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 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 0887 ادارة وااللتصاد بغداد

 1110 ادارة وااللتصاد بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 1114 االدارة وااللتصاد بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 / لحد االن1111 بغداد كلية االدارة وااللتصاد 0

 1104-1112  كلية الرافدين الجامعة 1

3    

4    

5    

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 8181 -8118 جامعة بغداد-كلٌة االدارة وااللتصاد رئٌس لسم المحاسبة 1

العلوم المالٌة  رئٌس لسم 8

 والمصرفٌة

 الى االن – 8181 جامعة بغداد-كلٌة االدارة وااللتصاد

3    

4    

5    

6    



 رابعاً : الممررات الدراسية التى لمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة المســـم ت

 1113 كلفة محاسبة 0

 1114 تحليل مالي محاسبة 1

 1115 كلفة ادارة االعمال 2

 1112 مبادى محاسبة ادارة عامة 3

 1101 محاسبة حكومية ادارة عامة 4

 1118 كلفة محاسبة 5

 1101 كلفة محاسبة 6

 1100 كلفة محاسبة  7

 كلفة الى االن 8

 

1106 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالمس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

تحلٌل تكالٌف الجودة باالعتماد  1
على اعاده هندسة العملٌات 

 الكتساب المٌزة التنافسٌة 

 

 

 

 

 

 8114 محاسبة / ماجستٌر

فاعلٌة التدلٌك الداخلً فً ظل  8
 حوكمة الشركات

 8114 محاسب لانونً

دور الحوكمة فً تموٌٌم االداء  3
 االجتماعً

 8115 محاسب لانونً



تصمٌٌم نظام محاسبة التكالٌف  4
االلكترونً لشركة الخطوط 

 الجوٌة العرالٌة 

 8116 محاسبة / ماجستٌر

تموٌٌم االداء االجتماعً بأستخدام  5
 بطالة االداء المتوازن

 8116 محاسب لانونً

استعمال نظام التكالٌف الموجه  6
ربحٌة الزبون بالولت فً تحلٌل 

 التشغٌلةوانعكاسة على المرارات 

 8116 دكتوراة / محاسبة 

تكامل بطالة العالمات المتوازنة  7

( وانعكاسه TDABCوتمنية )

 على تخفيض التكاليف

    1107 ماجستير/محاسبة            

لياس التكاليف على اساس  8   
االنشطة الموجهة بالولت ودوره 
في تمويم االداء على وفك نظام 

 محاسبة المسؤولية

 1107 ماجستير/ محاسبة            

 

9 

تكامل تمنيتي التكلفة 
المستهدفة ومحاسبة 
استهالن الموارد لزيادة 
انتاجية الوحدة االلتصادية 

 في العراق
 

 1108 دكتوراة / محاسبة             

 

 التي شارن فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

نوع  أنعمادهامكان  السنــة  العنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمً  1

 العاشر

 بحث كلٌة الرافدٌن 8115

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة  8111 مؤتمر علمً 8
 والمالٌة

 بحث

ورلة  كلٌة االدارة وااللتصاد  8114 ندوة 3

 عمل



ورلة  كلٌة االدارة وااللتصاد 8115 ندوة 4

 عمل
 بحث جامعة كربالء 8116 علمًمؤتمر  5

 بحث جامعة كربالء 8117 مؤتمر علمً  6 

 بحث جامعة كربالء 8118 مؤتمر علمً 7  

 بحث جامعة جٌهان 8118 مؤتمر علمً 8   

 

 .  االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية ت

المشاركة كعضوة فً العدٌد من لجان منالشة بحوث  1
 الماجستٌر والدكتوراة 

الماء محاضرات على 
فً المركز  فٌنظالمو

 المعلوماتً للحاسبات

المشاركة كمحاضرة فً الدورات الخاصة بموظفً  8
الدولة التً تمٌمها المكتب االستشاري فً كلٌة 

 االدارة وااللتصاد

 

  فً كلٌة االدارة وااللتصادعضوة اللجنة العلمٌة  3

عضوة اللجنة االمتحانٌة فً كلٌة االدارة وااللتصاد  4
 ولسنوات عدٌدة

 

 

أو ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . تطوير التعليم



 السنة محل النشر أسم البحث ت

االطار الستراتيجي لتحليل الكلف  0

 المالئمة

 1114 الرافدينكلية 

تمويم االداء البيئي باستخدام بطالة  1

 االداء المتوازن

 1114 المستنصرية

تأثير مدخل الكلفة االستراتيجية على تحليل  2
 الكلف المالئمة ألراض المرارات التشغيلية

المعهد العالي للدراسات 
 المحاسبية والمالية 

1100 

تخفيض استعمال تمنية التكلفة المستهدفة في  3
 التكاليف

المعهد العالي للدراسات 
 المحاسبية والمالية

 

1102 

اثر لرارات التسعير في تنفيذ االستراجيات  4
 الوظيفة

 1103 كلية الرافدين

 وتكاليف العمليات هندسة اعادة تكامل 5
 الميزة لتحميك الشاملة الجودة

  التنافسية
 

 الكوت مجلة
 للعلوم

 االلتصادية
 واالدارية

 

1104 

 
 

دور حوكمة الشركات في تمويم االداء  6
 االجتماعي للوحدات االلتصادية

 العلوم مجلة
 االلتصادية
 واإلدارية

1106 

 التكاليف محاسبة نظام تصميم 7
 الجوية الخطوط لشركة االلكتروني

   العرالية

 العلوم مجلة
 االلتصادية
 واالدارية

1105 

استعمال تمنية التكاليف على اساس  8

( TDABCاالنشطة الموجهة بالولت )

دراسة  -ودورها في تخفيض التكاليف
تطبيمية في الشركاة العامة للصناعات 

 الكهربائية وااللكترونية/ الوزيرية

مجلة  كلية 
الرافدين الجامعة 

 للعلوم

1107 

      
11 

تكامل بطالة العالمات المتوازنة 

لتحميك الميزة   (TDABCوتمنية )

 التنافسية

مجلة العلوم 
االلتصادية 

 واإلدارية

1107 



دور التكامل بين تمنيتي التكلفة  11    
المستهدفة ومحاسبة استهالن 

الموارد في تخفيض التكاليف ودعم 
دراسة تحليلية  -الميزة التنافسية

الراء عينة من موظفي معمل سمنت 
 بابل

 
 

مجلة العلوم 
االلتصادية 

 واالدارية

1108 

     18 ENVIRONMENTAL QUALITY 
COSTS AND THEIR ROLE IN 

STRATEGIC DECISION MAKING: 
EVIDENCE FROM IRAQ 

International 
Review 

2018 

     13 The use of Resource 
Consumption Accounting 
and Balanced Scorecard 
Methods as an Integrated 

Framework  in Correcting 
the Economic Unit 
Performance: Applied Study 

Journal of 
Engineering 
and Applied 

Sciences 

1108 

14 Integrating the value chain 
and balanced scorecard to 
evaluate the overall 
performance of a tourism 
organization  

The African 
journal of 

hospitality 
,tourism and 

leisure 

2020 

تخفيض التكاليف باستخدام تمنيتي  15
التكلفة المستهدفة والتحسين 
المستمر في شركة الصناعات 
 الخفيفة

مجلة كلية التراث 
 الجامعة

1111 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     



 شهادات التمدير.و  عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التمدير

 السنة الجهة المانحة

 1118 عميد كلية االدارة وااللتصاد كتاب شكر 0

 1118 عميد كلية االدارة وااللتصاد كتاب شكر 1

 1101 عميد كلية االدارة وااللتصاد (كتا ب شكر 1) 2

 1100 وااللتصادعميد كلية االدارة  (كتا ب شكر1) 3

 1101 عميد كلية االدارة وااللتصاد (كتا ب شكر1) 4

 1103 عميد كلية االدارة وااللتصاد كتاب شكر 5

 1104 عميد كلية االدارة وااللتصاد كتاب شكر 6

 1104 رئيس مجلس محافظة بغداد كتاب شكر 7

 1105 عميد كلية االدارة وااللتصاد ( كتاب شكر1) 9

 1105 رئيس جامعة بغاد كتاب شكر 01

 1105 رئاسة الوزراء كتاب شكر 00

عميد كلية االدارة       ( كتاب شكر1) 01 
 وااللتصاد

1106 

عميد كلية االدارة      ( كتاب شكر3)  02

 وااللتصاد

1107 

عميد كلية االدارة      ( كتاب شكر2) 03

 وااللتصاد

1108 

 1111 وزير التعليم العالي ( كتاب شكر0) 04

 1111 رئيس جامعة بغداد ( كتاب شكر0) 05

 1110عميد كلية االدارة      ( كتاب شكر2) 06



 وااللتصاد

  

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشرا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

8   

3   

4   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       اللغة العربٌة        
            الكردٌة اللغة 
      اللغة االنكلٌزٌة 

   CD ملحوظة : ٌتم تسلٌم نسخة على  
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    2 

    3 

    4 

    5 
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    7 
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International Review 2018 
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Economic Unit Performance: Applied Study 
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  البحوث المنجزة -ثانٌاً:

االطار الستراتٌجً لتحلٌل الكلف المالئمة/ دراسة نظرٌة تحلٌلٌة فً المنظمات غٌر لها دلة  -1

 للربح.

 تأثٌر مدخل الكلفة االستراتٌجٌة على تحلٌل الكلف المالئمة الغراض المرارات التشغٌلٌة. -2

تموٌم االداء البٌئً للوحدات االلتصادٌة تصمٌم واختبارة متهجٌة ممترحة باستخدام بطالة  -3

 األداء المتوازن فً الشركة العامة للصناعات الكهربائٌة.

 جٌات الوظٌفٌة.اثر لرارات التسعٌر فً تنفٌذ الستراتٌ -4

 داخل وخارج الكلٌة 2011-2010جدول منالشات التً لام بها التدرٌسً لعام  -ثالثاً:

عن بحثة بعنوان انعكاس العاللة منالشة طالب المعهد العربً نظام عبد الخالك مصطفى  -1

 .19/8/2010بٌن التغٌر التنظٌمً والمرونة المالٌة على تمرٌر مرالب الحسابات فً ٌوم 

فً جامعة بغداد عن بحثها  29/7/2011طالبة الماجستٌر سعاد جاسم بتارٌخ  منالشة -2

 المرسوم الحضارٌة المرجعتة فً ظل كلفة مستهدفة.

منالشة طالب المعهد العربً للمحاسبٌن والمدلمٌن للطالب عبد هللا سلمان بتارٌخ  -3

 بعنوان تموٌم اداء المنظمات غٌر االمنة للربح. 1/12/2012

بعنوان هندسة المٌمة والكلفة  6/12/2011ب عدنان هاشم عٌسى بتارٌخ منالشة الطال -4

 المستهدفة واثرهما فً تخفٌض التكالٌف والتنسٌك لمٌزة التنافسٌة.



المسؤولٌة االخاللٌة بعنوان  5/5/2012منالشة الطالبة ناسن اسماعٌل علً بتارٌخ  -5

 صادٌة على االستمرار.والمهنٌة لمرالب الحسابات فً الكشف عن ممدرة الوحدات االلت

منالشة طالب المعهد العربً علً جالل رسول  عن بحثة بعنوان تطوٌر وتحدٌث لواعد  -6

 .7/5/2012السلون المهنً لالٌفاء بمتطلبات جودة اداء مرالبً الحسابات بتارٌخ  

 -جدول بالمفردات لمادة محاسبة الكلفة المتمدمة ممسمة على فصلٌن : -رابعاً:

 تطور االسالٌب الرلابٌة الفصل االول :

 مفهوم الرلابة ومضمونها. -االسبوع االول

 ممومات الرلابة. –االسبوع الثانً 

 االسالٌب الرلابٌة المستخدمة فً تمٌم االداء. –االسبوع الثالث 

 مفهوم الموازنة الثابتة والموازنة المرنة. –االسبوع الرابع 

 خطوات إعداد الموازنات المرنة. –االسبوع الخامس 

 تحدٌد مستوٌات الطالة. –االسبوع السادس 

 عناصر التكالٌفتحلٌل سلون  –االسبوع السابع 

 طرٌمة اعلى وادنى نشاط. -طرٌمة خارطة االنتشار ب –أ  –االسبوع الثامن 

 طرٌمة المربعات الصغرى. –االسبوع التاسع 

 لمرنة لأللسام اإلنتاجٌة.اعداد الموازنة ا -أ -االسبوع العاشر

 تمٌم االداء وتحدٌد االنحرافات لـــ ت غ م )انفاق،كفاءة،حجم( -ب                   

 اعداد الموازنة المرنة أللسام خدمات االنتاج. –االسبوع الحادي عشر 

 االمتحان الشهري –االسبوع الثانً عشر 

 ومعٌار التكلفة ومموماتها.مفهوم التكلفة المعٌارٌة  -أ –االسبوع الثالث عشر 

 اهمٌة التكلفة المعٌارٌة ودورها فً التخطٌطً والرلابة على التكالٌف. -ب                         

اعداد المعاٌٌر واختٌار المعٌار االعتٌادي كأساس إلعداد معاٌٌر كلفة  -أ -االسبوع الرابع عشر

 االنتاج.

 المعٌارٌة للمواد واالجور و ت ص غ م . تحدٌد التكلفة -ب                      



 االمتحان الشهري –االسبوع الخامس عشر 

 الفصل الثانً :تحلٌل االنحرافات وأسبابها

 ما هً االنحرافات وأنواعها. -االسبوع االول

 كمٌة )مزٌج،عائد( -سعر ب -تحلٌل االنحرافات المواد المباشرة  أ –االسبوع الثانً 

 تحلٌل انحرافات االجور المباشرة )معدل،اجر وكفاءة(. –االسبوع الثالث 

 تحلٌل انحرافات الـــ ت ص غ م . –االسبوع الرابع 

 )ثنائً )خاضع للرلابة، انحراف الحجم 

 .)ثالثً)صرف،كفاءة متغٌر،كفاءة ثابت،طالة عاطلة 

 االجراءات المحاسبٌة للموارد البشرٌة. –االسبوع الخامس 

 ءات المحاسبٌة لألجور المباشرة.االجرا –االسبوع السادس 

 االجراءات المحاسبٌة للـــــ ص غ م. –االسبوع السابع 

 المعالجة المحاسبٌة لالنحراف االسبوع الثامن

 تحمٌلها على حساب االربحاح والخسائر  -أ –االسبوع التاسع 

 التشغٌل.تحمٌلها على تكلفة المبٌعات ومخزون االنتاج التام وتحت  -ب                  

 االمتحان الشهري –العاشر االسبوع

 الربح.مفهوم واهمٌة تحلٌل مجمل  –االسبوع الحادي عشر 

 تحلٌل مجمل الربح فً ضوء بٌانات الفترة السابمة. –االسبوع الثانً عشر 

 تحلٌل مجمل الربح وفماً ألسلوب الموازنات والتكالٌف المعٌارٌة. –االسبوع الثالث عشر 

 االمتحان الشهري –الرابع عشر االسبوع

 )اختٌاري( االمتحان الشهري –االسبوع الخامس عشر 

 ادناه جدول بالندوات والمؤتمرات التً حضرتها  -خامساً :

 نوع المشاركة فترة انعمادها لاعة االنعماد الندوة او المؤتمرات ت

لاعة الحكٌم /  ندوة االسبوع االعالم الجامعً 1
 جامعة بغداد

 حضور 7/3/2012



كلٌة االدارة  للنظرٌة المحاسبٌةاالطار الفكري  2
 وااللتصاد

 حضور 3/4/2012

كلٌة االدارة  ندوة دبلوم الرلابة والتفتٌش 3
 وااللتصاد

 حضور 26/4/2012

 المؤتمر العلمً االول عن شعار 4
دور العلوم المحاسبٌة والمالٌة فً 

النهوض بوالع المؤسسات 
 االلتصادٌة 

 باحث 9/3/2011-8 جامعة بغداد

مؤتمر العلمً الممام فً كلٌة  5
 الرافدٌن / الجامعة

 باحث 9/2009/ كلٌة الرافدٌن

 

 


