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  ً  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  ثالثا

 الدراسة األولية  

 ة ـــــالسن   ادةـــــالم م ـــالقس ت

 ٢٠٠٦ مبادئ محاسبه   قتصاد  اال 1

 ٢٠٠٧ نظم معلومات   المحاسبه   2

 ٢٠٠٧ محاسبه ماليه متقدمه  المحاسبه   3

 ٢٠١٠ محاسبه متخصصه  المحاسبه   4

 ٢٠١١ تدقيق   المحاسبه   5

 ٢٠١٧ رقابة االداء   ادارة االعمال   6

 

 الدراسات العليا  

 السنـــــة    المـــــادة القســـم  ت

 ٢٠١٦ نظم معلومات محاسببه   المحاسبه   1

 

 التي شارك فيها. العلمية  والندوات المؤتمرات  : رابعاً  

 السنة أسم البحث  .ت 

 ٢٠٠٧ المؤتمر العلمي االول في جامعة واسط كلية االداره واالقتصاد   1

 ٢٠١١ المؤتمر العلمي الثاني في جامعة واسط كلية االداره واالقتصاد  2

 ٢٠٠٩ في الواليات المتحده  المؤتمر الدولي لالستثمار  3

 ٢٠١٤ السادس في كلية االداره واالقتصاد جامعة كربالءالمؤتمر الدولي  4

 ٢٠١٦ المؤتمر الدولي السابع في جامعة كربالء كلية االداره واالقتصاد  5

 الى  –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 ٢٠٠٩-٢٠٠٦ جامعة واسط    /كلية االداره واالقتصاد  معاون العميد للشؤون االداريه   1

 ٢٠١٢-٢٠١٠ كلية االداره واالقتصاد /جامعة واسط   ئيس قسم المحاسبه  ر 2

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٢ ندوه حول الموازنه في العراق في كلية االداره واالقتصاد جامعة واسط   6

 . : األنشطة العلمية  خامسا   

 .  والجامعة العلمية واألدارية على مستوى القسم والكلية االمتحانية  ولعديد من اللجان  المشاركة في ا •

 المشاركة في العديد من الورش والسيمنارات  •

 .  المنشورةالبحوث : سادسا   

 السنة محل النشر  أسم البحث  ت .

 ٢٠٠٨ مجلة المعهد العالي للدراسات المحاسبيه والماليه  مسؤولية مراقب الحسابات في ظل ظاهرة غسيل االموال  1

 ٢٠٠٨ مجلة الكوت للعلوم االقتصاديه واالداريه   اثر الخصخصه على الموازنه الفدراليه في العراق  2

 ٢٠٠٩ مجلة الكوت للعلوم االقتصاديه واالداريه   اثر تدقيق تقييم االداء على الوحدات الحكوميه الخدميه  3

 ٢٠١٦ البحاث العلوم االنسانيه المجله الدوليه  في رقابة وتقويم االداء  تأثير تطبيقات الموازنه التعاقديه   4

5 The impact of using SWOT analysis improving 

the efficiency and effectiveness of the internal 

control system according to the COSO model 

M 

 ٢٠١٨ مجلة الكوت للعلوم االقتصاديه واالداريه  

في مصداقية التقارير الماليه  دور االفصاح المحاسبي  6

للمصارف العراقيه دراسه مقارنه للقاعده المحاسبيه العراقيه 

   ٣٠مع المعيار الدولي رقم  ١٠رقم 

 ٢٠١٨ مجلة كلية االداره واالقتصاد في جامعة كربالء  

باستخدام القيمه العادله لصافي  القياس واالفصاح المحاسبي  7

 المصرفي التجاري  االصول في القطاع 

 ٢٠١٦ مجلة كلية الكوت الجامعه 

القيمه العادله وتأثير استعمالها في تطبيقات المحاسبه االبداعيه  8

 للقطاع المصرفي التجاري العراقي 

 ٢٠١٦ مجلة الكوت للعلوم االقتصاديه واالداريه  

تأثير معايير االبالغ المالي الدوليه في المحاسبه عن الشركات   9

 النفطيه العراقيه  

 ٢٠١٨ مجلة كلية الكوت للعلوم االقتصاديه واالداريه 

10 The effect of cloud accounting on enhancing 

media content of financial reports  

International journal of innovation 

creativity and change   

2020 

11 The applicability of long -term leases according 

to international standards through the Iraqi 

government accounting    system  

International journal of innovation 

creativity and change  

 

12 The role of internal control systems in 

improving the quality of cloud accounting 

services  

International journal of innovation 

creativity and change    

 

 . والتقديركتب الشكر : سابعا  



  

 

 

 

 

 

 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر   ت

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  2 

  واسطرئيس جامعة  10 8

  االدارة واالقتصاد عميد كلية  30 9

 . أو المترجمة الكتب المؤلفة : ثامنا   

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   
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