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  الشخصية المعلومات

 الدالهمة سليمان مصطفى سليمان :االسم  

 أردني: الجنسية 
 الغور -م1962:  الوالدة مكان و تاريخ  

 م2002المحاسبة في دكتوراه: العلمية الدرجة  
  بريطانيا – الدولية القانونيين المحاسبين جمعية زميل                 

 المحاسبة في أستاذ:  األكاديمية الرتبة  
 متزوج: االجتماعية الحالة  

 

  العلمية المؤهالت 

 م1984 -1983 األردن – اليرموك جامعة/  محاسبة تخصص إدارية علوم بكالوريوس. 

 م 1984 األردن - اليرموك جامعة/  عامه تدريس طرق تخصص تربية دبلوم. 

 م1999 األردن( المصرفية و المالية للعلوم العربية األكاديمية) مالية و محاسبة ماجستير. 

 التعليم وزارة من معادلة الشهادة) م2002 خرطومال – التكنولوجيا و للعلوم السودان جامعة/  المحاسبة في دكتوراه 

 .( الهاشمية األردنية بالمملكة العالي

 م10/9/2008 مشارك أستاذ على الحصول تاريخ            

 م 9/3/2013 أستاذ على الحصول تاريخ            

 

 : الوظيفي التدرج/  العملية الخبرات

 الذاتية السيرة
 الدالهمة مصطفى سليمان /الدكتور األستاذ

 المحاسبة في أستاذ

 عمالكلية اال                     

 االردن -جامعة جرش

Mobile:0790267507 

E- mail:dr.El-dalahme97@live.com 
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 1/10/2018 – 30/1/2019)رئيس جامعة جرش )بموجب قرار مجلس األمناء : 

 16/4/2017 – 17/2/2019. نائب رئيس جامعة جرش : 

 21/5/2015 – 1/10/2018 .رئيس جامعة جرش بالوكالة عدة مرات : 

 14/2/2016- 16/4/2017 .عميد كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية / جامعة جرش : 

 1/2/2014 -  المحاسبة قسم - اإلدارية العلوم و االقتصاد كلية - جرش جامعة - أستاذ: تاريخهل . 

 1/9/2005-  31/12/2013  :( الرياض و جدة مركزي) السعودية فرع المفتوحة القدس جامعة عام مدير 

 13/1/2005 -  31/8/2005  :بالسعودية المفتوحة القدس جامعة فرع مدير بأعمال قائم . 

 21/10/2003 – 12/1/2005  :بالسعودية المفتوحة القدس جامعة فرع عام مدير مساعد و المحاسبة قسم رئيس  

 4/2/2003  - 7/8/2005  :المحاسبة قسم/  التطبيقية الدراسات كلية/  سعود الملك جامعة( متعاون) مساعد أستاذ 

 4/2/2003 أستاذ مساعد / قسم المحاسبة / الجامعة العربية المفتوحة.   7/8/2005ـــ : 

 15/8/2002 – 25/1/2003 :السعودية فرع المفتوحة القدس بجامعة المحاسبة قسم في مساعد أستاذ . 

 1/9/1986-20/6/1998 :المملكة المهني التدريب و الفني للتعليم العامة المؤسسة)  التجارية المعاهد في مدرس 

 .( السعودية العربية

 

 :  بتدريسها قمت التي المقررات/  الجامعي التدريس

 : والماجستير البكالوريوس مستوى

 الماجستير مستوى – المتقدمة اإلدارية المحاسبة
  الماجستير مستوى ــ التكاليف محاسبة
  المالية اإلدارة

 مستوى الماجستير -مناهج البحث العلمي

  المحاسبة في حاسوبية تطبيقات
  الحكومية المحاسبة
  المالية المنشات محاسبة

 (1) المحاسبة مبادئ
 (2) المحاسبة مبادئ
 )ماجستير( المحاسبية المعلومات أنظمة

  الشركات محاسبة 
  االئتمان المخاطر إدارة

 الماجستير مستوى – المتقدمة المالية المحاسبة
 مناهج البحث العلمي 

  الحسابات تدقيق
  المتقدمة المحاسبة

 االستثمار أسس
 اإلدارة العامة .

 حقوق االنسان .

 

  المالية القوائم تحليل
  المحاسبة نظرية

 المدخل إلى علم القانون .
 المنظمات الدولية .

 المالية العامة والتشريع الضريبي .
 القانون التجاري والشركات التجارية .

 )ماجستير( الدولية المحاسبية المعايير
 

 :  جرش جامعة اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية مستوى على جانل
   

  18/2/2014 المحاسبة قسم ــ العليا الدراسات بشؤون المختصة اللجنة 
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  لتاريخه  – 14/2/2016رئيس لجنة برنامج الماجستير في المحاسبة 

  :االقتصاد و اإلدارية العلوم كلية مستوى على لجان

 2008/2007/2006/2005/2004 الدراسي الخطة لجنة . 

 2009 /2010 /2011 /2012 التوجيه و اإلرشاد لجنة . 

 2006/ 2007 /2008 الطلبة قضايا لجنة رئيس . 

 2002/2003 الثقافية اللجنة. 

 2005/2006ة  التدريسي الهيئة لقضايا االستئنافية اللجنة 

 : المحاسبة قسم  مستوى على لجان

 2005/2003/ 2006/ 2009 المحاسبة لنخصص التحويل طلبات لجنة رئيس . 

 2010-2005 المساقات معادالت لجنة . 

 2004-2003( 2)  المحاسبة مبادئ مقرر تنسيق لجنة رئيس  

 

 

 

 

 : المهنية الزماالت و العضويات

  بريطانيا - الدولية القانونية المحاسبين ةجمعي زميل . 

  القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عضو SOCPA . 

  بعد عن التعليم و المفتوح للتعليم العربية الشبكة عضو. 

 

 : العلمية الندوات و اللقاءات و المؤتمرات

  اآلتية العلمية الندوات و اللقاءات و تمراتؤالم في شاركت

  تركيا  2018مؤتمر اتحاد الجامعات العربية 

  2018المارات العربية المتحدة  –العين  –المؤتمر االقتصادي اتحاد الجامعات العربية 

  2017مملكة المغرب  –الرباط  –جامعة محمد الخامس  –المؤتمر االقتصادي 

 للمؤتمرات فهد الملك بمركز 2002 القانونيين للمحاسبين السعودية للجمعية األول المحاسبة مؤتمر . 
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 ( األوسط الشرق)  لألبحاث الدولي المعهد المنظمة الجهة  - المالية التقارير إلعداد الدولية للمعايير الدولي المؤتمر 

 .م9/6/2004 يونيو بالزا كراون فندق دبي

 م 2005 ابريل القاهرة جامعة التجارة كلية - متغير عالم في المراجعة و المحاسبة مهنة مؤتمر . 

  الرياض_  2006 مايو السعودية األسهم سوق في األولية االكتتابات: بعنوان للمحاسبة السعودية الجمعية ندوة . 

 الثقافة و للتراث  البابطين مركز 2007 يناير الشركات حوكمة بعنوان القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة ندوة 

 . بالرياض

 م26/9/2012 القصيم جامعة االقتصاد و كلية رصالف و التحديات - الدولية المالية التقارير عاييرم تمرؤم. 

 : التدريبية الدورات

 : التدريبية البرامج من مجموعة تنفيذ و إعداد في شاركت

 2006 الرياض - التعليم و التربية وزارة المحاسبين لغير المحاسبة. 

 2008 الرياض التجارية الغرفة الرقابة و  التخطيط في استخداماتها و التكاليف. 

 2009 القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة  القرارات اتخاذ/  التكاليف بيانات استخدام . 

 2003 القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة المخزون عن المحاسبة. 

 2002 للتدريب الخوارزمي معهد  - الشاملة التخطيطية الموازنات إعداد . 

 2002 الرياض الخوارزمي معهد المالية التقارير تحليل. 

 : والمجاالت العلمية المحكمة المتخصصة في المحاسبة والمجتمع الجامعة خدمه

 

 نائب رئيس تحرير مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة / جامعة جرش  . 

 

 ات العراقيه جامعالوجرش  وجامعة المفتوحة القدس بجامعة المحاسبة حقل في بحث (40)ما يزيد عن  تحكيم 

 .وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود  الجزائر فسطي وجامعة

 2007 الرياض مركز المفتوحة القدس جامعة المفتوح التعليم في التقنية دمج) بعنوان عمل ورشه أدارة. 

 2008 ابريل المفتوحة القدس جامعه(  الفعال المعلم) بعنوان عمل ورشه أدارة. 

 السعودية فرع المفتوحة القدس جامعه 2010 مايو الجامعي التخصص اختيار أهمية) بعنوان محاضره.  
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 المفتوحة القدس جامعة2011 يوليو السعودي العمل سوق لدخول المحاسبة لخريج ةالالزم الحاسوبية المهارات 

 .السعودية فرع

  السعودية فرع المفتوحة القدس جامعه في المحاسبة تخصص لطلبه األكاديمي التحصيل في المؤثرة العوامل 

 .2012 ابريل

 يوليو بعد عن والتعليم المفتوح للتعليم العربية الشبكة - أفاق مجله - المجتمع احتياجات تلبي المفتوحة الجامعة 

2003. 

 شباط 21العدد أفاق مجله - المفتوحة الجامعات في المحاسبية لطلبه األكاديمي التحصيل في المؤثرة العوامل 

2004. 

 2005 أفاق مجله الجامعات في التعليم اقتصاديات. 

 2007 أفاق مجله -الثقافي لفالتآ تحقق المفتوحة الجامعة. 

 : العلمي اإلنتاج

 :المنشورة األبحاث -أ

 للمحاسبة العربية المجلة - السعودية العربية المملكة في الممارسين القانونيين المحاسبين تواجه التي المشكالت - 

 .م2006 مايو-ه1427 الثاني ربيع  - األول العدد– التاسع البحرين،المجلد جامعة – األعمال أدارة كلية

 ميدانية دراسة -السعودية المساهمة الشركات في السلعي والمخزون النقدية العمليات مراقبة في التدقيق دور – 

 .السودان جمهورية – 2006 العدد -اإلسالمية مدرمانآ جامعة – اإلدارية العلوم كليه مجله

 القدس جامعة مجلة/  ميدانية دراسة – السعودية المساهمة الشركات في اإلدارية المحاسبة أساليب استخدام 

 .2007 نيسان / هــ1428 األول ربيع – العاشر العدد والدراسات لألبحاث المفتوحة

 المفتوحة القدس جامعة مجلة/  الميدانية دراسة– السعودية الخاصة المستشفيات في المسؤولية محاسبية تطبيق 

 .2008 والدراسات لألبحاث

  مجلة البحوث المحاسبية  –دراسة ميدانية في المملكة العربية السعودية  –فجوة التوقعات في بيئة المراجعة– 

 2003،  1، مجلد  2العدد 

 

 

 

 

 مشارك أستاذ رتبة على الحصول بعد المنشورة األبحاث

 الحصول على رتبة أستاذ مشارك بتاريخ 2008/9/10م      
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 حلوان جامعة التجارة كلية مجلة/  ميدانية دراسة – األردنية التدقيق بيئة في وأثراها العمل ضغوط مستوى 

 .العربية مصر جمهورية ،2011(2) الجزء(3)العدد جمهورية

 المتعاملة الشركات حسابات مراجعة على السعودية العربي المملكة في الممارسين القانونين المحاسبين قدرة مستوى 

 2011(  2)  الجزء( 4) العدد – حلوان جامعة التجارة كلية مجلة/  ميدانية دراسة – االلكترونية التجارة في

 .  العربية مصر جمهورية

 الفكر مجلة – العادلة القيمة أساس على المحاسبي واإلفصاح للقياس السعودية في الحسابات مراجعي تأييد مستوى 

 .  العربية مصر جمهورية 2012(  1)  العدد شمس عين جامعة – المحاسبي

 مجلة – السعودية التجارية البنوك في المحاسبية المعلومات نظممستوى كفاءة وفعالية  على البيئية المتغيرات أثر 

 . 2012 يوليو(  2)  العدد – شمس عين جامعة – المحاسبي الفكر

 الفكر مجلة – العولمة متطلبات تلبية على السعودية التأمين شركات في المحاسبية المعلومات نظم قدرة مستوى 

 . 2012 يوليو(  2)  العدد – شمس عين جامعة – المحاسبي

 الشركات استمرارية في الشك مؤشرات اكتشاف على السعودية في الممارسين القانونيين المحاسبيين قدرة مستوى 

 .  2012(  1)  الجزء ( 1)  العدد حلوان جامعة التجارة كلية مجلة –

 العدد حلوان جامعة التجارة كلية مجلة – السعودية التجارية البنوك في المحاسبية المعلومات نظم فاعلية مستوى  (

 .  2012(  1)  الجزء(  2

 

 : أستاذ رتبة على الحصول بعد المنشورة األبحاث

 في الحسابات مراجعي نظر وجهة من المحاسبية المعلومات نظم على المعلومات تكنولوجيا استخدام مخاطر أثر 

 ، األول الجزء ، الثالثون العدد والدراسة لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة – السعودية العربية المملكة

 .  2013 حزيران

 مقبول ، المحاسبية المعلومات موثوقية زيادة في المحوسبة المحاسبية المعلومات لنظم العامة الرقابة أساليب دور 

 الثاني ربيع ، األول الجزء ، والثالثون الثاني العدد والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجلة – للنشر

 .  م 2014 شباط/    هــ 1435

 دراسة ميدانية  –ي االردن أثر نظم المعلومات المحاسبية في تخفيض تكلفة الخدمة في فنادق خمس النجوك ف

مجلة علمية محكمة نصف سنوية  –مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية 

 .2016( حزيران  5ع ) 2المجلد 

  دراسة تحليلية ، مجلة المحاسبة والتدقيق والحوكمة  –دور المفاهيم األخالقية في الحد من ممارسات إدارة االرباح

 .2015المجلد االول ، العدد االول سبتمبر  –جامعة جرش  –

 الحصول على درجة أستاذ بتاريخ 2013/3/9م      



7 
 

 ( 2019سليمان و اخرون )دراسة وصفية لنوع المسح - أثر تطبيقات الذكاء االصطناعي على مهنة المحاسبة , 

( عدد خاص البحاث المؤتمر العلمي العاشر المحكم 1( العدد )21مجلة جرش للبحوث و الدراسات. المجلد )

 (  2019, نيسان,17-15, )جامعة جرش –كلية االعمال  –االصطناعي و التنمية االقتصادية  بعنوان الذكاء

  EL-Dalahmeh &et al(2017)The Impact of Intellectual Capital on the Development of 

Efficient Accounting Information Systems Applied In the Contributing Jordanian 

Industrial Companies – Viewpoint of Jordanian Accountant Auditors, (2017) ,( 

Published ) International Journal of Accounting and Financial Reporting ,Vol 6 ,No 2  

 EL-Dalahmeh (2017)Information Technology (IT) Competencies Desired in New 

Accounting Graduates: a Survey in Jordanian Business Environment. Published on the 

International Journal of Business and Management Vol.12,No.5,in May 2017 

 EL-Dalahmeh (2018) Extent of Implementing Target Costing and Value Engineering 

Approach to Reducing Costs. A Survey in Jordanian Shareholding Companies for Food 

Industries published on Asian Journal of Finance & Accounting vo1.10,No.1,in 

June2018. 

 El-Dalahmeh, Suleiman (2019), The Effect of Re-engineering of Administrative 

Processes in Achieving the Competitive Advantage of Sustainable in Five-Star Hotels 

in Jordan- Filed Study. published on Asian Journal of Finance & Accounting VOl. 11, 

No. 1, in June 2019.  

 El-Dalahmeh, Suleiman (2019), Impact of Artificial intelligence Applications on the 

Accounting Profession. A descriptive Study of the Survey Type. published on Journal 

Jerash for Research & Studies VOl. 21, Issue (1), in 15-17 April 2019.  

  الدالهمه سليمان ، الخرابشة عمر ، المشاركة ببحث أثر نظم المعلومات المحاسبية على تخفيض التكاليف في

دراسة ميدانية على شركات االتصاالت األردنية ، جامعة العلوم االسالمية المؤتمر  –ظل الحوسبة السحابية 

إلى العالمية واالستدامة في العصر الرقمي ، العلمي الدولي الثالث بعنوان المنظمات الذكية : بوابة االنتقال 

20/11/2019 

 El- dalahmeh suleiman (2020) ,The effect of adopting activity – based costing 

(ABC) on Maximizing profitability in Jordanian private health care sector . 

Accepted for published in Asian Journal of Finance & Accounting on the Vol 12 , 

No 1 , in June 2020 

 El- dalahmeh suleiman (2021) Impact of Big Data Analysis on Accounting Profession 

Field - Study in Jordanian Business Environment , accepted for publication on the Vol. 

11, No. 1, March, 2021. 
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 ( دور حاضنات األعمال كمتغير وسيط بين القيادة االستراتيجية وريادة األعمال 2022همة )سليمان الدال: 

)بحث مقدم على الشركات الناشئة والعاملة في التجارة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية  دراسة تطبيقية

  . للنشر(

 

 :  المطبوعة الكتب -ب -ب

 2006 األردن  - عمان والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة – المحاسبة علم وأساسيات مبادئ  . 

 األردن – عمان والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة – المعلومات وتكنولوجيا المحاسبية المعلومات نظم أساسيات 

2008  . 

 2014 األردن – عمان – والتوزيع للنشر الوراق مؤسسة – اإلدارية المحاسبة . 

  األردن  –عمان  –مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  -الطبعة الثانية ) مزيدة ومنقحة (  –المحاسبة اإلدارية

2020 . 

 :  شرافاإل  

 (. التخرج مشروع)  بحث(  84)  على شرافاإل 

 لتاريخه السعودية العربية المملكة فرع المفتوحة القدس بجامعة المحاسبة تخصص  . 

 (  20ما يزيد عن  )  عدد جرش جامعة المحاسبة يف ماجستير رسائل على فاإلشرا   . 

 : المناقشات

وجامعة ، بالرياض العربي الشرق بجامعة خارجي ممتحن(  30ما يزيد عن  )  عدد المحاسبة في الماجستير رسائل مناقشة

 .جامعة عمان العربية – جرشة عجام –جامعة آل البيت  –جامعة اربد األهلية  –جدارا 

 . جرش جامعة المحاسبة يف ماجستير رسائل(  20يزيد عن  لما)  عدد داخلي وممتحن

 : والتدريس البحث في فلسفتي

 سليم بشكل توزيعها خالل من وموارده المجتمع ثروة على الحفاظ في والمراجعة المحاسبة تلعبه الذي الدور ألهمية تعزيزا

 إليها توصل التي تطورات احدث إبراز مؤلفاتي في وحاولت والمراجعة المحاسبة لمهنة الدور هذا بدراسة الباحثين اهتمام زاد

 :  خالل من وذلك عليها المتعارف التقليدية والمفاهيم األسس على الحفاظ مع المحاسبة علم

 . واإلنتاج المعلومات تكنولوجيا في الحديثة التطورات عن نتجت التي والتعديالت اآلثار بيان -أ

 متطلبات لمواكبة المحاسبية المعلومات نظم في الحديث تطور على تركز ثةوحدي ومتكاملة شاملة موضوعات تقديم -ب

 إليه وصلت ما ألحدث وفقا أنشطتها وتدير المتطورة المعلومات تكنولوجيا على عملها في تعتمد التي الحديثة المنشأة

 . الحديثة اإلنتاج تقنية
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 العملية في فاعل دور وله التعليم عملية في أساسيا محورا يكون أن يجب الطالب أن أرى فإنني للتدريس بالنسبة أما -ت

  جماعية أو فردية بحثية بمشاريع الطلبة تكليف خالل من يتم وهذا سلبي متلق أو مستمتع مجرد وليس التعليمية

االهتمام بالمهارات والبرامج الحاسوبية المطلوبه والالزمة من عليكم  نصيحة للدارسين والمتخصصين في علم المحاسبة

لدخولهم أسواق العمل المحلية والعالمية ومن لم يواكب التطورات الهائلة في تكنولوجيا المعلومات  خريجي المحاسبة الجدد

 . لن يجد أي فرصة عمل متاحة في عالم األعمال  


