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 .أوالً : المؤهالت العلمية 

ّلًاروخاّالؽؾقـــةّاجلامعةّالدرجةّالعؾؿقة

ّبؽالورووس

ّ

1998ّّادارةّواالقًصادّبغداد

2001ّّادارةّواالقًصادّبغدادّادلاجًِري

ّالدكًوراه

ّ

2005ّّاالدارةّواالقًصادّبغداد

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

ّ/ّحلدّاالن2002ّبغدادّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد1ّ

2015ّ-2003ّّكؾقةّالرافدونّاجلامعة2ّ

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 األن -8112 جامعة بغداد-كلية االدارة واالقتصاد رئيس قسم المحاسبة 1

8    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

ّالِــــــةّـادةادلــــّالؼِـــمّت

2004ّ كؾػةّحمادية1ّ

2005ّ حتؾقلّماليّحمادية2ّ

2006ّ كؾػةّادارةّاالسؿال3ّ

2003ّ ميادىّحماديةّادارةّسامة4ّ

2010ّ حماديةّحؽومقةّادارةّسامة5ّ

2009ّ كؾػةّحمادية6ّ

2010ّ كؾػةّحمادية7ّ

2011ّ كؾػةّحمادية8ّّ

 كؾػةّاىلّاالن9ّ

ّ

2017ّ

 

 :يح ، الرسائل ( التي أشرف عليها) االطارخامساً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّردالةالّاألرروحةّّأوّّادمّت

حتؾقلذتؽالقفذاجلودةذباالعتؿادذعؾىذذ1

اعادهذهـددةذالعؿؾقاتذالكتدابذادلقزةذ

ذالتـافدقةذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ4112ذحمادبةذ/ذماجدتري

فاعؾقةذالتدقققذالداخؾيذيفذظلذحوكؿةذذ4

ذالشركات

ذ4112ذانونيحمادبذق

ذ4112ذحمادبذقانونيذدورذاحلوكؿةذيفذتؼووقمذاالداءذاالجتؿاعيذ3



 

 

 

 

 

 

 

تصؿققمذنظامذحمادبةذالتؽالقفذذ2

االلؽرتونيذلشركةذاخلطوطذاجلووةذ

ذالعراققةذ

ذ4112ذحمادبةذ/ذماجدتري

تؼووقمذاالداءذاالجتؿاعيذبأدتخدامذبطاقةذذ2

ذاالداءذادلتوازن

ذ4112ذحمادبذقانوني

التؽالقفذادلوجهذبالوقتذذادتعؿالذنظامذ2

يفذحتؾقلذرحبقةذالزبونذوانعؽادةذعؾىذ

ذالؼراراتذالتشغقؾة

ذ4112ذدكتوراةذ/ذحمادبةذ

تؽاملّبطاقةّالعالماتّادلًوازنةّوتؼـقةّذ7

(TDABCّّختػقض ّسؾى ّوانعؽاده )

ّالًؽالقف

2018ّّّّّماجًِري/حماديةّّّّّّّّّّّّ

ّاالنشطةّذ8ذذذ ّاداس ّسؾى ّالًؽالقف ققاس

ّاالداءّّادلوجفة ّتؼووم ّيف بالوقتّودوره

ّسؾىّوفقّنظامّحماديةّادلِؤولقة

2018ّّماجًِري/ّحماديةّّّّّّّّّّّّ

ذ

ذ9

ّادلًِفدفةّ ّالًؽؾػة ّتؼـقيت تؽامل

ّلزوادةّ ّادلوارد ّادًفالك وحمادية

ّيفّ ّاالقًصادوة ّالوحدة انًاجقة

ّالعراق

ّ

2019ّّدكًوراةّ/ّحماديةّّّّّّّّّّّّّ

 

 التي شارك فيها.العلمية وات والندسادساً: المؤتمرات  

ّنوعّادلشاركةّّمؽانّأنعؼادهاّالِـــةّّالعـوانّّت

)ّحبثّ/ّ

ّبودرتّحضور(

ادلؤمترذالعؾؿيذذ1

ذالعاذر

ذحبثذكؾقةذالرافدونذ4112

ذحبثذادلعفدذالعاليذلؾدراداتذاحملادبقةذوادلالقةذ4111ذمؤمترذعؾؿيذ4
ذورقةذعؿلذكؾقةذاالدارةذواالقتصادذذ4112ذندوةذ3



 

 

 

 

 

 

 

ذورقةذعؿلذكؾقةذاالدارةذواالقتصادذ4112ذندوةذ2
ذحبثذجامعةذكربالءذ4112ذمؤمترذعؾؿيذ2

ذحبثذجامعةذكربالءذ4117ذمؤمترذعؾؿيذذ2ذ

ذحبثذجامعةذكربالءذ4118ذمؤمترذعؾؿيذ7ذذ

ذحبثذجامعةذجقفانذ4118ذمؤمترذعؾؿيذ8ذذذ

 

 .ّّاالخرىدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقةّت

ادلشاركةذكعضوةذيفذالعدودذمنذجلانذمـاقشةذحبوثذادلاجدتريذذ1

ذوالدكتوراةذ

الؼاءذحماضراتذعؾىذادلوظػنيذيفذ

ذادلركزذادلعؾوماتيذلؾحادبات

ادلشاركةذكؿحاضرةذيفذالدوراتذاخلاصةذمبوظػيذالدولةذاليتذذ4

ذتؼقؿفاذادلؽتبذاالدتشاريذيفذكؾقةذاالدارةذواالقتصاد

ذ

ذذعضوةذالؾجـةذالعؾؿقةذيفذكؾقةذاالدارةذواالقتصادذ3

عضوةذالؾجـةذاالمتحانقةذيفذكؾقةذاالدارةذواالقتصادذولدـواتذذ2

ذعدودة

ذ

ّ

 



 

 

 

 

 

 

 

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّادلشروساتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ 

 الِـة حملّالـشر أدمّاليَث ت

 2005 كؾقةّالرافدون ؽؾفّادلالئؿةاالرارّالِرتاتقٍيّلًَؾقلّال 1

تؼوومّاالداءّاليقىيّبادًُدامّبطاقةّاالداءّ 2

 ادلًوازن

 2005 ادلًِـصروة

تأثريّمدخلّالؽؾػةّاالدرتاتقٍقةّسؾىّحتؾقلّالؽؾفّ 3

 ادلالئؿةّألراضّالؼراراتّالًشغقؾقة

ادلعفدّالعاليّلؾدراداتّ

 احملاديقةّوادلالقةّ

2011 

ادلعفدّالعاليّلؾدراداتّ ػةّادلًِفدفةّيفّختػقضّالًؽالقفادًعؿالّتؼـقةّالًؽؾ 4

ّاحملاديقةّوادلالقة

 

2013 

2014ّّكؾقةّالرافدونّاثرّقراراتّالًِعريّيفّتـػقذّاالدرتاجقاتّالوزقػة5ّ

ّوتؽالقفّالعؿؾقاتّهـددةّاسادةّتؽامل6ّ

ّّالًـافِقةّادلقزةّلًَؼققّالشامؾةّاجلودة

ّ

ّلؾعؾومّالؽوتّجمؾة

ّواالداروةّاالقًصادوة

ّ

2015ّ

ّ

ّ

دورّحوكؿةّالشركاتّيفّتؼوومّاالداء7ّّ

ّاالجًؿاسيّلؾوحداتّاالقًصادوة

ّالعؾومّجمؾة

ّواإلداروةّاالقًصادوة

2017ّ

ّااللؽرتونيّالًؽالقفّحماديةّنظامّتصؿقم8ّ

ّالعراققةّاجلووةّاخلطوطّلشركة

ّّ

ّالعؾومّجمؾة

ّواالداروةّاالقًصادوة

2016ّ

قفّسؾىّاداسّاالنشطةّادًعؿالّتؼـقةّالًؽال9ّ

(ّودورهاّيفTDABCّادلوجفةّبالوقتّ)

درادةّتطيقؼقةّيفّّ-ختػقضّالًؽالقف

الشركاةّالعامةّلؾصـاساتّالؽفربائقةّ

ّوااللؽرتونقة/ّالوزوروة

جمؾةّّكؾقةّالرافدونّ

ّاجلامعةّلؾعؾوم

2018ّ



 

 

 

 

 

 

 

تؽاملّبطاقةّالعالماتّادلًوازنةّوتؼـقةّذ11ذذذذذذ

(TDABC) ّّلًـافِقةلًَؼققّادلقزةّا

جمؾةّالعؾومّ

ّاالقًصادوةّواإلداروة

2018ّ

دورّالًؽاملّبنيّتؼـقيتّالًؽؾػةّادلًِفدفةّذ11ذذذذ

وحماديةّادًفالكّادلواردّيفّختػقضّ

درادةّّ-الًؽالقفّودسمّادلقزةّالًـافِقة

حتؾقؾقةّالراءّسقـةّمنّموزػيّمعؿلّمسـتّ

ّبابل

ّ

ّ

جمؾةّالعؾومّ

ّاالقًصادوةّواالداروة

2019ّ

 ENVIRONMENTAL QUALITYذ14ذذذذذ
COSTS AND THEIR ROLE IN 
STRATEGIC DECISION MAKING: 
EVIDENCE FROM IRAQ 

International 
Reviewّ

2018ّ

 The use of Resourceذ13ذذذذذ
Consumption Accounting 
and Balanced Scorecard 
Methods as an Integrated 
Framework in Correcting 
the Economic Unit 
Performance: Applied Studyّ

Journal of 
Engineering 
and Applied 

Sciencesّ

2019ّ

 :ّكًبّالشؽرّ،ّاجلوائزّّوّذفاداتّالًؼدور.تادعا 

كًابّالشؽرّأوّاجلائزةّأوّذفادةّّت

ّالًؼدور

ّالِـةّاجلفةّادلاحنة

2009ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّكًابّذؽر1ّ

2009ّّةّاالدارةّواالقًصادسؿقدّكؾقّكًابّذؽر2ّ

2010ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّ(كًاّبّذؽر2ّ)3ّ

(كًاّبّذؽر2)4ّ 2011ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد 

(كًاّبّذؽر2)5ّ 2012ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد 

2014ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد كًابّذؽر6ّ



 

 

 

 

 

 

 

2015ّّدسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصا كًابّذؽر7ّ

2015ّّرئقسّجمؾسّحمافظةّبغداد كًابّذؽر8ّ

(ّكًابّذؽر2)ذ9 2016ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد 

2016ّّرئقسّجامعةّبغاد كًابّذؽر10ّ

2016ّّرئادةّالوزراء كًابّذؽر11ّ

2017ّّسؿقدّكؾقةّاالدارةّواالقًصادّّّّّّ(ّكًابّذؽر2) 12ّ

2018ّّةّواالقًصادسؿقدّكؾقةّاالدارّّّّّ(ّكًابّذؽر4)13ّّ

 الؽًبّادلؤلػةّأوّادلرتمجة.:ّاحادىّسشر 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

1   

4   

3   

2   

2   

2   

ّثانيّسشرّ:الؾغــاتّ. 

       اللغة العربية        

            اللغة الكردية 

      اللغة االنكليزية 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


