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 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1989 اإلدارة واالقتصاد بغداد

 1995 اإلدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 2009 اإلدارة واالقتصاد بغداد

 أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- ------- ----- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد اآلن 1995 بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 االقتصاد       1

 االقتصاد

 2000-1995 مبادئ المحاسبة

 2002-1997 محاسبة متوسطة االقتصاد/فرع العلوم المالية 2

 2002-1998 محاسبة ضريبية االقتصاد/فرع العلوم المالية 3

 ولحد اآلن 1998 محاسبة متوسطة المحاسبة 4

 2003-2002 محاسبة متوسطة إدارة االعمال 5

 2010 تدقيق المحاسبة 6

 2015 -2012 المنشأت المالية المحاسبة 7

 2011 تطبيقات محاسبية دبلوم ادارة بلديات/ عليا 8

 2012 تطبيقات محاسبية دبلوم رقابة وتفتيش/ عليا 9

 تطبيقات محاسبية ادارة تمريضماجستير  10

 

2013- 2015 

 ولتاريخه  2015 المحاسبة المالية ماجستير محاسبة 11

 2017/2018 معايير االبالغ المالي ماجستير محاسبة 12

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1992-1989 كلية اإلدارة واالقتصاد م.محاسب 1

 2003-1995 كلية اإلدارة واالقتصاد مديرة تدقيق 2



 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019 المحاسبة المالية دبلوم محاسبة وتدقيق 13

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها:

 

 ت

 

 أو  الرسالةاسم األطروحة  

 

 القســـم

 

 السنــة

  مداخل تقييم األصول في ظل تعدد المفاهيم المحاسبية وانعكاساتها على جودة اإلبالغ المالي 1

 رسالة ماجستير –في البيئة العراقية 

 

 

 

 

 

 

 

 في البيئة  ففي البيئة العراقية 

 

 

 

 في البيئة العراقية المحاسبية وانعكاساتها على جودة اإلبالغ المالي 

 2013 المحاسبة

بحث تطبيقي في الشركة العامة  –أنموذج مقترح لإلبالغ المالي عن رأس المال الفكري  2

 محاسبة قانونية -للتصميم واالنشاء الصناعي 

 2014 المعهد العربي

مصرف تفعيل دور نظام الرقابة الداخلية للحد من مخاطر االئتمان المصرفي بحث تطبيقي في  3

 محاسبة قانونية -االئتمان العراقي

 2014 المعهد العربي

بالتطبيق على المصرف  –تقويم اجراءات الرقابة الداخلية لتحقيق فاعلية القروض الزراعية  4

 رسالة ماجستير –الزراعي التعاوني

 

 2015 المحاسبة

 الشركات المساهمة العراقيةجودة التدقيق وتأثيرها في تطبيق قيد التحفظ المحاسبي في بعض  5

 رسالة ماجستير –

 

 2015 المحاسبة

 -آلية مقترحة –اإلبالغ المالي عن رأس المال الفكري وانعكاساته على قرارات االستثمار  6
 رسالة ماجستير

 

 2016 المحاسبة

مدى تأثير أستقاللية مراقب الحسابات على قيد التحفظ المحاسبي للشركات المساهمة المدرجة  7
 محاسبة قانونية -بحث تطبيقي لعينة من مراقبي الحسابات  -في سوق العراق لألوراق المالية 

 

 2016 المعهد العربي

بحث تطبيقي على عينة من الشركات  -اثر استمرارية مراقب الحسابات على جودة التدقيق 8
 محاسبة قانونية  –المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية 

 2017 المعهد العربي

 رسالة ماجستير –تاثير العالقة بين تدوير المدقق والشك المهني على جودة التدقيق  9
 

 2017 المحاسبة

 2017 المحاسبة ررسالة ماجستي –وانعكاسها على جودة االرباح  والسياسات المحاسبيةالعالقة بين التوزيعات  10

 -دور التخصص المهني لشركات التدقيق العراقية في الكشف عن االحتيال في القوائم المالية 11

 رسالة ماجستير

 

 2019 المحاسبة

آلية  –دور التدقيق الداخلي في تعزيز تقارير االداء المستدام في الوحدات االقتصادية العراقية  12

 رسالة ماجستير –مقترحة 

 2019 المحاسبة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي السابع في كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  1

 بغداد

 باحثة كلية اإلدارة واالقتصاد 2005

ندوة علمية / قسم المحاسبة / المفاهيم المحاسبية بمناهج  2

 الفكر المحاسبي

 كلية االدارة واالقتصاد  2012

 بغداد -

 ادارة الندوة

المعهد العالي للدراسات  2017 الدراسات العلياالمؤتمر الوطني الثاني لطلبة   3

 المحاسبية والمالية

باحثة 

 )بحثين(

كلية االدارة واالقتصاد/  2017 المؤتمر العلمي في كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة نوروز 4

 جامعة نوروز

 باحثة

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

المحاضااارات فااي دورات التعلاايم المسااتمر التاااي  ساااهمت فااي إلقاااء
 تقيمها الكلية لموظفي الدولة .

تقييم البحوث العلمية في الجامعات والمعاهد العراقية  

. 

ساهمت في مناقشة وتقييم الكثير من البحوث والرسائل العلمية في 

 مجال االختصاص

العديد من لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا في 

 الجامعات والمعاهد العراقية  

جامعة بغداد  –مقررة قسم المحاسبة في كلية اإلدارة واالقتصاد 

، ومقررة الدراسات العليا  2004ولغاية  2003للفترة من سنة 

ولغاية سنة  2010واللجنة العلمية في قسم المحاسبة من سنة 

قررة الدراسات المسائية والدراسات العليا للعام  الدراسي ،وم2012

2017/2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

رئيس وعضو في الكثير من اللجان الفرعية العلمية واالدارية في 

 .وفي الكلية القسم 

 عضو في لجان علمية وزارية

 

 ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .

 السنة محل النشر أسم البحث ت

                    مجلة العلوم االقتصادية واالدارية                                                                                              تحليل ربحية الزبون 1
 2008/ لسنة  52/ 14المجلد

 

 

 

 

 

 

  

2008 

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية  .وإنعكاساتها على جودة اإلبالغ الماليمداخل تقييم األصول  2

 74العدد  – 19المجلد  –جامعة بغداد 

2013 

وآلياتها  انموذج مقترح لالفصاح عن حوكمة الشركات 3

 الداخلية.

مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

 39الجامعة / العدد 

 

2014 

وآلياتها الداخلية في القوانين تقويم حوكمة الشركات  4

 بحث تحليلي. -والتشريعات العراقية

 مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية

  40الجامعة / عدد 

2014 

الرقابة الداخلية على القروض الزراعية بحث تطبيقي في  5

 2012-2006المصرف الزراعي التعاوني للمدة 

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 87العدد  – 22المجلد  –بغداد جامعة 

2016 

أثر أستقاللية المدقق على ممارسة التحفظ المحاسبي بحث  6

تطبيقي في شركات القطاع المالي المدرجة في سوق العراق 

 لالوراق المالية.

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 89العدد  – 22المجلد  –جامعة بغداد 

2016 

المالي عن رأس المال الفكري على قرارات انعكاس اإلبالغ  7

 االستثمار

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 جامعة بغداد 

2017 

  -تأثير السياسات المحاسبية على توزيعات األرباح 8

دراسة تطبيقية في عينة من الشركات المساهمة المدرجة في 

 سوق العراق لألوراق المالية

 

للدراسات مجلة المعهد العالي 

 جامعة بغداد –المحاسبية والمالية

2017 



 

 

 

 

 

 

 

مجلة المعهد العالي للدراسات  تأثير تدوير المدقق على جودة التدقيق 9

 جامعة بغداد –المحاسبية والمالية

2017 

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية  تأثير خصائص الشك المهني للمدقق على جودة التدقيق  10

 جامعة بغداد

2017 

 -تأثير سياسة التوزيعات على جودة األرباح 11

في الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق لألوراق 

 المالية

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 جامعة بغداد

2017 

 تأثير خبرة المدقق على جودة التدقيق الداخلي  12

 

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 جامعة بغداد

2017 

جامعة  -مجلة كلية االدارة واالقتصاد دور التدقيق الخارجي في تعزيز جودة تقارير االستدامة 13

 نوروز

2017 

دور التخصص المهني لشركات التدقيق في الكشف عن  14

لعينة من الشركات المساهمة  االحتيال في القوائم المالية

 المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

 –االقتصادية واإلدارية مجلة العلوم 

 جامعة بغداد

2019 

على جودة  العراقية تأثير التخصص المهني لشركات التدقيق 15

 التدقيق

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 جامعة بغداد

2019 

 في المستدام االداء تقارير تعزيز في الداخلي التدقيق دور 16

 العراقية االقتصادية الوحدات

 -العراقية المحكمة مجلة الجامعة

 الجامعة العراقية

2019 

دور التدقيق الداخلي في تعزيز تقارير االداء االجتماعي في  17

 الوحدات االقتصادية العراقية

 –مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 جامعة بغداد

2019 

18 The Role of Tax Havens in the Tax Revenue 
Development and Its Reflection on the 
Public 
Revenues of the Developing Countries: An 

Empirical Study in Iraq (2004-2014) 

Mediterranean Journal of Social 
Sciences 
MCSER Publishing, Rome-Italy 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

19 Measurement of Income Smoothing and Its 

Effect on Accounting Conservatism: An 

Empirical Study of Listed Companies in the 

Iraqi Stock Exchange 

 

International Journal of 

Economic Perspectives 

2017 

20 The Impact of Dividends Policy on 

Accounting Information Quality: An 

Empirical Analysis for companies listed in 

Iraqi Stock Exchange and Dubai Stock 

Exchange 

 

Journal of Engineering and 

Applied Sciences  

 

2018 

21 The Impact of IFRS 15 on Earnings Quality 

in businesses such as hotels: Critical 

Evidence from the Iraqi Environment 

 

 2018 

 

 . تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

        

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

من تاريخ التعيين  جامعة بغداد –عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد  كتاب شكر وتقدير 50أكثر من  1

 ولتاريخه

 2009 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 -وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 3

 2014-2013االمتحانات النهائية /

في  265ج ت /

26/1/2015 

مشاركة في المؤتمر  –عمادة المعهد العالي  شهادة تقدير 4

 الطالبي

 2016نيسان / 
 

 جامعة –عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد  شهادة تقدير 5

 نوروز

2017 



 

 

 

 

 

 

 

مشاركة في المؤتمر  –عمادة المعهد العالي  شهادة تقدير 6

 الطالبي

2017 

 

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2019 الجزء االول –المحاسبة المتوسطة  1

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

                         اللغة االنكليزية 

 


