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  00964- 7803200391و  7703033319-00964هاتف خلوي          
 tjajawy@yahoo.commail : -eبرٌد الكترونً :                           

 -343210 هاتف ارضً : 52681دار رقم  –سٌف سعد  –الدائم : كربالء  عنوان السكن
0096432 

 ثانٌا: الشهادات العلمٌة
 العراق –بغداد  –الجامعة المستنارٌة -2000  –دكتوراه فلسفة فً المحاسبة  -1

الدولً  وانعكاساته على عنوان االطروحة: االبعاد السٌاسٌة واالقتاادٌة للتوافق المحاسبً 
                            الوطنٌة    البٌئة

        جامعة البحرٌن–عنوانه : قسم المحاسبة   -  : االستاذ الدكتور رٌاض العبدهللاالمشرف 
 العراق –جامعة بغداد  -1989–ماجستٌر محاسبة  -2

 عنوان الرسالة: محاسبة التضخم ومعالجة االثار التضخمٌة على القوائم المالٌة             
 الٌمن -عنوانه : جامعة االحقاف  - المشرف : االستاذ الدكتور ناجً السعدون              

 العراق - جامعة الموال– 1978 –بكلورٌوس محاسبة  -3

 ثالثا: الخبرة االكادٌمٌة
  بابل -المعهد التقنً  –هٌئة التعلٌم التقنً  –قسم المحاسبة  –: مدرس  1991 – 1978

 العراق – العلمً وزارة التعلٌم العالً والبحث                           
 بابل -المعهد التقنً  –هٌئة التعلٌم التقنً  ––قسم المحاسبة  –استاذ مساعد : 2002 – 1991

 العراق  -العلمً  وزارة التعلٌم العالً والبحث                           
 –العلوم االدارٌة والمالٌة كلٌة –قسم المحاسبة  –: استاذ مشارك  2006 – 2002

 االردن –عمان  -جامعة االسراء                                  
 –كربالء  جامعة  كلٌة االدارة واالقتااد  – المحاسبةقسم  -: استاذ مساعد   2008 – 2006
 العراق –كربالء 
كربالء  جامعة  –قتااد كلٌة االدارة واال –رئٌس قسم المحاسبة  –االن :استاذ المحاسبة  – 2008

 العراق –

 رابعا: الخبرة العملٌة
 العراق –بابل  –المعهد التقنً  -: مدٌر المكتبة  1981 – 1980
 العراق –بابل  –المعهد التقنً  -: مدٌر المالٌة  1982 – 1981
 العراق –بابل  –المعهد التقنً  -: مقرر قسم المحاسبة  1993 – 1991
 العراق –بابل  –المعهد التقنً  – قسم المحاسبة:   رئٌس 1997 - 1993
كلٌة العلوم االدارٌة  –  - : مسئول مشروع ضمان الجودة فً قسم المحاسبة 2006 - 2005
: وقد حال القسم على المرتبة االولى على الجامعات  االردن –عمان  -جامعة االسراء–والمالٌة

 االردنٌة الخااة بضمان الجودة
كربالء  جامعة  –كلٌة االدارة واالقتااد  – رئٌس قسم المحاسبة –اذ المحاسبة االن :است – 2008

 العراق –
 االستاذ االول على جامعة كربالء – 2012
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 خامسا : المواد التً تم تدرٌسها
 فً البكلورٌوس-1

 العراق -المعهد التقنً /بابل:     مباديء المحاسبة                         
 =      =       =       = :   المحاسبة المتوسطة                       

 =      =      =       = : النظام المحاسبً الموحد                      
 =        =     =      =   :    محاسبة الشركات                         

 االردن -ة االسراء جامع   :                                                 
 العراق –النجف –جامعة الكوفة  :        نظرٌة محاسبٌة                       

 العراق –القادسٌة  –جامعة القادسٌة :                                                 
 االردن –جامعة االسراء :                                                 

 االردن -جامعة االسراء  :              تحلٌل مالً                      
 العراق –النجف  –جامعة الكوفة  :         محاسبة ضرٌبٌة                     

 العراق –القادسٌة  –جامعة القادسٌة :                                                 
 العراق –النجف  –جامعة الكوفة  :       متوسطة المحاسبة ال                  

 العراق –القادسٌة  –جامعة القادسٌة :                                              
 فً الماجستٌر -2

الجامعة -دراسات جدوى اقتاادٌة    –  نظم المعلومات المحاسبٌة                    
 2002المستنارٌة

 2009و 2008جامعة الكوفة  –نظرٌة محاسبٌة  –نظم المعلومات المحاسبٌة                    
 فً الدكتوراه-3

 2002الجامعة المستنارٌة –حلقة بحث علمً  – -محاسبة دولٌة                    
                 2002العراق     -بغداد  –المعهد العربً للمحاسبة والتدقٌق نظرٌة محاسبٌة :  

 2002العراق –بغداد  –المعهد العالً للعلوم المالٌة والمحاسبٌة جً : ممتحن خار
 2008/2009جامعة الكوفة  –قسم المحاسبة  نظم المعلومات المحاسبٌة  

         : 2008/2009 جامعة الكوفة –قسم المحاسبة نظرٌة محاسبٌة :      
        

 سادسا : االشراف على طلبة الماجستٌر والدكتوراه
–للطالب محسن بابقً احمد –اعتماد مراقب الحسابات على عناار الرقابة الداخلٌة  مدى -1

 2001الجامعة المستنارٌة 
 2002الجامعة المستنارٌة  –للطالب عقٌل حبٌب –دراسة مٌدانٌة –تمهٌد الدخل  -2
المعهد العربً للمحاسبة والتدقٌق  –للطالب لؤي توفٌق  –المحاسبة عن الموارد البشرٌة  -3

2002 
المعهد  –للطالب ماطفى عباس  –تحلٌل العوامل المؤثرة فً تأخٌر اادار القوائم المالٌة -4

 2002العربً للمحاسبة والتدقٌق 
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المعهد العالً  –للطالب فؤاد عباس  –تقوٌم فاعلٌة نظم المعلومات المحاسبٌة  -5
 2009جامعة بغداد  –للدراسات المالٌة والمحاسبٌة 

المعهد العالً للدراسات المالٌة  -للطالب سالم عواد  –قٌود القٌاس المحاسبً  -5
 2009جامعة بغداد –والمحاسبٌة 

للطالبة  –فً تقوٌم الماارف التجارٌة العراقٌة   SWOTتوظٌف التحلٌل االستراتٌجً  -6
 جامعة الكوفة . –سكنة سوادي 

 

 سابعا: مناقشة رسائل الماجستٌر
 –للطالبة سوزان احمد سعٌد  –لخام الضرٌبً النظرٌة العامة للتكالٌف ودورها فً تحدٌد ا -1

 17/2/2001 العراق -الموال  – جامعة الموال
 الجامعة المستنارٌة –للطالبة ابتهاج اسماعٌل ٌعقوب  –البعد الساٌكولوجً لتخطٌط الموازنة  -2

 2001 العراق -بغداد  –
الجامعة –للطالب عباس نوار كحٌط  –العوامل المؤثرة فً تظور المحاسبة االدارٌة  -3

 2002العراق -بغداد  – المستنارٌة
الجامعة –للطالب ٌوسف عبدة الربعً  –مخاطر التدقٌق واثرها فً ماداقٌة النتائج -4

 2002العراق -بغداد  -المستنارٌة 
 -اربد–جامعة الٌرموك  –للطالب احمد القواسمً –محددات تاخٌر تقرٌر مراقب الحسابات  -5

 2004االردن 
جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا  –للطالب طالل السهٌل  –الرقابة الداخلٌة قٌاس فاعلٌة عناار  -6

 2007االردن –
 

 ثامنا: مناقشة اطارٌح الدكتوراه
 -الموال  –جامعة الموال –للطالبة قبس حسن عواد  –الموقف القانونً لدافع الضرٌبة -1

 2002العراق
للطالب عالء جاسم  –) مقٌم علمً خارجً ( دور معلومات الكلفة االستراتٌجٌة فً تقٌٌم االداء -2

   2002العراق  -بغداد  – الجامعة المستنارٌة–سلمان 
للطالب  –مدى تطبٌق المعٌار المحاسبً الدولً الخاص بالممتلكات االستثمارٌة فً االردن  -3 

 2007االردن  –عمان  –جامعة عمان العربٌة للدراسات العلٌا  –ابراهٌم السكر 
 –كلٌة االدارة واالقتااد  –للطالبة كبرى محمد طاهر  –نظم معلومات المحاسبة الحكومٌة  -4

 2008الموالجامعة
كلٌة –نضال عبدهللا المالكًللطالبة  –دور المعلومات المحاسبٌة فً تعزٌز القٌمة السوقٌة للشركة  -5

 2009جامعة بغداد –واالقتااد االدارة 
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 تاسعا: الكتب المنشورة
) كتاب منهجً(دار التقنً  -النظام المحاسبً الموحد –المحاسبة فً وحدات القطاع العام  -1

 1986و 1981العراق -بغداد  –هٌئة التعلٌم التقنً  –للطباعة والنشر 
 2007االردن  –دار جهٌنة للنشر والتوزٌع -)كتاب منهجً(  1المحاسبة المالٌة  -2
ز لاالح المجمع العربً كتاب انج –متعلقة بها اساسٌات المحاسبة والمعرفة المحاسبٌة ال -3

 2007االردن  –عمان  –القانونٌٌن للمحاسبٌن 
 2013 العراق -كربالء  -الكتب )كتاب منهجً( دار  ضرٌبٌةالمحاسبة ال-4
 مراجع من قبل طالل الججاوي –نظرٌة محاسبٌة : مترجم من قبل رٌاض العبدهللا -5
 االردن –عمان  –ر الٌازوري للنشر والتوزٌع دا –اساٌات المعرفة المحاسبٌة -6
 2014العراق -كربالء  -المحاسبة المالٌة )المتوسطة( دار الكتب  -7

 عاشرا: البحوث المنشورة والمنجزة
منشور فً المجلة –االبعاد االقتاادٌة للمعاٌٌر المحاسبٌة ودورها فً قٌاس ةتوزٌع الثروة  -1

 الثانً العدد 2005مار  –نمٌة االدارٌة المنظمة العربٌة للت-العربٌة لالدارة
 -تقوٌم دور مناهج التعلٌم المحاسبً الجامعً فً تطوٌر المهارات المهنٌة واتجاهات تطوٌرها -2

 8العدد – 2005البحرٌن  -جامعة البحرٌن –المجلة العربٌة للمحاسبة 
مجلة ابحاث جامعة - متطلبات التوافق والتطبٌق -المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة والبٌئة االردنٌة -3

 35العدد – 2003سورٌا  –حلب  –حلب 
منشور فً وقائع المؤتمر  –فً اسعار وحركة االسهم  والعوامل االخرى اثر ٌوم االسبوع -4

 2003سورٌا  –العلمً االول لجامعة تشرٌن الالذقٌة 
منشور –منظور فلسفً للعالقة بٌن السٌاسة والمحاسبة وانعكاساتها على المعاٌٌر المحاسبٌة  -5

 العدد الثانً  – 2002-البحرٌن –جامعة البحرٌن -فً المجلة العربٌة للمحاسبة
منشور فً وقائع المؤتمر العلمً االول –سلوك وتوجهات المستثمرٌن فً السوق المالً  -6

 2002االردن  -اربد –لجامعة الٌرموك 
دارٌة لجامعة المحاسبة بٌن العولمة والوطنٌة منشور فً مجلة العلوم االقتاادٌة واال -7

 18العدد 6المجلد،  1999بغداد
عولمة المعاٌٌر المحاسبٌة وانعكاساتها على البٌئة الوطنٌة منشور فً كتاب ادر عن بٌت  -8

 2002العراق  –بفداد  –الحكمة 
منشور فً وقائع المؤتمر العلمً الرابع لجامعة –اسس القٌاس واالفااح لعقود االٌجار  -9

 2001العراق –القادسٌة
             –حلٌل العوامل المؤثرة فً تحدٌد اتعاب المراجعة منشور فً مجلة افاق اقتاادٌة ت--10

 2003لسنة    9العدد  - االمارات العربٌة المتحدة        
مجلة   منشور فً–مدخل ساٌكولوجً –لدخل مقارنة بٌن المفهوم االقتاادي والمحاسبً ل--11

 21العدد7المجلد ، 2000ة بغداد العلوم االقتاادٌة واالدارٌة لجامع
–بابل ع المؤتمر العلمً الخامس لجامعةالمحاسبة عن الموارد البشرٌة منشور فً وقائ--12

 1999العراق 
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الخامس   المحاسبة للموجودات االستراتٌجٌة المهملة منشور فً وقائع المؤتمر العلمً --13
 1999العراق  –بابل  –لجامع بابل 

لجامعة   سفً وقائع المؤتمر العلمً الخاماء نظرٌة محاسبٌة عامة منشور نحو محاولة لبن--14
 1999العراق  –بابل  –بابل 
  تادر عن هٌئة– ً ظل التضخم منشور فً مجلة البحوث التقنٌةقٌاس عائد االستثمار ف--15

 1998العراق –بغداد  –التعلٌم التقنً 
للمجلس   ً وقائع المؤتمر العلمً الرابعتغٌر الكلف واثره فً تسعٌر المنتجات منشور ف--16

 1993العراق  –بابل –االعلى للجمعٌات العلمٌة فً العراق 
مجلة  منشور فً  -تقٌٌم المنشات واتخاذ القرارات فً ظل التغٌٌرات المستمرة باالسعار--17

 1991العراق  –بغداد –تادر عن هٌئة التعلٌم التقنً –التقنً 
 1999مقدم الى الهٌئة العامة للضرائب -لٌله واسبابهتح –التهرب الضرٌبً --18
 –بغداد –االقتاادٌة مجلة كلٌة بغداد للعلوم   –قرارات الموازنة تقوٌم مداخل اناعة --19

   2006 العراق
المجلة العراقٌة للعلوم    –لوك قادة الشركات تحلٌل العالقة بٌن العوائد التشغٌلٌة وانماط س--20

                                                                  2007كربالءجامعة  –االدارٌة 
المنظمة العربٌة  –المجلة العربٌة لالدارة  - تحلٌل اهمٌة عناار الرقابة لمراقبً الحسابات -21

 2006االول لسنة  العدد -مار –للتنمٌة االدارٌة 
 كلٌة الحدباء الجامعة -مجلة بحوث مستقبلٌة -ؤسسًتقٌٌم الدور المحاسبً فً عملٌة التحكم الم -22

- 2005 
32-  - The Impact of Adopting International Accounting Standards on the 

Kuwait Environment: The Perspective of Accountants, Auditors and 

Academicians 2007دة جامعة االمارات العربٌة المتح –مجلة العلوم االقتاادٌة   

   2007تحت االنجاز  –البعد الزمنً لنقطة التعادل --24
 2007 –التقٌٌم المحاسبً الداء انادٌق االستثمار االردنٌة  -25
 

 حادي عشر : المقاالت
بغداد –منشور فً نشرة المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة –المحاسبة االستراتٌجٌة  -1

 2002العراق –
بغداد  –منشور فً نشرة المعهد العالً للدراسات المالٌة والمحاسبٌة –اضً قٌاس اهتالك االر -2

 2002العراق –
منشور فً نشرة المعهد العالً للدراسات المالٌة –االفالس الفنً للشركات الاناعٌة  -3

 2002العراق  –بغداد  –والمحاسبٌة 
-مجلة البنوك االردنٌة  منشور فً–نتائج االعمال والمراكز المالٌة للشركات :التمثل الحقٌقة  -4

 2005االردن –عمان 
جمعٌة المحاسبٌن –مجلة المدقق  –تقٌٌم المنزلة االجتماعٌة لمهنة المحاسبة فً االردن  -5

 -2007القانونٌٌن االردنٌٌن 
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جمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن االردنٌٌن –مجلة المدقق  -الواقع الحالً للنظرٌة المحاسبٌة  -6
2007- 

 -2007جمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن االردنٌٌن –مجلة المدقق  -ادلة محاسبة القٌمة الع -7
 
 

 ثانً عشر:البحوث المقٌمة للنشر فً المجالت او الغراض الترقٌات العلمٌة
ومجلة   جلة التقنً ومجلة جامعة القادسٌةتم تقٌٌم العدٌد من البحوث المقدمة للنشر فً مجالت مثل م

 الجامعة المستنارٌة
المستنارٌة   ةً هٌئة التعلٌم التقنً والجامعم العدٌد من ابحاث الترقٌات العلمٌة الساتذة فتم تقٌٌ اكم

 وجامعة البارة وجامعة االنبار وجامعة بغداد وجامعة الموال
 

 ثالث عشر : المساهمات والعضوٌة
العراق  –بغداد  –عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً االول للهٌئةى العامة للضرائب  -1

2002 
عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمنر العلمً الحادي عشر لالتحاد العام للمحاسبٌن والمراجعٌن  -2

 2003لٌبٌا  –طرابلس -العرب
 -جامعة الموال –عضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً العراقً االول للمحاسبة والمالٌة  -3

 2002العراق 
 العراق –بغداد –ٌم التقنً تادر عن هٌئة التعل–عضو هٌئة تحرٌر مجلة التقنً  -4
االردن  –عمان –جامعة االسراء  -مقرر المؤتمر العلمً االول لكلٌة العلوم االدارٌة والمالٌة -5

2003 
االردن  –عمان –جامعة االسراء  –مقرر المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة العلوم االدارٌة والمالٌة  -6

2007  
 المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌٌن عضو نقابة -7
 اتحاد المدربٌن العرب عضو -8

 

 اخرى –رابع عشر 
محاضر فً دورة تطبٌقات النظام المحاسبً الموحد لحساب  المجمع العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن  -1
 2007-االردن  –عمان  –مجموعة طالل ابو غزالة الدولٌة  –
 2009الكوفة جامعة –كلٌة االدارة واالقتااد  –عضو استشاري فً مجلة االدارة واالقتااد  -2

 –كلٌة االدارة واالقتااد  –عضو استشاري فً المجلة العراقٌة للعلوم المحاسبٌة  -4
 2009جامعة القادسٌة

 العراق –عضو استشاري فً مجلة المراقب التً ٌادرها دٌوان الرقابة المالٌة  -5
 اعداد دورات تدرٌبٌة عٌدٌدة لوزارة الشباب والرٌاضة العراقٌة -6
 وزارة التربٌة العراقٌةاعداد دورات متعددة ل -7


