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تاريخ منح اللقب 2001|12| 31 -:
الشهادة الحاصل عليها  :الدكتوراه
االختصاص العام  -:المحاسبة
االختصاص الدقيق  - :المحاسبة الق انونية
تاريخ أول تعيين  | 1998|8|2-:المعهد التقني ديوانية
المناصب التي شغلها
 -1مسوؤل الوحدة العلمية في المعهد التقني ديوانية من ذ  1999| 1| 24ولغاي ة
االلتحاق بالدراسات العليا عام 2000
 -2منصب معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة في المعهد التقني ديوانية بتاريخ
 2003|10|20ولغاية 2005|7|5
البحوث المنشورة والمقبولة للنشر -:
 1أهمية نظم الحوافز في زيادة الربحية
 2أهمية محاسبة التضخم في إعداد الموازنات التخطيطية
 3قياس مدى وجودة اإلفصاح المحاسبي في الشركات الصناعية العراقية
 4مراجعة النظير لقياس جودة التدقيق
5- The possibility of applying ABC system
in service companies
 6مدى امكانية تطبيق متطلبات الحكومة االلكترونية في الهيئة العامة للضرائب من
وجة نظر عامليها
 7اربعة مضادات حيوية للقضصاء على حمى الفساد المستشرية
 8مدى اهمية بطاقة االداء المتوازن في تقييم االداء التسويقي المتميز وتحقيق
الميزة التنافسية

الدروس التي ق ام بتدريسها منذ عام 2005 - 1998
 -1المحاسبة المتوسطة
 -2محاسبة التكاليف
 -3محاسبة الشركات
 -4المحاسبة المتخصصة
 -5المحاسبة االدارية
 -6النظام المحاسبي الموحد
كتب الشكر والتقدير والمكاف أة
-1

حاصل على  46كتاب شكر وتقدير ومكاف أة خالل مسيرتي العلمية  ,ومنها 12
كتاب شكر وتقدير بعد سقوط النظام .

أهم المؤتمرات والتكريمات الحاصل عليها على البحوث العلمية التي شارك بها
 .1حاصل على درع المسؤلية االكاديمية من جامعة بغداد
 .2الحصول على التكريم من الوزارة لحصولي على جائزة اإلش را

عل ى البح ل الف ائز

ب المؤتمر القط ري العال ل والعش رين لطلب ة الع راق وال ذي أق يم ف ي ال امع ة
المستنصرية وكذلك التكريم الذي منحته الوزارة للتدريسيين الذين حققوا اعلي
نسب ن اح في االمتحانات الوزارية
 .3المشاركة في المؤتمر العلمي ل امعة الق ادسية -كلية االدارة واالقتصاد في ع ام
1999
 .4المشاركة بالمؤتمر العلمي ل امع ة بغ داد – المعه د الع الي للدراس ات المحاس بية
والمالية في عام  2011ومناقشة البحل ضمن البحوث المتميزة في المحور الرق ابي
 .5المش اركة ب المؤتمر ال ومني المش ترك ل امع ة بغ داد – كلي ة االدارة واالقتص اد
والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في عام2013
 .6المش اركة ب المؤتمر العلم ي ل امعةالق ادس ية – كلي ة االدارة واالقتص اد ف ي ع ام
2014

