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 نظم المعلومات المحاسبية/ المحاسبة

 
  :الرتبة االكاديمية

 أستاذ 
 

 :العضويات
 .عضو في اتحاد المدربين العرب .6
 .األمريكية  AIS Educator Associationعضو في   .1

 

 :العلمية المؤهالت
درجةةة دكتةةوراس ف سةةاة فةةي المحاسةةبة تلوةةت محةةب مع ومةةاي محاسةةبيةة األكاديميةةة العربيةةة ل ع ةةوب الماليةةة   .6

 .والمورفيةة عمان
درجةةة الماجسةةتير فةةي المحاسةةبة تلوةةت محاسةةبة ماليةةةة األكاديميةةة العربيةةة ل ع ةةوب الماليةةة والموةةرفيةة   .1

 .عمان
 .ة البكالوريوس في الع وب اإلداريةة جامعة اليرموكدرج  .3

 

 :األهداف المهنية

 األكاديمي الاعال البحثي العمل في اشارك أنو  ماجحة كأستاذ األكاديمي العمل في ماسي لتطوير أسعى
 ومحاولة ومدربا ة كومي مستشارا   ع يها أحول التي اللبرة لالل من الشركاي عالقة جيدة مع ع ى والحااح

 .المهمية الحياة في ل مجاح الطالب ومساعدة الشركاية وواقع األكاديمي التع يب بين الاجوة تق يل

mailto:ramahinedal@yahoo.com
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 :والعملية الخبرات التدريسية
 جامعة الزرقاءنائب رئيس الجامعة للشؤون االكاديمية والجودة  األن الى 31/1/9102 من  .6

 سبية جامعة الزرقاءاستاذ في قسم نظم المعلومات المحا األن الى 29/3/1027 من  .1

 استاذ مشارك في قسم نظم المعلومات المحاسبية جامعة الزرقاء 2017/3/29 الى 21/1/1021 من  .3

 مدير وحدة التطوير وضمان الجودة في جامعة الزرقاء األن الى 21/21/1020 من  .1

 لعالياالمين العام للمؤتمر العربي الدولي لجودة التعليم انائب  األن الى 2/5/1022 من  .5

 االمين العام للمؤتمر العربي الدولي لجودة التعليم العالي 5/1/1022 الى 25/9/1022 من  .1

 أستاذ مساعد في قسمي المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية  21/1/1021 ىال 25/8/1002 من  .7

 رئيس قسم نظم المعلومات المحاسبية في جامعة الزرقاء  2/1/1022 الى 2/1/1020 من  .0

 رئيس قسمي المحاسبة ونظم المعلومات المحاسبية في جامعة الزرقاء 2/1/1020 الى 21/9/1008 من  .9

 في جامعة الزرقاء في قسم المحاسبة  درسم 25/8/1002 الى 27/1/2997 من  .68

 .الجامعة الهاشمية كمحاضر غير متفرغ في قسم المحاسبة 1000 الى 2999 من  .66

 .كمحاضر غير متفرغ في قسم المحاسبة  ولغاية جامعة فالدلفيا 1009 الى 1002 من  .61

 األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية كمحاضر غير متفرغ 1022الى  1002 من  .63

 مدرب في الضمان االجتماعي لعام 1007 الى 1002 من  .61

 لمصرفية مدرب في معهد التدريب المصرفي األكاديمية العربية للعلوم المالية وا 1021 الى 1002 من  .65

 مدرب في المركز العالمي عمان 1021 الى 1002 من  .61
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 :االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر

السنة  جهة النشر عنوان البحث ت
 واالصدار

6.  
Implantation of Electronic Data Interchange (EDI) in 
Accounting Information Systems: Empirical Study Applied on 
the Jordanian Industrial Companies in Primary Amman Stock 
Market. By: Alramahi, Nidal; Khadra, Husam Abu; Zuriekat, 
Majdy. 

Journal of King 
Abdulaziz University: 

Economics & 
Administration 

Vol. 24, 
Issue 2, 

2010 

1.  
The Discrepancy Effect of Strategy, Environment, Size and 

Centralization on Budgetary Characteristics.  By: Zuriekat 

Majdy; Khadra Husam Abu; Alramahi Nidal. 

Journal of Accounting, 

Business & 

Management 

Vol. 16 
Issue 1, 

2009 

3.  
An Empirical Examination of Maturity Model as Measurement 
of Information Technology Governance Implementation. By: 
Khadra Husam Abu; Zuriekat Majdy; Alramhi Nidal. 

International Arab 

Journal of Information 

Technology (IAJIT) 

Vol. 6 ,Issue 
3, 2009, 

1.  
Effect of electronic interactive technologies usage on 

services marketing activities empirical study on banking 

sector in Jordan. By: Azzam Zakareya, Alramahi Nidal;  

The International Arab 

Journal of e-

Technology 

Vol. 1, No 4, 
2010. 

5.  ERP II Readiness in Jordanian Industrial Companies. By: 

Joseph O. Chan; Husam Abu-Khadra; Nidal Alramahi., 

International 

Information 

Management 

Association (CIIMA) 

Vol. 11. 
Issue 2, 
2011.. 

1.  
Application Extent of the Enterprise Resource planning 

Systems (ERP) Main Components in the Jordanian 

Industrial Public Firms. By: Firas Dahmash, Majed 

Qabajeh, Alramahi, and Khalil Al Refaee.  

Research Journal of 

Finance and 

Accounting. 

Vol. 3, No 8, 
2012. 

7.  
Measuring Information Technology Governance Level in 

Industrial Companies using control objectives for 

information and related technology-(COBIT4). By: 

Abdullah Barakat, Alramahi, Nidal; Althiba, zeiad. 

King Saud University  

Journals 

Administrative 

Sciences 

Vol. 24, 
2012. 

0.  
Governance using ISO 9001:2000 challenges and barriers: 

empirical study applied on the Jordanian private mobile 

companies. By: Husam Abu Khadra; Basem Barqawi ;Nidal 
Alramhi. 

Int. J. Project 

Organisation and 

Management 

Vol. 4, No. 
2, 2012 

9.  
Noise Pollution and its Effect on the Profitability of 

Industrial Companies: A Study from Cement Factories in 

Jordan. By:  Khalil Alrefaee, Enas Alaboud, Nidal 

Alramahi, Sulaiman Weshah. 

Global Journal of 

Management and 

Business Research 

Vol. 13 Issue 
5, 2013. 

https://ksupress.ksu.edu.sa/en


 

 

 السيرة الذاتية              األردن -جامعة الزرقاء     

 

 

  

ZU/QP80F061              رقم النموذج:   16/9/1861تاريخ اإلصدار         86: اإلصدار           

4 

68.  
Information Technology Governance Control Level in 

Jordanian Banks Using: Control Objectives for 

Information and Related Technology (COBIT 5). By:  

Nidal Alramahi, Abdullah Barakat, H Haddad. 

European Journal of 

Business and 

Management 

Vol.6, No.5, 
2014 

66.  
The Results of Applying the Principles of Corporate 

Governance in Corporations Listed on the First Market in 

the Amman Stock Exchange. By: Nidal Alramahi, Enas 

Alaboud, Walid Owais, Khalil Alrefaee, Yousef Shahwan. 

Research Journal of 

Finance and 

Accounting 

Vol.5, 
No.14, 2014 

61.  
The effects of corporate governance on risk management 

strategies in the Jordanian insurance companies listed on 

the Amman Stock Exchange. By: Ismail Yameen, Nidal 

Alramahi, 

SUST Journal of 

Economic Sciences 
Vol 17, No 

2, 2016 

63.  
The impact of the application of enterprise resource planning 

system on the financial reports. By: Nidal Alramahi  

Journal of commercial 

and environmental 

studies 

Vol 7, No 2, 
2016 

61.  
Measuring the extent of the application of (COSO) framework 

for Internal Control from the viewpoint of the external auditors 

of companies listed in Amman Stock Exchange. By: Nidal 

Alramahi 

Zarqa Journal for 

Research and Studies 

in Humanities 

Vol 17, No 
2, 2017 

65.  
The Effect of Dividends on Investment Decisions in Light of the 

Quality of Financial Reports (Applied Study on the Saudi 

Financial Market). By: Nidal Alramahi, Tareq Hammad Al-

Mubaydeen, .Ruaia Sufian Al-Ahmad. 

Zarqa Journal for 

Research and Studies 

in Humanities 

Vol 17, No 
3, 2017 

61.  
The Level of Application of Cost System Based on Activities in 

Jordanian Airlines. By: Nidal Alramahi 
Al-Balqa Journal for 

Research and Studies 

Vol 21, Issue 
No 1, 2018 

 

67.  
Using budgeting to improve planning, control and evaluation 

of performance in public Jordanian industrial companies. By: 

Nidal Alramahi 

Alfikr almohasabi 

journal 

Vol 21, Issue 
No 1, 2017 

 

60.  
The extent of applying principles of governance in the 

Jordanian insurance companies, listed on Amman Stock 

Exchange. By: Nidal Alramahi 

SUST Journal of 

Economic Sciences 
Accept 

 
 
 
 
 
 

http://zujournal.zu.edu.jo/eng/index.php/component/content/article/45-zujournal/622-zarqa-journal-for-research-and-studies-in-humanities
http://zujournal.zu.edu.jo/eng/index.php/component/content/article/45-zujournal/622-zarqa-journal-for-research-and-studies-in-humanities
http://zujournal.zu.edu.jo/eng/index.php/component/content/article/45-zujournal/622-zarqa-journal-for-research-and-studies-in-humanities
http://zujournal.zu.edu.jo/eng/index.php/component/content/article/45-zujournal/622-zarqa-journal-for-research-and-studies-in-humanities
http://zujournal.zu.edu.jo/eng/index.php/component/content/article/45-zujournal/622-zarqa-journal-for-research-and-studies-in-humanities
http://zujournal.zu.edu.jo/eng/index.php/component/content/article/45-zujournal/622-zarqa-journal-for-research-and-studies-in-humanities
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 :المشاركة في المؤتمرات العلمية
 فترة المؤتمر عنوان البحث الجهة المنظمة اسم المؤتمر ت
المؤتمر السابع لكلية   .6

 -االقتصاد والعلوم االدارية

 جامعة الزرقاء

 جامعة الزرقاء

اثر استخدام الحاسوب على خصائص المعلومات 
. المحاسبية من وجهة نظر المستثمرين  

(اليدراسة سوق عمان الم)  

Nov 9-
11/2009 

1.  The 11th International 

scientific conference 

Zarqa 

University 
Measuring the level of e-disclosure for banks in 

Jordan.  
May 

 3-5/2016 

 

 :حضور المؤتمرات العلمية
 السنة الجهة المنظمة اسم المؤتمر ت
 3002 الزرقاءجامعة  إقتصاد األعمال في ظل عالم متغير   .6

 3002 جامعة الزرقاء نظم المعلومات ودورها في تطوير وتنمية منظمات األعمال  .1

 3002 جامعة الزرقاء الوضع اإلقتصادي العربي و خيارات المستقبل  .3

 3002 جامعة الزرقاء االتجاهات الحديثة في منظمات األعمال  .1

 3002 جامعة الزرقاء لعربيوأثرها على االقتصاد ا... اتفاقيات التجارة الدولية  .5

قضايا اقتصادية وادارية معاصرة في مطلع القرن الواحد   .1
 والعشرين، التحديات، الفرص، االفاق

 3002 جامعة الزرقاء

 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا  .7
 IACQA'2011 

IACQA 2011 

 3022 ة الزرقاءجامع األعمال اإللكترونية والتحول في منظمات األعمال  .0

 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا  .9
 IACQA'2012 

IACQA 2012 

 3022 جامعة الزرقاء الوضع اإلقتصادي العربي و خيارات المستقبل  .68

 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا  .66
 IACQA'2013 

IACQA 2013 
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 AROQA 2014 فيها الجودة لىع الرقابة ومعايير التعليم أنماط  .61

 3022 جامعة الزرقاء وأثرها على االقتصاد العربي... اتفاقيات التجارة الدولية  .63

 AROQA 2015 التعليم في واإلعتماد الجودة أثر  .61

 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا  .65
 IACQA'2014 

IACQA 2014 

 لتعليم العاليلمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة اا  .61
 IACQA'2015 

IACQA 2015 

 AROQA 3022 اإلقليمي المستوى على التعليم جودة فعيلت  .67

60.  
 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا

 IACQA'2016 
IACQA 2016 

69.  
كلية االقتصاد : الصيرفة االسالمية بعد اربعة عقود على نشأتها

والعلوم االدارية وقائع اعمال المؤتمر العلمي المحكم الدولي 
 الثاني عشر

 3022 جامعة الزرقاء

18.  
 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا

 IACQA'2017 
IACQA 2017 

 AROQA 3022 اقتحديات وآف: ضمان الجودة واإلعتماد  .16

11.  
 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا

 IACQA'2018 
IACQA 2018 

تحويل التعليم في الوطن العربي من التعليم إلى التعلم لغرض   .13
 االبتكار

AROQA 3022 

11.  
 لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العاليا

 IACQA'2019 
IACQA 2019 

 
 
 
 
 

http://zu.edu.jo/ar/Conferences/Economic12_Conf/Conf_Idea.aspx
http://zu.edu.jo/ar/Conferences/Economic12_Conf/Conf_Idea.aspx
http://zu.edu.jo/ar/Conferences/Economic12_Conf/Conf_Idea.aspx
http://zu.edu.jo/ar/Conferences/Economic12_Conf/Conf_Idea.aspx
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  :لمؤتمراتتحرير كتب ا
 السنة جهة النشر عنوان الكتاب ت

لماااؤتمر العرباااي الااادولي لضااامان جاااودة اابحااااث   .6
 IACQA'2011   التعليم العالي

 2011 االردن -جامعة الزرقاء

1.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا
  IACQA'2012   العالي

 2013 البحرين -الجامعة الخليجية

3.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا
 IACQA'2013   العالي

 2012 األردن -نيةجامعة الزيتونة األرد

1.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا
 IACQA'2014   العالي

 2012 األردن -جامعة الزرقاء

5.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا

 IACQA'2015    لعاليا
 2012 العربية المتحدة اإلمارات - جامعة الشاارقة

1.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا
 2012 السودان -التكنولوجياو جامعة السودان للعلوم   IACQA'2016   العالي

7.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا
  IACQA'2017   العالي

 2012 مصر -جامعة أسيوط

0.  
لمؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم ابحاث ا
 IACQA'2018   العالي

 2012 لبنان -الجامعة اللبنانية الدولية

9.  
ؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم لمابحاث ا
 2012 لبنان -الجامعة اللبنانية الدولية IACQA'2018   العالي

 
 :عضوية تحرير المجالت

 الجهة المصدرة اسم المجلة ت
 جامعة الزرقاء ة لضمان الجودةالمج ة الدولي .6
 جامعة الزرقاء مجّ ة الّزرقاء ل بحوِث والّدراساِي اإلمسامّية .1

http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=118
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=165
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=203
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=239
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=269
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312&Itemid=320
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=312&Itemid=320
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=341
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=341
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=341
http://iacqa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=333&Itemid=341
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 :الكتب المؤلفة

 السنة جهة النشر عنوان الكتاب ت
 1022 دار المسيرة محب المع وماي في الرقابة والتدقيق .6
 1020 دار المسيرة تطبيقاي محاسبية ومالية باستلداب الحاسوب .1
 1020 دار المسيرة محب المع وماي المحاسبية .3
 1020 دار المسيرة تح يل وتوميب محب المع وماي المحاسبية .1
 1009 دار المسيرة مبادئ المحاسبة الماليةة الجزء األول .5
 1009 دار المسيرة مبادئ المحاسبة الماليةة الجزء الثامي  .1

 

 :الكتب المترجمة
 السنة جهة النشر ؤلفينالم عنوان الكتاب ت
 1861 دار الفكر Sawyers , Jackson ,  Jenkins المحاسبة االدارية  .6

 1861 دار الفكر Godwin , Alderman المحاسبة المالية  .1

 1861 دار الفكر Gaylord N. Smith تطبيقات برنامج االكسل للمبادئ المحاسبية  .3

 1865 دار الفكر Efee Oz نظم المعلومات االدارية  .1

 .Patrickr. Wheeler Richard نظم المعلومات المحاسبية  .5
Dull Ulricj. Galinas, JA 1865 دار الفكر 
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 :المعلومات الشخصية
 .ب12/2/2971 –عمان  : مكان وتاريخ الميالد

 .أردمي : الجمسية
 .أطاال اربعةمتزوج ولدي  : الحالة االجتماعية

 .8بيي رقب -شارع الاداء -بل طارقج -الزرقاء  : عموان السكن
 2222 فرعي 0092152812200 : هاتف العمل

 00921772721252 : الهاتف المقال
       Jordan22221  Zarqa 221111   : العموان البريدي

 
 


