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  الشحادة قاسم عبد الرزاق  االســــــــم:

    )ةـوريـ(س 1960مواليد مدينة محص عام 

  )وشركات التأمني البنوك حماسبة ( الدقيق خصصالت ؛ في المحاسبةدكتوراه   الشهادة العلميــة :
   (2006) منذ عام /  أسـتاذ  الرتبة االكاديميـة  :
  drabedalrazzak@yahoo.com  البريد االلكتروني:

abdulrazzaqsh@zuj.edu.jo 

   243 6737 78 962+  هاتـــف:ال

  432 91 42 6 962+  فاكـــــــس :ال

  السيرة العلميـة: 

 الفلسفة في المحاسبةدكتوراه  -
 .1990سنة احلصول عام  .معهد موسكو للماليةاالحتاد السوفيايت، 

  رسالة الدكتوراه بعنوان: "مسائل التنظيم احملاسيب واالحصائي وحساباما اخلتامية يف مؤسسات التأمني احلكومي".

 جازة يف االقتصاد والتجارة، ختصص حماسبة إ -
  (األول على الدفعة) ، جيد جيداً.%74.18معدل التخرج ، 1983عام سنة احلصول  .كلية االقتصاد ،جامعة حلب

                       :السيرة العملية

  :خدماتي التدريسية في الجامعات السورية و العربية �

  جامعة الزيتونة االردنية ، األردن    .1
  قسم احملاسبة  -كلية االقتصاد و العلوم االدارية

    الحاضر-2002

  بتدريسها اآلن في جامعة الزيتونة األردنية:المواد التي قمت وأقوم 
  إلى العام  من العام  اسم المساق
 2016  2002  نظريـة احملاسبــة

  2016  2002  احملاسبة احلكوميــة
  2016  2002  احملاسبة يف املؤسسات املالية

  2016  2002  احملاسبة الدولية
  2016  2002  حبث خترج يف احملاسبة

  2007  2003  )1متوسطـــة (
  2016  2004  حماسبة الشركات

  مقدمة يف حماسبة التكاليف
  
  
  
  
  
  

2007  2008  
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  جامعة حلب السورية    .2
  قسم احملاسبة  - كلية االقتصاد

1991-2012    

      :حلب السورية المساقات التي قمت بتدريسها بجامعة  
  ى العامإل  من العام  السنة الجامعية  اسم المساق
  2012  1996  ماجستري  النظرية احملاسبية

  2012  2000  ماجستري  نظم املعلومات احملاسبية
  2012  1990  الثانية  حماسبة شركات

  2009  1992  الثالثة  النظام احملاسيب املوحد
  1991  1990  الرابعة  )2حماسبة خاصة (

  2012  1991  الرابعة  حماسبة املنشآت املالية
  2012  1991  الرابعة  النظرية احملاسبية

  2002  2008  الثالثة  القوائم املاليةحتليل 
    

  األردن، جامعة آل البيت الحكومية     .3
  قسم احملاسبة  -كلية ادارة املال واالعمال 

1999-2002    

      استاذ مشاركالرتبة االكادميية:   
      المواد التي قمت بتدريسها في جامعة آل البيت:  

   إلى العام  من العام  اسم المساق
  2002  1999  متقدمة/ ماجستريحماسبة ادارية 

  2002  2001  نظرية احملاسبة املتقدمة/ ماجستري
  2001  1999  حماسبة تكاليف معيارية

  2001  1999  تدقيق ورقابة يف املصارف
  2001  1999  حماسبة مالية

  2001  1999  )2) + (1مبادئ احملاسبة (
  2001  1999  )2) + (1تدقيق حسابات (

  2001  1999  حماسبة املؤسسات املالية
  2001  1999  حماسبة خاصة
  2002  2001  نظرية احملاسبة
  2002  2001  حماسبة زراعية

  2002  2001  حماسبة حكوميـة
  

  الأردن ،جامعة جرش الخاصة    .4
  قسم احملاسبة  - كلية االقتصاد

1997-1998    

      استاذ مساعدالرتبة االكادميية:   
      :قمت بتدريس المساقات التالية بجامعة جرش  

  الى العام   من العام  اسم المساق
  1998  1997  حماسبة البنوك
  1997  1997  حماسبة التأمني
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  جامعة تشرين السورية    .5
  قسم احملاسبة  - كلية االقتصاد

1995-1996    

    قمت بتدريس مساق "نظرية احملاسبة" لطالب ماجستري الدراسات العليا  

                                                                            :االنتاج العلمي

  بحوث العلمية المحكمة المنشورة:ال �

 سنة النشر مكان النشر عنوان البحث 

 مجاالت تطوير جودة أداء مكاتب التدقيق الخارجي في بيئة األعمال األردنية   .1

االقتصادية واملالية البحوث جملة  
ISSN: 9822-2352 

اجلزائر – أم البواقيجامعة   
)5العدد(   

2016  

2.   
  أبعاد الحاكمية المؤسسية ودورها في تمهيد الدخل بالبيئة المصرفية

 / دراسة على عينة من البنوك األردنية /

 جملة االقتصاد و التنمية البشرية
ISSN: 2253-0827 

اجلزائر–جامعة سعد دحلب البليدة   
)13العدد (  

2016  

3.   
The Financial Indicators and their Role in Judging the 
Efficiency of Commercial Banks Performance in Jordan a 
Case Study of the Arab Bank Situation 

European Journal of 
Business and Management,  
Vol.7, No.33 

2015  

4.   
Areas of Improving the Quality Performance of the 
External Auditors Firms In the Business Environment in 
Jordan 

Research Journal of Finance 
and Accounting, 
Vol.6, No.22 

2015  

5.   
Measuring Investments in Human Resources Theory and 
Practical Application 

Global Business & 
Economics Anthology 
No.3 

2015  

6.   
 مساهمة قواعد بازل في إدارة المخاطر المنظمات المصرفية دراسة حالة مصرف عودة

  سورية 

  جملة االقتصاد و التنمية البشرية
 اجلزائر–امعة سعد دحلب البليدة ج

  )12العدد (
2015  

7.   
  من دراسة ميدانية على عينة الحاكمية المؤسسية وأثرها على استمرارية المصارف

  مدينة حلبالمصارف في 

  جملة االقتصاد و التنمية البشرية
 ا –اجلزائر–جامعة سعد دحلب البليدة 

  )11لعدد (
2015  

8.  
 دراسة تطبيقية  –دور المؤشرات المالية بالحكم على استمرارية المنظمات المصرفية 

   - على مصرف عودة سورية
جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم 

  )34العدد( -اجلزائر -اإلسالمية
2015  

  تحديات مهنة المحاسبة في ظل التنمية المستدامة    .9
  جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

  عدد خاص  –العراق  –بغداد  جامعة
2014  

  تقييم كفاءة نظم المعلومات المحاسبية  في المصرف التجاري السوري    .10
  جملة حبوث جامعة حلب  

  /10العدد / –سوريا  –حلب
2014  
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  تطبيقات ذكاء األعمال  في تحقيق المفهوم التكاملي لجودة النظام المحاسبي   .11
  لة االقتصاد و التنمية البشريةجم
 اجلزائر–امعة سعد دحلب البليدة ج

  )3العدد (
2013  

12.   
دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الرقابة  و ادارة المخاطر في المصارف 

  المصارف العاملة في مدينة حلب )التجارية ( دراسة ميدانية على 
  جملة حبوث جامعة حلب 

  /5العدد / –سوريا  –حلب
2013  

 تأثير تطبيقات التنقيب عن البيانات في ادارة العمليات المصرفية في البنوك االردنية .  .13
 جملة حبوث جامعة دمشق 

 /2العدد/ 
2012 

14.  
المالية  عند اتخاذ القرارات مدى اعتماد المستثمرين على المعلومات المالية و غير 

 االستثمارية .

جملة معارف ، املركز اجلامعي العقيد 
  اجلزائر  –البويرة ي حمند أوحلاج أكل

 /  10العدد / 
2012 

  تحديات  مهنة المحاسبة في ظل اقتصاد المعرفة.   .15
  )2جامعة البليدة (-جملة االبداع 

  /2العدد/  –اجلزائر 
2012  

16.  
) في تحليل ربحية الخدمات في المصرف ABCمساهمة نظام تكاليف األنشطة  ( 

 -دراسة ميدانية  –الصناعي السوري 
  جملة حبوث جامعة حلب 

 / 76العدد / –سوريا  –حلب
2011 

 ) في المنظمات الخدمية ABCنموذج مقترح لبناء قواعد بيانات التكاليف (   .17
  جملة حبوث جامعة الفرات  

 / 13العدد/ –سوريا –ديرالزور
2011 

 الريادية في العمل المحاسبي و األزمة المالية العالمية .  .18
  جملة االقتصاد و اتمع 

 /4العدد /اجلزائر –جامعة قسنطينة 
2011 

19.  
واقع المنهج المحاسبي المتبع في بيئة األعمال السورية و مدى مالءمته للمعايير 

 دراسة ميدانية -المحاسبية الدولية
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /78العدد/
2011 

20.  
مقومات الجودة لنظم المعلومات المحاسبية و دورها في تحقيق أهداف المنظمات 

 المصرفية في البيئة السورية . دراسة ميدانية 
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /74العدد/
2011 

21.  
التنافسية في منظمات الجودة الشاملة لنظم المعلومات المحاسبية وأثرها على تحقيق 

 األعمال .
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /74لعدد/ا
2011 

22.  
تقييم مقارن لمؤشرات األداء المالي لمنظمات الخدمات المالية العامة مع الخاصة 

 بالبيئة السورية .
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /66العدد/
2010 

 االقتصادية السورية المعاصرة.متطلبات جودة المراجعة الخارجية في ضوء المتغيرات   .23
   جملة الدراسات املالية و التجارية 

 / 41/ العدد جامعة بين سويف
2010 

24.  
دراسة ميدانية  –تأثير المعلومات غير المالية على صناعة واتخاذ  القرارات االستثمارية 

 على سوق دمشق لألوراق المالية 
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /69العدد/
2010 

 2010 /67جملة حبوث جامعة حلب /العدد/ دراسة ميدانية -المدقق الخارجي في تأمين كفاءة أسواق رأس المال واستقرارهادور   .25

26.  
دراسة  -مكانة اإلفصاح المحاسبي في ترشيد قرارات المستثمرين في سوق رأس المال

 ميدانية
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /67العدد/
2010 

27.  
نظم المعلومات المحاسبية في المؤسسات المصرفية في ظل اطار متكامل لتقييم كفاءة 

 االزمة المالية العالمية ( دراسة ميدانية على المصارف العاملة بمدينة حلب )

  جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 
  العراق  –اجلامعة بغداد 

  أ  – 20-العدد

2009 

 2009 /3العدد/  - جملة حبوث جامعة دمشق القياس المحاسبي  لتكاليف األداء البيئي في شركة األسمدة السورية   .28
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 مهنة المحاسبة بين طموح المنظرين و متطلبات مجتمع المعرفة.  .29
  لة الدراسات املالية و التجاريةجم

 /3العدد/ -مصر –جامعة بين سويف 
2009 

30.  
المصرفية في تحقيق و تطوير كفاءة النشاط المصرفي / دراسة في دور القوائم المالية 

 المصرف التجاري السوري/
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /58لعدد/ا
2009 

31.  
أثر التدريب على قيمة المصرف في سوق رأس المال من وجهة نظر الفئات ذات العالقة 

 بالبيئة المصرفية.
  جملة حبوث جامعة حلب

 /55العدد/
2008 

 2008 /53جملة حبوث جامعة حلب /العدد/ ومحددات و أساليب إدارة األرباح في البيئة المصرفية السورية.دوافع   .32

 2008 /53العدد/ –جملة حبوث جامعة حلب  السورية دورها في ترشيد إدارة األرباح في البيئة المصرفية ركائز الحوكمة و   .33

34.  
المصارف التجارية و تحقيقها لمزايا دور نظم المعلومات المحاسبية في تفعيل أنشطة 

 تنافسية.
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /53العدد/
2008 

35.  
أثر تغيرات المستوى العام لالسعارعلى عدالة القوائم المالية للمؤسسة العامة للخطوط 

 الحديدية السورية.
  جملة حبوث جامعة حلب 

 /52عدد/ ال
2008 

 2008 /52/العدد/جملة حبوث جامعة حلب الحوكمة و المنهج المحاسبي السليم متطلبات ضرورية الدارة المخاطر المصرفية   .36

37.  
تقييم كفاءة العملية المحاسبية في تحديد االلتزامات و اإلفصاح عنها لمؤسسة الضمان 

 االجتماعي السورية.

   جملة حبوث جامعة حلب
 /51العدد/

2007 

38.  
المؤسسي و المنهج المحاسبي السليم متطلبات ضرورية الدارة المخاطر التحكم 
 .المصرفية

  جملة العلوم اإلنسانية 
 /12/العدد/ -جامعة بسكرة اجلزائر

2007 

39.  
استخدام المقاييس غير المالية في تقييم كفاءة أداء شركات القطاع العام الصناعي في 

 سورية.
  جملة حبوث جامعة حلب

 /42العدد/
2006 

40.  
المحاسبية في التخطيط و اتخاذ القرارات في المصرف  أثر استخدام المعلومات

 التجاري السوري.
  جملة حبوث جامعة حلب

 /41العدد/
2005 

41.  
جدوى االستثمار في نظم التحويل المالي االلكتروني بالبنوك التجارية بالتطبيق على 

 .األردنية البنوك التجارية
  جملة حبوث جامعة حلب

 /40العدد/
2005 

 .ثمار في أسواق رأس المال العربيةالمعرفة المحاسبية ودورها في تشجيع  ثقافة االست  .42
   جملة التجارة و التمويل

 /2العدد/ -طنطا مصر جامعة
2005 

43.  
استكشاف إمكانية إدخال محاسبة التكاليف وصعوبات تطبيقها في المصارف السورية / 

 ./دراسة تحليلية
  جامعة حلبجملة حبوث 

 /39لعدد/ ا
2004 

44.  
دراسة العوامل المؤثرة على كفاءة نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية 

 السورية.
  جملة حبوث جامعة حلب

 /34العدد/
2003 

 1999 /24العدد/-جملة حبوث جامعة حلب دليل حسابات النظام المحاسبي الموحد /واقع وآفاق/  .45

 1999 /23العدد-جملة حبوث جامعة حلب المحاسبية في المؤسسة العامة السورية للتأمين /واقع وآفاق/قييم العمليات ت  .46

 1998 /21العدد/ - جملة حبوث جامعة حلب أثر أسعار الصرف على القياس واإلفصاح المحاسبي"  .47

48.  
واقع العمليات اإلنتاجية والمحاسبية لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وآفاق 

 تطويرها
 1996 /19العدد/ -جملة حبوث جامعة حلب

 الكتب العلمية المحكمة المنشورة: �
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 سنة النشر مكان النشر عنوان الكتاب 

  2016  دار وائل للنشر و التوزيع   محاسبة صناعة النفط و الغاز   .1

  2016  منشورات دار زمزم للنشر و التوزيع  المحاسبة المالية المتقدمة    .2

  2015  دار وائل للنشر و التوزيع  الدوليةالمحاسبة    .3

  2014  منشورات جامعة حلب  محاسبة المنشآت المالية (المصارف التجارية وشركات التأمين)   .4

  2014  دار االعصار العلمي للنشر و التوزيع   قضايا محاسبية معاصرة   .5

 2012 منشورات دار زمزم للنشر و التوزيع محاسبة الشركات   .6

 2011 منشورات دار زمزم للنشر و التوزيع المؤسسات المالية  ( البنوك و شركات التأمين )محاسبة   .7

 2011 منشورات دار زمزم للنشر و التوزيع نظرية المحاسبة  .8

 2011 منشورات دار زمزم للنشر و التوزيع المحاسبة الحكومية   .9

 2009 جامعة حلبمنشورات  محاسبة بضاعة االمانة و البيع التأجيري و بالتقسيط  .10

 2008 منشورات جامعة حلب محاسبة االقسام و الفروع  .11

 2006 منشورات جامعة حلب نظرية  المحاسبة  .12

 2005 منشورات جامعة حلب المحاسبة   الدوليه ( مشترك)   .13

 2005 منشورات جامعة حلب المحاسبة   المتوسطة  .14

 2003 عمان - دار املناهج  التأمين)محاسبة المنشآت المالية /البنوك التجارية وشركات   .15

 1998 عمان –دار املسرية للنشر  والتوزيع  محاسبة المنشآت المالية /البنوك التجارية/  .16

 1996 منشورات جامعة حلب محاسبة المنشآت المالية   /المصارف التجارية/  .17

  :المؤتمرات العلميه �

 السنة اسم و مكان المؤتمر عنوان البحث 

  أئر محاسبة االستدامة على جودة التقارير المالية في الشركات المعاصرة    .1
   االستدامة و التنافسية 

  جامعة الزيتونة األردنية.االردن
2016  

2.   
مجاالت تطوير مكاتب التدقيق في بيئية االعمال األردنية من منظور مزاولي 

  المهنة .
  االجتاهات احلديثة يف إدارة االعمال

  عربية جامعة عمان ال
2016  

  تحديات تطبيق محاسبة االستدامة و أثرها على خصائص التقارير المالية    .3
االستدامة و متيز األداء يف املنظمات يف ظل بيئة عدم 

  التأكد ، اجلامعة األردنية ، األردن 
2016  

4.   
مشكالت القياس واإلفصاح المحاسبي لإلجارة المنتهية بالتمليك وفق المعايير 

  واإلسالميةالدولية 

  التحول للمالية اإلسالمية ، املقاربات و التحديات
  الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل للمالية الريادية

  جامعة ابن زهر، أغادير، املغرب
2015  

5.   
تأثير استخدام إجراءات المراجعة التحليلية اإلبداعية على كفاءة المدقق 

  الخارجي
  ادارة االبتكار يف األعمال 

  االردنالزيتونة األردنية.جامعة 
2015  

6.  
 المصرفية ة المؤسسية ودورها في ضبط إدارة األرباح في البيئ قواعد الحاكمية

.)يةراسة على عينة من البنوك األردند(  

احلوكمة يف حتسني األداء املايل للمؤسسات بني 
  تطبيق املعايري احملاسبية الدولية واملعايري

 اجلزائر –جامعة محة خلضر الوادي. 
2014 

  2013  رأس املال الفكري واقتصاداملعرفة و التطبيق العمليأصولها التنظرية  محاسبة الموارد البشرية بين   .7
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  .االردنجامعة الزيتونة األردنية

8.  
كفاءات أداء الهيئة التدريسية بكلية االقتصاد والعلوم االدارية بجامعة الزيتونة 

 مؤسسات التعليم العالي األردنيةفي ضوء معايير ضمان الجودة في 
املؤمتر العريب الدويل الثالث لضمان جودة التعليم 

 االردن جامعة الزيتونة األردنية. العايل
2013 

9.  
تقنيات التنقيب عن البيانات  و اهميتها في ادارة العمليات المصرفية و 

 المحاسبية في البنوك االردنية .
  ذكاء االعمال و اقتصاد  املعرفة

 االردن جامعة الزيتونة األردنية.
2012 

 الريادية في العمل المحاسبي واألزمة المالية العالمية  .10
  الريادية يف جمتمع املعرفة
 االردن جامعة الزيتونة األردنية.

2010 

11.  
في ظل  ركائز الحوكمة  و دورها في ضبط إدارة األرباح في البيئة المصرفية

 األزمة  المالية العالمية
 2010 اجلزائر -قسنطينــة - جـامعــة منتوري  املالية األزمة

12.  
القياسي المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألسمدة 

 وتأثيره على قدرتها التنافسية في مجال الجودة 
  اقتصاديات البيئة والعوملة
 االردن جامعة الزيتونة األردنية.

2009 

 . تمهيد الدخــل في البيئة المصرفية السوريةدوافع ومحددات وأساليب   .13
  األزمة املالية العاملية

 األردن –جامعة اإلسراء 
2009 

 المحددات و الدوافع في إدارة األرباح في البيئة المصرفية السورية.  .14
  اقتصاديات األعمال 
 االردن .جامعة الزرقاء األردنية

2008 

 متطلبات مجتمع المعرفة.مهنة المحاسبة بين طموح المنظرين و   .15
  إدارة التغري و جمتمع املعرفة

 االردن جامعة الزيتونة األردنية.
2008 

16.  
أثر استراتيجيات التدريب على قيمة المصرف في أسواق رأس المال من وجهة 

  نظر الفئات ذات العالقة بالبيئة المصرفية .
  اجلودة و التميز يف منظمات األعمال

 اجلزائر. -جامعة سكيكدة  
2007 

17.  
التحكم المؤسسي والنظام المحاسبي السليم متطلبات ضرورية إلدارة المخاطر 

 المصرفية
  إدارة املخاطر وجمتمع املعرفة    

 . االردناألردنية جامعة الزيتونة
2007 

18.  
قدرة معايير المحاسبة الدولية في سد الفجوة األخالقية بين اإلدارة و 

 المساهمين في إدارة اإلرباح من وجهة نظر الفئات ذات العالقة.
  أخالقيات  األعمال و جمتمع املعرفة  

 االردن األردنية. جامعة الزيتونة
2006 

 مساهمة المعرفة التدقيقية في االنتقال إلى اقتصاد المعرفة .  .19
  اقتصاد املعرفة و التنمية االقتصادية 

 االردن األردنية.   جامعة الزيتونة
2005 

20.  
دور المعرفة  المحاسبية في تشجيع ثقافة االستثمار في أسواق راس المال 

 .العربية
  اقتصاد املعرفة و التنمية االقتصادية 

 األردنية. جامعة الزيتونة
2005 

21.  

دور الجامعات في التعليم  - متطلبات التخصص في برامج التعليم المحاسبي 
   . الدولي للمحاسبةخبرة مجلس االتحاد  –العالي 

Specialization Requirement in the Accounting 
Education Programs: What Role for Universities of 
Higher Education ? The Experience of the IFAC 

  ملتطلبات الدراسات العليا  املؤمتر العاملي
)G I G P (  

 إنكلرتا . –ساندرالند جامعة 
2004 

 محاسبة التكاليف وإدارة المعرفة في المصارف السوريه .استخدام   .22
  إدارة املعرفة يف العامل العريب

 االردن األردنية. جامعة الزيتونة
2004 

23.  
نظم المعلومات   ءةتأثير العوامل التنظيمية وإدخال البرامج الحاسوبية على كفا

 المحاسبية في المصارف التجارية السورية .
  يف الوطن العريباألعمال الكرتونية  

 االردن األردنية. جامعة الزيتونة
2003 
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  :جامعة حلبرسائل الماجستير التي أشرفت عليها في   عناوين �
  . 2010مدى تلبية السياسات واإلجراءات  احملاسبية املتبعة يف بيئة األعمال السورية  للمتغريات االقتصادية و املالية، عام  .1

  .2008، عام املالية وغري املالية على قرار االستثمار لصغار املستثمرينتأثري املعلومات احملاسبية  .2

 . 2004نظم املعلومات احملاسبية و دورها يف حتقيق التنافسية للمصارف التجارية السورية، عام   .3

  .2003ركائز احلوكمة و دورها يف إدارة األرباح يف املصارف التجارية السورية،  عام  .4

  .                2002دور نظم املعلومات احملاسبية يف تطبيق بطاقة األداء املتوازن يف املنظمات اخلدمية يف البيئة السورية،  عام   .5

  .2001دور املعلومات احملاسبية على  تقييم األداء اإلداري يف املصارف التجارية السورية، عام  .6

  .1998عام  ،ددة اجلنسيةاملشكالت احملاسبية املعاصرة للشركات املتع .7

 الجزائر. 2السورية و جامعة قسنطنية  جامعة حلبعناوين رسائل الدكتوراه التي اشرفت عليها في  ����
دراســـة حالـــة الفـــروع اإلنتاجيـــة مـــع املؤسســـة الوطنيـــة لعتـــاد  –تقيـــيم اثـــر االســـتثمار يف تســـيري املـــوارد البشـــرية علـــى األداء التنظيمـــي  .1

 .2013عام  ،االشغال العمومية

 .2013عام  ،دور نظم املعلومات احملاسبية يف حتقيق جودة التدقيق اخلارجي يف البيئة السورية .2

  . 2013، عام قدرة نظم املعلومات احملاسبية على التنبؤ بالفشل املايل للمصارف و شركات التأمني يف البيئة السورية .3

 .2012عام  ،املباشرة يف املصارف التجارية السورية بناء و إدارة قواعد البيانات يف ختصيص التكاليف غري .4

 .2010 ، عاماملتطلبات احملاسبية لتحقيق كفاءة أسواق رأس العربية .5

 :اً حالي الزيتونة األردنية في جامعة أشرفت  و أشرف عليها التي لماجستير ارسائل عناوين  ����
 دراسة تطبيقية)(قدرة اإلجراءات التحليلية للمدقق اخلارجي يف الكشف عن االحتيال احملاسيب و املايل  .1
 تأثري مقومات احلاكمية املؤسسية على جودة الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية األردنية  .2

 ردنية األاملسامهة العامة  قدرة املؤشرات املالية على تقييم األداء يف شركات االدوية  .3

 إجراءات التدقيق الداخلي وأثرها على ضبط ومراقبة املخاطر يف البنوك األردنية اإلسالمية .4

 عناوين رسائل الدكتوراه التي أقوم باالشراف عليها في جامعة حلب حاليًا: ����
 . السورية املتطلبات احملاسبية لتقييم قدرة املنظمات املصرفية على االستمرارية من منظور متكامل ببيئة األعمال .1

 قدرة منظمات االعمال السورية على تطبيق معايري التدقيق الدولية من منظور األنظمة السورية  . .2

  عليها في جامعة آل البيت األردنية:و أشرف  رسائل الماجستير التي أشرفت   عناوين ����
  .2015عام   التجارية الكويتيةيف البنوك  II -لفاعلية قواعد حاكمية الشركات يف إدارة املخاطر غري النظامية وفقا ملقررات جلنة باز  .1

الكويتية من وجهة نظر األطراف ذات العالقة املستقلة مسامهة جودة نظام الرقابة الداخلية على األداء احملاسيب للمؤسسات احلكومية  .2
 . 2015عام 

 .2015التجارية الكويتية  للبنوك القوائم املالية انعكاس تطبيق قانون ساربينز أوكسلي على توكيد وسالمة  .3

 . 2003مدى مالئمة تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية لقرارات املستثمر يف أسواق راس املال عام  .4

 . 2003تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للتسهيالت االئتمانية يف املصارف التجارية الليبية عام  .5

  .2002ة للبيانات على أنظمة الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية األردنية" عام أثر تطور املعاجلة اإللكرتوني .6

  .                2002األردنية  أثر استخدام املعلومات احملاسبية على التخطيط والرقابة واختاذ القرارات   يف املصارف التجارية .7

  .2002يف الشركات الصناعية املسامهة يف اليمن" عام العوامل املؤثرة يف قرار اختيار طريقة احملاسبة عن املخزون  .8

  .2001أثر استخدام املعلومات احملاسبية على األداء اإلداري يف الشركات الصناعية املسامهة العامة يف األردن" عام   .9

 .2000تقييم أنظمة الرقابة الداخلية يف اجلامعات اخلاصة األردنية"عام  .10
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  :المختلفةواللجان  اال داريه األعمال ����

  / .2006/ إلى/ 2003رئيس قسم المحاسبه جامعة الزيتونة األردنية من العام الجامعي / -

 .حتى اآلن - 2012 األردنية  هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي –عضو في لجنة اإلعتماد لتخصصات المحاسبة  -

 /. 2015/ إىل/ 2002االداريه جبامعة الزيتونة من عام /عضو جلنه التحضري للمؤمترات العلمية يف كلية االقتصاد والعلوم  -

  . /2002// إىل2001/عضو جلنة املوازنه يف جامعة آل البيت عام -

  ./2005/ اىل /2003/عام من عضو جلنة املوازنه يف جامعة الزيتونه االردنيه  -

  .اجلزائر و لبنان  يف األردن و سورية و ماجستري و دكتوراه / رسالة200ألكثر من /عضو و رئيس جلنة مناقشة  -

  
  

  2016 -عبدالرزاق 


