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المؤهالت العلمٌة :
الشهادة

الجامعة  /الكلٌة المتخرج منها

البكالورٌوس

جامعة البصرة  /كلٌة االدارة واالقتصاد  /قسم المحاسبة

الماجستٌر

-----

الدكتوراه

المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة  /قسم الدراسات المحاسبٌة

(السٌرة العلمٌة) المواد التً قمت بتدرٌسها
المرحلة:

اسم المؤلف :

اسم المادة:
مبادئ المحاسبة المالٌة

االولى

خلٌل زكو

المحاسبة المتوسطة

الثانٌة

دونالد كٌسو

القانون التجاري

الثانٌة

تشرٌعات عراقٌة

المحاسبة المالٌة المتقدمة

الثالثة

دونالد كٌسو

محاسبة التكالٌف

الثالثة

جاسم نصٌف الجبوري

رقابة وتدقٌق

الثالثة

ولٌم توماس

الرابعة

جاسم نصٌف الجبوري

محاسبة التكالٌف المتقدمة

(السٌرة العلمٌة)
:البحوث المنشورة المقبولة والمخططة
:عنوان البحث
A PROPOSED MODEL FOR APPLYING AGILE
MANUFACTURING IN UR ENGINEERING INDUSTRIES
اهمٌة قٌاس تكالٌف الجودة البٌئٌة ودورها فً االستغالل االمثل للموارد المتاحة
وتحقٌق التنمٌة المستدامة

نسبة االنجاز
%100
%70

(السٌرة العلمٌة)
النشاطات العلمٌة والطالبٌة :
اسم النشاط:

محاضر خارجً  -قسم المحاسبة  -المعهد التقنً فً الناصرٌة.

تارٌخه
1221 - 1222

محاضر خارجً – قسم العلوم المالٌة والمصرفٌة وقسم االقتصاد – كلٌة االدارة واالقتصاد

1222 -1222

محاضر خارجً– قسم المحاسبة وقسم ادارة االعمال  -كلٌة مزاٌا األهلٌة الجامعة.

1222 -1222

(السٌرة االدارٌة)
المناصب  ،المهام ،واللجان المكلف بها :
عنوان التكلٌف :
رئٌس هٌئة رقابة مالٌة بالوكالة فً دٌوان الرقابة المالٌة االتحادي  /مدٌرٌة الرقابة المالٌة فً ذي قار.
مدٌر قسم ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً فً جامعة ذي قار.

مدٌر قسم الموارد البشرٌة فً رئاسة جامعة ذي قار.
رئٌس قسم المحاسبة فً كلٌة االدارة واالقتصاد .

تارٌخه
1229 - 1221
1229
1227 - 1229
1227

(السٌرة الوظٌفٌة)
التدرج الوظٌفً
محاسب فً مستشفى الناصرٌة العام خالل فترة التموٌل الذاتً لمدة ( )6أشهر فً النظام المحاسبً الموحد.

مدقق فً دٌوان الرقابة المالٌة على النظام المحاسبً الحكومً والنظام المحاسبً الموحد المطبق فً دوائر الدولة
الحكومٌة.

تارٌخه
2777
1221 -2777

