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 المعلومات الشخصية .1

 أسماء عقاب محمود ربيعاالسم : 
 م52/15/1995تاريخ الميالد : 

 متزوجة الحالة االجتماعية :
 أردنيةالجنسية  : 

 
 )من األحدث إلى األقدم(الشهادات الجامعية  .5
 

 الشهادة 
الجامعة التي تم 

 التخرج منها
 سنة التخرج  التقدير  التخصص 

 2016 ممتاز محاسبة جامعة جرش ماجستير
 2014 ممتاز محاسبة جامعة آل البيت بكالوريوس

  
في الحد  COSOعنوان رسالة الماجستير :اثر مكونات  نظام الرقابة الداخلية وفق إطار لجنه  ●

من االحتيال في الشركات المساهمة العامة األردنية : دراسة ميدانيه من وجهة نظر المحاسبين 
  .القانونيين األردنيين

 )من األحدث إلى األقدمالخبرات العملية  .3
 إلى من المهام المنصب/الوظيفة اإلدارة أو المؤسسة

مدرسة في قسم  جامعة جرش 
 المحاسبة 

حتى  5112 
 االن 

تنظيم، تواصل،  ادارية وسكرتياريا جامعة جرش
 وطباعة

2014 8201 
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 المهارات : .4
 

 المضمون  الموضوع المجال
نظم المعلومات 

 المحاسبية
استخدام برمجيات نظم 

 المعلومات المحاسبية
كيفية التعامل مع 

البرمجيات المحاسبية من 
ادخال بيانات إلى 

 استخراج المعلومات 
أنظمت وبرامج 

 الحاسوب
كاستخدام برامج  استخدام برامج الحاسوب 

 المايكروسوفت
 
 اللغات .2
 

 األنجليزية العربية 
 جيد جدا   ممتاز القراءة
 جيد جدا   ممتاز الكتابة

 جيد جدا   ممتاز المحادثة
 
 معلومات التواص .6

 Asmaarabei1992@gmail.com البريد االلكتروني

 الشارع الرئيسي –سوف  –جرش  –األردن  العنوان
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Personal Information 

 

Name: Asmaa Eqab Mahmoud Rabei 

Birth date:25.12 .1992 

Marital Status : Married 

Nationality: Jordanian 

 

Education: 

 

Graduation 

Year 

 The 

average 
 Major 

University of 

Graduation 

 

Education 

 

Education 
2016 Excellent Accounting Jerash 

University 

Master Master 

2014 Excellent Accounting Al-Albet 

University 

Bachelor Bachelor 

 
● Master Thesis :The Impact Of The Internal Control System 

Components According To The COSO Model On Reducing  Fraud In The 

Jordanian  Public Corporations : A Field Study From  The Perspective Of 

The Jordanian  Public Accountants .  

2014 

 

Experience: 

 

To frome mission Function Official 
Now  2018  Lecturer at 

Accounting 

Department. 

Jerash 

University 

2018 2014 Organization, 

communication 

and printing 

Administrative 

and secretarial 

Jerash 

University 
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Skills: 

Guaranteed Subject the field 

How to use 

accounting software 

from entering data 

to extract 

information 

Use accounting 

software 

Accounting 

Information 

Systems 

Use Microsoft 

software 

Use of 

computer 

programs 

Systems and 

software 

 

Languages 

 

 Arabic English 

Excellent very good reading 

Excellent very good 
Writing 

Excellent very good 
Speaking 

 

Contact Information 

  

Asmaarabei1992@gmail.com E-mail: 

Jerash – Sof - Main street  -jordan Address: 
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