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الدرجة
العلمية
بكالوريوس

الجامعة

الكــليــــة

التاريخ

جامعة الموصل

كلية اإلدارة واالقتصاد

2002

الماجستير

جامعة الموصل

كلية اإلدارة واالقتصاد

2007

الدكتوراه

جامعة الموصل

كلية اإلدارة واالقتصاد

2013

أخرى

ثانيا ا :التدرج الوظيفي

ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

معاون محاسب

كلية اإلدارة واالقتصاد

2005 -2003

2

مسؤولة وحدة االعالم والعالقات
العامة

كلية اإلدارة واالقتصاد

2009 -2008

3

معاون مسؤول شعبة ضمان
الجودة وتقويم االداء الجامعي

كلية اإلدارة واالقتصاد

2013 -2011

4

مسؤولة الشؤون العلمية

كلية اإلدارة واالقتصاد

 -2019لحد االن
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ثالثا ا :التدريس الجامعي
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من – الى

1

كلية اإلدارة واالقتصاد

جامعة الموصل

 -2003لحد االن

رابعا ا :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

نظم المعلومات اإلدارية

مبادئ محاسبة

2003

2

إدارة االعمال

تكاليف

2004

3

المحاسبة

تكاليف متقدمة ونظم معلومات محاسبية

2008

4

المحاسبة

قراءات محاسبية ومراسالت E
وأصول بحث

2009

5

مالية ومصرفية

تدقيق ورقابة

2011

6

المحاسبة

قراءات محاسبية ومراسالت E

2014

7

المحاسبة

أصول البحث العلمي /دبلوم عالي

2014

8

المحاسبة

قراءات محاسبية ومراسالت E
والتدقيق والرقابة

2017

9

المحاسبة

تحليل قوائم مالية E

2018

10

المحاسبة

قراءات محاسبية ومراسالت E

2018

11

المحاسبة

محاسبة المنشآت مالية

2019

12

المحاسبة

التدقيق والرقابة الداخلية/دبلوم عالي

2019

13

المحاسبة

محاسبة مصادر طبيعية

2019
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14

المالية والمصرفية

تدقيق ورقابة

2020

15

المحاسبة

تدقيق حكومي /دبلوم عالي

2020

16

المحاسبة

تدقيق نظم معلومات محاسبة /دبلوم عالي

2020

17

المحاسبة

حلقات نقاشية/دكتوراه

2020

18

المحاسبة

اخالقيات بحث علمي

2021

19

المحاسبة

اخالقيات بحث علمي/دبلوم

2021

20

المحاسبة

اخالقيات بحث علمي/ماجستير

2021

21

المحاسبة

محاسبة المصادر الطبيعية

2021

خامساا( :اطروحات الدكتوراه ،رسائل الماجستير) التي أشرفت عليها
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

قياس أداء وحدات التدقيق الداخلي

1

وفقاً لمكونات الرقابة الداخلية إلطار

دبلوم عالي /المحاسبة

2019

 :COSOدراسة مقارنة
مدى توافر مبادئ الثقة في نظم

2

المعلومات المحاسبية اإللكترونية:
دراسة تحليلية لعينة من مصارف

دبلوم عالي /المحاسبة

2020

محافظة نينوى

تأثير التدقيق المشترك في تعزيز

3

فاعلية التدقيق الخارجي

( دراسة استطالعية لمراقبي

الحسابات المستقلين في العراق )

ماجستير/المحاسبة

2021
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كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
مدى االستفادة من التخصصات

4

المهنية لفرق العمل التدقيقية لتعزيز
السمعة المهنية لمكاتب التدقيق -

ماجستير/المحاسبة

2021

دراسة تحليلية

سادساا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها
ت
1

العنوان
المؤتمر العلمي األول "دور االمكانات

السنــة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

2009

جامعة تكريت /العراق

بحثبوستر
( بحث /

الذاتية في تعزيز التنمية الشاملة"

حضور)
المؤتمر العلمي السنوي الثاني "السبل

2

االدارية والمالية للنهوض بالمشاريع

2010

جامعة الموصل /العراق

بحث

الصغيرة وحاضنات االعمال في
محافظة نينوى
المؤتمر العلمي الدولي الخامس

3

"التوأمة المعرفية للتحديث االداري

2013

جامعة كربالء /العراق

بحث

والمالي واالقتصادي مع المجتمع"
المؤتمر العلمي الدولي الثاني "دور

4

التميز والريادة في تفوق منظمات
االعمال"

2013

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية /األردن

بحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
المؤتمر العلمي السابع "مظاهر الفساد

5

وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية

2013

جامعة البصرة /العراق

بحث

وسبل معالجتها في العراق"

6

وقائع المؤتمر العلمي االول لجامعة

2014

التنمية البشرية،

العراق

المؤتمر العلمي الثالث "نحو جودة

7

البرامج االكاديمية وتعزيز دور الجامعة

جامعة التنمية البشرية/

بحث

2014

جامعة حضر موت/

بحث

اليمن

في خدمة المجتمع"

8

المؤتمر العلمي الثالث

2014

جامعة نوروز /دهوك

بحث

9

المؤتمر العلمي الثالث "التعليم

2014

جامعة القادسية /العراق

بحث

الجامعي وتحديات سوق العمل"

10

المؤتمر العلمي الثالث "الحاكمية

2014

جامعة عجلون /األردن

بحث

والفساد االداري والمالية"
المؤتمر الدولي الثاني "المالية

11

االسالمية والتنمية االقتصادية

2014

المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم

12

جامعة العربي بن

2017

مهيدي ام البواقي/

التيسير " االتجاهات الحديثة في
المحاسبة  -مقاربات علمية وعملية"

بحث

السويسي /المغرب

واالجتماعية :أي افاق"

االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم

جامعة محمد الخامس

الجزائر

بحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة

13

واالقتصاد جامعة تكريت " االستثمار

2018

جامعة تكريت /العراق

بحث

والتمويل في محافظة صالح الدين افاق
التطوير ومعوقات التنفيذ"

14

المؤتمر العلمي السادس لكلية االقتصاد

2018

والعلوم اإلدارية

15

المؤتمر العلمي األول /دائرة التعليم

جامعة العلوم التطبيقية/

بحث

األردن

2018

دائرة التعليم الجامعي

بحث

األهلي /بغداد /العراق

الجامعي األهلي

المؤتمر الدولي الرابع عشر سلوكيات

16

المواطنة والمسؤولية االجتماعية

2018

جامعة حسيبة بن بو

بحث

علي الشلف /الجزائر

لمنظمات االعمال في الوطن العربي
الواقع واليات التجسيد

17

المؤتمر العلمي الثالث الحكم الرشيد

2019

والتنمية المستدامة

18

المؤتمر الدولي لجودة التعليم

جامعة االنبار /كلية اإلدارة

بحث

واالقتصاد /العراق

2019

جامعة ابن زهر –اغادير/
المغرب

بحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

19

مؤتمر دور الجامعات في انجاز

2019

جامعة كربالء /العراق

بحث

البرنامج الحكومي 2018-2022

المؤتمر العلمي الدولي الثالث

20

المؤسسات وإشكاليات التنمية في

2019

جامعة المرقب /كلية

بحث

االقتصاد والتجارة /ليبيا
الدول النامية

21

مؤتمر جامعة االنيا

2019

جامعة االنيا /تركيا

بحث

22

مؤتمر جامعة العلوم اإلسالمية /األردن

2019

كلية العلوم اإلسالمية

بحث

23

مؤتمر جامعة تكريت

2020

كلية اإلدارة واالقتصاد/
جامعة تكريت

بحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

24

مؤتمر جامعة البصرة

2021

كلية اإلدارة واالقتصاد/
جامعة البصرة

سابعاً :األنشطة العلمية األخرى
داحل الكلية
عضو لجان استقبال الطلبة الجدد والمقبولين في كلية
اإلدارة واالقتصاد لألعوام الدراسية ()2006 – 2003
عضو اللجنة المركزية للحماية الذاتية في كلية االدارة
واالقتصاد 2010 -2009
عضو ومقرر اللجنة العلمية في قسم المحاسبة المالية
وتدقيق الحسابات في كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة
الموصل للفترة (.)2014 - 2013
عضو مجلس قسم المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات في
كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل للفترة (– 2013
)2017 ، 2014
عضو اللجنة المكلفة للتهيئة إلقامة المؤتمر العلمي السابع
(تطبيقات تقانة المعلومات واالتصاالت في ظل اقتصاديات
االعمال) كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل للفترة
( 26-25حزيران .)2014
عضو في اللجنة المكلفة لإلشراف على التدريب الصيفي
للفترة ( )2019 -2017
عضو لجان مناقشة دراسات عليا (دبلوم عالي) للعام
الدراسي (.)2014 – 2013
عضو لجنة إعداد المعدالت المتراكمة في قسم المحاسبة
لسنة 2018-2017
عضو اللجنة االمتحانية لقسم المحاسبة في كلية االدارة
واالقتصاد  /جامعة الموصل لألعوام الدراسية (-2008
.)2019- 2018-2017-2016-2014
عضو مجلس قسم المحاسبة في كلية االدارة واالقتصاد /
جامعة الموصل للفترة (.)2018 – 2017
عضو لجنة اعداد البطاقات الدراسية في قسم المحاسبة
لألعوام .2018 -2014

خارج الكلية

بحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
عضو اللجنة التحضيرية للندوة العلمية لقسم المحاسبة
2019
رئيس اللجنة االمتحانية للمرحلة الثالثة 2019
رئيس اللجنة االمتحانية للمرحلة الثانية 2021
رئيس لجنة التدريب الصيفي في قسم المحاسبة 2019
من األعضاء المعتمدين لإلشراف على االمتحانات
التقويمية /كلية القلم الجامعة /كركوك2019 -

ثامنا :املشروعات البحثية يف جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو تطوير التعليم

ت

أسم البحث

حمل النشر

السنة

1

استخدام معايير التعليم الدولية للمحاسبيين المهينين في
تطوير المناهج المحاسبية لمرحلة البكالوريوس في
العراق

مجلة تنمية الرافدين المجلد
( ،)32العدد ( ،)99كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة الموصل

2009

2

دور التطوير المستهدف للتعليم المحاسبي في تعميق
الصلة بين األكاديميين والمهنيين

3

دور ادارة المعرفة المحاسبية في تحقيق التميز للمشاريع
الصغيرة

4

نضج ادارة المعرفة ودوره في تحسين جودة اداء مراقب
الحسابات :أنموذج مقترح للنضج

مجلة تكريت للعلوم االدارية
واالقتصادية ،وقائع المؤتمر
العلمي األول "دور االمكانات
الذاتية في تعزيز التنمية
الشاملة"  16-15نيسان
 ،2009كلية االدارة واالقتصاد،
جامعة تكريت.
وقائع المؤتمر العلمي السنوي
الثاني "السبل االدارية والمالية
للنهوض بالمشاريع الصغيرة
وحاضنات االعمال في محافظة
نينوى"  20-19أيار ،2010
كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة
الموصل
وقائع المؤتمر العلمي الدولي
الخامس "التوأمة المعرفية
للتحديث االداري والمالي
واالقتصادي مع المجتمع" 8-7
أيار  ،2013كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة كربالء.

2009

2010

2013

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

5

دور تقنيات المعلومات في تعزيز كفاءة وجودة التدقيق

وقائع المؤتمر العلمي الدولي
الثاني "دور التميز والريادة في
تفوق منظمات االعمال" -21
 22أيار  ،2013كلية المال
العلوم
جامعة
واالعمال،
االسالمية العالمية ،عمان -
االردن.

2013

6

استقاللية المدقق ودورها في الحد من ظاهرة الفساد
المهني

وقائع المؤتمر العلمي السابع
"مظاهر الفساد وانعكاساته
االقتصادية واالجتماعية وسبل
معالجتها في العراق" 29-28
تشرين االول  ،2013كلية
االدارة واالقتصاد ،جامعة
البصرة

2013

7

قياس راس المال الفكري واثره على جودة التعليم :دراسة
تحليلية

وقائع المؤتمر العلمي االول
لجامعة التنمية البشرية2-1 ،
نيسان  ،2014جامعة التنمية
البشرية ،السليمانية  -اقليم
كوردستان

2014

8

التكامل بين ادارة المعرفة ومعايير الجودة لتلبية متطلبات
سوق العمل المحاسبي

وقائع المؤتمر العلمي الثالث
"نحو جودة البرامج االكاديمية
وتعزيز دور الجامعة في خدمة
المجتمع"  8-6نيسان ،2014
مركز التطوير االكاديمي
وضمان الجودة ،جامعة حضر
موت ،اليمن

2014

9

استراتيجيات حوكمة المؤسسات المالية والمصرفية
ودورها في دعم مناخ االستثمار المصرفي في اقليم
كوردستان :دراسة حالة في مصرف كوردستان الدولي

10

النضج المعرفي لمدققي الحسابات ودوره في دعم
متطلبات سوق العمل

وقائع المؤتمر العلمي الثالث،
 10-9نيسان  ،2014كلية
االدارة واالقتصاد ،جامعة
نوروز ،دهوك  -اقليم
كوردستان
وقائع المؤتمر العلمي الثالث
"التعليم الجامعي وتحديات
سوق العمل"  24-23نيسان
 ،2014كلية االدارة واالقتصاد،
جامعة القادسية

2014

2014

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

11

الحد من ظاهرة الفساد المالي واالداري في اطار نضج
المسؤولية القانونية لمدققي الحسابات :أنموذج مقترح

وقائع المؤتمر العلمي الثالث
"الحاكمية والفساد االداري
والمالية"  19-18تشرين
الثاني  ،2014كلية ادارة
االعمال ،جامعة عجلون ،األردن

2014

12

تطوير دور الرقابة الشرعية في المصارف االسالمية في
ظل التناغم بين المعايير الشرعية العامة والخاصة

وقائع المؤتمر الدولي الثاني
"المالية االسالمية والتنمية
االقتصادية واالجتماعية :أي
افاق"  25-24تشرين االول
 ،2014كلية العلوم القانونية
واالقتصادية واالجتماعية،
جامعة محمد الخامس
السويسي ،المغرب

2014
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انعكاسات تدقيق نظم المعلومات المحاسبية االلكترونية في
تعزيز مبدأ الشفافية في المصارف االستثمارية :دراسة
تحليلية

مجلة دراسات ادارية ،المجلد
( ،)8العدد ( ،)16كلية االدارة
واالقتصاد ،جامعة البصرة

2016
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ممارسة التدقيق المستمر وفقا ا ألنموذج القبول
التكنولوجي دراسة تحليلية لعينة من مكاتب التدقيق
العراقية

مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية /المجلد ( ،)22العدد
( ،)92كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة بغداد

2016

15

توظيف مرجعيات التدقيق الشرعي في دعم حوكمة
المصارف اإلسالمية العراقية  :دراسة تحليلية

مجلة العلوم االقتصادية
واإلدارية /المجلد ( ،)23العدد
( ،)98كلية اإلدارة واالقتصاد،
جامعة بغداد

2017
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تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وأثرها في
تعزيز عملية اإلصالح االقتصادي في العراق

المؤتمر الدولي الثالث لكلية
العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التيسير "
االتجاهات الحديثة في المحاسبة
 مقاربات علمية وعملية" 24–  25أكتوبر  2017جامعة
العربي بن مهيدي ام البواقي،
الجزائر

2017

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

17

تبني قانون  SOXوأثره في تعزيز الرقابة الداخلية للحد
من الفساد المالي في العراق

المؤتمر العلمي الثالث لكلية
اإلدارة واالقتصاد جامعة تكريت
" االستثمار والتمويل في
محافظة صالح الدين افاق
التطوير ومعوقات التنفيذ" 28
–  29أذار  2018جامعة
تكريت ،العراق

2018

18

النضج المعرفي ودوره في تحقيق التنمية البشرية:
أنموذج مقترح لمهنة التدقيق

المؤتمر العلمي السادس لكلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية للفترة
من  12-11نيسان ،2018
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،
جامعة العلوم التطبيقية ،األردن

2018

19

االلتزام بمعايير جودة التعليم المحاسبي األكاديمي
والمهني في الكليات األهلية لتلبية احتياجات سوق العمل
المحاسبي

المؤتمر العلمي األول في 9
نيسان  ،2018وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي ،دائرة
التعليم الجامعي األهلي ،بغداد،
العراق

2018

20

استثمار دور المدقق القضائي في مواجهة حاالت الفساد
المالي واإلداري في العراق :دراسة الدور والتاثير

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية
واالقتصادية /المجلد ( ،)2العدد
 ،42الجزء الثاني ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة تكريت

2018

21

التعاضد بين معايير جودة التعليم ومتطلبات المعرفة
المحاسبية لتطوير التعليم الجامعي االهلي

ندوة كلية الحدباء الجامعة "
تطوير التعليم الجامعي األهلي
في محافظة نينوى لمواجهة
التحديات الحالية في  7ايار
 ،2018كلية الحدباء الجامعة،
الموصل ،العراق

2018

22

23

النضج األخالقي ودوره في ترسيخ اخالقيات العمل
الوظيفي " مهنة التدقيق انموذجا ا

التدقيق السحابي :انموذج األلفية المعاصر لتدقيق نظم
المعلومات المحاسبية

المؤتمر الدولي الرابع عشر
سلوكيات المواطنة والمسؤولية
االجتماعية لمنظمات االعمال
في الوطن العربي الواقع واليات
التجسيد في  27نوفمبر ،جامعة
حسيبة بن بو علي الشلف،
الجزائر
مجلة تكريت للعلوم اإلدارية
واالقتصادية /العدد  ،44كلية
اإلدارة واالقتصاد ،جامعة
تكريت

2018

2018

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء

24

تعزيز كفاءة اإلفصاح المحاسبي عبر توظيف منظورات
الحكم الرشيد :دراسة استطالعية

المؤتمر العلمي الثالث /جامعة
االنبار/العراق

2019

25

النضج المعرفي لبرامج تدريب المدققين ودوره في تحقيق
جودة العمل :ممارسة فعالة

المؤتمر الدولي لجودة التعليم/
جامعة ابن زهر – أغادير/
المغرب

2019

26

سبل التناغم بين معايير التعليم المحاسبي الحكومي
واألهلي ودورها في تدعيم سوق العمل

المؤتمر الدولي الحادي عشر
لكلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة
كربالء

2019

27

استراتيجيات مقترحة لحوكمة الشركات ودورها في الحد
من الفساد المالي واإلداري :دراسة تحليلية

المؤتمر العلمي الدولي الثالث/
جامعة المرقب/ليبيا

2019

28

29

30

31

تنمية اإلدراك الفكري لمدققي نظم المعلومات المحاسبية
باستخدام إطار موثوقية النظم  :انموذج مقترح
االلتزام المهني بإطار الرقابة الداخلية إلدارة المخاطر
( )ERMودوره في مواجهة االزمات المالية
والمصرفية :دراسة تحليلية

Impact of external auditor–cloud
specialist engagement on cloud
auditing challenges
محاسبة الكاربون وتأثيرها في تعزيز أهداف التنمية
المستدامة في العراق:
دراسة تحليلية

مؤتمر جامعة العلوم اإلسالمية

مؤتمر جامعة تكريت

Journal of
& Accounting
Organizational

2019

2020

2021

Change
DOI
10.1108/JAOCالبصرة
مؤتمر جامعة
08-2020-0111

2021

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
تاسعا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية
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عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق

.2

عضو في نقابة المحاسبين والمدققين
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ت

كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية

اجلهة املاحنة

السنة

1

كتاب شكر وتقدير

وكيل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
للشؤون العلمية

2018

2

 2كتاب شكر وتقدير

رئيس جامعة الموصل

2018

3

 30كتاب شكر وتقدير

عميد كلية اإلدارة
واالقتصاد /الموصل

-2003
2019

4

 2كتاب شكر وتقدير

عميد كلية اإلدارة
واالقتصاد /تكريت

-2018
2019

5

كتاب شكر وتقدير

االمين العام للمكتبة
المركزية لجامعة
الموصل

2010

6

 3كتاب شكر وتقدير

عميد كلية اآلداب
والتربية االساسية
والتربية

2010

7

كتاب شكر وتقدير

عميد كلية القلم الجامعة

2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
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كتاب شكر وتقدير
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شهادة تقديرية للفوز بالمراكز االولى لمسابقة الفنون
االبداعية في رئاسة جامعة الموصل عام (.)2005

جمعية فعل
الخيرات/المركز العام
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رئاسة جامعة الموصل
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شهادة تقديرية الجتياز البرنامج التدريبي حول تنظيم
حسابات الشركات الدولية

نقابة المحاسبين
والمدققين واالتحاد
الدولي للمحاسبين

2006
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شهادة الجتياز الدورة التدريبية حول المعايير المحاسبية
والتعليم المهني المستمر

( UNCTAD
 )Compliantونقابة
المحاسبين والمدققين
واالتحاد الدولي
للمحاسبين
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كلية االدارة واالقتصاد /
جامعة الموصل

2010

كلية االدارة واالقتصاد /
جامعة كربالء

2013

14

شهادة شكر وعرفان للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية المال واالعمال  /جامعة
العلوم االسالمية العالمية ،عمان  -االردن

كلية المال واالعمال /
جامعة العلوم االسالمية
العالمية ،عمان  -االردن

2013

15

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي السابع لكلية االدارة واالقتصاد  /جامعة
البصرة

كلية االدارة واالقتصاد /
جامعة البصرة

2013

16

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة التنمية البشرية،
السليمانية – اقليم كوردستان

جامعة التنمية البشرية،
السليمانية – اقليم
كوردستان

2014

17

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد /
جامعة نوروز ،دهوك – اقليم كوردستان

كلية االدارة واالقتصاد /
جامعة نوروز ،دهوك –
اقليم كوردستان

2014

18

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية إدارة االعمال  /جامعة
عجلون الوطنية ،االردن

كلية إدارة االعمال /
جامعة عجلون الوطنية،
االردن

2014
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13

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي السنوي لكلية االدارة واالقتصاد  /جامعة
الموصل
شهادة شكر وتقدير للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية االدارة واالقتصاد /
جامعة كربالء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
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شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التيسير  /جامعة العربي بن مهيدي
ام البواقي ،الجزائر

كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم
التيسير  /جامعة العربي
بن مهيدي ام البواقي،
الجزائر

2017

20

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة
تكريت

كلية اإلدارة واالقتصاد/
جامعة تكريت

2018

21

شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي االول لدائرة التعليم الجامعي األهلي في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة التعليم الجامعي
األهلي في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي

2018
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شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال ندوة
كلية الحدباء الجامعة المقامة في كلية الحدباء الجامعة/
الموصل

كلية الحدباء الجامعة/
الموصل

2018
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شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الثالث لكلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة االنبار

كلية اإلدارة واالقتصاد/
جامعة االنبار

2019
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شهادة تقديرية للجهود المبذولة في المشاركة بأعمال
المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لكلية اإلدارة واالقتصاد/
جامعة كربالء

كلية اإلدارة واالقتصاد/
جامعة كربالء

2019
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شهادة مشاركة في ورشة عمل في جامعة نينوى

جامعة نينوى

2019
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شهادة مشاركة في مؤتمر جامعة جيهان

جامعة جيهان

2020
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شهادة مشاركة في مؤتمر جامعة البصرة

جامعة البصرة
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حادي عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة
ت
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