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 المؤهالت العلمية :والا أ 

ا: التدرج الوظيفي    ثانيا

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع العلمية ةالدرج

 16/7/2006 كلية االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  بكالوريوس

 13/3/2013 كلية االدارة واالقتصاد  جامعة الموصل  الماجستير

    الدكتوراه

 2011 دراسة مسائية /لغة انكليزيةال قسم كلية االداب / جامعة الموصل  أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2013-2007 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد  مساعد باحث  1

 2017- 2013 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد مدرس مساعد  2

 لحد االن  -2017 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد مدرس  3
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ا ث   التدريس الجامعي :الثا

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

  2010- 2008 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل 1

 كٌمعيد

 لحد االن  -2013  االدارة واالقتصاد جامعة الموصل 2

 لحد االن  -2013 االدارة واالقتصاد الحمدانية  جامعة 3

 2017-2015 االدارة واالقتصاد اربيل  –الحياة جامعة  4

 2017-2015 االدارة واالقتصاد اربيل  –الجامعة اللبنانية الفرنسية  5

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2010- 2008 متخصصةمحاسبة  المحاسبة  1

 2010- 2009 موحد نظام محاسبي  المحاسبة 2

 2017- 2014 تحليل مالي ومناقشة قوائم مالية  المحاسبة 3
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 2015- 2014 محاسبة ضريبية  المحاسبة 4 

 Managerial Accounting 2013 -2020  المحاسبة 5

 Intermediate accounting 2016 -2018 المحاسبة 6

 2015-2014 مالية  تدقيق ورقابة  المالية والمصرفية  7

 2014-2013 مبادى المحاسبة  المحاسبة  8

 2015-2013 محاسبة متقدمة  المحاسبة  9

 Financial statements analysis 2022-2022 المحاسبة   10

 2021-2021 اللغة االنكليزية المحاسبة  11

 2021-2021 قراءات ومراسالت محاسبية ) باالنكليزي( المحاسبة  12
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ا: خ   عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

الحد من تطوير مناهج التعليم المحاسبي في العراق ودورها في  1

 الفساد المالي واإلداري
 بحث  جامعة االنبار/ كلية اإلدارة واالقتصاد ( 8/10/2013مؤتمر ) 

2 
افاق مستقبلية لتفعيل العالقة بين المحاسبة القضائية وحوكمة 

 –الشركات واثرها على البيئة االستثمارية في اقليم كوردستان 

 العراق

 ( 31/3/2014مؤتمر ) 
 –ية اإلدارة واالقتصاد جامعة نوروز / كل

 كدهو
 بحث

3 
إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية مدخل مقترح 

التعليمية  تلتقييم اثر عناصر ضمان الجودة في المؤسسا

 العراقية باستخدام أدوات المنطق المضبب

 بحث جامعة الكوفة ( 8/5/2014مؤتمر ) 
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 4 
المالي في الكشف  آفاق مستقبلية لتعزيز دور المدقق والمحلل

 .  والتصدي لعمليات غسيل األموال في القطاع المصرفي

 

 ورقة بحثية  جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد ( 2014/ 26/5ورشة عمل ) 

المراجعة والرقابة البيئية في ظل التنمية المستدامة كأحد  5

 دعائم اقتصاديات الطاقة

ي        وقائع المؤتمر العلمي الدولي الثان

1-2/3/2017 
 بحث  الجامعة التقنية الجنوبية

مجاالت التوافق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في  6

ظل المعايير الدولية واثرها في الحد من الفساد المالي 

 واإلداري

المؤتمر العلمي الدولي الثاني في العلوم 

حزيران  28-27اإلدارية والمالية )

/2018 ) 

 24/6/2018القبول تاريخ 

–إقليم كوردستان  –جمهورية العراق 

 جامعة جيهان

 بحث 

المحاسبة القضائية في المؤسسات االكاديمية والرقابية  7

 العراقية ودورها في مكافحة الفساد

المؤتمر العلمي السنوي الثالث لهيئة 

 2/7/2019النزاهة 

هيئة النزاهة / االكاديمية العراقية 

 لمكافحة الفساد
 بحث 

8 Forensic economic expertise in Iraq : 

state and development prospects 

مؤتمر دولي في روسيا االتحادية ) 

17/5/2019 

University of Nizhniy 

Novgorod 
 بحث 

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

 بعنوان مع جامعة دورمتوند االملانيةالكرتونية علمية  ندوة يف  منفردة  املشاركة بورقة عمل

"Response to economic crisis situations”  , 12.2.2021: Friday, 2Part  /

6:00 p.m. Iraqi time 

 

 "  حتت عنوان  ملانيا وفق برنامج تعاوني بني جامعة املوصل وجامعة دورمتوندحضورية  يف ا  مشاركة

Economic cooperation in urban and regional development"  7يف-

 ) حبث منفرد (  12/2019 /14
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اثر التقارير اخلاصة بالرقابة واملراجعة البيئية يف القطاع الصناعي على التنمية  بعنوان ة ورقة عمل كمشار 

 الندوة العلمية الموسومة  الىمقدمة ) ورقة حبثية املستدامة 

االداء االجتماعي والبيئي لمنظمات االعمال الواقع والطموح ( في جامعة ) المحاسبة عن 

 28/11/2019الموصل / كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة  في 

 

 

 

 Let's Break the Chain of COVID-19 Infectionورشة عمل 

(Arabic) 2020Issued on 2020-04-16-  جامعة محمد بن راشد / دولة

  العربيةاالمارات 

 

 و تطوير التعليمأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
       تفعيل دور المحاسبة القضائية في الحد من المنافسة واالحتكار االقتصادي           

 العراق ()  في ضوء قانون المنافسة ومنح االحتكار في دولة 
 ( 28/5/2014)  مصر –المجلة العربية لإلدارة  والتنمية 

2 
افاق مستقبلية لتعزيز دور المحاسب والمدقق في الكشف والتصدي لعمليات غسيل 

 األموال في القطاع المصرفي العراقي " معالجات محاسبية وإجراءات تدقيقية "

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

 واإلدارية

في  197العدد  

22/8/2017 

3 
في  35العدد  12مجلد  واالقتصادية مجلة تكريت للعلوم اإلدارية   المحاسبة االكتوارية ودورها في تعظيم قيمة الوحدة االقتصادية 

2016 

4 
للشركات في دور لجان التدقيق كاحد اليات حوكمة الشركات للتنبؤ بالفشل المالي 

 والمهنيين استطالعية الراء عينة من االكاديميين دراسة  –العراق 

مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للعلوم االقتصادية 

 جامعة بابل –واإلدارية والمالية 

في  94) العدد 

4/12/2017 ) 
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 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات  

 فرع نينوى  –نقابة المحاسبينن والمدققين  .1

 العراق  –اقليم كوردستان  –نقابة المحاسبين والمدقيقن  .2

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2007 جامعة املوصل  كتاب شكر 1

 جامعة املوصل كتاب شكر  2

 

2007 

 2007 جامعة املوصل  كتاب شكر 3

 جامعة املوصل كتاب شكر  4

 

2008 

 2008 جامعة املوصل  كتاب شكر 5

 جامعة املوصل كتاب شكر  6

 

2009 
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 2009 جامعة املوصل  كتاب شكر 7 

 جامعة املوصل كتاب شكر  8

 

2012 

 2015 جامعة املوصل  كتاب شكر 9

 2017 جامعة املوصل  كتاب شكر 10

 2017 جامعة املوصل  كتاب شكر 11

 2018 جامعة املوصل  كتاب شكر 12

 2018 جامعة املوصل  كتاب شكر 13

 2018 جامعة املوصل  كتاب شكر 14

 2018 جامعة املوصل  كتاب شكر 15

 2018 جامعة املوصل  كتاب شكر 16

 2021 جامعة املوصل  كتاب شكر 17

 2021 جامعة املوصل  كتاب شكر 18

 2016 جامعة احلمدانية كتاب شكر 19

 2016 جامعة احلمدانية  كتاب شكر 20
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 جامعة الموصل
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 2017 جامعة احلمدانية  كتاب شكر 21 

 2018 جامعة احلمدانية  كتاب شكر 22

 2019 جامعة احلمدانية  كتاب شكر 23

 2020 جامعة احلمدانية  كتاب شكر 24

 2021 جامعة احلمدانية  كتاب شكر 25

 2022 جامعة املوصل كتاب شكر   26

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 االردن   –عمان  –دار االيام للطباعة والنشر  – 2019  احملاسبة القضائية وصلتها باجلرائم املالية:  كتاب مؤلف بعنوان 1

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 عربي  .1
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 انكليزي  .2

            

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


