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  عنوان الرسالة الحد من آثار إدارة األرباح في إطار المدخل األخالقي لنظرية المحاسبة

Reduce Effects of Earnings Management in the Context of the Ethical Approach of the 
Accounting Theory 

 مفهوم اإلنصاف المحاسبي ودوره في الحد من ممارسات إدارة األرباح. (1

 كوردستان. إقلي على االستثمارات الدولية في  IFRSتطبيق معايير الدولية للتقارير المالية  أثر (1
 ـــــــــوث المقـــــــــــدمةعدد البحــــــ

 اللغـــــــــات
 اسم اللغة يجيدها يعرفها

 اللغة الكوردية  نع    
 اللغة العربية نع   

 اإلنكليزيةاللغة   نع  
 المهام والوظائف التي شغلها

 .1007/ 1/ 11ت  تعييني في كلية االدارة واالقتصاد/جامعة صالح الدين بعنوان وظيفي مساعد باحث )معيد( في  (1

الدورة لمدة شهر في رئاسة  ، وشاركت فيفي وحدة الحساباتت  تنسيبي الى جامعة كركوك / كلية االدارة واالقتصاد لمدة سنة  1007/ 10/ 10في تاريخ  (1
 جامعة كركوك حول الحسابات و تدقيق سجالت ومستندات.

 .وحدة الحساباتت  انهاء تنسيبي وباشرت بالعمل في كلية االدارة واالقتصاد بجامعة صالح الدين في  1006/ 1/11في  (1

انتهيت من دراسة ماجستير وباشرت بالدوام في كلية االدارة  المحاسبية.حصلت على اجازة الدراسية لغرض دراسة الماجستير في العلوم  1/11/1009في  (6
 16/10/1011واالقتصاد /جامعة صالح الدين بصفة تدريسي في قس  المحاسبة بتاريخ 

 .جامعة صالح الدين –قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المالية والمصرفية  –المرحلة الثاني  –متوسطة ال مادة: المحاسبة

 .كركوك جامعة-واالقتصاد اإلدارةكلية  – األعمال إدارةقس   –المرحلة الثالثة  –محاسبة التكاليف  :مادة

لسنة  التدريسيةالمواد 
1011-1011 

 .جامعة صالح الدين – قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الثالثة  –المتخصصة  مادة: المحاسبة

 .جامعة التقنية –كلية التقنية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الرابعة  –: نظ  المعلومات المحاسبية مادة
 .كويهمعهد تقني  – األولىالمرحلة  – E: مبادئ محاسبة مادة

المواد التدريسية 
 1016-1011لسنة 

 .جامعة صالح الدين – قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الثالثة  –المتخصصة  مادة: المحاسبة

 .جامعة صالح الدين – قتصادواال اإلدارة– العلوم المالية والمصرفيةقس   – الثانيةالمرحلة  –Intermediate Accountingمادة: 

المواد التدريسية 
 1012-1016لسنة 

 .جامعة صالح الدين – قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الثالثة  –المتخصصة  مادة: المحاسبة
 معهد بايتخت الخاصة. –قس  المحاسبة – األولىالمرحلة  –مادة: محاسبة حكومية

المواد التدريسية 
 1012-1012لسنة 

 .جامعة صالح الدين – قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الثالثة  –المتخصصة  مادة: المحاسبة
 .جامعة بيان– األعمالإدارة قس   – الثانيةالمرحلة  –Intermediate Accountingمادة: 

 .ة الفرنسيةلبنانيجامعة  – قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الثالثة  –األولكورس  – الضريبية مادة: المحاسبة
  .ة الفرنسيةلبنانيجامعة  – قتصادواال اإلدارةكلية  –قس  المحاسبة  –المرحلة الثالثة  – الثاني كورس- اإلسالميةالمصارف  مادة: المحاسبة

لمواد التدريسية ا
 1017-1012لسنة 

 


