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جامعة جرش الخاصة
القسم :

الكلية:

السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
1

البيانات الشخصية

االسم

فارس سعود فارس القاضي

الجنسية

أردني

تاريخ ومكان الميالد

 – 1965/7/1األردن

الحالة االجتماعية

متزوج

الرتبة األكاديمية

أستاذ مشارك بالمحاسبة اعتبا أًر من 2017/2/21
المؤهالت الدراسية

2
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة المانحة لها

التاريخ

الدولة المانحة لها

بكالوريوس

محاسبة

جامعة جرش

األردن

2007

ماجستير

محاسبة

جامعة آل البيت

األردن

2009

دكتوراه

محاسبة

جامعة عمان العربية

األردن

2012

3

الرسالة واألطروحة

عنوان أطروحة الدكتوراه
3
التخصص العام

استخدام أسلوب الموازنة بالمشاركة في تطوير كفاءة وفعالية الرقابة المحاسبية الحكومية
على االموال العامة
محاسبة

التخصص الدقيق
عنوان رسالة الماجستير

مدى مسؤولية المحاسب القانوني االردني عن اكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل

التخصص العام

محاسبة

التخصص الدقيق

المعيار الدولي – 240دراسة تحليلية -
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التدرج الوظيفي

4

الوظيفة

جهة العمل

عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة جامعة الزرقاء

التاريخ
2012/9- 2012/2

عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة جامعة عجلون

2015/9 -2012/9

عضو هيئة تدريس في قسم المحاسبة جامعة جرش

 – 2015/9اآلن

المهارات اللغوية

5

اللغة العربية :ممتاز
اللغة االنجليزية  :جيد جدا

لغات أخرى :
6

رقم
1
2
3
4

األبحاث العلمية المحكمة المنشورة

اسم الباحث ( الباحثين)
دور استخدام النمذجة المرئية في عملية تطوير انظمة المعلومات المحاسبية –دراسة ميدانية – 2016،مجلة كلية بغداد
للعلوم االقتصادية
Fair Value Accounting And The Finanacial Crisis,2016 ,Journal Of Islamic And Human
Advanced Research ,Vol16,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.
اثر استخدام نظم التحليل المالي في خفض مخاطر االزمات المالية على المصارف االردنية و مواجهة اثارها الراهنة و
التنبؤ بمخاطر االئتمان فيها – مجلة جامعة جرش  – 2016بحث مقبول للنشر.-

5
6

7

دور المحاسب االداري في تنفيذ متطلبات الحاكمية المؤسسية في الشركات الصناعية االردنية المساهمة -دراسة ميدانية-
 ، 2015،مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية و االدارية  ،المجلد  ، 7العدد .2015، 13
The Effect Of Electronic Auditing In 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.
مدى التزام العاملين في البنوك االسالمية االردنية بتطبيق معايير المحاسبة المالية االسالمية  ، 2014 ،مجلة الحقوق و
العلوم االنسانية  ،جامعة زيان عاشور  ،الجلفة  ،العدد  ، 19المجلد االول .2014

8

اثر معايير االعتماد االكاديمي في تحقيق مبادىء الحاكمية المؤسسية بالجامعات الخاصة االردنية ، 2014،

مؤتمر علمي محكم  ،الحاكمية و الفساد االداري و المالي  ،جامعة عجلون  . 2014ص . 715

 4من 3صفحة
9

Factors Affecting Bank Loans To Small And Medium Enterprises Smes In Jordan, 2014,
International Research Journal Of Finance And Economics, Issue122,2014.
دور نظم المعلومات المحاسبية في تحقيق الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة األردنية – دراسة ميدانية

10

.2018،
11

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.
قياس مستوى الشفافية في القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية – دراسة تحليلية ، 2018 ،

13

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 Auditor, 2020,
International Journal of Financial Research, Vol. 11, No. 5; 2020.

12

مطبوعات جامعة جرش ،المجلد الثالث – العدد األول – كانون الثاني .2018 ،

14
Operating Cash Flow and Dividend Changes as a Management Tool for Planning and
Making Decision,2020, Asian Journal of Finance & Accounting, , Vol. 12, No. 2,2020.

7
رقم
1

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر

مؤتمر الحاكمية و الفساد االداري و 2014/11/19
المالي

2

المؤتمر

العلمي

األزمة

االقتصادية

السابع

"تداعيات جامعة الزرقاء 2010

العالمية

طبيعة المشاركة
بحث مقدم و مقبول
مشارك

على

منظمات األعمال "
3

المؤتمر العلمي الثامن " األعمال جامعة الزرقاء 2011

اإللكترونية والتحول في اقتصاديات
األعمال "
4

المؤتمر

العلمي

الثاني "الخدمات جامعة عجلون الوطنية 2013

المصرفية اإلسالمية بين النظرية
والتطبيق "

مشارك

ورقة بحثية مقدمة ونشورة

 4من 4صفحة
مشارك

5

مؤتمر اقتصادي

الرباط – المغرب 2016

6

مؤتمر اقتصادي

العين –أبو طبي – اإلمارات العربية مشارك

7

مؤتمر اقتصادي

المتحدة 2017
والية البيض – الجزائر . 2017 ،

مشارك

إقرار:
أقر أنا

بأن جميع المعلومات التي ذكرت في هذه االستمارة صحيحة ومطابقة للواقع  ،وفي حالة

اتضاح خالف ذلك أتحمل المسؤولية .
االسم
التوقيع
التاريخ

