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الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

جامعة بغداد

كلية اإلدارة واإلقتصاد

1991

الماجستير

جامعة بغداد

كلية اإلدارة واإلقتصاد

1994

الدكتوراه

جامعة بغداد

كلية اإلدارة واإلقتصاد

2017

التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية الزراعة

الفترة من  -الى

الجامعة

2017-2008

جامعة بغداد

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسة االولية
ت

المـــــادة

1

مبادئ الحاسوب

2

مبادئ اإلصحصا

3

مبادئ المحاسبة

4

محاسبة التكاليف الزراعية

5

الرياضيات المالية

6

بحوث العمليات

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا
ت
1
2
3

المـــــادة

المرحلة

( االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرفت عليها:
اسم األطروحة أو الرسالة

ت
-1

االشراف الحالي :

المرحلة

عدد الطلبة

الدكتوراه
الماجستير

البحوث العلمية المنجزة لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

1

آلية مقترصحة لإلبالغ المالي عن األصول الموروثة في
الوصحدات الحكومية العراقية على وفق معايير المحاسبة
الدولية للقطاع العام وتجارب بعض دول العالم

مجلة المثنى للعلوم المالية
واإلقتصادية /العدد األول
من المجلد السادس

2015

2

تبني موازنة البرامج واألدا وإنعكاسها على الرقابة
الحكومية في العراق

مجلة المثنى للعلوم المالية
واإلقتصادية ( /عدد خاص)

2015

3

أثر التجارة األلكترونية على كفا ة اإلبالغ واإلفصاح
المحاسبي

مجلة المثنى للعلوم المالية
واإلقتصادية ( /عدد خاص) 2015
(عدد خاص)

4

التحول نحو أساس اإلستحقاق المحاسبي لتعزيز المسا لة
وإدارة الموجودات الثابتة للقطاع العام في العراق

محل النشر

مجلة المعهد العالي
للدراسات المحاسبية و
المالية( /عدد خاص)

السنة

2016

تحليل
5

توافق الممارسات المحاسبية لتكلفة اإلقتراض في الوصحدات
الحكومية العراقية مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع
العام

مجلة جامعة الزرقا
كلية اإلقتصاد والعلوم
اإلدارية
المجلد الثاني

2016

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

الجهة المانحة

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

السنة

1

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة

2008

2

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة

2008

3

شكر وتقدير

رئيس جامعة بغداد

2008

4

شكر وتقدير

معاون العميد للشؤون االدارية

2010

5

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة

2010

6

شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة

2010

7

شكر وتقدير

وزير التخطيط

2016

8

شهادة تقديرية

وزير العمل والشؤون االجتماعية

2016

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

ت
1
2

أسم الكتاب

اثنى عشر  :المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

إسم المؤتمر أو الندوة
المؤتمر المحاسبي العربي السنويالعام األول لنقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين
الندوة الدولية السابعة عشر لنقابة المحاسبين والمدققين العراقيين
المنتدى المحاسبي العربي السنوي األول لنقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين
المؤتمر المحاسبي العربي السنوي الثاني لنقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين
الندوة الدولية الثامنة عشر لنقابة المحاسبين والمدققين العراقيين
المنتدى المحاسبي العربي السنوي األول لنقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين
المؤتمر الوطني األول لطلبة الدراسات العليا /المعهد العالي للدراسات
المحاسبية و المالية
المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة الزرقا  /األردن
الندوة العلمية األولى لإلتحاد العربي للمرآة المتخصصة فرع العراق
المؤتمر العلمي األول للبحوث والدراسات لوزارة العمل والشؤون
اإلجتماعية
المؤتمر العلمي األول إلعداد خارطة طريق في إطار تنموي مستدام
لوزارة التخطيط

السنة
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016

