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الجامعة

الكــليــــة

التاريخ

الموصل

االدارة واالقتصاد

1985

الماجستير

الموصل

االدارة واالقتصاد

1990

الدكتوراه

الموصل

االدارة واالقتصاد

2006
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ثانيا ا :التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

رئيس قسم

جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد

2

رئيس قسم

جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد

-2006/10/18
2007/3/1
-2013/10/30
2016/7/1

ثالثا ا :التدريس الجامعي
الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

ت
.1

االدارة واالقتصاد

الموصل /العراق

 -1992االن

.2

العلوم االدارية

حضرموت /اليمن

(2001استاذ زائر)

.3

كلية الحدباء الجامعة /الموصل

جامعة أهلية

.4

كلية االقتصاد

جامعة حلب  /سوريا

.5

االدارة واالقتصاد

جامعة دهوك

(2006-2003استاذ
محاضر)
( 2009-2008تفرغ علمي
مابعد الدكتوراه)
(2013-2011استاذ زائر
دراسات عليا)

رابعا ا :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

المحاسبة

الرياضيات المالية

 1993لغاية 1995

2

المحاسبة

مبادئ المحاسبة

1993لغاية 1997

3

االدارة

مبادئ المحاسبة

1993

4

المحاسبة

نظم المعلومات المحاسبية

1993لحد االن

5

المحاسبة

تحليل ومناقشة القوائم المالية

1995لغاية 2006

6

المحاسبة

المحاسبة المتقدمة

2000

4

دراسات عليا /دبلوم عالي

5

دراسات عليا /ماجستير

6

دراسات عليا /دكتوراه

نظم المعلومات المحاسبية /نظم محاسبية
متخصصة
نظم المعلومات المحاسبية /نظم محاسبية
متخصصة
نظم المعلومات المحاسبية /نظم محاسبية
متخصصة /حلقات نقاشية /مشاكل محاسبية
معاصرة

2017 -2011
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 2001لحد االن
 2010لحد االن

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

اسم األطروحة أو الرسالة

القســـم

السنــة

1

إستخدام الوسائل اآللية في نظام المعلومات المحاسبية
وسائل مقترحة في مصرف الرافدين  /نينوى 112 /

المحاسبة

2003

2

تصميم نظام للمعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية
بالتطبيق على مشروع ري الجزيرة الشمالي

المحاسبة

2004

المحاسبة

2010

3
دور المحاسبة اإلستراتيجية في تعزيز القدرات التنافسية
ـ دراسة استطالعية في مجموعة مختارة من الشركات
العراقية

المحاسبة

2011

5

مقترح للتحاسب الضريبي في بيئة التجارة االلكترونية  -دراسة حالة
الهيئة العامة للضرائب  /فرع نينوى

المحاسبة

2013

6

تطوير االفصاح المحاسبي االلكتروني باستخدام لغة تقارير االعمال
الموسعة ( )XBRLبالتطبيق على مصرف الموصل للتنمية
واالستثمار

المحاسبة

2019

7

مجاالت التكامل بين أساليب المحاسبة االدارية الحديثة وفق
نظام  ERPلتحقيق الميزة التنافسية  -بالتطبيق في شركة
الجزيرة لأللبان والمثلجات المحدودة

المحاسبة

4

تأثير الحوسبة السحابية على نظم المعلومات المحاسبية

8

(دراسة آلراء عينة مختارة من ال كاديميين والمهنيين في

2019

المحاسبة

2020

العراق)
فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في ظل التقنيات

9

المحاسبة

الحديثة في المصارف – دراسة استطالعية لعينة مختارة

2020

من المصارف العراقية
تحليل اإلبالغ المالي الحكومي وفق IPSAB-RPGs

10

ودوره في تدقيق أداء الوحدات الحكومية باستخدام

المحاسبة

2021

مؤشرات  PEFAأنموذج مقترح

المحاسبة

11

الرقابة الداخلية على تحصيل ضريبة المبيعات في بيئة
التجارة االلكترونية بالتطبيق على الهيئة العامة للضرائب
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2021

سادساا :المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها
ت

العنوان

السنــة

مكان

.1

المؤتمر العلمي السنوي الدولي الرابع  ،كلية اإلقتصاد
والعلوم اإلدارية ـ جامعة الزيتونة األردنية.

2004

االردن

.2

المؤتمر العلمي لجامعة الزرقاء األهلية ،االردن

2004

االردن

باحث

.3

المؤتمر العلمي السننننننننوي الننندولي الخنننام  ،كلينننة
اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ـ جامعة الزيتونة األردنية

2005

االردن

باحث

.4

المؤتمر العلمي السننننننننوي النندولي السنننننننناد  ،كليننة
اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ـ جامعة الزيتونة األردنية

2006

االردن

باحث

.5

المؤتمر العلمي السنوي الدولي السابع  ،كلية اإلقتصاد
والعلوم اإلدارية ـ جامعة الزيتونة األردنية

2007

االردن

باحث

.6

المؤتمر العلمي السنوي الخام
والمالية ،جامعة فيالدلفيا

 ،كلية العلوم اإلدارية

2007

االردن

باحث

.7

الملتقى الدولي حـنننننننننننو المعرفة في ظ االقتصننننناد
الرقمي ومسنناهمت ا في تكوين المزايا التنافسننية للبلدان
العربية

2007

الجزائر

باحث

.8

المؤتمر العلمي السنننوي الدولي الثامن ،كلية االقتصنناد
والعلوم اإلدارية ـ جامعة الزيتونة األردنية

2008

االردن

باحث

.9

المؤتمر والمعرض النننندولي الثننننالننننل ،مركز التعلم
اإللكتروني ،جامعة البحرين

2010

البحرين

باحث

 .10المؤتمر العنننالمي األو لردارإل اإللكترونينننة ،مركز
المدينة للوسائط المتعددإل ،المؤسسة العامة للثقافة

2010

ليبيا

باحث

 .11المؤتمر  17لجمعية المكتبات المتخصصة (فرع
الخليج العربي)

2011

سلطنة عمان

باحث

الملتقى الدولي الثاني األداء المتميز للمنظمات
 .12والحكومات الطبعة الثانية نمو المؤسسات
واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء
البيئي
المؤتمر الثاني والعشنننننننرون لرتحاد العربي للمكتبات
والمعلومننننات () لم) – الخرطوم ،نظم وخنننندمننننات
 .13المعلومات المتخصننننصننننة في مؤسننننسننننات المعلومات
العربية الواقع ،التحديات ،والطموحات
المؤتمر العلمي النننندولي األو حو المحنننناسنننننننبنننة
 .14والمراجعة في ظ مستجدات بيئة األ ما الدولية.

انعقادها

نوع المشاركة
باحث

( بحث  /بوستر
حضور)

2011

االردن

باحث

2011

السودان

باحث

2012

الجزائر

2012

المغرب

باحث

1994

الكوفة

باحث

1995

بغداد

باحث

باحث /عضو لجنة
علمية /رئيس جلسة

المؤتمر األو "المصارف اإلسالمية ودورها في
 .15التنمية االقتصادية واالجتما ية" ،جامعة السلطان
موالي سليمان ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،بني
مال  -المغرب 22/21-ماي
 .16المؤتمر العلمي األو لكلينننة اإلدارإل واالقتصننننننننناد ـ
جامعة الكوفة،
 .17المؤتمر الدولي األو ـنننننننننن كلية اإلدارإل واالقتصنننناد ـ
الجامعة المستنصرية
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 .18المؤتمر القطري للمحنناسنننننننبننة والعلوم المنناليننة ،كليننة
اإلدارإل واالقتصاد ـ جامعة الموص

2002

الموصل

باحث

 .19المؤتمر الوطني (التحديات البيئية  -الواقع والطموح)
– وزارإل التعليم العالي والبحل العلمي

2010

بغداد

باحث

 .20المؤتمر العلمي األو لكليننة اإلدارإل واإلقتصنننننننناد –
جامعة نوروز

2012

دهوك

باحث

 .21المؤتمر العلمي الثنناني لكليننة اإلدارإل واإلقتصنننننننناد –
جامعة واسط،

2012

واسط

باحث

 .22المؤتمر العلمي الخام  ،كلية اإلدارإل واإلقتصننننننناد /
جامعة الموص
المؤتمر العلمي العننننالمي األو لفنننناكلتي القننننانون
 .23واإلدارإل ،تحت شنننننعار نحو بيئة )سنننننتثمارية ف نننن
(الواقع _ التحديات _ اآلفاق)

2013

الموصل

باحث

2013

دهوك

المؤتمر العلمي السننننناد  ،كلية اإلدارإل واإلقتصننننناد /
 .24جامعة الموصن  ،تحديات م المنظمات العراقية في
ظ متطلبات البنى التحتية والتنمية اإلقتصادية

2013

الموصل

 .25المؤتــمـر الـعــلــمي الـــدولــي األو  ،جامعة التنمية
البشرية

2014

السليمانية

باحث

 .26المؤتمر الدولي االول ،الجامعة التقنية في اربيل

2017

أربيل

باحث

المؤتمر العلمي الثننالننل (االسنننننننتثمننار والتموي ن في
 .27محافظة صالح الدين آفاق التطوير ومعوقات التنفيذ)

2018

تكريت

2018

كربالء

.28

المؤتمر العلمي الد دددولي العد ددار د د د د د ددر المؤتمر العلمي

الثالث عش د ددر تحت ر د ددعار الجامعات وس د ددعم العمل

باحث

باحث

باحث

باحث

المتطلبات واالحتياجات رؤية 2030

المؤتمر العلمي الننندولي الثننناني في العلوم االدارينننة
 .29والمالية ،جامعة جي ان.

2018

اربيل

باحث /عضو لجنة
علمية /رئيس جلسة

سابعاً :األنشطة العلمية األخرى
خارج الكلية

داحل الكلية
 .1اللجان االمتحانية

 .1جلنة الرتقيات العلمية املركزية /جامعة املوصل

 .2جلنة الدراسات العليا

 .2جلنة تدقيق البحوث /جامعة املوصل

 .3اللجنة العلمية

 .3جلنة اخلرباء يف ختصص احملاسبة /وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.
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 .4جلنة الرتقيات العلمية

 .4جلنة الرتقيات العلمية املركزية/جامعة احلمدانية

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

حمل النشر

أسم البحث
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السنة

GAAS
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8

ﺳﺗﺧ

ﺗ ﻧﯾ

م

م

الصفحة  8من 11

XBRL

التكامل بين أﺳاليب المحاﺳبة االدارﯾة الحدﯾثة وفق ﻧظام ERP
لتحقيق الميزة التنافسية -أﻧموذج مقترح للتطبيق في شركة الجزﯾرة
لأللبان والمثلجات المحدودة للفترة 2019-2018
Journal
of
Information The Impact of Blockchain on Accounting
Technology
Management Information Systems.
(JITM), Volume 11, Issue 3,
2019, Pages 62-80
ﺗعزﯾز الكفاءة المالية في ظل معاﯾير ( )IFRSللحد من الهشاشة
المالية دراﺳة ﺗجرﯾبية لواقع األزمات في العراق باﺳتخدام ﺗحليل
مغلف البياﻧات.
Google
ﺗأثير الحوﺳبة السحابية في كفاءة ﻧظم المعلومات المحاﺳبية دراﺳة
اﺳتطالعية آلراء عينة من االكادﯾميين والمهنيين في العراق
ﺗأثير الحوﺳبة السحابية على فاعلية ﻧظم المعلومات المحاﺳبية
دراﺳة اﺳتطالعية آلراء عينة من االكادﯾميين والمهنيين في العراق
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Classroom

مدى ﺗأثر ﻧظم المعلومات المحاﺳبية في المصارف بالتقنيات
المصرفية الحدﯾثة – دراﺳة اﺳتطالعية لعينة مختارة من
المصارف العراقية
فاعلية ﻧظم المعلومات المحاﺳبية في ظل اﺳتخدام التقنيات الحدﯾثة
للعمليات المصرفية الحدﯾثة – دراﺳة اﺳتطالعية لعينة مختارة من
المصارف العراقية
دور االبالغ المالي وفق  IPSAS RPG3في بيان تأثير جائحة

شر /كلية االدارإل 2021
المؤتمر العلمي الخام
واالقتصاد /جامعة كربالء 25 /آيار

.61

كرونا على كفاءة وفاعلية أداء العحدات الحكعمية

.62

اإلدارية 2021
للعلوم
تكريت
تحلي اإلبالغ المالي الحكومي ن االستدامة المالية لى مجلة
واالقتصادية ،المجلد  ،17العدد part 53
وفق  IPSAS-RPGsنموذج مقترح
 ،1جامعة ﺗكرﯾت ،العراق

.63

اإلدارية 2021
للعلوم
تكريت
اإلبالغ ن معلومات داء الخدمات في الوحدات الحكومية مجلة
العراقية لى وفق  /IPSAS-RPG3بالتطبيق لى مديرية واالقتصادية ،المجلد  ،17العدد part 53
 ،2جامعة ﺗكرﯾت ،العراق
الموارد المائية نينوى

دراسة تطبيقية في مديرية المعارد المائية نينعى

تاسعا :عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية
.1

و اللجنة العلمية واإلستشارية في مجلة البحول في العلوم المالية والمحاسبية /كلية العلوم
االقتصادية والتجارية و لوم التسيير /جامعة محمد بو ياف بالمسيلة – الجزائر.

 .2عضو اللجنة المعرفية المحاﺳبية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (لجنة الخبراء في ﺗخصص
المحاﺳبة).
 .3عضو هيئة ﺗحرﯾر مجلة ﺗنمية الرافدﯾن ،كلية االدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق.
 .4رئيس لجنة الترقيات العلمية /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل
 .5عضو لجنة الترقيات المركزﯾة /جامعة الموصل
 .6عضو لجنة الترقيات المركزﯾة /جامعة الحمداﻧية
 .7عضو لجنة الترقيات المركزﯾة /جامعة ﺗلعفر

عاشراً :كتب الشكر ،اجلوائز وشهادات التقدير 40 :كتاب شكر 42 ،شهادة تقديرية
حادي عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة
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ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

حتليل ومناقشة القوائم املالية

2011 ،2002

2

نظام املعلومات احملاسبية

2012 ،2003

3

تقنيات املعلومات احملاسبية

2019 ،2013
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