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 دورة كيفية استخدام برمجية ال SPSS 

 

 

 

 

 

 

 البحوث العلمية

 

 

 The Effect of Return on Assets and Earnings per Share and Dividends per Share 

on Stock Price of Publicly Listed Banks in Jordan byMunther Al Nimer, Lina 

Warrad, Rania Al Omari  Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 

Business. 01/2013; 5(7):70-76. 

 The Effect of Financial Leverage through Debt Ratio and Equity Ratio on ROE 

in Jordanian's Banking Sector Lina Warrad, Nimer Sleihat, Rania Al Omari, 

Munther Al Nimer EUROPEAN–AMERICAN JOUNALS. 01/2013; 4(3). 

 

 The Effect of Return on Assets and Earnings per Share and Dividends per Share 

on Stock Price of Publicly Listed Banks in Jordan Munther Al Nimer, Lina 

Warrad, Rania Al Omari International Journal of Marketing, Financial Services 

& Management Research 01/2013; 2(3):89-95. 

 

 Sector- wise Effect of Solvency on Profitability: Evidence from Jordanian 

Context Rania Al Omari, Lina Warrad, Munther Al Nimer  EUROPEAN–

AMERICAN JOUNALS 01/2013; 3(1). 

 

 The Effect of Leverage on Dividend Payout Ratio: A Case study from Amman 

Stock Exchange Rania Al Omari SAARJ Journal on Banking & Insurance 

Research Year : 2013, Volume : 2, Issue : 5  

 

 The Impact of Turnover Ratios among Jordanian Services Sectors’ Performance 

Journal of Modern Accounting and Auditing 

 

 The Impact of Activity Ratios among Industrial Sectors’ Performance: 

Jordanian Case Research Journal of Finance and Accounting www.iiste.org 

ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.6, 2015 

 

 The Effect of Free Cash Flow on Companies'Financial Polices Evidance from 

http://www.researchgate.net/researcher/2042466066_Munther_Al_Nimer/
http://www.researchgate.net/researcher/2042408017_Lina_Warrad/
http://www.researchgate.net/researcher/2042408017_Lina_Warrad/
http://www.researchgate.net/publication/259786744_The_Effect_of_Financial_Leverage_through_Debt_Ratio_and_Equity_Ratio_on_ROE_in_Jordanian%27s_Banking_Sector?ev=auth_pub
http://www.researchgate.net/publication/259786744_The_Effect_of_Financial_Leverage_through_Debt_Ratio_and_Equity_Ratio_on_ROE_in_Jordanian%27s_Banking_Sector?ev=auth_pub
http://www.researchgate.net/researcher/2044041318_Lina_Warrad/
http://www.researchgate.net/researcher/2042489325_Nimer_Sleihat/
http://www.researchgate.net/researcher/2042466066_Munther_Al_Nimer/
http://www.researchgate.net/researcher/2042466066_Munther_Al_Nimer/
http://www.researchgate.net/researcher/2042408017_Lina_Warrad/
http://www.researchgate.net/researcher/2042408017_Lina_Warrad/
http://www.researchgate.net/researcher/2042489286_Rania_Al_Omari/
http://www.researchgate.net/researcher/2042489286_Rania_Al_Omari/
http://www.researchgate.net/researcher/2044041318_Lina_Warrad/
http://www.researchgate.net/researcher/2042466066_Munther_Al_Nimer/
http://www.researchgate.net/researcher/2042489286_Rania_Al_Omari/


 المعلومات الشخصية ألعضاء الهيئة التدريسية

 

Jordan.Musa Abel latif Alnawaiseh,Rania Mohammed Alomari, and Mahmoud 

Barakat alnawaiseh Inter national Journal of economic ResearchISSN:09729380 

(Online),2017,Volume 14 number 8.  

 

 

 

 The balanced scorecard as a strategic introduction to the commercial banks 

performance assessment in Jordan International Journal of Applied Business and 

Economic Research 15(26):429-441. 

 The impact of profitability ratio on gross working capital of Jordanian industrial    

sector Rania Al Omari, Mohammed Zakaria Soda Aberazak chihadeh , Firas Mohammed Al 

RewashedA International Journal of Applied Business and Economic Research 

,2017, SSN : 0972-7302, 15(26):421-428. 

 The Impact of the Internal Audit on the Quality of Accounting information in the 

Jordanian Commercial Banks, International Journal of Economics and Finance: Vol 

10 No.9: 2018 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728. 
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 أبحاث قيد التحكيم
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  أثر مبادْى خدمات الثقة و الموضوعية لنظام المعلومات المحاسبي على أبعاد الميزة التنافسية 
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