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 الموصل :مكان الوالدة
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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا
 

 

ا ث   التدريس الجامعي :الثا

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

 الى االن -2005 الموصل اإلدارة واالقتصاد 1

 
ا ر   قمت بتدريسها يلتاالمقررات الدراسية  :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006-2005 محاسبة متقدمة – مبادئ محاسبة المحاسبة 1

2 

المالية –المحاسبة 

 -والمصرفية

 كلية الحدباء الجامعةفي 

 2006-2005 محاسبة قومية -محاسبة ضريبية

 2007-2006 محاسبة متقدمة المحاسبة  3

 2007-2006 محاسبة متوسطة إدارة االعمال 4

 2008-2007 محاسبة متقدمة  المحاسبة  5

 ةالدرج

 العلمية
 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2002 اإلدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2005 اإلدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 2022 اإلدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 الى االن -2005 جامعة الموصل تدريسي 1
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 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 2009-2008 محاسبة متقدمة  المحاسبة  6 

 2010-2009 محاسبة متقدمة  المحاسبة  7

 2011-2010 محاسبة متقدمة  المحاسبة   8

 2012-2011 محاسبة متقدمة  المحاسبة  9

10 
كلية الحدباء –المحاسبة 

 الجامعة
 2013-2012 محاسبة قومية–محاسبة متخصصة 

 2013-2012 محاسبة تكاليف المحاسبة 11

12 
كلية الحدباء –المحاسبة 

 الجامعة
 2014-2013 محاسبة ادارية-محاسبة متخصصة

 2014-2013 محاسبة متقدمة المحاسبة 13

 2018-2017 محاسبة متقدمة المحاسبة 14

 2019-2018 متقدمةمحاسبة -محاسبة شركات المحاسبة 15

 2020-2019 محاسبة كلفة متقدمة باالنكليزي  المحاسبة 16

 2021-2020 محاسبة تكاليف المحاسبة 17

 2022-2021 محاسبة كلفة متقدمة باالنكليزي المحاسبة 18

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 ------------ ------------- ------------ 
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ا: س    فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
 2010 المؤتمر األول للجودة 1

اإلدارية الكلية التقنية 

 بغداد-الوسطى 
 باحث

2 

للواقع الخدمي  ةرؤية استراتيجي

في العراق وانعكاساته على 

 االستثمار 

 باحث جامعة الموصل 2011

3 
التنمية المستدامة  من اجل 

 اقتصاد عراقي متطور
2012 

-الجامعة المستنصرية

 بغداد
 باحث

4 
الريادة وذكاء االعمال في 

 المنظمات العراقية
 باحث جامعة الموصل 2012

5 
األول لجودة التعليم المؤتمر 

 العالي
 باحث جامعة بابل  2013

6 

مقترح لتطوير المناهج الدراسية 

في علم المحاسبة لموائمة 

 التغيرات في سوق العمل  

 مشارك  كلية الحدباء الجامعة 2014
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7 

تجارب رؤية إدارية لواقع 

المدارس االهلية في محافظة 

 نينوى

 مشارك جامعة الموصل 2018

8 
االستخدام األمثل للمياه باعتماد 

 مفاهيم تسويقية 
 مشارك جامعة الموصل 2018

9 

افاق تطوير مهنة المحاسبة 

والتدقيق في ضوء المستجدات 

 الحديثة

 مشارك جامعة الموصل 2018

10 
افاق دعم االستثمار من منظور 

 محاسبي في محافظة نينوى
 مشارك جامعة الموصل 2019

11 

األداء االجتماعي المحاسبة عن 

والبيئي لمنظمات االعمال )الواقع 

 والطموح(

 مشارك جامعة الموصل 2020

12 
 االلكتروني المحاسبي التعليم

 المستقبل وافاق التحديات
 مشارك جامعة الموصل 2020
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13 

المحاسبة للمستقبل تطلعات فكرية 

معاصرة ووجهات نظر )محلية 

 وعربية(

 مشارك جامعة تكريت 2020

 

ا س   ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعا

 خارج الكلية ل الكليةاخد

القاء محاضرة بعنوان "الطرق الحديثة 

 2010التكاليف" في وحدة التعليم المستمر 

القاء محاضرة بعنوان "دور بيانات التكاليف 

في اتخاذ القرارات االدارية" في المركز 

الوطني للتطوير التابع لوزارة التخطيط في 

 2013 نينوىمحافظة 

القاء محاضرة بعنوان "قرارات التسعير 

والمعلومات المحاسبية" في وحدة التعليم 

 2011المستمر 

 

القاء محاضرة بعنوان " الجوانب المالية لمعايير 

" في وحدة التعليم المستمر ISOالجودة العالمية 

2012 

 

القاء محاضرة بعنوان "الموازنات السنوية" في 

 2018المستمر وحدة التعليم 
 

القاء محاضرة بعنوان "معالجة األخطاء 

 2020 وحدة التعليم المستمر المحاسبية " في
 

 

 

و تطوير أمجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  يفلمشروعات البحثية ا :امناث 

 التعليم

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

1 
في تقدير التكاليف الخفية  يتا جوش جاستخدام أنموذ

لالبتعاد عن مواصفات الجودة المستهدفة بالتطبيق على 
 مصنع الغزل والنسيج في الموصل.

 2009 مجلة تنمية الرافدين
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2 

التحديات التي تواجه تطبيق األساليب الحديثة في 
عينة من المحاسبين في  ءالمحاسبة اإلدارية دراسة ال را

 مدينة الموصل

 2010 الرافدينمجلة تنمية 

تقييم دور مقاييس الجودة غير المالية من منظور نظرية  3
 القيود دراسة حالة في معمل األلبسة الوالدية في الموصل.

 2011 مجلة تنمية الرافدين

4 

أهمية احتساب مدخل التكاليف على أساس األنشطة 
( في المشروعات الصغيرة : TD-ABCباعتماد الوقت )

 دراسة تطبيقية

 2012 مجلة اإلدارة واالقتصاد

استخدام مسار تدفق القيمة في قياس التكاليف في بيئة  5
 اإلنتاج الموجه بواسطة الزبون 

 مجلة تكريت للعلوم

 اإلدارية واالقتصادية
2018 

6 

التكرارية مدخال  Jacobiالتحليل العددي باستخدام طريقة 
لتطبيق طريقة التوزيع التبادلي لتكاليف مراكز الخدمات : 

 دراسة تطبيقية

 2019 مجلة تنمية الرافدين

 

 هادات التقديرشولجوائز ا ،تب الشكركاشراا: ع 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2009 واالقتصاداإلدارة  عميد الكلية -كتاب شكر  1

 2009 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  2

 2009 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  3
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 2009 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  4

 2009 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  5

 2011 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  6

 2011 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  7

 2011 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  8

 2011 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  9

 2012 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  10

 2012 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  11

 2013 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  12

 2013 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  13

 2018 اإلدارة واالقتصاد عميد الكلية -كتاب شكر  14

 2018 الموصل رئيس الجامعة–كتاب شكر  15

 2019 الموصل رئيس الجامعة –كتاب شكر  16
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 2020 الموصل رئيس الجامعة –كتاب شكر  17

 

 أو المترجمة لكتب المؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 تاــللغا شر:عاني ث 

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية .2

 

             


