
 (عزيزكرار عبد االله  د.م.أ.)للتدريسي اتيةذالسيرة ال

 له عزيز عريعر الخالدياإل كرار عبد االسم الكامل :

                                                                          الجنس : ذكر

 الديانة : مسلم

 15/11/1985 - الميالد : نجفوتاريخ  محل.

 الجنسية : عراقي

 الحالة الزوجية : متزوج

     karrarabdulelah @yahoo.comااللكتروني:البريد 

karara.alkhaldy@uokufa.edu.iq  

  07829297394 الموبايل :

 االقتصادكلية اإلدارة و -المهنة: أستاذ جامعي/جامعة الكوفة

 اللقب العلمي : استاذ مساعد 

 التحصيل االكاديمي: دكتوراه

 االختصاص: محاسبة

 وادارية  محاسبة تكاليف - االختصاص الدقيق:  

 : المستوى التعليمي

 السنة الجهة المانحة الشهادات االكاديمية  ت

 2008 جامعة الكوفة بكالوريوس 1

 2010 جامعة الكوفة ماجستير 2

 Harbin Institute هدكتورا 3
of Technology 

2017 
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 البحوث العلمية المنشورة :

سنة  المؤشر العالمي مكان النشر عنوان البحث ت

 النشر

 2012 - مجلة جامعة القادسية تقنية التكلفة المستهدفة اداة الدارة التكلفة الستراتيجية 1

 دور التدقيق الداخلي إلدارة المخاطر في ظل التحديات 2

دراسة تطبيقية في مصرف الشرق األوسط  -المعاصرة 

 العراقي لالستثمار

 

المؤتمر العلمي الثالث للتعليم 

 -العالي وتحديات سوق العمل

 القادسية

- 2014 

قياس رأس المال الفكري وأثره في تحقيق جودة أداء  3

 مديرية تربية النجف االشرف

مجلة الكوت للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

- 2015 

دور التنبؤ بالفشل المالي ومؤشرات التدفقات النقدية  4

  Kidaالتشغيلية باالستقرار المصرفي باستعمال نموذج 

دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية المدرجة 

 في سوق العراق لألوراق المالية

مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

 واالدارية

- 2014 

القضائية على تعزيز البعد  دور االعتدال للكفاءة 5

 االخالقي كاداة رقابية و تقليل الفساد

المؤتمر الثامن للتحسين 

االقتصادي ، المالي واالداري 

 كربالء -في العراق

- 2016 

6 The Effect of Energy Polices on American 
United States Exports in Oils of OPEC 

Organization 

Journal of International 
Academic Research for 
Multidisciplinary 

(ISI, Web Of 
Knowledge) 

2016 

7 Gender, Level of Education and Attitudes 
towards Corruption in the Iraqi Institutions 

International 
conference on 
management science 
and engineering  

(EI index, 
Engineering 
Village) 

2016 

8 Using Capacity Utilization to Measure 
Asymmetric Labor Cost Behavior and 
Capacity Expansion 

International 
conference on 
management science 
and engineering 

(EI index, 
Engineering 
Village) 

2016 

9 How corruption affects economic growth: 
Perception of religious powers for anti-
corruption in Iraq 

International 
Conference on 
Management Science 
and Engineering 
Management  

(EI, 
Engineering 
Village / 
Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 

10 The moderating effect of Capacity 
Utilization on the relationship between 
Capacity changes and Asymmetric Labor 
Costs Behavior 

International 
Conference on 
Management Science 
and Engineering 
Management 

(EI, 
Engineering 
Village / 
Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 

11 The role of spirituality to reduce corruption 
in Iraq 

4th International 
Conference on Social 
Science and Humanity 

(CPCI index, 
Thomson 
Reuters) 

2017 

12 Determinants of Asymmetric Cost 
Behavior by Deliberate Managers 
Decisions: A Nonlinear Regression 

Journal of Engineering 
and Applied Sciences 

(Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 



Modeling 
13 The impact of managerial expectations on 

asymmetric cost behavior: A moderator 
role of capacity utilization 

4th International 
Conference on Social 
Science and Humanity 

(CPCI index, 
Thomson 
Reuters) 

2017 

14 A non-linear regression modeling is used 
for asymmetry co-integration and 
managerial economics in Iraqi Firms 

International Journal of 
Advanced Computer 
Science and 
Applications 

(ESCI/EI 
Inspect index, 
Thomson 
Reuters) 

2017 

15 Capacity expansion decisions into 
asymmetric cost behavior: reviews and 
search for new determinants 

International Journal of 
Services Operations 
and Informatics 

(EI, 
Engineering 
Village / 
Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 

16 Corporate commitment, identification, 
ethical leadership and social responsibility 

Human Systems 
Management 

(EI, 
Engineering 
Village / 
Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 

17 The role of ethics in understand the 
relationship between religion and 
corruption. Personality and individual 
differences 

Journal of Engineering 
and Applied Sciences 

(Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 

18 Challenges of Corporate Voluntary 
Disclosures Through the Annual Reports: 
Evidence from Iraq 

World Applied 
Sciences Journal 

(Elsevier 
SCOPUS index) 

2017 

 

 الخبرة االكاديمية : 

، قسم ادارة االعمال ، اإلدارةكلية  -، جامعة الكوفة استاذ مادة المحاسبة المالية -1

2010. 

 .2010كلية اإلدارة، قسم االقتصاد ،  -استاذ مادة المحاسبة المالية ، جامعة الكوفة -2

قسم  نجف  ، –المعهد التقني  -استاذ مادة محاسبة التكاليف ، هيئة التعليم التقني -3

 .2010المحاسبة ، 

 .2011، المحاسبة كلية اإلدارة، قسم  -، جامعة الكوفةمحاسبة التكاليف استاذ مادة  -4

 .2011، المحاسبة كلية اإلدارة، قسم  -، جامعة الكوفةالنظرية المحاسبية استاذ مادة  -5

 

 

 

 

 



 :المناصب االدارية

 .2013 -2011مدير الشؤون المالية في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة ،  -1

المجمع -نجف/جامعة الكوفة -شركة عباس باشا للمقاوالت العامة المحدودة ، محاسب -2

 . 2008-2007، الدائم

 .2013 -2010، شركة رياحين دجلة للتجارة والمقاوالت العامة نجف /كوفةمحاسب ، -3

 :ثيةاالهتمامات البح

، ، سلوك الكلفة ونظرياتهامحاسبة التكاليف : ادارة الكلفة االستراتيجية وأدواتها -1

 . القرارات االدارية والتسعير الستراتيجي

 المحاسبة المالية: التحليل المالي ، والمخاطر المعاصرة للقياس المحاسبي. -2

 ، ورقابة المخاطر . يالرقابة والتدقيق : فكر التدقيق اإلستراتيج -3

 

 ( سرية ذاتية ) 
 معلومات شخصية: 

 االسم: حاتم كريم كاظم . 

 العراق  –حافظة النجف م

 hatimk.k.kadhm@uokufa.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 07803829766رقم الموبايل: 

 المستوى التعليمي: 

( مااج مامعااة 2006عااة الكوفااة ج مامسااتسر محاساا ة   ( مااج مام2002بكااالوريوم محاساا ة  
بغاادا, ج تدريسااي فااي الدراسااات االوليااة فااي قساام المحاساا ة ج كليااة اال,ار  واالقتصااا,  مامعااة 

 وحتى اآلن متخصص في المحاس ة اال,ارية .  2006الكوفة مج 
 

 ال حوث المنشور  : 
 ,ور هندسة القيمة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات. -1

mailto:hatimk.k.kadhm@uokufa.edu.iq


 ر تقنية المعلومات على نظام المعلومات المحاسبية.اث -2
 .,ور بطاقة العالمات المتوازنة في تقويم أ,اء معمل المشروبات الغازية في الكوفة -3
 

 م بتريسها:الموا, التي قا
 م ا,ئ المحاس ة .  -1
 المحاس ة المالية المتقدمة . -2
 المحاس ة اال,ارية .  -3
 المحاس ة المتخصصة .  -4
 .  المحاس ة المصرفية -5
 المحاس ة الفندقية .  -6
 نظم المعلومات المحاسبية .  -7
 اال,ار  المالية .  -8
 مشروع ال حث.  -9

 

 

C.v 
Personal Information: 

 
Name: Hatim Karim Kadhm 

Birth: Annajaf 1979/Iraq 

Educational Level: 

Certification: B.SC 2002 in Accounting / University of kufa 

 M.SC in Accounting / University of Baghdad 

Occupation: Lecturer in Accounting Department , Collage of 

Administration & Economics ,  University of kufa 

:Researches 
1- Role The Value Engineering in Reduce The 
Cost &  the Develop Products. 
2- Affects The Information Technology on Accounting information 

System. 

3- The Role of Balanced Scorecard in Performance Evaluation of the 
Soft Drink Factory in Kufa. 



Materials:  

1- Principles of Accounting  

2- Advanced Financial Accounting 

3- Managerial Accounting 

4- Specialized Accounting 

5- Bank Accounting 

6- Hotel Accounting 

7- Accounting information System  

8- Financial Management  

9- Research Project  

 
 

 معلومات شخصية
 :غزوان اياد خالد عبدعلي الشبلي االسم

 العراق –محافظة النجف 

 ghazwanalshibly2013@yahoo.com: البريد االلكتروني
 07811011702: رقم الموبايل

 

 المستوى العلمي
( من جامعة الكوفة في تخصص المحاسبة ،مدرس 2012( ، ماجستير)2009بكالوريوس )

المحاسبة ،كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الكوفة ،متخصص في المحاسبة  دراسات اولية في قسم

 المالية .

 

 خبرات التدريس
 محاسبة حكومية .1

 محاسبة متوسطة .2

 محاسبة ضريبية .3

 مبادئ محاسبة .4

 

 االهتمامات البحثية
 المحاسبة المالية .1

 محاسبة التكاليف .2



 المحاسبة االدارية .3

 نظم المعلومات المحاسبية .4

 

 

 

 

InformationPersonal  
Name: Ghazwan  Ayad  Khalid al-Shibli 
The province of Najaf - Iraq 
Email: ghazwanalshibly2013@yahoo.com 
Mobile number: 07811011702 

 
level Educational 

B.Sc. (2009), MSc. (2012) from the University of Kufa, majoring in 
accounting, preliminary studies teacher in the Department of Accounting, 
College of Management and Economics / University of Kufa, a specialist 

in financial accounting                                                                        

InterestsTeaching  
1. Government Accounting 
2. Intermediate Accounting 
3. Tax Accounting 
4. Accounting Principles 
 

Research Interests 
1. Financial Accounting 
2. Cost Accounting 
3. Management Accounting 
4. Accounting Information Systems 

 

Personal Information 
 

Dawood Salman Jasim  AL-Farttoosi , Assistant lecturer 
University of Kufa 

Faculty of Administration And Economics   

Accounting  Department 
Address: Najaf, Iraq 

Mobile: +964 (0)7808700122 
Email: dawood.jasim@uokufa.edu.iq 

Website: http://www.mng.kufauniv.com/teaching/dawood 
Educational Level 

B. Sc. Degree in computer science  , University of Anbar, Iraq. &  M. Sc. Degree in Computer 

science , College of computer science ,IT Department , University of BAMU(marathwada) , 
India.  



Research Interests 

1-  Information Security 

2- Object Oriented Programming 

3- cryptography & Steganography 

4- Data structures 

5- Digital Image Processing 

6- E-Learning 

  Teaching Interests: 

1- Programming language  (C , C++,vb.net) 

2- Information Security 

3- Computer Architecture 

4- Modern programming Language(java) 

5- Data Structures 

6- Computer Application 

Selected Publications: 

Not found until now 
Administrative Positions: 

Director of the computer center at the Faculty of Administration and Economics . 
 

 
 مساعد مدرس ،الفرطوسي  جاسم سلمان داود

 الكوفة جامعة

 واالقتصاد االدارة كلية
 المحاسبة قسم

 العراق النجف،: العنوان
  009647808700122: موبايل 

 dawood.jasim @ uokufa.edu.iq: اإللكتروني البريد

                                                  Website: http://www.mng.kufauniv.com/teaching/dawood 
 المستوى التعليمي: 

ات/قسم الحاسب علوم في وماجستير. العراق االنبار، جامعة ب،والحاس علوم في البكالوريوس شهادة
         .  الهند ،(ماراثوادا) BAMU جامعة ،سبات/تكنلوجيا المعلومات الحا علوم كلية ، تكنلوجيا المعلومات

 :البحثية االهتمامات
 المعلومات أمن - 1

  البرمجة - 2

 تشفير واخفاء المعلومات – 3
 البيانات هياكل - 4

 الرقمية الصور معالجة - 5
 اإللكتروني التعليم - 6

 :االهتمامات التدريسية

 (C، C + +، vb.net) البرمجة لغة - 1
 المعلومات أمن - 2

 الحاسوب معمارية - 3
 (فاجا) الحديثة البرمجة لغة - 4

 هياكل بيانات – 5

 الحاسوب تطبيقات - 6
 :البحوث المنشورة

 التوجد بحوث منشورة
 :المناصب االدارية

 ./ جامعة الكوفةواالقتصاد االدارة كلية في بةالحاس مركز مدير
 

 

 



 السرية الذاتية والعلمية
 أ.م.د. بشرى عبد الوهاب محمد حسن حسين الجواهري: اإلسم الكامل

 : دكتوراه فليفة في المحاسبة. التحصيل العلمي

 : محاسبة مالية. االختصاص الدقيق

 الشهادات التي حصلت عليها: 

كلية اإلدارة واالقتصاد –)الترتيب األول على القسم( /جامعة بغداد  1988/1989بكالوريوس محاسبة في عام  -1

 )بمعدل جيد جداً عالي(
 الرسالةعن كلية اإلدارة واالقتصاد )بمعدل جيد جداً عالي( –جامعة بغداد  1994ماجستير محاسبة مالية للعام  -2

 . باألسهم في المعلومات المحاسبية المقدمة التخاذ قرار االستثمار سعارأثر تغيّر المستوى العام لأل: الموسومة
كلية اإلدارة واالقتصاد )بمعدل جيد جداً( عن –جامعة بغداد  1/9/2009دكتوراه فلسفة في المحاسبة للعام في  -3

بين أنموذج مقترح لتضييق فجوة التوقعات  –العوامل المؤثرة في جودة التدقيق األطروحة الموسومة: 
 . المدققين والمستثمرين في سوق العراق لألوراق المالية

 : األلقاب العلمية
  11/3/1995مدرس مساعد في . 

  28/3/2001مدرس في. 

  5/6/2010أستاذ مساعد في. 

 : اهتالوظائف التي مت تقلد
  1992لغاية  24/9/1989معاون محاسب للفترة من . 

 2/2002لغاية  ك 2/1995مدير حسابات كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد من ك . 

 2/2005لغاية  ت 2/2002مدير تدقيق كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد من ك. 

 / ولغاية نهاية حزيران  1995تدريسية على مالك قسم المحاسبة/كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة بغداد من آذار

2011. 

 بعد أن كانت منسبة  2011/ تموزيسية على مالك قسم المحاسبة/كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة من تدر

 على الجامعة لمدة سنتين ومحاضرة فيها لسنتين أيضاً. 
  ولغاية تاريخه.  23/9/2012رئيس قسم المحاسبة/كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة اعتباراص من 



 البحوث املنشورة 
 العام جهة النشر اسم البحث

دور الحاسوب في تعزيز نظام التدقيق الداخلي 
 وتعظيم القيمة

 مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية/ جامعة بغداد
2000 

 2001 مجلة كلية الرافدين الجامعة أثر المخاطرة في تقويم أداء ربحية الشركات
 2002 الرافدين الجامعةمجلة كلية  معالجته-التهرب الضريبي: تحليله

 أفكار جديدة لمفهوم قديم –تكاليف الجودة 
 -المؤتمر العلمي الثاني/جامعة العلوم التطبيقية

 عمان
2006 

 2009 جامعة بغداد-مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية الفرص والتحديات –التعليم المحاسبي 

تجديد أم  -الدور المعاصر للمحاسبة اإلدارية
 تهديد؟

 -المؤتمر العلمي الثالث/جامعة العلوم التطبيقية
 عمان

2009 

دليل مقترح لتفعيل لجنة التدقيق لدعم تنفيذ 
 حوكمة الشركات وآلياتها.

 مجلة الغري/جامعة الكوفة
2011 

دور مراقب الحسابات في كشف ممارسات إدارة 
 األرباح واإلبالغ عنها

 حولية المنتدى
2012 

أثيرها في جودة اإلبالغ المحاسبة اإلبداعية وت
 المالي

 مجلة العلوم اإلنسانية
2012 

مهنة التدقيق بين إضفاء الثقة ومواجهة التحديات 
 المعاصرة

 جامعة آل البيت/ المؤتمر الدولي األول
2012 

 املواد التي مت تدريسها: 
 تدريس مواد النظرية المحاسبية والتدقيق لدراسة الماجستير. أوالً: 
 مرحلة البكالوريوس: تدريس المواد المدرجة في ضمن ثانيا: 
 محاسبة إدارية. -1
 .التحليل المالي -2
 المحاسبة المتقدمة -3
 محاسبة متوسطة -4
 مبادئ محاسبة مالية. -5
 .محاسبة دولية -6
 تدقيق -7
 اإلشراف على العديد من طلبة ماجستير المحاسبة ومناقشة العديد من رسائل الماجستير وأطاريحثالثاً: 

 ً  مع تقويم بحوث علمية متخصصة.  الدكتوراه وتقويمها علميا
 
 

Personal Information 
Prof.Dr. Bushra Abdulwahab Hasan Aljawahiry 

Baghdad, Iraq   
 bushra_awj@yahoo.commail: -E 

Mob  

Educational Level  
Bachelor of Science in Accounting, College of Administration and Economics- Baghdad 
University, Baghdad, 1988-1989  

 • she got the first rank on the accounting Dept.  
Master of Science in Accounting, College of Administration and Economics- Baghdad 
University, Baghdad, 1994 

 • Thesis title: The impact of the change in general level of prices on the reported 
accounting information for investments decision in stocks 

Doctor of Philosophy in Accounting, College of Administration and Economics- Baghdad 
University, Baghdad, 2009  

mailto:bushra_awj@yahoo.com


 • Thesis title: the factors affecting Auditing Quality- Suggested Model to shortage 
the expectations gap between auditors and investors in Iraq Stock Exchange 
Market 

Scientific Degrees    
 Lecturer Assistant from March 11, 1995 
 Lecturer from March 28, 2001 

 Assistant Professor from June 19, 2009 

                                                                                                               Positions
                                

 accountant Assistant from 24/9/1989 to 1992 
 Finance Manager in College of Administration and Economics- Baghdad 

University from 1995 to 2002 
 Audit Manager in College of Administration and Economics- Baghdad 

University from 2002 to 2005 
 Accounting Teacher in College of Administration and Economics- Baghdad 

University from 1995 to 2011 
 Accounting Teacher in College of Administration and Economics- University 

of Kufa from 2011 and so far 
 Chairman of Accounting Department in College of Administration and 

Economics- University of Kufa from 23/9/2012 and so far 
 

Researche                                          Published 
1. " THE ROLE OF COMPUTER IN SUPPORTING INTERNAL 

AUDITING SYSTEM AND VALUE MAXIMIZATION" Administration 
And Economics Sciences Journal – Baghdad University-2000. 

2. " THE IMPACT OF RISK ON PROFITABILITY PERFORMANCE OF 
COMPANIES" Rafidain College Journal-2001. 

3. " TAX EVASION: ANALYZES AND TREATMENTS" Rafidain College 
Journal-2002. 

4. " QUALITY COSTS- NEW THOUGHTS FOR OLD CONCEPT" the 
second scientific conference of applied sciences University-Amman – Jordan -
2006. 

5. " ACCOUNTING EDUCATION: THE CHANCES AND 
CHALLENGES" Administration And Economics Sciences Journal – 
Baghdad University-2009. 

6. " THE MODERN ROLE OF MANAGERIAL ACCOUNTING- 
RESTORATION OR THREAT" the third sceintific conference of applied 
sciences Universuty-Amman – Jordan -2009. 

7. " SUGGESTED MANUAL FOR ACTIVATING THE AUDIT 
COMMITTEE TO SUPPORT CORPORATE GOVERNANCE AND ITS 
MECHANISMS " Al-ghare for Administration And Economics Sciences 
Journal -University of Kufa- 2011. 

8. ‘’ THE ROLE OF CPA IN DETECTING AND REPORTING THE 
EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES- AN EMPIRICAL STUDY 
OF THE SAMPLE OF COMPANIES INCLUDED IN IRAQ STOCK 
EXCHANGE MARKET’’ Forum Journal-2012. 



9. ‘’ THE ROLE OF CPA IN DETECTING AND REPORTING THE 

EARNINGS MANAGEMENT PRACTICES’’ Journal of Social Sceinces 
College -2012. 

 

Teaching Interests: 
 

Managerial Accounting 

Financial Analysis        

Advanced Accounting    

Auditing                     

Financial Accounting    

Accounting Principles    

Intermediate Accounting 

International Accounting  

Research interests:  
Auditing and Control  
 Financial Accounting 

                                                               Financial Analysis   

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسم         : علي ضياء حسين الشمري . 

 االختصاص   : قانون .                                     

 العراق . –محافظة النجف االشرف 

   Alid.hussen@uokufa.edu.iqالبريد االلكتروني :   

  7801540567(0)964+رقم الموبايل : 

 المستوى التعليمي :

( تخصص قانون عام ، مدرس مساعد ) دراسات  2002تير ) (، ماجس 1998بكالوريوس ) 

 أولية ( في قسم المحاسبة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة   .

  

 خبرات التدريس :

 حقوق االنسان والديمقراطية . .1

 المدخل لدراسة القانون .  .2

 قانون الشركات والقانون التجاري  . .3

 

 االهتمامات البحثية :

 حقوق االنسان والديمقراطية  . . في مجال 1

 . في الشركات واالسواق المالية  . 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personal Information: 

A. Lecturer: Ali Deaa Hussen .                                            

Najaf, Iraq 

  E-Mail : Alidhussen@uokufa.edu.iq. 

Mob.:+964( 0)7801540567 

al LevelEducation 

B.Sc.(1998) and M.Sc.(2002) from University of Babelon. 

A. Lecturer in College of Administration and Economy, University of 

Kufa.  

Teaching Interests:  

1- Introduction to Law study. 

2. companies , trade Law  

3. Human rights and democracy.  

h interests: Researc 

In the scope of democratic and Human rights.  

In the scope of companies and financial markets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة العلمية والذاتية للتدريسي



 

 معلومات شخصية 

 .م : حسنين راغب طلب محسن ابو زيداالس

 . العراق -المحافظة  : نجف  

 1984خ الميالد : نجف / مكان وتاري

  hassninr@yahoo.comالبريد االلكتروني :   

      07808203632رقم الموبايل : 

 المستوى التعليمي

 السنة الجهة المانحة  الشهادات األكاديمية  ت

 2006 جامعة الكوفة البكالوريوس 1

 2010 جامعة بغداد الماجستير 2

        

 البحوث العلمية المنشورة او المقبولة للنشر

 دور المحاسب االداري في تنفيذ اليات حوكمة الشركات  .1

)دراهسة تطبيقية في المصارف العراقية  - العادية باهستعمال نموذج مضاعف الربحية هسم قياس القيمة العادلة لأل .2

 الخاصة المدرجة في هسوق العراق لألوراق المالية(

)دراهسة تطبيقية في  - اثر تنفيذ آليات حوكمة الشركات في تخفيض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة .3
 لعراق لألوراق المالية(الشركات العراقية الخاصة المدرجة في هسوق ا

 

 خبرات التدريس

 قسم المحاسبة المرحلة الثالثة لطلبة المحاسبة المالية المتقدمة  .1

 المحاسبة المرحلة الثالثةلطلبة قسم محاسبة المنشات المالية  .2

 المحاسبة المرحلة الرابعة لطلبة قسم النظم المحاسبية المتخصصة  .3

 المحاسبة المرحلة االولى قسملطلبة مراسالت تجارية وقراءات محاسبية  .4

 ادارة االعمال المرحلة الثالثةلطلبة قسم محاسبة التكاليف  .5

 

 لدورات وورش العمل المشارك بها ا

 6/9/2006المشاركة بدورة الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة الكوفة للفترة من  -

 . 18/9/2006ولغاية 

 21/1/2007المقامة في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة الكوفة للفترة من  المشاركة بدورة الحاسوب -

 . power pointو  wordوتطبيقات  windowsوالخاصة ببرنامج التشغيل  6/2/2007ولغاية 

mailto:hassninr@yahoo.com


 4/4/2010المشاركة بدورة الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة الكوفة للفترة من  -

 . ICDLوالمعروفة بـ  25/4/2010ولغاية 

 2/5/2010المشاركة بدورة طرائق التدريس المقامة في مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي للفترة من  -

 . 23/5/2010ولغاية 

المشاركة في بطوالت الجامعات العراقية للطالب والطالبات بالعاب الكرة الطائرة وخماسي كرة القدم وتنس  -

ولغاية  25/4الفردي العام (والتي اقيمت في رحاب جامعة الكوفة للفترة من  –الزوجي  –قي الطاولة )الفر

1/5/2010 . 

 

 االهتمامات البحثية 

 المحاسبة المالية  -

 المحاسبة االدارية -

 

 المناصب االدارية 

 مدير حسابات كلية الصيدلة  - -

 مسؤول شعبة الرواتب برئاسة جامعة الكوفة -

 

C.V 

Personal Information                                                                    

Name: Hassnain R.T. Abozaid  .  

 Province: Najaf - Iraq  .  

Place and Date of Birth : Najaf / 1984 

Email : hassninr@yahoo.com 

Mobile number: 07808203632 

Educational level 

1. B.Sc from University of Kufa, 2006 

2. M.Sc from University of Baghdad in 2010         

Scientific research published or accepted for publication 

1. Management Accountant role in the implementation of the mechanisms of 

corporate governance 

2. Measuring the fair value of ordinary shares using the model E Ratio - ( A Case 

Study in the Iraqi private banks listed on the Iraq Stock Exchange ) 



3.  impact the implementation of corporate governance mechanisms in 

reducing the expectations gap over the fair value(An Empirical Study in 

private Iraqi companies listed on the Iraq Stock Exchange) 

Teaching Experience  

1. Advanced Financial Accounting for the students of the Department of Accounting 

Phase III 

2. Accounting financial facilities for the students of the Department of Accounting 

Phase III 

3. Accounting systems specialized for the students of the Department of Accounting 

fourth stage 

4. Commercial letters and readings for accounting students accounting department 

first stage 

5. Cost accounting for students in the Department of Business Administration Phase 

III 

 

 

Courses and workshops Enrolled 

- Participation cycle computer set up in the center of electronic calculators in the 

University of Kufa for the period from 6/9/2006 until 18/9/2006  .  

- Participation cycle computer set up in the center of electronic calculators in the 

University of Kufa for the period from 21/1/2007 until 6/2/2007 and driver-specific 

windows and applications, word and power point. 

- Participation cycle computer set up in the center of electronic calculators in the 

University of Kufa for the period from 4/4/2010 until 25/4/2010 , known as ICDL. 

- Participation cycle teaching methods established in the center of the development of 

teaching and training of university for the period from 2/5/2010 until 23/5/2010  .  

- Participation in the tournaments Iraqi universities for students and volleyball games 

has five football and table tennis ( Alvrgi - doubles - singles year ), which was held in 

the University of Kufa Rehab for the period from 25/4 until 1/5/2010  .  

Research Interests 

- Financial Accounting 

- Management Accounting 

 



Managerial positions 

- Account Manager , College of Pharmacy 

- An official salary Division , headed by the University of Kufa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  معلومات شخصية 

                                                                 حسنين كاظم عوجه الشحماني االسم : 

                           العراق ـ محافظة النجف االشرف ـ قضاء الكوفة 

   @yahoo.comAlmeihe  البريد اإللكتروني : 
  09647702876674ــــ  09647802184703رقم الموبايل : 

 

 : المستوى العلمي

 الشها,  الحاصل علسها: مامستسر محاس ة

 2011الجهة المانحة للشها, : كلية اإل,ار  مامعة بغدا, 

مامعاااة الكوفاااة -حاصااال علاااى شاااها,  ال كاااالوريوم فاااي المحاسااا ة ماااج كلياااة اإل,ار  واالقتصاااا,
2007-2008 

 مج إعدا,ية الكوفة للبنسج 2004-2003خريج الدراسة اإلعدا,ية للعام الدراسي 

  ـ حتى االن (2011، جامعة الكوفة ) مدرس في قسم المحاسبة ، كلية اإلدارة واالقتصاد 

 

 البحوث المنشورة  : 

شركة األلبسة  بالتطبيق على –نماذج القياس واإلفصاح المحاهسبي عن القيمة العادلة  .1
 .  لجاهزة المساهمة المختلطا

 تطبيقية الربحية_ دراهسة مضاعف نموذج باهستعمال العادية لألهسم  العادلة القيمة قياس .2
  المالية لألوراق العراق هسوق  في المدرجة الخاصة العراقية المصارف في

 :  الخبرات التدريسية 

   سلطلبة البكالوريو  المحاهسبة المتوهسطة .1
   سلبكالوريو لطلبة ا المحاهسبة القومية .2
   سلطلبة البكالوريو  النظام المحاهسبي الموحد .3
   سلطلبة البكالوريو قراءات محاهسبية ومراهسالت تجارية  .4

 االهتمامات ال حثية : 

 المحاهسبة المالية  .1
 محاهسبة التكاليف  .2
  المحاهسبة اإلدارية  .3

 المناصب اإل,ارية :  

mailto:Almeihe@yahoo.com


  مقرر قس  المحاهسبة للدراهسات المسائية  .1

 

 

Personal Information 
Name: Hassnain Kadhem .0  Alshehmane 
Iraq province of Najaf, Kufa spend 
E-mail : Almeihe@yahoo.com 
Mobile number: 09647802184703 09647702876674 ـــ 
 
Scientific level : 
Certificate obtained: Master of Accounting 
Donor 's Certificate: School of Management , University of Baghdad in 2011 
He holds a bachelor's degree in accounting from the College of Management and 
Economics - University of Kufa, 2007-2008 
Graduate junior high school for the academic year 2003-2004 from the middle of 
Kufa for Boys 
Lecturer in the Department of Accounting , College of Management and Economics , 
University of Kufa (2011 until now ) 
 
Research publish: 
1 . Measurement models and accounting disclosure about fair value - the application 
on the company garments contributing mixed.  

2. Measuring the fair value of ordinary shares using the model E Ratio ـ An Empirical 
Study in Iraqi private banks listed on the Iraq Stock Exchange. 
Teaching Interests: 
1 . Intermediate Accounting for undergraduate students 
2 . National Accounting for undergraduate students 
3 . Unified accounting system for undergraduate students 
4 . Readings accounting and business correspondence for undergraduate students 
Research Interests: 
1 . Financial Accounting 
2 . Cost Accounting 
3 . Management Accounting 
 Management positions : 
1 . Rapporteur of the accounting department of evening studies 

   

 



 معلومات شخصية       
 

 
 انوار عباس هادي اهلنداويد. م.االسم : 
 العراق - االشرف حمافظة النجفالسكن: 
 anwar_abbas_hadi@yahoo.comإللكرتوني:ا الربيد

 (009647801364416) عراق زيناملوبايل :
 (009647708045172)  سيلاسيا   

 

 املستوى التعليمي
 (1985) تصاد/ جامعة بغدادكلية االدارة واالق بكالوريوس .1
 (1990) ماجستير محاهسبة مالية/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد .2
 (2010)محاهسبة مالية / كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد دكتوراه  .3
  المحاهسبة المالية ونظ  المعلومات المحاهسبيةمتخصص في مجال  .4

 

  :لبحوث املنشورةا
 اذ قرارات االهستثمار.دور تكلفة االموال في اتخ .1
  XBRLاالبالغ المالي لسلسة تجميز تقارير الشركات العراقية باهستخدام  .2
التسعير  تالمحددات البيئية لتطبيق مدخل التكلفة المستمدفة وأثرها في اهستراتيجيا .3

 .للشركات الصناعية العراقية
 بحوث اخرى قيدالنشر .4

  

 :خربات التدريس
 البكالوريوس. بة لطل واالنكليزية باللغتين العربية محاهسبة مالية .1
 .محاهسبة حكومية لطلبة البكالوريوس .2
 لوريوس.انظ  محاهسبية متخصصة لطلبة البك .3



 .لوريوسانظ  معلومات محاهسبية باللغة االنكليزية لطلبة البك .4
 .)المعمد العربي( مناقشة بحوث طلبة دراهسات العليا في مجال المحاهسبة .5

 

 االهتمامات البحثية:
  ، نظ  معلومات محاهسبية، محاهسبة تكاليف.التدقيقالمحاهسبة المالية، 

 

 :ناب  اإلداريةامل
 1988 -1986عمل في قس  الحسابات / جامعة بغداد  .1
 .1996 -1990بغداد  جامعة/ كلية االدارة واالقتصاد/ في قس  المحاهسبة تدريسي .2
 حتى اآلن( -1996) كوفةجامعة ال/ كلية االدارة واالقتصاد/ في قس  المحاهسبة تدريسي .3
 عضو هيئة تدريسية في قس  المحاهسبة. .4
 .قس  المحاهسبةعضو اللجنة العلمية في  .5
 .قس  المحاهسبةعضو لجنة الدراهسات العليا في  .6
 .رئيس لجنة امتحانية في قس  المحاهسبة .7
 .عضو في مجلس كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة .8
 .ارة واالقتصاد / جامعة الكوفةاالد عضو لجنة انضباط الطلبة في كلية .9

 .كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفةعضو لجنة الزي الموحد في  .10
 .كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الكوفةمدير وحدة االرشاد التربوي والنفسي في  .11
 .عضو مجلس االرشاد التربوي والنفسي في جامعة الكوفة .12

 

 

 

 

 

 

 

 



 السرية الذاتية والعلمية
 

 عنيزة  د.حسين هادي حسين عودةاالسم الرباعي واللقب : 

الصورة الشخصيه:                                                                   

 

 اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه : 

  1989مدرس مساعد /      

 7/5/1997مدرس /       

 8/6/2002أستاذ مساعد /              

 : محاسبة االختصاص العام

 : محاسبة مالية االختصاص الدقيق

 10/10/1979: تاريخ اول تعيين 

  unaza_hh@yahoo.commail: -E: البريد االلكتروني

 الشهادة التي حصل عليها:    

 الشهادة             التخصص            سنة التخرج                        الكلية/الجامعة/الدولة        

كلية اإلدارة          1977ادارة اعمال                           البكالوريوس 

 واالقتصاد/البصرة/العراق

 /بغداد/العراقكلية االدارة واالقتصاد        1989     الماجستير             محاسبة مالية           

 /بغداد/العراقكلية االدارة واالقتصاد         2008الدكتوراه          فلسفة في المحاسبة            

 

 المناصب التي تقلدها :    

mailto:unaza_hh@yahoo.com


 مدير الشؤون المالية  في كل من: -

 الجامعة المستنصرية/كلية الفقة 

 جامعة الكوفة     /كلية العلوم االسالمية           

 جامعة الكوفة /كلية االداب           

 جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد           

 الجامعة المستنصرية /مدير التدقيق كلية الطب -

 جامعة الكوفة/مقرر قسم المحاسبة في كلية االدارة واالقتصاد  -

 جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد رئيس قسم المحاسبة في -

 مدير الشؤون المالية في ديوان جامعة الكوفة -

 

 :   عضو في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين الجمعيات المهنية المنتمي اليها

 

 شارك في العديد من المؤتمرات العلمية

 

 : سبعة بحوث: البحوث المنشورة

منشور في  مجلة  /علومات المحاسبية )مفرد( . المدخل الشرطي وخصائص نظم الم1

 . 2001السنه  /( 4العدد) /( 4مجلد ) /القادسية للعلوم              االدارية واالقتصادية 

بحث  –. استخدام نظرية المصفوفات في التوزيع التنادلي لتكاليف مراكز الخدمات 2

ر في المجلة العراقية للعلوم منشو /تطبيقي في معمل االلبسة الرجالية في النجف)مشترك(

 المحاسبية والمالية والمصرفية

. دور المعلومات المحاسبية  في اتخاذ القرارات في المشروعات الصناعية الصغيرة : 3

منشور في المجلة العراقية للعلوم االدارية /دراسة ميدانية في محافظة النجف . )مفرد(

 . 2001كانون االول /(2العدد)/(1لد )المج /جامعة بابل كلية االدارة واالقتصاد /

.دراسة نسب توزيع الحوافز بالقياس الى مستوى صعوبات العمليات االنتاجية في معمل 4

منشور في المجلة العراقية للعلوم المحاسبية والمالية /االلبسة الرجالية في النجف )مشترك( 

 .2001كانون الثاني /العدد االول/والمصرفية 

. اثر المتغيرات المحاسبية على القيمة السوقية لالسهم المتداولة في سوق بغداد لالوراق 5

منشور في مجلة القادسية للعلوم االدارية /المالية )مفرد(                                 

 . 2001/(3العدد)/(4مجلد)/واالقتصادية 



. سبل االرتقاء باداء االجهزة العليا للرقابة في العراق لمواجهة الفساد االداري والمالي 6

منشور في مجلة القادسية للعلوم  /دراسة ميدانية في بعض المواسسات الحكومية )مشترك(/

 . 2012سنة /(2العدد)/(14الجلد )/االدارية واالقتصادية 

ية بالقوائم المالية في قرارات مستخدمي هذة . تاثير االفصاح عن المسؤولية االجتماع7

 منشور في مجلة الغري /دراسة تطبيقية واستطالعية )مشترك(/القوائم 

 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا:

اشرف على طلبة ماجستير محاسبة في كلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة . عدد اربعة 

 طلبة.

 راه : رسالة الماجستير واطروحة الدكتو

رسالة الماجستير المقدمة الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد بعنوان: نظام 

معمل  /الرقابة الداخلية دراسة محاسبية في المنشأة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة 

 . 1989اب /النجف

ان : القياس اطروحة الدكتوراه المقدمة الى مجلس كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد بعنو

 /دراسة نظرية في مصرف بغداد/واالفصاح عن االدوات المالية المشتقة في القوائم المالية 

  2007حزيران 

 

 / حي الفرات النجفعنوان السكن: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV  
Full Name and Surname: Dr. Hussein Hadi Hussein Oneizah 
Scientific title and the date to get it:  
Assistant Lecturer / 1989  
Lecturer / 7/5/1997  
Assistant Professor / 8/6/2002  
General specialization: Accounting  
Specific specialization: Financial Accounting  
E-mail:  unaza_hh@yahoo.com  
Certificate :  

Positions :  

Certificate Specialization Graduation 
Year 

College / 
University / 

Country 
Bachelor Business 

Administration 
1977 College of 

Administration 
and Economics / 

Basra / Iraq 
Master Financial 

Accounting 
1989 College of 

Administration 
and Economics / 
Baghdad / Iraq 

Doctorate Philosophy in 
Accounting 

2008 College of 
Administration 

and Economics  / 
Baghdad / Iraq 



- Director of the Financial Affairs 
- Director of the Audit   
- Reporter of the Accounting Department  
- Head of the Accounting Department  
The professional associations:  
Member of the Association of Accountants and Auditors Iraqis  
Participated in many scientific conferences  
Publications: Five Researches  
 
Supervision on the graduate students:  

Supervision Type Name of the student Thesis Title 
Master of Accounting Caesar Ali Obeid the ways to improve the 

performance of control 
devices to face the 

financial and 
administrative 

corruption 
 

Address: Najaf / Al-furat district 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Personal Information 
  

Name: Dr. Anwar Abbas Hadi Al-Hindawi   
Living: Najaf, Iraq  
E-mail: anwar_abbas_hadi@yahoo.com  
Mob.:Zain Iq (+964(0)7801364416) 
 Asiacell (+964(0)7708045172) 
  

Educational Level  
1. Graduated from the Faculty of Administration and Economics / 

University of Baghdad (1985) 
2. Master of Financial Accounting / Faculty of Administration and 

Economics / University of Baghdad (1990) 
3. Ph.D. Financial Accounting / Faculty of Administration and 

Economics / University of Baghdad (2010) 
4. Specialist in the field of financial accounting and accounting 

information systems 
 

 Research Published:  
1. Role of Cost of Capital in Making Investment Decision. 
2. Financial Reporting for the Iraqi Corporate Reporting Supply 

Chain by using XBRL. 
3. Environmental Determinants for the Application of the Entrance to 

Target Cost and its Impact on Pricing Strategies of Industrial 
Companies with Iraqi. 

4. Other research being published 
 

Teaching Experience: 
1- Financial Accounting in Arabic and English for undergraduate 

students. 
2- Government Accounting for undergraduate students. 
3- Accounting systems specialized for undergraduate students. 
4- Accounting Information Systems in English for undergraduate 

students. 
5- Discuss research postgraduate students in the field of accounting 

(the Arab Institute). 
 

Research interests:  
Financial Accounting, Audit, A.I.S, Cost Accounting. 
 



Administrative positions:  

1. Work in the accounts department / Baghdad University 1986-1988  
2. Lecturer in  the Department of Accounting / Faculty of 

Administration and Economics/ University of Baghdad, 1990-1996  
3. Lecturer in  the Department of Accounting / Faculty of 

Administration and Economics / University of Kufa, since (1996 - 
present)  

4. Faculty member at the Accounting department 
5. Member of the Scientific Committee in the Department of 

Accounting 
6. Chairman of the examination committee in the Department of 

Accounting 
7. Member of the Committee of Graduate Studies in the Department 

of Accounting 
8. Member of the Board of the Faculty of Administration and 

Economics / University of Kufa  
9. Member of the Committee discipline students in Faculty of 

Administration and Economics / University of Kufa, 
10. Member of the Committee uniforms in Faculty of Administration 

and Economics / University of Kufa, 
11. Unit Manager of educational and psychological counseling in 

Faculty of Administration and Economics / University of Kufa, 
12. Member of the board of educational and psychological counseling 

at the University of Kufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معلومات شخصية
 سندس ماجد رضا  اجلعفريد.  االسم :
 العراق -النجف حمافظة 

  Sondos_jafary_2006@yahoo.com: الربيد اإللكرتوني
  009647801313009:  وبايلامل

 املستوى التعليمي
 (1990) ثالث هسنوات من جامعة بغداد عامت دبلوم مراقبة الحسابا( و 1984بكالوريوس )

راهسات اولية وعليا المعمد مدرس) د(. 2011اإلدارة واالقتصاد والدكتوراه محاهسب قانوني )
حتى اآلن(  - 2000) منذ  في قس  المحاهسبة. كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، (العربي

 متخصص في مجال الرقابة والتدقيق 
  :لبحوث املنشورة ا
آليات حوكمة الشركات ودورها في تقليص فجوة التوقعات بين مراقب الحسابات ومستخدمي  -1

   الماليةالقوائ
 )دراهسة تحليلية آلراء عينة من مراقبي الحسابات ومدراء بعض الدوائر(

 أثر تقنية المعلومات على تطوير انظمة المعلومات المحاهسبية -2
 قس  المحاهسبة وموظفي قس  الحسابات في جامعة الكوفة()بحث تحليلي آلراء عينة من اهساتذة 

التسعير للشركات  تالمحددات البيئية لتطبيق مدخل التكلفة المستمدفة وأثرها في اهستراتيجيا -3
  )دراهسة ميدانية في عينة مختارة من الشركات الصناعية العراقية( الصناعية العراقية

 :خربات التدريس 
 .البكالوريوس محاهسبة حكومية لطلبة – 1
 البكالوريوس . بة لطل رقابة تدقيق و  - 2
 المعمد العربيالدراهسات العليا  بة طلل رقابة يق و تدق-3

 االهتمامات البحثية :
  التدقيق والرقابة

 :ناب  اإلدارية امل
 1997عام  لغاية رئيس هيئة الرقابة المالية  - 1
 مدرس في قس  المحاهسبة - 2
 امتحانيةعضو لجنة  - 3
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Personal Information 
Dr. Sondos Majed Reda Al-Jafary   
Najaf, Iraq  
E-mail: Sondos_jafary_2006@yahoo.com  
Mob.:+964( 0)7801313009  

Educational Level  
B.Sc. (1984) and D.A.C three years  (1990) from University of Baghdad 
in Administration and economy and chartered accountant phD (2011) . 
Lecturer in the accounting department . College of Administration and 
Economy, University of Kufa, ( 2000- till now),  

Research Published:  
1 - corporate governance mechanisms and their role in reducing the gap 
between the expectations of the auditor and users of financial statements 
(An analytical study of the views of a sample of auditors and managers in 
some circles) 
 2 - The impact of information technology on the development of 
accounting information systems  (Search for analytical views of a sample 
of professors and staff of the accounting department accounts department 
at the University of Kufa) 
3 - environmental determinants for the application of the entrance to 
target cost and its impact on pricing strategies of industrial companies 
with Iraqi (A field study in a selected sample of the Iraqi industrial 
companies) 

Teaching Interests: 
1- Government Accounting students Baklulrios  .  
2- Auditing and supervision for students of Baklulrios.  

3-scrutiny and oversight of the graduate students of the Arab 
Institute  

Research interests:  
Auditing and Control                                                                                  

Administrative positions:  
1. Chairman of the FSA up to 1997 
2. a teacher at the Department of Accounting  
3. Member of the Examination 
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 االسم         : عبد العباس حسن كاظم الساعدي 

                                      االختصاص الدقيق : اإلحصاء التطبيقي .

 العراق . –محافظة النجف االشرف 

  qAbdalabbas.kadhim@uokufa.edu.iالبريد االلكتروني : 

  7708015196(0)964+رقم الموبايل : 

 المستوى التعليمي :

( تخصص إحصاء ، مدرس مساعد ) دراسات أولية  1993(، ماجستير )  1986) بكالوريوس 

 لحد اآلن ( . – 2005في قسم المحاسبة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة الكوفة ) ( 

 البحوث المنشورة : 

 لتخصيص . أنموذج مقترح لحل مشاكل ا .1

 لوحة السيطرة النوعية ودورها في السيطرة على التكاليف . .2

دور التحليل العاملي في تحديد أهم العوامل المؤثرة في جودة الخدمات الصحية المقدمة  .3

 للمرضى .

 خبرات التدريس :

 مبادئ اإلحصاء . .4

 بحوث العمليات .  .5

 الرياضيات العامة . .6

 

 االهتمامات البحثية :

 اإلحصائية متعددة المتغيرات . . التحليالت 1

 . التنبؤات اإلحصائية . 2

 المناصب اإلدارية :

 ال يوجد . 
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Personal Information: 

A. Lecturer: Abdulabbas hassan kadhim  Al sa'aide. 

Najaf, Iraq 

m@uokufa.edu.iqAbdalabbas.kadhi mail:-E 

Mob.:+964( 0)7708015196 

Educational Level 

B.Sc.(1986) and M.Sc.(1993) from University of Baghdad. 

A. Lecturer ( Statistical) College of Administration and Economy, 

University of Kufa, ( 2005- till now). 

Research PUBLISHED:   

1. Suggested Model solve the problems of Assignment 

2. Panel quality control and its role in controlling costs. 

3. The role of factor analysis to identify the most important factors 

affecting the quality of health services provided to patients. 

Teaching Interests:  

1.1. Principles of Statistics. 

2. Operations Research. 

3. General Mathematics 

Research interests:  

Multivariate statistical analyzes  . 1  

2. Statistical predictions 

Administrative positions:  

There is no. 
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 المعلومات الشخصية
 حميدي ألزهرهكرار هسلي  عبد  االهس :

 جممورية العراق –محافظة النجف االشرف  
 kkk12_1982@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 جامعة الكوفة/كلية اإلدارة واالقتصاد/قس  المحاهسبة
 07601719541خلوي: 

 
 عليميالمستوى الت

( من جامعة الكوفة تخصص محاهسبة،تدريس الدراهسات االولية من 2011(،ماجستير)2004بكالوريوس محاهسبة )
 .2012هسنة 

 
 بحوث منشور  مختار 

دراهسة تطبيقية من وجمة نظر  –تقيي  مستوى الحوكمة في المصارف التجارية العراقية الخاصة  .1
 .المستثمرين

دراهسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية  -ارهسات إدارة األرباح الثقافة التنظيمية وتأثيرها في مم .2
 .الخاصة المدرجة في هسوق العراق لألوراق المالية 

دراهسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية -ة التشغيلية على قيمة الشركةنقدياثر التدفقات ال .3
 الخاصة المدرجة في هسوق العراق لألوراق المالية.

دراهسة تطبيقية في المصارف  -ة العادلة لألهسم  العادية باهستخدام نموذج مضاعف الربحيةقياس القيم .4
 العراقية الخاصة المدرجة في هسوق العراق لألوراق المالية.

 خبرات التدريس
 المرحلة الرابعة . األوليةالتدقيق والرقابة المالية الدراهسات  .1

 بعة .المحاهسبة اإلدارية الدراهسات األولية المرحلة الرا .2

 مبادئ المحاهسبة المالية الدراهسات األولية المرحلة األولى . .3

 طرق البحث العلمي الدراهسات األولية المرحلة الرابعة . .4
 

 االهتمامات ال حثية
 حوكمة الشركات

 ادارة االرباح
 نظرية الوكالة

 االفصاح المحاهسبي
 القيمة العادلة

 
 المناصب اإل,ارية

 مقرر قس  المحاهسبة .1
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nformationPersonal I 
  ِ  ِA. Lecturer karrar Saleem Abdulzahra Hameedi  

Najaf Governorate,Iraq 
kkk12_1982@yahoo.com Email 

University of Kufa/College of  Administration & Economics 
Department of accounting 
Mobile :07601719541 

Educational level 

B.sc (2004) and Scientific degree : M. Sc. in accounting (2011) 

  
blishuResearch p 

 Assess the level of corporate governance in Iraqi banks - a field study 
from the viewpoint of investors 

 
 organizational culture and effect it in earnings management practices- A 

Practical Study in a Sample of the Iraqi private banks listed on the Iraq 
Stock Exchange 

 The effect of operation cash flow on company value- A Practical Study in 
a Sample of the Iraqi private banks listed on the Iraq Stock Exchange 

 
 Measuring the fair value of ordinary stock using the model E ratio - A 

Practical Study in the Iraqi private banks listed on the Iraq Stock 
Exchange 

 
 
Teaching Interest 

1.auditing and Financial control . 
2.managerial accounting. 
3.principle of accounting . 
4.research method  

 
Research interests 
Corporate governance 
Earning management 
Agent theory 
Accounting disclosure  
Accounting systems 
Fail value 

 

 
Management position 
1. Reporter of the accounting department  
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 السيرة العلمية والذاتية 

                            الخفاجي وسام نعمة جعفررجيب د. األسم :      

  

                                                       : النجف االشرف التولد مكان        

 اطفال5الحالة االجتماعية : متزوج ولديه          

 الشهادات اوالً:

 السنة الجهة المانحة شهادات األكاديميةال ت

 2013  جامعة الكوفة دكتوراه علوم اقتصادية  1

 1998  جامعة الكوفة  ماجستير علوم اقتصادية 2

 1986 الجامعة المستنصرية اقتصاديةبكالوريوس علوم  3

 دبلوم في الحاسبات 4
المركزالقومي للحاسبات 

 االلكترونية / بغداد
1997 

 

 

 

 

  البحوث العلمية املنشورة ا:ثاني



 مكان النشر  عنوان البحث  ت
سنة 

 النشر 

1 
االقتصاد األيكلوجي والتدويري صننوان 

 لمتطلبات اإلصالح االقتصادي 

وقننائع المنن تمر االقتصننادي األول  

 لجامعة القادسية

  

2009  

2 
حساب متوسط دخل الفرد  واألسرة في 

 يةمدينة القصبات في الجماهيرية الليب

منشور في مجلة الفري للعلوم 

كلية  –االقتصادية واإلدارية

جامعة الكوفة –اإلدارة واالقتصاد 

العدد الثالث عشر السنة 

 الخامسة. 

2008   

3 
 

دور تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت 

 في  التعليم الجامعي في العراق
 2008 مجلة الجامعة 

4 

اثر االحتياطيات االجنبية في عرض 

في العراق دراسة قياسيىة للمدة  النقد

(2003-2012) 

 2013 مجلة الكلية االسالمية الجامعة 

5 

ر االختياطيات االجنبية في سعر ثا

الصرف في العراق دراسة قياسية 

 ( 2012-2003للمدة )

مجلة الكوت للعلوم االقتصادية 

 واالدارية 
2013 

 الدوراتثالثا: 
/ثم تالها امتحان  1991امعة المستنصرية الج (باللغة االنكليزية دورة ) -1 

 كفاءة

كز في الحاسبات االلكترونية للمتقدمين لدراسة الدكتوراه في المردورة )  -2
 1995بغداد  (القومي للحاسبات االلكترونية 

في رئاسة جامعة الكوفة   (في التأهيل التربوي وطرائق التدريسدورة ) -3
2006 



2006كز الحاسبة االلكتروني / جامعة الكوفة مر  (في نظام البور بوينتدورة )- 
4 

في كلية التربية / جامعة   (في البرنامج اإلحصائي ا س بي دبل اس دورة) -5
2007الكوفة   

في مركز التأهيل التربوي /   (في التأهيل التربوي وطرائق التدريس دورة )-6
2010جامعة الكوفة   

لحاسبة امركز  في  (ي دي ا لأي س االلكترونية حاسباتال دورة  في  )-7
2010االلكترونية / جامعة الكوفة  - 

جامعة   (دورة في اللغة االنكليزية  لمدة عشرة اسابيع في مركز التوفل) -8
2010الكوفة   

في كلية التربية االساس جامعة الكوفة  (دورة في االرشاد والتوجيه التربوي )-9
 2013  

 ورش العملرابعا:
 فني    25/1/2006-24   فنيتطنوير جامعنة الكوفنة   ورشة عمنل ل في شارك

 كلية التربية للبنات             

           

 تؤرمرات العلمية ونو  املشاركة املشاركات باملخامسا: 
من خالل 1998ساهم في م تمر الدراسات العليا في  جامعة الكوفة في  عام  -1

 ورقة بحثية

ي والفكري لطلبة المعاهد والمراكز ساهم في اللجنة التحضيرية الم تمر العلم -2

  المعهد العالي الصحي في   الكر بولي/ ليبيا   2/3/2002المهنية العليا  
تمننو    3-2سنناهم فنني منن تمر معالجننة تنناهرة التسننول  فنني المجتمننع    فنني     -3

 في قاعة الشعب / طرابلس /  ليبيا   من خالل  ورقة بحثية            2004

المنعقد     25/12/2008-24ر التعليم الجامعي    في   ساهم في م تمر تطوي -4

 في        جامعة الكوفة      من خالل   بحث                                                                   

اللجنة التحضيرية لم تمر بحوث الطلبة للمراحل المنتهية في جامعة عضو في  -5

 . 2009الكوفة 
-17ي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة القادسية  الم تمر العلم -6

 في جامعة القادسية  من خالل   بحث18/3/2009



م تمر شبكة فعل المدنية العراقية  حول االستثمار في محافظة النجف    -7

 فندق النجف االشرف     )  محاضر(  6/6/2008

  . 

   الكت  املتؤلفةسادسا :
 . عنوانه ) مقدمة في اإلحصاء التطبيقي واالقتصاد القياسي ( كتاب تحت الطبع

   املقاالت املنشورة : سابعا

 سنة النشر مكان النشر عناوين المقاالت المنشورة ت

 جريدة جامعتنا صفات وواجبات القائد 1
االعدد الثالث 

2006 

 جريدة جامعتنا الحوافز واثرها على العاملين 2
العدد الخامس 

2006 

 التسول واثاره في الفرد والمجتمع  3

جريدة الزحف 

 االخضر / ليبيا
2004 

     

   اجلمعيات العلمية املشارك بها: ثامنا     

 تسلسل
 نوع المشاركة المدة من إلى اسم الجمعية ومكانها

 منتسب 20/4/1993 جمعية االقتصاديين العراقيين/بغداد 1

 عضو ممارس 4/8/2001 نقابة المحاسبيين والمدققين/ بغداد 2

 منتسب 1/1/2006 نقابة المعلمين العراقية/  النجف                           3



 عضو 12/5/2006 جمعية  اإلعالميين/ فرع النجف 4

  املناب  التي تقلدها : تاسعا

 ت
 مكان العمل المدة من إلى المنصب

 2002-1998 رئيس قسم المحاسبة 1

المركز العالي 

لشاملة للمهن ا

 / مسالته

 2005 -2002 رئيس قسم إدارة األعمال 2

المركز العالي 

للمهن الشاملة 

 / مسالته

 2005 -2003 معاون العميد للش ون اإلدارية   3

المعهد القومي 

للعلوم اإلدارية 

)قطاع والمالية 

مسالته/ خاص(

 ليبيا

 

 

  يف خدمة اجملتمع  املساهماتعاشرا:          
 حاضرات في عدد من م سسات المجتمع المدنيألقاء م    

 اجلوائز واهلدايا  احدى عشر:       

 التأريخ الجهة المانحة عنوان الجائزة



جهود مضنية في تطوير وترسيخ 

 التعليم في ليبا

للتعليم  يااللجنة العل

والتكوين في 

 الجماهيرية الليبية

 2001لسنة 

 

 التلطيف والتشكرات  اثىن عشر:         
 (كتاب شكر وتقدير  .11)

 -التدريسات التي مت تدريسها فهي: ثالثة عشر:
 المكان المادة ت

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا االحصاء الوصفي 1

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا االحصاء التطبيقي 2

 ليباالكلية التقنية الطبية / مسالته /  االحصاء الحيوي 3

 كلية االداب والعلوم / مسالته / ليبيا االحصاء التربوي 4

 كلية االداب والعلوم / مسالته / ليبيا االحصاء واالحتماالت  5

 جامعة المرقب الخمس ليبيا اساسيات التحليل الرياضي  6

 كلية االقتصاد / جامعة المرفب / الخمس  قواعد بيانات 7

القومي للعلوم المالية واالدارية / المعهد  االدارة المالية  8

 ليبيا

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا محاسبة االموال االعامة 9

تصميم نظم معلومات   10

 محاسبية 

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا طرق بحث 11

 لمركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبياا اساسيات اقتصاد 12

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا اقتصاد جزئي 13

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا اقتصاد كلي  14

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا نظرية اقتصادية  15

 ن الشاملة مسالته/ ليبياالمركز العالي للمه المالية العامة 16

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا الرياضيات المالية  17

 المركز العالي للمهن الشاملة مسالته/ ليبيا االقتصاد الرياضي  18

المعهد القومي للعلوم المالية واالدارية /  وصف وتوصيف الوتائف  19

 ليبيا

للعلوم المالية واالدارية / المعهد القومي  تقارير ادارية 20



 ليبيا

قسم العلوم الساسية/ جامعة االمام الصادق  مشاكل العالم الثالث 21

 فرع النجف االشرف

قسم العلوم الساسية/ جامعة االمام الصادق  الفكر السياسي 22

 فرع النجف االشرف

/ قسم جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصاد بحوث عمليات  23

 ة لطلبة المرحلة الثالثةالمحاسب

جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصاد/ قسم  الرياضيات المالية  24

 المحاسبة لطلبة المرحلة الثانية 

جامعة الكوفة / كلية االدارة واالقتصاد/ قسم  مبادئ االقتصاد 25

 المحاسبة لطلبة المرحلة االولى 
 

 


