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  :الشخصية المعلومات

 

 عضو هئية تدريس :المسمى الوظيفي

 استاذ :الرتبة األكاديمية

 في عمان 9/5/2991 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 االردنية :الجنسية

 مقابل مدارس الدر المنثور -دا خل –عمان  :العنوان

 1199195992 :رقم الهاتف

 snzami@meu.edu.jo :البريد اإللكتروني

 

 العلمية المؤهالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التخصص الدقيق الدرجة
 مدة الدراسة

 الى(-)من
 البلد الجامعة

 االردن اليرموك 2929- 2925 محاسبة بكالوريوس

 االردن االردنية 2991 - 2929 محاسبة ماجستير

 االردن عمان العربية للدراسات العليا  1119 - 1111 محاسبة الدكتوراه

 

 التدريسية اتالخبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 االردن المحاسبة -االعمال  ق االوسطجامعة الشر استاذ الى االن – 1122

 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة جدارا الخاصة استاذ   1122 -1121

 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة جدارا الخاصة استاذ مشارك 1129 -1121

 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة جدارا الخاصة استاذ مساعد 1122 - 1119

 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة اربد ذ مساعداستا 1119 - 1112

 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة فيالدلفيا استاذ مساعد 1112 - 1111

 مسوده سعد نظمي سناء                            االسم

 

صورة 

 شخصية
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 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة الزرقاء الخاصة استاذ مساعد 1111 - 1119

 االردن المحاسبة -االعمال  جامعة الزرقاء الخاصة محاضر متفرغ 1119 - 2991

 الردنا المحاسبة -االعمال  كلية المجتمع العربي محاضر متفرغ 2991 - 2929

 

  يوجد ال      أخرى خبرات

 المجالت والمؤلفات المنشورات

 

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 المجلة العنوان

 المجلد

 العدد

سنة 

 النشر

Ali, 

Shawawreh 

Sanaa 

Maswadeh 

The Effect of Earnings 

Management on Financial 

Performance 

Measured to the Rate of Returns on 

Assets and Economic Value 

Added in Industrial Companies 

Listed in Amman Stock Exchange 

OPCIÓN, 

Journal 
34 (24) 2019 

Mujahed 

Al_Naboot 

Sanaa 

Maswadeh 

The Effect of Working Capital 

Management Strategies on 

Profitability 

of Jordanian Food Companies 

Listed in Amman Stock Exchange 

OPCIÓN, 

Journal 
34 (24) 2019 

Sanaa 

Maswadeh 

The Effect of the Ownership 

Structure on Earnings 

Management Practices 

Investment 
Management 
and Financial 
Innovations 

15(4) 2018 

Sanaa 

Maswadeh 

Thaer Ahmad 

Abutaber 

Mustafa Saeed 

Alathamneh 

The Effect of Dividends and 

Earnings per Share on the Stock 

Market Value by Moderating 

Bank Size 

Journal of  

Modern 

Accounting and 

Auditing 

14(8) 2018 

Sanaa 

Maswadeh 

The Relative Importance of 

Quality Costs in Jordanian 

Pharmaceutical Manufacturing 

Sector and their Deficiencies 

Journal of 

Administrative 

and Business 

Studies (JABS) 

1 2017 

سناء مسوده، 

  محمد الدقامسه

معوقات قياس القيمة العادلة في محاسبة 

االصول البيولوجية وفق المعيار الدولي 

 ( "الزراعة92)

مجلة جامعة النجاح 

لألبحاث العلوم 

 االنسانية

4 2017 

هاني الخوالده، 

 سناء مسوده

دور قانون ضريبة الدخل في الحد من 

ة رالتهرب الضريبي من وجهتي نظر دائ

ة ضريبة الدخل والمبيعات واعضاء جمعي

مجلة جامعة القدس 

 المفتوحة
41 2017 
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لهخبراء ضريبة الدخل والمبيعات )مست  

Sanaa 

Maswadeh 

Interactive Effect Between 

Organization's Strategy 

Building and Accounting 

Information System Design “A 

Case Study of Social Security 

Corporation (Jordan) 

International 

Journal of 

Economic 

Perspectives 

4 2016 

Sanaa 

Maswadeh 

Recognition and Measurement 

Obstacles of the Conceptual 

Framework of Financial 

Accounting underlying E- 

Commerce Business 

Journal of 

Internet Banking 

and Commerce, 

(JIBC)  

1 2016 

Sanaa 

Maswadeh 

The Effect of Accounting 

Conservatism on Financial 

Performance Indicators in the 

Jordanian Insurance 

Companies. 

Journal of 

Internet Banking 

and Commerce, 

(JIBC) 

1 2016 

Sanaa 

Maswadeh 

The Effect of Financing 

Structure on the Profitability of 

Jordanian Industrial Companies 

and their Dividends. 

Journal of 

Internet Banking 

and Commerce, 

(JIBC) 

2 2016 

Sanaa 

Maswadeh 

Correlation between Returns 

and Market and Book Value 

per share 

International 

Journal of 

Economics and 

Business 

Administration 

5 2016 

Sanaa 

Maswadeh 

Structure of the Public 

Revenues and Expenditures and 

Their Effect on the Deficit of 

Jordanian Public Budget 

International 

Review of 

Management & 

Business 

Research 

(IRMBR)   

3 2016 

نزار خشان، 

 سناء مسوده،

أثر إدارة رأس المال العامل على ربحية 

الشركات الصناعية المساهمة العامة 

 األردن )مستله(

مجلة جامعة الخليل 

 للبحوث
2 2016 

Sanaa 

Maswadeh 

An Evaluation of SMEs 

Satisfaction toward Jordanian 

Islamic Banks Service Quality 

Procedia 

Economics and 

Finance 

- 2015 

Sanaa 

Maswadeh 

Association between Working 

Capital Management Strategies 

International 

Journal of 
1 2015 
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and Profitability Accounting and 

Financial 

Reporting 

 سناء مسوده

أثر التحسين والتطوير في المعيار 

 المحاسبي المعدل التحاد األعمال 

(IFRS 3R & FAS141R)  وتوحيد

 IFRS 27 & FAS) القوائم المالية 

على مالئمة المعلومات المحاسبية  (160

من وجهة نظر معدي التقارير المالية 

المنشورة لشركات المساهمة القابضة 

 .االردنية

المجلة العلمية لجمعية 

كليات إدارة االعمال 

والعلوم االقتصادية 

والسياسية في 

 عربيةالجامعات ال

- 2015 

خالد مفلح، سناء 

 مسوده

دور االيرادات الضريبية في رفد الموازنة 

العامة االردنية بااليرادات العامة خالل 

 مستله .1122-1119الفترة 

مجلة الجامعة 

االسالمية  للدراسات 

 االقتصادية واالدارية

2 2015 

Sanaa 

Maswadeh 

A Compliance of Islamic 

Banks with the Principles of 

Islamic Finance (Shariah): An 

Empirical Survey of the 

Jordanian Business Firms 

International 

Journal of 

Accounting and 

Financial 

Reporting 

1 2014 

 سناء مسوده

مدى توفر متطلبات رأس المال المعرفي 

)البشري ، والهيكلي، والزبائني( لتحقيق 

 –سية ومعوقات توفرها الميزة التناف

دراسة ميدانية في قطاع الصناعات 

 الدوائية األردنية

مجلة جامعة النجاح 

لألبحاث )العلوم 

 االنسانية(

4 2011 

 سناء مسوده

مدى توفر مقومات العمل المصرفي 

اإللكتروني في المصارف األردنية 

 لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية

مجلة جامعة القدس 

ألبحاث المفتوحة ل

 والدراسات المحكمة

2 2011 

 سناء مسوده

تطوير إستراتيجية تدقيق القوائم المالية 

في ظل االستجابة لتقييم مخاطر التدقيق 

ومخاطر األعمال ومخاطر تكنولوجيا 

 المعلومات المحيطة في مهمة التدقيق.

مجلة العلوم اإلدارية 

واالقتصادية، جامعة 

 .عدن

7 2011 

 سناء مسوده

مقترح لقياس األداء الشامل في  نموذج

منظمات األعمال: مقارنة تحليلية لنموذج 

بطاقة العالمات المتوازنة ونموذج اإلدارة 

 التكاملية الشاملة.

مجلة جامعة الملك 

 –خالد، )السعودية 

 .(أبها

- 2010 

 سناء مسوده
معايير ومؤشرات مقترحة لضمان جودة 

 مخرجات مؤسسات التعليم العالي
 2005 2 لرابطةمجلة ا
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 المؤتمرات

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 المؤتمر العنوان

 البلد/

 المدينة
 التاريخ

Sanaa 

maswadeh 

The Effect of Cash and Stock 

Dividends on the Banks 

Tobin’s Q 

Sixth International 

Conference on 

Advances in 

Social Science, 

Management and 

Human Behavior – 

SMHB 

Rome, 

Italy 
2017 

Sanaa 

maswadeh 

The Relative Importance of 

Quality Costs in Jordanian 

Pharmaceutical 

Manufacturing Sector and 

their Deficiencies. 

rd3 

International 

Conference on 

Innovative Trends 

in 

Multidisciplinary 

Academic 

(ITMAR)-. 

Istanbul 

Turkey 
2016 

Sanaa 

maswadeh 

Interactive Effect Between 

Organization's Strategy 

Building and Accounting 

Information System Design 

“A Case Study of Social 

Security Corporation (Jordan 

International  rd3

Conference on 

Business Strategy 

and Social 

Sciences, 

-Malaysia 

Langkawi, 
2015 

 سناء مسوده

أهمية التزام الشركات المساهمة 

األردنية بتطبيق المعايير المحاسبية 

الدولية في إعداد التقارير المالية من 

 وجهة نظر مدققي الحسابات.

المؤتمر العلمي الخامس 

لكلية االقتصاد والعلوم 

اإلدارية تحت شعار 

االتجاهات الدولية 

ات الحديثة في منظم

 األعمال.

 -قاء الزر

 االردن
2006 

 الكتب

 المؤلفون

 )بالترتيب(
 التاريخ الطبعة الناشر العنوان

 سناء مسوده
كتاب األصول المحاسبية في محاسبة 

 شركات األشخاص واألموال
 2011 االولى المطبعة التعاونية

 2005 لىاالو المطبعة التعاونية ( 1، 2تطبيقات في مبادئ المحاسبة ) سناء مسوده

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :محكم في مجالت عالمية ومحلية منها 
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 مجلة االقصى،  القدس. -

 - Gadjah Mada International Journal of Business (GAMAIJB). 

- Merit Research Journal of Accounting, Auditing, Economics and 

Finance (MRJAAEF).  

 عضو في هئية تحرير مجالت 

Global Illuminators Journals 

Academic Research Publishing Group                       

  IRED)) Institute of research engineers doctors 

 .عضو خارجي لمناقشة رسائل ماجستير في الجامعات االردنية 

  1115عضو لجنة أسئلة امتحانات الكفاءة للجامعات الرسمية والخاصة األردنية لعام. 

  1111عضو لجنة امتحانات جمعية مدققي الحسابات األردنية لعام. 

  امعاتالج في اللجان عضوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو في اللجنة العلمية. -2

 عضو في لجنة الدراسات العليا.  -1

 عضو في لجنة تحقيق. -2

 مستوى الجامعة.عضو في لجنة تأديب على  -9

 عضو في لجنة الترقية. -5

 عضو في لجنة الخطط الدراسية. -9

 عضو في لجنة المكتبة. -1

 عضو في لجنة ضمان وتطوير الجودة. -2

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ورشة عمل لتدريب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جدارا الستخدام التعليم االلكتروني خالل الفترة

 .1/22/1121-2من 

 الل شهر تشرين ورشة عمل في التخطيط المالي واعداد الموازنات في مركز األردن اليوم للتنمية خ

 .1111األول لعام 

 2992عمان خالل شهر اب في -دورة في القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي. 

  2992توفل في اللغة االنجليزية في الجامعة االردنية بواقع  ثمانين ساعة تدريبية خالل شهرتموزفي عام 

 عمان خالل شهر ايار وحزيران من عام –مكاتب في كلية المجتمع العربي معالجة النصوص واتمت ال

2991. 

  2991 -2929عمان خالل األعوام –دورة في اللغة االنجليزية في مركز اللغات الحديث 

  دورة في الحاسوبICDL  1119شهر تموز الخاصة في في جامعة الزرقاء     

 1119شهرايار لعام الخاصة في الزرقاء  تجهيز المادة االلكترونية واالنترنت في جامعة. 

  دورة في التحليل االحصائيSpss  1112في جامعة الزرقاء االهلية شهر تشرين االول لعام. 

  1112دورة للتعريف امتحان الكفاءة الجامعية ومحاوره في جامعة فيالدلفيا في عام. 

  1121جامعة جدارا في عام  دورة تأهيل للتعامل مع شبكة االنترنت وتعريف نظام الفهرسة في. 

  1125في عام  دورة قياس وتقويم في جامعة جدارا. 
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   عليها شرفأ التي التدريبية الدورات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دورات لطلبة جامعة جدارا الخاصة في تطبيق النظام المحاسبي كويك بوكس 

  البحثية الهتماماتا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المرتبطة في المحاسبة المالية والمحاسبة االدارية، باالضافة الى نظم المعلومات المحاسبية. مواضيع

  اللغات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اللغة العربية  -

 اللغة االنجليزية. -

 أخرى نشاطات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القران الكريم.المحافظة على  ةعضو في جمعيات خيرية وجمعي

 

 عليها حصل التي الجوائز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Certificate of best paper in Sixth International Conference on Advances in Social 

Science, Management and Human Behavior – SMHB, 2018, published by Institute of 

Research Engineers and Doctors (IRED). 

 

- Certificate of best paper in 3rd International Conference on Innovative Trends 

in Multidisciplinary Academic (ITMAR) at Istanbul Turkey, 2016, published by 

Global Illuminators Org.   

 

 العليا الدراسات طلبة على اإلشراف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم الطالب عنوان الرسالة

الصعوبات التي تواجه السلطات الضريبية األردنية في تحديد الضريبة على الدخل 

 في ظل التجارة االلكترونية  

 عمر عبد العزيز سليمان بنات

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية  في الجمعيات الخيرية األردنية من وجهة نظر 

 لتقارير المالية.معدي ا

 مصطفى حسن احمد الزبون

 علياء احمد حسن بكار دور المعلومات المحاسبية  في التخطيط االستراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية.

 نزار محمد محسن خشان اثر ادارة راسمال العامل على ربحية الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية.

انون ضريبة المبيعات االردني في الحد من التهرب دور قانون ضريبة الدخل وق

الضريبي. من وجهتي نظر مدققي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واعضاء جمعية 

 خبراء ضريبة الدخل والمبيعات. 

 هاني محمد مكازي خوالدة

 بةنضال محمد احمد زقي ( الزراعة.92الدولي ) المعيار المحاسبيمدى التزام الشركات الزراعية في 

 ميساء جمعة ارشيد الجمال لعوامل المؤثرة على ربحية البنوك اإلسالمية األردنية.ا

دراسة  -دور اإليرادات الضريبية  في رفد الموازنة العامة األردنية باإليرادات العامة

 (.1122 – 1119خالل الفترة ما بين ) -تحليلية مقارنة 

 خالد مفلح محمد المفلح
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تحديد نسب المرابحة في عمليات البيوع اآلجلة في البنوك العوامل المؤثرة في 

 اإلسالمية األردنية.

 محمد احمد رفاعي سعيفان

اثر ممارسات ادارة االرباح على تحقيق دوافع االدارة في الشركات الصناعية 

 المساهمة االردنية.

 انور سعيد ذيب عكور

 محمد احمد محمود ابو زريق قية لالسهم المصارف االردنية.اثر التدفقات النقدية وربحية الشركة على القيمة السو

دور النسب المالية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية في التنبؤ بجودة أرباح الشركات 

 الصناعية المساهمة العامة األردنية

 محمد ماجد حسن النعواشي

بنوك التجارية أثر ممارسة تمهيد الدخل على المؤشرات المحاسبية  والسوقية في ال

 االردنية.

 احمد جمال فايز عابورة

 محمد محمود سالمة الحياري اثر التحفظ المحاسبي في تمهيد الدخل في الشركات المساهمة العامة االردنية

المساهمة أثر جودة االرباح على المؤشرات المالية المرتبطة في اداء شركات التأمين 

 .االردنيةالعامة 

 عاشورمحمد فتحي سليمان 

 ياسر حامد عباس جدوع مدى إمكانية تطبيق أسلوب الموازنة التعاقدية في إعداد الموازنة العامة األردنية.

دور تطبيق هندسة القيمة على القرارات االدارية لوظيفة االنتاج في الشركات 

 الصناعية االردنية المدرجة في بورصة عمان.

 علي يوسف عبد الله عضيبات

األداء المالي في شركات مؤشرات ر في االصول غير الملموسة في أثر األستثما

 شذا محمد عثمان ظاظا صناعة األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان.

األثر المتبادل مابين ادارة األرباح والتعثر المالي فى الشركات المساهمة العامة 

 األردنية التى تم وقف تداولها فى بورصة عمان

 لوبسعيد" حافظ حا نائله "محمد

المقاوالت المدرجة في بورصة عمان بتطبيق معيار المحاسبة مدى التزام شركات 

 ( "عقود اإلنشاء" من وجهة نظر المدققيين الخارجيين22الدولي )

 خالد معين اسماعيل

 شريف" الفنجانرامي "محمد  أثر مصادر األموال واستخداماتها في توزيع األرباح في البنوك اإلسالمية األردنية

األردنية المدرجة في بورصة  أثر هيكلية التمويل في جودة أرباح الشركات الصناعية

 عمان

 عبد العزيز هالل احمد الصمادي

أثر التدفقات النقدية في جودة أرباح شركات التأمين األردنية المدرجة في بورصة 

 عمان 

 محمد صالح حمدان الشرمان 

امل في جودة أرباح الشركات الصناعية المساهمة العامة أثر ادارة رأس المال الع

 االردنية

 العلي سهير

 عبير عطا الله محمد العودات  أثر تكاليف الجودة على األداء المالي للبنوك العاملة في االردن

كفاءة إدارة رأس المال العامل في الشركات الصناعية المساهمه في اثر إدارة األرباح 

 .في بورصة عمانالعامة المدرجة 

 لمى محمود عمر اليحيى

أثر االستثمار في األصول غير الملموسة في تحسين جودة األرباح في الشركات 

 األدوية األردنية المدرجة في بورصة عمان المالي.

 محمد فضل امين

اثر النسب المالية المشتقة من قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية بالتنبؤ بالمخاطر 

 يلية في شركات التأمين المدرجة في بورصة عمان.التمو

 السنوسي  اسماء

في البنوك اإلسالمية  المالي األداء مؤشراتعلى  التمويلي التأجير قرارات تأثير

 األردنية

 محمود علي بنات

 

 خالد محمود الجمل دور مخاطر استخدام الحوسبة السحابية في جودة المعلومات المحاسبية

 طارق سميح حسين هنانده جراءات الضريبيةفي تحسين فاعلية اإل المحوسبةومات الضريبية دور نظم المعل
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الصناعية األردنية المدرجة  في الشركات أثر هيكل الملكية على استمرارية األرباح

 في بورصة عمان

 عمار علي محمد سليمان

 فاعلية االجراءات التحليلية في الحد من مخاطر التدقيق.

 

 وعايده ايب

   المعرفون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستاذ الدكتور يوسف سعادة 

 االستاذ الدكتور محمد مطر

 االستاذ الدكتور محمد ابو نصار

 اذ الدكتور عبد السالم غيثاالست

 االستاذ الدكتور محمود الوادي

 


