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 المثنى جميل ظاهر أبو عالن
 

 

 

 الشخصية المعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عضو هيئة تدريس المسمى الوظيفي:

 أستاذ مساعد الرتبة األكاديمية:

 السعودية  24/4/1988 ها:تاريخ الوالدة ومكان

 أردني الجنسية:

 عمان العنوان:

 0788958790 رقم الهاتف:

 a.abuallan@aau.edu.jo البريد اإللكتروني:
 

 العلمية المؤهالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مدة الدراسة التخصص الدقيق الدرجة
 الى(-)من

 البلد الجامعة

 ماليزيا جامعة بوترا الماليزية 2018-2014 المحاسبة الدكتوراه

 األردن العلوم التطبيقيةجامعة  2012-2010 المحاسبة الماجستير

 األردن جامعة العلوم التطبيقية 2010-2006 المحاسبة البكالوريوس
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 التدريسية اتالخبر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الرتبة مدة العمل

 األكاديمية
 البلد القسم/الكلية المؤسسة

 - 2021فبراير 

 اآلن
 أستاذ مساعد

جامعة عمان 

 العربية
 األردن المحاسبة/ األعمال

     

 – 2019يناير 

 2021فبراير 
 أستاذ مساعد

كلية الخوارزمي 

 الجامعية التقنية

المحاسبة/ المالية 

 واالدارية
 األردن

     

 – 2019سبتمبر 

 2020يناير 
 أستاذ مساعد

جامعة األميرة 

 سمية للتكنولوجيا
 األردن المحاسبة/ األعمال

     

 

 

 أخرى خبرات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 البلد القسم المؤسسة الوظيفة مدة العمل

     

 -2019يونيو 

 2020ديسمبر 
 مدقق 

مكتب رؤيا لتدقيق 

 الحسابات
 األردن المحاسبة

     

 – 2009مايو 

 2009سبتمبر 
 األردن المحاسبة  مستشفى ابن الهيثم محاسب

     
 

 

 والمؤلفات المنشورات
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 المجالت
 

 المؤلفون
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

المثنى أبو عالن، نور أيو 

قاسم، مازلينا مصطفى، 

 صابرينا شاه، سوزان عبد

 
الدور الوسيط لبطاقة 

األداء المتوازن في 

العالقة بين عدم 

اليقين واألداء في 

القطاع الصناعي في 

 األردن

International 
Journal of 

Management 
Practice 

14(3) 2021 

     

أحمد أبو الهيجاء، حسني 

 حسين، المثنى أبو عالن

 
العالقة بين رضا 

العمالء ووالء 

العمالء: مراجعة 

وتوجيهات مستقبلية 

 لطبيعتها وأساليبها

Eurasian 
Journal of 

Social 
Sciences 

7(4) 2019 

 
المثنى أبو عالن، نور أيو 

قاسم، مازلينا مصطفى، 

 صابرينا شاه

 
لمحة عامة عن قطاع 

التصنيع األردني في 

ظل الوضع السياسي 

 اإلقليمي الراهن

 
 

International 
Journal of 

Economics, 
Commerce 

and 
Management 

6(5) 2018 

 
 

 

 

 

 بها التحق التي التدريبية الدورات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
 
 

 

 

1. SPSS Skills. Research Course, University Putra Malaysia, Malaysia. 2015. 

2. SEM Amos workshop, University Putra Malaysia, Malaysia. 2015. 

3. SEM Smart PLS workshop, University Putra Malaysia, Malaysia. 2015. 

4. Successful research proposal workshop, University Putra Malaysia, Malaysia. 2015. 
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5. Writing a Great Paper and Getting it Published in a Research Journal, University Putra 
Malaysia, Malaysia. 2015. 

6. Training Course on Developing Moderation & Mediation Research Frameworks, University 
Putra Malaysia, Malaysia. 2015. 

7. Training Workshop on Introduction to Thesis Writing, University Putra. 

 

 

 

 

 

 

 البحثية االهتمامات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

المحاسبة االدارية، نظام بطاقة األداء المتوازن، المحاسبة المالية، استراتيجيات األعمال، نظام ادارة األداء، محاسبة التكاليف، 

 المحاسبة المالية
 

 

 
 

 اللغات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اللغة العربية، اللغة االنجليزية

 
 

 

 المعرفون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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