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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1984 ادارة واقتصاد موصل بكالوريوس

 1989 ادارة واقتصاد موصل الماجستير

 2009 ادارة واقتصاد موصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 جامعة الموصل /كلية االدارة واالقتصاد مساعد باحث 1
الى  14/1/1985

1/9/1986 

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل مدرس مساعد 2
 الى 30/11/1989

10/10/1995 

 كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل مدرس 3
الى  11/10/1995

8/6/2009 

 الى حد االن 9/6/2009 كلية االدارةة واالقتصاد/ جامعة الموصل استاذ مساعد 4

5    

6    
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ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

الى حد  30/11/1989 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

 االن

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1993-1992 رياضيات مالية محاسبة 1

 1995-1994 نظام محاسبي موحد محاسبة 2

 2017-2016 نظرية محاسبية محاسبة 3

 2021-2020 نظم معلومات محاسبية محاسبة 4

 2021-2017 اخالقيات البحث العلمي محاسبة 5

 2020-2017 نظم محاسبية متخصصة محاسبة 6

 الى حد االن -1990 محاسبة حكومية محاسبة 7
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ا: خ    عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 
انموذج مقترح للقياس واإلفصاح المحاسبي ألغراض 

/ دراسة  التحاسب الضريبي في ظل االقتصاد الرقمي

 حالة
 2021 المحاسبة

تطوير تدقيق األداء لوحدات القطاع العام دراسة تطبيقية  2

 2020 المحاسبة في جامعة الموصل

المنظمات المهنية في تعزيز جودة االداء المهني دور  3

 2021 المحاسبة لمراقبي الحسابات في العراق / دراسة استطالعية

تصميم نظام محاسبي حكومي الكتروني لدعم متطلبات  4

 2013 المحاسبة الحكومة االلكترونية بالتطبيق في مديرية المرور العامة

5 
لتعزيز جودة المعلومات  (six sigma)استخدام منهج 

المحاسبية في وحدات القطاع المصرفي دراسة تطبيقية 

 في مصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي
 2020 المحاسبة

6 
تقويم اجراءات التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر 

في وحدات القطاع العام دراسة تطبيقية في مديرية 

 بلديات محافظة نينوى
 2021 المحاسبة

7 
تقييم اجراءات الرقابة الداخلية لعمليات الحكومة 

دراسة ميدانية في مديرية  COBITااللكترونية وفق 

 االحوال المدنية والجوازات واالقامة / نينوى
 2021 المحاسبة

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الدولي الثاني في العلوم االدارية  1

 لجامعة جيهان والمالية
 بحث اربيل 2018

المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكلية بغداد للعلوم  2

 بحث بغداد 2021 االقتصادية

للعلوم الصرفة  نيمؤتمر جامعة الحمدانية الثا 3

 بحث الموصل 2020 واالنسانية

مؤتمر جامعة الحمدانية الثالث للعلوم الصرفة  4

 بحث الموصل 2021 واالنسانية

في  المؤتمر العلمي السنوي الثالث لهيأة النزاهة 5

 بحث بغداد 2019 بغداد

لجامعة  المؤتمر العلمي الدولي التاسع المشترك 6

 بحث فلسطين -الخليل  2019 الخليل

 بحث كربالء 2012 لجامعة كربالء الرابعالمؤتمر العلمي الدولي  7
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 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس  

 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

  جلنة دراسات عليا

  جلنة جودة

  جلنة اإلرشاد الرتبوي

  جلنة االمتحانات التنافسية

 

 

 لتعليماو تطوير أامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

دور معايري التدقيق الدولية يف حتسني جودة االداء املهين ملراقيب  1

 احلسابات

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية 

 ةواالداري

2021 

 IAAتقويم وظيفة التدقيق الداخلي وفقا ملعايري التدقيق الداخلي الدولية  2

 يف مديرية بلديات حمافظة نينوى

جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية

2021 

رقابة االداء يف القطاع العام باستخدام دليل تقييم الربامج والسياسات حبث  3

 تطبيقي يف جامعة املوصل

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية

2021 

بغداد للعلوم االقتصادية جملة كلية  س واالفصاح احملاسيب دراسة نظريةاثر االقتصاد الرقمي على القيا 4

 اجلامعة

2021 

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

3.  
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 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2021 جامعة املوصل وتقديركتاب شكر  1

 2021 جامعة املوصل كتاب شكر وتقدير 2

 2021 جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير 3

 2021 جامعة تكريت كتاب شكر وتقدير 4

 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 العربية .1

 االنكليزية .2



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


