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 كربالء 1/5/2092 :تاريخ امليالدمكان و 

 آسيا 19915925210=  زين 19219001110 الهاتف:

 الخبرات اإلدارية:

 إلدارة واالقتصاد ج. كربالءرئيس قسم املحاسبة/كلية ا  .2

 مقرر قسم املحاسبة/كلية اإلدارة واالقتصاد ج. كربالء  .1

 مدير قسم الشؤون اإلدارية/كلية اإلدارة واالقتصاد ج. كربالء   .0

 مدير وحدة التدقيق والرقابة الداخلية /كلية اإلدارة واالقتصاد ج. كربالء  .4

 مدير قسم التسجيل /كلية اإلدارة واالقتصاد ج. كربالء   .5

 النشاطات العلمية:

 الكتب للطباعة والتوزيع.دار  1124املحاسبة املالية املتوسطة  .2 الكتب املؤلفة

 دار نيبور للطباعة والنشر. 1124محاسبة املنشآت املالية  .1

 دار اليازوري للطباعة والنشر–1121إدارة تكاليف الجودة استراتيجيا  .0

البحوث 

والدراسات 

 العلمية

                             للتسعير في السياسات السعرية       منهج                            أثر تقنية التكلفة املستهدفة ك  . 2

                                           الفكري في تخفيض إجمالي كلف الجودة الشاملة.                     أثر استثمار رأس املال   . 1

                                  إلدارة أركةةةان تكةةةاليف الجودة الشةةةةةةةةةةةةةةةاملةةةة                 وإمكةةةانيةةةة تو يفهةةةا                         تقنيةةةة التكةةةاليف املسةةةةةةةةةةةةةتهةةةدفةةةة   . 0

                                                   لدعم امليزة التنافسية في الوحدات الصناعية العراقية.            استراتيجيا

  . ي                                                                        أثر الضغوطات التي يتعرض لها املدقق الداخلي في الحد من جودة التدقيق الداخل  . 4
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                                                                        اثر التحسةةةةةةةةةةةةةين املسةةةةةةةةةةةةةتمر لتكةةةةاليف دارة الجودة الشةةةةةةةةةةةةةةةةاملةةةةة في  ع ي  تنةةةةافسةةةةةةةةةةةةةيةةةةة الوحةةةةدات   . 5

            االقتصادية  

                                                                     رؤية شاملة إلدارة وتنظيم مدينة كربالء املقدسة كمدينة حضارية / ورقة عمل   . 0

ة املواد الدراسي

التي درسها في 

الدراسات 

 أألولية

     1124 /    1120 و      1120 /    1121  و       1121 /    1122                 املحاسبة أإلدارية:   . 2

  و       1121 /    1122 و      1122 /    1121 و      1121 /    1110                                محةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةة التكةةةةةةاليف األعوا  الةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة   . 1

1121    / 1120     

     1121 /    1110 و      1110 /    1112                                املحاسبة املتوسطة األعوا  الدراسية   . 0

     1122 /    1121                                        محاسبة باللغة اإلنكليزية األعوا  الدراسية   . 4

     1121 /    1122         طرق بحث:   . 5

املواد العلمية 

التي درسها في 

ألعلياالدراسات   

                                                                          املحةةاسةةةةةةةةةةةةةبةةة اإلداريةةة املتقةةدمةةة: دكتوراه علو  مةةاليةةة ومصةةةةةةةةةةةةةرفيةةة/ كليةةة اإلدارة واالقتصةةةةةةةةةةةةةةاد   . 2

             جامعة كربالء 

                                                                              املحاسةةةةةةةةةةةةةبة اإلدارية املتقدمة: املرحلة ال هائية/ املعهد العروي للمحاسةةةةةةةةةةةةةبين واملدققين فر    . 1

             النجف األشرف.

                         ة اإلدارة واالقتصاد جامعة                                                       املحاسبة املالية املتقدمة: ماجستير علو  مالية ومصرفية/ كلي  . 0

      كربالء

                                                                          املحاسبة اإلدارية املتقدمة: ماجستير محاسبة/ كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء  . 4

املؤتمرات 

 والندوات

-22 اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالءاملؤتمر العلمي الدولي الثاني/العلمي الخامس/ كلية  .2

 كلية اإلدارة واالقتصادجامعة كربالء/ 1121أيار /21

1122نيسان  20-22القادسية املؤتمر العلمي الثاني/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة  .1

 واالقتصادجامعة القادسية/ كلية اإلدارة  

جامعة 1122آذار  0-2 املحاسبية واملاليةاملؤتمر العلمي األول /املعهد العالي للدراسات  .0

 للدراسات املحاسبية واملاليةاملعهد العالي بغداد/ 

-21 اإلدارة واالقتصاد/جامعة كربالءاملؤتمر العلمي الدولي الثالث/العلمي السادس/ كلية  .4

 .واالقتصادجامعة كربالء/ كلية اإلدارة  1122أيار //22

-21 /جامعة كربالءاإلدارة واالقتصاداملؤتمر العلمي الدولي الرابع/العلمي السابع/ كلية  .5

 واالقتصادجامعة كربالء/ كلية اإلدارة  1121أيار //22

النشاطات 

واملشاركات 

 األخرى العلمية 

            ح الدكتوراه ي                                      مناقشة العديد من رسائل املاجستير وأطار   . 2

  .                                          العديد من رسائل املاجستير وأطاريح الدكتوراه    يم    تقو   . 1

 .العملية إلى مرتبة مدرس وأستاذ مساعد معامالت الترقيةيم العديد قو ت .0

  ملجالت: البحوث للمجالت العلميةعدد كبير من يم قو ت .4

 كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالءمجلة العلو  اإلدارية واالقتصادية  .أ

 جامعة كربالء-مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد .ب

جامعة -املحاسبيةاملعهد العالي للدراسات –مجلة دراسات محاسبية ومالية  .ج

 بغداد



            جامعة املثنى -                    كلية اإلدارة واالقتصاد -                                     مجلة املثنى للعلو  اإلدارية واالقتصادية   . د

                           لعديد من الدورات التدريبية                                   العديد من املحاضرات في تخصص املحاسبة        إلقاء  . 5

                                                                  دراسات الجدوى االقتصادية ضمن املكتب االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد       إعداد     . 0

                                                                       لجنة وزارية املكلفة بتدقيق ملف فتح دراسة املحاسبة في كلية األسراء الجامعة      عضوية   . 9

                                       العديد من اللجان في رئاسة جامعة كربالء.      عضوية     . 2

      جامعة  -                                                        للعديد من اللجان املؤقتة والدائمة في كلية اإلدارة واالقتصةةةةةةةةةةاد   ة سةةةةةةةةةة          عضةةةةةةةةةةوية ورئا  . 0

       كربالء.

        العالي.                                   ( شكر وتقدير من السيد وزير التعليم  0 )  . 2 التشكرات

                                    ( شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة. 5 )  . 1

                                                        (  شكرات من السيد عميد كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة كربالء 1 2        أكثر من)  . 0

 
 


