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تدريسي في كلية الحدباء الجامعة منذ عام 2011
ممثل التعليم االلكتروني لقسم المحاسبة
مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لكلية الحدباء منذ  2018/2/1الى 2019/12/1
عضو في لجنة االسعافات االولية في كلية الحدباء الجامعة
مقرر قسمي المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية منذ  2014/4/1لغاية 2018/9/15

المواد التي قام بتدريسها:
قراءات محاسبية  ،Eمبادئ محاسبة ،محاسبة متوسطة ،محاسبة تكاليف ،نظام محاسبي موحد ،تحليل ومناقشة
القوائم المالية  ،Eمحاسبة إدارية ،محاسبة متخصصة ،نظرية محاسبية ،نظام معلومات محاسبية  ،Eطرق بحث،
محاسبة الموارد الطبيعية ،تطبيقات محاسبية بالحاسوب ،المحاسبة المتقدمة .واشرف على العديد من بحوث
التخرج لطلبة المرحلة الرابعة.
األقسام التي يدرسها:
 -قسم المحاسبة ،قسم إدارة األعمال ،قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الحدباء الجامعة.
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التحصيل العلمي:
الشهادة

السنة

االختصاص العام

بكالوريوس

2005

محاسبة

ماجستير

2009

محاسبة

طالب دكتوراه حاليا

2021-2020

محاسبة

االختصاص الدقيق الجهة المانحة للشهادة
كلية اإلدارة واالقتصاد
محاسبة
جامعة الموصل
كلية اإلدارة واالقتصاد
محاسبة مالية وتدقيق
جامعة الموصل
كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة الموصل

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:
 .1استخدام أساليب التحليل المالي في التنبؤ بفشل الشركات المساهمة الصناعية دراسة على عينة من
الشركات المساهمة الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية ،مجلة تنمية
الرافدين ،العدد  ،100المجلد  ،32لسنة .2010
 .2إمكانية تعديل المبادئ المحاسبية ألغراض القياس المحاسبي لألصول البشرية ،بحث مقدم إلى
المؤتمر العلمي الخامس "الريادة وذكاء األعمال في المنظمات العراقية" في كلية اإلدارة
واالقتصاد-جامعة الموصل للفترة 2012/12/27-26وتم نشر البحث في عدد خاص.
 .3المعالجات المحاسبية لسبل تمويل االستثمار دراسة تحليلية في ظل المعيار الدولي  40والقاعدة
المحاسبية العراقية رقم ( ،)14بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الثالث في كلية اإلدارة واالقتصاد-
جامعة تكريت " االستثمار والتمويل في محافظة صالح الدين آفاق التطوير ومعوقات التنفيذ" للمدة
من  2018/3/ 29-28وتم نشر البحث في عدد خاص بمجلة جامعة تكريت
 .4اثر التجارة االلكترونية على الفروض المحاسبية ،مجلة جامعة تكريت للعلوم االدارية
واالقتصادية ،المجلد  ،2العدد  ،42ج.2018 ،1
 .5مدى تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم الجامعي األهلي  -دراسة استطالعية آلراء عينة من
األكاديميين في الكليات األهلية في العراق ،بحث مقدم الى المؤتمر الدولي في جامعة الكوفة
"الحوكمة االكاديمية :الطريق نحو جودة التعليم" ،للمدة  ،2019/3/28-27وتم نشر البحث في
عدد خاص بالمؤتمر.
 .6دور التدقيق في تطبيق التنمية المستدامة في الشركات في ظل معايير التدقيق الدولية ،قبول نشر
في مجلة بحوث مستقبلية ،كلية الحدباء الجامعة.
 .7اآلثار المتوقعة على القوائم المالية وفق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي (  ) 10في ظل أزمة
فيروس كورونا (دراسة تحليلية) ،مجلة بحوث اإلدارة واالقتصاد  -الجزائر ،مجلد  ،2عدد 2
خاص.2020 ،
الشكر والتقدير:
 .1شكر وتقدير للمشاركة ببحث في مؤتمر جامعة الموصل  /كلية اإلدارة واالقتصاد " الريادة وذكاء
األعمال في المنظمات العراقية" للفترة من 2012/1/27-26
 .2شكر وتقدير من عميد كلية الحدباء د.عبد العالي العكيدي بتاريخ 2012/5/30
 .3شكر وتقدير من عميد كلية الحدباء د.عبد العالي العكيدي بتاريخ 2012/9/11
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 .4شهادة تقديرية بتاريخ  2013/4/4للمشاركة في ندوة قسمي المحاسبة وإدارة األعمال في كلية
الحدباء الجامعة
 .5شكر وتقدير بتاريخ  2014/4/17للمشاركة في الندوة العلمية الثالثة لقسم المحاسبة في كلية
الحدباء الجامعة "مقترح لتطوير المناهج الدراسية في علم المحاسبة لمواءمة التغييرات في سوق
العمل"
 .6شكر وتقدير للمشاركة ببحث في مؤتمر جامعة تكريت /كلية اإلدارة واالقتصاد للفترة من -28
2018/3/29
 .7شكر وتقدير بتاريخ  2018/5/7للمشاركة في ورشة عمل أقسام المحاسبة واإلدارة والعلوم المالية
والمصرفية في كلية الحدباء الجامعة "تطوير التعليم الجامعي األهلي في محافظة نينوى لمواجهة
التحديات الحالية"
 .8شكر وتقدير بتاريخ  2018/6/13من عميد كلية الحدباء الجامعة األستاذ المساعد الدكتور حسن
صبحي العباس للجهود المبذولة في خدمة المسيرة التعليمية وإنجاح سير االمتحانات النهائية.
 .9شهادة تقديرية بتاريخ  2019/4/24للمشاركة في الندوة العلمية لقسمي المحاسبة وادارة االعمال
في كلية الحدباء الجامعة " التطورات التي فرضتها متطلبات التنمية المستدامة على الواقع المهني
واالكاديمي (رؤية محاسبية وادارية)".
 .10شهادة شكر وتقدير بتاريخ  2019/5/6للمشاركة في الندوة العلمية في قسم التقنيات المالية
والمصرفية في المعهد التقني نينوى " واقع الشمول المالي في الوطن العربي".
 .11شكر وتقدير بتاريخ  2019/5/12من عميد كلية الحدباء الجامعة األستاذ المساعد الدكتور حسن
صبحي العباس للجهود المبذولة في تمثيل قسم المحاسبة في فعاليات اليوبيل الفضي للكلية.
 .12شهادة تقديرية بتاريخ  2019/5/12من عميد كلية الحدباء الجامعة األستاذ المساعد الدكتور
حسن صبحي العباس للجهود المبذولة في تمثيل قسم المحاسبة في فعاليات اليوبيل الفضي للكلية.
 .13شكر وتقدير بتاريخ  2019/10/20من عميد كلية الحدباء الجامعة األستاذ المساعد الدكتور
حسن صبحي العباس للجهود المبذولة في اداء االعمال في قسم المحاسبة.
 .14شهادة مشاركة في الورشة التدريبية (نظام المقررات) بالتعاون مع الجامعة التقنية الشمالية
بتاريخ 2019/10/20
الدورات التي شارك بها:
•
•
•
•

دورة طرائق التدريس برقم  178للفترة من  2012/10/3لغاية  2012/10/11في جامعة
الموصل بموجب األمر  326/51/9في 2012/10/14
اختبار صالحية تدريس بموجب األمر الجامعي  8906/13/9في 2018/5/7
دورة في االسعافات االولية في ابريل  2019وحصل فيها على شهادة دولية من قبل ( T.R
)Learning center
دورة المدرب االلكتروني المحترف ) (TOTللفترة من  6/30-5/1والتي تم تنظيمها بالتعاون بين
منظمة  IREXاالمريكية ووزارة التعليم العراقية ووزارة التعليم في إقليم كردستان
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