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 بيان السرية الذاتية

 

                                       الشمري .  عون عبد عباس  ويف  حممد   الدكتور  : االسم 

          Associate professor   المرتبة العلمية :  أستاذ مشارك  

 جامعة كربالء ./ كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم احملاسبة  :العمل مكان 

 ميالدية . 1965/ مسلم / العراق   :الجنسية والديانة وتاريخ الميالد

   / العراق  كلية اإلدارة واالقتصاد-بغداد جامعة  من  احملاسبة  يف  فلسفة  دكتوراه  :المؤهل الدراسي 
                                         Ph.D. in Accounting 

 .وإداريةدكتوراه حماسبة كلفة :  االختصاص الدقيق

 شركة  يف   املسؤولية / دراسة حماسبة   يف  ودورها الفرصية   التكلفة  :عنوان أطروحة الدكتوراه 

 . يف كربالء الوسام ملنتوجات األلبان واملواد الغذائية

 .ميالدية 4/12/2007  :تاريخ الحصول علي الدكتوراه 

 يف   مقارنة  االندثار / دراسة  قياس  يف واحلديثة  التقليدية  االجتاهات : عنوان رسالة الماجستير 

 احد معامل املنشأة العامة للصناعات الصوفية.

،   العةةراق / االقتصةةاد كليةةة اإلدارة و  -بغةةداد  جامعةةة :مكااان وتاااريخ الحصااول علااي الماجسااتير 

 ميالدية.   1989

،   العةراق كليةة اإلدارة و االقتصةاد /  -بغةداد  جامعةة : بكاالوريو مكان وتاريخ الحصول علاي ال

 ميالدية.  1986

 ( االول مكرر على الكلية .92.52):        معدل التخرج للبكالوريو 
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 : التدرج الوظيفي

 .  13/3/2012لغايةو 4/7/2011جامعة كربالء اعتبارا من ئيس قسم المحاسبة ــ ر 

 . 2008جامعة كربالء اعتبارا من أكتوبر  ــقسم المحاسبة  ــ المشاركأستاذ المحاسبة  

جامعتتة كتتربالء اعتبتتارا متتن ـتتـ بقستتم العمتتوم الماليتتة والم تتر ية  )أستتتاذ مستتاعد مدرس   

 . 2003ديسمبر 

 . 1999ــ 1998جامعة سبها / ليبيا لمعام الجامعي  ــ محاضر بقسم المحاسبة 

ستتبها / ليبيتتا لممتتد  ن ـتتـ محاضتتر مستتاعد  تتي المعهتتد العتتالي لممهتتن الشتتاممة و عتتداد المتتدربي 

1999-2001 . 

 . 1997ــ1994البيضاء /ليبيا لممد   -محاضر مساعد  ي المعهد العالي لممهن الشاممة 

 . 1994ــ1990كربالء /العراق لممد  -التقنيمدرس مساعد بقسم المحاسبة  ي المعهد  

 

 :المشاركة في الدورات

 تي ررائتا التتدريس واستت دام الوستائع التعميميتة  أوليتةح مت عمت  هتهاد  مشتاركة بتدور   -1

ولغايتة  17/8/1991 ي مركز تطوير الكوادر  ي هيئة التعمتيم التقنتي لممتد  متن  أقيمتوالتي 

28/8/1991.  

ح مت عم  ههاد  اجتياز الدور  التاهيميتة لتعمتيم الحاستوط لطمبتة الدراستال العميتا والمقامتة  -2

 يوم . 20ولمد   11/12/2002 ي مركز الحاسبة االلكترونية  ي جامعة بابع بتاريخ 

: أساستيال اآلتيتةح مت عم  ههاد  مشاركة بدور  الحاسوط )نظري وعممي  ي المواضيع  -3

 أساستتيال –جتتداوا البيانتتال  أساستتيال –معالجتتة الن تتو   استتيالأس –استتت دام الحاستتوط 

 تتي مركتتز  أقيمتتتاالنترنيتتت والبريتتد االلكترونتتي  والتتتي  أساستتيال –العتتروا التقديميتتة 

 11/4/2011جامعتتة كتتربالء لممتتد  متتن  -واالقت تتاد اإلدار الحاستتبة االلكترونيتتة  تتي كميتتة 

 . 11/5/2011ولغاية 

 

 

 

 الخبرة التدريسية :

  تم تدريس ماد  المحاسبة اإلدارية لطمبة دكتوراه  دار  أعماا /الكتورس  الدكتوراهعم  مستوى

جامعتة كتربالء حستت كتتاط  - تي كميتة اإلدار  واالقت تاد 2012 -2011األوا لمعام الدراسي 

  . 31/10/2011التكميف ال ادر من رئيس قسم  دار  األعماا ذي العدد بال  ي 



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  3صفحة 

 

 

   الماجستيرعم  مستوى :-  

لمف تع الدراستي  الكميتة التقنية/كو تة تم تدريس ماد  محاسبة تكاليف متقدمتة لطمبتة .1

حستتت كتتتاط التكميتتف ال تتادر متتن الكميتتة  2014-2013لمعتتام الدراستتي  األوا

 . 9/12/2013 ي  7/27/2472ذي العدد  أعاله

 كتتربالءمحاستتبة  تتي كميتتة اإلدار  واالقت تتاد/جامعة  ماجستتتيررمبتتة تتتم تتتدريس  .2

 -: اآلتيةالمواد 

a . ةام الدراستتتيوعتتتلأل األوالمف تتتع الدراستتتي محاستتتبة تكتتتاليف متقدمتتتة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .حت  الوقت الحاضرو 2013-2014

b .  وحتتت   2015-2014محاستتبة  داريتتة لمف تتع الدراستتي الوتتاني لألعتتوام

  الوقت الحاضر

 

 تتتم تتتدريس متتاد  محاستتبة تكتتاليفمماجستتتير هتتهاد  المحاستتبة القانونيتتة المعادلتتة ل عمتت  مستتتوى 

/المرحمتة  النجتف األهتر  تر   -لطمبتة المعهتد العربتي لممحاستبين القتانونيين بالمغة االنكميزيتة

والعتتتام الدراستتتي  2014-2013والعتتتام الدراستتتي  2013 -2012المتوستتتطة لمعتتتام الدراستتتي 

 . 9/2/2013 ي  10ذي العدد  المعهد أعالهكتاط التكميف ال ادر من حست  2014-2015

 

  محاستتبة التكتتاليف  –المحاستتبة اإلداريتتة عمتت  مستتتوى البكتتالوريوس تتتم تتتدريس مقتتررال–

المحاستبة  -محاسبة منشتتل ددميتة  –محاسبة م ار  وهركال التأمين –المحاسبة المتوسطة

 ،  ي كع من جامعة كربالء  ي العراق وجامعة سبها  ي ليبيا.  )مبادئ المالية

 

   محاستبة   -تحميتع القتوائم الماليتة -الدبموم تم تدريس مقررال أساسيال المحاسبة  ىمستو  عم

ة أقستتام بمحاستت - محاستتبة هتتركال - مبتتادئ مراجعتتة - محاستتبة م تتار  وتتتأمين - متوستتطة

ستتبها / ليبيتتا، والمعهتتد  - لشتتاممة و عتتداد المتتدربينو تترو  ،  تتي كتتع متتن المعهتتد العتتالي لممهتتن ا

كتربالء/  -سبها / ليبيا، والمعهتد التقنتي -البيضاء /ليبيا، والمعهد الورني - العالي لممهن الشاممة

  العراق.

 

 الخبرة البحثية :

 :أبحاث منشورة 

المتتمتمر وقتتائع منشتتور  تتي االنتتدرار،  استتت دام فتتا ي اإليتتراد الم  تتوم كأستتاس  تتي قيتتاس    1)

 .1992العممي الوالث لبحوث التعميم التقني، العراق،
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المجمتة  منشتور  تي است دام تحميع االنحدار كأستموط  تي تقتدير التكتاليف وات تاذ القترارال،    2)

 ،جامعتتتتتتتتة كتتتتتتتتربالء – تتتتتتتتي كميتتتتتتتتة االدار  واالقت تتتتتتتتاد  العراقيتتتتتتتتة لمعمتتتتتتتتوم اإلداريتتتتتتتتة

 .2008 ،21 ،العدد)5المجمد)

 منشتور  تي جة ال طية  ي تحديد دطتة اإلنتتاا المومت  وتحميتع الحساستية لهتا،است دام البرم    3)

 .2007/ عممي،آذاراألوامجمة جامعة كربالء، المجمد ال امس،العدد 

المجمتة العراقيتة  منشتور  تيالتكمفة الفرفية ودورها  تي محاستبة المستمولية)بحث مستتع ،     4)

 1 ،ك22 ،العتتدد)6المجمتتد) ، جامعتتة كتتربالء – تتي كميتتة االدار  واالقت تتاد  لمعمتتوم اإلداريتتة

2008. 

مجمتتة منشتتور  تتي أستتعار الظتتع ودورهتتا  تتي ت  تتي  التكتتاليف ال تتناعية  يتتر المباهتتر ،    5)

 .2008جامعة كربالء، المجمد السادس،العدد الرابع/ عممي،

مقارنتة   دراستة -مددع التكمفة عم  أساس األنشطة ودوره  ي تحديد المزيج اإلنتاجي األموتع   6)

المجمتة العراقيتة لمعمتوم  منشتور  تي، األنشتطة أساسبين المددع التقميدي ومددع التكمفة عم  

 .2008 ،آذار 23 ،العدد)6المجمد) ، جامعة كربالء – ي كمية االدار  واالقت اد  اإلدارية

  نت دراستتة تطبيقيتتة  تتي معمتتع استتم -الضتتريبة البيئيتتة ودورهتتا  تتي الحتتد متتن التمتتوث البيئتتي   7) 

، الف ع الوالتث، 20المجمد السابع، العدد مجمة دراسال محاسبية ومالية، منشور  ي كربالء، 

 . 2012السنة 

سي المزدوا ودوره  ي  عداد موازنة المبيعال بالتطبيا  ي هركة الوستام أنموذا التمهيد األ   8)

 – تي كميتة االدار  واالقت تاد  اإلداريتةالمجمتة العراقيتة لمعمتوم  منشور  ي لمنتوجال األلبان،

 . 2013، السنة 35، العدد 9المجمد ،  جامعة كربالء

  أنمتتوذا االنحتتدار الموستتمي ال طتتي ودوره  تتي  عتتداد الموازنتتة النقديتتة بتتالتطبيا  تتي هتتركة 9) 

 تتتي كميتتتة االدار   المجمتتتة العراقيتتتة لمعمتتتوم اإلداريتتتةمنشتتتور  تتتي الوستتتام لمنتوجتتتال األلبتتتان، 

 . 2013، السنة 37، العدد9المجمد ،  جامعة كربالء –واالقت اد 

  تحميع ربحيتة الزبتون ودوره  تي  دار  عالقتة الزبتون لتحستين الميتز  التنا ستية المستتدامة/ 10) 

 منشتور  تي تطبيقية مقارنة بين المنهج التقميدي ومنهج التكاليف عم  أستاس األنشتطة، دراسة

، 11، المجمتتد  جامعتتة كتتربالء – تتي كميتتة االدار  واالقت تتاد المجمتتة العراقيتتة لمعمتتوم اإلداريتتة 

   . 2015، السنة 46العدد 

توظيف معيار األهمية النسبية لقياس الفجو  الرقمية لممعمومال المحاسبية عند الدمج  (11)

 ي مجمة االدار   منشور،  دراسة تطبيقية/  لتحسين المحتوى اإلعالمي لمتقارير المالية

 . 2017، السنة االربعون ، العدد مئة وارنا عشر/ الجامعة المستن رية  واالقت اد  ي
منهج الحيود السداسي ودوره  ي تحسين جود  المنتجال وت فيض التكاليف/ بحث تطبيقي   12)

المجمة العراقية لمعموم  منشور  ي/ معمع اسمنت الكو ة،  ي الشركة العامة السمنت الجنوط

  2016، السنة  48، العدد  12، المجمد  جامعة كربالء – ي كمية االدار  واالقت اد  اإلدارية
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 االنتاجي المزيج لتحديد ال طية البرمجة نموذا تطبيا  ي االنشطة اساس عم  الكمفة دور  13)

 ي جامعة  لمبحوث االقت ادية واالدارية ، مقبوا لمنشر  ي مجمة الغري االموع الحقيقي

 . 6/11/2016 ي   277 الكو ة حست الكتاط ذي العدد

 ي ظع المنهج التقميدي  االموع االنتاجي المزيج تحديد  ي ال طية البرمجة نموذا تطبيا  14)

 ي  لمبحوث االقت ادية واالدارية  ي مجمة الغري منشوروتحميع الحساسية ،  لمتكاليف

 . 11/1/2017 ي  362جامعة الكو ة حست الكتاط ذي العدد 

دراسة تطبيقية    المحتوى المعموماتي لقائمة التد قال النقدية ودوره  ي تقويم االداء المالي15)

عينة من هركال القطا  مقارنة بين قائمة التد قال النقدية وقائمتي الددع والمركز المالي ل

،  6ربالء ، المجمد مجمة االدار  واالقت اد  ي جامعة كمنشور  ي ،  ال ناعي العراقية

 . 2017، السنة  22العدد 

عم  أساس االنشطة الموجهة بالوقت ودوره  ي قرارال التسعير دراسة    مددع التكاليف16)

 تطبيقية  ي معمع االلبسة الرجالية  ي النجف االهر  ، مقبوا لمنشر  ي مجمة الغري

  ي 599 ي جامعة الكو ة حست الكتاط ذي العدد  لمبحوث االقت ادية واالدارية

10/7/2017 . 

 ي تحسين   TD-ABC منهج التكاليف عم  أساس األنشطة الموجهة بالوقت )  توظيف  17)

قيمة المنتج ، مقبوا لمنشر  ي مجمة االدار  واالقت اد  ي جامعة كربالء حست الكتاط ذي 

 .  9/9/2018 ي  105العدد 

قا ممهرال الشفا ية  ي التقارير المنشور  لمم ار  ال افة المدرجة  ي   قياس مدى تح18)

، مقبوا لمنشر  ي مجمة أهع البيت ال ادر  من جامعة أهع  المالية لألوراقسوق العراق 

 . 20/7/2019 ي  85البيت حست كتابها ذي العدد 

مدى ادراك مراقبي الحسابال لمسمولياتهم  ي اهمية تطبيا الوحدال االقت ادية   19)

لممهرال الشفا ية وانعكاسه عم  جود  عممية التدقيا ، مقبوا لمنشر  ي مجمة جامعة بابع 

، حست  2019لمعموم ال ر ة والتطبيقية المجمد )السابع والعشرون ، العدد )ال امس  لسنة 

 . 8/8/2019 ي  1700ذي العدد  كتاط مجمة جامعة بابع

  

 : مقاالت منشورة 

السنة الوالوة لشهر أيار  -العدد الوالث عشر -بر : مقالة منشور   ي جريد  جامعة كربالءـ  ال 1)

2008 . 

السنة السادسة  -العدد السابع والعشرون -مم : مقالة منشور   ي جريد  جامعة كربالءـ  الظ2)

 . 2010لشهر أيار 
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                                   عم  الموقع : 2012ايار  28 ي  المداهنة : مقالة نشرل عم  هبكة االنترنيت  3)

tmh المداهنة.-www.non14net/34771   

جامعة فدى األقسام ال ادر  عن الحسين وواقعة الطف : مقالة نشرل  ي مجمة  اإلمام  4)

 . 2013لشهر كانون الواني  – األول السنة  – األواالعدد  – كربالء

 face book  المكر من ففال هذا الع ر : مقالة نشرل عم  موقع التوافع االجتماعي  5)

 . 10/2/2017بتاريخ 

مقالة   مواقف أمير المممنين عمي بن أبي رالت مع رسوا هللا محمد عميهما ال ال  والسالم : 6)

 .  2017/ 14/6بتاريخ   face bookنشرل عم  موقع التوافع االجتماعي  

 

 الخبرة التدريبية :

 --: اآلتية عطاء العديد من الدورال التدريبية  ي المجاالل 

 . التحميع المالي لمقوائم المالية 

 الموازنة التشغيمية. 

 الموازنة المالية. 

 الموازنة الرأسمالية.  

  يتر المباهتر  )نظتام التكمفتة عمت  أستاس الحجتمت  تي  التكتاليف VBC    -  نظتام التكمفتة

   .ABCعم  أساس النشار 

 . التكاليف المالئمة الت اذ القرارال ق ير  األجع 

  الربح  واست دامه  ي القرارال اإلدارية . –الحجم  –تحميع العالقة بين )التكمفة 

  المددع التقميدي لمتكاليف ومددع نظام تكاليف االوامر والمراحع االنتاجية  ي ظعABC . 

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا :

، جامعة بغداد  -المعهد العالي لمدراسال المالية والمحاسبية ربيعة عطا هللا حسين السعدي، -1

دراسة تطبيقية  ي  -: الضريبة البيئية ودورها  ي الحد من التموث البيئي عنوان الرسالة

 جدا . وح مت عم  تقدير جيد 31/10/2011ناقشت بتاريخ  كربالء.معمع اسمنت 

عنوان الرسالة: تحميع جامعة كربالء ،  -كمية اإلدار  واالقت اد،  أبو الحسنين محسن جود  -2

دراسة تطبيقية  / ربحية الزبون ودوره  ي  دار  عالقة الزبون لتحسين الميز  التنا سية

مقارنة بين المنهج التقميدي لمتكاليف ومنهج التكاليف عم  أساس األنشطة . ناقش بتاريخ 

 وح ع عم  تقدير جيد جدا . 15/3/2016

http://www.non14net/34771-
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منهج تأرير :  عنوان الرسالة جامعة كربالء ، -كمية اإلدار  واالقت اد ، زينة حمز   الي -3

 ض كمفة الجود  الرديئة.الحيود السداسي  ي تحسين جود  المنتوا وت في

جامعة كربالء ، عنوان الرسالة: دور المعمومال  -رضا جميع سعيد ، كمية اإلدار  واالقت اد -4

الناتجة من منهج التكاليف عم  أساس األنشطة  ي تطبيا نموذا البرمجة ال طية لتحديد 

اليف ومنهج التكاليف دراسة تطبيقية مقارنة بين المنهج التقميدي لمتك المزيج اإلنتاجي األموع /

 عم  أساس األنشطة .

عنوان الرسالة: است دام جامعة كربالء ،  واالقت ادكمية اإلدار  ،  عاء كريم الحسناويد -5

 المالي . األداءتحميع وتقويم كشف التد قال النقدية كأساس  ي 

 أساسالكمية التقنية االدارية / كو ة ، عنوان الرسالة : منهج التكاليف عم   حيدر قنبر عمي ، -6

 ودوره  ي التسعير .  TD-ABC الموجهة بالوقت )  األنشطة

منهج  عنوان الرسالة:جامعة كربالء ،  واالقت ادكمية اإلدار  ، عمي محمد حسن الكيشوان  -7

ودوره  ي تحسين قيمة   TD-ABC التكاليف عم  أساس األنشطة الموجهة بالوقت ) 

 المنتج .

مسمولية عنوان الرسالة : جامعة كربالء ،  واالقت ادمرو  محمد حسين ، كمية االدار   -8

 وأررها  ي تحسين جود  التدقيا .مراقت الحسابال  ي التحقا من تطبيا ممهرال الشفا ية 

 

  :وأطاريح الدكتوراه رسائل الماجستيرل العلمي تقوبمال

  -:اآلتيةوأرروحة الدكتوراه تم تكميفي بالتقويم العممي لرسائع الماجستير       

استراتيجي محاسبي متكامع لتكوين قيمة ألفحاط  -أنموذا ت ميم -ارروحة دكتوراه: -1

 -حست الكتاط السري والش  ي لمجامعة المستن ريةالم محة  ي الوحد  االقت ادية، 

 .    1/7/2015س  ي /46كمية اإلدار  واالقت اد ذي العدد 

دور المقارنة المرجعية  ي تحقيا الميز  التنا سية  ي ظع تقنية التكمفة  -رسالة ماجستير: -2

/س  ي 62واالقت اد ذي العدد  اإلدار كمية  -المستهد ة، حست الكتاط السري لجامعة بغداد

11/4/2011 . 

استعماا تحميع القيمة والهندسة العكسية  ي تحسين قيمة المنتج وت فيض  -رسالة ماجستير: -3

/س  ي 145جامعة بغداد ذي العدد  -واالقت اد اإلدار التكاليف ، حست الكتاط السري لكمية 

6/5/2012 . 

عنها لمشركال العراقية  واإل  اح ير المنظور  محاسبيا  تقويم الموارد -رسالة ماجستير: -4

 عوائد المحاسبية، وتأريرها  ي ال
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الالزمة لتطبيا نظام تحديد التكمفة عم   األساسيةمقترح لممقومال   رار -رسالة ماجستير: -5

الكتاط السري لجامعة   ي المستشفيال ال افة  ي العراق، حست  ABC األنشطة أساس

 . 4/8/2013س  ي  4ذي العدد  وحد  الدراسال العميا -واالقت اد اإلدار كمية  -الب ر 

توظيف منهج التكاليف عم  اساس االنشطة الموجهة بالوقت لتسعير  -رسالة ماجستير: -6

 -كمية اإلدار  واالقت اد -بغداد الكتاط السري لجامعة  ال دمال  ي القطا  الفندقي حست 

 . 3/4/2016/ س  ي 56  /.دذي العدد  قسم الدراسال العميا

انموذا مقترح لممحاسبة عن التكاليف البيئية عم  و ا المعايير المحاسبية  -رسالة ماجستير : -7

 -واسط الكتاط السري لجامعة  الدولية وانعكاسه  ي م رجال النظام المحاسبي ، حست 

 . 17/7/2018س  ي 166كمية اإلدار  واالقت اد ذي العدد 

 

   :مناقشة رسائل ماجستير واطاريح دكتوراه 

 -كنت عضوا  ي لجنة مناقشة أرروحة الدكتوراه ورسائع الماجستير اآلتية:      

الجود  الشاممة والتحسين المستمر  ي ت فيض كمف   دار استعماا  -دكتوراه: أرروحة  -1

الفشع بتحميع سمسمة القيمة بالتطبيا  ي هركة ال ناعال االلكترونية، لطالت الدكتوراه  ي 

 -المحاسبة )عمي دمف سممان ، حست االمر االداري ال ادر من كمية االدار  واالقت اد

 . 9/8/2011 ي  12804جامعة بغداد ذي العدد 

مفاهيمي لمتدقيا  ي البيئة العراقية، لطالت الماجستير  ي   رارنحو  -اجستير:رسالة م -2

 -المحاسبة )حميم اسماعيع هنتة ، حست االمر االداري ال ادر من كمية االدار  واالقت اد

 . 27/5/2010 ي  3425جامعة بغداد ذي العدد 

يم الم ار  التجارية لتقي SWOTتوظيف التحميع االستراتيجي باست دام  -رسالة ماجستير: -3

واستوماراتها باالعتماد عم  بياناتها المالية، لطالبة الماجستير  ي المحاسبة )سكنة سوادي 

جامعة الكو ة ذي العدد  -وادي ، حست االمر االداري ال ادر من كمية االدار  واالقت اد

 . 12/12/2010 ي  6911

دراسة تطبيقية  ي  -ن التموث البيئيالضريبة البيئية ودورها  ي الحد م -رسالة ماجستير: -4

معمع اسمنت كربالء، لطالبة الدبموم العالي المعادا لمماجستير)ربيعة عطا هللا حسين ، 

جامعة بغداد  -حست االمر االداري ال ادر من المعهد العالي لمدراسال المحاسبية والمالية

 .  31/10/2011 ي  1928ذي العدد 

  اح عن المسمولية االجتماعية بالقوائم المالية وتأريرها عم  القياس واال -رسالة ماجستير: -5

سموك مست دميها، لطالت الماجستير  ي المحاسبة )ماهر ناجي عمي ، حست االمر االداري 

 . 20/11/2011 ي  7093جامعة الكو ة ذي العدد  -ال ادر من كمية االدار  واالقت اد
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المستقبمية لمشركال العراقية المساهمة ال افة  تقويم عوامع ال حة المالية -رسالة ماجستير: -6

 ، حست  براهيمبالسم محمد الماجستير  ي المحاسبة ) ة، لطالب ي تعزيزها  دارتهاودور 

 ي 108: 6د ذي العدد  كربالءجامعة  -واالقت اد اإلدار ال ادر من كمية  اإلداري األمر

19/3/2013 .   

ت ميم نظام التكاليف الموحد لموحدال االقت ادية ال ناعية، لطالبة  -رسالة ماجستير: -7

حست األمر اإلداري ال ادر من كمية اإلدار  الماجستير  ي المحاسبة )رجاء فادق بيجان ، 

 .  27/11/2013 ي 10789/ذي العدد د  بغدادجامعة  -واالقت اد

عداد الموازنال التشغيمية  ي تطبيقال المحاسبة عم  اساس االنشطة  ي ا -رسالة ماجستير: -8

بحث تطبيقي  ي دائر  فحة محا ظة ذي قار، لطالبة الماجستير  -القطا  ال حي الحكومي

حست األمر اإلداري ال ادر من )سما باسم محمد   ي قسم التقنيال المالية والمحاسبية، 

 ي  7/27/743ذي العدد  الفرال االوسط التقنيةجامعة  -التقنية االدارية/ كو ةكمية ال

27/3/2016  . 

تقييم الم ارر واالستمرارية  ي ارار بطاقة االداء المتوازن كأدا  لمتقييم  -رسالة ماجستير : -9

االستراتيجي  ي القطا  ال ناعي/ دراسة حالة من معمع االلبسة الرجالية  ي النجف 

حست لمحاسبية، االهر  ، لطالبة الماجستير )نور فباح حسن   ي قسم التقنيال المالية وا

ذي  الفرال االوسط التقنيةجامعة  -التقنية االدارية/ كو ةكمية الاألمر اإلداري ال ادر من 

 .  1/8/2018 ي  7/27/1773العدد 

التكامع بين الذكاء االستراتيجي والهندسة المتزامنة ودورهما  ي ت فيض  -رسالة ماجستير : -10

/ دراسة تطبيقية  ي معمع ارارال الديوانية ، لطالت الماجستير ) فباح رحيع  التكاليف

جامعة  –عود     ي قسم المحاسبة ، حست االمر االداري ال ادر من كمية االدار  واالقت اد 

  . 31/1/2019 ي  284واسط ذي العدد 

استعماا تقنيتي الهندسة المتزامنة والكمفة عم  اساس العمميال الموجهة  -رسالة ماجستير: -11

بالوقت كارار متكامع  ي تحسين قيمة المنتج لطالبة الماجستير محاسبة )زهراء عبد الحمز  

جامعة كربالء ذي العدد  –عمي ، حست االمر االداري ال ادر من كمية االدار  واالقت اد 

 . 19/5/2019 ي  638

 

    : معامالت الترقية العلمية بحوثل العلمي تقويمال 

 هيئة التدريس ألعضاء تم تكميفي بالتقويم العممي لبحوث معامالل الترقية العممية       

 -:وهي كما يمي 

معاممة ترقية عممية  ل  مرتبة أستاذ مساعد حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  -1

 ي  388واالقت اد  ي جامعة الكو ة ذي العدد  لجنة الترقيال العممية  ي كمية اإلدار 

24/12/2012 . 
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معاممة ترقية عممية  ل  مرتبة أستاذ مساعد حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  -2

 ي  20/3184لجنة الترقيال العممية  ي هيئة التعميم التقني/بغداد ذي العدد س/

2/5/2013 . 

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  مساعد أستاذ مرتبةمعاممة ترقية عممية  ل   -3

 ي  س 937ذي العدد  جامعة المون  ي  والتعضيد المركزية لجنة الترقيال العممية

 .تقويم علمي لكتاب )مبادئ المحاسبة المالية(، بضمنها  26/8/4201

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  أستاذ مساعدمعاممة ترقية عممية  ل  مرتبة  -4

 ي   505س ذي العدد   ي كمية االدار  واالقت اد جامعة الكو ة العمميةلجنة الترقيال 

17/9/4201 . 

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  أستاذ مساعدمعاممة ترقية عممية  ل  مرتبة  -5

 ي  ل    1ذي العدد   ي كمية االدار  واالقت اد جامعة بغداد لجنة الترقيال العممية

4/1/2015 . 

حست الكتت السرية ال ادر  من لجنة الترقيال  مدر ال  مرتبة  عمميةمعاممة ترقية  -6

س  ي 295،  28/7/2009س  ي 284العممية والتعضيد  ي جامعة القادسية ذي االعداد 

 .20/1/2010 ي  334،  5/10/2009

حست الكتاط السري ال ادر من لجنة الترقيال  مدر ال  مرتبة  عمميةمعاممة ترقية  -7

  5/9/2011 ي  988ية المركزية  ي جامعة كربالء ذي العدد س/والتعضيد العمم

ط السري ال ادر من لجنة الترقيال احست الكت مدر ال  مرتبة  عمميةمعاممة ترقية  -8

 . 3/11/2010س  ي  405العممية والتعضيد  ي جامعة القادسية ذي العدد 

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس لجنة  مدر ال  مرتبة  عمميةمعاممة ترقية  -9

 ي  382الترقيال العممية  ي كمية االدار  واالقت اد  ي جامعة الكو ة ذي العدد 

4/10/2012 .  

حست الكتاط السري ال ادر من لجنة الترقيال  مدر مرتبة   ل  عمميةمعاممة ترقية  -10

 . 5/3/3201 ي  ل   54ذي العدد  بغدادجامعة  -كمية اإلدار  واالقت اد العممية  ي

حست الكتاط السري ال ادر من لجنة الترقيال  مدر مرتبة   ل  عمميةمعاممة ترقية  -11

 . 5/1/6201 ي  571ذي العدد  الكو ةجامعة  -كمية اإلدار  واالقت اد العممية  ي

معاممة ترقية عممية ال  مرتبة أستاذ مساعد حست الكتاط السري ال ادر من لجنة  -12

 ي    56الترقيال العممية الفرعية  ي كمية االدار  واالقت اد  ي جامعة ميسان ذي العدد 

2017/7/3 . 

معاممة ترقية عممية ال  مرتبة أستاذ مساعد حست الكتاط السري ال ادر من لجنة  -13

 ي    69الترقيال العممية الفرعية  ي كمية االدار  واالقت اد  ي جامعة ميسان ذي العدد 

25/12/2017 . 
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معاممة ترقية عممية  ل  مرتبة أستاذ مساعد حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  -14

 ي  20/1435ذي العدد س/ الجامعة التقنية الوسط لجنة الترقيال العممية  ي 

7/5/7201 . 

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس لجنة  مدرسمعاممة ترقية عممية  ل  مرتبة  -15

 ي  20/409ذي العدد س/ وسط التقنيةة الفرال األجامعالترقيال العممية  ي 

14/3/2018 . 

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس  أستاذ مساعدمعاممة ترقية عممية  ل  مرتبة  -16

 ي  20/244ذي العدد س/ جامعة الفرال األوسط التقنيةلجنة الترقيال العممية  ي 

29/1/2019 . 

 ال ادر من والش  ي حست الكتاط السري مدرسمعاممة ترقية عممية ال  مرتبة  -17

ذي  المستن ريةجامعة اللجنة الترقيال العممية  ي كمية االدار  واالقت اد  ي  رئيس

 .13/3/2019 ي    14العدد 

حست الكتاط السري ال ادر من رئيس لجنة  مدرسمعاممة ترقية عممية  ل  مرتبة  -18

 ي  20/2401ذي العدد س/ التقنيةجامعة الفرال األوسط الترقيال العممية  ي 

30/7/2019. 

 

 

   : بحوث لغرض التعضيدل العلمي تقويمال 

 -المقدمة لغرا التعضيد:و اآلتية التدريسيين كنت مقوما عمميا لبحوث        

حست الكتاط السري  ، 2003/2007دراسة وتحميع هيكع الموازنة العامة لدولة العراق من  -1

 ي  443ال ادر من لجنة الترقيال العممية والتعضيد  ي جامعة القادسية ذي العدد 

9/6/2011  

حست الكتاط السري   المدقا الدادمي الضريبي ومكمف ضريبة الددع والعالقة بينهما ،  -2

 ي  445ال ادر من لجنة الترقيال العممية والتعضيد  ي جامعة القادسية ذي العدد 

12/6/2011 . 

 

  :ومؤتمرات دولية في مجالت علمية بحوث لغرض النشرل العلمي تقويمال

 المقدمة لغرا النشر  ي مجالل عممية اآلتيةالتدريسيين  كنت مقوما عمميا لبحوث        

      :وممتمرال دولية 
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االلتزام بالقواعد المحاستبية المحميتة والدوليتة لمعالجتة المشتاكع المحاستبية الناجمتة عتن  أهمية -1

ذال التمويع المالي، حست كتاط المجمتة العراقيتة  األهميةال ر   ي الكميال  أسعار روقال 

 . 18/6/2008 ي  125كربالء ذي العدد  جامعة -واالقت اد اإلدار  ي كمية  اإلداريةلمعموم 

عينتتة متتن  آلراءالتوجتته نحتتو التستتويا الشتتمولي  تتي الم تتار  العراقية/دراستتة استتتطالعية   -2

 تي كميتة  واإلداريتةالعراقية، حست كتاط مجمتة الغتري لمعمتوم االقت تادية  األهميةالم ار  

 . 29/3/2010 ي 202جامعة الكو ة ذي العدد  -واالقت اد اإلدار 

المحاستتبي  تتي التقتتارير والقتتوائم الماليتتة التقميديتتة لمم تتار  التجاريتتة و قتتا  اإل  تتاحكييتتف ت -3

 بتاألدواللمتطمبال المعيار الدولي ال ا  بالتقارير المالية ذال ال مة باال  احال المتعمقتة 

المالية ومعيار المحاسبة الدولي ال تا  بعترا القتوائم الماليتة واال  تاحال المتعمقتة بتراس 

 اإلدار  تتتي كميتتتة  اإلداريتتتةدراستتتة تطبيقيتتتة ، حستتتت كتتتتاط المجمتتتة العراقيتتتة لمعمتتتوم -ااالمتتت

 . 3/4/2010 ي  309جامعة كربالء ذي العدد  -واالقت اد

حستت كتتاط مجمتة دور المنهج الوضعي  ي تطور نظرية المحاسبة واالنتقادال الموجهة لته،  -4

 تتتتي  134الب تتتتر  ذي العتتتتدد  جامعتتتتة -العمتتتتوم االقت تتتتادية  تتتتي كميتتتتة االدار  واالقت تتتتاد

12/4/2010 . 

استتت دام التتنظم ال بيتتر   تتي تطتتوير مهنتتة مراقتتت الحستتابال ، حستتت كتتتاط المجمتتة   مكانيتتة -5

 تتي  314جامعتتة كتتربالء ذي العتتدد  -العراقيتتة لمعمتتوم االداريتتة  تتي كميتتة االدار  واالقت تتاد

21/4/2010 . 

ا الرياد   ي التكمفة ، حست كتاط المجمتة الدور االستراتيجي لتقنية التكمفة المستهد ة  ي تحقي -6

 تتي  381جامعتتة كتتربالء ذي العتتدد  -العراقيتتة لمعمتتوم االداريتتة  تتي كميتتة االدار  واالقت تتاد

22/5/2010 . 

دراستة تطبيقيتة  تي هتركة  -اهمية ت فيض التكاليف التسويقية والتحكم  يها لمنظمال االعماا -7

 تتتتي  2025ء العمميتتتتة ذي العتتتتدد زيتتتتن لالت تتتتاالل ، حستتتتت كتتتتتاط مجمتتتتة جامعتتتتة كتتتتربال

20/7/2010 . 

استتت دام كشتتف التتتد ا النقتتدي  تتي العمميتتة التدقيقية/دراستتة ميدانيتتة  تتي عينتتة متتن الشتتركال   -8

حست كتاط مجمة العموم االقت ادية  تي كميتة العامة والشركال المساهمة العامة  ي الب ر ، 

 . 29/9/2010 ي  145جامعة الب ر  ذي العدد  -االدار  واالقت اد

تم تقيتيم بحتث لغترا النشتر والتعضتيد حستت كتتاط مجمتة دراستال اداريتة  تي كميتة االدار   -9

 . 3/11/2010 ي  71جامعة الب ر  ذي العدد  -واالقت اد

ارر است دام الحاسوط عم  نظام الرقابة الدادمية  ي الم ار  العراقية ، حست كتتاط مجمتة  -10

 . 4/1/2010 ي  2198جامعة كربالء العممية ذي العدد 

تم تقيتيم بحتث لغترا النشتر والتعضتيد حستت كتتاط مجمتة دراستال اداريتة  تي كميتة االدار   -11

 . 31/1/2011 ي  71جامعة الب ر  ذي العدد  -واالقت اد



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  13صفحة 

 

 

دور االتقان التكنموجي  ي تنمية راس المتاا الفكتري وانعكاستاته عمت  دفتض التكمفتة، حستت  -12

 . 19/3/2011 ي  2125د كتاط مجمة جامعة كربالء العممية ذي العد

امكانية تطبيا المعايير المحاسبية الدولية  ي القطا  النفطي/ دراسة  ي هتركة نفتط الجنتوط،  -13

جامعتة الب تر  ذي العتدد  -حست كتاط مجمتة العمتوم االقت تادية  تي كميتة االدار  واالقت تاد

 . 7/3/2011 ي  163

ت كتاط مجمتة ابحتاث ميستان ذي العتدد است دام كشف التد ا النقدي  ي العممية التدقيقية، حس -14

 . 23/3/2011 ي  297

 ي ارار ادار  الجود  الشتاممة،  JITواالنتاا  ي الوقت المحدد  QCالعالقة بين كمف الجود   -15

جامعتة كتربالء ذي  -حست كتاط المجمة العراقية لمعمتوم االداريتة  تي كميتة االدار  واالقت تاد

 . 9/10/2011 ي  668العدد 

حث لغرا النشر والتعضيد حستت كتتاط مجمتة العمتوم االقت تادية  تي كميتة االدار  تم تقييم ب -16

 . 17/11/2011 ي  173جامعة الب ر  ذي العدد  -واالقت اد

تم تقييم بحث لغرا النشر والتعضيد حستت كتتاط مجمتة العمتوم االقت تادية  تي كميتة االدار   -17

 . 13/12/2011 ي  182جامعة الب ر  ذي العدد  -واالقت اد

المحاسبة عن المسمولية باستعماا التكاليف عم  أساس األنشطة بالتطبيا  ي الشتركة العامتة   -18

 تي  825لم ناعال الجمدية/بغداد، حست كتاط مجمة التقني  ي هيئة التعمتيم التقنتي ذي العتدد 

3/7/2012 . 

لموازنتة دور النظام المحاسبي الحكومي  تي تقتويم أداء الوحتدال الحكوميتة متن دتالا تنفيتذ ا  -19

جامعتتة –العامتتة لمدولتتة، حستتت كتتتاط مجمتتة اإلدار  واالقت تتاد  تتي كميتتة اإلدار  واالقت تتاد 

 . 12/6/2012 ي  106كربالء ذي العدد 

أرر العالقة بين التكاليف البيئية وتكاليف الجود   ي تكوين الميز  التنا سية، حست كتاط مجمة  -20

 . 26/9/2012 ي  1163التقني  ي هيئة التعميم التقني ذي العدد 

دراستتة مقارنتتة متتع وضتتع  -جتتود  تقريتتر المتتدقا  تتي ظتتع معتتايير التتتدقيا الدوليتتة والمحميتتة  -21

 تي  اإلداريتةحست كتاط المجمة العراقيتة لمعمتوم انموذا مقترح لتعديع دليع التدقيا العراقي، 

  . 4/12/2012 ي  121جامعة كربالء ذي العدد  -واالقت اد اإلدار كمية 

المتتتنظم لمهنتتتة مراقبتتتة وتتتتدقيا الحستتتابال  تتتي العتتتراق ومتتتدى مالئمتتتته  التشتتتريعياالرتتتار   -22

حستت  دراستة استتطالعية لعينتة متن مراقبتي الحستابال،-2003لمتطورال الحافمة بعد عتام 

جامعتة كتربالء ذي العتدد  -كتاط المجمة العراقيتة لمعمتوم اإلداريتة  تي كميتة اإلدار  واالقت تاد

  . 24/03/2013 ي  152



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  14صفحة 

 

 

حستت كتتاط دور الهيكع التنظيمي  ي التنبم بالفشتع المتالي لمشتركال بارتار انمتوذا ألتمتان،  -23

 تتتي  34جامعتتتة كتتتربالء ذي العتتتدد  -واالقت تتتاد اإلدار  تتتي كميتتتة  مجمتتتة االدار  واالقت تتتاد

30/6/2013 . 

المحاستبة االداريتة  تي تحستين كفتاء  اداء المنظمتال المعتمتد  لتنظم الت تنيع  أهمية معمومال -24

 اإلدار كميتتة جامعتتة االنبتتار لمعمتتوم االقت تتادية واالداريتتة  تتي حستتت كتتتاط مجمتتة  المرنتتة، 

 . 3/4/2013 ي  66/2مذي العدد  االنبارجامعة  -واالقت اد

 تتي تحستتين الجتتود  وت فتتيض تكتتاليف الجتتود  الرديئتتة،  Six Sigmaالحيتتود السداستتي  دور -25

جامعتة  -حست كتاط مجمة القادسية لمعمتوم االداريتة واالقت تادية  تي كميتة االدار  واالقت تاد

 . 9/2/2014 ي  26القادسية ذي العدد 

المعالجتتة االلكترونيتتة لمبيانتتال ودورهتتا  تتي اعتتداد الكشتتو ال الماليتتة المرحميتتة، حستتت  اهميتتة -26

 . 29/6/2014 ي  3327مة جامعة كربالء العممية ذي العدد كتاط مج

االداء دراستتة استتتطالعية استتتراتيجيال مكا حتتة الفستتاد االداري والمتتالي ودورهتتا  تتي تعزيتتز  -27

حستتت كتتتاط مجمتتة كميتتة  آلراء عينتتة متتن االكتتاديمين والمستتمولين  تتي مكاتتتت المفتتتش العتتام ،

 . 30/9/2014 ي  87جامعة بابع ذي العدد  -االدار  واالقت اد  ي كمية االدار  واالقت اد

 -مكننة النظام المحاسبي المالي الموحتد عمت  الحاستبة االلكترونيتة واررهتا  تي االبتالي المتالي -28

ار  واالقت تاد دراسة تطبيقية  ي الم ار  الحكومية العراقيتة، حستت كتتاط مجمتة كميتة االد

 . 19/11/2014 ي  98جامعة بابع ذي العدد  - ي كمية االدار  واالقت اد

العوامع الممرر   ي توقيت افدار التقارير المالية السنوية لمشركال العراقية من وجهتة نظتر  -29

مراقبتتتي الحستتتابال العتتتراقيين، حستتتت كتتتتاط المتتتمتمر العممتتتي التتتدولي الستتتابع لكميتتتة االدار  

 . 50امعة كربالء، رقم البحث ج -واالقت اد

دور القرارال االدارية  ي  اعمية النظام الرقابي، حست كتاط الممتمر العممي التدولي الستابع  -30

  . 27جامعة كربالء، رقم البحث  -لكمية االدار  واالقت اد

عينتة متن الشتركال قياس هفا ية اال  اح عن حقوق الممكية  ي الشركال المساهمة العراقيتة  -31

ة  ي سوق العراق لالوراق المالية، حست كتاط مجمة كمية االدار  واالقت اد  ي كمية المدرج

 .4/11/2015 ي  46جامعة كربالء ذي العدد  -االدار  واالقت اد

أرتتر تكامتتع تقنيتتتي هندستتة القيمتتة والمقارنتتة المرجعيتتة  تتي ت فتتيض تكتتاليف دور  حيتتا  المنتتتج  -32

–ممتمتمر العممتي الوتامن لكميتة االدار  واالقت تاد الكمية، حست كتتاط رئتيس المجنتة العمميتة ل

 . 27/1/2016 ي  14جامعة كربالء ذي العدد 

دور التجار  االلكترونية ونظم المعمومتال المحاستبية االلكترونيتة  تي الحتد متن حتاالل الغتش  -33

واالحتياا، حست كتاط رئيس المجنة العممية لممتمتمر العممتي الوتامن لكميتة االدار  واالقت تاد 

 . 27/1/2016 ي  40جامعة كربالء ذي العدد  –



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  15صفحة 

 

 

امكانية عترا القتوائم الماليتة لموحتدال االقت تادية العراقيتة الكترونيتا باستت دام لغتة تقتارير  -34

، حستت كتتاط رئتيس المجنتة العمميتة لممتمتمر العممتي الوتامن لكميتة XBRLاالعماا الموسعة 

 . 27/1/2016 ي  42جامعة كربالء ذي العدد  –االدار  واالقت اد 

أرتتر الحوكمتتة الضتتريبية  تتي األداء الضتتريبي، حستتت كتتتاط مجمتتة جامعتتة كتتربالء العمميتتة ذي  -35

 .  10/3/2016 ي  3922العدد 

المحاسبي  ي التقارير المالية ودوره  تي ترهتيد قترارال االستتومار دراستة ميدانيتة  اال  اح  -36

موم االدارية واالقت ادية  تي المالية، حست كتاط مجمة القادسية لمع لألوراق ي سوق العراق 

 .31/10/2016 ي  245 جامعة القادسية ذي العدد -كمية االدار  واالقت اد

دور المحاسبة القضائية  ي ر ع درجة الم داقية بالقوائم المالية دراسة حالة  تي محتاكم اقمتيم  -37

 تتتتي  278حستتتتت كتتتتتاط مجمتتتتة التقنتتتتي  تتتتي هيئتتتتة التعمتتتتيم التقنتتتتي ذي العتتتتدد كوردستتتتتان، 

31/10/2016 . 

   ي ت فيض كمفة المنتج ، حست  MCEأرر الوقت عن رريا تحسين كفاء  دور  الت نيع ) -38

 تي  23جامعتة كتربالء ذي العتدد  -كتاط مجمة االدار  واالقت اد  تي كميتة االدار  واالقت تاد

3/5/2017 . 

قتي بحتث تطبي -لال  اح عتن االداء المستتدام  تي الوحتدال االقت تادية TBLتطبيا انموذا  -39

 تتي معمتتع استتمنت الكو تتة، حستتت كتتتاط المجمتتة العراقيتتة لمعمتتوم االداريتتة  تتي كميتتة االدار  

 . 24/12/2017 ي  164جامعة كربالء ذي العدد  -واالقت اد

دراستتة تحميميتتة  -متتدى تحقتتا متطمبتتال االبتتالي المتتالي عتتن انشتتطة التحتتور الستتعار ال تتر  -40

جامعتتة  -ريتتة  تتي كميتتة االدار  واالقت تتادحستتت كتتتاط المجمتتة العراقيتتة لمعمتتوم االدا، مقارنتتة

 . 20/3/2018 ي  119كربالء ذي العدد 

دور ادوال ادار  التكمفة بتسعير المنتجتال الحكوميتة ، حستت كتتاط مجمتة االدار  واالقت تاد  -41

  . 8/7/2018 ي  90جامعة كربالء ذي العدد  - ي كمية االدار  واالقت اد

 تتتي الممسستتتال البمديتتتة ال تتتراا توحيتتتد  GFSتوظيتتتف نظتتتام اح تتتاءال ماليتتتة الحكومتتتة  -42

الحسابال وزيتاد  مستتوى اال  تاح ، حستت كتتاط المجمتة العراقيتة لمعمتوم االداريتة  تي كميتة 

 . 19/11/2018 ي  214جامعة كربالء ذي العدد  -االدار  واالقت اد

ره عمت  دعتم تفعيع القياس بالقيمة العادلة لتحقيتا متطمبتال هتفا ية االبتالي المتالي الدوليتة وارت -43

 -حستتت كتتتاط مجمتتة االدار  واالقت تتاد  تتي كميتتة االدار  واالقت تتادالقتترارال االستتتومارية ، 

 . 23/12/2018 ي  145جامعة كربالء ذي العدد 

تفعيتتع القيتتاس بالقيمتتة العادلتتة لتحقيتتا متطمبتتال هتتفا ية االبتتالي المتتالي الدوليتتة ، حستتت كتتتاط  -44

 238جامعتة كتربالء ذي العتدد  -ميتة االدار  واالقت تاد المجمة العراقية لمعمتوم االداريتة  تي ك

 . 26/12/2018 ي 
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  كاحتتتدى ادوال المحاستتتبة االداريتتتة لتقتتتويم االداء  BSCاستتتت دام تقنيتتتة االداء المتتتتوازن )  -45

االستراتيجي لموحدال االقت ادية ، حست الكتاط ال ادر متن رئتيس المجنتة العمميتة لممتمتمر 

جامعتتة كتتربالء ذي العتتدد بتتال  تتي  –كميتتة االدار  واالقت تتاد العممتتي التتدولي الحتتادي عشتتر ل

20/2/2019 . 

 

 :األستاذ المتميز

وتم تكريمي  ي احتفالية  2012-2011تقرر اعتباري من التدريسيين المتميزين لمعام الدراسي 

 . 4/3/2012 ي  487يوم الجامعة حست األمر اإلداري ذي العدد 

 

 :استحداث دراسة ماجستير

عضوا  ي المجنة الوزارية لمنظر  ي موضو  استحداث دراسة الماجستير  ي قسم  كنت -1

الوزاري  األمرالكو ة حست  جامعة-واالقت اد اإلدار العموم المالية والم ر ية  ي كمية 

 .29/9/2010 ي  6977/ 5ذي العدد ط ل

عضوا  ي المجنة الوزارية لمنظر  ي موضو  استحداث دراسة الماجستير  ي قسم  كنت-2

حست األمر الوزاري  مون ال جامعة-واالقت ادالعموم المالية والم ر ية  ي كمية اإلدار  

  .7/4/2015 ي  1229ذي العدد ط 

   :اللجان المركزية

 -اآلتية: تم تكميفي برئاسة وعضوية المجان        
 تتتي  6/3755لجنتتتة الترقيتتتال العمميتتتة  تتتي الكميتتتة حستتتت االمتتتر االداري ذي العتتتدد د/عضتتتو  -1

1/12/2014. 

كتربالء حستت االمتر االداري  جامعتة-واالقت تادعضو المكتت االستشتاري  تي كميتة االدار   -2

 كربالء. جامعة-واالقت ادال ادر من كمية االدار   13/5/2014 ي  8/1795ذي العدد د/

محاضتترال الدراستتال العميتتا وتتتدقيا االوامتتر الجامعيتتة واستتماء الرستتائع عضتتو لجنتتة توزيتتع  -3

 8/2828واالراريح والماد  العمميتة التتي يكمتف بتدريستها حستت االمتر االداري ذي العتدد د/

 . 7/9/2014 ي 

عضتتو لجنتتة الترهتتيح لمدراستتال العميتتا  تتي ت  تت  المحاستتبة والعمتتوم الماليتتة والم تتر ية  -4

 . 23/10/2011 ي  320لعدد حست االمر االداري ذي ا

عضو لجنة اعداد دراسة حوا ادداا ماد  ادار  المشاريع عم  هكع ماد  منهجيتة تتدرس  تي  -5

 . 7/9/2014 ي  8/2832حست االمر االداري ذي العدد د/االقسام العممية 
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 تتي  40عضتتو المجنتتة العمميتتة والدراستتال العميتتا  تتي قستتم المحاستتبة حستتت االمتتر ذي العتتدد  -6

15/10/2014. 

 15/10 تتي  41قستتم المحاستتبة حستتت االمتتر ذي العتتدد  والمقافتتة  تتيرئتتيس لجنتتة االستتتيفاء  -7

2014. 

 األمترحتديوا  تي الكميتة حستت   نشتاهها ي القاعال التي تم  األجهز رئيس لجنة تومين   -8

 .18/12/2007 ي  1991ذي العدد  اإلداري

 األمترمستاعد حستت  أستتاذمرتبتة   لت عضو لجنة استالا بحوث د.ميتوم ربيتع هتادي لترقيتته  -9

 .10/11/2009 ي  2044ذي العدد  اإلداري

 29ذي العتدد  اإلداري األمترعضو المجنة العممية لمممتمر العممي الدولي الواني لمكميتة حستت  -10

 .3/1/2010 ي 

 األمتررئيس لجنة استالا بحوث م.م.حستين عمتران نتاجي لترقيتته الت  مرتبتة متدرس حستت  -11

 .23/2/2011 ي  35ذي العدد  اإلداري

ذي  اإلداري األمترعضو لجنة فيا ة مقررال المتمتمر العممتي التدولي الوالتث لمكميتة حستت  -12

 .27/3/2011 ي  890العدد 

مقرر جمسة المحور المحاسبي  ي الممتمر العممي التدولي الوالتث لمكميتة حستت جتدوا اعمتاا  -13

 المذكور.الممتمر 

 2011-2010/التتدور االوا لمعتتام الدراستتي رئتتيس لجنتتة االرقتتام الستترية لالمتحانتتال النهائيتتة  -14

 .11/5/2011 ي  6حست االمر االداري ذي العدد د 

المجنة التدقيقيتة ب  تو  هتكوى الطالبتة نتور جتواد كتاظم حستت االمتر االداري ذي  رئيس -15

 .26/10/2011 ي  3434العدد 

االداري ذي العتتدد عضتتو المجنتتة العمميتتة لممتتمتمر العممتتي التتدولي الرابتتع لمكميتتة حستتت االمتتر   -16

 .28/2/2012 ي  440

رئيس الجمسة الوانية لممحور المحاسبي  ي الممتمر العممي الدولي الرابع لمكمية حست جتدوا   -17

  المذكور.اعماا الممتمر 

عضو لجنة التحقا من درجال الطالت يونس رتار  عبتد االميتر حستت االمتر االداري ذي   -18

 .8/5/2012 ي  8/1451العدد د/

لترقيتتته التت  مرتبتتة متتدرس حستتت  مشتتتاق رالتتت عبتتداالميرة استتتالا بحتتوث م.م.رئتتيس لجنتت  -19

 .30/10/2012 ي  334األمر اإلداري ذي العدد 



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  18صفحة 

 

 

عضتتو المجنتتة التدقيقيتتة لمنظتتر  تتي االقتبتتاس النهجتتي  تتي كتتتاط المحاستتبة المتوستتطة لممتتدرس  -20

 تتتي  8/1450التتتدكتور  تتتماد عبتتتد المحستتتن الجبتتتوري حستتتت االمتتتر االداري ذي العتتتدد د/

21/5/2013. 

 أستتتاذ مستتاعد مرتبتتة لترقيتتته التت  تتماد عبتتد المحستتن عبتتاد   بحتتوث م.د. رئتتيس لجنتتة استتتالا -21

 .6/5/2014 ي  1658حست األمر اإلداري ذي العدد 

عينتتة عشتتوائية متتن د تتاتر االمتحتتان النهتتائي لمتتادتي )المحاستتبة رئتتيس لجنتتة تقتتويم وتتتدقيا  -22

ة/راني ادار   حستتتت االمتتتر االداري ذي العتتتدد االداريتتتة /رابتتتع ادار ، والمحاستتتبة المتوستتتط

  .30/6/2014 ي  1/2306د

عضو لجنة تحقيقيتة لتوبيتت االدفاقتال  تي عمتع هتعبة الحستابال ومتن ستاهم  تي ذلت  حستت  -23

 .28/12/2014 ي  8/3888االمر االداري ذي العدد د/

 تتتتي  36عضتتتتو لجنتتتتة االرهتتتتاد التربتتتتوي  تتتتي قستتتتم المحاستتتتبة حستتتتت االمتتتتر ذي العتتتتدد  -24

15/10/2014. 

جامعتة كتربالء حستت االمتر  –رئيس لجنة االرقام السرية المركزية لكميتة االدار  واالقت تاد  -25

 تتتتي  3937جامعتتتتة كتتتتربالء ذي العتتتتدد  –االداري ال تتتتادر متتتتن كميتتتتة االدار  واالقت تتتتاد 

26/11/2018 . 

جامعتة  –د رئيس المجنة المالية لمممتمر العممتي التدولي الحتادي عشتر لكميتة االدار  واالقت تا -26

 .9/1/2019 ي  101حست االمر االداري ذي العدد  كربالء،

 

 :الشكر والتقدير من وزير التعليم العالي

  ي 15/245عم  هكر وتقدير من الوزير حست االمر الوزاري ذي العدد ) م و ح مت-1 

3/3/2011 . 

 

 :الشكر والتقدير من رئيس الجامعة

   تومينا لممساند   ي االرتقاء بالجامعة.9/3/2008 ي  95ح مت عم  هكر وتقدير )أ / -1

  واضا ة قدم لمد  سنة بمناسبة ح تولي 27/5/2008 ي  5621) ح مت عم  هكر وتقدير -2

 عم  ههاد  الدكتوراه.

  بمناستبة انجتازي رالرتة بحتوث منشتور  26/5/2009 ي  5731) ح مت عم  هكر وتقدير -3

 .2008-2007دالا العام الدراسي 

   بمناسبة ترقيتي ال  درجة أستاذ مساعد.19/8/2009 ي  270تهنئة )ح/ح مت عم   -4



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  19صفحة 

 

 

  وذلت  لمجهتود المبذولتة  تي تهيئتة 23/6/2009 تي  1/6830)ق ح مت عمت  هتكر وتقتدير -5

 الد اتر االمتحانية وانجاز االعماا حت  ساعال متأدر  وكذل  ايام العطع الرسمية.

وذلتت  لمجهتتود المبذولتتة  تتي تهيئتتة   27/10/2010 تتي  12673ح تتمت عمتت  هتتكر وتقتتدير ) -6

  الد اتر االمتحانية وانجاز االعماا حت  ساعال متأدر  وكذل  ايام العطع الرسمية.

 

 :الشكر والتقدير من العميد

  تومينتا لمجهتود الحويوتة المبذولتة لالرتقتاء 30/9/2003 تي  653ح مت عم  هكر وتقتدير ) .1

 .بمستوى كمية اإلدار  واالقت اد

  وذل  لمجهود المبذولة  ي مراقبال 22/7/2008 ي  2/1404ح مت عم  هكر وتقدير )د/ .2

 امتحانال الدور االوا بكع تفاني وادال .

   بمناسبة ترقيتي ال  مرتبة أستاذ مساعد.6/5/2009ح مت عم  تهنئة )بال  ي  .3

عمتاا   وذلت  لمجهتود المبذولتة  تي انجتاز ا6/7/2009 ي  1194) ح مت عم  هكر وتقدير .4

 المجان االمتحانية عم  اكمع وجه.

  .6/6/2010 ي  1085) ح مت عم  هكر وتقدير .5

  .13/7/2010 ي  1417) ح مت عم  هكر وتقدير .6

 وذل  لممشاركة  ي اعماا الممتمر العممي الدولي الرابع.  ح مت عم  هكر وتقدير .7

 تي انجتاح  لمجهتود المبذولتة وذلت   29/4/2012 تي  2/1341)د/ ح مت عم  هكر وتقتدير .8

 الممتمر الدولي  ي الكمية بكع همة وادال  .

  وذل  لمجهود المبذولتة  تي انجتاز 17/10/2012 ي  2/2917د/ح مت عم  هكر وتقدير ) .9

 .بكع همة وادال   لمدورين االوا والواني اعماا المجان االمتحانية

العمتع  تي   وذلت  لمجهتود المبذولتة  تي 5/2/2013 ي  2/293ح مت عم  هكر وتقدير )د/ .10

الكمية بكع همة وادال  وح وا الكمية عم  المركتز الوتاني عمت  كميتال العتراق متن دتالا 

 تقييم االداء الجامعي .

  وذل  لمجهود المبذولة  ي العمع  ي  8/4/2014 ي  2/1375ح مت عم  هكر وتقدير )د/ .11

 قسم المحاسبة .

د المبذولتة متن دتالا   وذلت  لمجهتو29/6/2014 تي  2/2287ح مت عم  هكر وتقتدير )د/ .12

الحضور ال  الدوام الرسمي  تي يتومي الجمعتة والستبت  تي المجنتة االمتحانيتة ال افتة بقستم 

 . 2014-2013المحاسبة  ي امتحانال الدور االوا لمعام 



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  20صفحة 

 

 

  وذلتتت  لمجهتتتود المبذولتتتة  تتتي 22/7/2014 تتتي  2/2447ح تتتمت عمتتت  هتتتكر وتقتتتدير )د/ .13

 بكع همة وادال . 2014-2013االمتحانال النهائية لمدور االوا لمعام 

لمجهتتود المبذولتتة  تتي انجتتاح  وذلتت   5/4/2015 تتي  2/1483)د/ ح تتمت عمتت  هتتكر وتقتتدير .14

 الممتمر الدولي السابع لمكمية بكع همة وادال  .

  وذل  لمجهتود المبذولتة  تي مناقشتة رستالة 15/3/2016 ي 968ح مت عم  هكر وتقدير ) .15

الزبتتون ودوره  تتي ادار  العالقتتة متتع الزبتتون لتحستتين الماجستتتير الموستتومة )تحميتتع ربحيتتة 

 الميز  التنا سية  لمطالت )ابو الحسنين محسن جود  .

  وذلت  لمجهتود المبذولتة  تي مناقشتة رستالة 6/3/2018 تي 943ح مت عم  هتكر وتقتدير ) .16

الماجستتتير الموستتومة )المحتتتوى المعمومتتاتي لقائمتتة التتتد قال النقديتتة ودوره  تتي تقتتويم االداء 

المالي دراسة مقارنة بين قائمة التد قال النقدية وقائمتي الددع والمركز المالي بتالتطبيا عمت  

 عينة من الشركال ال ناعية العراقية  لمطالبة )دعاء كريم كاظم هعالن .

  وذلت  لمجهتود المبذولتة  تي استتحداث  30/5/2018 تي  2315)ح مت عم  هتكر وتقتدير  .17

جامعتة  -استبة بكتع همتة وادتال   تي كميتة االدار  واالقت تاددراسة دكتوراه  مسفة  تي المح

 كربالء .

الفترال االوستط جامعتة  -التقنيتة االداريتة/ كو تةكميتة ال عميتد متنح مت عم  هتكر وتقتدير   .18

  وذلتت  لمجهتتود المبذولتتة  تتي مناقشتتة رستتالة الماجستتتير 5/9/2018 تتي 7/35/2021) التقنيتتة

 تتتي ارتتتار بطاقتتتة االداء المتتتتوازن كتتتأدا  لمتقيتتتيم  تقيتتتيم الم تتتارر واالستتتتمراريةالموستتتومة )

االستتتراتيجي  تتي القطتتا  ال تتناعي/ دراستتة حالتتة متتن معمتتع االلبستتة الرجاليتتة  تتي النجتتف 

 االهر  ، لطالبة الماجستير )نور فباح حسن   ي قسم التقنيال المالية والمحاسبية.

م  تي  419) ة واستط جامعت –االدار  واالقت تاد كميتة  عميتد متنح مت عمت  هتكر وتقتدير   .19

  وذلتتت  لمجهتتتود العمميتتتة المبذولتتتة والمتميتتتز   تتتي مناقشتتتة رستتتالة الماجستتتتير 8/11/2018

انموذا مقترح لممحاسبة عن التكاليف البيئية عم  و ا المعايير المحاسبية الدوليتة الموسومة )

   . ، لطالت ماجستير محاسبة ) نورس قاسم دميفةوانعكاسه  ي م رجال النظام المحاسبي 

م  تتي  49) جامعتتة واستتط  –االدار  واالقت تتاد كميتتة  عميتتد متتنح تتمت عمتت  هتتكر وتقتتدير   .20

  وذلتتت  لمجهتتتود العمميتتتة المبذولتتتة والمتميتتتز   تتتي مناقشتتتة رستتتالة الماجستتتتير 11/3/2019

التكامتتتع بتتتين التتتذكاء االستتتتراتيجي والهندستتتة المتزامنتتتة ودورهمتتتا  تتتي ت فتتتيض الموستتتومة )

/ دراستة تطبيقيتة  تي معمتع ارتارال الديوانيتة ، لطالتت ماجستتير محاستبة ) فتباح  التكاليف

 رحيع عود    .

 

 :خارج القطر الشكر والتقدير من جهات

  متن  دار  المعهتد المهنتي العتالي 27/7/1997 تي  4371ل ط 1313ح مت عمت    تاد  )  -1

البيضاء  ي الجماهيرية العربية الميبية تفيد باني كنت تدريسي  ي المعهتد لممتد  -لممهن الشاممة



  ▐  عون  الشمري الدكتور  حممد  ويف  عباس  عبد  املشارك  السرية  الذاتية  لألستاذ   ▐  21من  21صفحة 

 

 

وكنتتتت ريمتتتة تواجتتتدي بالمعهتتتد موتتتاال ل دتتتال   31/8/1997وحتتتت   12/10/1994متتتن 

   دار  المعهد بالكفاء  العممية التي ظهرل بها.والتفاني بالعمع كما تشهد 

  متتن أمتتين المجنتتة الشتتعبية لم تتنع البيضتتاء 21/7/1997عمتت  هتتكر وتقتتدير )بتتال  تتي  ح تتمت-2

لممالبس  ي الجماهيرية العربية الميبيتة وذلت  عمت  متا قدمتته متن متاد  عمميتة لمم تنع وتقتديم 

 األساليت العممية. أحدثاإلرهادال المحاسبية و ا 

  متتن اإلدار  العامتتة لجامعتتة ستتبها  تتي 22/8/1999 تتي  574/99)وتقتتدير عمتت  هتتكر  ح تتمت-3

 الجماهيريتتة العربيتتة الميبيتتة وذلتت  لمجهتتود المبذولتتة متتن اجتتع الر تتع متتن مستتتوى هتتذه القمعتتة

 العممية.

  متن رئتيس قستم المحاستبة  تي كميتة االقت تاد 1/7/1999ح مت عم  هكر وتقتدير )بتال  تي  -4

جامعة سبها وذل  لممستوى العممي الر يع ولمجهود الجبتار   تي ستبيع الوفتوا  –والمحاسبة 

 بالطالت  ل  مستوى عممي متميز و نجاح المسير  التعميمية بالكمية.

  متن  دار  المركتز العتالي لممهتن الشتاممة 5/7/2001 تي  433/69ح مت عم  ههاد  دبر  ) -8

ميبيتة تفيتد بتاني تدريستي  تي المعهتد لممتد  متن و عداد المدربين/سبها  تي الجماهيريتة العربيتة ال

وكانت لي مشاركال  عالة  ي اإلهرا  عم  بحوث ت ترا  31/8/2001ولغاية  9/10/1999

 الطمبة ومناقشتها وتميزل بالعطاء العممي والسموك الحسن والمعاممة الطيبة مع زمالئه.
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