
جامعة واسط 
مركز الحاسوب والمعلوماتية 

إستمارة التقديم إلنشاء موقع الترون للتدريسيين 
رقم اإلستمارة : 13693

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 مساعد اللقب العلم عماد غفوري عبود النجار اإلسم الثالث واللقب

تدريس ف كلية االدارة واالقتصاد المنصب واللية نعم 07807754996 هل ترغب بنشر رقم الموبايل؟

ealnajjar@uowasit.edu.iq ترونالبريد اإلل

السيرة الذاتية
مان وتاريخ الوالدة: كوت 1960

الحالة الزوجية : متزوج
عنوان السن: واسط / كوت/ الفاءات

الموبايل 07807754996
الشهادات

بالوريوس علوم محاسبية من جامعة البصرة/ كلية االدارة واالقتصاد/ 1982
ماجستير علوم محاسبة ضريبية من جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد/ 1990

دكتوراه فلسفة ف المحاسبة من جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد/ 2010
 

البحوث والمؤتمرات
1 االتجاهات المعاصرة لالبالغ المال عل وفق تقنيات تقويم االداء

‐2 قانون ضريبة الدخل ف العراق رقم 113 لسنة 1982 ومدى انسجامه مع الفروض والمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال
عاما والمتعارف عليها

‐3 تحليل صاف ربحية االستثمارات اللية باستخدام (نموذج رياض تركيب) بالتطبيق ف مصرف الخليج التجاري خالل
المدة ( 2010 ‐ 2012 )

‐4 استخدام التحليل المال ف تحليل االئتمان/ دراسة حالة ف شركة وطن الخير للمقاوالت العامة المحددوة للمدة
(2010-2012)

ظل المدخل االخالق ترشيد قرارات االدارة العليا لبعض السياسات المحاسبية ف 5 دور مراقب الحسابات ف‐
6-االفصاح عن ضرائب الدخل للشركات المساهمة العراقية فيما يتعلق بالخسائر وفق المعيار الدول (12) دراسة حالة

لشركة الواثق للمقاوالت
7- الموضوعية ودورها ف اجراءات التحاسب الضريب للمصارف التجارية العراقية بالتطبيق ف الهيئة العامة للضرائب

قسم الشركات



المؤتمرات
‐1 مشارك ف المؤتمرات الضريبية

‐2 مشارك ف دورات وحلقات نقاشية داخل وخارج العراق
‐3 مشارك ف الدورة والحلقة النقاشية الخاصة ف السياسة واالدارة الضريبية الذي نظمها صندوق النقد الدول ف سنة

ابو ظب دولة االمارات العربية المتحدة ف 2004 ف
‐4 مشارك ف الدور التخصصية ف السياسات الضريبية واالدارة الضريبية ف استراليا والمنظمة من قبل الوكالة االسترالية

Australian Training International سنة 2011 وتم بموجبها منحنا شهادة تدريبية من للعلوم المالية والضريبية ف

وشهادة اخرى من جامعة ملبورن كلية القانون University of Melpourne-MelpourneLwa School باكمال جزء من

متطلبات الماجستير ف القانون
‐5 مشارك ف فعاليات الندوة الدولية الثامنة عشر حول تطوير وتحديث االنظمة والتطبيقات المحاسبية لمواجهة التحديات

البيئية المقامة من قبل نقابة المحاسبين والمدققين
‐6 مشارك ف المنتدى المحاسب العرب السنوي الثان‐ المعايير الدولية ف المحاسبة والتدقيق والمقام ف نقابة

المحاسبين والمدققين بالتعاون مع جامعة الدول العربية‐ المعهد العرب للمحاسبين القانونيين
‐7 مشارك ف الورشة الدولية الموسومة (المتطلبات الدولية لجودة التعليم المحاسب) والمقامة ف نقابة المحاسبين

والمدققين بالتعاون مع اتحاد المحاسبين الدول وجامعة الدول العربية
‐8 حضور الندوة الدولية العشرون الموسومة ( تحديث وتطوير اساليب اعداد الموازنات العامة لترشيد االنفاق) الت عقدت

ف نقابة المحاسبين والمدققين بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

 

األنشطة والمؤلفات
المواد الدراسية الت قمت بتدريسها (الدراسات األولية)

 1 المحاسبة المالية / المرحلة االول‐
‐2 المحاسبة الحومية /المرحلة الثانية

‐3 المحاسبة الضريبية / المرحلة الثالثة
‐4 المحاسبة الدولية ومعايير / المرحلة الرابعة

‐5 محاضر ف الدورة التطويرية لتنمية مهارات امناء المخازن
‐6 محاضر ف دورات مركز التعليم المستمر ف الجامعة ومنها ورشة عمل الخاصة بالتحاسب الضريب والتعريف بقانون

ضريبة الدخل ف العراق
‐7 تقويم البحوث الت ترسل من جامعات مختلفة الغراض النشر والترقية

المواد الت يتم تدريسها ف الدراسات العليا
1- ادارة مالية

2-اشراف عل طلبة الماجستير
3- عضو لجان مناقشة طلبة الماجستير

اللجان



‐1 لجنة اعداد الموازنة ف الجامعة 2012
‐2 رئيس لجنة الشطب ف رئاسة الجامعة

‐3 ممثل جامعة واسط ف لجنة مركز الوزارة لتدوير مدراء المالية ف الجامعة
‐4 رئيس او عضو لجان عديدة عندما كنت مدير للهيئة العامة للضرائب ف واسط قبل االنتقال ال جامعة واسط

‐5 عضو ف نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين
‐6 عضو هيئة االستثمار ف محافظة واسط للسنتين 2010 ‐ 2011

‐7 عضو ف لجان تقدير وتقييم خبرة مع دوائر الدولة

كتب الشر والتقدير
اكثر من 22 كتاب شر وتقدير من المحافظ ووزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للضرائب ورئيس الجامعة وعميد كلية االدارة

واالقتصاد
المناصب االدارية

االنتقال ال واسط منذ 1992 وحت واسط/ مدير للهيئة العامة للضرائب ف الهبئة العامة للضرائب ف 1 مدير اقدم ف‐
 6/11/2012 جامعة واسط ‐ كلية االدارة واالقتصاد ف

اللغات
اللغة العربية

اللغة االنليزية
 

  

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

أ . د . عبد الرزاق أحمد النصيري
رئيس جامعة واسط

مصادقة عميد اللية

  
 
 

 التدريس
عماد غفوري عبود النجار

استاذ مساعد
تدريس ف كلية االدارة واالقتصاد
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