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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    لتدرج الوظيفيا :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 30/6/2005 اإلدارة واالقتصاد  الموصل  بكالوريوس

 22/3/2011 اإلدارة واالقتصاد الموصل  الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2011-2005  اإلدارة واالقتصاد  م. باحث  1

 والى االن  – 2011 اإلدارة واالقتصاد  تدريسي 2

3    

4    

5    

6    
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ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

 لحد االن  – 2011 الموصل  كلية اإلدارة واالقتصاد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012 المحاسبة المالية المتقدمة المحاسبة  1

 2013 محاسبة متوسطة  المحاسبة  2

العلوم المالية  3

 والمصرفية 

  2013 محاسبة متوسطة 

  2014 محاسبة متوسطة  المحاسبة  4

  2016 محاسبة متوسطة  المحاسبة  5

  2017 محاسبة متوسطة  المحاسبة  6

 2020 محاسبة متوسطة  المحاسبة  7

 2021 محاسبة متوسطة  المحاسبة  8
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ا: خ    عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

   اليوجد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر االبداع والتميز في منظمات  1

  االعمال  

 باحث األردن / العلوم التطبيقية  2012

الريادة وذكاء االعمال في المنظمات  2

 العراقية
 باحث العراق / جامعة الموصل  2012

مؤتمرالتنمية المستدامة من اجل  3

 اقتصاد عراقي متطور  

العراق / الجامعة  2012

 المستنصرية 

 باحث 

مؤتمر جامعة بغداد / والمعهد  4

 العالي للمحاسبة

 باحث  العراق / بغداد  2013

المؤتمر العلمي الثاني / جامعة  5

 االنبار 

 باحث  العراق / جامعة االنبار  2013

الندوة الخاصة بالمعهد التقني /  6

 الموصل 

 مشارك العراق / الموصل  2012

الورشة العلمية االفتراضية / قسم  7

 المحاسبة 

 مشارك  العراق / الموصل  2020
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 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس  

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

  

  

  

 

 

 و تطوير التعليمأجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  امنا: املشروعات البحثية فىث 

 حمل أسم البحث ت

 النشر

 السنة

انعكاسات قانون ساربينز اوكسلي على دور ومسؤولية املدقق يف اكتشاف ومنع  1

 االحتيال 

 

 2016 املستنصرية 

 -واإلداري تطوير مناهج التعليم احملاسيب يف العراق ودورها يف احلد من الفساد املالي  2

 مدخل احملاسبة القضائية واالستقصائية

 2013 االنبار 

 تعزيز جودة أداء املراجعة إلغراض مكافحة الفساد واستدامة املوارد االقتصادية 3

 

 2012 املستنصرية 

احلد من الفساد املايل  دور قواعد بياانت التكاليف يف تفعيل اإلفصاح احملاسيب إلغراض 4
 دراسة حالة يف شركة صناعية .

 

 2012 بغداد

 مداخل حتسني قدرة مراقب احلساابت على اكتشاف الغش يف القوائم املالية  5
 

 2012 املوصل 

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

3.  
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 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة او اجلائزة أو الشهادة التقديرية كتاب الشكر ت

 2007 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر  1

 2007 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر  2

 2012 املعهد التقين / نينوى   كتاب شكر وتقدير 3

 2017 جامعة احلمدانية    كتاب شكر وتقدير 4

 2017 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 5

 2017 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 6

 2011 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 7

 2006 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 8

 2006 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 9

 2006 اإلدارة واالقتصاد  تثمني جهود  10

 2008 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 11

 2006 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 12

 2006 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 13

 2006 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 14

 2018 اإلدارة االقتصاد  كتاب شكر وتقدير 15

 2017 جامعة املوصل   كتاب شكر وتقدير 16

 2019 جامعة املوصل  كتاب شكر وتقدير  17
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 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 العربية .1

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


