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 الى -من  الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
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 كلية الحدباء الجامعة
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 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
 نوع المشاركة 

 ) بحث / بوستر حضور(

1 

 
International Conference 

on E-Learning, 

Management 

& Computing System 

( ICEMCS 2015 ) 

Kuala Lumpur, Malaysia 

October 28 – 29, 2015 

 بحث  ماليزيا 2015

2 

International Conference 

on Accounting Studies 

(ICAS) 2016 

 15-18August 

2016, Langkawi, Malaysia 

 بحث ماليزيا 2016

3 

The First International 

Conference on Soft 

Science 2016 (ISSC'16) 

Langkawi, Malaysia 

 بحث ماليزيا 2016

4 

مؤتمر إدارة وتنمية رأس المال 
الفكري في المنظمات العربية بين 

 الواقع والمأمول

2012 

المعهد العالي للعلوم 

اإلدارية أول طريق بلبيس 

 /العباسة محافظة الشرقية

 مصر

 بحث

5 

الفساد  مكافحةإستراتيجيات 
 اإلداري 

 

 بحث المستنصريةجامعة مؤتمر  2009

6 
التنمية المستدامة من اجل  

 اقتصاد عراقي متطور
 بحث جامعة المستنصريةمؤتمر  2012

7 

 

ندوة قسم المحاسبة في كلية 

 اإلدارة واالقتصاد

 
 

2010 

قسم المحاسبة في كلية 

 اإلدارة واالقتصاد

 جامعة الموصل

 بحث

8 

التخطيط االقتصادي واإلداري _ رؤى 

االستثمار وإعادة االعمار مستقبلية في 

 في العراق
 بحث جامعة المستنصريةمؤتمر  2011
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التوأمة المعرفية للتحديث اإلداري 

 والمالي واالقتصادي مع المجتمع
 بحث مؤتمر جامعة كربالء 2010

10 
األساليب الحديثة في التعليم 

 المحاسبي
 بحث المعهد الفني التقني /موصل 2013

11 

الدولي التاسع المؤتمر العلمي 

" النمو  والذي يعقد تحت شعار

والعدالة واالستقرار من منظور 

 إسالمي "

 

 بحث مؤتمر جامعة كربالء 2011

12 

المؤتمر الوطني االول والعلمي 
العاشر لكلية االدارة 

 واالقتصاد/الجامعة المستنصرية
 

 بحث جامعة المستنصريةمؤتمر  2010

13 

 
بالعلم والمعرفة تنمو المجتمعات 

 وتزدهر 

 
 

 بحث كلية المنصور الجامعة 2011

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 حضور املؤمترات والندوات احمللية والدولية القاء احملاضرات على الطلبة

 اللجان االمتحانية 
والتدريب  القاء احملاضرات اخلاصة بالتعليم املستمر

 الوظيفي

  جلنة اجلودة وتقييم االداء اجلامعي

  العلمية البحوثوكتابة تاليف 
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 و تطوير التعليمأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث  

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

Imperatives of intellectual capital and 

technical skills for innovation: 

Perspective on higher education 

AIP Conference 
Proceedings 
1761(1>10.1063/1.4960856) 

 

2016 

2 

The Influence of Technology Readiness 

on Information Technology 

Competencies and Civil Conflict 

Environment 

Indian- Pacific Journal 

of  

Accounting and Finance 

(IPJAF) 

Vol. 2 No.2, 2018  

 

2018 

3 

THE INFLUENCE OF COGNITIVE 

FACTORS ON INFORMATION 

TECHNOLOGY COMPETENCIES 

AMONG ACCOUNTANTS IN CIVIL 

CONFLICT ENVIRONMENT: THE 

IRAQI PERSPECTIVE 
 

Journal of  

Information System and 

Technology Management 

eISSN: 0128-6666 

 

2017 

4 
املشاكل احملاسبية يف القياس واإلفصاح عن املوارد البشرية يف 

 اقتصاد املعرفة
 2011 مؤمتر جامعة كربالء

5 

أهمية استخدام اهلندسة املالية يف إدارة خماطر العمليات املصرفية 

 دراسة حتليلية االلكرتونية للمصارف اإلسالمية

 

 2010 مؤمتر جامعة كربالء

6 
إسرتاتيجيات حوكمة الشركات يف مكافحة مظاهر الفساد اإلداري: 

 دراسة حتليلية

 

اجلامعة  -جملة كلية االدارة واالقتصاد 

 املستنصرية
2013 

7 
استخدام التحليل االسرتاتيجي لتفعيل البيئة الرقابية يف الوحدات 

 دراسة حتليلية احلكومية ملواجهة التحديات املستقبلية

اجلامعة  –كلية االدارة واالقتصاد جملة 

 املستنصرية          
2011 

8 
اطار مقرتح لقياس راس املال الفكري ودوره يف تعزيز التنمية 

 يف عامل متغري املستدامة يف املنظمة

اجلامعة  –كلية االدارة واالقتصاد جملة 

 املستنصرية          
2012 

9 

في المصارف المعالجة المحاسبية لصيغ االستثمار 
بالتطبيق  االسالمية واثر االزمة المالية العالمية فيها

على المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية 
 فرع الموصل

 2012 كلية املنصور اجلامعةجملة 
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أهمية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية ودورها يف تفعيل جودة 

دراسة استطالعية آلراء املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات 

 عينة من املنشآت الصناعية مبدينة املوصل

اجلامعة  –جملة كلية االدارة واالقتصاد 

 املستنصرية          
2012 

 تفعيل دور املدقق يف اكتشاف مظاهر الفساد اإلداري 11
اجلامعة  –جملة كلية االدارة واالقتصاد 

 املستنصرية          
2010 

12 
Impact of external auditor–cloud 

specialist engagement on cloud auditing 

challenges 

Journal of Accounting & 
Organizational Change 2021 

13 

The Influence of Information 

Technology Sophistication on Green 

Accounting Practices to enhance 

Sustainability of Iraqi Organizations :A 

conceptual Framework 

جملة الشرق االوسط للعلوم االنسانية 

 والثقافية
2021 
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2011 
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2011 
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االدارة  عميد كلية
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عميد كلية االدارة 
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 اشراف التدريب الصيفيكتاب شكر وتقدير/ عن  8
عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد
2011 

 كتاب شكر وتقدير/ عن اشراف التدريب الصيفي 9
عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد
2012 

 كتاب شكر وتقدير/ عن اشراف التدريب الصيفي 10
عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد
2010 

 شهادة اكمال دورة طرائق تدريس 11
رئيس مجلس ادارة 

 المركز
2011 

 كتاب شكر وتقدير/ عن اللجنة االمتحانية 12
عميد كلية االدارة 

 واالقتصاد
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2013 
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