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عنوان وملخص رسالة الدكتوراه
) كلمة150 عنوان وملخص رسالة الدكتوراه (في حدود
. أثر البيئة المصرفية على القدرات المصرفية للمصارف اإلسالمية:عنوان أطروحة الدكتوراة

هدفت الدراسة إلى التعرف على جوانب البيئة المصرفية التي تؤثر على المصارف اإلسالمية الوطنية في دولة قطر
من حيث قدرتها على تكوين االحتياطيات القانونية واالحتياطيات الفائضة والقدرة على دعم صندوق األنشطة
.االجتماعية لديها من خالل بيان أثر البيئة المصرفية على النشاط المصرفي
وأوصت الدراسة بأهمية واستفادة المصارف اإلسالمية الوطنية في دولة قطر من االحتياطيات القانونية والفائضة
في مواجهة الخسائر ومقابلة المطلوبات المصرفية التي قد تتعرض لها نتيجة ألحداث وظروف ومخاطر غير عادية
 كما أوصت الدراسة بزيادة الوعي لدى المصارف اإلسالمية الوطنية في دولة قطر ومدى أهمية.وغير متوقعة
.الدور االجتماعي للمصارف

عنوان وملخص رسالة الماجستير
) كلمة150 عنوان وملخص رسالة الماجستير (في حدود
Thesis Title: IMPACT OF FOREIGN OWNERSHIP ON FINANCIAL PERFORMANCE OF
JORDANIAN COMMERCIAL BANKS.
This study examines the impact of foreign ownership on financial performance of Jordanian
Commercial Banks (JCB) during the period between 2000-2009. The financial performance (the
dependent variable) is measured by ROA and ROE, and is regressed on foreign ownership (the
independent variable) which is measured by Arab investors' ownership, foreign investors' ownership,
total Arab and foreign investors' ownership, and along with the other control variables.
The results present a positive statistically significant relationship between ROA with Arab
ownership, and total Arab and foreign ownership, but a negative statistically significant relationship
between ROA and foreign investors’ ownership. It is evident that no statistically significant relationship
between ROE with Arab part ownership, and foreign investors ownership. Moreover, there is a positive
statistically significant relationship between ROE with total Arab and foreign ownership.
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عضو لجنة االعتماد وضمان الجودة – كلية المال واألعمال

األبحاث العلمية المنشورة آلخر خمس سنوات
عنوان البحث والناشر والتاريخ

)اسم الباحث (الباحثين

1- 2018: Determinants of Financial Performance for the Banks Sector Dr. Abdullah Yusri AL
in Jordan, Innovare Journal of Business Management, Innovare Khatib
Academic Sciences Knowledge to Innovation, Vol. 6, Issue 1, Research
Article, ISSN 2321- 6824
2- 2016: Analyzing the Financial Performance for Jordan Islamic Insurance Dr. Abdullah
Companies, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 7, No. 24, 2016, Khatib
, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online).

Yusri

AL

3- 2016: Sovereign Islamic Sukuk and the Economic Development: A Case Dr. Abdullah
Study of Jordan, European Journal of Business and Management, Vol.8, Khatib
No.32, 2016, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)

Yusri

AL

4- 2016: Impact of Banking Services Revenues on the Profitability of Dr. Abdullah
Jordan Islamic Bank, European Journal of Business and Management, Vol.8, Khatib
No.32, 2016, ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online)

Yusri

AL

5- 2016: Human Capital and its Impact on Banking Financial Performance, Dr. Abdullah
Research Journal of Finance and Accounting, Vol.7, No.9, 2016, ISSN 2222- Khatib
1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online).

Yusri

AL
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6- 2015: Determinants of Islamic Banking Operations in Jordan, Dr. Abdullah
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume 7, No Khatib
2, 2015, Institute of Interdisciplinary Business Research

Yusri

AL

7- 2015: Determinants of Financial Performance of Jordan Islamic Bank, Dr. Abdullah
Research Journal of Finance and Accounting, Vol.6, No.8, 2015, ISSN 2222- Khatib
1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online).

Yusri
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المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
نوع المشاركة

مكان وتاريخ انعقاده

اسم المؤتمر والجهة المنظمة

1- March 20 – 21, 2019. The seventh international scientific conference, Block chain technology and revolution
innovations in business organizations. Amman –Jordan.
- American Embassy, English Teaching Program, American Language Center, Amman, Jordan.
1- January 22, 2011. Shaping the way we teach: successful practices conference at the American language center,
Amman, Jordan.
2- January 23, 2009. Shaping the way we teach: successful practices conference at the American language center,
Amman, Jordan.

الدورات التدريبية
التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة

September 12 – 15, - Islamic International Arab Bank (IIAB)
2015
Contracts of Amanat and Mudayanat, 20-hour Training, Development and Training
Department, Islamic International Arab Bank
June 15 – 19, 2014.

Practical Applications of Investment Instruments in Islamic Banks, 20-hour Training,
Development and Training Department, Islamic International Arab Bank.

August 24, 2009 – - American Embassy, English Teaching Program, American Language Center (ALC),
September
16, Amman, Jordan.
2009.
36 hours of instruction in TOFEL iBT at the advanced level.
June 15, 2009.

Final certificate of completion and graduation, level 5B is the highest level of instruction
(level 14 out of 14).
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 -1المدخل إلى المصارف اإلسالمية.
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مديرية التعليم والثقافة العسكرية – األردن.
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والمصرفية.
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