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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

ا ث   لتدريس الجامعيا :الثا

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

 2022 -1981 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1

  كلية الحدباء الجامعة 2

 

1998- 2002 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1981 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس

 1987 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل الماجستير

 2007 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل الدكتوراه

 جامعة طرابلس أخرى
كلية الشريعة والدراسات 

 االسالمية
2011 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 1987-1981 كلية اإلدارة واالقتصاد مساعد باحث 1

 1985-1982 كلية اإلدارة واالقتصاد محاسب 2

 1989-1985 واالقتصادكلية اإلدارة  مدقق داخلي 3

 1992 -1987 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس مساعد 4

 1996-1992 كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس 5

 2021 -1996 كلية اإلدارة واالقتصاد أستاذ مساعد 6

 2011-2011 كلية اإلدارة واالقتصاد رئيس قسم المحاسبة )وكالة( 7
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 3 
المعهد العربي للمحاسبين 

 القانونيين
 2000-2006 

4 
كلية العلوم االقتصادية 

 واالدارية
 2000-1999 جامعة حضر موت

 2017-2015 الجامعة العراقية كلية اإلدارة واالقتصاد 5

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 

ا: خ   عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

 2000 المحاسبة التدقيق االجتماعي في العراقمالمح  1

 2000 المحاسبة دور االتجاهات السلوكية في زيادة فاعلية التدقيق 2

3 
مساهمة مخرجات النظام المحاسبي الموحد في ترشيد البيانات الالزمة 

 العداد الحسابات القومية
 2001 المحاسبة

4 
والمستلزمات الطبية/دراسة تصميم نظام محاسبي لوحدات تجارة االدوية 

 حالة في محافظة نينوى
 2002 المحاسبة

 2003 المحاسبة اثر استخدام الحاسوب على نظام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية 5

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 المحاسبة 1

جميع المواد مثل التدقيق، مبادئ محاسبة، رقابة 

مالية، نظرية محاسبية، محاسبة متخصصة، 

 )بكالوريوس( محاسبة متقدمة

1981-2022 

 المحاسبة 2

 

رقابة مالية، تدقيق، نظرية محاسبية، محاسبة 

دولية، نظم محاسبية )دكتوراه، ماجستير، دبلوم 

 عالي(

 

 

1992-2022 
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 2004 المحاسبة اإلبالغ المالي بالوحدات والكليات الحكومية / معيار محاسبي مقترح 6 

7 
الداخلية على تكاليف التلوث البيئي في الشركة مدى فاعلية نظام الرقابة 

 العامة للسمنت الشمالية
 2005 المحاسبة

8 
استخدام تقييم األداء في الرقابة المالية على معمل األلبسة الوالدية 

 بالموصل

المعهد 

 العربي
2005 

9 
فجوة التوقعات بين مراقبي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية وسبل 

 تضييقها

المعهد 

 العربي
2005 

 تقويم وتطوير نظام الرقابة الداخلية في مديرية زراعة نينوى 10
المعهد 

 العربي
2007 

11 
استخدام أسلوب التدقيق بمساعدة الحاسوب في تدقيق نظم التشغيل 

 االلكتروني للبيانات المعتمدة في ديوان الرقابة المالية
 2010 المحاسبة

12 
إعادة هندسة وظيفة التدقيق الداخلي في تعزيز الفاعلية باطار معايير 

 التدقيق الداخلي الدولية بالتطبيق على شركة توزيع المنتجات النفطية
 2012 المحاسبة

13 
اطار مقترح إلجراءات التدقيق البيئي بحث تطبقي في محطة كهرباء 

 الموصل الغازية

المعهد 

 العربي
2012 

 التدقيق الداخلي في رئاسة جامعة الموصل وافاق تطويرهواقع  14
دبلوم 

 المحاسبة
2013 

15 
دور تكامل أجهزة الرقابة المالية والتدقيق الداخلي في تحسين جودة 

 التدقيق دراسة حالة كلية الصيدلة في جامعة الموصل

دبلوم 

 المحاسبة
2013 

16 
دراسة استطالعية لعينة دور التدقيق المستمر في تعزيز الرقابة الداخلية/

 مختارة من مراقبي الحسابات
 2015 المحاسبة

17 
تقييم إجراءات الرقابة الداخلية في ظل التشغيل االلكتروني في المصارف 

 236دراسة تطبيقية في مصرف الرافدين/فرع الحمدانية 

دبلوم 

 المحاسبة
2018 

18 
دائرة صحة  واقع التدقيق الداخلي وافاق تطويره دراسة تطبيقية في

 نينوى

دبلوم 

 المحاسبة
2018 

19 
تفعيل دور ديوان الرقابة المالية االتحادي في ممارسة الرقابة البيئية وفق 

 معايير االنتوساي
 2019 محاسبة

20 
التزام ديوان الرقابة المالية االتحادي بمبادئ الشفافية والمساءلة 

الصادرة عن المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة 

(INTOSAI) وتاثيره في جودة التدقيق 

المعهد 

 العربي
2020 

21 
دراسة  COSOالتقييم الذاتي لنظام الرقابة الداخلية وفق اطار 

 استطالعية في دائرة صحة نينوى

دبلوم 

 المحاسبة
2021 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
 تقييم إجراءات التدقيقي البيئي في مديرية بلدية الموصل 22

دبلوم 

 محاسبة
2021 

23 
تقويم إجراءات التدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية وفقا لمعايير 

AAOIFI بالتطبيق على مصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي 
 2021 محاسبة

24 
تاثير الحوسبة السحابية على مهنة مراقبة الحسابات وتدقيق الحسابات 

دراسة استطالعية الراء عينة من االكاديميين ومراقبي  –في العراق 

 الحسابات في العراق

 2021 محاسبة 

25 
اطار مقترح للممارسات المهنية لمراقبي الحسابات في ظل األوبئة 

 الراء مراقبي الحسابات في العراقوالكوارث دراسة 
 2021 محاسبة

26 
تقويم إجراءات التدقيق الداخلي وفقا لخطوط الدفاع الثالث في الشركة 

 معاونية السمنت الشمالية العامة للسمنت العراقية/

دبلوم 

 محاسبة
2022 

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

نوع  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

األول التحاد المحاسبين المؤتمر الدولي  1

 والمدققين العرب

 بحث العراق 1996

 مؤتمر كلية الحدباء الجامعة 2

 

 بحث الموصل/العراق 1999

المؤتمر القطري األول للعلوم المالية  3

 والمصرفية
 بحث جامعة الموصل/العراق 2008

المؤتمر العلمي األول لدائرة صحة نينوى  4

 وقسم أدارة االعمال
 بحث جامعة الموصل/العراق 2009

مؤتمر كلية اإلدارة واالقتصاد في  5

 المستنصرية
 بحث جامعة المستنصرية/العراق 2010

المؤتمر العلمي السنوي لكلية اإلدارة  6

 واالقتصاد
 بحث جامعة الموصل/العراق 2010

 بحث جامعة االنبار/العراق 2011 جامعة االنبارمؤتمر  7

المؤتمر العلمي السنوي لكلية اإلدارة  8

 واالقتصاد
 بحث جامعة الموصل/العراق 2011

المؤتمر الدولي األول لكلية إدارة المال  9

 واالعمال
 بحث جامعة ال البيت/ االردن 2011



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

المؤتمر العلمي األول للمعهد العالي  10 

 المحاسبية والماليةللدراسات 
 بحث جامعة بغداد/العراق 2011

مؤتمر كلية اإلدارة واالقتصاد في  11

 المستنصرية
 بحث جامعة المستنصرية/العراق 2012

 بحث جامعة دهوك/العراق 2013 مؤتمر جامعة دهوك 12

13 
المؤتمر العلمي الوطني : استخدام 

المنطق العلمي والتاريخي في دفع الحركة 

 االقتصادية

 بحث جامعة بغداد/العراق 2013

المؤتمر العلمي السادس لكلية اإلدارة  14

 واالقتصاد
 بحث جامعة الموصل/العراق 2013

 بحث جامعة السليمانية/العراق 2014 مؤتمر جامعة السليمانية 15

 بحث جامعة جيهان/ أربيل /العراق 2014 مؤتمر جامعة جيهان 16

الثاني "المالية اإلسالمية المؤتمر الدولي  17

 والتنمية االقتصادية واالجتماعية
2014 

جامعة محمد الخامس 

 السويسي/المغرب
 بحث

18 
الندوة العلمية الثالثة لقسم المحاسبة 

"مقترح لتطوير المناهج الدراسية في 

علم المحاسبة لموائمة التغييرات في 

 سوق العمل

 بحث كلية الحدباء الجامعة/ العراق 2014

19 
 2015 ندوة علمية 

كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/الجامعة العراقية
 حضور

20 
 2016 ندوة علمية 

كلية اإلدارة 

 واالقتصاد/الجامعة العراقية
 حضور

 بحث جامعة الموصل/العراق 2018 ندوة قسم العلوم المالية والمصرفية 21

22 
المؤتمر الدولي الرابع عشر سلوكيات 

والمسؤولية االجتماعية المواطنة 

 لمنظمات االعمال في الوطن العربي

2018 
جامعة حسيبة بن بو علي 

 الشلف/الجزائر
 بحث

 بحث جامعة الموصل/العراق 2018 ورشة عمل قسم المحاسبة 23

ورشة العمل السابعة لقسم العلوم المالية  24

 والمصرفية 
 بحث جامعة الموصل/العراق 2018

 بحث جامعة الموصل/العراق 2018 المحاسبةورشة عمل قسم  25
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 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 بحث جامعة الموصل/العراق 2019 الندوة العلمية لقسم المحاسبة 26 

الندوة العلمية لقسمي االقتصاد والعلوم  27

 المالية
 بحث جامعة الموصل/العراق 2019

الندوة العلمية لقسمي االقتصاد ونظم  28

 المعلومات االدارية
 بحث الموصل/العراقجامعة  2019

المؤتمر العلمي الرابع لكلية اإلدارة  29

 واالقتصاد
 بحث جامعة تكريت /العراق 2020

ورشة عمل الكترونية لمركز التطوير  30

 والتعليم المستمر
 ورقة عمل جامعة ذي قار /العراق 2020

ورشة عمل الكترونية لمركز التطوير  31

 والتعليم المستمر
 ورقة عمل قار /العراقجامعة ذي  2020

32 
الندوة االفتراضية لمؤسسة الدليلي 

للدراسات العقدية التابعة للعتبة الحسينية 

 المقدسة وكلية االمام األعظم في البصرة

 ورقة عمل كلية االمام األعظم/العراق 2020

 بحث جامعة الموصل/العراق 2021 الندوة العلمية االلكترونية لقسم المحاسبة 33

 ورقة عمل جامعة البصرة/العراق 2021 ورشة علمية لكلية العلوم 34

محاضرة علمية افتراضية في في مركز  35

 اعداد القادة في االمارات
 حضور  2021

المؤتمر العلمي الثالث للدراسات الصرفة  36

 واالنسانية 
 بحث جامعة الحمدانية 2021

الندوة االفتراضية العلمية لمركز كربالء  37

 للدراسات والبحوث
 حضور مركز كربالء  2021

38 
 حضور جامعة الموصل/العراق 2022 الندوة العلمية االلكترونية لقسم المحاسبة
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 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس  

 خارج الكلية ل الكليةخاد

عضو اللجنة العلمية يف قسم احملاسبة يف كلية اإلدارة 

 واالقتصاد / جامعة املوصل
 عضو جلان جرد وتدقيق 

رئيس او عضو جلنة الدراسات العليا لقسم احملاسبة يف 

 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة املوصل
 اك يف معارض كتب اجلامعةرتعضو جلان اش

عضو جملس قسم احملاسبة يف كلية اإلدارة واالقتصاد 

 جامعة املوصل/

عضو او رئيس جلان مناقشة دراسات عليا/دبلوم 

 ،ماجستري ،دكتوراه

عضو او رئيس اللجنة االمتحانية لقسم احملاسبة يف 

 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة املوصل
 

  عضو جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية

  عضو هيئة حترير جملة تنمية الرافدين

عضو او رئيس جلان مناقشة دراسات عليا )دبلوم 

 عالي، ماجستري، دكتوراه(
 

  جلنة االرشاد يف قسم احملاسبةعضو 

  عضو يف جلان اجلرد واملشرتيات
 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 1991 جملة تنمية الرافدين مراجعة املوازنات التخطيطية 1

 1992 جملة تنمية الرافدين دور املدقق يف ترشيد القرارات 2

 1993 جملة تنمية الرافدين معاجلة التغري يف املستوى العام لألسعار يف احملاسبة القومية 3

 1993 جملة تنمية الرافدين تطوير الوظيفة احملاسبية من خالل مدخل النظم 4



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 1995 جملة تنمية الرافدين استخدام املعاينة اإلحصائية يف اختبارات التدقيق 5 

 1996 جملة تنمية الرافدين اثر تقديم اخلدمات االستشارية على استقالل مراقب احلسابات 6

 استخدام بعض املفاهيم السلوكية يف زيادة فاعلية التدقيق الداخلي 7

 

 1996 جملة تنمية الرافدين

 اثر التضخم على عملية مراقبة احلسابات 8
املؤمتر العاشر -جملة احملاسب

 احملاسبني واملدققنيالحتاد 
1996 

 1998 جملة تنمية الرافدين واقع الرقابة الداخلية يف النظام احملاسيب املوحد وافاق تطويره 9

 دور األهمية النسبية يف رفع كفاءة عمل مراقب احلسابات 10
املؤمتر -جملة تنمية الرافدين

القطري األول للمحاسبة والعلوم 

 املالية

2002 

 2002 جملة تنمية الرافدين وظيفة التدقيق الداخلي يف خدمة العملية االداريةجماالت  11

12 
دور الشفافية احملاسبية ومعايري اإلفصاح احملاسيب يف احلد من ظاهرة 

 الفساد املالي
 2009 جملة حبوث مستقبلية

 استخدام أسلوب احملاكاة املتوازية يف تدقيق النظم االلكرتونية 13
العراقي األول/ اجلامعة املؤمتر 

 املستنصرية
2010 

14 
مستلزمات تصميم نظام حماسيب خمزني الكرتوني مقرتح يف الوحدات 

 الصغرية بالتطبيق على احدى الصيدليات يف حمافظة نينوى
 2010 جملة تنمية الرافدين

15 
منوذج مقرتح لتطوير نظام الرقابة الداخلية على تكليف التلوث البيئي 

 الشركة العامة للسمنت الشماليةيف 
 2010 جملة تنمية الرافدين

 دراسة تعريفية خلدمات التأكيد اليت يقدمها مراقب احلسابات 16
جملة جامعة كركوك للعلوم 

 اإلدارية واالقتصادية
2013 

 2013 جملة تنمية الرافدين موقف مراقب احلسابات من تطبيق األدوات املالية املشتقة 17

انعكاسات االلتزامات األخالقية ملراقب احلسابات على أساليب إدارة  18

 االرباح

 2013 جملة تنمية الرافدين

 2013 جملة تنمية الرافدين تفعيل دور مهنة تدقيق احلسابات يف ل االزمة املالية العاملية 19

 2013 لرافدينجملة تنمية ا إجراءات مراقب احلسابات يف تدقيق األدوات املالية املشتقة 20



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

21 
سبل تفعيل دور حوكمة الشركات يف تعزيز املناخ االستثماري لبيئة 

 العمل يف إقليم كوردستان العراق من منظور حماسيب/دراسة حتليلية

املؤمتر العلمي الثالث، جامعة 

 إقليم كوردستان-نوروز، دهوك
2014 

22 
التناغم بني  تطوير دور الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية يف ظل

 املعايري الشرعية العامة واخلاصة

املؤمتر الدولي الثاني جامعة 

حممد اخلامس السويسي، 

 املغرب

2014 

دراسة حتليلية لعوامل التوسع باخلدمات املهنية ملراقب احلسابات يف  23

 العراق

 2015 جملة اجلامعة املستنصرية

24 
مهنة  -العمل الوظيفي النضج األخالقي ودوره يف ترسيخ اخالقيات 

 التدقيق امنوذجا

املؤمتر الدولي الرابع عشر، 

جامعة حسيبة بن بو علي، 

 الشلف، اجلزائر

2018 

25 
مساهمة تقنيات التدقيق املستمر ومناذجه يف حتقيق جودة التدقيق 

 والنهوض مبستوى أداء مراقيب احلسابات/ دراسة حتليلية

جملة جامعة تكريت للعلوم 

واالقتصادية/ جامعة اإلدارية 

 تكريت

2018 

26 
دور ديوان الرقابة املالية االحتادي يف ممارسة الرقابة البيئية وفق معايري 

 االنتوساي دراسة حتليلية يف ديوان الرقابة املالية االحتادي

اجمللة العراقية لبحوث السوق 

 ومحاية املستهلك
2020 

27 

الداخلي يف املصارف اإلسالمية تقويم إجراءات وظيفة التدقيق الشرعي 

دراسة تطبيقية يف مصرف جيهان لالستثمار والتمويل  -العراقية

 االسالمي

جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
2021 

28 
دور معايري التدقيق اإلسالمية يف تفعيل التدقيق الشرعي اخلارجي 

 والتمويل االسالميدراسة تطبيقية يف مصرف جيهان لالستثمار 

جملة جامعة تكريت للعلوم 

اإلدارية واالقتصادية/ جامعة 

 تكريت

2021 

 2021 جملة اجلامعة العراقية اثر التدقيق السحابي على عناصر مهنة مراقبة احلسابات 29

التدقيق يف ظل األوبئة والكوارث واسهامات املنظمات املهنية للحد من  30

 تاثريها

 2021 العراقيةجملة اجلامعة 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

31 
عمل التدقيق يف ظل األوبئة والكوارث وانعكاسه يف ختطيط عملية 

 التدقيق دراسة الراء عينة من مراقيب احلسابات يف العراق

جملة جامعة تكريت للعلوم 

اإلدارية واالقتصادية/ جامعة 

 تكريت

2021 

32 

دراسة  -دور مقومات االبداع يف تفعيل األدوار احلديثة للمدقق الداخلي 

استطالعية الراء عينة من العاملني يف شركة توزيع املنتجات النفطية 

 اهليئة الغربية / فرع املوصل

 2021 جملة الريادة للمال واالعمال

 2021 مستقبليةجملة حبوث  تاثري احلوسبة السحابية على ممارسة مهنة التدقيق 33

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة  ت

 التقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

-1984 رئيس جامعة املوصل كتب شكر وتقدير 10  1

2021 
-1984 كلية اإلدارة واالقتصاد/ املوصلعميد  كتاب شكر وتقدير 40اكثر من  2

2022 
 2008 كلية احلدباء اجلامعة/ املوصل شهادة تقديرية  3

 2010 املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات كتب شكر وتقدير 4

 2010 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ املستنصرية كتاب شكر وتقدير 5

-2012 واالقتصاد/ بغدادعميد كلية اإلدارة  كتاب شكر وتقدير 2 6

2013 
 2013 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ دهوك كتاب شكر وتقدير 7

 2013 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ االنبار كتاب شكر وتقدير 8

 2013 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/ املوصل شهادة تقديرية  9

 2014 جامعة جيهان كتاب شكر وتقدير 10



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2014 كلية احلدباء اجلامعة وتقديركتاب شكر  11 

 2014 جامعة السليمانية كتاب شكر وتقدير 12

-2015 عميد كلية اإلدارة واالقتصاد/اجلامعة العراقية كتب شكر وتقدير 5 13

-2014 املعهد التقين/املوصل كتب شكر وتقدير 14 2017

 2020 بدن اكادميي شهادة تقديرية 15 2018

 2021 ايفاد-منصة الباحثني واالكادمييني شهادة تقديرية 16

 2021 ايفاد-منصة الباحثني واالكادمييني شهادة تقديرية 17

 2021 كلية العلوم/ جامعة بغداد شهادة مشاركة 18

 2021 مركز كربالء للدراسات والبحوث شهادة حضور  19

 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 العربيةاللغة  .1

 اللغة االنكليزية .2

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


