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 مؤهل العلمي:

 الشهادة:الدبلوم العالي المعادل للماجستير

 اسم الجامعة:جامعة بغداد

 الجهة المانحة:المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

 التخصص العام:مالية

 التخصص الدقيق:مصارف
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 4166-4161تاريخ التخرج:

 4161/ 9/ 6تاريخ الحصول على الشهادة 

 61/4161/ 68تاريخ الحصول على اللقب العلمي  

 

 

 المهام االدارية

 مديرة حسابات  معهد هندسة وراثية

 الوراثيةمديرة حسابات مكتب االستشارات العلمية لمعهد الهندسة 

/ 6لغاية   4162/ 5/ 61مسؤول وحدة التاهيل والتوظيف للفترة من

61 /4165 

 

 المواد التي تم تدريسها

 مادة االحصاء/

 مادة محاسبة منشات مالية

 مادة مبادئ المحاسبة المالية

 مادة محاسبة وحدات غير ربحية

 مادة محاسبة مصرفية

 

 



 كتب الشكر

 (6العميد عدد ): من السيد 4114سنة 

 (6: من السيد العميد عدد)4112سنة 

 (6: من السيد العميد عدد)2119سنة 

 (6: من السيد العميد عدد)4164سنة 

 (6: من السيد العميد عدد)4162سنة 

 (6(ومن السيد العميد عدد)6: من السيد الوزير عدد)4162سنة 

( ومن 6عدد) : من مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية4169سنة 

 (4السيد العميد عدد)

 (4:من السيد العميد عدد)4168سنة 

 (2: من السيد العميد عدد)4167سنة 

 

 اللجان

 (6( رئيسا عدد)5:عضوية عدد)4116سنة 

 (6(رئيسا عدد)2:عضوية عدد)4114سنة 

 (4(رئيساعدد)2:عضوية عدد)4112سنة

 (6( رئيسا عدد)2:عضوية عدد)4112سنة

 (6( رئيسا عدد)2:عضويةعدد)4115سنة 

 ( 2:عضوية عدد)4111سنة 



 (2:عضوية عدد)4119سنة 

 (6( رئيساعدد)5:عضويةعدد)4164سنة

 (2:عضوية عدد)4162سنة 

 (2:عضوية  عدد)4162سنة 

 (5:عضوية عدد)4165سنة 

 (1:عضوية عدد)4169سنة 

 (4(رئيسا عدد)2:عضوية عدد)4168سنة 

 (66عدد):عضوية 4167سنة 

 

 الدورات التدريبية

 امن المخاطبات الرسمية

 تحديد الرواتب والترفيعات

 قيادية في الشؤون االدارية والمالية واالقتصادية

 المالك والدرجات الوظيفية الجديدة

 دورة تاهيلية لطلبة الدراسات العليا الستخدام الحاسبات

 اساليب احتساب الضريبة

 سالمة اللغة العربية



 الصفوف التعليمية

 

 شهادات مشاركة الندوات والورش والمؤتمرات

 ورشة كيفية احتساب راتبي ونقاط الحوافز التي استحقها

 ادارة المشاريع

 الجزء الثالث–النشر في المجالت العالمية 

 دور القطاع الخاص في سد احتياجات السوق العراقي من الدواء

 العالمية الداخلة ضمن قواعد بيانات سكوبستطوير النشر في المجالت 

 التعبئة الغذائية الحديثة طريقا لبيئة صحية واستهالك امن

 مؤتمره العلمي الدولي الرابع–معهد هندسة وراثية 

 اساسيات الزراعة النسيجية البشرية

 حماية المستهلك واجب وطني

 بيانات سكوبستطوير النشر في المجالت العالمية الداخلة ضمن قواعد 

 دور القطاع الخاص في سد احتياجات السوق العراقي من الدواء

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية

السيارات المحورة)البنزين والغاز( بين االثر البيئي والمردود 
 االقتصادي

 دور الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية

 



 

 اقامة ندوات

 اهمية توطين الرواتب

 

 

 جوائز

 استالم درع -مؤتمره العلمي الثاني -معهد هندسة وراثية

 

 

 شهادة تقديرية

 مؤتمره العلمي الثاني–معهد هندسة وراثية 

 مؤتمره العلمي الثالث -معهد هندسة وراثية

 ندوة علمية-كلية الزراعة

 

 

 البحوث المنشورة

التي تواجه البنوك  التحديات الرئيسية

 العراقية

 
رقابة البنك المركزي على البنوك 

 التجارية
 

 



 

 المقاالت المنشورة

 
 اعتماد الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت

 

 تأثير مخاطر السيولة واالئتمان على البنوك

 


