
جامعة واسط 
مركز الحاسوب والمعلوماتية 

إستمارة التقديم إلنشاء موقع الترون للتدريسيين 
رقم اإلستمارة : 13568

لجامعة واسط وه الرسم ترونللتدريسيين ضمن الموقع االل ترونموقع ال أنشأت هذه االستمارة لغرض الحصول عل
خاضعة لتعليمات النشر ف الموقع االلترون والمعلومات ادناه رسمية ويمنح من خاللها التدريس الحق لمركز الحاسوب
بنشرها واستخدامها وفق السياقات الرسمية .... يمنم التواصل أكثر مع مركز الحاسوب والمعلومات من خالل البريد

cci@uowasit.edu.iq تروناالل

استاذ اللقب العلم صوصعباس نوار كحيط الم اإلسم الثالث واللقب

رئيس قسم المحاسبة المنصب واللية نعم 07802059925 هل ترغب بنشر رقم الموبايل؟

akadhem@uowasit.edu.iq ترونالبريد اإلل

السيرة الذاتية
محل الوالدة: واسط / كوت – العراق

تاريخ الوالدة: 1 / 9 / 1976
عنوان السن: واسط / كوت – ح االمام

الحالة االجتماعية: متزوج ولديه ثالثة اطفال
الموبايل: 009647802059925

abbassalmuswi1@yahoo.com : ترونالبريد اإلل

العنوان الوظيف الحال: استاذ مشارك / جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة
تاريخ ومان أول تعيين والدوائر السابقة الت خدم فيها: 30 / 7 / 2002 جامعة واسط / كلية االدارة واالقتصاد

عدد سنوات الخدمة الوظيفية الفعلية الحالية: 14 سنة.

الشهادات الجامعية الحاصل عليها:
الشهادة الجامعة المانحة التخصص سنة الحصول عليها

البالوريوس المستنصرية محاسبة 1999
الماجستير المستنصرية محاسبة ادارية 2002

الدكتوراه المستنصرية محاسبة كلفة وادارية متقدمة 2007
 

البحوث والمؤتمرات
عنوان رسالة الماجستير: اثر بعض العوامل الشرطية ف استخدام اساليب المحاسبة االدارية – دراسة ف عينة من الشركات

الصناعية العراقية.
عنوان اطروحة الدكتوراه: تامل تقنيت اللفة المستهدفة والتحسين المستمر وانعاسهما ف استراتيجيات التنافس للوحدات

االقتصادية.



البحوث المنشورة والمقبولة للنشر: ( 19 بحث ):
1- دور المقارنة المرجعية ف ترشيد قرارات التسعير المبنية عل اساس التلفة المستهدفة.

2- دور الجهاز المصرف العراق ف مافحة ظاهرة غسل االموال.
3- مدى كفاءة وفاعلية اساليب التدقيق الخارج ف ظل التشغيل االليترون لنظم المعلومات المحاسبية.

4- دور هندسة القيمة ف تعزيز تطبيق ادارة الجودة الشاملة وتحقيق المزايا التنافسية للوحدات االقتصادية.
5- مدى مالئمة تقديرات الموازنة للرقابة وتقويم االداء ف ظل اعتماد الايزن.
6- التامل بين ادارة الجودة الشاملة واسلوب التاليف عل اساس االنشطة.

7- الدور االستراتيج لهندسة القيمة ف تخفيض التاليف وتعزيز الميزة التنافسية للوحدات االقتصادية.
8- األثر االستراتيج للمصارف االليترونية ف تحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق المزايا التنافسية.

9- نموذج مقترح لتقويم اداء الخطط والسياسات اإلنتاجية وفقاً ألسلوب التليف الخاص ‐ دراسة ف ضوء معيار التدقيق
الدول رقم (4400).

10- أثر ضبابية المعلومات المالية ف جودة القرارات اإلدارية ‐ نموذج مقترح ف ظل دراسة حالة عملية افتراضية.
11- استعمال أدوات المحاسبة الرشيقة ف دعم نظم اإلنتاج الرشيق وتقييم أداء الوحدات االقتصادية.

12- استعمال نظرية االشارة ف تفسير العالقة بين االفصاح البيئ وتحقيق المزايا التنافسية (دراسة تحليلية لعينة من
الشركات الصناعية المدرجة ف سوق عمان لألوراق المالية)

13- تحليل العالقة بين االفصاح البيئ واالداء المال للوحدات االقتصادية (دراسة تحليلية لعينة من الشركات الصناعية
المدرجة ف سوق عمان لألوراق المالية)

14- االعتراف بتاليف الجودة الخفية عل وفق المعايير الدولية للمحاسبة.
15- تحليل العالقة بين الجودة وتاليفها واهميته للوحدات االقتصادية – دراسة نظرية تحليلية.

16- انموذج مقترح لتطبيق المحاسبة االدارية البيئية ف الوحدات االقتصادية الصناعية العراقية.
17- دراسة وتحليل االستراتيجيات البيئية للمحاسبة االدارية البيئية ف الوحدات االقتصادية العراقية.

18- مسؤولية المدقق الخارج عن تدقيق االداء البيئ عل وفق المعايير الدولية للتدقيق.
19- انموذج مقترح لتدقيق االداء البيئ ف الوحدات االقتصادية

 

األنشطة والمؤلفات
المناصب اإلدارية الت شغلها:

1- المقرر العلم لقسم المحاسبة / كلية االدارة واالقتصاد للمدة من 10 / 10 / 2004 لغاية 8 / 8 / .2005
2- المقرر العلم لقسم المحاسبة / كلية االدارة واالقتصاد للمدة من 30 / 9 / 2006 لغاية 2 / 10 / .2007

3-معاون العميد للشؤون االدارية / كلية االدارة واالقتصاد / للمدة من 2 / 12 / 2007 لغاية 23 / 11 / .2008
4- رئيس قسم المحاسبة / كلية االدارة واالقتصاد / للمدة من 23 / 11 / 2008 لغاية 15 / 8 / .2011

5-معاون العميد للشؤون االدارية / كلية االدارة واالقتصاد / للمدة من 11 / 10 / 2012 لغاية 15 / 10 / .2015
6-رئيس قسم المحاسبة / كلية االدارة واالقتصاد / للمدة من 15 / 10 / 2015 لغاية تاريخه.

المواد الدراسية الت قام بتدريسها (الدراسة الجامعية األولية):
Managerial Accounting / fourth stage 1-محاسبة ادارية / مرحلة رابعة



Accounting Theory / fourth stage 2-نظرية محاسبية / مرحلة رابعة

Cost Accounting / third stage اليف / مرحلة ثالثة3-محاسبة ت

Audit and Control / third stage 4-تدقيق ورقابة / مرحلة ثالثة

Intermediate Accounting / second stage 5- محاسبة متوسطة / مرحلة ثانية

Principles of Accounting / first stage 6- مبادئ محاسبة / مرحلة اول

المواد الدراسية الت قام بتدريسها (الدراسات العليا):
Cost Accounting اليف / مرحلة الماجستير1-محاسبة الت

Managerial Accounting 2-المحاسبة االدارية / مرحلة الماجستير

Advanced Cost Accounting اليف المتقدمة / مرحلة الماجستير3-محاسبة الت

االشراف عل رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا:
1- مشاركته كعضو لجنة مناقشة علمية: (17عضوية لجان مناقشة) 10 رسائل ماجستير، 7 اطروحة دكتوراه.

2- اشراف عل رسائل الماجستير: 6 رسالة
3-اشراف عل اطاريح الدكتوراه: 2 اطروحة

النشاط العلم األكاديم ( المشاركة ف المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقويم البحوث العلمية وغيرها):
.1 مؤتمر دول ،مؤتمرات: 8 مؤتمر محل 1- المشاركة ف

2-المشاركة ف ندوات علمية: 23 ندوة.
3-تقويم بحث علم (خبير علم سري) ألغراض المناقشة والترقية والنشر: 65 بحث.

اللغات الت يجيدها: االنليزية. مهارات قيادة الحاسوب: ممتاز.

.(2014 دب) الدورات التدريبية وورش العمل خارج العراق: 2 دورة ( عمان 2005، بيروت 2013)، 1 ورشة عمل اشتراك ف
اشتراك ف الدورات التدريبية داخل العراق: 6 دورة.

اللجان الدائمة والمؤقتة الملف بها : 217 لجنة.
(3 لجان وزارية)، ( 34 لجنة ف رئاسة الجامعة)، (180 لجنة ف اللية).

الجوائز والشهادات الحاصل عليها : 9 شهادات تقديرية.
كتب الشر والتقدير : 24 شر وتقدير رئيس جامعة، 9 شر وتقدير مساعد رئيس جامعة، 34 شر وتقدير عميد اللية.

اضافة أية أمور علمية أخرى :
• عمل محاضرا ف العديد من الدورات ف مجال المحاسبة الحومية والمحاسبة اإلدارية ومحاسبة التاليف لمختلف دوائر

الدولة.
• أقام العديد من الندوات والحلقات النقاشية ف مجال إدارة الجودة الشاملة وإدارة اللف ونظم اإلنتاج الحديثة.

• عضو ف نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين منذ عام 1999 .



• شارك ف دورة مدربين معايير المحاسبة الدولية وأخالقيات المحاسبة الت أقامتها نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين
.IFAC مجاز من اتحاد المحاسبين الدول شهادة مدرب دول عمان وحصل عل للفترة من 23 – 30 آب 2005 ف

• قام بتدريس معايير المحاسبة الدولية من خالل إقامة دورة لمدة شهرين لمجموعة من محاسب نقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين / فرع واسط .

• قام بتدريس معايير التدقيق الدولية من خالل إقامة دورة لمدة أربعين يوما لمجموعة من محاسب نقابة المحاسبين
والمدققين العراقيين / فرع واسط .

• إقامة دورة المحاسبة اإلدارية ومحاسبة اللفة لمدة أربعين يوما لمجموعة من المحاسبين وطلبة المحاسبة ف نقابة
المحاسبين والمدققين / فرع واسط .

• عمل ف مجال مراقبة الحسابات بالتنسيق مع ماتب مراقبة الحسابات إذ قام بتدقيق العديد من المصارف والشركات.
• إقامة العديد من الدورات ف تقييم المشاريع ودراسات الجدوى االقتصادية لنقابة المهندسين / فرع واسط ودوائر الدولة

األخرى.
 

  

• أتعهد بصحة المعلومات أعاله وخالفه أتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت

أ . د . عبد الرزاق أحمد النصيري
رئيس جامعة واسط

مصادقة عميد اللية
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