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الشهادات
 بكالوريوس محاسبة – كلية االدارة واالقتصاد – جامعة القادسية
 دكتوراه من المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية جامعة بغداد 2017-2016
:
البحوث المنجزة والمنشورة
 -1بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية سنة 2016- 2015
 -2بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية .سنة 2017- 2016
 -3بحث منشور في مجلة الدراسات المحاسبية والمالية -جامعة بغداد سنة 2017- 2016
 -4بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية سنة 2017- 2016
 -5بحث منشور في مجلة الدراسات المحاسبية والمالية -جامعة بغداد سنة 2017- 2016
 -6بحث منشور في مجلة مدينة العلم – كلية مدينة العلم الجامعة 2018-2017
 -7بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية سنة 2018-2017
 -8بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية سنة 2018-2017
 -9بحث منشور في مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية سنة 2018-2017
 -10بحث منشور في مجلة الدراسات المحاسبية والمالية -جامعة بغداد سنة 2018- 2017
 -11بحث منشور كلية االدارة واالقتصاد  -الجامعة العراقية 2018 -2017
:
المؤتمرات والندوات والدورات
 -1شاركت في المؤتمر الطالبي الوطني االول للمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية –جامعة بغداد
سنة 2017- 2016
 -2شاركت في فعاليات المؤتمر المحاسبي العربي السنوي الثاني المقام في نقابة المحاسبين والمدققين سنة
.2016- 2015
 -3اشتركت في ورشة العمل الموسومة اخالقيات مهنة التدريس واالعراف الجامعية التي اقامتها كلية
الهندسة بالتعاون مع قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  /جامعة المثنى  .سنة 2018- 2017
 -4اشتركت في الندوة التي اقامتها كلية الطب حول اليه نشر البحوث في مجالت ذات التصنيف العالمي
 Thomusun And Scoupusسنة 2018- 2017
 -5اشتركت في الدورة التدريبية لتطوير المهارات القانونية واالدارية سنة 2018- 2017
 -6اشتركت في ورشة العمل الموسومة نشر البحوث في المجالت الرصينة ( Scopus ,Impact ,
) Factorسنة 2018- 2017
 -7شاركت في ورشة العمل الموسومة اخالقيات مهنة التدريس واالعراف الجامعية سنة 2018- 2017
 -8اقمت محاضرة عن ظاهرة االلحاد واالثار الناتجة عنها لطلبة المرحلة الثالثة سنة 2018- 2017
 -9دورة  Office Excel Microsoftوبرمجة نظام حساب الرواتب سنة 2010 -2009
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 -10دورة طرائق تدريس 2017 – 2016
 -11اشتركت في المؤتمر العلمي الثالث في كلية االدارة واالقتصاد الجامعة العراقية 2018-2017
 -12اشتركت في الدورة التدريبية تقييم اداء المنتسبين واحتساب المؤشرات في استمارة التقييم االلكتروني
في جامعة المثنى
 -13اشتركت في المؤتمر الدولي االول الية تمويل مشاريع البحوث التي اقيمت مع منظمة IREX
االمريكية
:
امكان العمـــــــل الحالي
رئيس قسم المحاسبة – كلية االدارة واالقتصاد جامعة المثنى اعتبارا من .2017/12/3
:
المناصب االدارية والمهام التي كلفت بها
 -1عملت محاسب الخطة االستثمارية للفترة من  2008ولغاية 2011
 -2عملت معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في  2016- 12 -15ولغاية 2017/6/4
 -3رئيس قسم المحاسبة بدءا من 2017/ 12 /3بموجب االمر الجامعي  8523في 2017 / 12 /3
:
اللجان
أ -في  :2017 -2016ترأست سته فرق تدقيقية على اعمال وانشطة الكليات  ،ورئيس لثالث لجان تحقيقية ،
اضافة الى رئيس لجنة شطب الموجودات الثابتة في رئاسة الجامعة اثناء عملي كمعاون مدير قسم الرقابة
والتدقيق الداخلي  ،اضافة عضو في لجنة مراقبة امتحان وعضو في لجنة االعتراضات لطلبة الماجستير
في قسم العلوم المالية والمصرفية وكذلك عضو في لجنة مراقبة االمتحانات النهائية وعضو في اللجان
االمتحانية والتدقيقية للدراسات االولية في قسم المحاسبة .علما تم نقلي الى قسم المحاسبة بموجب االمر
 3772في .2017 /5/23
ب -في  : 2018- 2017عضو لجنة اعداد دراسة عن الرعاية الصحية في جامعة المثنى و عضو لجنة اعداد
بطاقات المرحلة الرابعة ورئيس لجنة التدريب الصيفي  /المسائي وعضو في لجنة انضباط الطلبة في
الكلية  .تم تكليفي بلجنة االرشاد التربوي كمرشد المرحلة الثالثة صباحي ب والمسائي أ ،ورئيس اللجنة
االمتحانية للدراسة الصباحية والمسائية في قسم المحاسبة وعضو اللجنة العلمية في القسم وعضو لجنة
دراسة جدوى اقتصادية الستحداث وحدة الحسابات االفتراضية في قسم المحاسبة وعضو لجنة اعتراضات
الدراسات العليا وعضو لجنة تحقيقية في بعض الشكاوى وعضو لجنة تدقيقية وعضو في اللجنة الموحدة
في الجامعة لوضع دراسة متكاملة في اعتماد صندوق الرعاية الصحية لمنتسبي وزارة التعليم العالي وتم
رفعها للوزارة ورئيس لجنة مناقشة طلبة المرحلة الرابعة وعضو في لجنة مراقبة امتحان لطلبة الماجستير
في قسم العلوم المالية والمصرفية ورئيس لجنة تدقيق النتائج االمتحانية لطلبة الماجستير في قسم العلوم
المالية والمصرفية وعضو لجنة للنظر في اعتراضات نتائج تقييم االساتذة  ،وعضو في لجنة الية التعاون ،
وعضو اللجنة الفرعية الختبار الصالحية
:
كتب الشكر والتقدير
 حاصل على  12من قبل السيد رئيس الجامعة للفترة من 2013- 2008
 كتاب شكر وتقدير من قبل السيد العميد 2017-2016
 كتاب شكر وتقدير من قبل السيد العميد 2018-2017
 كتاب شكر وتقدير من قبل السيد عميد المعهد الفني في المثنى2018 -2017
 كتاب شكر وتقدير من قبل السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  2018 -2017كتاب شكر
وتقدير من قبل السيد العميد 2018-2017
 كتاب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس الجامعة 2018-2017
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:

الخبرة العلمية :
اوال  -العام الدراسي 2017 -2016
 -1درست مادة محاسبة الوحدات غير الربحية المرحلة الثانية قسم المحاسبة .
 -2درست مادة مبادئ محاسبة  2/للمرحلة االولى قسم العلوم المالية والمصرفية.
 -3اشرفت على بحوث ( )9طلبة في قسم العلوم المالية والمصرفية للعام الدراسي 2017 -2016
ثانيا -العام الدراسي 2018- 2017
 -1درست محاسبة ضريبية مرحلة ثالثة قسم المحاسبة
 -2درست مادة مبادئ محاسبة  1/للمرحلة االولى قسم العلوم المالية والمصرفية.
 -3درست مادة مبادئ محاسبة  2/للمرحلة االولى قسم العلوم المالية والمصرفية.
 -4درست مادة محاسبة الوحدات غير الربحية المرحلة الثانية قسم المحاسبة .
 -5اشرفت على بحوث  12طالب مرحلة رابعة في قسم المحاسبة
 -6قيمت اكثر من  11بحث لألساتذة من داخل وخارج الجامعة
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