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 جامعة الزرقاء

قتصاد والعلوم اإلداريةكلية اال  

5/5/6102-3للفترة  المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر  

"(المستقبلية ياقالواقع واآل) ت المالية والمصريية التحوال" عنوان المؤتمر  

 كشف بالبحوث المقيمة والمقبولة للمؤتمر

 اسم الباحث البلد الجامعة المحور عنوان البحث البريد االلكتروني
رقم 

 البحث
 ت

sam@najah.edu 
الدور الوسيط لرضا عمالء المصارف التجارية في 

 العالقة ما بين التوجه السوقي المدرك والوالء
النجاح الوطنيةجامعة  التسويقي  فلسطين 

سام عبد القادر .م

 الفقهاء

ناجح عبد القادر .م

 صوافطة

63 1 

amal_elhela@h

otmail.com 

جودة الخدمات البنكية في ظل التحوالت المالية 

دراسة تطبيقية على  -واثرها على االداء التسويقي

 البنوك العاملة في قطاع غزة
 فلسطين كلية فلسطين التقنية التسويقي

آمال عبد المجيد .د

 الحيلة
63 2 

profmatar40@

gmail.com 

تقارير االستدامة كأداة لإلرتقاء باإلبالغ المالي إلى 

 العالمية
دمحم مطر.د.أ األردن جامعة الشرق األوسط المحاسبي  11 6 

ahmad.malawi

@yahoo.com 

أثر التحرر التجاري على السعر الحقيقي لصرف 

األمريكيمقابل الدوالر  األردنيالدينار   

المالية 

والمصارف 

 اإلسالمية

 األردن جامعة اليرموك
طارق زياد الدويري.م  

احمد ابراهيم مالوي.د.أ  
11 4 

bsshamdan@hotmai

l.com 

دور االستثمار األجنبي المباشر في التنمية 

 االقتصادية في الدول العربية،منهج بيانات البانل
 اقتصادي

University 

Campus 
 الهند

 سعيد بدر شحدة.د

 حمدان
1 3 

ksawaie@zu.edu.jo 
على المتغيرات الكلية في  األجنبيأثر االستثمار 

 االقتصاد األردني
السواعيدمحم خالد .د االردن جامعة الزرقاء اقتصادي  7 3 

d.ayman83@hotmai

l.com 

التحوالت نحو تطبيق الصيرفة اإلسالمية وأثرها 

دراسة تطبيقية مقارنة على ) االستثمارعلى توظيف 

مصرف دبي  –مصرف فيصل االسالمي السوداني 

(اإلماراتياالسالمي   

المالية 

والمصارف 

 اإلسالمية

 جامعة ابو ظبي

االمارات 

العربية 

 المتحدة

أيمن عبدهللا دمحم أبو .د

 بكر
3 7 
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haidar1961@yahoo.

com 

متطلبات دعم القدرة التنافسية للمصارف العراقية 

ظل مؤشرات تنافسية المشروعفي   
بغداد-المستنصرية  التسويقي  العراق 

دمحم يونس سلمان.م  

حيدر حمزه جودي.د.م.أ  
4 1 

y_kasawneh@yahoo

.com 

أثر الصيرفة اإللكترونية في تعزيز الميزة التنافسية 

 للبنوك اإلسالمية العاملة في األردن

المالية 

والمصرفية 

 اإلسالمية

يحيى الخصاونة.د األردن جامعة الزرقاء  13 1 

snabolsi@hotmail.co

m 

التحليل االستراتيجي لتحول المصارف التقليدية إلى 

(تحليل البيئة المصرفية األردنية)  مصارف إسالمية  

المالية 

والمصرفية 

 اإلسالمية

مدير إدارة المخاطر 

مؤسسة –واالستثمار 

 اإلقراض الزراعي

سليم فيصل النابلسي.م األردن  22 12 

amanyalkordi@yah

oo.com 

أثر االلتزام بمبادئ الحاكمية المؤسسية على سياسة 

دراسة تطبيق على المصارف –توزيع األرباح 

 التجارية األردنية
امنه الكردي.د األردن جامعة الزيتونة المحاسبي  21 11 

Medo.Rawashed@y

ahoo.com 

استخدام مدخل المراجعة المشتركة على جودة 

يةدراسة تطبيق–وأتعاب عملية المراجعة   
 المحاسبي

وكيل بحسابات وزارة 

 مالية
دمحم جمال الرويشد.أ مصر  3 12 

jagwor_m@yahoo.c

om 

اختبار العالقة السببية والتكامل المشترك بين 

االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي في 

 ليبيا
سرتجامعة  اقتصادي دمحم مفتاح حبيب.م ليبيا   13 16 

fatin-

alnaimi2012@hotm

ail.com 

االفصاح االختياري واثره على تكلفة راس المال في 

الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في 

 سوق عمان المالي
النعيميامين فاتن .م األردن جامعة الزرقاء المحاسبي  31 14 

lina_m_b@hotmail.

com 

أثر العالقة التكاملية بين المحاسبة الجنائية وحوكمة 

الشركات في الحد من الفساد المالي واإلداري في 

 الشركات المساهمة العامة األردنية
لينا برغل.د استراليا جامعة غرب سدني المحاسبي  23 13 

issamhabbache@ya

hoo.fr 

kouachimourad@ya

hoo.fr 

على تدفق االستثمارات  األجنبية  41/31أثر قاعدة 

 المباشرة في الجزائر
 اقتصادي

1جامعة سطيف  

 جامعة ام البواقي
 الجزائر

فارس .د مراد كواشي.د

 هباش
62 13 

abdel_fattah1963@y

ahoo.com 

واثرها على  اإللكترونية تسويق الخدمات المصرفية

دراسة ميدانية -والء العمالء للمصارف االردنية

 لمصارف مدينة إربد
 األردن جامعة الزرقاء التسويقي

عبدالفتاح العزام.د  

فراس مسلم ابو . د

 قاعود

26 17 
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faizakhalil34@yaho

o.com 

الجزائرية ، دراسة إدارة الجودة الشاملة في البنوك 

 ميدانية لعينة من البنوك العاملة في الجزائر
 الجزائر جامعة المسيلة إدارة ونظم

 فائزة العراف.د

الطاهر ميمون.م  
27 11 

f_h_s_2010@yahoo.

com 

كفاءة المصارف اإلسالمية وعالقتها بالتحوالت 

اإلمارات العربية المتحدةالمالية في دولة   

المالية 

والمصارف 

 االسالمية

الجامعة التقنية 

 الوسطى

 جامعة االنبار

 العراق

وسام حسين العنيزي.م  

فائز هليل الصبيحي.م  

منى خميس العاني.م  

17 11 

baemad66@hotmail.

com 

الحوكمة مدى توافر مقومات تطبيق مبادئ 

المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي 

)والتنمية  oecd داخل المصارف الليبية(   
عماد دمحم ابو عجيلة.د ليبيا جامعة الزاوية المحاسبي  37 22 

abed10_1999@yaho

o.com 

 

عوامل النجاح في تطبيق اإلستراتجية التسويقية 

للحفاظ على الجودة وتميز األداء التسويقي في 

 البنوك التجارية األردنية
 التسويقي

 جامعة فيالدلفيا

 جامعة ال البيت
 األردن

عبد المولى دمحم .د

 صوالحة

دمحم منصور ابو جليلة.د  

41 21 

khaled.almula@yah

oo.com 

-التجارة االلكترونية ودورها في تعزيز والء الزبون

دراسة استطالعية آلراء عينة من األفراد في البنك 

 المركزي العراقي
 إدارة ونظم

البنك المركزي 

 العراقي
 العراق

خالد زيدان عبد .م

 الهادي
41 22 

atefalhalah@yahoo.

com 

أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على كفاءة 

 وفاعلية المؤسسات المالية األردنية
التخطيطوزارة  إدارة ونظم عاطف حسين الحلح.د االردن   24 26 

jubran@zu.edu.jo 

العالقة بين التدفقات المالية الخارجية وسياسات 

استثمار الهبة السكانية في المملكة األردنية 

 الهاشمية
عبد الحليم جبران.د االردن جامعة الزرقاء االقتصاد  61 24 

nawfel.smaili@gmai

l.com 

تقييم مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي 

دراسة تحليلية للفترة –الجزائري في ظل األزمات 

2221-2213  

المالية 

والمصارف 

 االسالمية
 الجزائر جامعة تبسة

نوفل سمايلي.د  

فضيلة بوطورة.د  
41 23 

chenait.sabah@gma

il.com 

الرقابة المصرفية في مكافحة غسيل األموال آليات 

 على ضوء توصيات لجنة بازل

المالية 

والمصارف 

 االسالمية

 جامعة بومرداس

 جامعة البويرة
 الجزائر

صباح شنايت.د  

سمير يحياوي.د  
22 23 

badachebob@yahoo

.fr 

تحليل وتقييم أثر جاذبية االستثمار وحماية المستثمر 

االجنبي المباشر وعلى بيئة على تدفق االستثمار 

 األعمال في الدول العربية

 

بوبكر بداش.د الجزائر جامعة ادمحم بوقرة االقتصادي  1 27 
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halawet.alroh@win

dowslive.com 

أثر مخاطر السيولة وربحية في المصارف على 

 -لتالعب المحاسبيإدارة التدفقات النقدية كمدخل 

دراسة تطبيقية على عينة من المصارف المدرجة 

 في سوق دمشق لألوراق المالية

المالية 

والمصارف 

 االسالمية
 سوريا جامعة حلب

حال عدنان نيربي.م  

رزان شهيد.م  
13 21 

salahagnia81@gmai

l.com 

دور االفصاح المالي االلكتروني في تحسين جودة 

المعلومات المعروضة في القوائم المالية المنشورة 

دراسة تطبيقية على السوق الليبي لألوراق المالية–  
 ليبيا جامعة سرت االقتصادي

فيصل عبدالسالم حداد.د  

صالح عبدالجليل .م

 أغنية

47 21 

hanaalobede@gmail

.com 

تأثير االنفصال بين االقتصاد الحقيقي عن االقتصاد 

 المالي على اإلفصاح المحاسبي
هناء عبدهللا المزيني.م ليبيا جامعة طبرق المحاسبي  64 62 

dr.tarekmami@yah

oo.com 
 فجوة التوقعات في المراجعة الحكومية في ليبيا

و  االقتصادي

 المحاسبي
 ليبيا جامعة الزاوية

طارق مامي.د  

عبدالسالم الحطاب.د  
43 61 

hamedmah83@yaho

o.com 

Modeling volatility of the market 

returns of Jordanian banks-Empirical 

Evidence Using GARCH framework 
 التسويقي

Eastern 

Mediterranean 

University 

North 

Cyprus 

Dr. Hamed 

ALmahadin 

Dr. Gulcay Tuna 
61 62 

Amjad962@yahoo.c

om 

التحوالت االقتصادية والمالية وأثرها على الناتج 

 المحلي اإلجمالي
الزرقاءجامعة  االقتصادي أمجد سالم لطايفه.د األردن   2 66 

haouam_lamia@yah

oo.fr 

دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار األجنبي 

حالة الجزائر ،تونس ،المغرب:المباشر  
 الجزائر جامعة باجي مختار االقتصادي

هوام لمياء.د  

شاوي شافية.د  

لرباع الهادي.د  

33 64 

alfawwaz@aabu.jo 
االستثمارات األجنبية المباشرة والنمو العالقة بين 

 االقتصادي في األردن
 األردن جامعة آل البيت االقتصادي

 تركي مجحم الفواز. د

 فاطمة دمحم بني يونس
32 63 

amasoud@zu.edu.jo 
دراسة  -المعالجة المحاسبية للصكوك اإلسالمية

 مقارنة مع محاسبة السندات

المالية 

والمصارف 

 االسالمية

 األردن الزرقاءجامعة 
 حسين سمحان.د

 أماني مسعود.م
36 63 

neamaabass@yahoo

.com 

التحوالت النوعية في إدارة المصارف التجارية 

 العربية

المالية 

والمصارف 

 االسالمية

 األردن جامعة عمان العربية
نعمه عباس خضير . د.أ

 الخفاجي
23 67 
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Fiasla100@gmail.co

m 

البنكية اإللكترونية المخاطر المصاحبة للخدمات 

دراسة ميدانية على مصرف -وانعكاساتها

 الجمهورية فرع سوف الجين بليبيا

المالية 

والمصارف 

 االسالمية

 ليبيا جامعة سبها

 ابراهيم علي ابراهيم. د

عبدهللا معتوق . د

 مرعاش

33 61 

dr_haitham@live.co

m 

أثر اإلفصاح السردي عن التقارير المالية وغير 

دراسة )على مصداقية المعلومات المحاسبية المالية 

 (نظرية تحليلية
 المحاسبي

المعهد العالي 

 للحسابات
 61 74 هيثم البسيوني. م مصر

ilhamwathik@yaho

o.com 

في  االقتراضتوافق الممارسات  المحاسبية  لتكلفة 

العراقية مع معايير المحاسبة  الوحدات الحكومية

 الحكوميالدولية في القطاع 
 المحاسبي

 جامعة العراقية

 جامعة بغداد
 العراق

 الهام الواثق.د

 ندى حبيب.د
44 42 

aminabendahmane4

6@gmail.com 

االستثمار األجنبي المباشر المؤسسات والنمو 

االقتصادي دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل 

 OPEC لدول
 الجزائر ابي بكر بلقايد تلمسان االقتصادي

 بدو أمال.د

 آمنه بن دحمان. د
32 41 

sultansadiyya@ppu.

edu 

واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المصارف 

العاملة في جنوب الضفة الغربية من وجهة نظر 

 اإلشرافية فيهاموظفي المناصب 
 ادارة

 جامعة البولتكنيك

 جامعة الخليل
 فلسطين

دمحم "سعدية.أ

 سلطان"شاهر

رضوان أحميد .أ

 الجعبري

33 42 

masadeh.majed@ya

hoo.com 

دور البنوك التجارية في الرقابة على عمليات غسيل 

 األموال

 دراسة حالة البنك التجاري األردني

مالية 

 ومصرفية
 46 72 ماجد مساعدة.د االردن جامعة الزرقاء

braheem.taha@ccd.

gov.jo 
 االردن دائرة مراقبة الشركات المالي غسيل األموال ومكافحتها

ابراهيم منصور .د

 الطاهات
11 44 

drranati@yahoo.co

m 

ellafius@yahoo.com 

على أثر عوامل الضغوطات والفرص والمبررات 

تقييم المحاسب القانوني األردني لمخاطر االحتيال 

 في التقارير المالية
 محاسبي

 جامعة طرابلس

جامعة العلوم 

 االسالمية

 األردن
 رضوان العناتي.د

 عادل دمحم الالفي.د
33 43 

mayesgharaibeh@y

ahoo.com 

Measuring Efficiency for commercial 

banks in Jordan : DEA - SBM 
 تسويقي

 -جامعة العلوم اإلسالمية

 يزيالما ماليزيا -نيالي
 دمحم ياز باش.د

 ميس غرايبه.م
66 43 
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hennawisanna@hot

mail.com 

Impact Evaluation of Foreign 

Assistance and Donors efforts on the 

Development Performance 
 47 73 سناء الحناوي.د االردن جامعة آل البيت االقتصادي

ramahinedal@yaho

o.com 

 

مستوى االفصاح على المواقع االلكترونية للبنوك 

 األردنية المدرجة في بورصة عمان
 األردن جامعة الزرقاء المحاسبي

 محمود جالل.د

 نضال الرمحي.د
73 41 

dr_husseinsamhan

@yahoo.com 

االتجاه نحو المصرفية اإلسالمية في األردن وأثره 

دراسة مقارنة بين "على الناتج المحلي اإلجمالي

 المصارف اإلسالمية والتقليدية

المالية 

والمصارف 

 اإلسالمية

 جامعة الزرقاء

جامعة العلوم 

 اإلسالمية

 األردن
 حسين سمحان.د

 احمد زياد خطيب. أ
72 41 

drmanaseer2012@y

ahoo.com 

أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تحسين 

دراسة تطبيقية على البنوك اإلسالمية -األداء المالي

 العاملة في األردن
 32 71 علي المناصير.د األردن جامعة الزرقاء مالي

asma_sghaier1983@

yahoo.fr 

Comparative Study On      

Performance of Islamic and 

Conventional Banks in MENA region 
 31 1 ريغص ءامسأ .د تونس جامعة سوسة المالي

e_alhelo@yahoo.co

m 

تطوير البناء أثر مبادئ وقواعد نظرية المحاسبة في 

 المحلي والدولي لمعايير المحاسبة المالية
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