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ا: التدرج الوظيفيث   انيا

 

ا: التدريس الجامعيث   الثا

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

 لحد االن  -1997 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

جامعة حضرموت للعلوم  كلية العلوم االدارية  2
 التكنولوجية

2004-2005  

 2006-2005 كلية الحدباء الجامعة كلية الحدباء الجامعة 3

 2017-2016 الجامعة التقنية الشمالية المعهد التقني ا/نينوى 4

 2018-2015 جامعة الحمدانية كلية االدارة واالقتصاد 5

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1999-1997 مبادئ محاسبة المحاسبةقسم  1

 1998-1997 محاسبة تكاليف ادارة االعمال قسم 2

 21/5/2015 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2002-1996 كلية اإلدارة واالقتصاد أمين مخزن  1

مدير إدارة كلية اإلدارة  2
 واالقتصاد

 2004-2002 كلية اإلدارة واالقتصاد

مسؤول وحدة التدريب  3
 الصيفي

 2009-2006 كلية اإلدارة واالقتصاد

 2011-2009 كلية اإلدارة واالقتصاد مدير المكتب االستشاري  4

 لحد االن 2021 كلية اإلدارة واالقتصاد الحاسبةمقرر قسم  5



 1998-1997 محاسبة تكاليف االدارة الصناعية قسم 3

 نظام محاسبي موحد محاسبة قسم 4
2002-2004 

2016-2017 

 تحليل مالي محاسبة قسم 5
2002-2011   

2015-2017  

 2011-2002 محاسبة قومية محاسبة قسم 6

 محاسبة دولية محاسبة قسم 7
2004-2005 

2015-2016 

 
 2018-2015 نظرية محاسبية محاسبة قسم  8

 

  2005-2004 محاسبة منشات مالية محاسبة قسم 9

 محاسبة حكومية محاسبة قسم 10
2004-2005 

لحد  -2018

 االن 

 نظم معلومات محاسبية محاسبة قسم  11
لحد  -2015

 االن

  2018-2016 محاسبة شركات محاسبة قسم  12

  2018-2017 محاسبة متقدمة محاسبة قسم 13

  2006-2005 رياضيات مالية مالية ومصرفية قسم  14

 2019-2018 معايير تدقيق دولية محاسبة قسم 15

 لحد االن-2019 نظام إحصاءات مالية الحكومة قسم المحاسبة 16

 لتي شاركت فيهاالعلمية االندوات والمؤتمرات  :امساخ 

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(



1 

المؤتمر الثاني/ تحت 

عنوان االتجاهات 

الحديثة للعلوم المالية 

والمحاسبية ودورها  

 في التنمية االقتصادية

2013 

جامعة بغداد مع 

المعهد العالي 

للدراسات المالية 

 والمحاسبية

 بحث

2 
افاق تطوير مهنة 

 المحاسبة والتدقيق في
ضوء المستجدات 

 االقتصادية الحديثة

26/4/ 

2018 

جامعة الموصل /كلية 

 االدارة واالقتصاد

 قسم المحاسبة/

 ندوة علمية

3 

تطوير التعليم الجامعي 

 االهلي في محافظة نينوى

لمواجهة التحديات 

 الحالية

7/5/2018 

كلية الحدباء 

 الجامعة

 ندوة علمية

البيئة االقتصادية لمحافظة  4

 نينوى ....الواقع والطموح

مايس  14

2018 

جامعة الموصل /كلية 

 االدارة واالقتصاد

 قسم االقتصاد/

 ندوة علمية

5 
افاق دعم االستثمار من 

منظور محاسبي في 

 محافظة نينوى

11/4/2019 

مشترك كلية واالدارة 

واالقتصاد /قسم 

مع ديوان المحاسبة 

 محافظة نينوى

 ندوة علمية

االقتصاد العراقي في ظل  6

 اجندة التنمية المستدامة

17-

18/4/2019 

كلية االدارة 

واالقتصاد/ جامعة 

البصرة مع كلية شط 

 العرب الجامعة

 مؤتمر علمي

 7 

النهوض االقتصادي 

لمحافظة نينوى ومجاالت 

الدعم الدولي:القيود 

 والممكنات

21/4/2019 

مشترك كلية االدارة 

واالقتصاد /قسم 

االقتصاد مع مركز 

الدراسات االقليمية / 

 جامعة الموصل

 ندوى علمية

8 
افاق المحاسبة والتدقيق 

في ضوء وسائل الدفع 

 والتمويل االلكتروني

25/4/2019 

مشترك /كلية االدارة 

واالقتصاد/قسم 

المحاسبة مع الشركة 

 العالمية للبطاقة الذكية

 يةندوة علم

من الموروث الى الحاضر  9

 شعبنا قلب ينبض بالحياة
30/4/2019 

كلية االدارة 

واالقتصاد جامعة 

 الحمدانية

 مهرجان ثقافي



10 
 2/5/2019 ادارة النتاجات العلمية

مشترك كلية االدارة 

واالقتصاد مع كلية 

االثار/ جامعة 

 الموصل

 ندوة علمية

 

 و تطوير التعليمأاملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  :ادساس 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

1 

التحديات التي تواجه تطبيق أخالقيات مهنة 
المحاسبة في العراق، دراسة آلراء عينة من 
المحاسبين في مدينة الموصل،مجلة تنمية 

 الرافدين  بحث منفرد 

 2006 جملة تنمية الرافدين  

2 

االفصاح المحاسبي عن المسؤولية 
أنموذج  -االجتماعية في القوائم المالية
 مقترح. بحث منفرد

 جملة تنمية الرافدين

 (83العدد)
2006 

3 

في إعداد نظام  Excelاستخدام برنامج 
معلومات محاسبي الحتساب رواتب منتسبي 

 ، حبث مشرتكجامعة تكريت

تكريت للعلوم مجلة 
االدارية واالقتصادية 

 (2( العدد)1المجلد)/

2005 

4 
استخدام األدوات المحاسبية في تقييم اداء 

 المستشفيات، بحث مشترك

مجلة تنمية 
 الرافدين،العدد 

2006 

5 

سس المحاسبية المعتمدة تأثير اختالف األ
في المحاسبة الحكومية على القياس 

القوائم المالية المحاسبي واالعتراف بعناصر 
 الحكومية)دراسة تحليلية(

مجلة تنمية 
 38مجلدالرافدين،ال

2019 



6 

المحاسبة عن األصول التراثية ) 
Heritage Assets وفقا لنظام إحصاءات )
( ومعايير GFSMمالية الحكومة )

المحاسبية الدولية في القطاع العام 
(IPSASs) .بحث مشترك دراسة مقارنة 

بغداد/ مؤتمر جامعة 
المعهد العالي للعلوم 

 المالية والمحاسبية
2013 

7 

االفصاح المحاسبي عن معلومات الموازنة 
العامة في القوائم المالية وفق المعايير 
المحاسبية الدولية في القطاع العام 

(IPSASs) 

الموتمر العلمي كلية 
االدارة واالقتصاد/ 

جامعة البصرة وكلية 
شط العرب تحت 
عنوان ) االقتصاد 

العراقي في ظل اجندة 
التنمية المستدامة 

2030  

17-18/ 

4/2019 

8 

الرقابة الداخلية على ايرادات ومصاريف 
الواقع  -الدراسة المسائية في جامعة الموصل

 وآفاق التطوير

بحوث مستقبلية مجلة 
 كلية الحدباء الجامعة

 2021 2ك

9 
التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في ظل جائحة 

 COVID-19( كورونا ) فيروس

مجلة تنمية 
 39مجلدالرافدين،ال
 (128العدد)

 2020 1ك

10 
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 بحث سكوبس
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THE GENERALLY ACCEPTED 

ACCOUNTING PRINCIPLES 

(GAAP), THE STATUS BETWEEN A 

GOING CONCERN AND CHANGE 

 بحث سكوبس
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Journal 
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 شهادات التقديرواجلوائز  ،تب الشكرك :ابعاس 

كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة  ت

 التقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

 شكر وتقدير 1
وزير التعليم العالي السيد 

 والبحث العلمي
14/4/2018 

 السيد رئيس جامعة املوصل 9/10/26960شكر وتقدير/ رقم الكتاب  2
31/12/ 

2018 

 9/10/1066شكر وتقدير/ رقم الكتاب  3
السيد رئيس جامعة 

 احلمدانية
14/1/ 2018 

 10/11/2016 السيد رئيس جامعة املوصل 2285شكر وتقدير/ رقم الكتاب ر/ 4

 2015شكر وتقدير/رقم الكتاب/ ا ر  5
السيد رئيس جامعة 

 الموصل
31/8/2015 

 806شكر وتقدير/ رقم الكتاب  6
رئيس جلنة التعليم العالي 

والبحث العلمي /جملس 

 النواب

2/3/2016 

7 
اكثر من عشرون كتاب شكر وتقدير من عمداء كلية 

 الكلية االدارة واالقتصاد املتعاقبني على عمادة

عمداء كلية االدارة 

 واالقتصاد

منذ عام 

لغاية 1997

2015 



 2476 /9/3شكر وتقدير /رقم الكتاب  8
عميد كلية االدارة 

 االقتصاد
24/12/2017 

 1510 /9/3شكر وتقدير /رقم الكتاب  9
عميد كلية االدارة 

 االقتصاد
14/3/2019 

  7/5/2018 كلية الحدباء الجامعة شهادة تقدير 10

 شهادة تقدير 11
كلية االدارة واالقتصاد 

جامعة الموصل/قسم 

 المحاسبة

26/4/ 2018 

 شهادة تقدير 12
جامعة الموصل /كلية 

االدارة واالقتصاد /قسم 

 االقتصاد

مايس  14

2018 

 شهادة تقدير 13

مشترك كلية واالدارة 

واالقتصاد /قسم 

المحاسبة مع ديوان 

 محافظة نينوى

11/4/2019 

 تقدير شهادة 14

كلية االدارة واالقتصاد/ 

جامعة البصرة مع كلية 

 شط العرب الجامعة

17-

18/4/2019 

 شهادة تقدير 15

مشترك كلية االدارة 

واالقتصاد /قسم 

االقتصاد مع مركز 

الدراسات االقليمية / 

 جامعة الموصل

21/4/2019 

 شهادة تقدير 16

مشترك /كلية االدارة 

واالقتصاد/قسم 

الشركة المحاسبة مع 

 العالمية للبطاقة الذكية

25/4/2019 

 شهادة تقدير 17
كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة الحمدانية
30/4/2019 



 شهادة تقدير 18

مشترك كلية االدارة 

واالقتصاد مع كلية 

 االثار/ جامعة الموصل

2/5/2019 

 

 

 

 

             

 


