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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

  البيانات الشخصية

 

 داليا إبراهيم محمد مصطفى االســـــــم 

 الكويت / 1983 حزيران 16 تاريخ ومكان الميالد 

 الشريعة الكلية 

 المصارف اإلسالمية القسم 

 

    المؤهالت الدراسية

 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 

 
 الجامعة األردنية اقتصاد األعمال هالدكتورا

كانون الثاني 

2017 

 
 الجامعة األردنية المحاسبة الماجستير

كانون الثاني 

2010 

 
 الجامعة األردنية المحاسبة بكالوريوس

 حزيران

2006 

 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 

 اقتصاد األعمال التخصص العام 

 االقتصاد اإلسالمي التخصص الدقيق 

 المالية المحاسبة االقتصاد اإلسالمي، االقتصاد الكلي، الت االهتماممـجا 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 

 اقتصاديات الصكوك اإلسالمية: دراسة تحليلية 

 المالية الرافعة مجال في وكذلك االقتصادية، بالدورات الصكوك عالقة جاءت الدراسة لبيان 
 دور مجاالت؛ في اإلسالمية بالصكوك المتعلقة للدراسات تقييم جرى وقد .اإلسالمية للصكوك
 المعالجات في االختالفات الدراسة استعرضت ثم ومن مالية، مشتقات تشكيل في الصكوك

 وبيان إدارتها، وأساليب المخاطر وأشكال ، AAOIFI و IFRSمعايير بين المحاسبية

 قد التي للبيانات كمي تحليل بإجراء الدراسة قامت كما .الصكوك صناعة تواجه التي لتحدياتا

 عام نهاية وحتى 1990 عام األول اإلصدار من اإلصدارات بدءا   جميع وتشمل جمعها تم  

 .إصدارا   3735 شكلت والتي 2013

 رافعة تشك ل نأ للصكوك يمكن أنه أهمها؛ من النتائج من لمجموعة الدراسة توصلت وقد
 تحد أن ميةاإلسال للصكوك يمكن كما .ممكنة مالية مخاطر وبأقل العوائد زيادة على قادرة مالية
 .لمخاطروا األرباح في المشاركة مبدأ على اعتمادها خالل من االقتصادية الدورات تقلبات من
 قارنةم الخاص عالقطا إصدارات حجم في اختالف وجود تبي ن فقد الكمي؛ التحليل جانب في أما

 كما .العقاري الرهن أزمة وقوع بعد بتسارع إصداراته ازدادت الذي العام القطاع بإصدارات
 قطاعينال بين وكذلك الدول، بين واختالفها الزمن، عبر المصدرة الصكوك هياكل اختالف تبين

 نم لك إلصدارات خاصة عناية الدراسة هذه أولت كما .الواحدة الدولة في والخاص العام

 اتاإلصدار حجم من % 85 عن يزيد ما تشكيلهم بسبب الخليجي التعاون مجلس ودول ماليزيا

 .العالم حول

   

  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن أستاذ مساعد 
 اإلسالمية المصارف الشريعة/قسم كلية

 

 حتى اآلن - 20/7/2020

 الجامعة األردنية، عمان، األردن محاضر متفرغ 
 اإلسالمية المصارف الشريعة/قسم كلية

 

20/1/2019-19/7/2020 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن مدرس  
 المحاسبة قسم األعمال/ كلية

 

12/2013-1/2019 

 الجامعة األردنية، عمان، األردن محاضر متفرغ 

 المحاسبة قسم األعمال/ كلية
 

3/2010 -  12/2013 

 

 

 

 

  األعمال اإلدارية واللجان 

 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 
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 حتى اآلن- 2019  يةأمين سر مجلس قسم المصارف اإلسالم

 

 طوير في كلية الشريعةعضو في لجنة الجودة والت
2021/2022  

2022/2023 

 

 ون الطلبةالطالبية/ عمادة شؤ أصيل في لجنة تحقيق في القضاياعضو 
3/8/2022-

2/10/2022 

 

 ميةمؤتمر قسم المصارف اإلسالعضو في اللجنة التنظيمية والتحضيرية ل

 ه"تطبيقمجاالت : ماهيته و"االقتصاد السلوكي
2022 

 

 2021و 2020 في عضو في لجنة تأهيل الطلبة المتحان الكفاءة الجامعية، 

 

 والتطوير  مساعد العميد لشؤون الجودة
8/9/2019- 

14/9/2021 

 

 حتى اآلن 2020 جمعية الوفاء للتنمية البشرية الالربحيةعضو مؤسس في 

 

عضو في لجنة التحقيق في مخالفات الطلبة المرتكبة خارج مباني 

 الكليات/عمادة شؤون الطلبة
2021/2022 

 

 في لجنة الجودة والتطوير عضو
2021/2022 

2020/2021 
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 2021/2022 تاركة في دورات متخصصة حول اعتماد وتصنيف المجالة المشفي لجنعضو 

 

 2021/2022 عضو في لجنة اإلرشاد األكاديمي

 

 مانعضو في اللجنة اإلرشادية إلعداد فريق التحضير لمتطلبات شهادة ض

 الجودة الوطنية
2020/2021 

 

امعي لجاام عضو لجنة دراسة أعداد طلبة البكالوريوس المزمع قبولهم في الع

2021/2022 
2021/2022 

 

 2020/2021 عضو في لجنة دراسة رؤيا الكلية ورسالتها 

 

 اءةعضو في لجنة قسم المصارف اإلسالمية لتأهيل الطلبة المتحان الكف

 الجامعية
2020/2021 

 

 يعةلجنة المسكليات/ كلية الشر

 2019/2020العام 

2020/2021 

2021/2022 

 
 ة الشريعةلجنة المؤتمرات/ كلي

 2019/2020العام 

 2021/2022العام 

 خالل جائحة كورونا لشريعةالية والدعم الفني / ك عملية التعليم االلكتروني عن بعد مساندةلجنة  

م قسعضو في لجنة تحكيم األبحاث المقدمة انيل جائزة " أفضل بحث في  

 2019/2020المصارف اإلسالمية" للعام 
2019/2020 

 2019/2020العام  ة األردنيةيات/الجامعلجنة الوقف 

 
 2009 ة.دنيعضو في اللجنة االستراتيجية لتطوير كلية األعمال، الجامعة األر

 
 2009/2010 ة.ألردنياعة عضو في اللجنة اإلدارية لحاضنة األعمال في كلية األعمال، الجام
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مهمة ال عضو في اللجنة اإلدارية للمؤتمر الدولي المعنون بـ " القضايا

 دن.، األرمانعلالقتصاديات الناشئة في بيئة العمل اليوم". الجامعة األردنية، 
2009 
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  آخر خمس سنوات األبحاث العلمية المنشورة

 

 عنوان البحث والناشر والتاريخ  اسم الباحث )الباحثين( 

 

2022 

The Asymmetric Effects of the Determinants of Real 

Exchange Rate in Jordan: The Role of Price Index 

Selection, Review of Applied Socio- Economic Research      

 

  

2021 

نة وامل المؤثرة في مخاطر السيولة في البنوك اإلسالمية دراسة مقارالع

 .مجلة جرش للبحوث والدراسات، جامعة جرش، (2018-2005للفترة )

 

2021 

يرة والتقليدية للفتررة الزمن في المصارف اإلسالمية محددات هيكل رأس المال

ت المجلرررة األردنيرررة فررري الدراسرررا، ( دراسرررة قياسرررية مقارنرررة2003-2019)

 .اإلسالمية، جامعة آل البيت
 

2021 

مجلة الصكوك اإلسالمية، مجلة أثر التطور المالي في حجم إصدارات 

 .دراسات : الشريعة والقانون، الجامعة األردنية

 

2020 

 يقيةالعوامل المؤثرة في ربحية المصارف اإلسالمية في األردن: دراسة تطب

 .آل البيت، جامعة المنارة للبحوث والدراسات، مجلة 

 

2020 

Infant Industries Protectionism: The Case of 

Automobile Industry in Malaysia.  International Journal 

of Business Research and Economics.  2020; 9(2): 68-72. 

 

 

 

2019 

The Determinants of Real Exchange Rate: Case of 

Jordan. International Journal of Business and Economics 

Research, 8 (6), Pp: 375-381.  

  
2016 

The Value Relevance of ROE "Revisited". 

International Journal of Finance & Economics. Issue 156.  

 
 

2012 
The Value Relevance of ROE "decomposed". Middle 

Eastern Finance and Economics. Issue 18. Pp: 134-147. 

 
 

2012 
 2003لسنة  73تأثير تعديالت قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 

 2،العدد 39دراسات ، العلوم االدارية، المجلد  في جودة المهنة،

 

2011 

The Value Relevance of ROE: Evidence from Jordan. 

International Journal of Finance & Economics. Issue 80. 

p27-39. 

  
2010 

 شركاتلل المضمون المعلوماتي للخسائر المحاسبية في التقارير المالية

 ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات.المساهمة العامة األردنية

 

 

 

  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 
 التاريخ

   "2021رف التخصصات الهجينة: تخصص المصاعقد ندوة بعنوان 
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 2021، اإلسالمية أنموذجا"

 قد ورشة عمل بعنوان "جولة في ميادين الذكاء االنفعالي" ع
 2020لى مدار فصل دراسي. بواقع جلسة أسبوعية ع

 حقوق الملكية الفكرية والتعامل معها في ظل التعلم عن بعد  .
 2021مركز االعتماد وضمان الجودة. الجامعة األردنية. 

 نية""كيفية إعداد التقرير الذاتي لشهادة ضمان الجودة الوط .
 2021مركز االعتماد وضمان الجودة. الجامعة األردنية. 

 

  لطلبة كلية الشريعة حول الذكاء االنفعالي بواقع عقد دورة 
 جلسة اسبوعية على مدار فصلين دراسيين.

  عقد ورشة عمل بعنوان " فن المناظرة". كلية الشريعة 

  عقد ورشة عمل بعنوان" األوقاف ودروها في المؤسسات

 . كلية الشريعة. لتعليمية: تاريخ ومستقبل"ا

  ة النية". ضمن فعاليات مجانية بعنوان "قوعقد ورشة عمل
 برنامج حكمت للقادة. مؤسسة جود للرعاية العلمية.

  المشاركة في " قافلة الطبية االجتماعية التربوية" في
 2019منطقة الجوفة / لزاء الشونة الجنوبية. 

  في المصارف اإلسالمية حسب "قراءة القوائم المالية
لمالية معايير األيوفي المحاسبية"، الجمعية األردنية ل

 عمان.-اإلسالمية. األردن

 المشاركة في ورشة عمل بعنوان" كيفية كتابة أوراق عملية 
 عظيمة ويتم نشرها". الجامعة األردنية، المكتبة الرئيسية.

  دورة "كيفية إجراءات االعتماد الدوليCAEP . مركز

 االعتماد وضمان الجودة. الجامعة األردنية.

 مركز  .9001 :2015و دورة "نظام إدارة الجودة األيز

 االعتماد وضمان الجودة. الجامعة األردنية.

  مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير، عمان ، الجامعة
 األردنية.

 عضوية في الجمعية األردنية للمالية اإلسالمية، عمان- 
 األردن.

 " التعلم القائم على المشاريع". مركز االعتماد وضماندورة 
 نية.الجودة. الجامعة األرد

  دورة "مهارات البحث العلمي". مركز االعتماد وضمان

 الجودة. الجامعة األردنية.

  .دورة "الذكاء االنفعالي". مركز االعتماد وضمان الجودة
 الجامعة األردنية.

 عتماد وضمان الجودةدورة "الجرائم االلكترونية". مركز اال .
 .الجامعة األردنية

2019 

  قع ريعة حول الذكاء االنفعالي بواإعطاء دورة لطلبة كلية الش
 جلسة اسبوعية على مدار فصلين دراسيين.

  دورة "استخدامSPSS  ."قي تقييم أداء الطلبة في االمتحانات

2018 
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 مركز االعتماد وضمان الجودة. الجامعة األردنية.

 ار واالبداع والريادةلدى الطلبة". مركز دورة "بناء ابتك
 ألردنية.االعتماد وضمان الجودة. الجامعة ا

  المستوى المتقدم". مركز االعتماد وضمان  -دورة "مودل
 الجودة. الجامعة األردنية.

  دورة "برنامج زيترو لالقتباس والمراجع". مركز االعتماد
 وضمان الجودة. الجامعة األردنية.

 قنيات جديدة في التعليم واستخدام البوابةدوالة " تطبيق ت 

ماد وضمان الجودة. ". مركز االعتMethodxالتعليمية 

 الجامعة األردنية.

 دة.دورة "تقنيات التعليم الفعال". مركز االعتماد وضمان الجو 
 الجامعة األردنية.

  دوالة "أخالقيات التعليم: منظور عملي". مركز االعتماد

 األردنية.وضمان الجودة. الجامعة 

  دورة زيادة معدالت االستشهاد في البحوث العلمية. مركز
 وضمان الجودة. الجامعة األردنية. االعتماد

 دورة استخدام المنصات الرقمية في التدريس. مركز االعتماد 
 وضمان الجودة. الجامعة األردنية.

 ة دورة التعلم المدمج. مركز االعتماد وضمان الجودة. الجامع
 األردنية.

 دورة في التفكير الناقد. مركز االعتماد وضمان الجودة. الجامعة
 األردنية.

   ما يجب أن تعرفه عن الصكوك اإلسالمية". مؤسسة "

 أرفاق للخدمات واالستشارات المالية اإلسالمية.

 .صكوك االستثمار اإلسالمية. بورصة عمان. األردن 
 

2016 

حل التطبيق والمعالجات "الصكوك اإلسالمية: من المفهوم لمرا 
 .ية اإلسالميةالمحاسبية. مؤسسة دراية للخدمات واالستشارات المال

 
معة دورة بعنوان "كتابة أبحاث علمية ونشرها بدوريات عالمية". الجا

 وحدة القوى البشرية. -األردنية

2012 

 دورة بعنوان "الدورة الشاملة لتأهيل أعضاء الهيئة األكاديمية" 
 وحدة القوى البشرية. -ردنيةالجامعة األ

 

2011 

كية مريردن والواليات المتحدة األ" كيفية تعظيم التجارة الحرة بين األ 
 USAIDللمصدر والمستورد". مكتب الخدمات التجارية األمريكية و 

  بتمويل من مشروع تطوير.
 

2009 

 2008 األردن.-"موازنة الجندرة". صندوق المرأة الوطني. عمان 

 Black board. 2007ب على تدري 

 ICDL 2007دورة في  
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 2006 جامعة األردنية.دورة "مبادئ التأمين". ال 

 2006 ، الجامعة األردنية.SPSSدورة في البرنامج اإلحصائي  

 

 

  األنشطة التدريسية

 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا

 - * سالميةالعمليات المصرفية اإلمحاسبة  

 - * المالية اإلسالميةإدارة االئتمان والمخاطر في المؤسسات  

  * مناهج البحث في المعامالت المالية اإلسالمية 

 - * دراسات مصرفية باللغة االنجليزية 

 - * التسويق المصرفي اإلسالمي 

 - * مشروع التخرج 

، 2و  1، المحاسبة المتوسطة  2و 1مبادئ المحاسبة المالية  

، المحاسبة اإلدارية، محاسبة التكاليف تحليل القوائم المالية،

ي فاسبة االسالمية، حلقة البحث منهجية البحث في المحاسبة، المح

 المحاسبة.

* - 

نشاطات متنوعة غير صفية لطلبة كلية األعمال وكلية الشريعة،  

 الجامعة األردنية.

* - 

 

 

  الهيئات والجمعيات العلمية المهنية العضوية في

 

 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 

 التاريخ

 حتى اآلن -2020 عضو مؤسس في جمعية الوفاء للتنمية البشرية 

 إلى اآلن -  2019 المالية اإلسالميةعضو في الجمعية األردنية  

  IMA. 2012-2013عضو في مؤسسة المحاسبين اإلداريين  

 2010-2009 عمان، األردن. -عضو في جمعية صاحبات األعمال والمهن 

 2011-2009 عضو في هيئة كلنا األردن، عمان، األردن. 

 

 


