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 السٌرة الذاتٌة
 

   بشرى نجم عبدهللا سلمان المشهدانً : د.   ســــــــــــم ألا
  6611 -: بغداد  تارٌخ المٌـالد 

                                                                     الدٌـــــــــــانة  :  مسلمة
 : محاسبة         التـخـصــص
 تدرٌسٌة :        الوظٌفة  

 ( 61/1/9116أستاذ   )  الدرجة العلمٌة :
           الوزٌرٌة -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  –جامعة بغداد :      عنوان العمل

    --------:     العمل   هاتف
   13616961170:     الهاتف النقال

                     13310190037   
 hoo.com@yabaana.bushra  : االلكترونًالبرٌد 

bushra.najm@coadec.uobaghdad.edu.iq 
 

 أوالً : المؤهالت العلمٌة . 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 6693 واالقتصاد اإلدارة المستنصرٌة 

 6667 واالقتصاد اإلدارة بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 9113 واالقتصاد اإلدارة بغداد

 ----- ------- ----- أخرى

 
 ثانٌاً : التدرج الوظٌفً . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 6661 - 6693 جامعة بغداد –كلٌة طب األسنان  معاون محاسب  6
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  :ثالثاً : التدرٌس الجامعً  
 

 إلى -من الفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلٌة( ت

 لتارٌخه – 6667 جامعة بغداد واالقتصاد اإلدارة 1

 
 بتدرٌسها. امق التًرابعاً : المقررات الدراسٌة  

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 6666-6667 مبادئ المحاسبة أول محاسبة 6

 6661-6660 المحاسبة المتوسطة ثانً إدارة أعمال 9

 ولتارٌخه 6660 المحاسبة المالٌة المتقدمة بةثالث محاس 7

 نظرٌة المحاسبة رابع محاسبة 0
 
 

6666- 9111 
9111-9113 

 نظرٌة المحاسبة  ماجستٌر محاسبة 0
 
 
 
 

9113- 9119 
 

 
 الرقابة والتدقٌق  ماجستٌر محاسبة 1

 
 

9113-9119 
 

 لتارٌخه 9116 المحاسبة المالٌة ماجستٌر محاسبة 3

 لتارٌخه 9116 المحاسبة المالٌة المتقدمة حاسبة ماجستٌر م 9

6 
 
 

 دكتوراه محاسبة 
 
 
 

 المحاسبة المالٌة المتقدمة
 
 

 لتارٌخه 9161
 
 
 

  9163 المعاٌٌر المحاسبٌة ماجستٌر محاسبة 10

 
 :التً أشرف علٌها( الرسائل واالطارٌح  )خامساً:  
 

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

دراسة تحلٌلٌة فً عٌنة من  –مقترح إلعداد ومراجعة التقارٌر المالٌة المرحلٌة إطار  6
 . ماجستٌر –الشركات المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة 

 9113 المحاسبة
 

دراسية مٌدانٌية لتفعٌيل المسيار  -دور المعاٌٌر المحاسبٌة فيً تعزٌيز كفياأة أسيواق الميال  9
 .ماجستٌر –المحاسبً فً العراق 

 9113 المحاسبة

بحيث تطبٌقيً  –المحاسبة عن االستثمارات األجنبٌة ومسؤولٌة مراقب الحسابات تجاهها  7
 محاسبة قانونٌةعلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائٌة وشركة فوداتً الفٌتنامٌة. 

المعهد 
 العربً
 
 
 
 
 

9119 
 
 
 

دراسيية  -ذ آلٌييات حوكميية الشييركات إنمييوذج مقتييرح لييدور المحاسييب اإلداري فييً تنفٌيي  0
 ماجستٌر -مٌدانٌة فً عٌنة من الشركات الصناعٌة العراقٌة المختلطة . 

 9161 المحاسبة
 
بالتطبٌق على عٌنة من  –صٌاغة إنموذج لإلبالغ المالً عن األصول غٌر الملموسة  0 

 دكتوراه -الشركات المدرجة فً سوق العراق لالوراق المالٌة 
 9161 المحاسبة

 

معاٌٌر المحاسبة عن المعامالت بالعملة األجنبٌة وترجمة القوائم المالٌة ومشاكل تطبٌقها  1
 ماجستٌر -بالتطبٌق على عدد من الوحدات الحكومٌة  –فً العراق 

 9161 المحاسبة

بحيث  –دور لجان التيدقٌق فيً تعزٌيز فاعلٌية حوكمية الشيركات المسياهمة فيً العيراق   3
 محاسبة قانونٌة من المصارف العراقٌة .تطبٌقً على عٌنة 

 

المعهد 
 العربً

9161 
 

بييالتطبٌق علييى عٌنيية ميين  –أثيير تطبٌييق حوكميية الشييركات علييى ممارسييات إدارة األربيياح  9
 دكتوراه -الشركات المدرجة فً سوقً عمان والعراق لالوراق المالٌة 

 9166 المحاسبة
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 -فييً اكتشيياف الغييط واألخطيياأ المادٌيية  كفاٌيية تيهٌييل المييدقق الييداخلً فييً العييراق ودوره 6
 محاسبة قانونٌةبحث تطبٌقً على عٌنة من شركات المقاوالت العامة . 

المعهد 
 العربً
 

9166 
 

عٌنية مين  بيالتطبٌق عليى –دور نظام الرقابة الداخلٌة فً الحد من ظاهرة غسٌل االميوال   61
 محاسبة قانونٌة .المصارف الخاصة فً العراق 

لمعهد ا
 بًالعر

9166 

 -انمييوذج مقتييرح  –نظييام االبييالغ المييالً فييً ظييل متطلبييات اقتصيياد المعرفيية خصييائص  66
 ماجستٌر

 9169 المحاسبة 

وانعكاسيياته علييى المسيياهمة العراقٌيية دور مراقييب الحسييابات فييً التنبييؤ بفشييل الشييركات  69
 دكتوراه -إنموذج مقترح  –جودة االداأ المهنً 

 9160 المحاسبة 

خاصييٌة مالئميية  ودوره فييً تعزٌييز الموجييودات الثابتييةالمييالً عيين انخفييا  قٌميية  األبييالغ 67
 دكتوراه -المعلومات المحاسبٌة 

 9160 المحاسبة

 9160 المحاسبة ماجستٌر -قرارات مستخدمً القوائم المالٌةوانعكاسها على التحفظ المحاسبً  ممارسة 60

15 
 

 2015 المحاسبة  ماجستٌر -إطار مقترح  –ادٌة إبالغ المدقق ودوره فً ترشٌد القرارات االقتص

 2016 المحاسبة دكتوراه -التنظٌم المحاسبً فً العراق  إمكانٌة إعتماد الحلول الرادٌكالٌة فً تغٌٌر واقع 16

فييً الثابتيية ) الممتلكييات والمصييانع والمعييدات(  لصييواألآلٌيية مقترحيية لإلبييالغ المييالً عيين  63
لتعزٌز المسائلة وصينع  قطاع عام – 63فقا للمعٌار الدولً والوحدات الحكومٌة العراقٌة 

 دكتوراه -القرارات 

 2016 المحاسبة

ودورهيا فيً تحقٌيق اإلصيالح  مالٌيةلرقابية الالعلٌيا لألجهزة لمعاٌٌر الدولٌة التطبٌق مدى  18
   ماجستٌر –فً العراق وتحسٌن األداأ اإلداري 

 9163 المحاسبة
 
 
 
 
 
 

معٌييار ل وفقيياً  القييرو  المصييرفٌةالمحاسييبٌة المحلٌيية إلنخفييا  قٌميية  تقٌييٌم اإلجييراأات 19
 ماجستٌر -على إدارة األرباح  اوانعكاسه 6اإلبالغ المالً الدولً 

 9163 المحاسبة

 9166 المحاسبة ماجستٌر -قٌاس تيثٌر القدرة اإلدارٌة فً مالأمة قٌمة المعلومات المحاسبٌة  20

 9166 المحاسبة دكتوراه -الحوكمة وانعكاسه على إدارة األرباح  تيثٌر األبعاد الثقافٌة فً 96

 9166 المحاسبة  دكتوراه -فً جودةاإلبالغ المالً   IFRS 17تيثٌر تبنً   99

 9166 المحاسبة  دكتوراه -تيثٌر اإلندماج فً الٌات الحوكمة وانعكاسه على ادارة األرباح  97

دلٌيل  –تيدقٌق اإلٌيرادات فيً البٌئية العراقٌية  عليى إجيراأات  IFRS 15انعكياس تبنيً  24
 إرشادي مقترح . ماجستٌر

 9166 المحاسبة 

 
 التً شارك فٌها.العلمٌة والندوات المؤتمرات سادساً:  
 

نوع  انعقادهامكان  ة ــالسن عنوان ال ت
 المشاركة 
 

 اإلدارةالمؤتمر العلمً السادس فً كلٌة  1
 واالقتصاد/ جامعة بغداد

 باحثة واالقتصاد اإلدارةة كلٌ 6663

 اإلدارةالمؤتمر العلمً السابع فً كلٌة  2
 واالقتصاد/ جامعة بغداد

 باحثة واالقتصاد اإلدارةكلٌة  9110

المؤتمر العلمً األول لهٌئة النزاهة فً  3
 العراق .

 باحثة بغداد -فندق الرشٌد  9119
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المؤتمر العلمً األول للمعهد العالً  4
 اسبٌة والمالٌةللدراسات المح

المعهد العالً  للدراسات المحاسبٌة  9161
 والمالٌة

 باحثة

ندوة علمٌة / قسم المحاسبة / المفاهٌم  5
 المحاسبٌة بمناهج الفكر المحاسبً 

 باحثة بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  9169

6 
 
 

للجامعة الثانً عشر المؤتمر العلمً 
 ادواالقتص اإلدارةالمستنصرٌة / كلٌة 

الجامعة  –واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  9169
 المستنصرٌة

 باحثة

سم المحاسبة / انعكاس قندوة علمٌة /  3
مدخل األحداث على فر  الوحدة 

واقع تصمٌم نظم المعلومات  –االقتصادٌة 
 المحاسبٌة 

 باحثة بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  9167

8 
 

المؤتمر العلمً الثانً لدٌوان الرقابة 
 0/69/9167-0المالٌة 

 باحثة دٌوان الرقابة المالٌة  9167

المؤتمر العربً لنقابة المحاسبٌن  6
 القانونٌٌن فً العراق

 باحثة نقابة المحاسبٌن والمدققٌن 9160

الندوة الدولٌة لنقابة المحاسبٌن  61
 والمدققٌن 

 باحثة نقابة المحاسبٌن والمدققٌن 9160

المحاسبٌن  ابةقالملتقى الدولً لن 66
 والمدققٌن

 باحثة نقابة المحاسبٌن والمدققٌن 9160

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  9161 المؤتمر الطالبً الوطنً األول  69
 والمالٌة

 باحثة

 اإلدارةكلٌة  –جامعة نوروز  9163 المؤتمر العلمً الدولً الرابع 67
 واالقتصاد

 باحثة

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  9163 انً المؤتمر الطالبً الوطنً الث 60
 والمالٌة

 باحثة

المؤتمر العلمً األول لجمعٌة مراقبً  60
 الحسابات العراقٌة 

 باحثة الجمعٌة العراقٌة لمراقبً الحسابات 9169

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  9169  العلمً الدولً األول المؤتمر 61
 والمالٌة

 باحثة

 IAS,IFRSبشين معوقات تبنً ندوة  63
 فً العراق

 باحثة الجامعة المستنصرٌة 9166

 
 

 . األخرىسابعا : األنشطة العلمٌة  
  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

ساهمت فً إلقياأ المحاريرات فيً دورات التعليٌم المسيتمر 
التيً تقٌمهييا الكلٌيية لمييوظفً الدولية كمييا سيياهمت فييً مهييام 

ر لقسييييم المحاسيييبة لسيييينة مقيييررة دورات التعلييييٌم المسيييتم
6661. 
 

سيياهمت فييً إلقيياأ المحارييرات فييً الييدورات التاهٌلٌيية 
التيييً أقامهيييا دٌيييوان الرقابييية المالٌييية للميييوظفٌن الجيييدد 

 . 9111لسنة 
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سيياهمت فييً مناقشيية وتقٌييٌم الكثٌيير ميين البحييوث والرسييائل 
 9111واالطارٌح العلمٌة فيً مجيال االختصياص منيذ سينة 

 ولتارٌخه .
 

جتماعيييات لجنييية الحوكمييية التيييً أقامتهيييا شييياركت فيييً ا
 –الييييدائرة االقتصييييادٌة  –وزارة الصييييناعة والمعييييادن 

9113- 9119  . 
جامعية  –واالقتصياد  اإلدارةمقررة قسم المحاسبة فً كلٌية  

, ومقييررة  9117ولغاٌيية  9111بغييداد للفتييرة ميين سيينة 
الدراسييات العلٌييا واللجنيية العلمٌيية فييً قسييم المحاسييبة ميين 

 . 9166لغاٌة سنة و 9113سنة 
 

عرو الهٌئة االستشارٌة فً مجلة دراسات محاسبٌة 
ومالٌة / المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة 

 ولتارٌخه . 9167

 9113عرو اللجنة العلمٌة فيً قسيم المحاسيبة  مين سينة 
ورئٌس وعرو فً الكثٌير مين اللجيان الفرعٌية  -ولتارٌخه 

 ولتارٌخه . 6667من سنة العلمٌة واالدارٌة فً القسم 

ساهمت فً تقٌٌم الكثٌر من البحوث العلمٌة داخل 
وخارج القطر كما ساهمت فً ترأس العدٌد من لجان 
المناقشة لطلبة الدراسات العلٌا فً الجامعات العراقٌة  
فرالً عن ترأس لجان فتح دراسات علٌا فً البع  

 منها . 

دارة واالقتصياد كلٌية اإلعرو لجنة الترقٌيات المركزٌية فيً 
  9163 –بجامعة بغداد 

شاركت فً ندوات دولٌة للحوكمة تم عقدها فً العراق 
 9169سنة 

 –عرو لجنة الترقٌات المركزٌة فً جامعة اإلميام الصيادق 
9163 

عرو هٌئة تحرٌر مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة 
  9166-9169فً جامعة بغداد سنة 

 
 

 مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر التعلٌم  فًة ثامنا: المشروعات البحثٌ 
 

 السنة جهة النشر أسم البحث ت

 مؤشرات األداأ المالً فً جامعة بغداد 6
 
 

دراسيييية استشييييارٌة قييييام بهييييا مكتييييب 
 اإلدارةاالستشييييييييارات فييييييييً كلٌيييييييية 
وثٌقييية  –واالقتصييياد/ جامعييية بغيييداد 
فيييييييييييييً  9190نشيييييييييييير بالعييييييييييييدد 

99/3/6660 

6660 

اأ مؤشييرات لقٌيياس كفيياأة األداأ فييً قطيياع نحييو بنيي 9
 المقاوالت اإلنشائٌة

واالقتصياد/ جامعية  اإلدارةمجلة كلٌية 
المجلييييد  –العييييدد السييييادس  –بغييييداد 
 الثالث 

6661 

تطيييور المسيييؤولٌة المهنٌييية لمراقبيييً الحسيييابات فيييً  7
 الواقع والطموح -العراق

واالقتصياد/ جامعية  اإلدارةمجلة كلٌية 
 المجلد الرابع  –اسع العدد الت –بغداد 

6663 

مجلييد المييؤتمر العلمييً السييادس فييً  تطبٌقات ومعالجات –المحاسبة عن االندماج  0
 واالقتصاد/ جامعة بغداد اإلدارةكلٌة 

6663 

مسييتوى االهتمييام بالمعيياٌٌر التدقٌقٌيية وواقييع تطبٌقهييا  0
 فً العراق .

واالقتصياد/ جامعية  اإلدارةمجلة كلٌية 
 المجلد السابع  – 99العدد  –بغداد 

9111 

دراسية  –مرمون األرقام المحاسبٌة مين المعلوميات  1
عيين اثيير أرقييام الييدخل المحاسييبً فييً تحدٌييد أسييعار 
أسهم عٌنة فً الشركات الزراعٌة المدرجة فً سوق 

 بغداد لألوراق المالٌة .

واالقتصياد/ جامعية  اإلدارةمجلة كلٌية 
 المجلد التاسع .  – 96العدد  –بغداد 

9119 

3 FASB New Standard for Business 
Combinations – How & Why   

 –واالقتصيييييياد  اإلدارةمجليييييية كلٌيييييية 
  76العدد  66جامعة بغداد المجلد 

9110 

صييٌاغة أهييداف المحاسييبة والتقييارٌر المالٌيية فييً ظييل  9
أفكييار مطروحيية وأراأ  –اخييتالف المتغٌييرات البٌئٌيية 

 مقترحة . 

 إلدارةاعيييدد خييياص مييين مجلييية كلٌييية 
 03جامعيية بغييداد العييدد  -واالقتصيياد 

 . المجلد الثالث عشر 

9113 

دور حوكمييية الشيييركات فيييً مواجهييية الفسييياد الميييالً  6
دراسيييية تحلٌلٌيييية لإلطييييار القييييانونً  –والمحاسييييبً 

والرقيابً الييذي ٌيينظم أعميال الشييركات المسيياهمة فييً 

المييييؤتمر األول لهٌئيييية النزاهيييية فييييً 
جيب كتياب الهٌئية العراق / مقبول بمو
فيييييييييييييييً  616ذي العيييييييييييييييدد ت.ع/ 

9119 
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 6/1/9119 العراق .

لتزام بمبادئ الحوكمية فيً الشيركات إلتقٌٌم مستوى ا 61
المساهمة المدرجة فً سوق العراق ليألوراق المالٌية 

. 

مجليية كلٌيية بغييداد للعلييوم االقتصييادٌة 
الجامعة بموجب كتياب المجلية الميرقم 

 . 9119/  66/  7فً  079

9119 

قيييارٌر المالٌييية المرحلٌييية فيييً تعزٌيييز كفييياأة دور الت 66
 دراسة مٌدانٌة . –السوق المالٌة 

مجليية كلٌيية بغييداد للعلييوم االقتصييادٌة 
الجامعيية بموجييب وثٌقيية قبييول النشيير 

  9/1/9116فً  1197بالعدد 

9116 

حوكميية الشييركات فييً ظييل اإلطييار القييانونً والرقييابً  69
 . الذي ٌنظم أعمال الشركات المساهمة فً العراق

مجلييييييية جامعييييييية ذي قيييييييار بالعيييييييدد 
 .71/0/9116فً  3/00/633

9116 

المداخل المعتمدة فً صٌاغة المعياٌٌر المحاسيبٌة فيً  67
 دراسة مٌدانٌة .  –العراق وأهمٌة تفعٌلها 

 –مجلييية دراسيييات محاسيييبٌة ومالٌييية 
  9المجلد  –العدد الثامن 

 

9116 
 

قيييراأة محاسيييبٌة فيييً العملٌيييات األجنبٌييية وترجمييية  60
 القوائم المالٌة .

مجلييية العليييوم االقتصيييادٌة واإلدارٌييية 
 00العدد  60المجلد 

9116 

إطييار  –اإلبييالغ المييالً عيين األصييول غٌيير الملموسيية  60
 .مقترح للتطبٌق فً البٌئة العراقٌة 

 
 

مقيييييدم إليييييى الميييييؤتمر العلميييييً األول 
للمعهييد العييالً للدراسييات المحاسييبٌة 

 . والمالٌة

9166 

دور اقتصاد المعرفية فيً تطيوٌر نظيام االبيالغ الميالً  61
 .انموذج مقترح  –

 –مجلة العليوم االقتصيادٌة واإلدارٌية 
العييدد  – 69المجلييد  – جامعيية بغييداد

13 

9169 

دور نظام الرقابة الداخلٌة فيً مكافحية ظياهرة غسيٌل  63
بييييالتطبٌق غلييييى عٌنيييية ميييين المصييييارف  –االمييييوال 

 الخاصة فً العراق 

الجامعييييييييية  –العلميييييييييً الميييييييييؤتمر 
 اإلدارةمجلييييييييييية  –المستنصيييييييييييرٌة 
 المجلد الثانً -67واالقتصاد العدد 

9169 

دور المحاسييييب االداري فييييً تنفٌييييذ ألٌييييات حوكميييية  69
 .الشركات 

 –مجلة العليوم االقتصيادٌة واإلدارٌية 
العييدد  – 66المجلييد  – جامعيية بغييداد

36  

9167 

والممارسية تعدد المفاهٌم المحاسبٌة وأثره فيً الفكير  66
 العملٌة 

 –مجلة العليوم االقتصيادٌة واإلدارٌية 
 16العدد  – 69المجلد  جامعة بغداد

9169 

المييداخل المعتمييدة فييً قٌيياس إدارة أربيياح الشييركات  91
 .آلٌات الحوكمة فً تخفٌرها  أثرو

الجامعييييييييية  –الميييييييييؤتمر العلميييييييييً 
 اإلدارةمجليييية كلٌيييية  –المستنصييييرٌة 
ليييييد المج – 67العيييييدد  –واالقتصييييياد 
 الثانً 

9169 

دور لجيييان التيييدقٌق فيييً تعزٌيييز حوكمييية المصيييارف  21
 .دراسة مٌدانٌة  –العراقٌة الخاصة 

 مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة 
 61/66/9167فً  730

9167 

مفهوم وأهمٌة الكشف عين احتمياالت فشيل الشيركات  99
إنميييوذج مقتيييرح للتطبٌيييق فيييً البٌئييية  –المسييياهمة 
 .العراقٌة 

 –االقتصيادٌة واإلدارٌية  مجلة العليوم
 9160 - 30العدد  – 91المجلد 

9160 

اإلبيييالغ عييين احتمييياالت فشيييل الشيييركات المسييياهمة  97
وانعكاسيييييه عليييييى جيييييودة األداأ المهنيييييً لمراقبيييييً 

 .الحسابات 

المؤتمر العلمً الثانً لدٌوان الرقابية 
 69/9167/ 0-0المالٌة / 

9167 

ات قٌيييياس درجيييية الييييتحفظ المحاسييييبً فييييً الشييييرك 90
 المساهمة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة 

 – مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌية
 9160 - 97م ك 

2014 

   ثر اإلبالغ عن انخفا  قٌمة األصول غٌرأ  أثر اإل         90
 متداولة فً بع  المؤشرات المالٌة ال  المتداا 

 بالتطبٌق  –للشركات المساهمة الصناعٌة 
 ة المنصور للصناعات الدوائٌة على شرك

 – مجلة العليوم االقتصيادٌة واإلدارٌية
 9160 – 906م ك 

9160 

 9160 – دارٌيةمجلة العليوم االقتصيادٌة واإل إلبالغ المالً عن إنخفا  قٌمة دور ا   دور ا                 91
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 خاصٌةغٌر المتداولة فً تعزٌز األصول األصو 
 مدخل تحلٌلً -المعلومات المحاسبٌة   مأمال

 9160 - 91المجلد  – 91العدد 

إطييار مقتييرح لتطييوٌر إبييالغ المييدقق فييً العييراق علييى  93
 وفق المعاٌٌر الدولٌة للتدقٌق 

 – مجلييية دراسيييات محاسيييبٌة ومالٌييية
 0/6/9160فً  7الكتاب بالعدد 

2015 

دور معيياٌٌر حوكميية الشييركات فييً الحييد ميين الفسيياد  99
 المالً واإلداري .

ثنييييييى للعلييييييوم اإلدارٌيييييية مجليييييية الم
النيييدوة  –واالقتصيييادٌة عيييدد خييياص 

 –نقابة المحاسبٌن والميدققٌن  – 69
9160  

9160 

اإلبييالغ المييالً عيين األصييول الموروثيية فييً الوحييدات  96
وتجيييارب  IPSASالحكومٌييية العراقٌييية عليييى وفيييق 

 بع  الدول .

مجليييييية المثنييييييى للعلييييييوم اإلدارٌيييييية 
 - 1المجليييد  6العيييدد  –واالقتصيييادٌة 
9160 

9160 

تقوٌم التطبٌقات المحاسبٌة المحلٌية إلنيدماج األعميال  71
 . IFRS 3على وفق معٌار اإلبالغ المالً الدولً  

 

المنتييدى المحاسييبً العربييً السيينوي 
نقابة المحاسيبٌن والميدققٌن  –الثانً 
-9160 

9160 

آلٌة مقترحة لتغٌٌر واقع التنظٌم المحاسبً فً  76

 العــــــراق .

للعليييييييوم  معييييييية األنبيييييييارمجلييييييية جا
 01العيدد ب  –االقتصيادٌة واإلدارٌية 

- 9160 

9160 

إمكانٌة إعتماد منهج الثورات العلمٌة فً تفسٌر  79
 التقدم العلمً فً المحاسبة .

للعليييييوم  مجلييييية جامعييييية األنبيييييار
 - 11العيدد ب  -االقتصادٌة واإلدارٌية

9160    

9160 

تعزٌز التحول نحو أساس اإلستحقاق المحاسبً ل 77
المساألة وإدارة الموجودات الثابتة للقطاع العام فً 

 العراق .

مجلييييية المعهيييييد العيييييالً للدراسيييييات 
 - 16العييييدد  –المحاسييييبٌة والمالٌيييية 

9161 

9161 

إبالغ المدقق ودوره فً ترشٌد القرارات االقتصادٌة  70
. 

مجلييييية المعهيييييد العيييييالً للدراسيييييات 
 قٌد النشر –المحاسبٌة والمالٌة 

9161 

تقوٌم األداأ المستدام للوحدات االقتصادٌة بإستعمال  70
بالتطبٌق على مصرف  –بطاقة العالمات المتوازنة 

 اإلستثمار العراقً

وقائع الميؤتمر العلميً اليدولً الرابيع 
كلٌييييية اإلدارة  –جامعييييية نيييييوروز  –

 واالقتصاد 

9163 

قٌاس إدارة األرباح بإستعمال مخصص خسائر  71
عٌنة من المصارف العراقٌة  القرو  بالتطبٌق على

 الخاصة 

مجلييييية المعهيييييد العيييييالً للدراسيييييات 
 عدد خاص –المحاسبٌة والمالٌة 

9163 

مدى تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة  73
المالٌة )األنتوساي( فً دٌوان الرقابة المالٌة 

 اإلتحادي

مجلييييية المعهيييييد العيييييالً للدراسيييييات 
 خاصعد  –المحاسبٌة والمالٌة 

9163 

دور تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة  38
 المالٌة فً تحقٌق االصالح االداري وتحسٌن األداأ 

مجليية العلييوم االقتصييادٌة منشييور فييً 
 بغداد  –واإلدارٌة 

9169 

فً المحاسبة   IFRS 9انعكاس تطبٌق متطلبات  39
عن انخفا  قٌمة القرو  المصرفٌة على ادارة 

 رباح فً المصارف العراقٌةاال

مجليية العلييوم االقتصييادٌة منشييور فييً 
مجلييد 613العييدد بغييداد  –واإلدارٌيية 

 9169سنة  90

9169 

" على وفق 6تطوٌر القاعدة المحاسبٌة العراقٌة " 40
  IFRS 60متطلبات معٌار اإلبالغ المالً الدولً 
 . اإلٌرادات من العقود من الزبائن "

القيانونً  منشور فيً مجلية المحاسيب
 -السيييييينة الخامسيييييية أذار   0 العييييييدد
 عدد خاص -9169 مارس

9169 

06 The impact of IFRS 15 on Earnings 
Quality in business such as hotels 
:critical evidence from the Iraqi 

environment  
 
 

 : منشور فً  
African Journal of 
Hospitality ,Tourism& 
Leisure 
Vol.8 (4) 2019  

9166 
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تيثٌر القدرة اإلدارٌة فً إستدامة األرباح المحاسبٌة  09
بالتطبٌق على عٌنة من شركات القطاع الصناعً  –

 المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة .
 
 

مجلييييية المعهيييييد العيييييالً للدراسيييييات 
 عيييدد خييياص –المحاسيييبٌة والمالٌييية 

لوقيائع المييؤتمر العلمييً الييدولً األول 
0-1/9169   

9169 

استعمال المعلومات المحاسبٌة على وفق نموذج  07
Demerjian.et al قٌاس كفاأة الشركات ل

 الصناعٌة المدرجة فً سوق العراق لألوراق المالٌة 

مقيييدم إليييى مجلييية العليييوم االقتصيييادٌة 
قبيول نشير فيً  -  بغيداد –واإلدارٌية 
90/6/9166 . 

9166 

رسات إدارة تيثٌر حوكمة الشركات فً الحد من مما 44
 األرباح

للعلييييييوم اإلدارٌيييييية مجليييييية تكرٌييييييت 
أٌلييييول  – 03العييييدد  –قتصييييادٌة الوا

9166 

9166 

00 Corporate Governance And real earnings 

management: International comparison. 
 مقبول للنشر فً مجلة أجنبٌة 

Academy of strategic 
Management Journal  

18/1/2019 

9166 

 
 سعا: عروٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة .تا 

   المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة – مجلة دراسات محاسبٌة ومالٌة / عرو استشاري           
 .عرو هٌئة تحرٌر  –جامعة بغداد  –مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة            

 
 ات التقدٌر.و شهاد الجوائز كتب الشكر , عاشراً:  

كتاب الشكر أو الجائزة  ت
 أو شهادة التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 6660/ 96/6فً /011 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 6

 6660/ 9/ 96/ فً 0166 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 9

 60/69/6660 دوة حسابات الكلفن -وزارة اإلسكان والتعمٌر كتاب شكر وتقدٌر 7

 6669/ 69/  91فً  139 وزارٌةامتحانات  –وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  كتاب شكر وتقدٌر 0

 6666/ 61/  3فً  0011 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 0

 9110/  69/  99فً  700 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 1

دائيييرة الشيييؤون الفنٌييية  –دٌيييوان الرقابييية المالٌييية  كتاب شكر وتقدٌر 3
 والدراسات

 9110/  69/  99فً 3690

 9113/  61/  76فً 7713 واالقتصاد اإلدارةكلٌة  –جامعة البصرة  كتاب شكر وتقدٌر 9

 9113/  69/ 0فً  77010 لجنة الحوكمة –وزارة الصناعة والمعادن  كتاب شكر وتقدٌر 6

 9113/  7/  9فً  9170 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 61

 61/7/9119فً  6139 بغداد –واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 66

 .99/6/9119فً  0633 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 69

 66/9/9119فً  7079 بغداد -اد واالقتص اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 67

 90/1/9116فً  7110 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 60

 9/7/9116/ فً  9799 دائرة الشؤون االدارٌة والمالٌة –دٌوان الرقابة المالٌة  كتاب شكر وتقدٌر 60

 9/3/9116فً  0936 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 61

 93/1/9161فً  0039 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 63

 91/3/9161فً  0766 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر  69

 0/1/9166فً  3997 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 66

تهنئة من السٌد رئٌس  91
 الجامعة

 76/6/9166فً  011 أمانة مجلس الجامعة جامعة بغداد /

 9/7/9166فً  6930 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 96

عمادة المعهد العالً للدراسات المحاسيبٌة والمالٌية  شهادة تقدٌرٌة  99
 اركة فً المؤتمر العلمً األول عن المش –

9-6/7/9166 
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 76/61/9166فً  69697 بغداد -االقتصاد و اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر 97

 69/61/9166فً  6313 بغداد -واالقتصاد  اإلدارةكلٌة  كتاب شكر وتقدٌر  90

تهنئة من السٌد معالً  90
الوزٌر عن مرتبة 

 االستاذٌة

 60/7/9166/فً 100 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 شهادة شكر وتقدٌر  91
 

 اإلدارةرٌة/ كلٌييييييية عميييييييادة الجامعييييييية المستنصييييييي
عيين المشيياركة فييً المييؤتمر العلمييً  –واالقتصيياد 

 الثانً عشر / بحث غسٌل االموال

 
61-63/0/9169 

 اإلدارةعميييييييادة الجامعييييييية المستنصيييييييرٌة/ كلٌييييييية  شهادة شكر وتقدٌر 93
عيين المشيياركة فييً المييؤتمر العلمييً  –واالقتصيياد 

 الثانً عشر / بحث الحوكمة

61-63/0/9169 

فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً  66790أ.م/ بغداد -واالقتصاد  اإلدارةعمادة كلٌة  ٌرشكر وتقد 99
66/66/9169 

 69/1/9167فً  0616م ع /  بغداد -واإلقتصاد  اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر  96

 9167 مالٌزٌا  –مركز بحوث النقل / جامعة ماالٌا  شهادة تقدٌرٌة   71

76 
 

اركة فيييً الميييؤتمر دٌيييوان الرقابييية المالٌييية / المشييي شهادة تقدٌرٌة 
/ 69/9167/ 0-0العلميييً الثيييانً لليييدٌوان للميييدة 

 باحثة

9167 

االمتحيان  –بغيداد  –واالقتصياد  اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر  79
 التنافسً

 6/9/9160فً  6006أ.م/ 

دائييييرة  –وزارة التعلييييٌم العييييالً والبحييييث العلمييييً  شكر وتقدٌر  79
تحداث عييين رئاسييية لجنييية اسييي –البحيييث والتطيييوٌر 

 جامعة القادسٌة  –دراسة ماجستٌر محاسبة 

 61/6/9160فً  0/9161 ت ب

 –المعهيييد العيييالً للدراسيييات المحاسيييبٌة والمالٌييية  شكر وتقدٌر  77
 محاررة عن الحوكمة

 69/69/9160فً  9667

 –بغيييييييداد  –واالقتصييييييياد  اإلدارةعميييييييادة كلٌييييييية  شكر وتقدٌر 70
 9160-9167االمتحانات النهائٌة /

 3/6/9160ً ف 609

االمتحانييات  -وزارةالتعلييٌم العييالً والبحييث العلمييً شكر وتقدٌر 70
 9160-9167النهائٌة /

 91/6/9160فً  910ج ت /

لجنييية  – بغيييداد –واالقتصييياد  اإلدارةعميييادة كلٌييية  شكر وتقدٌر  71
 اإلستالل

 60/0/9160فً  7066م.ع 

لجنييية  – بغيييداد –واالقتصييياد  اإلدارةعميييادة كلٌييية  شكر وتقدٌر 73
 اإلستالل

 67/9/9160فً  1979م.ع 

لجنييية  – بغيييداد –واالقتصييياد  اإلدارةعميييادة كلٌييية  شكر وتقدٌر 79
 إمتحانٌة

 76/9/9160فً  0917م.ع 

امتحييان  – بغييداد –واالقتصيياد  اإلدارةعمييادة كلٌيية  شكر وتقدٌر  76
 تنافسً

 60/6/9160فً  3106م.ع 

 61/66/9160فً  366 امتحان كفاأة –م الجامعةمدٌنة العلعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر 01

لجنييية  – بغيييداد –واالقتصييياد  اإلدارةعميييادة كلٌييية  شكر وتقدٌر 06
 امتحانٌة

فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً  61699أ.م 
97/66/9160 

فييييييييييييييييييييييييييييييييييييً  66111م.ع/  لجنة تقٌٌم األداأ – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر  09
90/69/9160 

مشييياركة فيييً الميييؤتمر  –الً عميييادة المعهيييد العييي شكر وتقدٌر  07
 الطالبً

 9161نٌسان / 

 99/0/9161فً  9906م.ع / تقٌٌم األداأ – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر 00

 61/0/9161فً  9191م.ع/ بوسترات علمٌة – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر 00

 66/1/9161فً  9090م.ع/ جنة استالل ل – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر 01

 76/9/9161فً  7090م.ع/ لجنة امتحانٌة – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر 03



 

 

 

 

11 

 61/61/9161فً  0103أ.م/ امتحان تنافسً – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر 09

 0/6/9163فً  67م.ع/ جتحدٌث مناه – واالقتصاد اإلدارةعمادة كلٌة  شكر وتقدٌر  06

 6/9/9163فً  617 القادسٌة /مناقشة –عمادة كلٌة اإلدارة واالقتصاد  شكر وتقدٌر 01

 6/0/9163فً  9119م.ع/ إستمارة التصنٌف –عمادة كلٌة اإلدارة واالقتصاد  شكر وتقدٌر 06

 67/0/9163-69 جامعة نوروز –عمادة كلٌة اإلدارة واالقتصاد  شهادة تقدٌرٌة 09

مشيياركة  – بغييداد -واالقتصيياد  اإلدارةعمييادة كلٌيية  شكر وتقدٌر 07
 فً مؤتمر

 7/0/9163فً  9690م.ع/

تشييخٌص  – بغيداد -واالقتصيياد  اإلدارةعميادة كلٌية  شكر وتقدٌر 00
 حالة

 3/1/9163فً  7099م.ع/

لجنيييية  – بغيييداد -واالقتصيييياد  اإلدارةعميييادة كلٌييية  شكر وتقدٌر 00
 ترقٌات

 91/1/9163فً  7199م.ع/

شكر وتقدٌر وشهادات   56
 تقدٌرٌة 

  9166-9169 صادرة عن الكثٌر من الجهات الرسمٌة .

 
 
 
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 9ط 9160 – 6ط 9169 كتاب المحاسبة المالٌة المتقدمة  6

 6ط 9163 كتاب المحاسبة الحكومٌة   9

 
 ات .ــاللغثانً عشر : 


