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● أوالً :المؤهالت العلمية
الجامعة

الكــليـ ــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة الموصل

كلية االدارة واالقتصاد

2004/6/28

الماجستير

جامعة الموصل

كلية االدارة واالقتصاد

2008/2/28

العلمية

الدكتوراه
أخرى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
● ثانيا :التدريس الجامعي
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الحدباء الجامعة

كلية الحدباء الجامعة

2012-2008

2

كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل

 -2012ولحد االن

● رابعاً :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها

ت

القس ــم

1

قسم المحاسبة  /كلية الحدباء الجامعة

الم ـ ــادة

السن ـ ــة

مراسالت وقراءات محاسبية باإلنكليزي،
تطبيقات محاسبية بالحاسوب ،نظام محاسبي 2008
موحد ،محاسبة قومية.
قسم المحاسبة،ادارة صناعية ،ادارة مراسالت وقراءات محاسبية باإلنكليزي ،نظام
2

اعمال علوم مالية ومصرفية/كلية محاسبي موحد،محاسبة تكاليف ،محاسبة 2009
تكاليف مصرفية ،محاسبة ادارية.

الحدباء الجامعة

قسم المحاسبة،ادارة صناعية ،ادارة مراسالت وقراءات محاسبية باإلنكليزي،
3

اعمال علوم مالية ومصرفية/كلية محاسبة باالنكليزي ،نظام محاسبي موحد2010 ،
محاسبة تكاليف،نظم معلومات محاسبية .

الحدباء الجامعة

قسم المحاسبة،ادارة صناعية ،ادارة مراسالت وقراءات محاسبية باإلنكليزي،
4

اعمال علوم مالية ومصرفية/كلية محاسبة باالنكليزي ،نظام محاسبي موحد2011 ،
الحدباء الجامعة

5
6

قسم

المحاسبة/

محاسبة تكاليف،نظم معلومات محاسبية.
كلية

االدارة

واالقتصاد/جامعة الموصل
قسم

المحاسبة/

كلية

واالقتصاد/جامعة الموصل

االدارة

محاسبة ضريبية ،رقابة مالية

2012

محاسبة باالنكليزي

2013

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
7
8
9
10
11
12

قسم

المحاسبة/

كلية

االدارة محاسبة باالنكليزي ،نظم معلومات محاسبية
باالنكليزي

واالقتصاد/جامعة الموصل
قسم

المحاسبة/

كلية

االدارة

واالقتصاد/جامعة الموصل
قسم االحصاء والمعلوماتية/كلية علوم
الحاسوب والرياضيات
قسم

المحاسبة/

كلية

االدارة

واالقتصاد/جامعة الموصل
قسم

المحاسبة/

كلية

االدارة

واالقتصاد/جامعة الموصل
قسم

المحاسبة/

كلية

االدارة

واالقتصاد/جامعة الموصل

محاسبة منشآت مالية ،مبادئ محاسبة

2014
2017

مبادئ محاسبة

2018

محاسبة باإلنكليزي

2019

محاسبة باإلنكليزي

2020

محاسبة باإلنكليزي ،تحليل مالي باإلنكليزي

2021

 سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها

نوع
المشاركة

العنوان

السنــة

ت

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية المال

2013/5/22-21

مكان انعقادها

( بحث /
بوستر
حضور)

1

واالعمال  /جامعة العلوم االسالمية العالمية

تحت شعار دور التميز والريادة في تفوق
منظمات االعمال

جامعة

العلوم

االسالمية

العالمية/كلية المال واإلعمال
االردن

باحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
2

المؤتمر العلمي الوطني الرابع لكليات

/30-29كانون

التمريض في العراق تحت شعار تطوير

االول2013/

جامعة الموصل/كلية التمريض

باحث

التمريض في العراق ...مهمة وطنية
3

4

ندوة بعنوان دور المصارف في رسم السياسة

2011/3/30-29

المعهد التقني  /نينوى /قسم

ندوة بعنوان االساليب الحديثة في المجال

2013/4/4

كلية الحدباء الجامعة /قسم

االقتصادية في العراق

النظري

والتطبيقي

للمحاسبة

االدارية

التقنيات المالية والمصرفية

المحاسبة وادارة اعمال

ومحاسبة التكاليف وكيفية استخدامهما

باحث

باحث

وتطويعهما في البيئة العراقية.
5

ورشة عمل بعنوان افاق تطوير مهنة

2018/4/26

المحاسبة والتدقيق في ضوء المستجدات

المحاسبة

االقتصادية الحديثة
6

7

8

ورشة عمل بعنوان تطوير التعليم الجامعي

كلية االدارة و االقتصاد  /قسم

2018/5/7

كلية الحدباء الجامعة /قسم

في محافظة نينوى لمواجهة التحديات الحالية

المحاسبة وادارة اعمال و علوم

التاسع 2019/8/28-27
الدولي
العلمي
المؤتمر
المشترك/االتجاهات الحديثة في ادارة
البلديات وتحسين جودة أدائها

مالية ومصرفية
جامعة القدس المفتوحة
والجامعة االردنية وبلدية
الخليل

المؤتمر العلمي الدولي السنوي الثالث 2019/4/18-17
لجمعية ادارة االعمال العلمية العراقية
بالتعاون مع كلية االدارة واالقتصاد/جامعة
السليمانية /استشراف ادارة االزمات
وتحدياتها
2018/12/27
ندوة بعنوان رؤية ادارية لواقع تجارب
المدراس االهلية في محافظة نينوى

جامعة السليمانية /كلية االدارة
واالقتصاد

باحث

باحث
باحث
باحث

جامعة الموصل /كلية االدارة
واالقتصاد/قسم ادارة االعمال

باحث

10

ندوة بعنوان افاق دعم االستثمار من منظور
محاسبي في محافظة نينوى

2019/4/11

جامعة الموصل /كلية االدارة
واالقتصاد/قسم المحاسبة

باحث

11

ندوة بعنوان النهوض االقتصادي لمحافظة
نينوى ومجاالت الدعم الدولي :القيود
والممكنات
ندوة بعنوان رؤى مستقبلية للنهوض بواقع
الصناعة في محافظة نينوى

2019/4/21

جامعة الموصل /كلية االدارة
واالقتصاد/قسم االقتصاد

باحث

2019/4/24

13

ندوة بعنوان افاق المحاسبة والتدقيق في
ضوء وسائل الدفع والتحويل االلكتروني

جامعة الموصل /كلية االدارة
واالقتصاد/قسم االدارة
الصناعية
جامعة الموصل /كلية االدارة
واالقتصاد/قسم المحاسبة

باحث

9

12

2019/4/25

باحث

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
14
15

ندوة العلمية الموسومة
"المحاسبة عن االداء االجتماعي والبيئي
لمنظمات االعمال الواقع والطموح"
ندوة العلمية الموسومة
2019 /12/31
"االدارة االمنية في محافظة نينوى وسبل
تطويرها"

2019 /11/28

● سابعاً :األنشطة العلمية األخرى
داخل الكلية

كلية االدارة واالقتصاد/قسم
المحاسبة
كلية االدارة واالقتصاد/قسم
ادارة االعمال

باحث
باحث

خارج الكلية

اللجنة االمتحانية ()2021-2012

باحث بمؤتمر ()2019-2018 -2013

لجنة تنظيم الحلقات النقاشية 2013

مشاركة بورش العمل والندوات

لجنة ضمان الجودة ()2019-2018
لجنة اعداد البطاقات ()2019-2013
لجنة توحيد الجارتات ()2016-2013
لجنة تدقيق الجارتات ()2017-2013
لجنة تدريب صيفي

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم

ت
1

أسم البحث

محل النشر

دور اعادة هندسة العمليات في خفض التكلفة وزيادة الربحية

جامعة تكريت كلية االدارة

_ بالتطبيق على بنك االسكان للتجارة والتمويل االردني _

واالقتصاد مجلة تكريت

السنة
2012

للعلوم االدارية واالقتصادية
2

استخدام نظام الكلفة على اساس المواصفات ) (ABCIIفي

كلية الحدباء الجامعة ،مركز

تحليل ربحية الزبائن بالتطبيق على معمل) )Xإلنتاج الكاشي

الدراسات المستقبلية ،مجلة
بحوث مستقبلية

2014

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الموصل
كلية االدارة واالقتصاد
شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
3

4

5
6

African Journal of Investigating the relationship between
Hospitality, Tourism management accounting techniques and
and Leisure / scopus
sustainability development in Iraqi tourism
firms
دور تقنيات إدارة التكلفة لمواجهة عناصر االزمة التعليمية المؤتمر العلمي الدولي
في الجامعات العراقية  /دراسة استطالعية آلراء عينة من السنوي الثالث لجمعية إدارة
االعمال العلمية العراقية
تدريسي جامعة الموصل
بالتعاون مع كلية االدارة
واالقتصاد/جامعة السليمانية/
استشراف إدارة االزمات
وتحدياتها
استخدام مؤشرات األداء المتوازن لتقييم األداء المستدام المؤتمر العلمي الدولي التاسع
المشترك/االتجاهات الحديثة
وتعزيز مستوى الجودة في البلديات
في إدارة البلديات وتحسين
جودة أدائها /جامعة القدس
))استخدام المحاسبة عن االنجاز والحيود السداسي لخفض مجلة جامعة االنبار للعلوم
االقتصادية واالدارية
التكلفة وتحسين االداء التشغيلي))

2019

2019

2019

2020

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية (اليوجد)
● عاش اًر :كتب الشكر ،الجوائز وشهادات التقدير
الجهة المانحة

السنة

ت

رئاسة الجامعة

2017/12/24

كلية االدارة واالقتصاد

2017/9/18

كلية االدارة واالقتصاد

2018/7/2

كلية االدارة واالقتصاد

2018/4/8

5

كتاب شكر من عميد الكلية نظ ار للمساهمة في يوم الجامعة

كلية االدارة واالقتصاد

2018/7/2

6

كتاب شكر من عميد كلية االدارة واالقتصاد للمساهمة في
حملة دار الزهور لأليتام

كلية االدارة واالقتصاد

2019

1
2
3
4

كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقديرية
كتاب شكر من رئيس الجامعة تقدي ار للجهود المبذولة في خدمة
المسيرة التعليمية

كتاب شكر من عميد الكلية تثمين جهود من خالل االستمرار
بالدوام وادارة االمتحانات التكميلية في موقع برطلة
كتاب شكر من عميد الكلية تثمين للجهود المبذولة في اكمال
وتوحيد الجارتات
كتاب شكر من عميد الكلية تثمين للجهود المبذولة من خالل
االشراف العلمي والعملي لطلبة الكلية ولجميع االقسام

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

2019/6/19

7

عميد كلية االدارة واالقتصاد

2020

8

 3كتاب شكر من الوزير

وزارة التعليم

9

كتاب من رئيس الجامعة

رئاسة جامعة

2020

10

 2كتاب من العميد

كلية االدارة واالقتصاد

2019

11

كتاب شكر من الوزير

وزارة التعليم

2021

 حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة
أسم الكتاب

ت
1

● ثاني عشر :اللغــات

 .1العربية

 .2االنكليزية

مالحظة :يتم تسليم نسخة على .CD

سنة النشر

