحة غسيل االموال 2008

 على تقييم البنوك

اليمن - مجلة الدراسات االجتماعية  

 
مهنة المحاسبة بين طموح المنظرين ومتطلبت  2008

  مجتمع المعرفة
كلية التجارة \جامعة بني سويف  

مصر- مجلة الدراسات المالية والتجارية  

قبل ان تقع االزمةاالقتصادية "مفهوم  2011

  اسالمي"

الجزائر - جامعة بسكرة  

  الريادة والرقابة الداخلية 2011

  "COSO"دور لجنة رعاية التنظيمات االدارية 
ورياس - مجلة جامعة الفرات للدراسات والبحوث العلمية  

سات المالية والتجاريةمجلة الدرا  العولمة واثرها على االزمة المالية والعالم العربي 2011  

مصر-جامعة بني سويف  
2012 Auditing Human Resources as a 

Method to Evaluate the Efficiency of 
Human Resources Functions and to 

Control Quality check on HR 
Activities 

  

International Business Research 
Canadian Center of Science and 

Education 
Canad 



المحاسبة االدارية ودورها في االصالح المالي  2012

  واالداري
ي خطط مؤتمر الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتأثيرها ف

 االصالح ومحاسبة االداء المالي واالداري

االردن- عمان  

2013 

The effect of business 
intelligence tools on raising the 
efficiency of modern 
management accounting 

International review of management 
and business research 

Vol.3 No.1 

Pakistan 

2013 

Using costing system in order 
to price products in small 
Textile, Leather, and Clothing 
Companies: Field Study From 
Jordan 

International review of management 
and business research 

Vol.3 No.1 

Pakistan 

2014 

The Role of Human Resource 
Costing in Assisting Investors 
to Appraise The Human Assets 
of a Business Enterprise. 

International Journal of Economics, 
Finance and management Sciences 

Science Publishing group (USA) 

Vol.2 No.2 2014 

2014 

The Extent of Applying The 
international Internal Audit 
Standards by the 
Telecommunication 
Companies operating in 
Jordan 

British Journal of Applied Sciences & 
Technology 

Sciencedomain International (U.K) 

Vol.4  No.9 

2014 

The effect of effective 
corporate governance 
structure in improving 
investors’ confidence in the 
public financial information  

International Journal of Academic 
Research in business and Social 
Sciences 

Vol.4 No.1 

U. K 

2014 

The Extent of Employee’s 
Compliance to the Internal 
Control System on the 
reliability and Creditability of 

Journal of Scientific Research & 
Reports 

Sciencedomain International (U.K) 



Financial Statements Vol.3  No.7 

2014 

The Role of Financial 
Indicators in Rationalizing of 
Investors’ Decisions in the 
Jordanian Stock Exchange 
Market  

Athens Institute for Education and 
Research Conference 

Athens-Greece 

2015 The Relationship between 
Mathematics Grades and The 
Academic performance of the 
Accounting Students’ 
Department ” A case study on 
Accounting Department at Al-
Zaytoonah University of 
Jordan) 

International Conference of Business 
& Economics 

Ankara- Turkey 

7th-10th May 2015 
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التاريخ                                                                  دار النشر                                   الكتب العلمية :

دار زمزم للنشر                                                                                       2010  المحاسبة المالية للسكرتارية

دار زمزم للنشر                                                                                       2011  نظرية المحاسبة

دار زمزم للنشر                                                                                       2012  مبادئ المحاسبة
  

  

  



  اجادة اللغة االنجليزية قراءة ومحادثة وكتابة -1  اللغات:

  اللغة العربية  -2
  

  سنوات 4رئيس قسم الدراسات المسائية (جامعة الزيتونة االردنية)  -1  المناصب االدارية:

  سنوات 4 رئيس قسم المحاسبة (جامعة الزيتونة) -2

  
 

  :المعرفون

  رقم هاتف االتصال  رتبةال  ن العملمكا  االسم  

 Mobile#00962-0777693376/  استاذ  جامعة الزيتونة االردنية  سعد غالب ياسيند.أ.  1

  Mobile#  00962-785383893  استاذ مساعد  االردنية الزيتونةجامعة   محمد العطارد.   2

  Mobile#  00962-799409944  ساعداستاذ م  جامعة الزيتونة االردنية  نافز نمرد.   3

 


