
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

   خالد غازي عبود قاسم التمي       م:ــــــــــاالســ

 14/10/1958 :دتاريخ الميـال

 الموصل/االحمدية :مكان الوالدة

 متزوج الزوجية:الحالة 

 5 :دد األوالدــعـــ

 محاسبة / محاسبة تكاليف وإدارية :صـصـخـتــال

 تدريسي :منصبالـ

 أستاذ :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد عنوان العمل:

   07740856407 هاتف العمل:

 07740856407 الموبايل:

 Khaled_ghazi@uomosul.edu.iq :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 اللغة االنكليزية واالدارة االستراتيجية التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 
 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

ا ث   التدريس الجامعي :الثا

 الى - نم الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 2022 -1988 الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1980 االدارة واالقتصاد / جمهورية العراق الموصل بكالوريوس

 1987 االدارة واالقتصاد / جمهورية العراق الموصل الماجستير

الجمهورية العربية حلب/ الدكتوراه

 السورية
 2010 االقتصاد

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

  تدريسي 1
قسم المحاسبة/كلية االدارة 

 الموصل واالقتصاد/جامعة

ولحد  26/9/1988

 االن

المحاسبة/كلية االدارة قسم  مقرر قسم المحاسبة  2

 الموصل واالقتصاد/جامعة
1992-1999 

 وكيل رئيس قسم المحاسبة  3
قسم المحاسبة/كلية االدارة 

 الموصل واالقتصاد/جامعة
1999/2000 

قسم المحاسبة/كلية االدارة  رئيس قسم المحاسبة  4

 الموصل واالقتصاد/جامعة
2004-2006 

المحاسبة/كلية االدارة قسم  رئيس قسم المحاسبة   5

 الموصل واالقتصاد/جامعة
2011-2013 

 رئيس قسم محاسبة التكاليف 6

  واالدارية

قسم المحاسبة/كلية االدارة 

 الموصل واالقتصاد/جامعة
2013-2014 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2001-1999 الحدباء  كلية الحدباء الجامعة 2 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007-1988 مبادئ محاسبة المحاسبة 1

 2020-1988 محاسبة تكاليف المحاسبة 2

 2001-1999 معلومات محاسبيةنظم  المحاسبة 3

 1997-1995 محاسبة حكومية المحاسبة 4

المحاسبة/دراسات  5

 عليا/ماجستير

 2014-2010 نظريات تكاليف/نظم تكاليف

المحاسبة/دراسات  6

 عليا/ ماجستير

 2014-2010 محاسبة تكاليف متقدمة

 
المحاسبة/دراسات 

 عليا/ دكتوراه
 2014-2010 نظريات تكاليف/نظم تكاليف

 
المحاسبة/دراسات 

 عليا/ دكتوراه
 2014-2010 محاسبة تكاليف متقدمة

المحاسبة/دراسات  7

 عليا/ ماجستير

 2022-2010 ادارة تكاليف

8 
المحاسبة/دراسات 

 عليا/
 2002-1998 محاسبة ادارية

 2003-2002 نظم محاسبية المحاسبة/دراسات عليا 9

10 
المحاسبة/دراسات 

 ماجستيرعليا/ 
 2022-2018 محاسبة تكاليف متقدمة

11 
المحاسبة/دراسات 

 عليا/  دكتوراه
 2022-2018 محاسبة تكاليف متقدمة

 
المحاسبة/دراسات 

 عليا/  دكتوراه
 2022-2021 محاسبة إدارية متقدمة 

    

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

   بحوث الدبلوم 

1 
اهمية بيانات التكاليف في زيادة كفاءة وفاعلية  /عبدهللا احمد علي

 /تدقيق التعاقدات الحكومية / دراسة تطبيقية في دائرة صحة نينوى 

 دبلوم

 2018 المحاسبة

في زيادة فاعلية نظام  دور الوعي التكاليفي /فراس جمال زكي 2

الرقابة الداخلية /دراسة استطالعية لعينة من المدققين في مديريات 

 دبلوم/كهرباء محافظة نينوى 

 2018 المحاسبة

دور بيانات التكاليف في رقابة االداء في الوحدات  /رواد احمد يوسف 3

 /دبلوم الخدمية الحكومية /دراسة حالة في بلدية الموصل
 2019 المحاسبة

4 

فاضل محمد يوسف / دور بيانات التكاليف في زيادة فاعلية  عدي

نظام الرقابة الداخلية بالتطبيق على مديرية العيادات الطبية الشعبية 

 نينوى  /

 2019 المحاسبة

5 

/ دور مراقب الحسابات في تدقيق التكاليف  ياسر عباس عبدالكريم

في الوحدات الصناعية دراسة استطالعية آلراء عينة من مراقبي 

 الحسابات في ديوان الرقابة المالية/نينوى

 2021 المحاسبة

6 

غانم حمدون عبدالرحمن العنزي / إمكانية تحديد وقياس هالل 

في مصنع تكاليف الجودة في الشركات الصناعية / دراسة حالة 

المحاليل الوريدية / الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات 

 الطبية / نينوى

اإلدارة 

 الصناعية
2021 

7 
مصطفى ذنون الشاوي / قياس تكاليف الجودة واالبالغ عنها  محمود

 دراسة حالة في مطحنة السماوة الحكومية / محافظة المثنى 

اإلدارة 

 الصناعية
2021 

8 

عبدهللا فاضل سبع / مدى توافر مكونات نظام الرقابة الداخلية  جمال

دراسة  COSOفي رئاسة جامعة كركوك على وفق لجنة 

 استطالعية 

 2022 المحاسبة

   رسائل الماجستير 

دور نظام التكاليف في ترشيد القرارات  /حسين امين حسين البامرني 1

العراق/فرع بالتطبيق على شركة التامين الوطنية في 

 نينوى")ماجستير(

 1999 المحاسبة

تحليل ورقابة التكاليف التسويقية في عدة   /رباب عدنان شهاب 2

 منشاة مختارة في العراق")ماجستير(
 2000 المحاسبة



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

طرق التكاليف في تحديد التكاليف  توظيف  /سوسن احمد سعيد 3 

 الواجبة التنزيل ألغراض ضريبة الدخل في العراق")ماجستير(
 2001 المحاسبة

تصميم نظام تكاليف للمصرف العراقي  /اسراء يوسف ذنون 4

 االسالمي ")ماجستير(
 2001 المحاسبة

5 

نظام تكاليف لشركات المقاوالت في  /مأرب عبدهللا المحجاني

اليمنية تصميم وتطبيق على الشركة العربية للمقاوالت الجمهورية 

 ")ماجستير(

 2003 المحاسبة

6 

طرائق المعالجة المحاسبية لتكاليف المسح  / تمارة عامر امين

واالستكشاف واثرها في القوائم المالية لصناعة النفط)بالتطبيق على 

 شركة نفط الشمال(")ماجستير(

 2005 المحاسبة

7 
تحديد وقياس تكاليف النوعية بالتطبيق على مصنع  / مثنى فالح بدر

 الغزل والنسيج في الموصل ")ماجستير(
 2005 المحاسبة

8 

قياس تكلفة االستخدامات الداخلية  /جرجيس مصطفى خضر

للمنتجات في الوحدات الزراعية بالتطبيق على مجموعه شركات 

 الشمال للدواجن في اربيل")ماجستير(

 

 2006 المحاسبة

9 

اهمية جودة المعلومات في القوائم المالية  /جيوار احمد ساالر

لمستخدميها /دراسة على عينة من المستخدمين في المنظمات في 

 اربيل")ماجستير(

 

 2006 المحاسبة

10 

( كأسلوب ABCمدى امكانية تطبيق ) /ندى عبدالرزاق سليمان

حديث في محاسبة التكاليف على معمل الغزل والنسيج في 

 الموصل")ماجستير(

 

 2006 المحاسبة

11 

متطلبات اقامة نظام معلومات التكاليف  /ارسالن عبدالكريم االفندي

لتعزيز فاعلية نظام الرقابة الداخلية/دراسة حالة في الشركة العامة 

 لأللبسة الجاهزة في الموصل ")ماجستير(

 

 2006 المحاسبة

12 
التكاليف في الشركة دراسة وتطوير نظام  /معاد خلف ابراهيم 

 بيجي")ماجستير(-العربية لكيمياويات المنظفات
 2007 المحاسبة

13 
تحديد التكلفة المناسبة للوحدة السكنية  /فراس ابراهيم كريم 

باستخدام هندسة القيمة /دراسة تطبيقية في مشاريع وزارة اإلسكان 

 واألعمار ".)ماجستير(

 2012 المحاسبة

14 
تطوير نظام التكاليف في ظل تقنية االيصاء  / االء حميد صالح

 الواسع /دراسة حالة في شركة فندقية ".)ماجستير(
 2018 المحاسبة



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

15 

لبنى عبدالخالق صالح / التكامل بين اساليب ادارة التكلفة وادارة 

الوقت ودورهما في رفع كفاءة االداء /دراسة حالة في منشاة 

 خدمية")ماجستير(

 

 2018 المحاسبة

16 
رفل رعد شاكر العبيدي / امكانية تطبيق اسلوب التكلفة على اساس 

( لتحسين األداء في معمل PFABCالنشاط المرتكز على االداء )

 البان الموصل

 2021 المحاسبة

17 
/ تحديد كلفة خدمة التعليم في ضوء  ماهر احمد محمد الوكاع

االهداف االستراتيجية/ دراسة تطبيقية في المديرية العامة للتربية 

 في محافظة نينوى

 2021 المحاسبة

18 
مروان محمد داؤد الجبوري/ تحديد التكاليف البينية لسالسل التجهيز 

 بالتطبيق على شركة تجارية /
 2021 المحاسبة

19 
تاثير اعتماد التعليم االلكتروني على تكاليف مصطفى ساهر رؤوف/ 

 التعليم الجامعي الحكومي / دراسة تطبيقية في جامعة الموصل
 2021 المحاسبة

    

   اطاريح الدكتوراه 

1 

نموذج مقترح لتطوير مقاييس /  المعاضيدي منى سالم حسين

(B.C.S  وsix sekma في تعزيز األهداف اإلستراتيجية /حالة )

في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في  دراسية

 نينوى

 2013 المحاسبة

2 

اسراء يوسف ذنون النعيمي / انموذج مقترح الداء تكاليف 

المستشفيات الحكومية باستخدام محاسبة استهالك المواد بالتطبيق 

 على مستشفى ابن االثير التعليمي في الموصل  

 2021 المحاسبة



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

3 

مثنى فالح بدر الزيدي / نموذج محاسبي مقترح لتحديد تكاليف 

( ITSMالتعهيد السحابي وفق اطار إدارة خدمات تقنية المعلومات )

 دراسة تطبيقية 

 2022 المحاسبة

 
 

  

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

 ) بحث /

بوستر 

 حضور(

كلية -المؤتمر العلمي االول 1

 االدارة واالقتصاد

 بحث جامعة القادسية 10-12/3/1990

 كلية-المؤتمر العلمي الثامن 2

 االدارة واالقتصاد

 بحث الجامعة المستنصرية 29-30/4/1992

المؤتمر الدولي حول  3

االسالم والبعد الثقافي 

 للمجتمع

 بحث المستنصريةالجامعة  28-30/3/1994

ندوة حوار فكري حول  4

 المحاسبة

 ورقة بحثية كلية الحدباء الجامعة 27/4/1995

المؤتمر العلمي العاشر  5

لالتحاد العام للمحاسبين 

 والمراجعين العرب

 بحث بغداد -االتحاد العام 17-18/11/1995

 بحث كلية المعارف الجامعة  22/4/1999-21 المؤتمر العلمي الثالث 6

 بحث كلية الرافدين الجامعة 18/11/1999-17 المؤنمر العلمي الخامس 7

 
المؤتمر العلمي الضريبي 

 االول

وزارة المالية / الهيئة  17-18/10/2001

 العامة للضرائب

 بحث



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

 

المؤتمر العلمي االول 

 للشركة العامة للنقل البري

وزارة النقل  20-21/7/2002

والمواصالت /الشركة 

 العامة للنقل البري 

 بحث

 
المؤتمر القطري للمحاسبة 

 والعلوم المالية

جامعة الموصل / كلية  14-15/12/2002

 االدارة واالقتصاد

 بحث

 

مؤتمر تشريعات عمليات 

البنوك بين النظرية 

 والتطبيق

كلية  -جامعة اليرموك  22-24/12/2002

 بحث االردن-اربد -القانون 

 
مؤتمر التعليم العالي السابع 

 في العراق

 جامعة بغداد 22-23/9/2004

 ثبح 3

 
ندوة حياة االستاذ الجامعي 

 امانة في اعناق المجتمع

 جامعة بغداد 28/9/2005

 ورقة بحثية

 

ندوة استقاللية الجامعات 

العراقية /المحددات 

 وامكانية التحقيق

التقنية الكلية  15/2/2006

 ورقة بحثية االدارية/بغداد

 

المؤتمر العلمي الدولي 

السنوي السادس /اخالقيات 

 االعمال ومجتمع المعرفة 

كلية االقتصاد والعلوم  2006نيسان//17/19

االدارية جامعة 

 الزيتونة االردنية

 بحث



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

 

( لسبل تطوير 12الندوة )

المحاسبة في المملكة 

العربية السعودية /مهنة 

بة في المملكة المحاس

العربية السعودية وتحديات 

 القرن الحادي والعشرين

قسم المحاسبة/كلية  2010مايو/18-19

ادارة االعمال/جامعة 

 الملك سعود

 بحث

 
مؤتمر العراق االول للنفط 

 والغاز

وزارة النفط في  26-27/10/2011

 العراق

 بحث

 

المؤتمر السنوي لكلية 

 االدارة واالقتصاد

كلية االدارة  14-15/12/2011

واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 بحث

 
مؤتمر المركز العربي 

 ودراسة السياسات لألبحاث

 دولة قطر 24-26/3/2012

 بحث

 

مركز البحوث ندوة/

مبدأ  -والدراسات االسالمية 

 الجامعة العراقية/

 الجامعة العراقية 30/4/2012

 ورقة بحثية

 

كلية االدارة  17/5/2012-16 المؤتمر الثاني عشر 

الجامعة -واالقتصاد

 المستنصرية

 بحث



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

 

دائرة البحث والتطوير في 

الوزارة +الجامعة 

 ندوة/التكنولوجية

 الجامعة التكنولوجية 23/5/2012

 ورقة بحثية

 
-ديوان الرقابة المالية 29/5/2012-28 المؤتمر العلمي االول

 العراق-بغداد

 بحث

 

مؤتمر كلية االدارة 

 واالقتصاد

كلية اإلدارة  26-27/12/2012

واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 بحث

 

المؤتمر االول لجودة التعليم 

العالي للكليات الهندسية 

 والعلمية

 جامعة بابل  6-7/3/2013

 بحث 2

 

كلية  /المؤتمر الوطني

اإلدارة واالقتصاد جامعة 

بغداد+والمعهد العالي 

للدراسات المحاسبية 

 والمالية

 جامعة بغداد 3-4/4/2013

 بحث

 
قسمي المحاسبة  /ندوة

 وادارة االعمال

 كلية الحدباء الجامعة  4/4/2013

 ورقة بحثية

 ورقة بحثية العهد التقني/نينوى/ 10/4/2013 قسم المحاسبة /ندوة 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
 

قسم االدارة  /ندوة 

 الصناعية

 جامعة الموصل/ 24/4/2019

 ورقة بحثية

 
قسم  /ورشة عمل 

 المحاسبة

 جامعة الموصل/ 11/4/2019

 ورقة بحثية

 ورقة بحثية جامعة الموصل/ 27/12/2018 قسم ادارة االعمال /ندوة  

 ورقة بحثية جامعة تكريت/ 30/4/2019 قسم المحاسبة/ندوة  

 ورقة بحثية جامعة الموصل / 25/4/2019 قسم المحاسبة /ندوة 

 

افاق اصالح النظم ندوة/

المحاسبية في العراق في 

 ضوء المعايير الدولية

قسم المحاسبة/ االدارة  18/1/2021

واالقتصاد / جامعة 

 الموصل

 ورقة بحثية

 

 

 

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

  

  



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

   

 

 التعليم و تطويرأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 مجلة تنمية الرافدين دور معايير االداء في محاسبة المسؤولية 1
1991 

 32العدد

 مجلة تنمية الرافدين دور البيانات المحاسبية في تقييم االداء 2
1991 

 32العدد

على طرق  مفاهيم الطاقة والنشاط والتكاليف المرتبطة بها واثرها 3

 تحميل التكاليف
 مجلة تنمية الرافدين

1991 

 36العدد

دراسة تحليلية لوحدات حساب التكلفة في االنشطة الصناعية  4

 والخدمية
 39العدد1993 مجلة تنمية الرافدين

5 
الرقابة  على تكاليف استالم وتخزين الحبوب في الشركة العامة 

 فرع نينوى-لتجارة الحبوب 
 41العدد1993 الرافدينمجلة تنمية 

6 
بعض مفاهيم المحاسبة عن التكاليف في الفكر االسالمي ودورها 

 في مساندة االدارة في المجتمع االسالمي 
 45العدد1995 مجلة تنمية الرافدين

7 
التضخم واثره على اعداد معدالت تحميل التكاليف الصناعية غير 

 المباشرة
 46العدد1995 مجلة تنمية الرافدين

8 
دور نظام التكاليف في مساندة االدارة في مجاالت التخطيط 

 والرقابة 
 48العدد1996 مجلة تنمية الرافدين

9 
االطار النظري لمبدأ مقابلة النفقات باإليرادات في ظل طرق تحميل 

 التكاليف
 50العدد1996 مجلة تنمية الرافدين

10 
واثرها على م المصطلحات العلمية وتوحيدها يدراسة تباين مفاه

 مشكالت التوحدي المحاسبي للتكاليف
 53العدد1998 مجلة تنمية الرافدين

11 
دراسة تحليلية لمعايير االزمة المباشرة في معمل االلبسة الوالدية 

 في الموصل
 67العدد2002 مجلة تنمية الرافدين

12 
دور محاسب التكاليف في مساندة ادارات الوحدات االقتصادية 

 االداءوتحسين 
 68العدد2002 مجلة تنمية الرافدين

13 
المجموعة الدفترية بوصفها احدى المقومات الهامة لنظام 

 التكاليف دراسة نظرية مع حاالت عملية في انشطة مختلفة 
 70العدد2002 مجلة تنمية الرافدين

 73العدد2003 مجلة تنمية الرافدين في تخصيص التكاليف التسويقية  ABCامكانية استخدام  14

15 
اعداد قاعدة محاسبية عراقية حول االفصاح عن البيانات المالية 

 للمصارف االسالمية ودور هذه المصارف في ظل العولمة
 79العدد2005 مجلة تنمية الرافدين

 80العدد2005 مجلة تنمية الرافدين مقومات نظام التكاليف في شركات النقل البري 16



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
17 

طرائق المعالجة المحاسبية لتكاليف المسح واالستكشاف وتأثيرها 

في القوائم المالية لصناعة النفط بتطبيق على شركة نفط الشمال 

 )شركة عامة( 
 81العدد2006 مجلة تنمية الرافدين

18 
في قياس   ABCاستخدام منهج التكلفة على اساس االنشطة 

 الغازية تكاليف الجودة في مصنع نينوى للمشروبات 
 82العدد2006 مجلة تنمية الرافدين

19 
استخدام طريقة)نظرية( التكاليف المتغيرة في التحاسب الضريبي 

 مع الشركات الخاصة والمختلطة 
 84العدد2006 مجلة تنمية الرافدين

20 
قياس تكلفة النتاج في ماشية التربية ومجاالت االستخدام في 

مزرعة ابقار الرافدين في مدينة ترشيد ادارات المزارع/دراسة في 

 الموصل
 87العدد2007 مجلة تنمية الرافدين

21 
دور الحسابات التحليلية لماشية التربية في توفير المخرجات 

/ دراسة في مزرعة  المزارع ادارات  الالزمة لمساندة

 الفرات/سوريا
 1العدد  2012 مجلة بحوث مستقبلية

22 
دراسة تجربة المدارس االهلية )التعليم الخاص( من منظور 

 محاسبي تكاليفي ،الواقع وافاق التطوير 
مؤتمر السنوي لكلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة الموصل
2011 

23 
اهمية محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية ودورها في رقابة 

 ادائها 

-مجلة كلية االدارة واالقتصاد 

كلية -المستنصريةالجامعة 

 االدارة واالقتصاد

2012 

 92العدد

24 
تصميم الية لقياس وتقويم االداء المتوازن باستخدام الخرائط 

 االستراتيجية للشركة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة في الموصل

مجلة اإلدارة 

واالقتصاد/الجامعة 

 المستنصرية
2014 

25 
في تحقيق األهداف االستراتيجية /دراسة  SSBSتوظيف نموذج 

حالة في الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية في 

 نينوى 

مجلة اإلدارة 

واالقتصاد/الجامعة 

 المستنصرية

2015 

26 
دور بيانات التكاليف في دعم تقنية االيصاء الواسع / دراسة حالة 

 في شركة خدمية

 مجلة تكريت للعلوم اإلدارية

 واالقتصادية

2018 

 41العدد

27 
تحديد تكلفة الخدمة الصحية باستخدام أسلوب التكلفة على أساس 

 /دراسة حالة TDABCالنشاط الموجه بالوقت 

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

2018 

 42العدد

28 
في تحسين األداء دراسة حالة في  PFABCاستخدام أسلوب 

 معمل البان الموصل

تكريت للعلوم اإلدارية مجلة 

 واالقتصادية

العدد  2020

52 

29 
تحديد تكلفة خدمة التعليم الحكومي في ضوء األهداف 

 االستراتيجية / دراسة حالة في اعدادية اليمن للبنات  

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

2021 

 54العدد

30 
تحديد كلفة خدمة التعليم الخاص )المدارس االهلية( في ضوء 

 دراسة حالة في اعدادية الفرات للبنات –األهداف االستراتيجية 

مقبول للنشر/ مجلة الجامعة 

 العراقية

العدد  2021

 118ع/

31 
تكامل أسلوب المقارنة المرجعية وأسلوب التكلفة المستهدفة في 

 قطاع تجارة التجزئة في العراقتخفيض التكاليف البينية في 

مجلة جامعة كركوك للعلوم 

اإلدارية واالقتصادية/قبول 

 نشر

العدد  2021

73 

32 
دور العالقات مع الموردين في تخفيض التكاليف البينية / دراسة 

 حالة في شركة دار الخير التجارية 

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

2021 

 1ج55العدد



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 وقياس تكاليف الطالب الجامعي في ظل التعليم المدمج تحديد 33 
مجلة جامعة كركوك للعلوم 

اإلدارية واالقتصادية/قبول 

 نشر

2021 

34 
تحديد تكاليف الطالب الجامعي المضافة وفق التعليم االلكتروني / 

 دراسة حالة في احد اقسام كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل

اإلدارية مجلة تكريت للعلوم 

 واالقتصادية
2021 

35 
في ظل  ABCتحديد وقياس تكاليف الطالب الجامعي وفق نظام 

للتعليم المدمج /دراسة حالة في كلية اإلدارة  يالتوجه االستراتيج

 واالقتصاد /جامعة الموصل

مقبول للنشر/ مجلة الجامعة 

 العراقية
2021 

36 

استخدام محاسبة استهالك الموارد في قياس تكاليف الفحص 

( لإلصابة بفايروس كورونا PCRالتشخيصي االولي )البلمرة 

COVED19 –  دراسة تطبيقية في مختبر فحصPCR  /

 مستشفى ابن االثير التعليمي 

المؤتمر الخامس عشر للكلية 

 جامعة كربالء /
15/6/2021 

37 
في إدارة تكاليف  RCAاستخدام محاسبة استهالك الموارد 

  المستشفيات الحكومية/انموذج مقترح

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية

2021 

 56العدد

38 
انموذج محاسبي لتحديد التكلفة االجمالية لملكية الخدمات 

 التعليمية السحابية /دراسة تطبيقية في جامعة الموصل

للنشر/ مجلة تكريت مقبول 

 للعلوم اإلدارية واالقتصادية
2022 

39 
نموذج مقترح للمحاسبة عن كلف تقنية المعلومات على وفق 

  ITSMمتطلبات اطار إدارة خدمات تقنية المعلومات 

مقبول للنشر/ مجلة تكريت 

 للعلوم اإلدارية واالقتصادية
2022 

 

 الدوليةويئات العلمية احمللية هلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

3.  

 
 

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2003 رئيس الجامعة جهود مؤتمر علمي 5/2/2003في  9/10/1235 1



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2011 رئيس الجامعة جهود ندوه علمية 3/3/2011في9/10/4136 2 

جهود مؤتمر  15/7/2010في9/10/12751 3

 سنوي للطلبة
 2010 رئيس الجامعة

رؤساء اقسام  17/7/2002في 9/10/5034 4

 الجامعة
 2002 رئيس الجامعة

 2002 عميد الكلية مشاركة في مؤتمر 24/7/2002في 9/3/3258 5

 2002 عميد الكلية دراسة مقدمة للعمادة 27/4/2002في9/3/1696 6

7 
االول  باألستاذالفوز  15/3/1997في9/3/940

 على القسم
 1997 عميد الكلية

 1996 عميد الكلية اداء متميز خالل السنة 20/11/1996س في /11 8

9 
اداء متميز للعام  20/12/2011في 9/3/12506

 الدراسي
 2011 عميد الكلية

10 
جهود تراس  30/12/2013في9/3/14037

 ورشة عمل
 2013 عميد الكلية

 2011 عميد الكلية جهود ندوة علمية 13/1/2011في9/3/239 11

 2010 عميد الكلية مشاركة في مؤتمر 26/5/2010في9/3/3599 12

13 
لجنة شكلية  15/12/2007في9/3/8333

 للرسائل واالطاريح
 2007 عميد الكلية

 2005 عميد الكلية لجنة انضباط الطلبة 5/10/2005في3/4140/  9 14

15 
جهود متميزة للعام 5/10/2005في9/3/4135

 الدراسي
 2005 عميد الكلية

16 
ادارة مؤتمر  15/4/2012في3/2494/ 9

 2012 عميد الكلية علمي

17 
الحضور في ايام 23/10/2012في9/3/8555

 العطل 
 2012 عميد الكلية

 2013 عميد الكلية لجنة امتحانية12/2/2013في9/3/1460 18

19 
اللجنة الشكلية 30/6/2013في9/3/5174

 للرسائل واالطاريح
 2013 عميد الكلية



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 20 
تميز في اداء االمتحانات  11/1/2000في  104

 المركزية

عميد كلية الحدباء 

 الجامعة
2000 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا شر:عاني ث 

1.  

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


