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  :وا� �ب وا�	%�و�� ����ر $# 	"�ت !�	�� 	� 	� ا�	��ورة ثا���و
  
��رة �� ���ت ����� ����ا����� ) ا����ث  1( �  :   �ا��

  

  

تاريخ النشر  اسم المجلة عنوان البحث ت

او قبول 

 النشر

رقم المجلد 

 والعدد

 دولة النشر

دور مجلس معايير المحاسبة الدولي  في قيادة  تطوير االطار  .1

-1973العلمي والعملي للمحاسبة المالية على نطاق عالمي ( 

2010  ( 

مجلة البحوث المالية والتجارية 

 جامعة قناة السويس 

  العدد األول 2010

  الجزء الثاني

 مصر 

 مصر  العدد الثاني  2007  مجلة البحوث المالية والتجارية تقييم اعادة هيكلة المعايير الدولية لخدمات مهنة المحاسبة من  .2

¤   �� !��� ا���	
�3 ا��
�) وا���
	�)  ¤ ا��'�"� ا���,�� ا���! م ا�
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 جامعة قناة السويس  منظور الجودة الشاملة ( دراسة تحليلية نظرية ) 
  
 

  
��رة �� ���ت ����� ����& %��$� ا#"���! � :2(�  ) ا����ث ا��

 

  

Indexed In Country 
Volume 

& 
Number 

Date of 
publication Journal Name Title No. 

ISSN:1993-5250 
Medwell Journals 2016 
Scopus, ISI, web of knowledge, EMBASE, 
CAS, DOAJ, Agricultural Digest, ASCI-
Database 

Pakistan 10(6) 2016 
International 

Business 
Management 

International Standards as 
Corporate Governance 
Mechanisms and Credibility 
Gap in Jordan- Financial 
Managers Point of View 

1. 

ISSN 2348 0386 
Impact Factor, Ulrich’s ProQuest, 
ECONIS, EconBiz, ScienceCentral, 
Electronic Journal Lib, ZDB, EyeSource, 
Wildau, RoMeo, AcademicKeys, 
ResearchBib, Jourlnformatics, Journal 
Guide, World Cat, NewJou, Cite Factor, 
AS Index Library  

UK 3(12) 

 
 
 

2015 
 
 

International 
Journal of 
Economics, 

Commerce and 
Management 

LEADERSHIP 
MANAGEMENT AND 
HUMAN 
RESOURCE 
PERSPECTIVES 
EMPIRICAL EVIDENCE 
FROM JORDANIAN BANKS 

2. 

ISSN: 2350-0743 
Impact factor, Citation impact, 
Eigenfactor, Microsoft Academic Search, 
Google Scolar, Scopus, H-index, or Hirsch 
number, Citation analysis, 
Acknowledgment index, CiteSeer, 
CiteSeerX, Scientific Journal, Science 
Ciatation Index, Indian citation Index 

India 2(10) 2015 

International 
Journal of Recent 

Advances in 
Multidisciplinary 

Research 

ASSESSMENT OF ISLAMIC 
BANKS PROFITABILITY 
RATIOS-EVIDENCE FROM 
JORDAN 

3. 

 ISSN 2348 0386 
Impact Factor, Ulrich’s ProQuest, 
ECONIS, EconBiz, ScienceCentral, 
Electronic Journal Lib, ZDB, EyeSource, 

UK 3(10) 2015 

 
International 

Journal of 
Economics, 

 
DETERMINANTS OF BANK 
SELECTION CRITERIA’S 
IN RELATION  TO 

4. 
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Wildau, RoMeo, AcademicKeys, 
ResearchBib, Jourlnformatics, Journal 
Guide, World Cat, NewJou, Cite Factor, 
AS Index Library  

Commerce and 
Management 

JORDANIAN ISLAMIC AND 
CONVENTIONAL BANKS 

ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728 
ABDC, EBSCOhost, Econlit, ERA, 
Gale’sAcademic Databases, JEL, Lockss, 
Open J-Gate, PK[ Open Archives 
Harvester, ProQuest, Ulrich’s, Universe 
Digital Library 

Canada 7(7) 2015 

International 
Journal of 

Economics and 
Finance 

The Impact of Agency Cost on 
Demand for Non-Audit 
Services for Listed 
Corporations in Jordan 

5. 

ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 
(Online) 
Ulrich’s, DOAJ, EBSCOHost, Journal 
Seek, Index Copernicus International, 
ProQuest, Gale Cengage Learning, ERC, 
ERA, assmann International 
Buchhandlung GMBH 

USA 6(6) 2015 
International 

Journal of Business 
and Social Science 

Using Information Systems in 
Jordanian Industrial 
Companies and its Effect on 
Employees 

6. 

ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119 
ABDC, EBSCOhost, Electronic Journal 
Library, Google Scolar, Lockss, National 
library of Australia, New Jour, Open J-
Gate, PKP Open Archives Harvester, 
ProQuest, SHERPA/RoMEO, Standard 
Periodical Directory, The ecxellence in 
research for Australia(ERA), Ulrich’s, 
University digital library 

Canada 10(5) 2015 
International 

Journal of Business 
and Management 

The Relationship between 
Information Asymmetry and 
Stock Return in the Presence 
of Accounting Conservatism 

7. 

ISSN(E) :2306-9007 
(P):2307-5953 
ISI,Index Copernicus,ProQuest,SSRN,J-
Gate,SIS,Google Scholar 

Pakistan 
3 
1 2014 

International 
Review of 

Management and 
Business Research 

 

Using Costing Systems in 
order to Price Products in 
Small Textile, Leather, and 
Clothing Companies: Field 
Study from Jordan 
 

8. 

EBSCOhost, DOAJ,Cross Ref,Google 
Scholar U.K. 

3 
7 2014 

Journal of Scientific 
Research & Reports  

The Extent of Employee’s 
Compliance to the Internal 9. 
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SCIENCEDOMAIN 
International 

Control System on the 
Reliability and Credibility of 
financial Statements 

ISSN:1792-6580(print) 
1792-6599(on line) 
Academic index,Cabells,EBSCO,Google 
Scholar,Sul 

U.K. 
3 
5 2013 

Journal of Applied 
Finance & Banking 

How important is the 
Experience of the External 
Auditor in the Audit of 
Electronic Commerce (A Case 
of Jordan) 
 

10. 

ISSN:2249-4588(on line) 
0975-5853(print) 
BASE,ULRICHSWEB,ABCentral,Journal 
Seek,Google Scholar,ProQuest 
 

U.S.A 13 
5 

2013 
Global Journal of 
Management and 
Business Research 

Human Resource Factors and 
its Effect on Accountants in 
Jordanian Banks 

11. 

ISSN 1913-9004(print) 
1913-9012(on line) 
Cabells,DOAJ,ERA,EBSCO host,Google 
Scholar,JEL,Lockss 

Canada 5 2012 

International 
Business Research, 
Canadian Center of 

Science and 
Education 

Corporate Governance and 
Credibility Gap: Empirical 
Evidence from Jordan 

12. 

 $&� $%�� $#��� و"! � ���

العدد 

 2007  الثاني

مجلة البحوث المالية 

  والتجارية 

 جامعة قناة السويس 

تقييم اعادة هيكلة المعايير الدولية 

حاسبة من منظور لخدمات مهنة الم

 الجودة الشامله (دراسه تحليلية ) 

13. 

 $&� $%�� $#��� و"&' � ���

العدد 

  الثاني
2010 

مجلة البحوث المالية 

والتجارية جامعة قناة 

 السويس 

دور مجلس معايير المحاسبه  الدولي  في 

قيادة  تطوير االطار العلمي والعملي 

  للمحاسبه  المالية على نطاق عالمي 

 )1973-2010  ( 

14. 

 
 

��رة �� و*%() 3(�  : ا��-,��ات ا������) ا����ث ا��

� . ا"���د  * �ان ا��,+�� * �ان ا��#) ت
 ا��,+��

$��ن ا"���د 
 ا��,+��
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1. Assessment of Profitability Competitiveness in Jordanian 
Banks- A Comparative Study between Islamic and 
Conventional Banks  

Sustainability and 

Competitiveness in Business 

  ا/ردن  2016

2.  Electronic data Interchange and Information system 
programs in relation to management and accounting: 
Evidence from Pharmacy1 Group 

Innovation Management in 
Business  

  ا/ردن  2015

3.  �0��2 و$�راء ا���2 إدارة ا���ارد ا�����6 وا����دة $2 و��4 "�3 ا���راء ا����� �
�� أ���م ا���ارد ا�����6 9 ا�� �ك ا��%�ر�� ا/رد"

�9��  ا/ردن 2013 رأس ا���ل ا���6ي 9 ا��&�د ا��

  
 

 

  :) ا���> ا�� �6رة4(
 * �ان ا��,+�� * �ان ا��#) ت
�� ,ا�%@ء ا?ولا?<�ل ا�� –ا��#���� ا�������  .1����� وا���  2011 
 –ا��#���� ا�������   .2"�Bا�%@ء ا� ,������� وا����  2011 ا?<�ل ا�
 

  
  
  
  

:����* 
9�Dأ   ر��EF ا�����4�� ا��
  
، قسم المحاسبة، " شركة منطقة العقبة االقتصادية. - استقاللية المحاسب القانوني األردني وأثرها على فجوة مصداقية المعلومات المحاسبية" ـ  1

  الزيتونة.جامعة 

  أنشطة أخرى:

    .  عة الزيتونةمجاعضو اللجنة المتحان الكفاءة الجامعية، تخصص المحاسبة،  •

  .عضو لجنة تحضيرية لمؤتمر جامعة الزيتونة •
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اديمية، لجنة الخطة الدراسية، لجنة الدراسات ( لجنة ضبط الجودة األك الزيتونةرئاسة العديد من اللجان في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعة  •

 العليا، لجنة معادلة المواد، لجنة وضع أسس ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس).

لجان ق في مخالفات الطلبة، ( لجنة البحث العلمي، لجنة التحقي الزيتونةعضوية العديد من اللجان في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية في الجامعة  •

 ).لجودةا

ة لجنة الدراسات العليا، لجنة الخطة الدراسية، لجنة معادلة المواد، لجن جامعة الزيتونة (رئاسة العديد من المجالس واللجان في قسم المحاسبة في ال •

  ).  البرنامج الدراسي، لجنة الكتب

          الماجستير). حان الشامل لطلبةدراسات العليا، لجان االمت( لجنة ال الزيتونةعضوية العديد من المجالس واللجان في قسم المحاسبة في الجامعة  •

  .الزيتونةالمشاركة في العديد من األنشطة المنهجية والالمنهجية داخل الجامعة  •

بية السعودية ودولة والمملكة العر  الزيتونةتحكيم العديد من األبحاث في مجالت علمية محكمة، والعديد من الكتب العلمية في جامعات المملكة األردنية  •

  الكويت.

  . الزيتونةإعداد مواد إلكترونية لتدريسها عبر التعليم اإللكتروني في الجامعة  •

  المشاركة في العديد من فعاليات المجتمع المحلي.  •


