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: الخبرات التدريسية
 اسم الجامعة أو المؤسسة  إلى  من  الوظيفة  

قسم المصارف االسالمٌة/ أستاذ االن-2017   جامعة الزرقاء االن 

قسم المصارف اإلسالمٌة/أستاذ مشارك   جامعة الزرقاء اآلن 2014 

قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة/أستاذ مشارك  جامعة الزرقاء 2014 2012 

قسم / تعلٌم إضافً /أستاذ مشارك 

 المصارف اإلسالمٌة

 الجامعة األردنٌة اآلن 2015

قسم /تعلٌم إضافً/ أستاذ مشارك 

 المصارف اإلسالمٌة

 جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة اآلن 2012

قسم العلوم المالٌة / أستاذ مساعد 

 والمصرفٌة

 جامعة الزرقاء  2012 2006

 جامعة البلقاء التطبٌقٌة 2011 2010 محاضر غٌر متفرغ

قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة/ مدرس  جامعة الزرقاء  2006 2003 

 الجامعة الهاشمٌة 1999 1998 محاضر غٌر متفرغ

 جامعة الزرقاء  2000 1996 محاضر غٌر متفرغ

البنك اإلسالمً –معهد التدرٌب  2003 1995 مدرب ومحاضر

 األردنً

 
 
 

 :االبحاث المنشورة والمقبولة لمنشر
 السنة واالصدار جهة النشر عنوان البحث 
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Investment Risks Fund (IRF) 1 -  

In Islamic Banks 

Hussein Samhan 

 

 
 Research Journal of 

Finance and Accounting, 
ISSN (Paper) 2222-1697 
ISSN (Online) 2222-2847. 

USA 

Vol 7 No.9    

2016 

 ومخاطر عملٌاتها على ربحٌة ة االسالمًالمصارفأثر حجم - 2

 أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 حسين سمحان

الجامعة / الشرٌعة والقانون /دراسات

 االردنٌة

 االردن

تم إجراء 

التعدٌالت 

 المطلوبة 

مدى تطبٌق معٌار اإلجارة المعدل فً المصارف اإلسالمٌة- 3  

 حسين سمحان

 المجلة االردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة

مجلة علمٌة عالمٌة  )جامعة آل البٌت

(محكمة متخصصة ومفهرسة   االردن 

(4)العدد-(11)المجلد  

2015 

Determinants of Financial  -4 

 Performance of Jordan Islamic Bank 

Hussein Samhan & Abdullah Yusri 

 

 
 Research Journal of 

Finance and Accounting, 
ISSN (Paper) 2222-1697 
ISSN (Online) 2222-2847. 

/USA / vol.6  no.8 

    

2015 

أثر هٌكل رأس المال والرفع المالً والربحٌة على قٌمة شركات التعلٌم - 5

األردنٌةواالستثمار   

 حسين سمحان

جامعة / مجلة أبحاث اقتصادٌة وإدارٌة

مجلة /الجزائر-محمد خٌضر بسكرة

 علمٌة محكمة سداسٌة

  17العدد 

ISSN : 1112-7902 

2015 
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6 - Accounting Responsibility in Islamic Banks 

Abdullah Barakat & Hussein Samhan & Omar Al-
nsoor 

International Journal of 
Economics Commerce and 

Management 

Vol 2 Issue 11 

UK 

ISSN (2348-0386) 

 Impact Factor .291 (GIF)    3.357 (SJIF) 

 

2014 

أداء المصارف اإلسالمٌة بالمقارنة مع البنوك التقلٌدٌة- 7  

عبدالحلٌم و باسمحسين سمحان   

مجلة علمٌة /مجلة الجامعة الخلٌجٌة 

/ محكمة تصدر عن الجامعة الخلٌجٌة 

 البحرٌن 

  3 العدد 6المجلد 

ISSN:1985-9562 

2014 

 

أثر تأسٌس مصرف إسالمً جدٌد على األداء المالً للمصارف اإلسالمٌة " - 8

 القائمة

دراسة حالة األردن"  

وخالد معروفحسين سمحان   

 

جامعة / مجلة االقتصاد والتنمٌة البشرٌة 

دورٌة دولٌة علمٌة / الجزائر / 2البلٌدة

 محكمة ومفهرسة

 10العدد 

ISSN:2253-0827 

2014 

إدارة صندوق التكافل فً المصارف اإلسالمٌة- 9  

 حسين سمحان

مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات 

مجلة نصف سنوٌة محكمة  / اإلنسانٌة

المجلد / جامعة الزرقاء / ومفهرسة 

 األولالرابع عشر العدد 

ISSN:1561-9109 

2014 

العوامل المؤثرة فً حجم عملٌات المشاركة المنتهٌة بالتملٌك فً - 10

 المصارف اإلسالمٌة األردنٌة

مجلة علمٌة / مجلة أبعاد اقتصادٌة 

 2013جامعة أمحمد / دورٌة محكمة سنوٌة 
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وخالد التونسًحسين سمحان  الجزائر/بوقرة   

  3العدد 

ISSN:1112-8062 

11-Institutions 'Value between  Modigliani-Miller and 
Gordon  Models 

An Empirical Study on Cement companies in Saudi Arabia 

Abdullah Barakat & Hussein Samhan 

Journal of Modern Accounting 
and Auditing 

Vol 8 NO 1 

ISSN 1548-6583  

2012 

 أسالٌب خلط مال المضاربة وآثارها فً قٌاس الربح وتوزٌعه فً المصارف 12

 اإلسالمٌة

حسين محمد سمحان.د  

– المجلة األردنٌة فً الدراسات اإلسالمٌة 

-4العدد – 4المجلد - جامعة آل البٌت

مجلة علمٌة عالمٌة  ) 92ص-75ص

(محكمة متخصصة ومفهرسة  

2008 

 فً 4 لمعٌار المحاسبة المالٌة رقم اإلسالمٌةتطبٌق المصارف - 13

عملٌات المشاركة المتناقصة الصادر عن هٌئة المحاسبة والمراجعة 

 اإلسالمٌةحالة المصارف  : اإلسالمٌةوالضوابط للمؤسسات المالٌة 

 األردنٌة

حسين محمد سمحان.د  

 

المنظمة العربٌة – المجلة العربٌة لإلدارة 

منظمة منبثقة عن جامعة الدول – لإلدارة 

مجلة نصف سنوٌة دولٌة  )– العربٌة 

محكمة مفهرسة متخصصة فً التنمٌة 

(اإلدارٌة والعلوم االجتماعٌة ذات العالقة  

المجلد الثالثون ، العدد الثانً ، دٌسمبر 

 24ص – 3، ص2010

2010 

حالة " قٌاس رضا عمالء المصارف اإلسالمٌة عن مستوى جودة خدماتها - 14

"البنك اإلسالمً األردنً للتموٌل واالستثمار  

حسين محمد سمحان.دزكرٌا عزام ، .د  

جامعة محمد – مجلة العلوم اإلنسانٌة 

 – 13العدد – الجزائر - بسكرة- خٌضر

مجلة دورٌة دولٌة علمٌة  ) 29 ص9ص 

(محكمة متخصصة ومفهرسة  

2008 

.مدى تطبٌق إدارة الجودة الشاملة فً البنوك التجارٌة األردنٌة - 15  

حسين محمد سمحان.، دمحمود الوادي . د.أ  

المجلة العربٌة للعلوم االقتصادٌة واإلدارٌة 

لبنان – الكسلٌك -  جامعة الروح القدس - 

 ) 69ص-52 ص 2009 / 3العدد – 

مجلة علمٌة دولٌة محكمة متخصصة 

ومفهرسة تصدر عن اتحاد الجامعات 

(جمعٌة كلٌات إدارة األعمال – العربٌة   

2009 

نحو استخدام مؤشرات مالٌة إسالمٌة فً تقٌٌم المشروعات - 16

.االقتصادٌة  

جامعة - مجلة اقتصادٌات شمال إفرٌقٌا

_ الجزائر - حسٌبة بن بو علً بالشلف 

مجلة علمٌة دورٌة  )_ مقبول للنشر 

2009 
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حسين محمد سمحان.د  

 

(محكمة ومتخصصة ومفهرسة    

.دور وحدة الشٌكات المرتجعة فً الحد من الشٌكات المرتجعة فً األردن- 17  

حسين محمد سمحان..د، د محمود الوادي .أ  

 

مقبول – الٌمن – مجلة بحوث جامعة تعز 

مجلة علمٌة دورٌة محكمة )للنشر 

(ومتخصصة ومفهرسة   

2009 

الملكٌة " مدى رضا العمالء عن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوٌة - 18

حسين سمحان.ودأحمد عساف .د" األردنٌة كنموذج  

جامعة - مجلة اقتصادٌات شمال افرٌقٌا

_ الجزائر - حسٌبة بن بو علً بالشلف

مجلة علمٌة دورٌة  )_ مقبول للنشر 

(محكمة ومتخصصة ومفهرسة   

2010 

 

 
 :الكتب المؤلفة

 السنة جهة النشر عنوان الكتاب ت
محمود .أد. األسس النظرٌة والتطبٌقات العملٌة : المصارف اإلسالمٌة  1

  طبعات3 ،مقيم ومحكم علميا. حسين سمحان . الوادي ، د

- دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 

 عمان

 2008 و 2007

 2009و 

حسين سمحان. المفهوم والمحاسبة : العملٌات المصرفٌة اإلسالمٌة  2 عمان- مطابع الشمس    2000 

:محاسبة المصارف اإلسالمٌة فً ضوء معاٌٌر المحاسبة اإلسالمٌة 3  

موسى مبارك ، طبعتان. ، دحسين سمحان.د  

عمان- المسٌرة للنشر والتوزٌع   2009 ، 2011 

  وتقٌٌم المشروعاتاالقتصاديةدراسات الجدوى  4

ابراهٌم خرٌس.  دحسين سمحان.محمود الوادي،د.د.أ  

 2010 دار صفاء للنشر

. المالٌة العامة من منظور اسالمً  5  

زٌاد الذٌبة.ابراهٌم خرٌس د. محمود الوادي د.د. أحسين سمحان .د  

 2010 دار صفاء للنشر

 االقتصاد االسالمً 6

امجد لطاٌفة .  دحسين سمحان.ابراهٌم خرٌس  د.محمود الوادي  د.د. أ

كمال رزٌق. د  

 2010 دار المسٌرة
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 النقود والمصارف  7

سهٌل سمحان.  دحسين سمحان.محمود الوادي  د.د. أ  

 2010 دار المسٌرة

 جودة الخدمات المصرفٌة اإلسالمٌة  8

حسين سمحان. محمود الوادي د.د.عبد هللا نزال أ. د  

 2010 دار صفاء

 دراسات فً اإلدارة المالٌة اإلسالمٌة 9

حسين سمحان. د  

 2011 دار الفكر

 إدارة المشروعات الصغٌرة  10

حسين سمحان.محمود الوادي  د.د.احمد عساف  أ. د  

 2011 دار صفاء

 دراسات محاسبٌة اسالمٌة 12

حسين سمحان. دزٌاد الذٌبة  . د  

 2011 دار الفكر

 اقتصادٌات النقود والبنوك فً االسالم 13

اسماعٌل ٌامٌن. دحسين سمحان .د   

 2011 دار صفاء

 2015 المسٌرة تموٌل المشروعات الصغٌرة بٌن التموٌل التقلٌدي والتموٌل اإلسالمً 14

 :الكتب المترجمة
 السنة جهة النشر المؤلفين عنوان الكتاب ت
1.      

2.      

 :المؤتمرات العممية

الجهة  اسم المؤتمر ت
 السنة عنوان البحث المنظمة

1.  

إدارة السٌولة فً المصارف اإلسالمٌة- 1 الجامعة  

 األردنٌة 

 

رقابة البنك المركزي على سٌولة المصارف )

 اإلسالمٌة وأثره على توظٌف األموال

"دراسة تحلٌلٌة لتعلٌمات البنك المركزي األردنً"  

) 

 

2015 
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2.  
 

وأثرها على االقتصاد ... اتفاقٌات التجارة الدولٌة 

 العربً

جامعة 

 الزرقاء

مقومات نجاح المصارف اإلسالمٌة  فً تحدي  )

(العولمة  

2014 

3.  

اإلسالمٌة فً المالٌة للتأهٌل األولالملتقى العلمً   جامعة  

الزٌتونة 

تونس-   

اتجاهات البحث العلمً فً المالٌة : بحث بعنوان 

 اإلسالمٌة

تجربة جامعة الزرقاء فً : ورقة عمل بعنوان 

اإلسالمٌةتدرٌس محاسبة المصارف   

2015 

4.  

الواقع واآلفاق  )التحوالت المالٌة والمصرفٌة - 5

(المستقبلٌة  

جامعة  (

 الزرقاء

:بحثٌن بالمشاركة مع باحثٌن آخرٌن   

محاسبة الصكوك اإلسالمٌة مقارنة : األول 

(حسٌن سمحان وأمانً مسعود )بمحاسبة السندات   

التوجه نحو المصرفٌة اإلسالمٌة وأثره : الثانً 

حسٌن سمحان و احمد  )على االقتصاد األردنً

 الخطٌب

2016 

5.  

متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة - 1

جامعة حسٌبة بن بو علً ، / فً الدول العربٌة    

 

 

جامعة . 

حسٌبة 

بن بو 

/ علً 

/ الشلف 

 الجزائر

متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة - 

جامعة حسٌبة بن بو علً ، / فً الدول العربٌة  

بحث بعنوان المشروعات الصغٌرة ودورها فً 

حالة االردن– التنمٌة   

  حسين سمحان.ودمحمود الوادي . د.أ

2006  

 

6.  
تداعٌات األزمة االقتصادٌة العالمٌة على - 2

 منظمات األعمال ، 

جامعة 

الزرقاء 

األردن-   

دور االقتصاد اإلسالمً فً الحد من األزمات 

إبراهٌم خرٌس ، .محمود الوادي ، د.د.المالٌة ، أ

حسين سمحان.د  

2009 

7.  

االتجاهات الحدٌثة فً منظمات األعمال ، بحث - 4

 بعنوان

 الرقابة على مال الوقف فً األردن

حسين سمحان.ودزٌاد الذٌبة .د  

جامعة 

الزرقاء 

األردن-   

االتجاهات الحدٌثة فً منظمات األعمال ، بحث 

 بعنوان

 الرقابة على مال الوقف فً األردن

  حسين سمحان.ودزٌاد الذٌبة .د

  

2006 

 
 :المعمومات الشخصية
 1966عمان  : مكان وتاريخ الميالد
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 4457 فرعي 053821100 : هاتف العمل
 0795011935 : الهاتف النقال
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