انضيشة انزاحيت
االصــــــــــــى  :صفبء أحًذ يحًذ
حبسيخ انًيـالد 8621 :
انحبنت انزوجيت  :يخزوج
عـــــذد األوالد  :ثالثت
انذيـــــــــــبَت  :يضهى
انشهبدة :

دكخىساِ

انخـخـصــص انعبو :

يحبصبت

انخخصص انذقيق  :يحبصبت يبنيت وَظى يعهىيبث يحبصبيت
انىظيفــــــت

 :عضىهيئت حذسيش

حبسيخ انخعييٍ 8661 :
انذسجت انعهًيت :
عُىاٌ انعًم :

أصخبر دكخىس
جبيعت /بغذاد  /كهيت إداسة واالقخصبد  /قضى انًحبصبت

انهبحف انُقبل 09605810920 :
انبشيذ إالنكخشوَي safaa_alni68@yahoo.com :
انبشيذ انجبيعي Dr.safaa_alani@coadec.uobaghdad.edu.iq :

أوالً  :انًؤهالث انعهًيت .
الدرجة العلموة

اجلامعة

الكلوـــة

الًاروخ

بكبنىسيىس

ثغذاد

االداسح ٔااللزصبد

0991

انًبجضخيش

ثغذاد

االداسح ٔااللزصبد

0993

انذكخىساِ

انًغزُصشٚخ

االداسح ٔااللزصبد

1110

ثبَيب ً  :انخذسج انىظيفي .
د

انٕظٛفخ

انغٓخ

انفزشح يٍ – انٗ

0

يذسط يغبػذ

يؼٓذ االداسح  /انشصبفخ

1111 -0994

1

يذسط

انكهٛخ انزمُٛخ االداسٚخ

1113 -1110

2

اعزبر يغبػذ

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ ثغذاد

1100 – 1113

3

أعزبر

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ ثغذاد

ٔ -1101نؾذ اٌٜ

ثبنثب ً  :انخذسيش انجبيعي .ر-
د

انغٓخ (انًؼٓذ  /انكهٛخ)

انغبيؼخ
و
ْٛئخ انزؼهٛى انزمُٙ

0999 -0994

2

انكهٛخ انزمُٛخ االداسٚخ

ْٛئخ انزؼهٛى انزمُٙ

1111 – 1111

3

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد

عبيؼخ ثغذاد

 – 1114نؾذ االٌ

4

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد

انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

1110 -0991

5

كهٛخ انزشاس انغبيؼخ

أْهٛخ

1111 -0991

6

كهٛخ انشافذٍٚ

أْهٛخ

1110 – 1111

7

كهٛخ انؼهٕو االداسٚخ

عبيؼخ انضٚزَٕخ /االسدَٛخ

1113 -1111

8

كهٛخ ٚخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔاالداسٚخ

انؼهٕو انزطجٛمٛخ االسدَٛخ

1118 – 1114

1

يؼٓذ االداسح  /انشصبفخ

و

انفزشح يٍ – انٗ

سابعب ً  :انًقشساث انذساصيت انخى قًج بخذسيضهب.
ت ذ

القدـــم ذ

املـــــادة ذ

الدنـــــة ذ

1

انًؾبعجخ /يؼٓذ االداسح

يجبدٖ يؾبعجخ

0994

2

انًؾبعجخ /يؼٓذ االداسح

يؾبعجخ يزٕعطخ

0995

3

انًؾبعجخ/كهٛخ انزشااس اانغبيؼخ

يجبدٖ يؾبعجخ

0991

4

انًؾبعجخ  /كهٛخ انشافذٍٚ

يجبدٖ يؾبعجخ

1111

5

انًؾبعجخ  /انكهٛخ انزمُٛخ

يؾبعجخ كهفخ

1110

6

اداسح ٔالزصبد /ثغذاد

يؾبعجخ ظشٚجٛخ

1110

7

االداسح ٔالزصبد /ثغذاد

َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ

1114

8

يؾبعجخ  /عبيؼخ انؼهٕو انزطجٛمخ االسدَٛخ

َظى يؾبعجٛخ يزخصصخ

1115

9

يؾبعجخ  /عبيؼخ انضٚزَٕخ االسدَٛخ

يجبدٖ يؾبعجخ

1111

11

يؾبعجخ  /عبيؼخ انضٚزَٕخ االسدَٛخ

يؾبعجخ يزٕعطخ

1112

11

يؾبعجخ  /عبيؼخ انؼهٕو االعاليٛخ االسدَٛخ

يؾبعجخ يُشبد يبنٛخ

1101

12

يؾبعجخ  /كهٛخ انشافذ ٍٚانغبيؼخ

يؾبعجخ يُشبد يبنٛخ

1102

13
حما
14

يؾبعجخ  /كهٛخ انًصطفٗ األْهٛخ

َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ

1104

يبعغزٛش يؾبعجخ /كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد

َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ

1118

15

يبعغزٛش يؾبعجخ  /كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد
ثجغذادثغذاد
يبعغزٛش يؾبعجخ  /كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد

َظى يؾبعجٛخ يزخصصخ

1101

يؾبعجخ يبنٛخ

1102

17

دكزٕساِ يؾبعجخ  /كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد

َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ

1103

18

دكزٕساِ يؾبعجخ  /كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد

َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ

1104

19

يبعغزٛش يؾبعجخ  /كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد أعبنٛت ٔأخاللٛبد انجؾش انؼهًٙ

16

21

انًؼٓذ انؼشث ٙنهًؾبعجٔ ٍٛانًذلم ٍٛانؼشة

يؾبعجخ يبنٛخ

1105
1105

خبيضبً ( :االطبسيح  ،انشصبئم ) انخي أششف عهيهب:
ت ذ
0

ادمذاألرروحةذذأوذذالردالة ذ
االرغبْبد انًؼبصشح نالثالؽ انًبن ٙػهٗ ٔفك رمُٛبد رمٕٚى

القدـــم ذ
دكزٕساِ  /يؾبعجخ

الدنــة ذ
1101

االداء
1

رمٕٚى فبػهٛخ االداء ف ٙانٕؽذنذ انخذيٛخ ثبعزؼًبل رمُٛخ

يبعغزٛش  /يؾبعجخ

1101

انًمبسَخ انًشعؼٛخ
2

يزطهجبد رطجٛك رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ٔدٔسْب رؼضٚض
َظبي ٙانًؼهٕيبد انًؾبعجٔ ٙانشلبثخ انذاخهٛخ فٙ

3

ركبيم انًؼهٕيبد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ ٔاَؼكبعّ ػهٗ لشاساد

يبعغزٛش  /يؾبعجخ
يبعغزٛش يؾبعجخ

1101
1102

انًغزضًش ٍٚف ٙعٕق انؼشاق نالٔساق انًبنٛخ
4

رطٕٚش ػشض انمٕائى انًبنٛخ انًؼذح ٔفمب نهُظبو انًؾبعجٙ

يبعغزٛش يؾبعجخ

1102

انًٕؽذ نًٕاءيزٓب يغ يزطهجبد انًؼبٛٚش انًؾبعجٛخ انذٔنٛخ
5

رأصٛش اعزؼًبل يخبغش انزذلٛك ػهٗ عٕدح انزمذٚشاد فٙ

دكزٕساِ  /يؾبعجخ

1103

انٕؽذاد االلزصبدٚخ انًزؼضشح يبنٛب
1

لٛبط عٕدح االسثبػ انًؾبعجٛخ ف ٙظم رجُ ٙيذخم انمًٛخ

دكزٕساِ  /يؾبعجخ

1103

انؼبدنخ نزمٛٛى االعزضًبساد انًبنٛخ
8

رمٛٛى عٕدح انزؼهٛى انًؾبعج ٙانغبيؼ ٙف ٙانؼشاق ف ٙظم
يؼبٛٚش ISO

يبعغزٛش  /يؾبعجخ

1103

اعزشارٛغٛبد انزذلٛك ٔدٔسْب ف ٙعٕدح أػًبل انزذلٛك

يبعغزٛش  /يؾبعجخ

1103

9

 01إػزًبد انًؼبٛٚش انًؾبعجٛخ انؾكٕيٛخ انذٔنٛخ ٔ IPSASsدنٛم

يبعغزٛش يؾبعجخ

1104

إؽصبءاد يبنٛخ انؾكٕيخ ٔ GFSMرأصٛشًْب ػهٗ إػذاد
انًٕاصَخ انؼبيخ ف ٙانؼشاق
 00رمٛٛى إعشاءاد االثالؽ انًبن ٙنهًُؼ ٔانًغبػذاد انؾكٕيٛخ فٙ

يبعغزٛش يؾبعجخ

1104

انؼشاق ٔفمب نًؼبٛٚش االثالؽ انًبنIFRS ٙ

 01تأثير استعمال ادارة الجودة الشاملة على فاعلية التحاسب

يؾبعجخ لبََٕٛخ

1105

الضريبي -بحث تطبيقي في الهيئة العامة الدارة للضرائب

 02اَؼكبط إٚفبء دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ نًزطهجبد يؼٛبس

يبعغزٛش يؾبعجخ

1101

االَزٕعب٘ 3000ػهٗ رؼضٚض عٕدح رمبسٚش سلبثخ األداء

 03رأصٛش رجُ ٙيؼٛبس االػزشاف ثبإلٚشاد (  ) IFRS 15ػهٗ عٕدح دكزٕساِ يؾبعجخ

1101

اإلثالؽ انًبن ٙف ٙانٕؽذاد االلزصبدٚخ انؼشالٛخ

 04أصش انزمُٛبد انؾذٚضخ ف ٙرخفٛط ركبنٛف انًُزغبد ٔرؾمٛك
انًٛضح انزُبفغٛخ – دساعخ يٛذاَٛخ فٔ ٙصاسح انصُبػخ ٔانًؼبدٌ

دكزٕساِ يؾبعجخ

1101

 05دٔس يؼبٛٚش انزذلٛك انذاخه ٙانذٔنٛخ ف ٙإظبفخ لًٛخ نهٕؽذح

يؾبعجخ لبََٕٛخ

1101

االلزصبدٚخ – ثؾش رطجٛم ٙف ٙششكبد انمطبع انًخزهػ

 01يذٖ االنزضاو ثئٚفبء يزطهجبد انزذلٛك انجٛئٔ ٙفك يؼبٛٚش

يؾبعجخ لبََٕٛخ

1101

االَزٕعب٘ – ثؾش رطجٛم ٙف ٙدٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘

 08رأصٛش انعغٕغ انًُٓٛخ ػهٗ أداء انًذلك انذاخه ٙف ٙانجٛئخ

يؾبعجخ لبََٕٛخ

1101

انؼشالٛخ  -ثؾش رطجٛم ٙف ٙدٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘

 09رأصٛش إٚفبء دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ ثًزطهجبد يؼٛبس

يبعغزٛش يؾبعجخ

1108

االَزٕعب٘  2111ػهٗ رؼضٚض عٕدح رمبسٚش سلبثخ األداء

 11ربصٛش رجُ ٙيؼٛبس  IFRS 04ػهٗ عٕدح اإلثالؽ انًبن ٙفٙ

دكزٕساِ يؾبعجخ

1108

انٕؽذاد االلزصبدٚخ انؼشالٛخ

 10إغبس يمزشػ نًٕاصَخ انجشايظ ٔاألداء ٔاَؼكبعّ ػهٗ فبػهٛخ
رششٛذ اإلَفبق انؼبو ٔانًغبنخ ف ٙانٕؽذاد انؾكٕيٛخ انؼشالٛخ

دكزٕساِ يؾبعجخ

1108

 11رمٕٚى إعشاءاد انشلبثخ انذاخهٛخ ف ٙششكبد انُفػ انؼشالٛخ ػهٗ يبعغزٛش يؾبعجخ

1109

ٔفك االغبس انًزكبيم COSO

صبدصبً :انًؤحًشاث وانُذواث انعهًيت انخي شبسك فيهب
الدنــةذ ذ مكانذأنعقادها ذ نوعذاملشاركةذ ذ

ت ذ العنوانذ ذ
1

يؤرًش عبيؼخ انضٚزَٕخ

1111

االسدٌ

ثؾش

2

يؤرًش عبيؼخ انضٚزَٕخ

1112

االسدٌ

(ذحبثذ/ذ
ثؾش

3

يؤرًش كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ ثغذاد

1114

انؼشاق

ثؾش

4

يؤرًش كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

1114

انؼشاق

ثؾش

5

يؤرًش كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ ثغذاد

1101

انؼشاق

6

يؤرًش كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ كشثالء

1102

انؼشاق

ثؾش

7

يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٔ ٍٛانًذلمٍٛ

1102

انؼشاق

ثؾش

8

يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٔ ٍٛانًذلمٍٛ

1103

انؼشاق

ثؾش

9

يؤرًش كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ كشثالء

1105

انؼشاق

ثؾش

10

يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٔ ٍٛانًذلمٍٛ

1105

انؼشاق

ثؾش

11

يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٔ ٍٛانًذلمٍٛ

1101

انؼشاق

ثؾش

12

يؤرًش انكهٛخ انزمُٛخ انغُٕثٛخ

1101

انؼشاق

ثؾش

بودرتذ
حضور) ذ
ثؾش

13

يؤرًش كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ كشثالء

1101

انؼشاق

ثؾش

14

يؤرًش كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ كشثالء

1108

انؼشاق

ثؾش

15

يؤرًش انكهٛخ انزمُٛخ انغُٕثٛخ

1108

انؼشاق

ثؾش

16

يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٔ ٍٛانًذلمٍٛ

1108

انؼشاق

ثؾش

17

يؤرًش كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ كشثالء

1109

انؼشاق

ثؾش

18

يؤرًش لغى انشلبثخ انذاخهٛخ /انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

1109

انؼشاق

ثؾش

دابعاذ:ذاألنشطةذالعلموةذاالخرىذ.ذ
خارجذالكلوة ذ

داخلذالكلوة ذ
ػعٕ نغُخ ػهًٛخ

ػعٕ نغُخ اعزؾذاس يبعغزٛش يؾبعجخ ف ٙكهٛخ

ػعٕ نغُخ انشصبَخ انؼهًٛخ

يبعغزٛش يؾبعجخ ف ٙكهٛخ
االداسحنغُخ
ػعٕ
اعزؾذاسكشثالء
ٔااللزصبد/

ٔااللزصبد/
انمبدعٛخيؾبعجخ ف ٙكهٛخ انًصطفٗ
اعزؾذاس لغى
االداسحنغُخ
ػعٕ نغُخ يزبثؼخ انخطػ ٔرؾذٚش انًُبْظ ػعٕ
سئٛظ نغُخ االسشبد انزشثٕ٘ ف ٙانمغى

االْهٛخ نغُخ اعزؾذاس لغى يؾبعجخ ف ٙكهٛخ االعشاء
ػعٕ

سئٛظ نهؼذٚذ يٍ نغبٌ يُبلشخ اغبسٚؼ

االْهٛخ نهؼذٚذ يٍ نغبٌ يُبلشخ اغبسٚؼ انذكزٕساِ
سئٛظ

انذكزٕساِ ٔانًبعغزٛش

ٔانًبعغزٛش

يمٛى ػهً ٙنهؼذٚذ يٍ انجؾٕس ٔانشعبئم

يمٛى ػهً ٙنهؼذٚذ يٍ انجؾٕس ٔانشعبئم ٔاالغبسٚؼ

ٔاالغبسٚؼ
يمٛى نهؼذٚذ يٍ ثؾٕس انزشلٛبد انؼهًٛخ

يمٛى نهؼذٚذ يٍ ثؾٕس انزشلٛبد انؼهًٛخ نًخزهف االنمبة

نًخزهف االنمبة انؼهًٛخ

انؼهًٛخ

ػعٕ نغُخ إػذاد ٔرمٛٛى انًُبْظ انذساعٛخ

ػعٕ نغُخ رشلٛبد ػهًٛخ /انًؼٓذ انؼبن ٙنهذساعبد
انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ

ػعٕ نغُخ رٕؽٛذ ْٛكهٛخ انجؾش انؼهًٙ

ػعٕ نغُخ رضجٛذ األنمبة انؼهًٛخ نهكفبءاد انؼبئذح يٍ

ػعٕ نغُخ رؾذٚش انًُبْظ انذساعٛخ فٙ

انخبسط
ػعٕ انٓٛئخ االعزشبسٚخ نًغهخ انًؼٓذ انؼبن ٙنهذساعبد

لغى انًؾبعجخ
سئٛظ نغُخ االعزالل نشعبئم ٔأغبسٚؼ

انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ
ػعٕ انٓٛئخ االعزشبسٚخ نًغهخ انًؾبعت َ /مبثخ

انذكزٕساِ ف ٙلغى انًؾبعجخ

انًؾبعج ٍٛانؼشالٍٛٛ

ذ
ذ
ثامنا:ذاملشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذأوذتطوورذالًعلومذ.
أدمذاليحث

ت

حملذالنشر

8

دٔس إداسح انغٕدح ف ٙرؼضٚض كفبءح ٔفبػهٛخ انزؾبعت انعشٚج ٙكهٛخ اداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد

5

كهٛخ اداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد

دٔس ركُٕنٕعجب انًؼهٕيبد ف ٙرؼضٚض رمٕٚى االداء ٔيؾبعجخ
انًغؤٔنٛخ

3

انًؾبعجخ ػٍ كهف انزمبػذ ف ٙيُظًبد االػًبل

0

لشاءح يؾبعجٛخ ف ٙرشعًخ انؼًالد

الدنة
1101

1101
كهٛخ االداسح ٔااللزصبد
/انًغزُصشٚخ

0998

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد
1118
1111
9

1

دٔس انضمبفخ ف ٙرطٕثش انزطجٛمبد انًؾبعجٛخ

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد

1100

/انًغزُصشٚخ

2

انزبسٚخ انًؾبعج ٙيب ث ٍٛانؾمٛمخ ٔانٕالغ انًزؼبسف ػهّٛ

كهٛخ انزشاس انغبيؼخ

1111

9

اَؼكبط ركبيم انًؼهٕيبد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ ػهٗ لشاساد

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /

1102

انًغزضًش ٍٚف ٙعٕق انؼشاق نألٔساق انًبنٛخ

انغبيؼخ انؼشالٛخ

اَغغبو ػشض انمٕائى ف ٙانششكبد انًغبًْخ انؼشالٛخ يغ

يغهخ انًضُٗ نهؼهٕو االداسٚخ

يزطهجبد انًؼبٛٚش انؼشالٛخ

ٔااللزصبدٚخ

دٔس يكُُخ َظبو انًؼهٕيبد انًؾبعجٛخ ف ٙارخبد انمشاساد

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1114

1

6

1102

 80دٔس اداسح انًؼشفخ ف ٙرؼضٚض اداء انًذلك انذاخهٙ

كهٛخ االلزصبد  /االسدٌ

1113

 88رمٕٚى اعبنٛت انزذلٛك ٔانفؾص انعشٚجٙ

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /

0998

انغبيؼخ انًغزُصشٚخ
 85دساعخ ربصٛش انؼٕايم انزُظًٛٛخ ٔادخبل انجشايظ انؾبعٕثٛخ ػهٗ كهٛخ االلزصبد  /االسدٌ

1113

كفبءح َظى انًؼهٕيبد انًؾبعجٛخ ف ٙانًصبسف انزغبسٚخ
انغٕسٚخ
 83دٔس نغبٌ انزذلٛك ف ٙرؼضٚض اداء ٔاعزمالنٛخ انًذلك انذاخهٙ

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /
انغبيؼخ انًغزُصشٚخ

1114

 80انزذلٛك انذاخه ٙف ٙظم اغبس ؽٕكًخ انششكبد ٔدٔسِ فٙ

كهٛخ االلزصبد  /االسدٌ

1101

صٚبدح لًٛخ انششكخ
 81يزطهجبد رفؼٛم عٕدح َظبو انزؼهٛى انًؾبعج ٙانغبيؼ ٙف ٙظم
يؼبٛٚش االٚضٔ
 82دٔس اعزشارٛغٛخ يخبغش االػًبل ف ٙرؼضٚض عٕدح اػًبل

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /

1103

انًٕصم
كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  /ثغذاد 1103

انزذلٛك
 89دٔس رجُ ٙيؼبٛٚش االثالؽ انًبن ٙانذٔنٛخ انًٕعٓخ َؾٕ انمًٛخ

َمبثخ انًؾبعجٔ ٍٛانًذلمٍٛ

1103

انؼبدنخ ف ٙاالصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ
 81اإلفصبػ انًجكش ف ٙانششكبد انًغبًْخ ٔاَؼكبعبرّ ػهٗ عٕدح كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /
األسثبػ انًؾبعجٛخ
 86دٔس ٔ يغؤٔنٛخ يشالت انؾغبثبد ػٍ انؼاللخ ث ٍٛيخبغش
انزذلٛك ٔيخبغش األػًبل

1104

عبيؼخ انًضُٗ
كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ  /انغبيؼخ 1104
انًغزُصشٚخ

 50انًًبسعبد انًؾبعجٛخ انخبغئخ ٔاَؼكبعبرٓب ػهٗ عٕدح األسثبػ ْٛئخ انُضاْخ

1105

انًؾبعجٛخ
 58دٔس انشلبثخ انعشٚجٛخ ف ٙانؾذ يٍ انزٓشة انعشٚجٔ ٙرؼضٚض
اإلصالػ انًبن ٙف ٙانؼشاق

55

رأصٛش اػزًبد انًؼبٛٚش انًؾبعجٛخ انذٔنٛخ ػهٗ انُظبو انًؾبعجٙ
ف ٙششكبد انُفػ ف ٙانؼشاق

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /

1105

كشثالء
كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /
كشثالء

1101

53

رأصٛش اعزؼًبل دنٛم إؽصبءاد يبنٛخ انؾكٕيخ (  )GFSMػهٗ
انًٕاصَخ انؼبيخ ف ٙانؼشاق

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1101

50

رأصٛش اعزؼًبل يؼبٛٚش انًؾبعجخ انذٔنٛخ (  ) IPSASػهٗ
انًٕاصَخ انؼبيخ ف ٙانؼشاق

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1101

51

(اإلثالؽ انًبن ٙػٍ انًُؼ ٔانًغبػذاد فٔ ٙؽذاد انزًٕٚم انزارٙ
ٔفك ) IAS20

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1101

52

(اإلثالؽ انًبن ٙػٍ انًُؼ ٔانًغبػذاد ف ٙانٕؽذاد انؾكٕيٛخ
ٔفك ) IPSAS23

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1101

59

يذٖ إٚفبء دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ ثًزطهجبد عٕدح رمبسٚش
سلبثخ األداء ٔفك يؼٛبس االَزٕعب٘ 2111

كهٛخ انشافذ ٍٚانغبيؼخ

51

يذٖ انزضاو دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ ثزطجٛك يؼٛبس
االَزٕعب٘ 2111

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1108

56

رأصٛش رطجٛك يؼٛبس اإلثالؽ انًبن ٙانذٔن IFRS 15 ٙاإلٚشاداد
يٍ انؼمٕد يغ انضثبئٍ ػهٗ عٕدح اإلثالؽ انًبنٙ

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /ثغذاد 1109

30

يزطهجبد رمٛٛى االنزضاو انؾكٕي ٙثبنزذلٛك انجٛئٔ ٙفك يؼٛبس
االَزٕعب٘ 4001

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد /
كشثالء

1108

1109

تادعا:ذعضووةذاهلوىاتذالعلموةذاحمللوةذوالدولوةذ.
عضوذتقوومذاليحوثذ(ذممًحنذخارجيذ)ذيفذجامعةذنووكادلذ/ذادرتالواذ ذ

 2012ذ

إعدادامحاضردتدنمم دحمحاضةدخاصم ضلدصمم الخدصمد حض ةد اتمSt Clements Universityم  2002ذ
ل علاحمعنمخعام م

ذ

عاذراً:ذكًبذالشكرذ،ذاجلوائزذذوذذهاداتذالًقدور.
ت ذ كًابذالشكرذأوذاجلائزةذأوذ
 1كًاب شكر
 2كًاب شكر
ذهادةذالًقدور ذ
 3كًاب شكر عدد ( ) 2
 4كًاب شكر عدد ( ) 3
 5كًاب شكر عدد ( ) 2
 6كًاب شكر عدد ( ) 2
 4كًاب شكر
 5كًاب شكر
 6كًاب شكر
 7كًاب شكر
 8كًاب شكر
كًاب شكر
 9كًاب شكر
 11كًاب شكر عدد ( ) 3
 11كًاب شكر

اجلهةذاملاحنة ذ
عمود معهد االدارة الرصافة
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
رئوس جامعة بغداد
وزور الًعلوم العالي واليحث العلمي
مدور اليحث والًطوور  /وزارة الًعلوم العالي واليحث العلمي
عمود كلوة اإلدارة واالقًصاد  /اجلامعة املسًنصروة
عمود املعهد العالي للدراسات املالوة واحملاسيوة
هوىة النزاهة
عمود الكلوة الًقنوة اإلداروة  /اجلامعة الوسطى
عمود كلوة اإلدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
عمود كلوة اإلدارة واالقًصاد  /جامعة كربالء

الدنة ذ
1999
2115
2111
2112
2113
2114
2114
2114
2114
2115
2115
2116
2116
2116
2116

12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

نقابة احملاسيني واملدققني
شهادة تقدوروة عدد ( ) 2
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
كًاب شكر عدد ( ) 2
عمود املعهد العالي للدراسات املالوة واحملاسيوة
كًاب شكر
رئوس اجلامعة الًقنوة اجلنوبوة
كًاب شكر
عمود كلوة اإلدارة واالقًصاد  /اجلامعة املسًنصروة
كًاب شكر
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
كًاب شكر عدد ( ) 2
عمود املعهد العالي للدراسات املالوة واحملاسيوة
كًاب شكر
عمود كلوة القانون  /جامعة بغداد
كًاب شكر
عمود كلوة االدارة واالقًصاد  /جامعة بغداد
كًاب شكر عدد ( ) 2
عمود كلوة اإلدارة واالقًصاد  /جامعة واسط
كًاب شكر
عمود كلوة اإلدارة واالقًصاد  /اجلامعة العراقوة
كًاب شكر
حادىذعشرذ:الكًبذاملؤلفةذأوذاملرتمجة.

ت

أدمذالكًاب

دنةذالنشر

1

يجبدا انًؾبعجخ انًبنٛخ

1103

2

2116
2117
2117
2117
2117
2118
2118
2119
2119
2119
2119

