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 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت
 1994 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  بكالوريوس  1

بكالوريوس / علوم قرآن   2
 معادل

معهد االعداد والتطوير   وزارة التربية 
 التربوي 

1997 

 2010 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  ماجستير  3
 2016 كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  دكتوراه  4
 

 

 الوظيفي ثانياً : التدرج  

 الى -الفترة من  الجامعة الوظيفة ت
 2013 – 1997 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى  ُمّدرسة 1
 2019 – 2013 وزارة التربية / ديوان مديرية تربية الرصافة االولى  موظفة 2
 مستمر - 2019اذار  جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد تدريسية  3
 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي 

 الى -الفترة من  الجامعة ت
 2018 – 2017 كلية دجلة الجامعة / محاضرة في قسم المالية والمصرفية  1

2 
قسم  محاضرة في جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد / 

 2018 – 2017 االحصاء

 مستمر - 2019اذار  جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة  3
 

 

 

 

 رابعاً : المقررات التدريسية التي قمت بتدريسها 



 

 السنة المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2018 - 2017 محاسبة ضريبية  مالية مصرفية  كلية دجلة الجامعة  كلية دجلة الجامعة  1
 2018 – 2017 مبادئ المحاسبة  االحصاء كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  2
 2019 – 2018 نظام محاسبي موحد  المحاسبة  كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  3
 2020 – 2019 مبادئ محاسبية  إدارة االعمال كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  4
 2020 – 2019 مبادئ محاسبية  االقتصاد كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  5
 2020 - 2019 محاسبة شركات  المحاسبة  اإلدارة واالقتصاد كلية  جامعة بغداد  6

 

 عليها   : الرسائل واالطاريح التي أشرفخامساً 

 السنة القسم عنوان االطروحة ت
 - - ال يوجد 1
 

 سادساً : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك بها 

 نوع المشاركة مكان االنعقاد السنة العنوان ت

الندوة العلمية االولى والموسومة " الموازنة   1
 مشاركة مجلس محافظة بغداد  2016 التحديات وسبل الدعم "  –العامة للدولة 

2 
المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجامعة  

 2017 التنمية البشرية 
  –جامعة التنمية البشرية 

 باحثة  سليمانية 

3 
المؤتمر االقليمي المنعقد في مجلس  

محافظة بغداد بالتعاون مع مركز حوكمة  
 للسياسات العامة 

 مشاركة مجلس محافظة بغداد  2017

4 
المؤتمر العلمي السادس لجامعة التنمية  

 2018 البشرية 
  –جامعة التنمية البشرية 

 باحثة  سليمانية 

5 
يوم من النشاط للحد من العنف   16حملة 

القائم على اساس النوع االجتماعي في  
 العمل

المركز العراقي لالبداع  2018
 والتطوير

 محاضرة 
اقيمت الكثر من  توعويةورشة عمل 

بالتعاون مع المفوضية   شخص  100
 السامية لشؤون المهجرين 

 باحثة نقابة المحاسبين   2018المؤتمر المحاسبي العربي السنوي  6



 

 والمدققين  الخامس 

7 
الملتقى السنوي السادس لمناقشة واقرار  

 2018 2019بحوث الخطة السنوية لعام 

المديرية العامة العداد  
المعلمين والتدريب  
والتطوير التربوي /  

 بغداد 

 مشاركة

 باحثة  جامعة عمان العربية  2019 المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع  8
 باحثة  جامعة كربالء  2019 المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر 9
 باحثة  كلية دجلة الجامعة  2019 المؤتمر العلمي الثاني  10

 2019 39المؤتمر العلمي الدولي  11
مؤسسة العراقة للثقافة  

 عضو لجنة تحضيرية  والتنمية 

االكاديمية العلمية   2019 39المؤتمر العلمي الدولي  12
 للتنمية البشرية / بغداد 

 مشاركة

البورد االلماني للتدريب   2019 39المؤتمر العلمي الدولي  13
 مشاركة واالستشارات / بغداد 

14 
الحملة التطوعية في وزارة النقل لزراعة  

 اشراف على طلبة الجامعات  ديوان وزارة النقل  2019 خمسمائة شتلة من الورد 

الحملة البيئية التطوعية في متنزه الزوراء   15
 للمواطنين()ارشادات بيئية  

2019 

وزارة العمل والشؤون  
االجتماعية / قسم  
منظمات المجتمع  

 المدني 

 اشراف على طلبة الجامعات 

16 
ملتقى الشباب العربي لريادة االعمال /  

 2019 الدورة الثانية 

االتحاد العربي للمرأة 
المتخصصة بضيافة  
السيد عمار الحكيم  
 ورئيس الجمهورية 

 مشاركة

المؤتمر الحادي عشر )اليوم االسالمي   17
 مشاركة مؤسسة الحكيم  2019 لمناهضة العنف ضد المرأة(

 سابعاً : االنشطة العلمية االخرى 

 خارج الكلية ت داخل الكلية ت
تدريس في الدورات التربوية المجانية التي اقامتها وزارة التربية  1( في مركز الحاسبة  22دورة حاسوب رقم ) 1



 

جامعة   –االلكتروني في كلية اإلدارة واالقتصاد 
 2007بغداد عام 

 2913ولغاية  1997مديرية تربية الرصافة االولى من  /

2 

ي  تقييم البحث الموسوم " دور التدقيق الداخلي ف 
تعزيز تقارير االداء االجتماعي في الوحدات  

/ مجلة العلوم   2019االقتصادية العراقية " مايس 
 االقتصادية واإلدارية 

2 
في معهد االعداد  1996دورة المدرس التأهيلية االولى سنة 

 والتطوير التربوي / بغداد 

3 

تقييم البحث الموسوم " البيانات الموحد لألم  
" وفق   IFRS 10يار والتابعة على وفق مع 

 25/9/2019( في 980الكتاب ذي العدد )
 مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية. 

في معهد االعداد والتدريب   1998دورة تطوير المدرسين  3
 التربوي / بغداد 

4 
في وحدة التعليم   Google class roomدورة 

المستمر في كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  
 2019بغداد 

 2004مشروع رايز في ثانوية الفردوس للبنات / بغداد  4

5 
ورشة عمل بعنوان " استراتيجية الكلية " في وحدة  
التعليم المستمر / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  

 2019بغداد 
 2005مديرية الشؤون الفنية / بغداد دورة حاسوب في  5

6 
ورشة عمل " االتكيت الوظيفي والعالقات العامة "  
في وحدة التعليم المستمر / كلية االدارة واالقتصاد  

 2019جامعة بغداد  /
ولغاية  1997تصحيح وزاري للصفوف المنتهية منذ عام  6

 )قبل قبولي في الدراسات العليا(  2007عام 

7 
في  1069لجنة شطب ذي العدد رئاسة 

جامعة بغداد / كلية االدارة   – 5/3/2019
 واالقتصاد

7 
المشاركة في اغلب االنشطة العلمية والخيرية التي يقيمها  

 لغاية االن 2015االتحاد العربي للمرأة المتخصصة من عام 

8 
في  152عضو لجنة ارشاد تربوي ذي العدد 

جامعة بغداد / كلية االدارة   – 7/3/2019
 واالقتصاد

وتوزيع الهدايا   2017زيارة مدرسة الفاروق االبتدائية عام  8
 على النازحين

9 
جامعة   – عضو لجنة غيابات المرحلة الثانية 

 9 بغداد / كلية االدارة واالقتصاد 
زيارة مخيم دهاء الراوي عضوة مجلس محافظة بغداد الكائن 

اد والمشاركة في احتفاالت يوم المرأة في حي الخضراء / بغد 
 2017العالمي وتوزيع الهدايا عام 

 المشاركة مع جمعية اهلنا لرعاية النازحين وعودتهم لديارهم  10في    292عضو لجنة استالل ذي العدد  10



 

جامعة بغداد / كلية االدارة   – 5/5/2019
 واالقتصاد

11 

لجنة تدقيقية للمرحلة االولى والرابعة للعام الدراسي  
في  344ذي العدد  2019 – 2018

جامعة بغداد / كلية االدارة   – 29/5/2019
 واالقتصاد

11 
االشراف والمناقشة على مشاريع بحوث التخرج في كلية دجلة 

 (2018 – 2017الجامعة للعام الدراسي )

12 
حنان صبحت عبد  عضو لجنة استالل ترقية د.  

جامعة  – 31/7/2019في  349هللا ذي العدد 
 بغداد / كلية االدارة واالقتصاد 

12 
( في اتحاد الحقوقيين العراقيين /  TOTدورة تدريب المدربين )

 2018بغداد عام 

13 

مفردات مادة المحاسبة   عضو لجنة العداد
 408للمرحلة االولى لقسم االحصاء ذي العدد 

جامعة بغداد / كلية االدارة   – 7/7/2019في 
 واالقتصاد

13  

14 
رئاسة لجنة جرد وترتيب المخزن الرئيسي في  

 – 26/8/2018في  3691الكلية ذي العدد 
 جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد

14  

15 
استالل ترقية م. امال نوري ذي العدد  عضو لجنة 

جامعة بغداد / كلية   – 24/9/2019في  548
 االدارة واالقتصاد

15  

 

 

 

 

 

 ثامناً : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع وتطوير التعليم 

 السنة مكان النشر عنوان البحث ت



 

محاسبة المقاوالت في معايير االبالغ الدولي   1
 دراسة مقارنة  –والنظام المحاسبي الموحد 

مجلة المحاسب للعلوم المحاسبية  
 46العدد  23 والتدقيقية المجلد

2016 

المشاريع المشتركة في ظل المعايير المحاسبية   2
 دراسة مقارنة   –الدولية والقواعد المحاسبية المحلية 

بغداد للعلوم  مجلة كلية 
االقتصادية الجامعة / العدد  

 الخمسون 
2017 

3 
التكلفة االستبدالية كمدخل للقياس المحاسبي في  
تعزيز الخصخصة كمعيار اصالحي للوحدات  

 للوحدات المتغيرة )بحث مستل( 

مجلة علمية   –مجلة دنانير 
فصلية محكمة تصدر عن كلية  
االدارة واالقتصاد / الجامعة  

 11العدد   –العراقية 

2017 

4 

أثر التقنيات الحديثة للمحاسبة االدارية في تقويم  
االداء المالي للشركات العراقية " دراسة تطبيقية في  

بغداد الوزيرية    –الشركة العامة لصناعة البطاريات 
 " 

مية البشرية  مجلة جامعة التن
 2017 2العدد  3المجلد 

5 
دراسة المعلومات المحاسبية في تحليل طبيعة  

 قرارات االصالح االقتصادي )بحث مستل( 

مجلة علمية   –مجلة دنانير 
فصلية محكمة تصدر عن كلية  
االدارة واالقتصاد / الجامعة  

 14العدد   –العراقية 

2018 

الوحدات  تأثير عمليات االندماج في أداء   6
 االقتصادية

في  4/6/2017مقبول للنشر في 
   79مجلة دنانير في العدد 

 

دور التقارير الدولية المتكاملة في االفصاح عن  7
 ابعاد التنمية المستدامة 

مقبول للنشر في مجلة جامعة  
 2019 كربالء 

8 
في تحسين أداء الوحدات   دور آليات الحوكمة

 االقتصادية
مقبول للنشر في مجلة كلية دجلة  

 2019 الجامعة 

9 

تحليل اثر االفصاح عن رأس المال البشري  
دراسة في عينة من  –وانعكاسه على قيمة االسهم 

وراق  ات االقتصادية في سوق العراق لألالوحد
 المالية 

مقبول للنشر في المجلة الدولية  
ة واالنسانية  للبحوث االسالمي

 المتقدمة 
2019 

 تاسعاً : عضوية الهيئات العلمية والدولية 

 1999عضوة نقابة المعلمين منذ عام  -1



 

 2015عضوة نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين منذ عام  -2

عضوة االتحاد العربي للمرأة المتخصصة في العراق / مجلس الوحدة االقتصادية العربية /   -3
 2015الدول العربية منذ التأسيس عام جامعة 

 2019رئيسة قطاع التنمية المستدامة في االتحاد العربي للمرأة المتخصصة عام  -4

   عاشراً : كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائرة ت

% 100لقب مدرس أول )تحقيق نسبة نجاح  1
 المنتهية( للصفوف 

 1997 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى 

لقب مدرس أول + مكافأة مالية )تحقيق نسبة   2
 % للصفوف المنتهية وغير المنتهية( 100نجاح 

 1998 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى 

3 
% للصفوف 100لقب مدرس اقدم )تحقيق نجاح 

 1999 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى  المنتهية لثالث سنوات متتالية(  

 2000 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى  لقب مدرس قدوة  4

5 
% 100لقب مدرس اقدم )تحقيق نسبة نجاح 

 2001 مديرية تربية الرصافة االولى وزارة التربية /  للصفوف المنتهية( 

% 100لقب مدرس أول )تحقيق نسبة نجاح  6
 للصفوف المنتهية( 

 2002 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى 

 2004 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى  لقب مدرس قدوة  7

اذار  – 1997 مديرية تربية الرصافة االولى وزارة التربية /  كتاب شكر وتقدير  20ما يقارب  8
2019 

 كتاب شكر وتقدير 9
ولجنة   المتخصصةاالتحاد العربي للمرأة 

 2016 المصالحة الوطنية في مجلس محافظة بغداد 

وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى   وسام المتميزين  10
 مكتب المدير العام 

2017 

 2018 محافظة بغداد / مكتب السيد المحافظ  كتاب شكر وتقدير 11
 2018 كلية دجلة الجامعة  نقدية كتاب شكر وتقدير ومكافأة  12
 2018 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة االولى  كتاب شكر وتقدير ومكافأة  13



 

 2019 مجلس محافظة بغداد  كتاب شكر وتقدير 14
 2019 لمكافحة الفساد تحالف السالم  وسام تحالف السالم  15
 2019 جامعة بغداد / كلية اإلدارة واالقتصاد كتاب شكر وتقدير ومكافأة  16

 

 حادي عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة 

 سنة النشر اسم الكتاب ت
 - ال يوجد 1
 

 ثاني عشر : اللغات 

 اللغة العربية  -1

 اللغة االنكليزية  -2

 


