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 : التدريس الجامعيلثاثا 
 الى -الفترة من  الجامعة )المعهد / الكلية(الجهة  ت
  2022-2000 الموصل  كلية االدارة واالقتصاد 1

 
 

 ً   قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 

 

 

 ةالدرج
 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع
 1994 االقتصاداالدارة و  الموصل بكالوريوس
 2006 االدارة واالقتصاد الموصل  الماجستير
 2018 االدارة واالقتصاد المستنصرية الدكتوراه

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2006-2000 االدارة واالقتصاد  معاون محاسب  1

 2007-2006 كلية االدارة واالقتصاد محاسب 2

 2010-2007 كلية االدارة واالقتصاد مدرس مساعد 3

 الى االن – 2010 كلية االدارة واالقتصاد مدرس  4

5    

6    
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 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2001 محاسبة تكاليف عملي  االدارة الصناعية  1

 2007 مبادئ المحاسبة   نظم المعلومات االدارية 2

 2008 مبادئ المحاسبة                نظم المعلومات االدارية 3

 2008 مبادئ المحاسبة   االقتصاد 4

 2009 مبادئ المحاسبة   نظم المعلومات االدارية 5

 2009 تحليل ومناقشة القوائم المالية  المحاسبة  6

 2009 المحاسبة االدارية ادارة االعمال  7

العلوم المالية  8

 والمصرفية

 2010 المحاسبة االدارية

 2010 المحاسبة االدارية ادارة االعمال 9

 2017 مبادئ المحاسبة   االقتصاد  10

 2018 معايير التدقيق المحاسبة  11

 2018 مبادئ المحاسبة   ادارة االعمال  12

 2019 2و   1محاسبة مالية  المحاسبة 13

 2020 2و   1محاسبة مالية  المحاسبة  14

 2020 تدقيق داخلي /دبلوم  المحاسبة 15

 2020 تدقيق خارجي / دبلوم المحاسبة 16

 2021 معايير تدقيق/دبلوم المحاسبة 

 2021 تدقيق داخلي /دبلوم  المحاسبة 

 2022 تقنيات التحليل المالي /دبلوم المحاسبة 

 2022 حااللت عملية في التدقيق المحاسبة 

 2022 معايير التدقيق المحاسبة  
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 2022 محاسبة الوحدات غير الربحية المحاسبة   

 

 

 عليها تالتي أشرف (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امساً: خ 

 

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 

دراسىة وتقييم فاعلية 

الرقابة الداخلية في مديرية 

 ماء نينوى

 2021 دبلوم عالي /المحاسبة

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 فيها تلتي شاركالعلمية االندوات و لمؤتمرات ا :اادسس 

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

نوع 
 المشاركة 
) بحث / 
بوستر 
 حضور(

كلية االدارة جامعة الموصل  2008  االدارية ندوة قسم نظم المعلومات 1
 واالقتصاد

 بحث

 بحث جامعة الموصل 2008  ندوة كلية الحدباء الجامعة 2

3 
المؤتمر الوطني األول والعلمي 
 العاشر/كلية االدارة واالقتصاد 

 
 حثب الجامعة المستنصرية  2010

 بحث جامعة الموصل 2010  ندوة  كلية االدارة واالقتصاد 4

5 
كلية لالمؤتمر العلمي الحادي عشر 

 االدارة واالقتصاد  
  

 حث ب الجامعة المستنصرية  2011

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  مؤتمر 6
 حثب جامعة الموصل  2011 الموصل 

مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد الثاني  7
 حثب الجامعة المستنصرية 2012 عشر

االصالح  مؤتمر القيادة الرشيدة  8
التعليم العالي /مركز وزارة  2018 االقتصادي

 باحث الوزارة
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مي االقتصاد ونظم سندوة ق 9
اد /جامعة صكلية االدارة واالقت 2019 المعلومات 

 باحث الموصل

اد /جامعة صكلية االدارة واالقت 2020 ندوة قسم المحاسبة 10
 باحث الموصل

 
 ألخرى ااألنشطة العلمية  :اا عابس 

 
 خارج الكلية ل الكليةاحد

 5/7دورة تدريبية في الحاسبات االلكترونية من 
  2001/ 23/7ولغاية 

المشاركة في البرنامج االقتصادي المعد في 
مستشارية التجارة الخارجية التركية للفترة من 

 14/6/2009ولغاية  31/5

ولغاية  18/3دورة سالمة اللغة العربية للفترة من 
26/3/2018 

الدفاع المدني دورة الدفاع المدني في مديرية 
 2003 نينوى –

دورة االسعافات االولية /كلية التمريض  
 2008الموصل امعةج/

 
 2008دورة صيانة الحاسبات  االلكترونية 

في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة 
 الموصل 

 2006دورة طرائق التدريس  
 2010دورة طرائق التدريس الغراض الترقية  

 
 : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليمانماث 
 السنة النشر محل أسم البحث ت
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تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إمكانات   1
 االستخدام في تطوير نظم المعلومات المحاسبية 

ندوة قسم نظم 
المعلومات اإلدارية 

كلية اإلدارة واالقتصاد /
 الموصلجامعة /

2008 

2 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــــــــــاالت إمكـــانـــات 

 االستخدام وأثرها في إجراءات الرقابة الداخلية
 

ندوة قسم نظم المعلومات 
 2008 اإلدارية /كلية اإلدارة 

دور المعايير الرقابية المالية واالجتماعية في  3
 الحد من ظاهرة الفساد المالي واإلداري 

نــــدوة كليــــة الحــــدبــــاء 
 الجامعة.

 

2008 

4 

دور الشـــــــفافية ومعايير اإلفصـــــــاح المحاســـــــبي 
مالي دراســــــــــة  لدولي في الحد من الفســــــــــاد ال ا

 محاسبية وتحليلية
 

مجلة بحوث مستقبلية 
   26و 25العدد 

2009 

5 
تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في تقييم 
 األداء البيئي /دراسة استطالعية في منشات

 صناعية في مدينة الموصل

  مجلة تنمية الرافدين
 2011  104العدد 

6 

اثر عمليات إدارة المعرفة في جودة التعليم 
المحاسبي الجامعي /دراسة استطالعية ألراء 
عينة من تدريسيي قسم المحاسبة في كلية 

 اإلدارة واالقتصاد

ــــائع المؤتمر الوطني  وق
األول والعلمي العاشــــــــر 

واالقتصــــــاد لكلية اإلدارة 
الجامعة المســــتنصــــرية /

أيار  20-19للمدة من 
2010 

 

2010 

نظام الرقابة الداخلية خط الدفاع األول في  7
 الحفاظ على المال العام

ـــــة اإلدارة  ـــــي ـــــل ـــــدوة ك ن
 واالقتصاد 

 
2011. 
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دور اإلفصاح المحاسبي في ترشيد قرار  8
 االستثمار في سوق األوراق المالية

المؤتمر العلمي الحادي 
عشر لكلية اإلدارة 

واالقتصاد /الجامعة 
المستنصرية للمدة من 

 أيار  25-26
 

2011  

9 

Complementary Relationship 
Between The Management 

Strategies And Internal Control 
System  

DEPARTMENT 
OF 

MANAGEMENT 
STUDIES &                      

 HRESEARC
Tirpude College 
of Social Work, 

Nagpur/India 
25-26 Augest  

2011 

10 
مدى مالئمة مخرجات التعليم المحاسبي في 

العراق لمتطلبات سوق العمل دراسة ميدانية في 
 عدد من دوائر محافظة نينوى 

المؤتمر العلمي السنوي 
لكلية اإلدارة واالقتصاد 

 -25جامعة الموصل /
 أيار 

 

2011  

اثر االستثمار في تقانة المعلومات وفاعلية نظام  11
 المعلومات المحاسبية في ظل االقتصاد المعرفي   

المؤتمر العلمي الثاني 
عشر لكلية اإلدارة 

واالقتصاد /الجامعة 
المستنصرية للمدة من 

 أيار 25-26

2012 

12 
عرض وتحليل االتجاهات الحديثة في الرقابة 

لتطوير دليل التدقيق الداخلية كأساس مقترح 
 (4العراقي رقم )

مجلة كلية االدارة  
واالقتصاد الجامعة 
المستنصرية العدد 

 كانون االول 150

2015 
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13 
تطوير الرقابة الداخلية من خالل التكامل ما بين 

واطار ادارة مخاطر الوحدات  قواعد الحوكمة
 دراسة تطبيقية االقتصادية 

مؤتمر وزارة التعليم 
والبحث العلمي العالي 

بعنوان القيادة الرشيدة 
واالصالح االقتصادي 

 / 4/4في 
 

2018  

14 
البحث العلمي في العراق والعالم العربي 
 ومتطلبات النهوض بين الواقع والمأمول

 

ندوة قسمي قم ندوة 
االقتصاد ونظم 

  المعلومات
2019 

االتجاه نحو التدقيق المشترك كمدخل لتحسين  15
 2020 ندوة قسم المحاسبة  جودة المعلومات المحاسبية 

16 
المخاطر التي تؤثر على موضوعية المدقق 

على   وباء كورونا تأثيرالداخلي في تقدير 
 تدقيق العمليات المحاسبية

 2021 ندوة قسم المحاسبة 

 
اللجان االمتحانية، لجنة ادخال بطاقات الطلبة ، )هيئات العلمية المحلية والدوليةلعضوية ا :ااسعت 

 ، لجنة السينارات لجنة التحضيرية لندوة قسم المحاسبة
  هادات التقديرشو لجوائز ا ،تب الشكرك :ااشر ع 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقديرية ت
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 2000 عميد الكلية   23/12/2000 في 4693كتاب شكر  1 
 2007 عميد الكلية  12/12/2007في  8516كتاب شكر  2
 2008 عميد كلية الحدباء 2/9/2008في  623كتاب شكر  3
 2009 عميد الكلية  13/1/2009في  2437كتاب شكر  4

 شهادة تقديرية  5
مستشارية التجارة 
 2009 الخارجية التركية

 شكر وتقدير  6
Department of 
Management 
studies &research 
,NAGPUR,INDIA 

2011 

 2011 عميد الكلية  7/3/2011في  1399كتاب شكر  7
 2011 عميد الكلية 1/3/2011في  1219كتاب شكر  8
 2011 عميد الكلية  27/12/2011في  12874كتاب شكر  9
 2011 عميد الكلية 8/2/2011في   770كتاب شكر  10

 28/11/2011ق في 42كتاب شكر  11
رئيس اللجنة التحضيرية 

 2011 2011لمؤتمر الكلية 

 شكر وتقدير  12
عميد كلية االدارة 
واالقتصاد الجامعة 

 المستنصرية

2012 

وزير التعليم العالي  شكر وتقدير  13
 والبحث العلمي

2018 

 2021 معاون محافظ نينوى  شكر وتقدير  

 2021 رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  
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 الكتب المؤلفة او المترجمة :احدى عشر ا 

 
 تاــللغا :اني عشرث 

 العربية  .1
 االنكليزية  .2
 التركية  .3
  التركمانية .4
 اآلذرية .5


