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 الوظائف التي شغلها 

 املالحظات تاريخ اشغاهلا  الوظيفة  ت

  2010- 1996للفرتة  ديوان الرقابة املالية االحتادي 1

  حلد االن – 2020للفرتة من  رئيس قسم احملاسبة  2

   2022 وكيل السيد عميد الكلية  3

    

 

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة املؤهل العلمي

 بكالوريوس

 

 2001-2000 االدارة واالقتصاد جامعة القادسية 

    املاجستري

 الدكتوراه

 

 2009 املعهد العالي للدراسات احملاسبية واملالية جامعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 االلقاب العلمية

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 -- مدرس مساعد 1

 2/6/2010 مدرس 2

 2/6/2013 استاذ مساعد 3

 2/6/2018 استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 و الكتب المنهجية  المترجمة الكتب المؤلفة أو

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2014 التدقيق والرقابة / تأليف /كتاب منهجي 1

 2018 التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية/ تأليف/كتاب منهجي 2

3   

 

 :عدد الرسائل واالطاريح التي أشرف عليها

 العدد االشراف  ت

 - دبلوم عالي 1

 18  ماجستير  2

  - دكتوراه 3

 

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت

 عضو هيئة التحرير يف جملة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية 1

. 

 

 2018-2016 دائمية 

عضو اللجان االمتحانية للدراسات العليا يف كلية االدارة  2

 واالقتصاد.

 2016-2015 دائمية

عضو  ورئيس اللجان االمتحانية للدراسات االولية يف كلية االدارة  3

 واالقتصاد.

 2022-2011 دائمية 

رئيس اللجان التدقيقية  االمتحانية للدراسات االولية يف كلية  4

 االدارة واالقتصاد.

 2022-2018 دائمية

يف  ترأس وشارك عضوية عدد من اللجان التدقيقية والتحقيقية 5

 اجلامعة والكلية.

 

 2022-2011 مؤقتة

 2022  جامعة الكوفة -رئيس جلنة وزارية استحداث دراسة دكتوراه 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها و ورش العمل  العلميةوالندوات المؤتمرات 

نوع  االنعقادمكان  السنــة  العنوان  ت

) املشاركة 

 –حضور 

 مشاركة ( 

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

 مشاركة  االدارة واالقتصاد جامعة القادسية 2011 املؤمتر الثاني كلية االدارة واالقتصاد  1

 مشاركة االدارة واالقتصاد جامعة القادسية 2013 الثالث كلية االدارة واالقتصاد راملؤمت 2

نقابة  -املؤمتر احملاسيب العربي الثاني 3

 احملاسبني واملدققني

 مشاركة للمحاسبني القانونينياملعهد العربي  2015

 مشاركة االدارة واالقتصاد جامعة القادسية 2022الى  2010للفترة من  ندوه علمية وورش عمل  40اكثر من 9 4

 -معايري احملاسبة والتدقيق الدولية 5

 ورشة عمل

 مشاركة عمان -االردن 2014

 مشاركة العراق  2021 مؤمتر جامعة القادسية 6

 مشاركة العراق  2022 املؤمتر الدولي لكلية االدارة واالفتصاد  7

 

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

 حبث علمي لغرض النشر جملالت اجنبية وحملية 60تقويم اكثر من  تقويم احباث علمية  

 من الرسائل واالطاريح العلمية 40تقويم اكثر من   تقويم علمي للرسائل واالطاريح 

 جلنة مناقشة. 25رئاسة وعضوية اكثر من  مناقشات للرسائل والطاريح 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة او شهادة التقدير ت

 -2015جائزة نيسا العالمية ألفضل بحث علمي عراقي لعام  1

 جائزة العلوم االنسانية واالجتماعية. 

 2016 شبكة العلماء العراقيين في الخارج

احتفالية يوم جامعة  -جائزة كأحد افضل مؤلفي الكتب 2

 القادسية في الذكرى الثانية والثالثون لتأسيس الجامعة.

 2019 رئاسة جامعة القادسية 

 2012 رئاسة جامعة القادسية   .  29/12/2012في 19047كتاب شكر وتقدير . ذي العدد  3

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة  شكر وتقدير.17/2/2013في 84كتاب ذي العدد  4

 القادسية.

2013 

كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة  شكر وتقدير 30/1/2012في42كتاب ذي العدد  5

 القادسية.

2012 

 2013 جامعة الكوفة -كلية اإلدارة واالقتصاد .   12/5/2013شكر وتقدير في  6

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة  شكر وتقدير11/2014/ 9في912 كتاب ذي العدد  7

 القادسية.

2014 

كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة  شكر وتقدير 1/2016/ 17في79 كتاب ذي العدد  8

 القادسية.

2016 

جامعة بغداد/ المعهد العالي  شكر وتقدير 11/5/2016في987 كتاب ذي العدد  9

 للدراسات المحاسبية والمالية

2016 

جامعة -كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير. 12/2016/ 15في2338 كتاب ذي العدد  10

 القادسية

2016 

المعهد العالي جامعة بغداد/  شكر وتقدير. 27/3/2016في688 كتاب ذي العدد  11

 للدراسات المحاسبية والمالية

2016 

جامعة -كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 11/2017/ 2في555 كتاب ذي العدد  12

 القادسية

2017 

 2018 كلية التراث الجامعة  شكر وتقدير2018/ 10/ 15في2526 كتاب ذي العدد  13

جامعة -كلية اإلدارة واالقتصاد وتقديرشكر 2018/ 12/  12في2072 كتاب ذي العدد  14

 القادسية

2018 

جامعة -كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 12/2018/ 26في 2167 كتاب ذي العدد  15

 القادسية

2018 

جامعة -كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 1/2019/ 8في 30 كتاب ذي العدد  16

 القادسية

2019 

 2019 جامعة واسط-كلية اإلدارة واالقتصاد شكر وتقدير 6/2019/ 30في 139 كتاب ذي العدد  18

السيد وزير التعليم العالي والبحث  عدد من الكتب شكر والتقدير  19

 العلمي

2020-2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

     البحوث العلمية 

سنة  اسم البحث ت

 النشر

   البحوث المنشورة في مجالت عالمية رصينة: 

1.  THE NEED TO ACCOUNTING AND JUDICIAL AUDITING AND 

THE EXPECTED EFFECTS OF THEIR APPLICATION ON THE 

DETECTION OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE 

IRREGULARITIES. Journal Name: Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal.  

2018 

2.  THE IMPACT OF THE APPLICATION OF THE GOVERNANCE 

MECHANISMS ON THE EFFICIENCY OF THE AUDIT 

PERFORMANCE AND THE LEVEL OF DISCLOSURE IN THE 

FINANCIAL REPORTS: AN APPLIED STUDY TO A SAMPLE 

OF COMPANIES LISTED IN THE IRAQI STOCK EXCHANGE. 

Journal Name: Academy of Accounting and Financial Studies 

Journal.  

2018 

3.  THE IMPLICATIONS OF INTERNAL AND EXTERNAL 

AUDITING INTEGRATION ON THE AUDITING 

PERFORMANCE AND ITS IMPACT ON THE EXPECTATION 

GAP: AN EXPLORATORY STUDY IN THE IRAQI 

ENVIRONMENT.   Journal Name: Academy of Accounting and 

Financial Studies Journal.  

2018 

4.  The Role of Accounting Auditing in Activating the Control on 

Earnings Management and Identifying Its Reverse Effects: An 

Applied Study to a Sample of Iraqi Companies.  Journal Name: 

Academy of Accounting and Financial Studies Journal.  

2018 

5.  The  Impact  of  Supply  Chain Management Audit Quality in 

Reducing the Creative Accounting Practices and Activating    

External Investments (An Applied Study to the Iraqi Stock 

Exchange) . Journal Name: International Journal of Supply Chain 

Management. 

2019 

6.  The  Reality  of  Gap  between Fundamentals of Accounting 

Education and the Requirements of Accounting Market Based on  

the  Supply  Chain  Strategy  Requirements  (A  Field  Study  of  a  

Sample  of  Iraqi Universities). Journal Name: International Journal 

of Supply Chain Management. 

 

2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    :العربية العلمية البحوث المنشورة في المجالت

العالقة بين التحفظ المحاسبي والقيمة المالءمة للمعلومات المحاسبية وانعكاسها على جودة االبالغ  .7

المالي في القوائم المالية/ )دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق 

 المغرب. -لألوراق المالية(. المجلة الدولية لإلبداع والدراسات التطبيقية

2017 

االفصاح المحاسبي في التقارير المالية في ظل التوافق بين معايير المحاسبية الدولية والمحلية واثرة  .8

  جامعة النيلين. -على جذب االستثمار. مجلة كلية العلوم االدارية

 

 

 

 

 

2017 

  البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحلية: 

مجلة دراسات محاسبة  -االفصاح والشفافية بالتقارير الماليةدور مراقب الحسابات في تعزيز  .9

 ومالية/جامعة بغداد.

2010 

بحث  -مدى استخدام اإلجراءات التحليلية في التدقيق ودورها في اكتشاف التظليل في القوائم المالية  . 10

 جامعة القادسية. -منشور في مجلة كلية االدارة واالقتصاد

2011 

نات المحاسبية عن األداء البيئي وأثرة في حماية البيئة ووقايتها من التلوث. بحث منشور تحليل البيا . 11

 جامعة القادسية . -في مجلة كلية االدارة واالقتصاد

 

2011 

)دراسة تحليلية للبيانات  .العالقة الجدلية بين متطلبات االفصاح وقيود السرية المهنية  في مهنة التدقيق .12

المؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة  المالية و تقارير مراقبي الحسابات للشركة العراقية إلنتاج البذور (

 جامعة القادسية.-واالقتصاد

 

2011 

مخاطر التدقيق وأثرها على جودة األداء ومصداقية النتائج ) دراسة تطبيقية في الشركة العامة  . 13

 مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية.  -يزات الزراعية ( للتجه

 

2011 

 الشركات في عينة من  ميدانية)دراسة  المالية البيانات موثوقية علىوأثرها  اإلبداعية المحاسبة أساليب .14

 الكوفة .جامعة  -كلية اإلدارة واالقتصاد–مجلة الغري للعلوم اإلدارية واالقتصادية  العراقية( العامة

 

2012 

التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في إطار عناصر البيئة  التقنية الحديثة وآثرها على جودة  . 15

  مجلة المثنى للعلوم اإلدارية واالقتصادية.المحاسبية /)دراسة ميدانية( وموثوقية المعلومات

 

2012 

أهمية توافق معايير المحاسبة المحلية مع المعايير الدولية ومدى جاهزية البيئة العراقية    . 16

 جامعة القادسية . -مجلة كلية االدارة واالقتصاد -للتطبيق/دراسة مقارنة 

 

2015 

) دراسة في العراق ومدى انسجامه مع معايير التعليم المحاسبي الدولية     واقع التعليم المحاسبي  . 17

 مجلة المثنى للعلوم اإلدارية  واالقتصادية. - لعينة من الجامعات العراقية( تطبيقية

 

2015 

أثر االنسجام بين معايير المحاسبة المحلية والدولية على استقطاب االستثمارات للبيئة العراقية) دراسة  . 18

 والمدققين/ المركز العام.نقابة المحاسبين  -الثاني -مقارنة( / المؤتمر المحاسبي العربي

2015 

 لعينة تطبيقية دراسة.)منها الحد وسبل المحاسبية األرباح إدارة لممارسات اإلدارة تبني ووسائل دوافع . 19

 واالقتصادية.  اإلدارية للعلوم المثنى مجلة -( العراقية الشركات من

 

2016 

مجلة القادسية  -(مقارنة دراسة)والتطبيق  التوافق متطلبات -العراقية والبيئة الدولي المحاسبي التدقيق . 20

 للعلوم االدارية واالقتصادية.

 

2016 

  اإلدارية للعلوم المثنى مجلة -في الشركات المساهمة العراقيةالتحفظ المحاسبي  قياس مستوى ممارسة . 21

 واالقتصادية.

 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

في ترشيد قرارات االستثمار) دراسة ميدانية في سوق  االفصاح المحاسبي في التقارير المالية ودورة . 22

 العراق لألوراق المالية. مجلة القادسية للعلوم االدارية واالقتصادية.

 

2017 

مخاطر التدقيق واثرها على رأي مراقب الحسابات ومصداقية نتائج التدقيق وسبل الحد منها )دراسة  . 23

 تطبيقية(.مجلة جامعة كربالء العلمية.

 

2018 

 دراسة) واالداري المالي الفساد ومكافحة المخالفات وقف مجال في المالية الرقابة دور وتقييم تحليل . 24

 مجلة كلية الكوت. -( تطبيقية

 

2018 

25  

 2022 - 2019بحث منشور في مجالت عالمية ومحلية للقترة من  12اكثر من 

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 بكالوريوس ماجستري  املادة  ت

    حماسبة إدارية 1

    نظرية حماسبية  2

    تدقيق ورقابة  3

    حماسبة تكاليف  4

    حماسبة مالية متقدمة  5

    حماسبة حكومية  6

    معايري تدقيق دولية  7

    تدقيق ورقابة 8

    نظم معلومات حماسبية 9

 

 

 

 

 

 

 


