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ثالثاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

الدراسة األولية
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٢٠١٦منشأتمحاسبة محاسبة1

٢٠١٧ معلومات نظممحاسبة2
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الدراسات العليا

السنـــــةاملـــــادةالقســـمت
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رابعاً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

البحث ت. السنةأسم
٢٠١٩سمنر االستدامة و تطوير  اللغة االنكليزية لدى الطلبة1
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العلمية :   . األنشطة خامساً

والجامعة .المشاركة في العديد من اللجان االمتحانية  والعلمية واألدارية على مستوى القسم والكلية 



 المشاركة في العديد من الورش والسيمنارات

املنشورة:   . البحوث سادساً

البحث ت. النشر أسم السنةمحل
أنموذج مقترح لنظام التحاسب الضريبي في العراق في ظل1
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2The availability of proactive and
predictive traits in the interim financial
statements of companies listed on the

Iraqi Stock Exchange 
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3The benefits of implementing electronic
auditing in Iraq- practical study using IDEA

program 

٢٠٢٠مجلة الكوت للعلوم االقتصادية و االدارية 

٢٠٢٠مجلة كلية الكوت الجامعةدور تدقيق النظير في جودة عمل مراقبي الحسابات في العراق4
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. والتقدير:    الشكر كتب سابعاً

الشكر  ت املانحة كتاب السنةالجهة
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. املترجمة :    أو املؤلفة الكتب ثامناً

الكتاب ت النشر أسم سنة
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