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 ماجستير الشهادة

 مساعدمدرس  اللقب العلمي

 محاسبة االختصاص العام

 نظم معلومات محاسبية االختصاص الدقيق

  البحثية االهتمامات

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

 Impact of electronic data 2015 الماجستير

interchange to improve the 

efficiency of accounting 

transaction  

 الهند العثمانية

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 5/9/2018 اسبوعان الجامعة التقنية الجنوبية طرائق التدريس

 10/4/2019 اسبوع الكلية التقنية ذي قار دورة تدريبية

    

    

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 5/9/2019 7/2/2017 مسؤول الشعبة المالية
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 شاط البحثيلنا

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

اعتماد مؤشر الحيلة الضريبية في تفعيل دور النظام 

 الضريبي لدعم الموازنة 

 16/10/2017مجلة الكلية في 

تأثير ادارة االرباح على التحاسب الضريبي من وجه 

 نظر االدارة الضريبية

 14/4/2018مجلة الكلية في 

انعكاس ترشيد تكاليف االنتاج الناعي على تحسين 

 جودة المنتوج 

 9/12/2018االدارة واالقتصاد جامعة كربالء مجلة 

Balanced scorecard and its role in raising 

the financial performance of small and 

medium enterprises 

International journal of supply chain management  / 

2/8/2018 

Impact of fair value accounting, historical 

cost accounting and subprime mortgages 

on the global financial crisis  

Transylvanian review of administrative sciences L 

15/5/2019 

  

  

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 وزمانهمكانه  اسم النشاط
  

  

  

  

  

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

 اعداد حسابات ندوق التعليم العالي الكلية التقنية ذي قار 7/2/2017 شكر وتقدير

خارج اوقات انجاز اعمال اللجنة  قار ذي التقنية الكلية 6/7/2017 وتقدير شكر

 الدوام الرسمي

 انهاء اعمال اللجنة االمتحانية قار ذي التقنية الكلية 12/10/2017 شكر وتقدير 

 مشاركة في مؤتمر الكلية كلية الكتاب الجامعة 26/2/2018 شكر وتقدير 

 مشاركة في المؤتمر كلية التراث الجامعة 30/4/2018 شهادة تقديرية

 انجاز الحسابات الختامية الكلية التقنية ذي قار 4/3/2018 شكر وتقدير

 انجاز مأدبة طلبة االقسام الداخلية الكلية التقنية ذي قار  10/7/2019 شكر وتقدير 

اللجنة االمتحانية خارج اوقات  الكلية التقنية ذي قار 16/7/2019 شكر وتقدير

 الدوام الرسمي

 تكليف القسم بثالث موادر تدريس الكلية التقنية ذي قار  5/9/2018 شكر وتقدير

 انجاز االعمال الموكلة البينا الكلية التقنية ذي قار 15/11/2018 شكر وتقدير 

انجاز حسابات الختامية لصندوق  الكلية التقنية ذي قار 17/1/2019 شكر وتقدير

 التعليم العالي

للقوات المسلحة وحشدنا تبرع بالدم  الكلية التقنية ذي قار  11/12/2019 شكر وتقدير



 المقدس

 2018اعداد الحسابات الختامية  الكلية التقنية ذي قار  26/3/2018 شكر التقدير

 يوم التميز رئاسة الجامعة 2019 تثمين جهود

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد
 االولى Eمبادئ محاسبة 

 الثانية Eمحاسبة متوسطة 

 الثانية نظام محاسبي موحد

 الثالثة Eمحاسبة تكاليف 

 الثالثة E محاسبة شركات

 الثالثة محاسبة مؤسسات مالية

 الرابعة E محاسبة تكاليف متقدمة
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