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 لسيرة الذاتيةا

  العزاوي  عبد ياسر نوري دمحم: االســــــــــــم 
 4891: تاريخ الميـالد

 اعزب: الحالة الزوجية 

 0  عـــــدد األوالد:
 : مسمم الديـــــــــــانة  
 : محاسبة مالية  التـخـصــص
 :  تدريسي   الوظيفــــــه

 مساعد أستاذ:  الدرجة العلمية
 اليوجد المنصب الحالي :

     االمانة العامة لممكتبة المركزية: جامعة بغداد/   عنوان العمل
 00009898928:   الياتف النقال

  yassir_nori@yahoo.comالبريد االلكتروني:   

 yassir_nori @coadec.uobaghdad.edu.iq 

 واًل : المؤىالت العممية :أ
 التاريخ الكميـــة الجامعة الدرجة العممية

 بكالوريوس
 

 9002-9009 االدارة واالقتصاد بغداد
 9042-9049 االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

 ثانيًا : التدرج الوظيفي : 
 الى -الفترة من  الجية الوظيفة
 اداري 
 

 9040/ 9000 رئاسة جامعو بغداد

mailto:yassir_nori@yahoo.com
mailto:hakeem.hmood@coadec.uobaghdad.edu.iq
mailto:hakeem.hmood@coadec.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  -2019 9042 رئاسة جامعو بغداد تدريسي
 ولغاية االن-9048 االمانو العامة لممكتبة المركزية تدريسي

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسيا: و ثالثًا التدريس الجامعي
 المـــــادة القســـم ت
 االىميةجامعو المصطفى -قسم المحاسبة 4

 االىميبة
 المحاسبة المتوسطة

 المحاسبة المتوسطة جامعو النيرين-والمالية ةيالمحاسبالرقابةقسم  9

 نظرية محاسبية جامعو النيرين-والمالية ةيالمحاسبالرقابةقسم  2

 اسبة التكاليفحم جامعو النيرين-االستثمار  ادارة قسم 1
 إداريةاسبة حم جامعو النيرين-قسم اقتصاديات المصارف 9
 اسبةحمبادئ م جامعو بغداد-سم عموم مالية ومصرفيةق 2

 :التي شارك فيياوالدورات لمؤتمرات والندوات العممية ا: رابعا
 نوع المشاركة مكان أنعقادىا السنــة العنوان

Third International Conference/Austria 2018 باحث النمسا 

التدقيق االداري االبداع والتميز في ادارة الموارد البشرية و  دوره
 والمالي

 العراق 9049
 اضرحم   

 اضرحم العراق 9048 التنبؤ بالفشل المالي في المؤسسات االقتصادية
 اضرحم العراق 9090 التدقيق االلكتروني

 األنشطة العممية األخرى : :خامسا
 لجامعوداخل ا

 الوزارية والجامعية  عضو في العديد من المجان
لغاية  والمعدلالنسخو  وكذلك  9008والذي يتم العمل بو من برنامج نظام الرواتب المشاركو في تصميم 

 االن في تشكيالت جامعو بغداد
 سب الرابط التاليحانشاء قناه تعميمية عمى اليوتيوب باسم ياسر نوري و 

utube.com/channel/UCvpCo8CnrN6SxH8CjLFM1PAhttps://www.yo 

 
 Q2 ,Q3وث في مجالت عممية ضمن مستوعب سكوبس حلعدة ب  (reviewerعمل كمقيم عممي )

 

https://www.youtube.com/channel/UCvpCo8CnrN6SxH8CjLFM1PA
https://www.youtube.com/channel/UCvpCo8CnrN6SxH8CjLFM1PA
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 اضرات االلكترونيةحالم: سادسا
 نوع المشاركة مكان انعقادىا العنوان 

االمانو العامة -شعبة التعميم المستمر تدقيق الموارد البشرية  .4
 المركزية لممكتبة

 اضرحم

التنبــــــــــؤ بالفشــــــــــل المــــــــــالي فــــــــــي المؤسســــــــــات   .9
 االقتصادية

كميو عموم –دة التأىيل والتوظيف حو 
 اضرحم البنات

االمانو العامة -شعبة التعميم المستمر االساليب الكمية في التدقيق  .2
 لممكتبة المركزية

 اضرحم

االمانو العامة -شعبة التعميم المستمر التدقيق االلكتروني  .1
 كتبة المركزيةلمم

 اضرحم

االمانو العامة -شعبة التعميم المستمر ل الفشل المالي حاسباب ومرا  .9
 اضرحم لممكتبة المركزية

 اضرحم مركز تطوير والتعميم المستمر رية الماليةحال  .2
 : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميم:سابعا

 السنة النشرمحل  أسم البحث ت

اســــبي والقيمــــة حانعكــــاس تكامــــل الــــدخل الم  .1
االقتصــــادية المضــــافة وتــــأثيرة عمــــى قــــرارات 

 المستثمرين

مجمة العموم اإلدارية واالقتصادية/ جامعة 
 02كمية اإلدارة واالقتصاد المجمد  –بغداد 

 57العدد 

 

0212 

 حتأثير تقديرات الضمان المـالي عمـى االر ـا  .0
 Dellقي في شركة ث تطبيحب–اسبيو حالم

اسبية حدراسات م بحث منشور في مجمة
المعيد العالي  –/ جامعة بغداد مالية وال

 11، المجمد اسبية والمالية حلمدراسات الم
 75العدد 

0212 

دور قــانون بنفـــورد فـــي تقــدير المخـــاطر فـــي   .7
المعــــــامالت الماليــــــة/ دراســــــة تطبيقيــــــة فــــــي 

 جامعة بغداد

محاسبية  دراساتر  في مجمة و نشمبحث 
ية بوالمالية/ المعيد العالي لمدراسات المحاس

 21العدد  10المجمد  ,والمالية/ جامعة بغداد
0215 

2.  TRANSFER PRICING AND ITS 
EFFECT ON FINANCIAL 
REPORTING: A THEORETICAL 
ANALYSIS OF GLOBAL TAX IN 

International Business 
Management 0215 
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MULTINATIONAL COMPANIES 
7.  EFFECT OF TAX REVENUEES ON 

GOVERNMENT REVENUES OF 
THE STATE :EVIDENCE FROM 
IRAQ FOR THE PERIOD OF 1991-
2015 

SOCIAL SCIENCES 2017 

2.  The effect of integration of 
corporate governance 
mechanisms and audit quality in 
earning management: An 
Empirical Analysis of Listed 
Banks in Iraqi Stock Exchange 

INTERNATIONAL REVIEW 0212 

5.  Measurement of Earning 
Management Practices of Listed 
Companies in Iraqi Stock 
Exchange: a Case of Kothari 
Model Analysis 

Third International 
Conference/Austria 

0212 

2.  The Role of E –GOVERNMENT 
ON CORRUPTION AND ITS 
IMPACT ON THE FINANCAL  
PERFORMANCE OF THE 
GOVERNMENT : AN EMPIRICAL 
ANALYSIS ON THE IRAGI 
GOVERNMENT 

JOURNAL OFENGINEERING 
ANDAPPLIED SCIENCES 

0212 

9.  The effect of audit committee 
characteristics and firm financial 
performance: an empirical study 
on listed companies in Iraq Stock 
Exchange 

 

JOURNAL OFENGINEERING 
ANDAPPLIED SCIENCES 

0219 

12.  The role of accounting 
information in reducing the 
funding 
constraints of small and medium 
enterprises in Iraq 

African Journal of Hospitality, 
Tourism and Leisure 

0219 

11.   

 The role of Balanced Scorecard 
in Integration of the Relationship 
between the Management 

 
 International Journal of 

Innovation, Creativity and 
Change 

0202 
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Control System and the Strategy 
of Economic Unity: Empirical 
Study in Hotels and Tourism 
Companies Listed of Iraqi Stock 
Exchange 

10.  An Imaginary Vision of the 
Economic Entities-
Environmental Harmony with 
the Knowledge Accounting, 
Financial and Costing Fields and 
its Impact on the Tourism Sector 
in Iraq and its Reflections on the 
Fulfillment of Sustainable 
Development: A Suggested 
Sample 

African Journal of Hospitality, 
Tourism and Leisure 

0202 

17.  Earnings Management between 
the fact of manipulation and 
credibility of management 

procedures: a literature review  

Social Science and Humanities 
Journal 

0202 

12.  Is the earnings management 
ethical practices or an economic 
justification for corporate 
management in the Iraqi 
environment? : Literature review 

Social Science and Humanities 
Journal 

0201 

 
 الشيادات  :ثامناً 
 السنة الغاية المركز او الجية ت
 9041 التاهيل التربوي واللغه العربية للتدريسيين دوره جامعه بغداد 4

 IC3 9040 جامعة بغداد 9

بغدادجامعة  2  IMPACT OF PREDATORY PUBLISHING ON 
RESEARCH  QUALITY-INSTITUTE OF 

INTERNATIONAL EDUCATION 
OPNINGMINDS TO THE WORLD 

2017 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=6gM2kaIAAAAJ&citation_for_view=6gM2kaIAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=6gM2kaIAAAAJ&citation_for_view=6gM2kaIAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=6gM2kaIAAAAJ&citation_for_view=6gM2kaIAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=6gM2kaIAAAAJ&citation_for_view=6gM2kaIAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=6gM2kaIAAAAJ&citation_for_view=6gM2kaIAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
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 WIRELESS SENSOR NETWORK AND جامعة بغداد 1
APPLICATION –INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL EDUCATION 

OPNINGMINDS TO THE WORLD 

2017 

 STRATEGIC PLANNING AND TIME بغداد جامعة 5
MANAGEMENT- INSTITUTE OF 
 INTERNATIONAL EDUCATION 

OPNINGMINDS TO THE WORLD 

2017 

 9049 دورة تأىيمية لطمبة الدراسات العميا جامعة بغداد 6

 9049 دورة المغة العر ية جامعو بغداد 7

 


