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الجامعة

الكلي ــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

االدارة واالقتصاد

2006-2005

الماجستير

بغداد

االدارة واالقتصاد

2013-2012

ثانياً  :التدرج الوظيفي :
الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

اداري

رئاسة جامعه بغداد

2010 /2007

1

تدريسي

 2013ولغاية االن

رئاسة جامعه بغداد

ثالثاً التدريس الجامعي و المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها:
ت

القس ــم

الم ـ ــادة

1

قسم المحاسبة-جامعه المصطفى االهلية

المحاسبة المتوسطة

2

االهليبة
المالية-جامعه النهرين
قسم الرقابةالمحاسبية و

المحاسبة المتوسطة

3

قسم الرقابةالمحاسبية والمالية-جامعه النهرين

نظرية محاسبية

4

قسم االستثمار -جامعه النهرين

محاسبة التكاليف

5

قسم المصارف-جامعه النهرين

محاسبة ادارية

رابعا :المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التي شارك فيها:
العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

Third International Conference/Austria

2018

النمسا

باحث

2018

العراق

2020

العراق

دوره االبداع والتميز في ادارة الموارد البشرية والتدقيق االداري
والمالي
دورة التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات االقتصادية

محاضر
محاضر

خامسا :األنشطة العلمية األخرى :
داخل الجامعه
عضو في العديد من اللجان الو ازرية والجامعية
المشاركه في تصميم برنامج نظام الرواتب والذي يتم العمل به من  2009وكذلك النسخه المعدله لغاية
االن في تشكيالت جامعه بغداد
سادسا :الكتب المؤلفة:
 .1اليوجد
سابعا :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم:
ت

محل النشر

أسم البحث

 .1انعك ــاس تكام ــل ال ــدخل المحاس ــبي وال يم ــة

السنة

مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية /جامعة

بغداد – كلية اإلدارة واالقتصاد المجلد 20

االقتص ــادية المض ــافة وت ــاثيرة عل ــى قـ ـ اررات

العدد 75

المستثمرين

2

2014

بحث منشور في مجلة دراسات محاسبية
2016

 تاثير تقديرات الضمان المـالي علـى االر ـاح.2

 جامعة بغداد – المعهد العالي/ والمالية

Dell المحاسبيه –بحث تطبيقي في شركة

11  المجلد، للدراسات المحاسبية والمالية
37 العدد

2017

بحث منشور في مجلة دراسات محاسبية

 دور قــانون بنفــورد فــي تقــدير المخــافر فــي.3

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية/والمالية

 د ارس ـ ــة تطبي ي ـ ــة فــ ــي/المع ـ ــامالت المالي ـ ــة

41  العدد12  المجلد, جامعة بغداد/والمالية

2017

2017

2018

2018

2018

جامعة بغداد

TRANSFER PRICING AND ITS
EFFECT
ON
FINANCIAL
REPORTING: A THEORETICAL
ANALYSIS OF GLOBAL TAX IN
MULTINATIONAL COMPANIES
EFFECT OF TAX REVENUEES ON
GOVERNMENT REVENUES OF
THE STATE :EVIDENCE FROM
IRAQ FOR THE PERIOD OF 19912015
The effect of integration of
corporate governance
mechanisms and audit quality in
earning management: An
Empirical Analysis of Listed
Banks in Iraqi Stock Exchange
Measurement of Earning
Management Practices of Listed
Companies in Iraqi Stock
Exchange: a Case of Kothari
Model Analysis
The Role of E –GOVERNMENT
ON CORRUPTION AND ITS
IMPACT ON THE FINANCAL
PERFORMANCE OF THE
GOVERNMENT : AN EMPIRICAL
ANALYSIS ON THE IRAGI
GOVERNMENT

International Business
Management

SOCIAL SCIENCES

INTERNATIONAL REVIEW

Third International
Conference/Austria

JOURNAL OFENGINEERING
ANDAPPLIED SCIENCES

3

.4

.5

.6

.7

.8

2019

Journal of Engineering and Applied
Science

2019

African Journal of Hospitality, Tourism
and Leisure

The effect of audit
.9
committee characteristics
and firm financial
performance: An empirical
study of listed companies
in Iraq stock exchange
The role of accounting
.10
information in reducing
the funding constraints of
small and medium
enterprises in Iraq
 الشهادات:ًثامنا

السنة

الغاية

المركز او الجهة

2014

دوره التاهيل التربوي واللغه العربية للتدريسيين

جامعه بغداد

1

2010

IC3

جامعة بغداد

2

2017

IMPACT OF PREDATORY PUBLISHING ON
RESEARCH QUALITY-INSTITUTE OF
INTERNATIONAL EDUCATION
OPNINGMINDS TO THE WORLD

جامعة بغداد

3

2017

WIRELESS SENSOR NETWORK AND
APPLICATION –INSTITUTE OF
INTERNATIONAL EDUCATION
OPNINGMINDS TO THE WORLD

جامعة بغداد

4

2017

STRATEGIC PLANNING AND TIME
MANAGEMENT- INSTITUTE OF
INTERNATIONAL EDUCATION
OPNINGMINDS TO THE WORLD

جامعة بغداد

5

2018

دورة تاهيلية لطلبة الدراسات العليا

جامعة بغداد

6

2018

دورة اللغة العر ية

جامعه بغداد

7

4

ت

8

دورة TOT

موسسة العراقة للثقافة والتنمية

5

2020

