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 المؤهالت العلمية :والا أ 

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1997 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2004 الموصل الموصل الماجستير

 2019 المملكة المتحدة نوتنجهام ترنت الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

1 
مدير شعبة 

 الحسابات
 ولحد االن 2022 جامعة الموصل -كلية االدارة واالقتصاد

 ولحد االن 2020 جامعة الموصل -كلية االدارة واالقتصاد مدرس  

 محاضر  2
-جامعة نوتنجهام ترنت -كلية االعمال

 بريطانيا
2017-2020 

 2013- 2009 جامعة الموصل -كلية االدارة واالقتصاد مدرس  3

 2009-2004 الموصلجامعة  -كلية االدارة واالقتصاد مدرس مساعد 4

 2004-1998 جامعة الموصل -كلية االدارة واالقتصاد مساعد باحث 1
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ا ث   التدريس الجامعي :الثا

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

 2013-2004 الموصل كلية االدارة واالقتصاد  1

 كلية االعمال 2
 -نوتنجهام ترنت

 بريطانيا
2017-2020 

 كلية االعمال 3
-جامعة دي منفورت

 بريطانيا
2019-2020 

 ولحد االن 2020 الموصل كلية االدارة واالقتصاد  4

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008-2005 مباديء المحاسبة  المحاسبة  1

 2008-2005 التكاليف المعيارية المحاسبة 2
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 2013-2008 محاسبة التكاليف ادارة االعمال 3 

 2020-2017 المحاسبة االدارية  المحاسبة والمالية  4

 2020/2020 المحاسبة باالنكليزي المحاسبة  5

 2020/2021 اصول البحث العلمي المحاسبة 6

 2020/2021 اللغة االنكليزية محاسبة 7

 محاسبة 
المحاسبة االدارية في الوحدات 

 الحكومية
2021/2022 

 

ا: خ   عليها تلتي أشرفا (سائل الدبلوم العالي ر)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1 
مدى كفاءة وفعالية التدقيق اإلداري في شركة توزيع 

 المنتوجات النفطية/ فرع نينوى
 2022 المحاسبة

2 
تقويم نظام الرقابة الداخلية في عقود المقاوالت/دراسة 

 في مديرية طرق وجسور نينوى تطبيقية
 2022 المحاسبة

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا
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نوع  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

في تعزيز ابحاث الدكتوراه ندوة   1

  المحاسبة

المملكة نوتنجهام/ جامعة نوتنجهام ترنت/  2018

 المتحدة

 بحث

المؤتمر السنوي السابع لشبكة أخالقيات  2

 (ABENالعمل في أستراليا )
 استرالياملبورن/ جامعة ريميت/ 2017

ملخص 

 بحث

3 
 2017 المؤتمر السنوي للجنة اإلدارة العامة

المملكة /نوتنجهام نوتنجهام ترنت/ جامعة 

 المتحدة
 بحث

 بحث العراق /الجامعة المستنصرية/ بغداد 2013 المؤتمر العلمي الثاني عشر 4

 بحث العراق/الجامعة المستنصرية/ بغداد 2012 المؤتمر العلمي الحادي عشر 5

المؤتمر العلمي الثاني في الرياضيات  6

 واالحصاء والمعلوماتية
2009 

جامعة الموصل/ كلية علوم الحاسبات 

 العراق/والرياضيات/ الموصل
 بحث

ادارة منضمات  المؤتمر العلمي الثالث 7

 التحديات العالمية المعاصرة -االعمال 
2009 

جامعة العلوم التطبيقية/ كلية العلوم االقتصادية 

 واالدارية/ عمان/االردن
 بحث

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية الكليةل احد

رئيس جلنة اجلودة يف قسم احملاسبة للعام الدراسي 

2021-2022 
 

عضو يف جلنة متابعة دخول جملة تنمية الرافدين يف 

كلية االدارة واالقتصاد جامعة املوصل اىل املستوعبات 

 العاملية

 

عضو يف جلنة االعداد لتنظيم مؤمتر دولي يف قسم نظم 

 يف الكليةاملعلومات االدارية 
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 لمؤمتر العلمي الدولي املوسوماللجنة االلكرتونية لعضو  

صيـــانة وحتـديث  رأس املال البشري يف العراق

 26-25 -جامعة املوصل ( الذي سيعقد يف وتنمــية

 م2022تشرين األول 

 

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
يف ظل التفكري االسرتاتيجي الرشيق. نظم حماسبة التكاليف املتقدمة 

 حتليل نظري

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal, Volume 26, 

Special Issue 2 

2022 

 املباديء احملاسبية املتعارف عليها بني مبدأ االستمرارية والتغيري 2

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal, Volume 25, 

Issue 6 

2021 

3 

 

لمتطلبات االفصاح العراقية التجارية مدى التزام البنوك 

والشفافية لمباديء الحوكمة الصادرة عن البنك المركزي 

 .العراقي

Review of International 

Geographical Education 

(RIGEO), 11(4), 

WINTER 

2021 

4 
حتليل رحبية الزبائن يف األجل القصري دراسة تطبيقية يف مصرف الشرق 

 األوسط العراقي لالستثمار فرع الثقة

 35جملة االدارة واالقتصاد السنة 

 93العدد 
2012 
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5 

أثر اعتماد أمنوذج التكلفة الشاملة لدورة حياة املنتج على خفض الكلف 

 وحتسني العائد

جملة جامعة كركوك للعلوم االدارية 

  2العدد 2واالقتصادية اجمللد
2012 

6 
استخدام منوذج الربجمة اخلطية يف حتديد املزيج اإلنتاجي األمثل الذي 

 ظل تطبيق نظرية القيود يعظم األرباح يف

اجمللة العراقية للعلوم االحصائية 

17 
2010 

7 
 مواجهة يف السداسي احليود منهج باستخدام الفشل كلف فيضخت

 املوصل الوالدية يف  األلبسةمعمل يف حالة دراسة  العيوب

 32جملة تنمية الرافدين ، اجمللد 

  100العدد
2010 

8 
يف حتديد فرص  ABMاستخدام نظام االدارة على اساس االنشطة ال 

 ختفيض التكلفة دراسة حالة يف معمل البان املوصل

 32جملة تنمية الرافدين ، اجمللد 

 98العدد
2010 

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

3.  

 

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

1    

2    

3    

4    
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 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 النشرسنة  أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 اللغة العربية .1

 اللغة االنكليزية .2

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


