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 انمؤهالث انعهميت :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظيفيثاويا

 

ا    : انخذريض انجامعيثانثا

 انً -مه  انفخزة انجامعت انجهت )انمعهذ / انكهيت( ث

 جامعت انمىصم كهيت االدارة واالقخصاد 1
وانً حذ  >91/89/933

 االن

 كهيت انحذباء انجامعت قظم انمحاطبت 2
انً  >38.39.933

:8.89.933< 

 جامعت انحمذاويت كهيت االدارة واالقخصاد 3
انً  =38.31.938

30.06.2017 

 

 

 تانذرج

 انعهميت

 انخاريخ تانكــهيــــ تانجامع

 38/39/9338 االدارة واالقخصاد انمىصم بكانىريىص

 >83/39/933 االدارة واالقخصاد انمىصم انماجظخيز

 >88/938/>9 االقخصاد واالدارة ويجىي وىفغىرد انذكخىراي

    أخزي

 انً -انفخزة مه  تانجه تانىظيف ث

 جامعت انمىصم حذريظي 8
91/89/933< 

 االنوانً حذ 
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ا     قمج بخذريظها ي: انمقزراث انذراطيت انخرابعا

 انظىـــــت انمـــــادة انقظـــم ث

 6102 هبادئ هحاسبت التصاد 8

 6101-6112 هحاسبت هتوسطت الوحاسبت 9

: 
في جاهعت الوحاسبت و االدارة

 الووصل والحودانيت
 6102 ، 6112 هحاسبت اداريت

 6112 هحاسبت لوهيت الوحاسبت ;

 6102 تكاليف هعياريت الوحاسبت >

 6102-6102 هحاسبت باالنكليسي الوحاسبت =

 6112-6112 تدليك الوحاسبت 9

 6112-6112 رلابت هاليت الوحاسبت 1

 

ا:    عهيها جانخي أشزف( انماجظخيز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراي)خامظا

 انظىــت مـــانقظ انتاألطزوحت أو انزط اطم ث

   ال يىجذ 8

  

ا:    فيها جانخي شاركانعهميت وانىذواث انمؤحمزاث طادطا

 وىع انمشاركت  اوعقادهامكان  انظىــت انعىىان ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

االلتصاد العرالي  1

 _التحدياث_الفرص_الوستمبل
 هشاركت ببحث ، العراق الوستنصريت 2010

لتنويت االلتصاديت: الوشاكل الفعليت ل 9

 الوؤتور العلوي والعولي الدولي
 هشاركت ببحث روسيا 2014
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الوحاسبت والتحليل والتدليك: التاريخ  : 

 والحداثت
 هشاركت ببحث روسيا 6102

الوشاكل الفعليت للتنويت االلتصاديت:  ;

 الوؤتور العلوي والعولي الدولي
 هشاركت ببحث روسيا 6102

 هشاركت ببحث كازاخستاى 6102 6102د العلن والجيل الجدي >

الوحاسبت والتدليك والتحليل في  =

الظروف الحاليت والتحليل في الظروف 

 الحاليت

 هشاركت ببحث روسيا 6102

االنضباط األساسي  -العلوم االلتصاديت  9

 الشاهل للتنويت العالويت
 هشاركت ببحث روسيا 6102

ضسان أمؼ السعلؽمات كعامل في  1
 االحتيال  مكافحة

 هشاركت ببحث روسيا 6102

1 

مؤتسر في السحاسبة والتحليل 
االقترادي ومراجعة الحدابات ، 
مكرسة لذكرى أستاذ جامعة نيجشي 
 نؽفغؽرد البرفدؽر يفيػ ابراماذيج 

 هشاركت ببحث روسيا 6102

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  راتذداخلذالؼدماملشاركةذيفذالدقؿـا
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 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ  

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

ق على جسع أدلة راقبي الحدابات في العار مدى فاعلية م 1
 اإلثبات في ظل التجارة االلكترونية وآفاق التطؽير

 2000 الجامعة السدتشررية

2 
یجین على ریل الخھالتعلیم المحاسبي الجامعي في تأر ود

مكانیة إالواقع و، ام الحاسوب في العمل المحاسبي داستخ
 على محافظة نینوىق بالتطبیر : التطوی

 2000 مجلة جامعة تكريت

3 
نسؽذج مقترح لتطؽير نعام الرقابة الداخلية على تكاليف 

 2000 مجلة تشسية الرافدیؼ دسشت الذساليةالتلؽث البيئي في الذركة العامة لل

4 
آفاق تطؽير الرقابة السالية في جسهؽرية العراق في ضؽء 

االتجاهات الفيدرالية ، مع األخذ في االعتبار تجربة االتحاد 
 الروسي

 2002 الشفط والغاز واألعسال ، روسيا

5 
مشهجية تطبيق معایير التقارير السالية الدولية ، العراق حالة 

 دراسية
 2002 الشفط والغاز واألعسال ، روسيا

 تحليل مقارن لسعایير السحاسبة العراقية والروسية 6
نذرة جامعة أومدغ. سلدلة 

 2002 ، روسيا "االقتراد"

 إصالح محاسبة األصؽل غير السلسؽسة في العراق 7
دیثة للعلؽم والتعليػ ، السذاكل الح

 2002 روسيا

 2002 مجلة جامعة سامارا ، روسيا السؽاءمة كهدف مؽضؽعي لتطؽير السحاسبة في العراق 8

الشعام السحاسبي السؽحد العراقي وامتثاله للسعایير الدولية  9
 2002 مجلة جامعة سامارا ، روسيا للتقارير السالية

السجلة الدولية للهشدسة العلسية وبحؽث  زراعية في العراقتشعيػ السحاسبة في السؤسدات ال 11
 التكشؽلؽجيا

2002 
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11 
اإلصالح التشعيسي للسحاسبة العراقية على أساس السعایير 

 الدولية إلعداد التقارير السالية
السجلة الدولية ومجلة الهشدسة 
 2002 والتكشؽلؽجيا واإلدارة والبحؽث

 2002 ة السحاسبيؼ السحترفيؼنذر  تؽحيد السحاسبة في العراق 12

مفهؽم معایير السحاسبة الدولية للسؽاءمة والسفاهيػ ذات  13
 الرلة

السذاكل الفعلية للتشسية االقترادية: 
 السؤتسر العلسي والعسلي الدولي

2002 

14 
العؽامل السؤثرة في استخدام السعایير الدولية إلعداد التقارير 

 السالية في العراق
حليل والتدقيق: التاريخ السحاسبة والت

 والحداثة
2002 

مدتؽى التعليػ كعائق أمام اعتساد السعایير الدولية إلعداد  15
 التقارير السالية في العراق

مؤتسر السعهد اآلسيؽي للعلؽم 
 اإلندانية

2002 

" وفقًا للسعایير ح معيار السحاسبة العراقي "البزاعةإصال 16
 الدولية للتقارير السالية

السحاسبة والتحليل والتدقيق في مؤتسر 
 العروف الحدیثة

2002 

 تطؽر مدرسة السحاسبة الؽطشية في العراق 17
االنزباط  -العلؽم االقترادية 

 2002 األساسي الذامل للتشسية العالسية

 2002 مجلة السحاسبة الدولية ، روسيا إصالح السحاسبة الخاصة بإهالك آبار الشفط في العراق 18

دور تشفيذ العقؽد الحكؽمية في الحد مؼ ظاهرة الفداد  تقييػ 19
 السالي في العراق

ضسان أمؼ السعلؽمات كعامل في 
 ، روسيا مكافحة االحتيال

2002 

السحاسبة عؼ السؽجؽدات الثابتة في العراق باستخدام  مؽائسة 21
 السعایير السحاسبية الروسية والدولية 

 2002 مجلة ملخص السالية

21 
لرقابة الداخلية في شركات التعهيد السحاسبي لزيادة أهسية ا

 الثقة لدى الجهات الطالبة لخدماتها في العراق  
 2002 تشسية الرافدیؼ
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 تكشؽلؽجيا معالجة السعلؽمات وتقشيات السعلؽمات السحاسبية   22

مؤتسر في السحاسبة والتحليل 
االقترادي ومراجعة الحدابات ، 

نيجشي مكرسة لذكرى أستاذ جامعة 
نؽفغؽرد البرفدؽر يفيػ ابراماذيج  ، 

 روسيا

2002 

 2002 مجلة جامعة تكريت التدقيق االستراتيجي في القطاع العام في العراق 23
 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

0.  

6.  

3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة لتؼديريةكتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذا ت

 2015 , 2014 روسوا ة تقديريةشهاد 8

 7102 جامعة املوصل كتاب شكر من السود رئوس اجلامعة 9

 7102 جامعة احلمدانوة كتاب شكر من السود رئوس جامعة نونوى :

 كتب شكر من عمود كلوة االدارة واالقتصاد ;
جامعة املوصل / كلوة 

 االدارة واالقتصاد

اىل  7112ن م

7102 
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