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 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 4891/4891 قسم احملاسبة -كلية االدارة واالقتصاد بغداد

 4881/4884 حماسبة مالية – كلية االدارة واالقتصاد بغداد املاجستري

 هكتوراالد

 

 5141/5142 حماسبة مالية – كلية االدارة واالقتصاد بغداد

    أخرى

 

  . التدرج الوظيفي: ثانياً  

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1991 -1991 الجامعة المستنصرية مدرس مساعد 1

 1991 -1991 الجامعة المستنصرية مدرس جامعي 2

 2002 -1991 الجامعة المستنصرية مدرس جامعي اول 3

 2011 -2001 جامعة االنبار استاذ مساعد 1

 2012-2012 جامعة االنبار استاذ مشارك 1

 لحد االن -2011 جامعة االنبار استاذ 2
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 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

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

 4884/4888 يةاجلامعة املستنصر كلية االدارة واالقتصاد 1

 5111/5112 اجلامعة املستنصرية كلية االدارة واالقتصاد                        2

 (تنسيب)  5112/5119 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 3

 وحلد اآلن   - 5119 جامعة االنبار كلية االدارة واالقتصاد 4

5    

6    

7    

9    

 

 .راسية التى قمت بتدريسهاالمقررات الد: رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 4881/4884 حماسبة متوسطة قسم االدارة  4

 4885/4881 مبادئ حماسبة قسم احملاسبة 5

 4888-4881 حتليل مالي قسم احملاسبة 1

 5111/5112 نظرية حماسبية قسم احملاسبة 1

 5112/5118 طة وادارة ماليةمبادئ حماسبة وحماسبة متوس قسم احملاسبة 1

 5141/5141 حماسبة متخصصة ونظرية حماسبية قسم احملاسبة 2

 5141/5142 نظرية حماسبية وحماسبة دولية  قسم احملاسبة 2

            5142/5149 نظرية حماسبية و مبادئ حماسبة مالية قسم احملاسبة 9
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 5149/5148 بيةونظرية حماس E -حتليل قوائم مالية قسم احملاسبة 8

 5148/5151 ماليغ ابال ونظرية حماسبية ومعايري E–حتليل قوائم مالية  قسم احملاسبة   41

 دولية معايري ابالغ مالي ,نظرية حماسبية , E-حتليل قوائم مالية, حماسبة دولية  قسم احملاسبة  44

 

 

5151/5154 

 

  ً  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

4    

5    

1    

1    

1    

2    

2    

 

  ً  .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

بوسرت / حبث ) 

 (حضور

 باحث          اجلامعة املستنصرية    4881          املؤمتر االسالمي العاملي االول 1

 باحث          اجلامعة املستنصرية 4881          مؤمتر كلية االدارة واالقتصاد 2

 باحث          جامعة االنبار 5118          مؤمتر كلية االدارة واالقتصاد 3

 باحث          جامعة االنبار 5142          ندوة علمية 4

 اللجنة العلمية للمؤمتر جامعة االنبار 5148         لث لكلية االدارة واالقتصادمؤمتر الثا 5
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(التحاسب الضرييب)ندوة علمية  6

جامعة  5149          

االنبار                        

 باحث          

 باحث        جامعة االنبار 5149        

7 

 ندوة

 باحث                جامعة االنبار 5149         (التدفق النقدي ) ندوة علمية 

 رئيس جلسة جامعة االنبار 5148           ( data mining)ندوة علمية  8

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

ة دورات تدريبية في شركة توزيع المنتجات النفطي  املشاركة كمحاضر يف دورات التعليم املستمر

     فرع االنبار

  

  

 

 . أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع : ثامنا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

  البعد االخالقي واثره يف حمتوى التقارير املالية املنشورة 1

 

 وال والتقارير والتقارير املالية يف 

 4885     املستنصرية/تصاد جملة كلية االدارة واالق

        4881 املستنصرية/ جملة كلية االدارة واالقتصاد دراسة حالة/ احملاسبة عن املطلوبات احملتملة 2

  جملد ببحوث املؤمتر االسالمي العاملي التكامل بني املؤشرات االمجالية والتفصيلية يف عمليات التحليل املالي 3

 االول

4881 

 5119 االنبار/جملة كلية االدارة واالقتصاد مة واالفصاح احملاسيب واثرها يف حتسني اداء الشركاتآليات احلوك 4

 5119 االنبار/جملة كلية االدارة واالقتصاد احلاجة اىل التوافق مع معايري االبالغ املالي الدولية 5

         5119 ةجملة كلية املعارف اجلامع االجتار الداخلي واثره على االسواق املالية 6

 5119 االنبار/جملة كلية االدارة واالقتصاد ضرورة أم ترف: كشف التدفق النقدي  7

 5142 االنبار/جملة كلية االدارة واالقتصاد الية مقرتحة لتغيري واقع التنظيم احملاسيب يف العراق 8

     5142  جملة كلية االدارة واالقتصاد اسبةي يف احملامكانية اعتماد منهج الثورات العلمية يف تفسري التقدم العلم 9
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      5142 جامعة االنبار/ جملة االدارة واالقتصاد  يف العراق والتقارير املالية افكار مقرتحة حول بناء اطار مفاهيمي للمحاسبة  11

العراقية  قياس تطور الشفافية واالفصاح يف التقارير السنوية للمصارف 11

 اخلاصة

    5148 جامعة السودان / والتقانة  جملة العلوم

12 
The effect of Business Model and Strict Accounting 

Uniformity on Characteristics of Accounting Information 
Int. J innovation, creative and change   5151 

13 
 

 Determinants Of Transparency  

And Disclosure In Annual Reports: Evidence From Iraqi 

Companies 

Academy of Strategic Management 

Journal 
5154   

14 
   

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو نقابة احملاسبني واملدققني العراقيني    -4

 عضو اللجنة العلمية يف كلية االدارة واالقتصاد  -5

 ة االنبار للعلوم االقتصادية واالداريةعضو هيئة حترير جمل -1

 عضو جلنة الرتقيات العلمية يف كلية االدارة واالقتصاد  – 1

   ملناهج كليات االدارة واالقتصاد  عضو اللجنة الوزارية -1

 .و شهادات التقدير اجلوائز كتب الشكر ، : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 معظم سنوات اخلدمة رئاسة جامعة االنبار         العديد من كتب الشكر                               4

معظم سنوات اخلدمة  عمادة كلية االدارة واالقتصاد   العديد من كتب الشكر   5

 يف

 5151 - 5148 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتب شكر من الوزارة 1

1    

1    
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 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 5154  نظرية احملاسبة   4

5   

1   

1   

1   

2   

 

 .ات ــاللغ:ثاني عشر  

 اللغة االنكليزية قراءة   -1

2 -

3-             
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