
 2221/ 1/2  الديرة الذاتية للدكتور: وحيد محمود رمو 

 

 22من  1الرفحة 

 

 المعلومات الذخرية .اواًل:
 : وحيج محسهد رمه محسهد االبخاليسياالسم .1

  22/5/1967محل وتاريخ الهالدة: العخاؽ / السهصل  .2

 dr.waheedramo@Gmail.comيج االلكتخوني: بخ ال .3

 27742867772رقم الياتف :  .4

 االختراص ثانيًا:
 : السحاسبةاـاالختراص الع .1

 : السحاسبة السالية والتجقيقاالختراص الجقيق .2

 األلقاب العلمية: .ثالثاً 
  15/2/1994   مدرس مداعد:تاريخ الحرهؿ عمى لقب  .1

 15/2/1997    مدرس:تاريخ الحرهؿ عمى لقب  .2

 7/6/2224   أستاذ مداعد:تاريخ الحرهؿ عمى لقب  .3

 :الذهادات العلمية .رابعاً 

  1985خخيج اإلعجادية السخكدية في السهصل الفخع العمسي عاـ  الجراسة اإلعجادية: .1

بتقجيخ  1989الجراسة األولية )بكالهريهس( خخيج كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السهصل ػػػ قدم السحاسبة عاـ  .2
 .جيج ججا  

 الجراسات العميا: .3

ج ججا  رقم بسهجب تقجيخ جيكمية اإلدارة واالقتراد / جامعة بغجاد ب :ماجدتيخ محاسبة مالية وتجقيق . أ
 12/11/1993في  19512الكتاب السخقم 

في  السهازنة الجارية دراسة تظبيكية انخفاض التخريرات السالية عمى اعجاد أثخعشهاف الخسالة )       
 (السهصل، السدتشرخية جامعة بغجاد،

بسهجب الكتاب قجيخ امتياز دكتهراه محاسبة مالية وتجقيق: كمية اإلدارة واالقتراد / جامعة السهصل بت . ب
إعادة ىشجسة عسمية اعجاد السهازنة الجارية عشهاف االطخوحة ) 14/3/2212في  3/11/5683السخقم 

 (.ت دراسة ميجانية في جامعة السهصلباستخجاـ تقشيات السعمهما

 

 

mailto:dr.waheedramo@Gmail.com
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 . الجهات التي درس او القى محاضرات فيها:خامداً 

  1998لغاية  1993من  صل السه  –العخاؽ    كمية الحجباء الجامعة   .1

  2221لغاية  1998من   درنة  –ليبيا   السعيج العالي لمسين الذاممة  .2

 2221لغاية  1998من   درنة  –ليبيا   السعيج العالي لمحاسهب       .3

  2221لغاية  1998من   درنة  –ليبيا   جامعة درنة                    .4

  2221لغاية  1998من    درنة –ليبيا   جامعة البيزاء                 .5

 2223لغاية  2221من  حزخمهت  –اليسن   جامعة حزخمهت               .6

 2223لغاية  2221من  حزخمهت  –اليسن   جامعة االحقاؼ / االىمية        .7

  2225لغاية  2223من  السهصل  –العخاؽ   كمية الحجباء الجامعة           .8

 2228ولغاية  2225من  السهصل  –العخاؽ      نقابة السحاسبين والسجققين     .9

 2229لغاية  2226من  السهصل  –العخاؽ  السعيج العخبي لمسحاسبين والسجققين  .12

 لغاية االف 2225من  السهصل  –لعخاؽ ا كمية اإلدارة واالقتراد/ جامعة السهصل .11

 المناصب العلمية واإلدارية:. سادساً 

 ولحد االن  28/7/2021ارية منذ مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون اإلد .1

 20/1/2020ولغاية  6/11/2019عميد كلية اإلدارة واالقتصاد وكالة )تسيير اعمال( اعتبارا من  .2

  2020/ 5/2ولغاية  10/2018/ 14عميد كلية العلوم السياحية وكالة )تسيير اعمال( اعتباراً من  .3

ي كمية اإلدارة واالقتراد/ العخاؽ/ مهصل من ف والظمبة معاوف عسيج لمذؤوف العمسية والجراسات العميا .4
 .29/4/2222لغاية  24/9/2212

 2/7/2212لمظباعة والشذخ في مظبعة جامعة السهصل/ العخاؽ/ مهصل من  األثيخعزه مجمذ إدارة دار ابن  .5
 .أالفلحج 

لعخاؽ/ مهصل من في فخع السهصل/ ا نائب رئيذ الييئة السذخفة في السعيج العخبي لمسحاسبين والسجققين العخب .6
 2009لغاية  11/1/2005

 .2009لغاية  4/1/2004في نقابة السحاسبين والسجققين العخاقيين/ العخاؽ/ مهصل من  اإلداريةرئيذ الييئة  .7

 .2008لغاية  3/7/2006عزه ىيئة تحخيخ مجمة تشسية الخافجين في جامعة السهصل/ العخاؽ/ مهصل من  .8

واالقتراد/ جامعة السهصل/ العخاؽ/ مهصل من  اإلدارةية في كمية والسال اإلداريةمعاوف عسيج لمذؤوف  .9
 .1/11/2009لغاية  19/7/2006
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في كمية الحجباء الجامعة/ العخاؽ / مهصل/ من مثل الجية السؤسدة / نقابة السحاسبين والسجققين  .12
 .5/1/2007لغاية  25/7/2004

 .25/7/2225لغاية  3/7/2223صل/ من رئيذ قدم السحاسبة في كمية الحجباء الجامعة/ العخاؽ / مه  .11

 .3/7/2223لغاية  1/1/2223في كمية الحجباء الجامعة/ العخاؽ / مهصل/ من  أعساؿرئيذ قدم إدارة  .12

 .2222لغاية  2221مقخر وعزه مجمذ في كمية العمـه اإلدارية/ جامعة حزخمهت/ اليسن/ حزخمهت/ من  .13

 .2221لغاية  1998الي لمسين الذاممة/ ليبيا/ درنة من رئيذ وحجة الحاسهب في قدم السحاسبة/ السخكد الع .14

 .1998لغاية  1994معاوف عسيج في كمية الحجباء الجامعة/ العخاؽ/ مهصل من  .15

 اللجان العلمية واإلدارية .سابعاً 

 2219/2222عزه لجشة االمتحانات السخكدية اعاـ  .1

 . 2218/2219اـ عزه في المجشة الفخعية لإلجازات الجراسية في جامعة السهصل لمع .2

 .2217/2218عزه لجشة امتحانية مخكدية لمعاـ الجراسي  .3

 .21/1/2218رئيذ لجشة تجقيق ممفات الستقجمين لمحرهؿ عمى اإلجازة الجراسية لمتقجيم لمجراسات العميا بتاريخ  .4

 . 2217عزه في لجشة االستذارات السالية واإلدارية بجامعة السهصل  .5

 . 2217لعالي في الكمية عزه في لجشة صشجوؽ التعميم ا .6

 . 2217رئيذ لجشة انزباط الظمبة بسهقع الكمية األصيل في السهصل  .7

عزه في لجشة لجخد مهجهدات الذعب والهحجات اإلدارية واالقداـ العمسية لكمية اإلدارة واالقتراد في جامعة  .8
 . 2217السهصل 

اجدتيخ/قدم السحاسبة( بتاريخ عزه لجشة مشاقذة طالب الجراسات العميا )سيف سعج عبج الجميل /م .9
12/11/2217. 

 26/7/2217عزه في لجشة لتييئة وإعسار مباني كمية اإلدارة واالقتراد في السهقع الخئيدي بالسهصل ، .12

في لجشة مشاقذة طالب الجراسات العميا )فائد حاـز أحسج العبيجي/ماجدتيخ/قدم السحاسبة( بتاريخ عزه ومذخؼ  .11
16/7/2217. 

 .4/5/2217رشخاؼ عمى امتحاف الخصانة العمسية لكمية الحجباء الجامعة في كخكهؾ بتاريخ عزه في لجشة اال .12

 .22/3/2217رئيذ لجشة مشاقذة طالب الجراسات العميا)سامي حسيج سميساف/ماجدتيخ/قدم السحاسبة( بتاريخ  .13

دم السحاسبة( بتاريخ رئيذ لجشة مشاقذة طالب الجراسات العميا )دمحم أنهر عبج الشافع االعخجي/دبمـه عالي/ق .14
14/11/2216. 

 .23/2/2216عزه في لجشة كذف عمى الجامعات والكميات األىمية بتاريخ  .15
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عزه في المجشة االمتحانية السخكدية والمجاف الفخعية لإلرشخاؼ عمى الستحانات الشيائية بجامعة السهصل لمعاـ  .16
 .25/8/2216بتاريخ  2216-2215الجراسي 

 3/6/2214قانهنية التشفيحية الستالـ السخاكد الظبية البحثية في عزه المجشة اإلدارية وال .17

 5/5/2214رئيذ لجشة تشغيم مذاركة مشتدبي الكمية في السؤتسخات والشجوات اإلقميسية والعخبية والسحمية بتاريخ  .18

 15/4/2214رئيذ لجشة االرشخاؼ عمى انتخاب مسثل الكمية في نقابة السعمسين بتاريخ  .19

ة لمتحقيق بسا ورد بسحكخة مجيخ قدم الخقابة والتجقيق الجاخمي بجامعة السهصل بتاريخ رئيذ لجشة تحكيكي .22
2/4/2214. 

رئيذ لجشة تحكيكية لمتحقيق بسا ورد بسحكخة مجيخ قدم الخقابة والتجقيق الجاخمي بجامعة السهصل بتاريخ  .21
22/12/2213. 

 ولحج االف. 2225امعة السهصل مشح عاـ مقخر المجشة االستذارية لمذؤوف اإلدارية والسالية في رئاسة ج .22

 .2213رئيذ المجشة التحزيخية بالسؤتسخ العمسي الدابع في كمية اإلدارة واالقتراد لعاـ  .23

 .2213رئيذ لجشة إعادة طمبة الجراسات العميا السخقشة قيهدىم لعاـ  .24

 2213عزه في لجشة إعادة تذكيل مجمذ إدارة دار ابن االثيخ لمظباعة والشذخ،  .25

 .2213لجشة تحكيكية مع المجشة العمسية في قدم السحاسبة حهؿ استالؿ بحث لعاـ  رئيذ .26

 .2213رئيذ لجشة تحجيث الكتب السشيجية لالقداـ العمسية لعاـ  .27

 عزه في لجشة خاصة باالستخاتيجية لزساف الجهدة وتقييم األداء الجامعي من مشتدبي كمية اإلدارة واالقتراد. .28

 .2213مجمذ اإلدارة في جامعة السهصل لعاـ عزه في لجشة إعادة تذكيل  .29

في جامعة السهصل لعاـ  2212-2211/2211-2212رئيذ لجشة اتالؼ ىهيات طمبة الجراسة السدائية لألعهاـ  .32
2213. 

 .2213رئيذ لجشة تقجيم مقتخح حهؿ التهجو نحه تظبيق مفيـه الجامعة السشتجة في جامعة السهصل لعاـ  .31

 .2213في جامعة السهصل لعاـ عزه في لجشة الية التعاوف  .32

 .2213رئيذ لجشة اعجاد خظط القبهؿ األولية ومتابعتيا في كمية اإلدارة واالقتراد/ جامعة السهصل لعاـ  .33

عزه في لجشة االستالـ االولي لسذخوع انذاء كمية اإلدارة واالقتراد/ انذاء قاعة مشاقذة فجيهية ومكتبة  .34
 الكتخونية.

السعجؿ في كمية  1988لدشة  42ابجاء اآلراء والسقتخحات بخرهص قانهف الهزارة رقم رئيذ لجشة مشاقذة القخار و  .35
 .2213اإلدارة واالقتراد/ جامعة السهصل لعاـ 
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عزه في لجشة اعجاد دراسة حاجة السخاكد الظبية والبحثية من الكهادر الهعيفية في جامعة السهصل لعاـ  .36
2213. 

 اسات العميا في كفاءة الحاسهب.رئيذ المجشة االمتحانية لمستقجمين لمجر  .37

  ولحج االف 2226عزه المجشة االستذارية لمذؤوف االدارية والسالية في جامعة السهصل مشح عاـ  .38

  2212عزه لجشة اطفاء الجيهف في جامعة السهصل لعاـ  .39

 2212/2213عزه لجشة الجراسات العميا في قدم السحاسبة لمعاـ الجراسي  .42

 بعشهاف )الخيادة وذكاء االعساؿ في السشغسات العخاقية( 2212خ العمسي الخامذ لعاـ عزه المجشة العمسية لمسؤتس .41

بعشهاف )تحجيات عسل السشغسات العخاقية في عل  2212عزه المجشة التحزيخية لمسؤتسخ العمسي الدادس لعاـ  .42
  متظمبات البشى التحتية والتشسية االقترادية(

 .2212جامعة السهصل لعاـ رئيذ لجشة تجقيق السحاضخات االضافية في  .43

 .2212رئيذ لجشة انزباط الظمبة في جامعة السهصل لعاـ  .44

 .2212رئيذ لجشة االرشخاؼ عمى مهقع الكمية في جامعة السهصل لعاـ  .45

 .2212لعاـ  لظمبة كمية الحجباء الجامعة ي جامعة السهصلف دائسية مخكدية عزه لجشة امتحانية .46

ية لجراسة الجبمـه العالي في األقداـ العمسية في جامعة السهصل لعاـ رئيذ لجشة تحجيج عجد الهحجات الجراس .47
2212. 

 .2212رئيذ لجشة متابعة تجييد وتشفيح نرب الكاميخات في كمية اإلدارة واالقتراد في جامعة السهصل لعاـ  .48

 .2212رئيذ لجشة اعجاد الحدابات الختامية لجار ابن االثيخ لمظباعة والشذخ في جامعة السهصل لعاـ  .49

 .2212رئيذ لجشة تكخيم التجريديين الباحثين في مؤتسخ كمية اإلدارة واالقتراد في جامعة السهصل لعاـ  .52

 2227رئيذ لجشة عسل الييكل االداري والفشي والعمسي لكمية االدارة واالقتراد لعاـ  .51

 2227عزه لجشة االستالـ االولي لبشاء كمية االدارة واالقتراد لعاـ  .52

   2227ترحيح رواتب السهعفين في جامعة السهصل لعاـ عزه لجشة اعادة  .53

 2227/2228عزه لجشة مقابمة الظمبة الستقجمين لمجراسات العميا عمى قشاة السهىهبين والسبجعين لمعاـ الجراسي  .54

  2226ولحج  2223عزه المجشة االمتحانية السخكدية في كمية الحجباء الجامعة مشح  .55

   2226ولغاية  1/1/2225حجباء الجامعة مشح رئيذ لجشة السذتخيات في كمية ال .56

  2226عزه لجشة اعجاد نغاـ التدجيل عمى الحاسهب  .57

 2226عزه لجشة االمتحانات السخكدية في كمية االدارة واالقتراد /  .58

 2226/2227رئيذ لجشة الريانة في كمية االدارة واالقتراد جامعة السهصل لعاـ  .59
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  2226دارة واالقتراد لعاـ عزه لجشة انتخابات الظمبة في كمية اال .62

 2226رئيذ لجشة مقابمة واختبار الستقجمين لمحرهؿ عمى درجة محاسب في جامعة السهصل عاـ  .61

  2226عزه المجشة السذخفة عمى التعميم السدتسخ في كمية االدارة واالقتراد لعاـ  .62

 2226رئيذ لجشة رشخاء الحاسبات واالجيدة في كمية االدارة واالقتراد لعاـ  .63

  2226ه المجشة التحكيكية في القزية السحالة عمى الجكتهر ابي الهتار عاـ عز .64

  2226رئيذ لجشة تهزيع القاعات الجراسية في كمية االدارة واالقتراد لعاـ  .65

  2224رئيذ لجشة جخد السهجهدات الثابتة في كمية الحجباء الجامعة  .66

 2223عزه لجشة دراسة السالؾ في كمية الحجباء الجامعة عاـ  .67

ولغاية  1/9/2221عزه المجشة االمتحانية في كمية العمـه االدارية / جامعة حزخمهت / اليسن اعتبارا من  .68
31/8/2223 

ولغاية  1/9/1998عزه المجشة االمتحانية السخكدية في السخكد العالي لمسين الذاممة درنة / ليبا مشح  .69
31/8/2221  

 1/9/1998سخكد العالي لمسين الذاممة / درنة / ليبيا مشح عزه المجشة االمتحانية لمجبمـه التخرري في ال  .72
  31/8/2221ولغاية 

 1/9/2222يرجرىا السخكد العالي لمسين الذاممة /درنة /ليبيا مشح تأسيذ مجمة العمـه السيشية التي عزه لجشة   .71
   31/8/2221ولغاية 

 1998لغاية و  1993نائب رئيذ المجشة االمتحانية في كمية الحجباء الجامعة مشح   .72

   1998ولغاية  1993رئيذ لجشة السذتخيات في كمية الحجباء الجامعة مشح  .73

رئيذ لجشة فتح االقداـ العمسية الججيجة ولجشة فتح السكتب االستذاري ولجشة اقامة احتفاالت التخخج في كمية   .74
   1998ولغاية  1993الحجباء لمفتخة من 

 :الكتب المؤلفة .ثامناً 

 2222لكتخونية، نغم السحاسبة اال .1
2. Role of information technology in decreasing legal responsibility gab ,2016 

Scholars press 

 2213إعادة ىشجسة اعجاد السهازنة الجارية بالتظبيق عمى جامعة السهصل،  .3

 .2226استخجاـ الحاسهب في العمـه السالية واإلدارية، نقابة السيشجسين والسجققين العخاقيين،  .4

 .2224عمى الحاسهب، دار الحجباء لمظباعة والشذخ، الخياضيات السالية تظبيقات  .5

 .2224الجخهؿ الى االنتخنت، مظبعة السهصل،  .6
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 المقاالت المنذورة: .تاسعاً 

 .2222محاسبة السهارد البذخية، الشذخة اإلدارية والسالية/ درنة/ ليبيا،  .1

 .1999اإلدارية والسالية/ درنة/ ليبيا، أىسية محاسبة التكاليف في السرارؼ، الشذخة  .2

 .1996تبادؿ الساؿ في اإلسالـ، جخيجة الحجباء/ العخاؽ/ السهصل،  .3

 .1995السعالجة االقترادية الرتفاع األسعار في الفكخ السالي اإلسالمي، جخيجة بابل/ العخاؽ،  .4

 المؤهالت األخرى: .عاشراً 

 إلدارية واالقترادية عمى الحاسهب وقج قاـ بترسيم البخامج االتية:متخرص في اعجاد السشغهمات والبخامج السالية وا

 Excelترسيم بخنامج مهازنة وزارة التعميم العالي والبحث العمسي،  .1

 Excelترسيم بخنامج رواتب وزارة التعميم العالي والبحث العمسي،  .2

 Excelترسيم بخنامج رواتب جامعة كخكهؾ،  .3

 Excelترسيم بخنامج رواتب جامعة تكخيت،  .4

 Excel، ترسيم بخنامج رواتب جامعة الحسجانية .5

 Excelترسيم بخنامج رواتب مجيخية تخبية نيشهى،  .6

 Excelنيشهى،  ترسيم بخنامج رواتب مجيخية صحة .7

 Excelترسيم بخنامج رواتب محافغة نيشهى،  .8

 Excelترسيم بخنامج رواتب دائخة استثسار نيشهى،  .9

 FrontPage ،جامعة السهصل يف ترسيم مهقع كمية االدارة واالقتراد .12

 FrontPage، كمية االدارة واالقترادفي ترسيم مهقع مجمة تشسية الخافجين  .11

 Excelافي السخكد العالي لمسين الذاممة درنة / ليبي مشغهمة مختبات .12

 Excel، عالي لمسين الذاممة درنة / ليبيامشغهمة مكتبة في السخكد ال .13

 Excelا السعيج العالي والستهسط درنة / ليبيفي شغهمة تدجيل الظمبة واالمتحانات م .14

 Excel، السعيج العالي والستهسط درنة / ليبيافي مشغهمة غيابات الظمبة  .15

 Excel،جامعة حزخمهت / اليسنفي مشغهمة االمتحانات  .16

 Excel، جامعة حزخمهت / اليسنفي  ة السخكديةمشغهمة السكتب .17

 Excel، جامعة حزخمهت / اليسنفي  مشغهمة غيابات الظمبة .18

 Excel،كمية الحجباء الجامعةفي  مشغهمة رواتب .19
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 Excel ،كمية الحجباء الجامعةفي  مشغهمة جخد السهجهدات الثابتة .22

 Excel ،جامعة السهصلفي  مشغهمة رواتب لكل كميات الجامعة .21

 Excel، كمية االدارة واالقتراد / جامعة السهصلفي مشغهمة مخازف  .22

 Excel، دارة واالقتراد / جامعة السهصلكمية االفي  مشغهمة تدجيل الظمبة .23

 Access، كمية االدارة واالقتراد / جامعة السهصلفي  مشغهمة امتحانات مخكدية .24

 Access، جامعة السهصلأررشيف في مشغهمة  .25

 Access، جامعة السهصلفي  مشغهمة سكختارية .26

 Access، فشجؽ ريبهف سيتي / اليسن / حزخمهتفي  مشغهمة محاسبة فشادؽ .27

 Excel، رشخكة ادوات زراعية/ اليسن / حزخمهتفي  ة مخازف زراعيةمشغهم .28

 Access ،معسل عمف السهصل/ العخاؽفي  مشغهمة انتاج .29

 Access معسل عمف السهصل/ العخاؽفي  مشغهمة رواتب .32

 Access، معسل عمف السهصل/ العخاؽ في مشغهمة مراريف وايخادات الديارات .31

 Access، عخاؽمعسل عمف السهصل/ الفي  مشغهمة مخازف  .32

 الندوات والمؤتمرات العلمية: .احدى عذر

 2218مؤتسخ الكيادة الخرشيجة واإلصالح االقترادي ،  .1

 2217السؤتسخ العمسي الجولي الخابع ، جامعة نهروز ، .2

 2214السؤتسخ العمسي الثالث لكمية إدارة االعساؿ  .3

 2217السؤتسخ العمسي الجولي الخابع، جامعة التشسية البذخية ،  .4

سؤتسخ العمسي التاسع ، جامعة كخبالء، التحهؿ نحه اقتراد الدهؽ في ضهء االستثسار االمكانات السالية ال .5
 2214واالدارية واالقترادية ، 

 2214السؤتسخ العمسي الثالث ، جامعة القادسية ، التعميم الجامعي وتحجيات سهؽ العسل،  .6

كمية متظمبات البشى التحتية والتشسية االقترادية، في عل  السشغسات العخاقيةتحجيات عسل  دادس،السؤتسخ ال .7
 .2213، العخاؽ، لسهصل –االدارة واالقتراد 

 .2212، العخاؽ، لسهصل،اكمية االدارة واالقتراد،ء االعساؿ في السشغسات العخاقيةالخيادة وذكا خامذ،السؤتسخ ال .8

، السدتشرخية ،كمية االدارة واالقتراد،جامة من اجل اقتراد عخاقي متظهرالتشسية السدت ،السؤتسخ الثاني عذخ .9
 .2212، العخاؽ

 .2211، العخاؽ، السهصل ،كمية اإلدارة واالقتراد،نجوة السعالجات السالية واإلدارية لمحج من الفداد اإلداري  .12
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  2227مؤتسخ السعخفة في عل االقتراد الخقسي ومداىستيا في تكهين السدايا التشافدية لمبمجاف العخبية ،  .11

 .2223، لبشافاإلدارية، السشغسة العخبية لمعـه اإلداري، الحج من الفداد مؤتسخ  .12

، االمارات، سدة العخبية لمعمـه والتكشهلهجياالسؤ ،يخ التكشهلهجي في العالم العخبيمؤتسخ البحث العمسي والتظه  .13
2222. 

 .2222، اليسن، جامعة تعد ،اليسشية مؤتسخ تقهيم اداء الجامعات .14

 .1996، العخاؽ، كمية الحجباء الجامعة،ميشة السحاسبةوة الشيهض بسدتهى نج .15

 .1995، العخاؽ، نقابة السحاسبين والسجققين العخاقيين (تزخمالالسحاسبة و السؤتسخ العارشخ ) .16

 الدورات والبرامج التدريبية التي اشترك بها: .اثنا عذر

 ، لسجة أسبهعين.2227دورة معاييخ السحاسبة اإلدارية والتكاليف، األردف،  .1

 ، لسجة أسبهع.2227دورة السحاسبة السعمهماتية، لبشاف،  .2

 ، لسجة أسبهعين.2226دورة معاييخ التجقيق الجولية، األردف،  .3

 ، لسجة أسبهعين.2225دورة معاييخ السحاسبة الجولية، األردف،  .4

 IREX  ،2222دورة مجربي التعميم االلكتخوني، العخاؽ ،  .5

 البحوث التي قام بتقويمها: .ثالثة عذر

1. The role of tax revenue in addressing the budget deficit in in Iraq ,Salah alden university 

 – Erbil , 2017 

2. The impact of accounting information on decision making process, Salah alden university 

 – Erbil , 2017 

  2217ليادفة لمخبح ، جامعة صالح الجين / أربيل ، دراسة الشغاـ السحاسبي السقتخح لمسشغات غيخ ا .3

  2217دور مجاخل السحاسبة اإلدارية السعاصخة في تقهيم األداء ، جامعة التشسية البذخية ،  .4

  2217مجى كفاية التقاريخ السالية كستظمبات التحاسب الزخيبي، جامعة التشسية البذخية ،  .5

  2217ات االزمة السالية ، جامعة التشسية البذخية ، مجى مهاكبة ميشة السحاسبة والتجقيق لتجاعي .6

 2214تقانة السعمهمات واالتراالت واثخىا في رفع مدتهى أداء مخاقبي الحدابات ،  .7

ة تشسية الخافجين ، األرباح الييكمية الثانهية ، مجم العجاد كذف الجخل عمى أساس   RODRIGOتظبيق نسهذج  .8
2213 

 2213، ، مجمة تشسية الخافجينوع السجسع الدكشي لمتجريدييندراسة الججوى االقترادية لسذخ  .9

 2213، ، جامعة دىهؾدور السعمهمات السحاسبية في تظهيخ دراسات الججوى لمسذاريع االستثسارية  .12
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مقتخح لتبهيب خجمات التأكيج لسخاقب الحدابات الخارجي السدتقل عمى وفق معاييخ السعيج األمخيكي لمسحاسبين  .11
 2213معة دىهؾ ، القانهنيين، جا

 2213اليات التحاسب الدكهي حهؿ أنذظة التجارة االلكتخونية البحتة ، كمية الحجباء الجامعة ، .12

رادية، كمية الحجباء يق القجرة التشافدية لمهحجات االقتأساليب السحاسبة السالية االستخاتيجية ودورىا في تحق .13
 2213الجامعة ،

الشغم السعمهمات السحاسبية وسبل معالجتيا ، جامعة صالح الجين  إرشكاليات استخجاـ التقشيات الحجيثة في .14
،2212 

اإلبالغ السالي عمى وفق معاييخ السحاسبة الجولية لمقظاع العاـ ودوره إرساء مقهمات حهكسة القظاع العاـ ،  .15
 2212السؤتسخ الخامذ جامعة السهصل ، 

 2212تسخ الخامذ جامعة السهصل ، تاثيخ تظهرات البيئية والتقشية عمى التجقيق الخارجي، السؤ  .16

 2212انعكاسات االلتدامات األخالقية لسخاقب الحدابات عمى أساليب إدارة األرباح ، مجمة تشسية الخافجين ،  .17

، السؤتسخ تقييم دور الخقابة الجاخمية في كفاءة تشفيح مذاريع السهازنة االستثسارية في الهحجات الحكهمية العخاقية .18
 .2213العمسي الدادس ، 

، السؤتسخ البيئي التأثيخمقتخح لبخنامج تجقيق في عل تكشهلهجيا السعمهمات بالهحجات االقترادية ذات  أنسهذج .19
 .2213العمسي الدادس ، جامعة السهصل ، 

 ،الثقة والسرجاقية عمى القهائم والتقاريخ السالية إضفاءدور الدسات الذخرية لسجقق الحدابات الخارجي في  .22
 .2212 بمية ، مجمة بحهث مدتق

، مجمة تشسية عسمية التقهيم االلكتخوني ليم إجخاء إمكانيةالتجريديين مع  أداءدراسة عن مجى فاعمية تقييم  .21
 .2212،الخافجين

دور الحدابات التحميمية لسارشية التخبية في تهفيخ السخخجات الالزمة لسدانجة إدارات السدارع ، مجمة بحهث  .22
 2211مدتقبمية ،

من خالؿ استخجاـ نسهذج الديكسا ستة بالتظبيق عمى رشخكة الحياة لمسذخوبات الغازية والسياه السعجنية إدارة الكمفة  .23
 2211، مجمة بحهث مدتقبمية ، 

 2229إجخاءات رقابات التظبيق في عل استخجاـ الحاسهب ، مجمة تشسية الخافجين ،  .24

التكمفة ، مجمة تشسية الخافجين ،  في تحجيج فخص تخفيض ABMاستخجاـ نغاـ اإلدارة عمى أساس األنذظة  .25
2229  

 2229مذكالت الشغم السحاسبية في استخجاـ تقانات الحاسهب وسبل معالجتيا ، مجمة تشسية الخافجين ، .26
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دور التعمم السحاسبي في تاىيل الخخيجين عمى استخجاـ الحاسب في العسل السحاسبي ، مجمة تشسية الخافجين ،  .27
2229 

 2229دة عمى أداء مداعجي مخاقبي الحدابات ، مجمة تشسية الخافجين ، نغاـ مقتخح لخقابة الجه  .28

، 1982لدشة  113ضخيبة الجخل رقم  بالقهائم السالية السقجمة من قبل الذخكات السذسهلة بقانهف  األخحمجى  .29
2228. 

لتابعة يج ابالفذل السالي لمذخكات دراسة تظبيكية عمى رشخكات الغدؿ والشد التشبؤدور السعخفة السحاسبية في  .32
 .2228، ، مجمة تشسية الخافجين لمقظاع العاـ في سهريا

، مجمة ي ضهء معاييخ السحاسبة الجوليةتظهيخ الشغاـ السحاسبي السهحج السظبق في السرارؼ العخاقية ف إمكانية .31
 .2228 تشسية الخافجين،

 .2228 ين ،مجمة تشسية الخافج،سحاسبي السهحج السظبق في السرارؼدراسة لتظهيخ الشغاـ ال .32

مجمة تشسية ، الذخكة العامة لمدسشت الذساليةنسهذج مقتخح لشغاـ الخقابة الجاخمية عمى تكاليف التمهث البيئي في  .33
 .2228 الخافجين ،

الكمفة بيجؼ التخفيض بالتظبيق عمى الذخكة العامة  إلدارةالحجيثة  كأحج االستخاتيجياتاستخجاـ سمدمة الكيسة  .34
 .2228، ، مجمة تشسية الخافجينمدمات الظبية في نيشهىوية والسدتلرشاعة االد

 2228تقهيم إجخاءات السحاسبة عن السهجهدات الثابتة والسخدنية في الهحجات الحكهمية ، مجمة تشسية الخافجين ،  .35

، مجمة تشسية الخافجين تالسعمهمات السالية عمى االنتخنحجود ومدؤولية مجقق الحدابات عن مجى الثقة في  .36
،2228. 

مجمة تشسية ،زاء ىيئة التجريذدراسة واقع السدتفيجين من خجمات تقشية السعمهمات الحجيثة االنتخنت من اع .37
 .2228 الخافجين ،

، ـ بظاقة تقييم االداء الستهازف تقهيم االداء البيئي لمهحجات االقترادية ترسيم واختبار مشيجية مقجمة باستخجا .38
2228. 

 .2228، ي عل متظمبات الشغخية الذخطيةة فتقهيم اداء اجيدة الخقابة الخارجي .39

 2228التحجيات التي تهاجو تظبيق األساليب الحجيثة في السحاسبة اإلدارية ، مجمة تشسية الخافجين ،  .42

، ، مجمة تشسية الخافجين سهلة بقانهف ضخيبة الجخلمجى االخح بالقهائم السالية السقجمة من قبل الذخكات السذ .41
2227. 

، مجمة االداء السيشي لمسخاجع الخارجيسعيات السيشية والجامعات الفمدظيشية في تحدين مجاالت مداىسة الج .42
 .2227، تشسية الخافجين
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، مجمة تشسية االستفادة من التجخبة السرخيةالحاجة الى التهافق مع معاييخ االبالغ السالي الجولية مع  .43
 .2227،الخافجين

، مجمة جاالت مداىسة السخاجع الخارجيفي عسمية السخاجعة ومالسذاكل الشاجسة عن انعجاـ العيشة االحرائية  .44
 .2227، تشسية الخافجين

 2227تقهيم الجليل السحاسبي لحدابات الجولة ، مجمة تشسية الخافجين ،  .45

تقييم أداء السرارؼ التجارية باستخجاـ ندب الديهلة والخبحية بالتظبيق عمى مرخؼ السهصل ، مجمة تشسية  .46
 2226الخافجين ، 

 .2226، ، مجمة تشسية الخافجينمفة الشتاج في مارشية التخبيةاس تكقي .47

 .2226، الثابتة وفقا لمكيسة العادلة اعادة تقهيم السهجهدات .48

 .2226، تكامل نغاـ السعمهمات السحاسبي اىسية اعجاد قائسة التجفق الشقجي في .49

 .2226، عجة االدارة في اتخاذ قخاراتياقياس وتحميل كمفة الشهعية لسدا .52

 .JIT ،2226قياس تكمفة السخدوف من السهاد االولية باستخجاـ  .51

 .2226 ،، مجمة تشسية الخافجين خالقيات ميشة السحاسبة في العخاؽالتحجيات التي تهاجو تظبيق ا .52

 .2226، مرخؼ السهصلعمى  بالتظبيقتقييم اداء السرارؼ التجارية باستخجاـ ندب الديهلة والخبحية  .53

 .2225 مجمة تشسية الخافجين ،  ،بية في تقييم اداء السدتذفياتحاساستخجاـ االدوات الس .54

مجمة تشسية  ،خمية عمى عسل السخاجع الخارجيانغسة الخقابة الجاخمية عمى عسل السخاجع الخارجي والجا تأثيخمجى  .55
 .2225 الخافجين ،

مجمة  ،مهمات السحاسبيةلمسعمتظمبات تظهيخ نغم السعمهمات في الهحجات االقترادية من خالؿ الشغاـ الستكامل  .56
 .2225 بحهث مدتقبمية،

مجمة تشسية  ،عسل االلبدة الهالدية في السهصلة الخاصة بعشرخ السهاد في مسجيدراسة تحميمية لمسجسهعة السدت .57
 .2225 الخافجين ،

جمة تشسية م ،لي لعيشة من الذخكات السداىسةاستخجاـ البيانات والسؤرشخات السالية في تقهيم كفاءة االداء السا .58
 .2225 الخافجين، 

 الكتب التي قام بتقويمها .أربعة عذر

 2211، ىيئة التعميم التقشي، السحاسبة الستخررة .1

 2216دراسات في السحاسبة الستهسظة، جامعة التشسية البذخية، حكهمة اقميم كهردستاف،  .2

  2217اساسيات السحاسبة اإلدارية، جامعة التشسية البذخية ،  .3
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 التي ناقذها او قومها علميا:واالطاريح ائل الماجدتير رس .خمدة عذر

اثخ اإلفراح االختياري في تقييم األداء السالي لسشغسات االعساؿ دراسة تظبيكية عمى السرارؼ السجرجة في  .1
 22212سهؽ العخاؽ لألوراؽ السالية لمظالبة ياسسين اكـخ سميم ، جامعة صالح الجين 

داء في الهحجات الرشاعية / دراسة حالة لمظالبة رفل رعج رشاكخ، جامعة لتحدين األ PFABCإمكانية تظبيق  .2
 2222السهصل ،

لمظالب سيدار  انعكاسات قخار تبشي معاييخ اإلبالغ السالي الجولية عمى متظمبات التعميم السحاسبي الجامعي .3
 2222، جامعة دىهؾ، صالح عبج هللا

تثسخين بعج تحجيج االحجاث الالحقة لمظالبة ريم حدين ناصخ، اإلفراح مقابل االعتخاؼ وتاثيخه عمى قخارات السد .4
 2222الجامعة العخاقية، 

 2222تأثيخ تبشي معاييخ الحهكسة اإلسالمية في تحدين كفاءة السرارؼ العخاقية اإلسالمية، الجامعة العخاقية، .5

خ االنتهساي لمظالبة جشاف دمحم بة البيئية وفق معايياقالسالية االتحادي في مسارسة الخ  تفعيل دور ديهاف الخقابة .6
  2222صالح خزخ، جامعة السهصل، 

دور الهعي التكاليفي في زيادة فاعمية نغاـ الخقابة الجاخمية دراسة في عيشة من السشغسات في محافغتي نيشهى  .7
 2218واربيل لمظالب فخاس جساؿ زكي ، جامعة السهصل ، 

دراسة ميجانية في السجيخية العامة لتخبية نيشهى  –هحجات الحكهمية دور الخقابة الجاخمية في ضبط تشفيح السهازنة لم .8
 2217جامعة السهصل،  لمظالب ضياء ندار ذنهف،

استخجاـ أدوات السحاسبة اإلدارية الحجيثة السالئسة لمتظبيق في القظاع الرحي دراسة حالة في مدتذفى الدالـ  .9
 2217،  في السهصل لمظالب سيف سعج عبج الجميل ، جامعة السهصل

 2217دور مجاخل السحاسبة اإلدارية السعاصخة في تقهيم األداء، جامعة التشسية البذخية  .12

 2217، جامعة التشسية البذخية ،مجى كفاية التقاريخ السالية كستظمبات التحاسب الزخيبي .11

 2217مجى مهاكبة ميشة السحاسبة والتجقيق لتجاعيات االزمة السالية، جامعة التشسية البذخية ، .12

الجور السحاسبي لتقييم أداء السشذأت الفشجقية باستخجاـ بظاقة األداء الستهازف، دراسة تظبيكية عمى فشجؽ نيشهى  .13
 2217حسيج سميساف ،  الجولي ، سامي

دراسة تحميمية  1تحميل مدتهى التداـ السرارؼ اإلسالمية العخاقية واالردنية بستظمبات السعيار اإلسالمي رقم  .14
رارؼ السجرجة في سهؽ العخاؽ وسهؽ األردف لألوراؽ السالية، بحث دبمـه عالي ، دمحم أنهر عمى عيشة من الس

  2217عبج الشافع االعخجي ، 
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دور محاسبة اإلنجاز في تفعيل اىجاؼ أنغسة التكاليف في عل أنغسة اإلنتاج الحجيثة بالتظبيق عمى الذخكة  .15
 2215لمظالب احسج دمحم عمي ، جامعة السهصل ،  العامة لرشاعة االدوية والسدتمدمات الظبية في نيشهى

الخقابة ودورىا في تحليل معهقات االستثسار في السشاطق الحخة ، بحث دبمـه عالي لمظالب محسهد سمظاف حدين  .16
 ،2213 

العهامل الحخجة في تمكؤ تشفيح السذاريع في محافغة نيشهى ، بحث دبمـه عالي لمظالبة بيجاء تحدين يهنذ ،  .17
2213 

 2213ع التجقيق الجاخمي في رئاسة جامعة السهصل وافاؽ تظهيخه ، بحث دبمـه عالي ، اسيل مثشى احسج ، واق .18

دراسة حالة كمية الريجلة في جامعة  -دور تكامل أجيدة الخقابة السالية والتجقيق الجاخمي في تحدين جهدة التجقيق .19
 .2213رشيساء سعج هللا عمي، دبمـه عالي لمظالبة السهصل، بحث 

مجخل محاسبي مقتخح لمتحاسب الزخيبي في بيئة التجارة االلكتخونية، دراسة حالة الييئة العامة لمزخائب/ فخع  .22
 .2213عمي طالؿ محسهد، ماجدتيخ لمظالب نيشهى، رسالة 

االنجماج االستخاتيجي لسكاتب ورشخكات التجقيق الخاصة وانعكاساتيا في جهدة األداء السيشي/ دراسة ميجانية في  .21
 .2213، جامعة دىهؾ  تهرين نبيل عبج الخحسنماجدتيخ لمظالبة  رسالة يم كهردستاف،إقم

مجاخل تقييم األصهؿ في عل تعجد السفاليم السحاسبية وانعكاساتيا عمى جهدة اإلبالغ السالي ، رسالة ماجدتيخ،  .22
 2213جامعة بغجاد ، 

، صالح ىادي دمحم الخالجي،أطخوحة اؿ الساليمقتخح لمسحاسبة القزائية ودورىا في اكتذاؼ عسميات االحتي إطار .23
2212. 

، رشيالف دمحم باقخ رسالة، كياس السحاسبي واإلبالغ الساليدور استخجاـ الشغاـ السحاسبي االلكتخوني في جهدة ال .24
 .2212، جامعة دىهؾ

 رسالة ،قابة الساليةعية في ديهاف الخ دراسة استظال ػػفي دعم اداء السجققين الخارجيين استخجاـ الشغم الخبيخة  أثخ .25
 .2212،جاسم دمحم حده

تقهيم إعادة ىشجسة العسميات السحاسبية باستخجاـ الحاسهب ، بحث دبمـه عالي لمظالب ميجي احسج إسساعيل ،  .26
2212 

فجهة التهقعات السحاسبية وتاثيخىا في سمهؾ السدتفيجين ، رسالة ماجدتيخ لمظالب سفخ حدن إسساعيل ، جامعة  .27
 2229دىهؾ، 

خالج بحث دبمـه عالي لمظالب ،معمهمات الجبايات السخورية / انسهذج مقتخح لسجيخية مخور محافغة نيشهى نغم .28
 .2228، حامج نعساف

 2228الشغخة التقهيسية لشغاـ الخواتب العخاقي بحث دبمـه عالي لمظالبة ضحى مشحر زكي ،  .29
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لخارجي ، رسالة معيج عخبي لمظالب دمحم عبج قياس األىسية الشدبية وعالقاتيا بسخاطخ التجقيق في عسل السجقق ا .32
 2228الفتاح حسهدي ، 

 .2228، رشميخ عبج الخحسن ررشيج رسالة، الستهازنةاألداء ـ بظاقة تقييم باستخجا االستخاتيجيتقهيم االداء  .31

 .2226، وعج حدين رشالشماجدتيخ لمظالب  رسالة، سحاسبي لمسرارؼ التجارية الخاصةتقهيم الشغاـ ال .32

،ميشج خالج حسجوف معيج عخبي لمظالب  رسالة، مالي الكتخوني لذخكة الدرقاء نتاـ محاسبي ترسيم نغ .33
 2226. 

 .2226،ىيثم ىارشم قاسمماجدتيخ لمظالب  رسالة، س واالفراح عن السمكية السعخفيةالسذاكل السحاسبية في الكيا .34

 .2225إبخاليم، مشيب  انعممعيج عخبي لمظالب  رسالة، ييم االداء في الخقابة الساليةاستخجاـ تق .35

 الترقيات العلمية لتدريدين في جامعات عراقية .ستة عذر

  32/4/2213في  915جامعة صالح الجين رقم الكتاب  .1

 22/7/2212في  117الجامعة السدتشرخية التخقية الى لقب مجرس رقم الكتاب  .2

 11/9/2226في  145جامعة صالح الجين التخقية الى مختبة مجرس رقم الكتاب  .3

 7/9/2226في  142امعة صالح الجين التخقية الى مختبة مجرس رقم الكتاب ج .4

 22/11/2227في  25/22/27جامعة دىهؾ التخقية الى درجة مجرس رقم الكتاب  .5

 8/6/2228س في  83جامعة االنبار التخقية الى درجة أستاذ مداعج رقم الكتاب  .6

 25/2/2212لكتاب بال في ذ مداعج رقم ااالتخقية الى مختبة است جامعة صالح الجين .7

 عليها: أشرفاطاريح الدكتوراه ورسائل الماجدتير التي  .سبعة عذر

 اطاريح الدكتوراه :  . أ

دراسة حالة، أطخوحة دكتهراه، عبج الهاحج  –تحجيج مخاطخ التجقيق باستخجاـ اساليب التشقيب عن البيانات   .1
  2222الشعيسي، 

مابين قهاعج الحهكسة واطار إدارة السخاطخ في الهحجات االقترادية تظهيخ الخقابة الجاخمية من خالؿ التكامل  .2
 .2218بج الكخيم ،تظبيكية أطخوحة دكتهراه، أرسالف إبخاليم عدراسة 

، اطخوحة دكتهراه االء عبج ذج مقتخح لبيئة العسل العخاقيةه نزج ادارة السعخفة ودورىا في تعديد جهدة التجقيق انس .3
 .2212الهاحج ذنهف، 

( في اعادة ىشجسة عسمية تحجيج اجهر مخاقبي الحدابات دراسة تظبيكية في مكاتب تجقيق ABCنغاـ ) استخجـ .4
 .2215، اطخوحة دكتهراه حدين امين بامخني، الحدابات في اقميم كخدستاف العخاؽ
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 رسائل الماجدتير والمعهد العربي . ب

والسالي حاالت دراسية لمظالبة زيشة عبج دور تجقيق االمتثاؿ في تفعيل استخاتيجات الحج من الفداد اإلداري  .1
 2222الدتار جبخ ، 

في متحف آثار السهصل ، رسالة  –دراسة تظبيكية  –إطار مقتخح لمكياس واالفراح عن السهجهدات التخاثية  .2
 .2219ماجدتيخ ، غادة يهنذ ىادي ، 

ثسارية دراسة ميجاني في محافغة استخجاـ الذبكات العربية ألغخاض السحاسبة اإلدارية في تخرشيج القخارات االست .3
 2219نيشهى لمظالبة دعاء ادريذ يهنذ، جامعة السهصل ، 

إطار مقتخح لمسعالجات السحاسبية لمشذاط الفشجقي الدياحي باستخجاـ تقشية السعمهمات: دراسة في فشجؽ نيشهى  .4
 .2217الجولي ،رسالة ماجدتيخ، فائد حاـز أحسج العبيجي ،

ى أساس األنذظة دراسة تظبيكية في جامعة السهصل رسالة ماجدتيخ لمظالب سعجي اطار مقتخح لمسهازنة عم .5
 2214صالح عمي، 

رسالة معيج عخبي لمظالب عسخ دمحم طاىخ  مخاقب الحدابات نظاؽ مدؤوليةوانعكاساتيا عمى ات السعمهمات يتقش .6
 2213الدبيجي، 

 .2212بية، رسالة ماجدتيخ لمظالب دمحم حسيج، أثخ السعاييخ السحاسبية االسالمية عمى جهدة السعمهمات السحاس .7

تقهيم األداء االستخاتيجي باستخجاـ بظاقة تقييم األداء الستهازف لمهحجات الحكهمية لمظالب نفيل عادؿ نجم عبه  .8
 2229رسالة معيج عخبي ، 

 .2228مدؤولية السحاسبة والسجقق في التشبؤ بفذل الذخكات، رسالة ماجدتيخ لمظالب سيف ىيثم،  .9

 .2227، رسالة ماجدتيخ لمظالب طارؽ عبج هللا، بشاء نغاـ السعمهمات السحاسبية السالي باستخجاـ الحاسهب .12

اجخاءات تجقيق نغاـ السعمهمات السحاسبية باستخجاـ الحاسهب، رسالة معيج عخبي لمظالب سيف عبج الخزاؽ،  .11
2227. 

 رسائل الدبلوم العالي  . ت

ؼ االستخاتيجية في الهحجات الحكهمية دراسة تحميمية في السجيخية العامة دور التجقيق اإلداري في تحقيق األىجا .1
 2222لمتخبية في محافغة نيشهى لمظالب دمحم حسج دمحم ، جامعة السهصل ، 

مجى مالئسة الشغاـ السحاسبي الحكهمي العساؿ مجيخية خديشة محافغة نيشهى لمظالب امجج يهنذ محسهد عبهش  .2
 2219، جامعة السهصل ، 

خجاـ الذبكات العربية في تحجيج مخاطخ التجقيق تظبيقا في ديهاف الخقابة السالية لمظالب انسار ىاني دمحم ، است .3
 2219جامعة السهصل ، 
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مخاطخ التجقيق واالىسية الشدبية واثخىسا عمى عسمية التجقيق لمظالبة زيشب خميل إبخاليم ، جامعة السهصل،  .4
2218 

،  –دراسة ميجانية  –تقاء بالتجريب السيشي تعديد جهدة التجقيق من خالؿ االر  .5 في دائخة ماء نيشهى، رسالة دبمـه
 2217سيى سالم صابخ،

إمكانية تظبيق فحص الشغيخ في جهدة تجقيق حدابات ديهاف الخقابة السالية في العخاؽ، بحث دبمـه عالي لمظالب  .6
 .2213ندار دمحم عبجو، 

تظبيكية في بمجية السهصل، بحث دبمـه عالي لمظالب االرقم دمحم  إطار مقتخح لتظبيق السهازنة بالسذاركة دراسة .7
 .2213سعيج، 

 البحوث المنذورة .ثمانية عذر

في عل جائحة مهرونا     IFRS16السعالجات السحاسبية لعقهد االيجار بسهجب معيار اإلبالغ السالي الجولي  .1
 2221، دراسة استظالعية الراء عيشة من االكاديسين والسيشين

مالءمة السعالجات السحاسبية الهاردة في الشغاـ السحاسبي السهحج لمتعامل مع متظمبات اإلجخاءات الخاصة  مجى .2
 2221في عل األوبئة والجهائح دراسة تحميمية استظالعية الراء عيشة من االكاديسين والسيشين ، 

صل ، مجمة تشسية الخافجين العجد اطار عسل مقتخح لمكياس واالفراح عن السهجهدات التخاثية في متحف اثار السه  .3
  12/5/2222في  95

في  92استخاتيجيات الحج من الفداد اإلداري والسالي بهساطة تجقيق االمتثاؿ ، مجمة تشسية الخافجين بالعجد  .4
5/4/2222  

 2222في  84/2مجمة الجامعة العخاقية، بالعجد  VBAتظهيخ أسمهب اعجاد مهازنة البخامج واألداء باستخجاـ  .5

 2222في  84/1هذج مقتخح لتظبيق السهازنة السدتسخة باستخجاـ بخنامج اكدل ، مجمة الجامعة العخاقية بالعجد ن .6

 2219في  51استخجاـ الذبكات العربية في تخرشيج القخارات االستثسارية ، مجمة جامعة تكخيت بالعجد  .7

ـه االقترادية لجامعة بغجاد بالعجد التشقيب السحاسبي عن البيانات باستخجاـ الذبكات العربية ، مجمة العم .8
 2218في  1445

تظهيخ أسمهب اعجاد السهازنة في قظاع البمجيات من خالؿ تظبيق السهازنة بالسذاركة :دراسة تظبيكية في بمجية  .9
 . 2/4/2218في  1257السهصل ، ج ـ 

ية : دراسة تظبيكية في جامعة اعتساد مبادئ الكيادة الخرشيجة في تظهيخ أسمهب أعجاد السهازنة في الهحجات الحكهم .12
 . 2/4/2218في  1257، ج ـ السهصل 
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في  1257تظهيخ أسمهب عسل ديهاف الخقابة السالية االتحادي في العخاؽ من خالؿ تظبيق فحص الشغيخ ، ج ـ  .11
2/4/2218 . 

االقترادية /  تظهيخ الخقابة الجاخمية من خالؿ التكامل مابين قهاعج الحهكسة واطار إدارة السخاطخ في الهحجات .12
 . 2/4/2218في  1257دراسة تظبيكية ج ـ 

استثسار دور السجقق القزائي في مهاجية حاالت الفداد السالي واإلداري في العخاؽ دراسة الجور والتأثيخ ،  .13
 .29/3/2218ع في /ـ.122

ي السؤتسخ العمسي دور ميشة السحاسبة في تجشب االزمات االقترادية دراسة استظالعية القتراد إقميم كخدستاف ف .14
 .12/4/2217الجولي الخابع ، جامعة التشسية البذخية في 

دور معاييخ اإلبالغ السالي في االزمات االقترادية : دراسة استظالعية القتراد إقميم كخدستاف في السؤتسخ  .15
 .26/3/2217في  1588العمسي الجولي الخابع ، جامعة نهروز ،

تفعيل التشسية السدتجامة باستخجاـ الذبكات العربية في جامعة صالح تعديد دور السعمهمات السحاسبية في  .16
 . 22/1/2217في  12الجين مج /د.ـ/

في إقميم كخدستاف العخاؽ  -دراسة استظالعية–االرتقاء بالتجريب السيشي ودوره في تعديد الثقة بسيشة السحاسبة  .17
 . 2217ح في 2/ح/1/1/9

 1/4/2214في  13، جامعة القادسية ، متظمبات سهؽ العسل الشزج السعخفي لسجقق الحدابات ودوره في .18

 24/4/2214في  1621 دور السعمهمات السحاسبية في تحقيق ريادة االعساؿ في السشذاءات الرغيخة، جامعة كخبالء، .19

 5/6/2214في  182ـ /إمكانية تظبيق السهازنة عمى أساس األنذظة في جامعة السهصل، مجمة بحهث مدتقبمية ،  .22

، جامعة كخبالء، السؤتسخ ارة السعخفة ودوره في تحدين جهدة أداء مخاقب الحدابات انسهذج مقتخح لمشزجنزج إد .21
 16/4/2213في  1159،الخامذ

جامعة مية عمى مكاتب التجقيق في العخاؽ، دور تقشيات السعمهمات في تعديد كفاءة وجهدة التجقيق: دراسة تحمي .22
 17/4/2213في   4/5العمـه اإلسالمية ، األردف 

استخاتيجية التجريب والتظهيخ ودورىا في تشسية الشزج السعخفي لجى السجقق/ دراسة تحميمية عمى مكاتب التجقيق  .23
 .27/5/2213في  755، ، مجمة تشسية الخافجين في العخاؽ/ جامعة السهصل

ضمة بين السذاريع تفعيل دور السعمهمات السحاسبية في تحقيق التشسية االقترادية من خالؿ تخرشيج قخار السفا .24
 12/5/2213في  195، مجمة تشسية الخافجين االستثسارية في عل القيهد الستعجدة )دراسة حالة(

، العخاؽ الحدابات فيدور تقشيات السعمهمات في الحج من فجهة السعقهلية والسدؤولية القانهنية لسيشة تجقيق  .25
 .السؤتسخ الثاني عذخ /الجامعة السدتشرخية
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مجمة تشسية الخافجين  ،السحاسبة والسخاجعة ودورىا في استخاتيجيات الحج من الفداد اإلداري أخالقيات ميشة  .26
 .9/2/2211في  111، /جامعة السهصل

في  338، مجمة تشسية الخافجين /جامعة السهصل /العخاؽ،التجارة االلكتخونية عمى مقهمات الشغاـ السحاسبي أثخ .27
25/6/2212. 

مجمة تشسية الخافجين ،بفذل الذخكات السداىسة الرشاعية العخاقية التشبؤلي في استخجاـ أساليب التحميل السا .28
 .12/5/2212في  122، /جامعة السهصل

 .22/5/2227في  257، مجمة تشسية الخافجين /جامعة السهصل /العخاؽ اإلبجاعية،السفاليسي لمسحاسبة  اإلطار .29

مجمة ، عمسي لخجمة التشسية االقترادية في الجوؿ الشاميةاىسية التكامل بين السيشة والتعميم السحاسبي والبحث ال .32
 .6/5/2224في  267، دراسات مدتقبمية /العخاؽ

 .27/11/2224في  514، مجمة دراسات مدتقبمية /العخاؽ،اعجاد السهازنات التخظيظية باستخجاـ الحاسهب .31

  .ة / تعد / اليسنمؤتسخ تقهيم اداء الجامعات اليسشي، تظهيخ اسمهب اعجاد السهازنة الجامعية .32

  مؤتسخ الحج من الفداد االداري/ لبشاف اإلداري، دور نغم الخقابة الجاخمية في الحج من الفداد  .33

 14/12/2223في  562، مجمة دراسات مدتقبمية /العخاؽ،دور التقاريخ السالية في زيادة كفاءة االسهاؽ السالية .34

تسخ البحث العمسي والتظهيخ التكشهلهجي في العالم العخبي مؤ  ،الحمقات السفقهدة في عسمية اعجاد البحث العمسي .35
 .24/3/2222في  astp053،/الذارقة االمارات العخبية

في  6، مخكد البحهث العمـه االقترادية / ليبيا،تظهيخ مقهمات الشغاـ السحاسبي في رشخكات السقاوالت .36
1/3/2221. 

مجمة  ،مة التشسية االقترادية في الجوؿ الشاميةاىسية السعمهمات السحاسبية ومقهمات تظهيخ السحاسبة لخج .37
 .4/9/1999في  9/3/3/3658األردف، دراسات / الجامعة االردنية / 

، مجمة تشسية الخافجين /جامعة السهصل /العخاؽ تحجيج السعالجات السحاسبية لمتغييخات في الظخؽ والسبادي .38
 .18/12/1997في  659/483

 672/484، مجمة تشسية الخافجين /جامعة السهصل /العخاؽ ،السرخؼ تظهيخ اسمهب اعجاد كذف حداب جاري  .39
 .32/12/1997في 

في  412/396، اعجاد قائسة تجفق االمهاؿ في عل ارتفاع االسعار مجمة تشسية الخافجين /جامعة السهصل /العخاؽ .42
23/3/1996. 

 .25/9/1995في  71 ،حاسبين العخبالسؤتسخ العارشخ لمس األسعار،اعجاد القهائم السالية السؤقتة في عل ارتفاع  .41

 .9/5/1995في  18،السؤتسخ العارشخ لمسحاسبين العخب األسعار،تقييم مذخوعات االستثسار في عل ارتفاع  .42
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 25/153، مجمة تشسية الخافجين /جامعة السهصل /العخاؽ ،مذاكل االلتداـ بقهاعج سمهؾ ميشة السحاسبة والتجقيق .43
 .27/5/1995في

 ر والتقدير:كتب الذك .تدعة عذر

 2222لسشتدبي الجامعة كافة بشاء عمى كتاب من الهزيخ ، رئيذ الجامعة ،  .1

 2219العسل في لجشة السقخرات السخكدية ، رئيذ الجامعة ،  .2

 2219لتقييم بحهث ، رئيذ جامعة الحسجانية ،  .3

 2219الجامعة ،  لمعسل في لجشة التجقيق والسرادقة لمستقجمين لبخنامج تظهيخ السالكات التجريدية ، رئيذ .4

 . 2218الكيادة الخرشيجة واإلصالح االقترادي( ،االسياـ الفاعل في مؤتسخ في مؤتسخ ) .5

تثسين الجور الهطشي في خجمة السديخة العمسية والتهاجج الذجاع في مقخ الجامعة والحفاظ عمى مستمكاتيا وخديشيا  .6
 . 2218العمسي ، 

 . 12/11/2216في  2285الجيهد السبحولة في العسل ر/ .7

 . 9/3/2216في  9/12/673الجيهد السبحولة في العسل  .8

 9/3/2216في  9/12/673الجيهد السبحولة في العسل  .9

 5/5/2214في  9/3/3626السذاركة في إقامة معخض الكمية ضسن احتفاالت يـه الجامعة  .12

 25/5/2214في  255الجيهد السبحولة واإلخالص بالعسل من رئيذ مجمذ السحافغة بخقم  .11

امعة ل في لجاف اختبار كفاءة الحاسهب لمظمبة الستقجمين لمجراسات العميا في الكميات والسخاكد التابعة لجالعس .12
 .26/1/2214في  9/12/1783السهصل، 

  16/1/2214في  422/496رشكخ عمى اىجاء كتب الى جامعة بغجاد من عسيج كمية اإلدارة واالقتراد بخقم  .13

 9/3/1488واـ الكامل خالؿ العظمة الخبيعية، والج 2214-2213لجراسي متابعة امتحانات نرف الدشة لمعاـ ا .14
 13/2/2213في 

 .17/5/2213في  رشيادة تقجيخية، كمية االدارة واالقتراد /الجامعة السدتشرخية مذاركة بسؤتسخ .15

ي مع مذاركة بالسؤتسخ العمسي الجولي الخامذ بعشهاف التؤامة السعخفية لمتحجيث اإلداري والسالي واالقتراد .16
 .2213السجتسع لعاـ 

 .28/5/2213في  9/3/4396، 2213-2212اعجاد دليل الكمية لمعاـ الجراسي  .17

مذاركة بالسؤتسخ العمسي الدادس بعشهاف تحجيات عسل السشغسات العخاقية في عل متظمبات البشى التحتية  .18
 22/8/2213في  9/12/17112، والتشسية االقترادية في كمية اإلدارة واالقتراد
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يائية الرشخاؼ عمى االمتحاف السخكدي وامتحاف الكفاءة العمسية لظبة كمية الحجباء الجامعة في االمتحانات الشا .19
 3/12/2213في  1288( بخقم 2212/2213لمعاـ الجراسي )

في  9/3/7741، متابعة تعميق لهحة اإلعالنات الكيخبائية لالقداـ العمسية والعسادة، كمية اإلدارة واالقتراد  .22
7/12/2212. 

 9/4/2213في  9/3/3272، اصجار دليل السؤرشخات الكسية النذظة كمية اإلدارة واالقتراد  .21

 .13/2/2213في  9/3/1488بخقم  2212/2213استكساؿ استعجادات امتحاف نرف الدشة لمعاـ الجراسي  .22

من  السهصل،في جامعة  2212 لدشة 81لجشة مذكمة لبياف مجى رشسهؿ التجريديين بقخار مجمذ الهزراء رقم  .23
  16/9/2212في  9/12/22153 مداعج رئيذ الجامعة ، 

 19/6/2212في  3/2/156اىجاء كتب لجامعة دىهؾ،  .24

 6/6/2211في  2/1/1/1332ىيئة استثسار نيشهى في انجاز بخنامج الخواتب الكتخونيا،  عالتعاوف م .25

  كمية االدارة واالقتراد، تحجيث مشغهمة رواتب لكمية االدارة واالقتراد .26

 .كمية االدارة واالقتراد، اعجاد االطاريح ورسائل الساجدتيخ ألسمهباقتخاح  .27

 .2211انجاز بخنامج الخواتب الكتخونيا في ىيئة استثسار نيشهى لعاـ  .28

 .5/8/2228في  3148، ب ت/وزيخ التعميم العالي،تجريب عمى مشغهمة القبهؿ السخكدي لمجراسات العميا .29

في  12673/12/9، رئيذ جامعة السهصل،ي الجولة عمى الحاسهبتييئة بيانات نغاـ احراء مهعف .32
21/8/2228. 

 .18/6/2227في  9/3/42227،عسيج كمية االدارة واالقتراد،  2227االداء الستسيد خالؿ عاـ  .31

 .17/9/2227في  858/8/9، عسيج كمية العمـه الدياسية، تجريب مهعفين عمى استخجاـ نغاـ المجشة االمتحانية .32

وزيخ التعميم ،ساؿ قدم الحدابات وبخامج اخخى في الجائخة االدارية والقانهنية في وزارة التعميم العالي استكساؿ اع .33
 .13/3/2226في  5432، العالي

 .8/5/2226في  443، السكتبةالسخكدية/ جامعة السهصل ،ترسيم نغاـ رواتب وتجريب السشتدبين .34

 .5/8/2226في  9/3/1847، خبيةعسيج كمية الت ،ترسيم نغاـ رواتب وتجريب السشتدبين .35

 .5/8/2226في  9/12/1928، عسيج كمية اليشجسة، عسل بخنامج مهحج لمخواتب وفتح دورة تجريبية لمسشتدبين .36

 .24/5/2226في  2188ـ، عسيج كمية العمه ، ترسيم نغاـ حجيث عمى الحاسهب .37

 .7/4/2226في  9/12/11297، رئيدجامعة السهصل، تظهيخ وحجة حدابات الجامعة وتجريب مشتدبييا .38

في  9/3/8787، عسيج كمية االدارة واالقترادالسجمة، ترسيم مهقع مجمة تشسية الخافجين وترسيم غالؼ  .39
8/9/2226. 



 2221/ 1/2  الديرة الذاتية للدكتور: وحيد محمود رمو 

 

 22من  22الرفحة 

 

 .3/9/2225في  122، عسيج كمية الحجباء الجامعة، اىجاء كتب لسكتبة الكمية .42

 .23/3/2225في  151، ةعسيج كمية الحجباء الجامع، ة الكميةيتسيد في االداء في لجشة تشفيح ابش .41

 .6/6/2225في  9/3/2328، عسيج كمية االدارة واالقتراد، اىجاء كتب لسكتبة الكمية .42

 .3/8/2224في  142، عسيج كمية الحجباء الجامعة، جيهد متسيدة في ادارة قدم ادارة االعساؿ .43

 .7/7/2222في  بال عسيج كمية العمـه االدارية / جامعة حزخمهت جيهد متسيدة خالؿ العاـ الجراسي .44

 .2/12/2222في  رشيادة تقجيخية السخكد العالي لمسين الذاممة ليبيا/ درنة، الجيهد الستسيدة خالؿ العاـ الجراسي .45

 .7/1/1999في  رشيادة تقجيخية ،كمية االقتراد / جامعة عسخ السختار، يهد الستسيدة خالؿ العاـ الجراسيالج .46

 .29/4/1997في 717 ،عسيج كمية الحجباء الجامعة، عمى السعارض الخاصة بيـه الكمية االرشخاؼ .47

 

    


