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 -الدراسي :التحصيل 
وكاان التسلسال االول  / جامعاة القادساية  االدارة واالقتصاادحاصل على شهادة البكاالوريوس مان كلياة  :1

 ((2004-2003))الدراسي  للعامعلى الكلية واالول على القسم 
المعهااااد العااااالي للدراسااااا  ماااان  الضاااارا بتخصاااا  الماليااااة  حاصاااال علااااى شااااهادة الماجسااااتير  ااااي  :2

 ((2013-2012)) للعام الدراسي عالي وبتقدير جيد جدا / جامعة بغداد  ةالمحاسبية والمالي
  18/1/2019: حاصل على لقب مدرس بتاريخ 4

 والخبرات التدريسية :المهنة 
، مارس التادريس واالشار  2013تدريسي  ي كلية القانون جامعة القادسية منذ عام ، أستاذ جامعي  :1

  .األخرى ابعةعلى بحوث التخرج لطلبة المرحلة الر 
 ( سنوا .6لمدة )  ي كلية القانون جامعة القادسية مسؤول وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي :2
 ( سنوا .7واحتساب المعدال  للطلبة المتخرجين ) امتحانيه: عضو لجنة 3
 ( لجان.6: االشتراك باللجان التحقيقية والتدقيقية  ي ر اسة الجامع )4
 ية محلية شنقا ندوة وحلقة 2 ي : شارك 3

 والتشكرات والتقدير :االنجازات العلمية 
 (.3( البحوث بمجال  عالمية )سكوباس( )3( البحوث المحلية )6البحوث المنشورة ) -
 (.3البحوث غير المنشورة   يها قبول نشر البحوث محلية ) -
 (3شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد ) -
 (8السيد ر يس جامعة القادسية عدد ) شكر وتقدير من -
 (9جامعة القادسية عدد ) –شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  -

 وال زال مستمرا في العطاء العلمي                                   
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Academic qualification College University Date obtained 
Bachelor’s degree Accounting Qadisiyah 2003-2004 
Master’s degree Finance Baghdad 201202013 

NO Occupation Date obtaining Job 
1 Head of the Internal Control and Audit Unit 2015-2020 
2 Exam committee member 2015-2020 
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NO Research Title Date 
1 Enhancing confidence between the taxpayer and the tax 

administration - a field study in the General Tax Authority 
2016 

2 The impact of combating tax evasion in reducing 

unemployment - an analytical study in Iraq 
2017 

3 The role of taxes in supporting economic development in Iraq 2018 
4 The Role of Dividend Payout in the Determination of the Relationship 

Between Earnings Before Interest and Tax Cash Flow From Operations, 

Capital Expenditures and Firm Sustainable Cash Flows: A Case Of Non-

Financial Firms 

2018 

5 Study the Obstacles Facing the Federal Board of Supreme Audit in 

Applying Performance Auditing 
2020 

6 EXAMINATION AND EVALUATION OF INTERNAL CONTROL BODIES AND 
THEIR ROLE IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF 
THE AUDITOR'S REPORT (AN APPLIED STUDY ON A SAMPLE OF 
INDUSTRIAL COMPANIES LISTED ON THE IRAQ STOCK EXCHANGE 

2020 


