جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني

 اوال ً  -:معلومات شخصيــة :
االســــــم

الموقع الوظيفي

تاريخ الميالد

مكان المــيالد

د.سعود جايد مشكور

استاذ جامعي

1591/7/1

البطحاء

هاتف
محمول

57555755333

البريد اإللكتروني

saoudalamry@yahoo.com

القسم العلمي

المحاسبة

اللقب العلمي

استاذ

عنوان السكن

جامعة المثنى -دور
االساتذة

عنوان العمل

معلومات
االتصال

هاتف 1

57575793979

Social media

Facebook

جامعة المثنى  /كلية االدارة واالقتصاد

 ثانيا ً  -:المؤهـــــالت العلمية والشــــهـــادات الحـــــاصل علــــيهـــا:
ت

المــــؤهـــــل العلمي

السنة

الدولة المانحة
للشهادة

الجامعة /
المعهد

الكلية

العراق

البصرة

ادارة واقتصاد

باريس

ادارة واقتصاد

باريس

ادارة واقتصاد

الشهادة

التخصص

1

بكالوريوس

علوم ادارية

1597

3

ماجستير

محاسبة

1559

فرنسا

7

دكتوراه

محاسبة

1557

فرنسا

1

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني

 ثالثا ً  -:االسهامات العلمية -:
البحوث المنشورة
ت
1
3
7
1
9
9
7
5
5
15
11
13

جهة النشر

عنوان البحث
مديونية العالم الثالث بين الثقة وأسلوب المعالجة؛ بحث
منشور في مجلة النفط والتنمية؛ العدد الثاني؛ السنة
()51؛ نيسان .5991
بعض النماذج المحاسبية المستخدمة في تحديد الربحية
المتوقعة وتقويم مجرى النقد في المشروعات التي
تعايش ظاهرة التضخم؛ بحث منشور في مجلة العلوم
االقتصادية؛ العدد الثاني؛ حزيران .5991
أساليب رقابة وتقويم الثروة الحيوانية؛ بحث منشور
بحث منشور في مجلة العلوم االقتصادية؛ العدد الثاني؛
حزيران .5991
التضخم وأثره على بنود الميزانية؛ بحث منشور في
مجلة العلوم االقتصادية؛ العدد الخامس؛ 5991
دراسة مقارنة للمعايير المحاسبية الدولية والنظام
المحاسبية الموحد في العراق بحث منشور في مجلة
العلوم االقتصادية؛ العدد الخامس 5991
سياسات االستثمار في شركات التأمين  :دراسة تطبيقية
في شركات التأمين الوطنية بحث منشور في مجلة
القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية ؛ جامعة القادسية
. 5991
محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق؛ بحث منشور
في مجلة المحاسب؛ االتحاد العام للمحاسبين
والمراجعين العرب؛ .5991
التوحيد المحاسبي في ضوء التجربة الفرنسية ؛ بحث
منشور في مجلة العلوم االقتصادية العدد التاسع 5999
.
التوجهات الحديثة نحو تطوير المحاسبة القومية ؛ بحث
منشور في مجلة القادسية للعلوم اإلدارية ؛ العدد
الثالث لعام . 5999
المعايير المستخدمة في تحديد قيمة المنشاة؛ بحث
منشور في مجلة العلوم االقتصادية العدد الحادي عشر
.1111
قائمة التدفقات النقدية ومتطلبات اإلفصاح المحاسبي ؛
بحث مقبول للنشر في مجلة أفاق اقتصادية ؛ عمان
. 1111
حساب فائض اإلنتاجية واستخدامه أداة في تقييم أداة
المنشاة ؛ بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم
اإلدارية ؛ العدد الثاني لسنة . 1111
2

سنة
النشر

الدولة

مجلة النفط والتنمية

5991

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

5991

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

5991

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

5991

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

5991

العراق

مجلة القادسية للعلوم
اإلدارية واالقتصادية

5991

العراق

مجلة المحاسب؛ االتحاد العام
للمحاسبين والمراجعين
العرب

5991

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

5999

العراق

مجلة القادسية للعلوم
اإلدارية

5999

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

1111

العراق

مجلة أفاق اقتصادية

1111

عمان

مجلة القادسية للعلوم
اإلدارية

1111

العراق

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني

17
11
19
19
17
15
15
35
31

تكاليف البحث والتطوير ومعالجتها المحاسبية؛ بحث
منشور في مجلة العلوم االقتصادية العدد العاشر لعام
.1111
واقع وأفاق تطوير األسواق المالية في أقطار الخليج
العربي؛ بحث منشور في االقتصادي الخليجي؛ العدد
التاسع سنة .1111
أثر التضخم على تقييم ربحية االستثمارات ؛ مجلة
العلوم االقتصادية ؛ كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة
البصرة ؛ العدد العاشرة .1111
األهمية النسبية وعالقتها بمالئمة المعلومات
المحاسبية؛ بحث منشور ي مجلة كلية الرافدين الجامعة
للعلوم؛ العدد السادس .1115
إمكانية استخدام نظرية المعلومات في تحسين التجميع
المحاسبي؛ بحث منشور ي مجلة كلية الرافدين الجامعة
للعلوم؛ العدد الثامن لسنة .1115
المواءمة بين الطرائق الموضوعية والذاتية المستخدمة
في تحديد قيمة الشركة؛ بحث منشور في المجلة
العراقية للعلوم المحاسبية والمالية والمصرفية؛ العدد
الثاني .1115
أطار مقترح لنظام المعلومات المحاسبية واستخدامه في
تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليفها؛ مجلة العلوم
االقتصادية؛ جامعة الحديدة اليمن  1119م .
القياس واالفصاح المحاسبي للمسؤولية االجتماعية في
الوحدات االقتصادية  ،مجلة المثنى للعلوم االدارية
واالقتصادية  ،المجلد ( ) 5العدد (1155 ، )5م.
اهمية تطبيق نظام االنتاج في الوقت المحدد ( )JITفي
الشركات العامة ،مجلة المثنى للعلوم االدارية
واالقتصادية  ،المجلد ( )1العدد ( 1151 ، )1م .

مجلة العلوم االقتصادية

1111

العراق

االقتصادي الخليجي

1111

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

1111

العراق

مجلة كلية الرافدين الجامعة
للعلوم

1115

العراق

مجلة كلية الرافدين الجامعة
للعلوم

1115

العراق

المجلة العراقية للعلوم
المحاسبية والمالية
والمصرفية

1115

العراق

مجلة العلوم االقتصادية

1119

اليمن

مجلة المثنى للعلوم االدارية
واالقتصادية

1155

العراق

مجلة المثنى للعلوم االدارية
واالقتصادية

1151

العراق

المشاركة في المؤتمرات العلمية
الجهة المنفذة للمؤتمر

تاريخ المشاركة

نوع المشاركة

ت

عنوان المؤتمر

نقابة المحاسبين والمدققين
العراقيين

5991/55/51-51

باحث

1

المؤتمر العلمي العاشر التحاد المحاسبين
والمراجعين العرب

5991/51/12-11

باحث

3

المؤتمر العلمي السادس

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة
بغداد

باحث

7

المؤتمر العلمي السادس

كلية الرافدين الجامعة

1111/55/11-15

1

المؤتمر العلمي السابع

كلية الرافدين الجامعة

1115/55/51

باحث

9

المؤتمر العلمي االول

كلية التراث الجامعة

1115

باحث

3

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني
9

المؤتمر العلمي االول

وزارة المالية

1111

باحث

7

المؤتمر العلمي االول

كلية شط العرب الجامعة

5991

باحث

5

المؤتمر القطري االول للمحاسبة

كلية االدارة واالقتصاد/
جامعة الموصل

1111

باحث

5

المؤتمر العلمي االول

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة
الكوفة

5999

باحث

15

المؤتمر العلمي الثاني

كلية االدارة واالقتصاد/
جامعة القادسية

5991

باحث

11

المنتدى المحاسبي االول

1151

باحث

نقابة المحاسبين والمدققين
–العراق

الندوات العلمية
ت

عنوان الندوة

الجهة المنفذة

1

المعايير المحاسبية الالزمة ألنشاء السوق
المالية عنوان الندوة
ندوة المحاسبة اداة رقابية لتحقيق الرفاهية
االجتماعية
ندوة القضاء على الرشوة مسؤولية الجميع

1

ندوة الرؤيا االقتصادية والمحاسبية في فكر
االمام علي (ع)
اثر المصارف على المناخ االستثماري في
العراق
الوعي الضريبي واثره في الحصيلة الضريبية

كلية التجارة واالقتصاد –
جامعة الحديدة  -اليمن
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة المثنى
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة المثنى
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة المثنى
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة المثنى
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة المثنى

3
7

9
9
7

انعكاس تبني المعايير المحاسبية الدولية في
القطاع العام على تطوير وتطبيق التطبيقات
المحاسبية

نقابة المحاسبين
والمدققين -العراق

تاريخ الندوة

نوع المشاركة

1111

ورقة عمل

1155

ورقة عمل

1151
1151
1151
1151
1151

ورقة عمل
ورقة عمل
ورقة عمل
ورقة عمل
بحث

الكتب المؤلفة
ت

عنوان الكتاب

1

اإلدارة المالية :أطر نظرية وتطبيق

3

اإلدارة المالية للشركات متعددة الجنسيات

7

محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق

سنة النشر
عمان  ،األردن
 1112م
عمان ،األردن
1111
عمان؛ األردن؛
1111

4

جهة النشر

منهجي  /مصدري

دار وائل للنشر

منهجي

دار المناهج للنشر
والتوزيع

منهجي

دار زهران للنشر

مصدري

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني
1

المالية الدولية

9

النظام المحاسبي الموحد في الشركات العامة
والمختلطة

9

المحاسبة المتقدمة في الشركات

7

المحاسبة الدولية

5

محاسبة باللغة االنكليزية/الجزء االول

5

محاسبة باللغة االنكليزية/الجزء الثاني

15

قراءات محاسبية باللغة اإلنكليزية

11

التضخم والمعالجات المحاسبية

13

المحاسبة المتوسطة

17

النظام المحاسبي الموحد

11

مباديء المحاسبة المالية

19

المحاسبة الدولية

عمان األردن 1111
م
صنعاء؛ اليمن
 1119م.
عمان األردن 1111
م
عمان األردن 1151
م
النجف االشرف
العراق1151م
النجف االشرف
العراق1155
النجف االشرف
العراق1151

دار زهران للنشر

مصدري

مكتبة الصادق

منهجي

دار زهران للنشر
والتوزيع
دار المناهج للنشر
والتوزيع

مصدري
منهجي

دار الضياء للطباعة

منهجي

دار الضياء للطباعة

منهجي

دار الضياء للطباعة

منهجي

دار الدكتور
للطباعة والنشر
والتوزيع

مصدري

مطبعة الميزان

منهجي

مطبعة الميزان

منهجي

مطبعة الميزان

منهجي

مطبعة الميزان

منهجي

19

المحاسبة الحكومية

الديوانية 1152

مطبعة نيبور

منهجي

17

المحاسبة الضريبية

النجف االشرف
1151

دار الضياء للطباعة

منهجي

بغداد
1151
النجف االشرف
1151
النجف االشرف
1152
النجف االشرف
1152
النجف االشرف
1152

 رابعا ً  -:الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل :
الدورات التدريبية  /كمحاضر
ت

عنوان الدورة التدريبية

1

الحسابات الختامية

3

النظام المحاسبي الموحد

7

محادثة باللغة االنكليزية

1

تحليل الكشوفات المحاسبية

الجهة المنفذة
للدورة
كلية االدارة واالقتصاد-
جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد-
جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد-
جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد-
جامعة المثنى
5

تاريخ الدورة
1151
1155
1151
1151

محتويات الدورة

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني
9

دراسات الجدوى االقتصادية

9

القوائم المالية في النظام المحاسبي الموحد

7

دورة القيادات الشابة

ت

عنوان الدورة التدريبية

1

دورة طرائق التدريس

3

دورة في اإلدارات الوسطى

1155

محافظة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد-
جامعة المثنى
مديرية شباب ورياضة
المثنى

1151
1151

الدورات التدريبية  /كمتدرب
تاريخ الدورة

الجهة المنفذة للدورة
كلية التربية – جامعة
البصرة
كلية اإلدارة واالقتصاد –
جامعة البصرة

محتويات الدورة

5919
5991

7

ورشة عمل عن النظام المحاسبي الموحد

نقابة المحاسبين اليمنيين

1111

1

ورشة عمل تطوير البرامج الدراسية الذي تقيمه
األمم المتحدة

جامعة الحديدة – اليمن

1111

9

دورة طرائق التدريس

9

دورة البرنامج اإلحصائي ()SPSS

7

ورشة عمل :مشروع التنمية المالية التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية () USAID

1

دورة تطوير المالكات التدريسية

كلية التربية – جامعة
المثنى
كلية الزراعة – جامعة
المثنى
للوكالة األمريكية للتنمية
الدولية () USAID
مركز الدراسات العراقية
– جامعة ايرالنكن المانيا

1151
1155
1151
1151

 خامسا ً  -:الخبرات العملية ( المواقع الوظيفية التي تم شغلها ):
ت

الوظيفة

الدائرة  /الكلية  /الجامعة

1

رئيس قسم المحاسبة

جامعة البصرة

الفترة
من
5991

الى
1111

3

رئيس قسم المحاسبة

جامعة الحديدة –اليمن

1111م

1119

7

رئيس قسم المحاسبة

جامعة المثنى

1119

1151

1

معاون العميد للشؤون العلمية
والدراسات العليا
عضو مجلس أمناء
رئيس فرع المعهد العربي -بصرة
مدير تحرير مجلة المثنى للعلوم
االدارية واالقتصادية

جامعة البصرة

1111

1112

المعهد العربي للمحاسبين
القانونيين/بغداد

1115

1111

جامعة الحديدة – اليمن

1111

1119

9
9

6

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني
7

مدير المكتب االستشاري

جامعة المثنى

1151

لحد اآلن

5

رئيس تحرير مجلة المثنى للعلوم
اإلدارية واالقتصادية

جامعة المثنى

1151

لحد اآلن

 خامسا ً  -:العضويات واللجان المشارك فيها :
ت

اسم اللجنة

نوع العضوية  /عضو  /ر.
لجنة

مكان عمل اللجنة

1

هيئة تحرير مجلة القادسية للعلوم االدارية
واالقتصادية

عضو

كلية االدارة واالقتصاد –
جامعة القادسية

3

اختبار صالحية التعيين

عضو

جامعة المثنى

7

لجنة الترقيات المركزية

عضو

جامعة المثنى

1

لجنة الترقيات العلمية والتعضيد

رئيس

9

مجلس كلية االدارة واالقتصاد

عضو

9

مجلس كلية االدارة واالقتصاد

عضو

جامعة المثنى

7

مجلس كلية التجارة واالقتصاد

عضو

جامعة الحديدة-اليمن

5

مجلس امناء المعهد العربي للمحاسبين القانونيين
 -بغداد

عضو

5

مجلس كلية شط العرب الجامعة  -بصرة

15

لجنة االشراف على االمتحانات

عضو

نقابة المحاسبين العراقيين -
بغداد
كلية شط العرب الجامعة -
بصرة
جامعة المثنى

11

لجنة اختبار الصالحية

عضو

جامعة المثنى

13

لجنة مطابقة االختصاص

رئيس

جامعة المثنى

عضو

كلية االدارة واالقتصاد –
جامعة المثنى
جامعة البصرة

 سادسا ً  -:كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير -:
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنة

1

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

3

كتاب شكر وتقدير

هيئة استثمار المثنى

1151

7

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1155

7

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني
1

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

5991

9

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

9

كتاب شكر وتقدير

رئاسة كلية االدارة واالقتصاد

1155

7

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

1111

5

كتاب شكر وتقدير

وزير التعليم العالي

1155

5

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

5999

15

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

1115

11

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

13

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

17

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

1115

11

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1155

19

درع كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارة واالقتصاد

1155

19

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1155

17

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

15

كتاب شكر وتقدير

كلية االدارة واالقتصاد

5919

15

كتاب شكر وتقدير

كلية االدارة واالقتصاد

5991

35

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

5991

31

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

5991

33

شهادة تقديرية

رئاسة جامعة البصرة

1111

37

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة البصرة

5991

31

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1152

39

شهادة تقديرية

وزير التعليم العالي

1151

39

جائزة المالكات العلمية

وزارة التعليم العالي

1111

37

جائزة المالكات العلمية

وزارة التعليم العالي

1115

35

جائزة المالكات العلمية

وزارة التعليم العالي

1111

8

جامعة المثنى
كلية االدارة واالقتصاد
ادارة الموقع االلكتروني
35

شهادة تقديرية

كلية الرافدين الجامعة

1111

75

شهادة تقديرية

رئاسة جامعة الحديدة  -اليمن

1119

71

شهادة تقديرية

PRT

1151

73

شهادة تقديرية

وزير التعليم العالي

1151

77

شهادة تقديرية

وزير التعليم العالي

1152

71

شهادة تقديرية

وزير التعليم العالي

1151

79

كتاب شكر وتقدير

كلية االدارة واالقتصاد

1151

79

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

77

كتاب شكر وتقدير

رئاسة جامعة المثنى

1151

 سابعا ً  -:مهارات اخرى
نوعية المهارة
تقنية المكاتب

اللغات ( غير العربية)

المهارات
windows

word

excel

access

جيد

جيد جدا

جيد جدا

جيد

اللغة

المحادثة

القراءة

الكتابة

االنكليزية

جيدة

جيدة

جيدة

الفرنسية

جيدة جدا

جيدة جدا

جيدة جدا

مهارات اضافية

9

