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  :جامعة واسط / كلٌة االدارة واالقتصاد 2002/  7/  00تارٌخ ومكان أول تعٌٌن. 
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 .مهارات قٌادة الحاسوب: ممتاز 
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 : المناصب اإلدارٌة التً شغلها

ً لقسم المحاسب  -8  .2005/  8/  8لغاٌة  2002/  80/  80ة من  االدارة واالقتصاد للمدة / كلٌة المقرر العلم

ً لقسم المحاسب -2  .2007/  80/  2لغاٌة  2006/  9/  00ة من ة / كلٌة االدارة واالقتصاد للمدالمقرر العلم

 .2008/  88/  20لغاٌة  2007/  82/  2ة من / كلٌة االدارة واالقتصاد / للمدمعاون العمٌد للشؤون االدارٌة  -0

 .2088/  8/  85لغاٌة  2008/  88/  20ة من / كلٌة االدارة واالقتصاد / للمدرئٌس قسم المحاسبة  -2

 .2085/  80/  85لغاٌة  2082/  80/  88ة من / كلٌة االدارة واالقتصاد / للمدمعاون العمٌد للشؤون االدارٌة  -5

 .2088/  2/  89لغاٌة  2085/  80/  85ة من رئٌس قسم المحاسبة / كلٌة االدارة واالقتصاد / للمد -6

 

 :ٌسها )الدراسة الجامعٌة األولٌة(المواد الدراسٌة التً قام بتدر

 Managerial Accounting / fourth stageرابعة محاسبة ادارٌة / مرحلة  -1

 Accounting Theory / fourth stage نظرٌة محاسبٌة / مرحلة رابعة -2

 Cost Accounting / third stage محاسبة تكالٌف / مرحلة ثالثة -3

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

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

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

 :(ات العلٌا)الدراسٌسها المواد الدراسٌة التً قام بتدر

 Cost Accounting محاسبة التكالٌف / مرحلة الماجستٌر -1

 Managerial Accounting المحاسبة االدارٌة / مرحلة الماجستٌر -2

 Advanced Cost Accounting محاسبة التكالٌف المتقدمة / مرحلة الماجستٌر -3

  Managerial Decisions جدوى اقتصادٌةقرارات ادارٌة / مرحلة الدبلوم العالً تقٌٌم مشروعات ودراسات  -4

 االشراف على رسائل واطارٌح طلبة الدراسات العلٌا:
 .اطروحة  دكتوراه 7ماجستٌر،    رسالة 27  عضوٌة لجان مناقشة( 34) :علمٌةمشاركته كعضو لجنة مناقشة  -1

 رسالة 11 اشراف على رسائل الماجستٌر: -2

 اطروحة  2 اشراف على اطارٌح الدكتوراه: -3

 :النشاط العلمً األكادٌمً ) المشاركة فً المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقوٌم البحوث العلمٌة وغٌرها(

 مؤتمر دولً. 1مؤتمر محلً،  8: المشاركة فً مؤتمرات -1

 ندوة. 24: المشاركة فً ندوات علمٌة -2

 اب.بحث وكت 85: ألغراض المناقشة والترقٌة والنشر)خبٌر علمً سري( تقوٌم بحث علمً  -3

 (. 2013 / لبنان، بٌروت2005) عمان/ االردن  دورة 2  تدرٌبٌة خارج العراق:اشتراك فً دورات 

 (.2014ورشة عمل )دبً/ االمارات العربٌة المتحدة  1  عمل خارج العراق:اشتراك فً ورش 

 .دورة 6  العراق: اشتراك فً الدورات التدرٌبٌة داخل

 لجنة فً الكلٌة(. 194لجنة فً رئاسة الجامعة(، ) 42لجان وزارٌة(، )  5) لجنة 241:  المكلف بها الدائمة والمؤقتة اللجان

 .شهادات تقدٌرٌة 9 الحاصل علٌها :والشهادات الجوائز 

شكر وتقدٌر مساعد رئٌس   9  ،شكر وتقدٌر رئٌس جامعة 26شكر وتقدٌر وكٌل الوزٌر  1شكر وتقدٌر الوزٌر  1  كتب الشكر والتقدٌر :

 ال توجد. العقوبات: .أو من بدرجته شكر وتقدٌر عمٌد الكلٌة 67جامعة،   
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دراست في عيٌت هي الشركاث الصٌاعيت  – احر بعض العىاهل الشرطيت في استخذام اساليب الوحاسبت االداريت :عٌىاى رسالت الواجستير

 العراقيت.

Master Thesis:  

The Effect of Some Contingency  Factors on The Use of Managerial Accounting Techniques - Study In 
A Sample of Iraqi Industrial Companies. 

 

 تكاهل تقٌيتي الكلفت الوستهذفت والتحسيي الوستور واًعكاسهوا في استراتيجياث التٌافس للىحذاث االقتصاديت :عٌىاى اطروحت الذكتىراٍ

PH. D. Thesis: 

The Integration of Target Costing and Kaizen Costing Techniques and Their Effect on Competitive 

Strategies of Economic Entities 

 

 (: بحج 32: ) والوقبىلت للٌشر البحىث الوٌشىرة

 .التسعٌر المبنٌة على اساس التكلفة المستهدفة دور الوقارًت الورجعيت في ترشيذ قراراث -1

 .دور الجهاز المصرفً العراقً فً مكافحة ظاهرة غسل االموال -2

 .مدى كفاءة وفاعلٌة اسالٌب التدقٌق الخارجً فً ظل التشغٌل االلٌكترونً لنظم المعلومات المحاسبٌة -3

 .مزاٌا التنافسٌة للوحدات االقتصادٌةدور هندسة القٌمة فً تعزٌز تطبٌق ادارة الجودة الشاملة وتحقٌق ال -4

 .مدى مالئمة تقدٌرات الموازنة للرقابة وتقوٌم االداء فً ظل اعتماد الكاٌزن -5

 .التكامل بٌن ادارة الجودة الشاملة واسلوب التكالٌف على اساس االنشطة -6

 .االقتصادٌة الدور االستراتٌجً لهندسة القٌمة فً تخفٌض التكالٌف وتعزٌز المٌزة التنافسٌة للوحدات -7

 .األثر االستراتٌجً للمصارف االلٌكترونٌة فً تحسٌن جودة الخدمات المصرفٌة وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة -8

دراسة فً ضوء معٌار التدقٌق الدولً رقم  - نموذج مقترح لتقوٌم اداء الخطط والسٌاسات اإلنتاجٌة وفقاً ألسلوب التكلٌف الخاص -9

(4400). 

 .ظلِّ دراسة حالة عملٌة افتراضٌة نموذج مقترح فً - المالٌة فً جودة القرارات اإلدارٌةأثر ضبابٌة المعلومات  -10

 .وتقٌٌم أداء الوحدات االقتصادٌة استعمال أدوات المحاسبة الرشٌقة فً دعم نظم اإلنتاج الرشٌق -11

لعٌنة من الشركات  تحلٌلٌة)دراسة  استعمال نظرٌة االشارة فً تفسٌر العالقة بٌن االفصاح البٌئً وتحقٌق المزاٌا التنافسٌة  -12

 الصناعٌة المدرجة فً سوق عمان لألوراق المالٌة(

لعٌنة من الشركات الصناعٌة المدرجة فً  تحلٌلٌة)دراسة  تحلٌل العالقة بٌن االفصاح البٌئً واالداء المالً للوحدات االقتصادٌة  -13

 سوق عمان لألوراق المالٌة(

 على وفق المعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة.االعتراف بتكالٌف الجودة الخفٌة  -14

 دراسة نظرٌة تحلٌلٌة. –تحلٌل العالقة بٌن الجودة وتكالٌفها واهمٌته للوحدات االقتصادٌة   -15

 انموذج مقترح لتطبٌق المحاسبة االدارٌة البٌئٌة فً الوحدات االقتصادٌة الصناعٌة العراقٌة.  -16

 دارٌة البٌئٌة فً الوحدات االقتصادٌة العراقٌة.البٌئٌة للمحاسبة االدراسة وتحلٌل االستراتٌجٌات   -17

 مسؤولٌة المدقق الخارجً عن تدقٌق االداء البٌئً على وفق المعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق.  -18

 انموذج مقترح لتدقٌق االداء البٌئً فً الوحدات االقتصادٌة.  -19

02-  The Effectiveness of Employing Environmental management Accounting Information's for Implement 

Cleaner Production Strategy 

 المخرجات لتحدٌد وفصل التكالٌف البٌئٌة )دراسة تطبٌقٌة فً معمل اسمنت الكوفة(. –استعمال تقنٌة تحلٌل المدخالت  -21

 استعمال معلومات المحاسبة االدارٌة البٌئٌة فً دعم االداء البٌئً  -22

 التحسٌن الصغٌرة فً تخفٌض التكالٌف.استعمال استراتٌجٌة خطوات  -23

 انموذج مقترح للتوافق بٌن التكالٌف البٌئٌة ومتطلبات االعتراف والمحاسبة عنها على وفق المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة. -24

 المحاسبة االدارٌة البٌئٌة واهمٌتها فً صنع القرار االستثماري لتحقٌق التنمٌة المستدامة. -25

 دراسة نظرٌة تحلٌلٌة. –دارٌة البٌئٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة اهمٌة تقنٌات المحاسبة اال -26

 ( لتنفٌذ استراتٌجٌة التصنٌع الفعال وتحقٌق رضا الزبون.JITامكانٌة تطبٌق تقنٌة االنتاج فً الوقت المحدد ) -27
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ة العامة للصناعات الكهربائٌة بحث تطبٌقً فً الشرك –لتنفٌذ استراتٌجٌة التصنٌع الفعال وتحقٌق رضا الزبون  5sامكانٌة تطبٌق  -28

 وااللكترونٌة.

 استعمال معاٌٌر محاسبة االستدامة فً بناء سلسلة قٌمة خضراء لتحقٌق المزاٌا التنافسٌة. -29

 انموذج مقترح للتوافق بٌن معاٌٌر محاسبة االستدامة وسلسلة القٌمة الخضراء. -30

 االستدامة فً تعزٌز التخطٌط االستراتٌجً المستدام.استعمال المعلومات المحاسبٌة المعدة على وفق معاٌٌر محاسبة  -31

 انموذج مقترح لتكامل التكالٌف البٌئٌة وتكالٌف الجودة على وفق معاٌٌر محاسبة االستدامة. -32

 
 

 اضافة أٌة أمور علمٌة أخرى :

  التكالٌف لمختلف دوائر الدولة.عمل محاضرا فً العدٌد من الدورات فً مجال المحاسبة الحكومٌة والمحاسبة اإلدارٌة ومحاسبة 

 .أقام العدٌد من الندوات والحلقات النقاشٌة فً مجال إدارة الجودة الشاملة وإدارة الكلف ونظم اإلنتاج الحدٌثة 

  1999عضو فً نقابة المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌٌن منذ عام . 

  التً أقامتها نقابة المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌٌن للفترة من معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وأخالقٌات المحاسبة مدربٌن شارك فً دورة

 .IFACفً عمان وحصل على شهادة مدرب دولً مجاز من اتحاد المحاسبٌن الدولً  2005آب  30 – 23

  العراقٌٌن قام بتدرٌس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من خالل إقامة دورة لمدة شهرٌن لمجموعة من محاسبً نقابة المحاسبٌن والمدققٌن
 / فرع واسط .

  قام بتدرٌس معاٌٌر التدقٌق الدولٌة من خالل إقامة دورة لمدة أربعٌن ٌوما لمجموعة من محاسبً نقابة المحاسبٌن والمدققٌن
 العراقٌٌن / فرع واسط .

 فً نقابة المحاسبٌن  إقامة دورة المحاسبة اإلدارٌة ومحاسبة الكلفة لمدة أربعٌن ٌوما لمجموعة من المحاسبٌن وطلبة المحاسبة
 والمدققٌن / فرع واسط .

 .عمل فً مجال مراقبة الحسابات بالتنسٌق مع مكاتب مراقبة الحسابات إذ قام بتدقٌق العدٌد من المصارف والشركات 

 األخرى. إقامة العدٌد من الدورات فً تقٌٌم المشارٌع ودراسات الجدوى االقتصادٌة لنقابة المهندسٌن / فرع واسط ودوائر الدولة 


