
 الســيرة الذاتيــــة

 :معلومات شخصية

 د. فارس سعود فارس القاضيأ سم: اال

 لجنس: ذكر ا

  1/7/1965 - مكان وتاريخ الوالدة: حوشا, المفرق 

 الجنسية: أردني  

 الحالة االجتماعية: متزوج 

  الديانة : مسلم 

 اللغات : العربية واإلنجليز ية  

 دكتور كاديمية : أستاذ االالرتبة 

 حوشا, المفرق, األردن   :العنوان

 0796399989خلوي : 

 faris.1965@hotmail.comااليميل : 

  :كاديميةاالالشهادات 

"استخدام اسلوب الموازنة بالمشاركة    عنوان االطروحة    2012،    عمان    -جامعة عمان العربية    -دكتوراه فلسفة في المحاسبة  -
 ." موال العامةاالالمحاسبية الحكومية على  في تطوير كفاءة وفاعلية الرقابة 

البيت     - ماجستير محاسبة  - ال  الرسالة    ,   2009  –ردن  اال   -جامعة  االردني عن    "مدى   عنوان  القانوني  المحاسب  مسؤؤلية 

  .240التدقيق الدولي  راكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل معيا
  2007. لعام  ردناالجرش/ - جامعة جرش   -بتقدير ممتاز كالوريوس علوم اداريه تخصص محاسبة ب  -

  1985دبلوم محاسبه كلية غرناطة   -

  :الخبرات التدريسية

  2012/2/11الزرقاء جامعة,  . –2009/ 9/ 12مدرس اكاديمي في قسم المحاسبة كلية االقتصاد والعلوم االدارية  -

مساعد  - استاذ  برتبة  االدارية  والعلوم  االقتصاد  كلية  المحاسبة  قسم  في  تدريس  هيئة  جامعة,  .  عضو    –  2012/9/10الزرقاء 
2012/2/13  

مساعد   - استاذ  برتبة  االعمال  ادارة  كلية  المحاسبة  قسم  في  تدريس  هيئة  عجلون  , 31/8/2015 –  2012/ 9/ 2عضو  جامعة 

  .الوطنية
  20/ 2/ 2018جرش جامعة,  . –1/9/2015تدريس في قسم المحاسبة كلية االعمال برتبة استاذ مساعد  عضو هيئة  -

 ., جامعة جرش2022/ 15/10لغاية   21/2/2017عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة كلية االعمال برتبة استاذ مشارك   -
  ., جامعة جرش 2022/ 15/10 دكتور من تاريخعضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة كلية االعمال برتبة استاذ   -

  

  :شرافيةاال داريــــــة / القيادية / االالخبرات 



  1/7/2007  – 1985/ 26/10من العام برتبة رائد  الموظف في وزارة الداخلية / ا -

  مركز  قائد  القطين ام امن 1993/1/1 – 1995/1/1 -
    سرية  قائد مساعد  1995/1/1 – 1996/1/1 -

  .قامة والحدوداالضابط ورئيس شفت ادارة  -

  .ضابط مراكز امنية, مديرية شرطة محافظ اربد -
  رئيس اللجنة االجتماعية بني خالد    2009/4/18 – 2011/4/30 -

  .,جامعة الزرقاء  2012/ 9/ 10 – 1/3/2009مستشار مالي, قسم الدائرة المالية   -

  الوطنية  ,جامعة عجلون  30/9/2014  – 10/2012/ 1عمال  االرئيس قسم المحاسبة في كلية المال و -
  الن لغاية ا 2015/ 8/ 25س قضاء حوشا رئيس مجلس التطوير التربوي لشبكة مدار  -

 عميد كلية االعمال جلمعة جرش.   2017/5/21 – 2018/10/27 -
  .عضو دائم في جمعية المتقادعين العسكريين -

  .معظم الجامعات االردنية مية لعشرات الطالب في شراف على اكثر من عشرون طالب د ارسات عليا ومناقشة ابحاث علاال -

   :المؤتمرات الداخلية / الخارجية

  :المؤتمرات الداخلية

تداعيات   -  " السابع  العلمي  االعمالاال زمة  االالمؤتمر  منظمات  على  العالمية  جامعة,  .،  " قتصادية    –  2010/4/12الزرقاء 
  فاق, الفرص, التحديات اال  11/ 2010/12

  16/ 3/ 2011الزرقاء جامعة, . –15/3/2011كترونية والتحول في اقتصاديات االعمال"  االلعمال االالمؤتمر العلمي الثامن "  -

جامعة عجلون  , 16/5/2013  –5/2013/ 15بين النظرية والتطبيق "  االسالمية  المؤتمر العلمي الثاني " الخدمات المصرفيه   -
  .الوطنية

  :المؤتمرات الخارجية 

  مؤتمر اتحاد الجامعات العربية .   2017/4/25  – 2017/4/26الرباط,  , المغرب -

 مؤتمر اتحاد الجامعات العربية .   10/25/ 2017 – 2017/10/26مارات, العين,  اال -
-   " بعنوان  المستدامةاالققة  النطاالمؤتمر  التنمية  نحو  االوسط  الشرق  منظقة  دول  في    –  11/ 2018/10الجزائر,  ." تصادية 

2018/10 /10  

والمتوسطة مؤ - الصغيرة  المؤسسات  تمويل  في  المصرفي  النظام  دور   " بعنوان    –  16/ 2019/10.الجزائر,    " تمر 

2019/10 /15  

  

   :بحاث المنشورةاال

,مجلة كلية بغداد للعلوم    2016ميدانية,  دراسة –ور استخدام النمذجة المرئية في عملية تطوير انظمة المعلومات المحاسبية د -

  .االقتصادية

- Fair Value Accounting and the Financial Crisis, 2016, Journal of Islamic and Human Advanced 
Research, Vol 6, Issue 2, 2016 

- The Factors Affecting of Expectation Gap: An Empirical Study In Jordan,  2012, International 
Journal of Management Focus, Vol 2, Issue 3, Sep 2012. 

ومواجهة اثارها الراهنة والتنبؤ  دنيةاالرمات المالية على المصارف االزثر استخدام نظم التحليل المالي في خفض مخاطر أ -
  . للنشر مقبول  2016مجلة جامعة جرش   ،بمخاطر االئتمان 



دراسة ميدانية,   - ردنية المساهمة اال الصناعية دور المحاسب االداري في تنفيذ متطلبات الحاكمية المؤسسية في الشركات -
  .2015,  13,العدد   7دارية, المجلد  اال قتصادية واال,مجلة جامعة االنبار للعلوم  2015

- The Effect of Electronic Auditing on Reducing The Burden of Electronic Environment Complexity 
of Accounting Information System on the Auditor, 2016, Research Journal of Finance and 
accounting, Vol 7, No.14,2016, www.iiste.ord. 

,مجلة الحقوق والعلوم   2014, االسالمية  نية بتطبيق معايير المحاسبة المالية االسالمية االردمدى التزام العاملين في البنوك  -

  .2014  االول المجلد , 19 عدد جامعة زيان عاشور, الجفلة, ال في  نسانيةاال
,مؤتمر علمي محكم,    2014نية, االرد كاديمي في تحقيق مباديء الحاكمية المؤسسية بالجامعات الخاصةاالعتماد اثر معايير اال -

  2014ص,   715. داري والمالي, جامعة عجلوناالالحاكمية والفساد 

- Factors Affecting Bank Loans to Small and Medium Enterprises SMEs in Jordan, 2014, 
International Research of Finance and Economics, Issue 122, 2014 . 

مجلة   دراسة ميدانية –العامة االردنية  دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة -
  .2018, المحاسبة والتدقيق والحوكمة جامعة جرش

- The Role of Internal Auditing In Controlling the Performance for Jordanian Industrial Companies: 
Empirical Evidence, 2017, International Journal of Business and Management; Vol 12, 

- No .9; 2017. 
  2018دراسة تحليلية,   –  الكويت أللو ارق الماليةقياس مستوى الشفافية في القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق  -

  كانون الثاني – العدد االول  –,مطبوعات جامعة جرش, المجلد الثالث 
- Operating Cash Flow and Dividend Changes as a Management Tool for Planning and Making 

Decision ,Asian Journal of Finance & Accounting,  ISSN 1946-052X 2020, Vol. 12, No. 2 
- The Impact of Social and Positive Psychological Capital on the Efficiency of the Performance of 

Audit Offices A Field Study From the Perspective of Jordanian Auditors International Journal of 
Financial Research , Vol. 11, No. 5; 2020 

- The Role of Internal Auditors in Achieving the Social Responsibility of the Commercial Banks 
Operating in Jordan: A Field Study International Journal of Business and Management , Vol. 16, 
No. 6; 2021 

- The Impact of Audit Quality on Reducing Earnings Management Practices in the Jordanian 
Industrial Companies, Journal of Asian Finance, Economics and Business, Accepted: Volume 9 
Issue 9, 2022.  

على  قيمة العائد للسهم في الشركات الصناعية المساهمة العامة االردنية المدرجة في سوق  المالي أثر االفصاح المحاسبي  -
 2022. ،  مقبول للنشر : مجلة جرش للبحوث والدراسات ،  المالي عمان

   :عضوية اللجان

  .عضو لجنة البحث العلمي جامعة عجلون الوطنية -

  .عضو لجنة المشتريات جامعة عجلون الوطنية -
  .عضو اللجنة االجتماعية جامعة عجلون الوطنية -

  .عجلون الوطنيةعضو لجنة الخطط و المناهج في قسم المحاسبة, جامعة  -

  .عضو لجنة تأديب الطلبة في عمادة شؤون الطلبة, جامعة عجلون الوطنية -

  .عضو في اللجنة المكتبية, جامعة عجلون الوطنية -
  .عضو لجنة معادلة المواد الدراسية, جامعة عجلون الوطنية -

 .رئيس اللجنة االجتماعية, جامعة جرش -



 .عضو لجنة صندوق االدخار, جامعة جرش -
 يه, جامعة جرش. قلجنة التقييم والترعضو  -


