
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ضمياء محمد جواد كاظـ الشذر    :       ػـ ػػػػػػػػػاالسػػ
     1965 \1 \ 9       : تاريخ الميػالد 

 متزوجة غير       الحالة الزوجية :
 -    دد األوالد  :ػػعػػػ

 مسممة   :   الديػػػػػػػػػػػانة
     محاسبة  دكتوراه :         صػػالتػخػص
 تدريسية :       و ػػػػػػالوظيف

  مدرس       الدرجة العممية :
      كمية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد :           عنواف العمؿ

    ال يوجدالعمؿ   :      ىاتؼ
    07708952014:      الياتؼ النقاؿ

 damia@coadec.uobaghdad.edu.iq : كترونيالبريد إالل
 أواًل : المؤىالت العممية . 

 التاريخ ة ػػػالكمي الجامعة الدرجة العممية

 1985 الكرخ-معيد االدارة التقني ىيئة المعاىد الفنية دبموـ
 بكالوريوس

 
 2002 كمية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد 

 2008 كمية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  الماجستير

 الدكتوراه
 

 2014 كمية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد
 
 
 
 

 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 
 
 

 الى -الفترة مف  الجية الوظيفة

 2009الى  1986مف  ديواف الرقابة المالية رقيب مالي اقدـ 1

 مديرة قسـ التدقيؽ الداخمي  2

 2لمعاـ االقتصاد 

 2009 كمية االدارة واالقتصاد 

 2009 كمية االدارة واالقتصاد\قسـ المحاسبة مدرس مساعد 3

 2014 كمية االدارة واالقتصاد\قسـ المحاسبة مدرس 4

 



 

 

 

 

 

 ثالثًا : التدريس الجامعي .

 الى -مف الفترة   الجامعة الجية  )المعيد / الكمية( ت

 لغاية االف 2009 بغدادجامعة  كمية االدارة واالقتصاد 1

 

 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسيا. 

 السنػػػػػة المػػػػػادة القسػػػـ ت

 2008-2007 محاسبة متخصصة بصفة محاضر المحاسبة 1

 2009-2008 محاسبة تكاليؼ أدارة اعماؿ 2

 2009-2008 محاسبة ادارية أدارة اعماؿ 3

 2010-2009 تكاليؼمحاسبة  أدارة اعماؿ 4

 2011-2010 محاسبة تكاليؼ أدارة اعماؿ 5

 2012-2011 مبادئ محاسبة أدارة اعماؿ 6

 2012-2011 مبادئ محاسبة أدارة عامة 7

 2013-2012 النظاـ المحاسبي الموحد المحاسبة 8

 2014-2013 النظاـ المحاسبي الموحد المحاسبة 9

 2014-2013 مبادئ محاسبة أدارة عامة 9

 2015-2014 النظاـ المحاسبي الموحد المحاسبة 10

 2016 -2015 النظاـ المحاسبي الموحد المحاسبة 11

 2017 -2016 الرقابة والتدقيؽ الداخمي المحاسبة 12

 2017 -2016 تطبيقات محاسبية حكومية دبمـو عالي ادارة بمديات  13

 2018 -2017 النظاـ المحاسبي الموحد قسـ المحاسبة 14

 2018 - 2017 مبادئ المحاسبة قسـ المحاسبة 15

   2019 - 2018 مبادئ محاسبة ادارة عامةقسـ  16



 

 

 

 

 

 

 :التي أشرؼ عمييا( الرسائؿ  ،االطاريح  )خامسًا:  

 السنػػة القسػػػـ ةاسـ األطروحة  أو  الرسال ت

 - - ال يوجد 1

 

 شارؾ فييا.التي العممية والندوات المؤتمرات سادسًا:  

 نوع المشاركة  ىامكاف أنعقاد ة ػػالسن عنواف ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

فندؽ فمسطيف  2013 ديواف الرقابة المالية \المؤتمر العممي الثاني  1

 ميريدياف 

 باحثة

 باحثة  جامعة كربالء 2014 جامعة كربالء -المؤتمر العممي السادس 2

فندؽ فمسطيف  2014 الرقابة المالية المؤتمر العممي الثالث لديواف 3

 ميريدياف

 باحثة 

 باحثة جامعة كربالء 2015 جامعة كربالء -المؤتمر العممي السابع 4

نقابة المحاسبيف  2015 نقابة المحاسبيف -المؤتمر المحاسبي العربي الثاني 5

 والمدققيف

 باحثة

الجامعة  \المؤتمر الدولي الثاني والعممي الثالث عشر 6
 المستنصرية

 باحثة الجامعة المستنصرية 2016

 \كمية االدارة واالقتصاد 2016 ندوة عممية 7
 بغداد

 باحثة

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية اإلدارة واالقتصاد جامعة  8
 نوروز/  كردستاف العراؽ

جامعة نوروز/   2017
 كردستاف العراؽ

 باحثة

 . االخرى سابعا : األنشطة العممية  

 .جامعة بغداد-القاء محاضرات في المكتب االستشاري لكمية االدارة واالقتصاد -1
 .القاء محاضرات في المكتب االستشاري لنقابة المحاسبيف والمدققيف -2
 .في وزارة الداخميةالعداد مدققيف مؤىميف القاء محاضرات في المعيد العالي  -3
 أو لممؤتمرات العممية.تقويـ العديد مف البحوث سواء ألغراض الترقية العممية  -4
 . 2018لغاية  2013لجاف امتحانية لمسنوات مف  -5
وزارة البمديات   -مستشارة مالية مع نقابة المحاسبيف والمدققيف لتحويؿ النظاـ المحاسبي المعموؿ  في مديريات  -6

 التمويؿ الذاتي .-مف النظاـ المحاسبي الحكومي الى النظاـ المحاسبي الموحد 



 

 

 

 

 

 
 .ثامنا: المشروعات البحثية فى مجاؿ التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميـ  

 السنة محؿ النشر اسـ البحث ت

اإلبالغ عف إحتماالت فشؿ الشركات المساىمة وانعكاسو عمى جودة  1
 .دراسة ميدانية –األداء الميني لمراقبي الحسابات في العراؽ 

المػػػػػؤتمر العممػػػػػي الثػػػػػاني / 
 ديواف الرقابة المالية

 
 

2013 

2 
 

مفيـو وأىمية الكشؼ عف إحتماالت فشؿ الشركات 
 المساىمةإنموذج مقترح لمتطبيؽ في البيئة العراقية

مجمة البحوث االدارية / كمية 
 االدارة واالقتصاد / بغداد

2013 
 

3 
 
 
 

انعكاس العوامؿ المؤثرة في جودة اداء مراقب الحسابات عمى زيادة 
اعتماد القوائـ المالية المصادقة في التحاسب الضريبي مف وجية 

 نظر االدارة الضريبية

 -المؤتمر العممي السادس
 جامعة كربالء

2014 

أىمية اعتماد اإلدارة الضريبية عمى العوامؿ المؤثرة في جودة أداء  4
مراقب الحسابات عند تطبيؽ نظاـ التقدير الذاتي في التحاسب 

 الضريبي

المؤتمر العممي الثالث لديواف 
 الرقابة المالية

2014 

االعتماد عمى قائمة الدخؿ والمركز المالي المصادؽ عمييا في  5
 التحاسب الضريبي لمحد مف التيرب الضريبي. عممية

 -المؤتمر العممي السابع
 جامعة كربالء

2015 

الفساد دور التدقيؽ الداخمي المستند لممخاطر في الحد مف ظاىرة  6
 المالي

 

ندوة  \كمية االدارة واالقتصاد
 عممية

2016 

االدارة الضريبية في العراؽ بيف مطالبتيا المكمفيف بتقديـ القوائـ  7
 المالية واعتمادىا الضوابط االدارية في التحاسب الضريبي.

المؤتمر الدولي الثاني 
 \والعممي الثالث عشر
 الجامعة المستنصرية

2016 
 

والتشريعات  12الضريبي وفؽ المعيار المحاسبي التحاسب  8
 الضريبية وتعميمات اإلدارة الضريبية

المؤتمر العممي الدولي الرابع 
لكمية اإلدارة واالقتصاد 

جامعة نوروز/  كردستاف 
 العراؽ

2017 

 

 تاسعا: عضوية الييئات العممية المحمية والدولية . 

    عضوة في جمعية المحاسبين والمدققين العراقيين   

 و شيادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة الجية المانحة الجائزة أو شيادة التقدير كتاب الشكر أو ت



 

 

 

 

 

 رئيس ديواف الرقابة المالية . .1 تقدير الشكر و الكتب العديد مف  1
 رئيس جامعة بغداد .2
 مساعد رئيس جامعة بغداد .3
جامعة \كمية االدارة واالقتصادعميد  .4

 بغداد
 رئيس جامعة نوروز .5
 وزير الداخمية .6

1986- 2018 

 اليوجد .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 

 سنة النشر أسـ الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

  

 ات .ػػثاني عشر :المغ 

             المغة العربية 

             المغة االنكميزية 

              

  

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


