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 المؤهالت العلمية :والا أ

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

    بكالوريوس

 31/12/2002 االدارة واالقتصاد   جامعة الموصل  الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

جامعة الموصل /كلية  التدريس 1

االدارة واالقتصاد / قسم 

 المحاسبة 

2003-2021 

2    
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ا ث   التدرج الوظيفي :انيا

  2003-1993مدققة في كلية القانون من سنة 

         

 

ا ث  التدريس الجامعي :الثا

الجهة )المعهد /  ت

 الكلية(

 الى -الفترة من  الجامعة

كلية االدارة واالقتصاد  1

 قسم المحاسبة  /

 2021-2003 جامعة الموصل

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

3    

4    

5    

6    
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ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2003/2005 مبادى محاسبة االقتصاد  1

 2005 محاسبة متوسطة االدارة 2

 /2007 قراءات ومراسالت محاسبية المحاسبة  3 2007/

نظم معلومات  4 2010

 محاسبية 

 2010 محاسبة مالية

علوم مالية  5 2013/

 ومصرفية

 2019 محاسبة  مصرفية

 2019 نظام محاسبي موحد محاسبة  6

/2021 7    

 

ا: خ  تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 عليها

األطروحة أو اسم  ت

 الرسالة

 السنــة القســـم

   ال يوجد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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ا: س  فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

نوع  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

كلية االدارة  2010 الكلية ندوة 1

 واالقتصاد

 باحثة
ندوة / قسم  2

 المحاسبة 

كلية االدارة  2010

 واالقتصاد

 باحثة
كلية االدارة  2011 تمر ؤم 3

 واالقتصاد

 باحثة
 باحثة قسم المحاسبة 2018 ندوة علمية  4
قسم علوم   ندوة علمية  5

المالية 

 والمصرفية 

 باحثة 
افاق /ندوة علمية 6

المحاسبة والتدقيق 

في ضوء وسائل 

الدفع والتحويل 

 االلكتروني

 باحثة قسم المحاسبة  2019
افاق اصالح النظم  7

المحاسبية في 

العراق في ضوء 

المعايير الدولية 

لتعزيز قدرات 

وموثوقية قطاعاته 

 االقتصادية

 باحثة قسم المحاسبة  2021 
 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعاا س

 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

االساليب الحديثة في المحاسبة 

 القاء محاضرة تعليم مستمر/

 

الكشف عن الجرائم المالية/القاء 

 محاضرة تعليم مستمر

 

النظام المحاسبي الموحد/ القاء 

 محاضرة تعليم مستمر 

 

  لجنة امتحانية 

مناقشة بحث دبلوم عالي 

 ومناقشة بحوث الطلبة/
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امنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة ث 

 والمجتمع أو تطوير التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

التدقيق القضائي في بيئة سبل تفعيل  1

 العمل العراقية دراسة تحليلة نظرية 

تنمية الرافدين 

كلية االدارة /

 واالقتصاد 

2018 

دور االلتزامات االخالقية لمهنة  2

المحاسبة في تحسين اداء االدارات 

المحاسبية دراسة حالة في جامعة 

 الموصل 

تنمية الرافدين / 

كلية االدارة 

 واالقتصاد 

2010 

استخدام االهمية النسبية في العمل  3

 التدقيقي وفقاً لمعايير التدقيق الدولية 

تنمية الرافدين / 

كلية االدارة 

 قتصادواال

2007 

دور الرقابة الداخلية في الحد من  4

 الفساد المالي واالداري 

تنمية الرافدين / 

كلية االدارة 

 واالقتصاد

2009 

 

 هيئات العلمية المحلية والدوليةلاسعا: عضوية ات

1.  

2.  

3.  

 

 

 هادات التقديرشولجوائز ا ،تب الشكركاشراا: ع

كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة  ت

 التقديرية

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدير من السيد عشرون  1

 العميد 

-1993 عميد الكلية 

كتابان شكر وتقدير من السيد رئيس  2 2019

 الجامعة 

-2018 رئيس الجامعة 

2019 
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-2019 الوزير  شكر من السيد الوزير   ثالثةكتب  3 

-2007 عميد الكلية  تقديرية من السيد العميد  ست شهادات 4 2020

2021  

  أو المترجمة لكتب المؤلفةا عشر: يادح

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث

1.  

2.  

3.  

             

 .CD يتم تسليم نسخة علىمالحظة: 


