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       صاليت إبزاْيى عهي:      ـى ـــــــــاالصــ

  61/61/6611 : حاريخ انًيـالد 

 غيز يخزٔجت  انذانت انزٔجيت :

 /    ذد األٔالد  :ــعـــ

 يضهًت  :   انذيـــــــــــاَت

     يانيت  يذاصبت:       صــانخـخـص

 يذرس :        تانٕظيف

 ِادكخٕر      :انذرجت انعهًيت 

             كهيت اإلدارة ٔااللخصاد / جايعت بغذاد:    عُٕاٌ انعًم

      /انعًم   :    ْاحف

 /:      انٓاحف انُمال

  ibrahimslwa2011@yahoo.com: كخزَٔياالنانبزيذ 

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًيت  

 

ّالًاروخّةّـــالؽؾقّاجلامعةّالدرجةّالعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

1987ّّاإلدارةّواالقًصادّمعةّبغدادجا

2009ّّاإلدارةّواالقًصادّجامعةّبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

2014ّّاإلدارةّواالقًصادّجامعةّبغداد

ّّّذأخرى

 
 

 الصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاَياً : انخذرج انٕظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريش انجايعي . 

 الً -هي الفترج   الجاهعح )الوعهذ / الكلُح(  الجهح خ

ذلغاوةذاآلنذ2009ذجامعةذبغدادذكؾقةذاإلدارةذواالقًصاد1ّ

ذذذ2ّ

ذذذ3ّ

ذذذ4ّ

ذذذ5ّ

ذذذ6ّ

ذذذ7ّ

ذذذ 8

 

 

 الً -الفترج هي  الجهح الىظُفح خ

 1884 - 1811 كلُح اِداب /جاهعح تغذاد هعاوى هحاسة 1

 2003 - 1884 كلُح اِداب /جاهعح تغذاد هحاسة 2

 2005 - 2003 كلُح اِداب /جاهعح تغذاد هعاوى هذَر حساتاخ 3

 2008 - 2005 كلُح اِداب /جاهعح تغذاد هذَر حساتاخ 4

 2014 - 2008 كلُح اإلدارج واالقتصاد/جاهعح تغذاد هذرس هساعذ 5

 _ لغاَح اِى 2015 كلُح اإلدارج واالقتصاد/جاهعح تغذاد هذرس 6

 2018 تكلُف ههام -رئاسح جاهعح تغذاد الذاخلٍ لرقاتح والتذقُقهذَر قسن ا 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : انًمزراث انذراصيت انخى لًج بخذريضٓا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

2010ّّ-2009ّ حماديةّمًودطةّقِمّاإلدارةّالعامة1ّ

2011ّّ-2010ّ حماديةّمًودطةّقِمّاإلدارةّالعامة2ّ

2012ّّّ-2011 حماديةّمًودطةّقِمّإدارةّاألعؿال3ّ

2013ّّ-2012ّ القةرقابةّمّقِمّاحملادية4ّ

2014ّّ-2013ّ أصولّالًدقققّوالرقابةّقِمّاحملادية5ّ

2015ّّ-2014ّ نظمّمعؾوماتّحماديقةّاديةقِمّاحمل6ّ

2016ّّ-2015ّ الـظمّاحملاديقةّادلًُصصةّقِمّاحملادية7ّ

2016ّّ-2015ّ أصولّالًدقققّوالرقابةّقِمّاحملادية8ّ

 الـظامّاحملاديبّادلوحدّقِمّاحملادية9ّ

ّ

2016-2017ّّ

2017ّ-2016ّيفّالؼطاعّادلصريفّنظمّمعؾوماتّحماديقةّادلالقةّوادلصرفقةقِم10ّّ

2017ّ-2016ّقراءاتّومرادالتّبالؾغةّاإلنؽؾقزوةّقِمّاحملادية11ّ

2018ّ-2017ّنظمّمعؾوماتّحماديقةّيفّالؼطاعّادلصريفّقِمّادلالقةّوادلصرفقة12ّ

2018ّ-2017ّاحملاديةّادلًودطةّقِمّاحملادية13ّ

 الـظامّاحملاديبّادلوحدّقِمّاحملادية14ّ

ّ

2017-2018ّ

2019ّ-2018ّاحملاديةّادلًودطةّقِمّاحملادية15ّ

2019ّ-2018ّمالقةّوختطقطّادلوازناتّالعامةّماجًِريّختطقطّادرتاتقٍيّ–قِمّإدارةّاألعؿال16ّّ

2020ّّ-2019ّةاحملاديةّاحلؽومقّدبؾومّعاليّإدارةّحمؾقةّّ–قِمّإدارةّعامة17ّّ

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :انخي أشزف عهيٓا( انزصائم  ،االطاريخ  )خايضاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1ّّّّ

2ّّّّ

3ّّّّ

4ّّّّ

5ّّّّ

6ّّّّ

 انخي شارن فيٓا.انعهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث صادصاً: 

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

ودرتذ)ذحبثذ/ذب

ذحضور(

الوٌتذي الوحاسثٍ العرتٍ السٌىٌ 1ّ

 الثاًٍ

  

تشررررررَي ا و /  7-1

2015 

 ًقاترررررررح الوحاسرررررررثُي
 والوذققُي

حمددددذيى بذدددد" بعُددددٕاٌ  

حمددددددددددٕيى انخ بيمدددددددددداث 

انًذاصدددددددبيت انًذهيدددددددت 

إلَدددذياج األعًدددال عهدددى 

ٔفدددددك يعيدددددار اإلبدددددال  

 (3انًددداني اندددذٔني )

IFRS" 
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 .ذىذاالخردابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

2013ّّّإلؼاءّحماضرةّيفّادلؽًبّاإلدًشاريّيفّجمالّالًدقققّوالرقابة

ّإقامةّورذةّعؿلّحولّجدوىّاألداسّالـؼديّيفّاحملاديةّعنّاألصولّالٌابًةّيفّالوحداتّاحلؽومقة

2015-2016ّ

ّ

بعـوانّ"2017ّّّ-2016مّالدراديّتؼدومّورقةّنؼاذقةّضؿنّخطةّالِؿـارّادلعدةّلألقِامّالعؾؿقةّلؾعا

ّمدخلّمػاهقؿي"ّ–اخنػاضّققؿةّاألصولّالٌابًةّ

ّ

بعـوانّ"2018ّّّ-2017ّتؼدومّورقةّنؼاذقةّضؿنّخطةّالِؿـارّادلعدةّلألقِامّالعؾؿقةّلؾعامّالدراديّ

ّلؽؾقةتيينّالًدقققّاإلدرتاتقٍيّكودقؾةّلؽشفّحاالتّالػِادّادلاليّيفّاليقىةّالعراققة"ّداخلّاّأهؿقة

ّ

إقامةّندوةّّبعـوانّ"ّممارداتّاحملاديةّاإلبداعقةّوتأثريهاّيفّادًؿراروةّالشركاتّادلِاهؿة"ّيفّ

4/4/2019ّّّ

ّ

إقامةّندوةّعؾؿقةّبعـوانّ"ّمِؤولقةّاإلدارةّوادلدققّاخلارجيّيفّمـعّالًَروفّوالًالعبّيفّالؼوائمّ

ّادلالقة

ّداخلّالؽؾقة2018ّّ-2017ّّ–الصادرةّعنّالشركات"ّادلِاهؿةّ

ّ

ّّاألولٌة الدراسات طلبة بحوث مشارٌع على اإلشراف

ّّاألولٌة الدراسات لطلبة المناقشة لجان عضوٌة

ّّعلٌا دراسات مناقشة لجنة عضوٌة

ّّالعلٌا الدراسات لطلبة السمٌنارات لجان عضوٌة

ّّلؾردائلّواألراروحّالعلمٌة واألمانة االستالل لجان عضوٌة

ّّاألخرى العراقٌة والجامعات بغداد جامعة ورسائل بحوث تقٌٌم

 التأهٌل التربوي واللغة العربٌة دورة مثل العلمٌة الدورات فً المشاركة

 , Research Gate , Google  scholar,  ّو Google Classroom 

ّ

 Google Classroom انمُٕاث انخعهيًيت عهى انخهيكزاو ٔعهى ح بيك حُظيى

النكخزَٔيت يٍ اجم انخٕاصم يع ان هبت خارج َ اق انًذاظزاث ا نُشز 

 انماعاث انذراصيت

ّ

ّّيفّدووانّالرقابةّادلالقةّعضوّيفّجلـةّتؼدومّالًػِرياتّلؾؿعاوريّاحملاديقةّالدولقةّ



 

 

 

 

 

 

 

ّّيفّرئادةّجامعةّبغدادعضوّيفّجلانّاخلرباءّلالمًَاناتّالوزاروةّ

ودلراتّّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّجامعةّبغدادّاديةرئقسّأوّعضوّيفّالؾٍانّاالمًَانقةّيفّقِمّاحملّ

ّعدودة

ّ

ّّّعضوّيفّجلانّتصَقحّالدفاترّاالمًَانقةّالوزاروة

ّّعضووةّجمؿوعةّكيريةّمنّّالؾٍانّاإلداروةّيفّرئادةّجامعةّبغداد

ّّ

ّّ

ّّ

ّّ

 

 .ذمأوذتطوورذالًعؾقثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

إَخفاض ليًت األصدٕل غيدز انًخذأندت فدي حعزيدز اإلبال  انًاني عٍ  " 1

 يذخم حذهيهي  -انًعهٕياث انًذاصبيتخاصيت يالءيت 

 العلىم االقتصادَحهجلح 

 واإلدارَح

 

2014 

  حأثيز اإلبال  عٍ إَخفاض ليًت األصٕل غيز انًخذأنت في بعط 2

 انيت  بانخ بيك عهى  شزكت انًُصٕر نهصُاعاث انًؤشزاث انً

 يضاًْت خاصت  –انذٔائيت 

 االقتصادَح العلىمهجلح 

 واإلدارَح

2015 

حمددٕيى انخ بيمدداث انًذاصددبيت انًذهيددت إلَددذياج األعًددال عهددى ٔفددك يعيددار ذ3

 "IFRS (3اإلبال  انًاني انذٔني )
للعلىم  هجلح الوثًٌ

 اإلدارَح واالقتصادَح
2015ّ

ظدزيبت اندذخم انًؤجهدت  ٔأصدٕلثيز اإلبدال  انًداني عدٍ انخزايداث حأ " 4

  في جٕدة انًعهٕياث انًذاصبيت

 هجلح العلىم االقتصادَح

 واإلدارَح

2016 

دٔر انخذليك اإلصخزاحيجي  في انكشف عٍ داالث انفضاد انًداني فدي انعدزاق  5

  إطار يمخزح –
 هجلح العلىم االقتصادَح

 واإلدارَح

2018 

 Role of Beneish M  -Score model in detecting ofذ6

Earnings Management Practices: Empirical Study 

in Listed Iraqi Banks on Iraqi Stock Exchange. 

 هٌشىر فٍ هجلح

 عالوُح
2017ّ

 Effect of Ethical Culture on the Opinion of anذ7

Auditor: an Analytical study in the Iraqi 

Environment. 

 مجلة فً منشور
 عالمٌة

2018ّ



 

 

 

 

 

 

 

8 The effect of integration of corporate governance 

mechanisms and audit quality in earning 

management: An Empirical Analysis of Listed Banks 

in Iraqi Stock Exchange 

 مجلة فً مقبول للنشر
 عالمٌة

2018 

 .العؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذذاهلقىاتعضووةذذ:تادعا

 ّّعضوّيفّنؼابةّاحملادينيّوادلدقؼنيّالعراققني 

 ادينيّوادلدقؼنيّيفّالعرا ّعضوّجلـةّادلراقيةّيفّاهلقىةّاإلداروةّيفّنؼابةّاحمل 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

اجلائزةذأوذذفادةذذكًابذالشؽرذأوذت

ذالًؼدور

ذةالدـذاجلفةذاملاحنة

2008ّ-1988ّجامعةّبغداد–عؿادةّكؾقةّاآلدابّّذؽرّوتؼدور30ّأكٌرّمن1ّّ

2009ّّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور2ّ

2010ّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور3ّ

2011ّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور4ّ

2014ّّوزورّالًعؾقمّالعاليّؽرّوتؼدورذ5ّ

2015ّّالعرا ّ-نؼابةّاحملادينيّوادلدقؼنيّدرع6ّّ

2015ّّالعرا ّ-نؼابةّاحملادينيّوادلدقؼنيّذفادةّتؼدوروة7ّّ

2015ّّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور8ّ

2015ّّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور9ّ

2016ّّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور7ّّأكٌرّمن10ّّ

2017ّّجامعةّالؼاددقةّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور11ّ

2017ّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور12ّّ

2018ّّرئقسّجامعةّبغدادّذؽرّوتؼدور13ّ

2018ّّمِاعدّرئقسّجامعةّبغدادّؼدورذؽرّوت14ّ

2018ّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور15ّ

2018ّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور16ّ

2018ّّجامعةّبغدادّ-عؿادةّكؾقةّاإلدارةّواالقًصادّذؽرّوتؼدور17ّ

2019ّّدراداتّاحملاديقةّوادلالقةعؿقدّادلعفدّالعاليّلؾّذؽرّوتؼدور18ّّ

19ّّّّ

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذعشرذحادي 



 

 

 

 

 

 

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

   العرتُح           

 

   CD هلحىظح : َتن تسلُن ًسخح علً  


