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 ريم شاهر األعرجد. 
 

 

 

 الشخصية المعلومات
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 استاذ مساعد في قسم المحاسبة :المسمى الوظيفي

 استاذ مساعد :الرتبة األكاديمية

 / االردن 22/7/1974 ها:ومكان تاريخ الوالدة

 اردنية :الجنسية

 خلدا –عمان  :العنوان

 0795643334 :رقم الهاتف

 Ralaraj@meu.edu.jo :البريد اإللكتروني

 

 العلمية ؤهالتمال
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 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 2010 المحاسبة دكتوراه 

جامعة العلوم 

 المالية والمصرفية
 االردن

 االردن األكاديمية العربية  2000 المحاسبة والمالية ماجستير

 االردن اديمية العربيةاألك 1999 المحاسبة والمالية دبلوم عالي

 االردن الجامعة االردنية 1996 الهندسة الزراعية بكالوريوس
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 التدريسية اتالخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 الرتبة مدة العمل
 األكاديمية

 البلد /الكليةالقسم المؤسسة

 استاذ مساعد 2010من 

جامعة الشرق 

 االوسط
 االردن االعمال

 أخرى خبرات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البلد المؤسسة الرتبة مدة العمل

 االردن لمهني لالستشارات والتدقيقشركة المكتب الدولي ا المدير الشريك 2004

 االردن شركة المكتب الدولي المهني لالستشارات والتدقيق المدير المالي واإلداري  2002

 االردن شركة المكتب الدولي المهني لالستشارات والتدقيق مساعد مدقق 2000

 االردن شركة المكتب الدولي المهني لالستشارات والتدقيق مدقق 1998

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات عضوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 

 JCPA (.2004االردن، عام ) –، جمعية المحاسبين القانونيين االردنيين عمان 

 2013منذ عام في جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين )األردن(،  زميل. 

 2013ي العربي للمحاسبين القانونيين، منذ عام في المجمع الدول زميل 

 

 البحثية االهتمامات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 Impact of Interest Rate in the Economy from the Viewpoints of 

Banking Managers: Empirical Evidence from Jordan, International 

Journal of  Business & Social Research, Issue (3,4) volume, 7 (2017). 

 Traditional Audit verses Business Risk Audit – a comparative 
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study/ case of Jordan, European Journal of Economics, Finance and 

Administrative Sciences, issue 40 (2011). 

 Effectiveness of Auditing in Combating Financial Corporate 

Corruption in Jordan from Managers’ Perspectives, International 

Journal of Business & Social Research (approved). 

 The complementarity between corporate social responsibility 

disclosure and institutional investor in Jordan, International Journal of 

Islamic and Middle Eastern Finance and Management 

 The Impact of Practical Accounting on the Performance of the 

accountants in the Jordanian Public Companies, Journal of the 

Economic and Public Finance  
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 اللغة األم: العربية

 جيد جدا اللغة االنجليزية:

 حزم اإلحصائية.الا القدرة على استخدام الكمبيوتر بكفاءة بما في ذلك استخدام لديه
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