
                

  AREAS OF EXPERTISE 

o Financial project 
o management 
o Financial Accounting 
o Strategic business reviews 
o Cash flow management 
o Asset management 
o Financial performance 
o Corporate financial affairs 
o Auditing & E-Auditing 
o Corporate governance& 
sustainability 
 
 

o Team player 
o Troubleshooting 
o Attention to detail 
 
 
PERSONAL DETAILS 
 
Date of Birth: 15/08/1971 
Marital Status: Married  
Address: New Zanko village – 
Hawler – IRAQ. 
Mobile: 00964 (0751) 8079354 
Email rizgar.sabir@su.edu.krd  

 
RIZGAR ABDULLAH SABIR JAF 
 
 
 
 
EDUCATION 
Ph.D. In Managerial Accounting, Huazhong 
University of Science and Technology (HUST), 
School of Management, China. His special research 
of interest Management Accounting and Cost 
Accounting, Wuhan, People’s Republic of China -
2013 
      The thesis provides significant new insights into 
the development and implementation of cost 
management strategies that contribute to achieve a 
competitive advantage         
M.Sc. in Managerial Accounting, Salahaddin 
University, Hawler – IRAQ-2006. 
       The thesis concentrates can studying (JIT) just in 
time cost how saving has obtained by the factory 
when using the aforementioned system 
 
B.Sc. in Accounting Salahaddin University, Hawler 
– IRAQ.1996-1997. 
 
 
PERSONAL SUMMARY :   
A fully qualified ACCOUNT MANAGER with 
experience of leading financial strategies to facilitate 
a company’s ambitious growth plans. A proven 
ability to constantly challenge and improve existing 
processes and systems. Possessing excellent 
communication skills and having the ability to 
communicate professionally with clients and 
colleagues on detailed financial issues. Easy going 
by nature, and able to get along with work colleagues 
and managers, currently looking for finance director 
or consultant position with an ambitious company. 



Published Papers: 
1JIT–312007

2 :–

432010
3–472010 

4-Investigating Competitive Advantage through the Strategic Information journal of 
Salahaddin university-Hawler volume 47, – issue   2013. zancojournals.su.edu.krd 
5-Possibility Realized Competitive Advantage by Strategic Information Systems Evidence 
from Iraqi Banks” Scheduled to be published in Proceedings of International Conference on 
Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES) October 2011, kuching, 
Sarawak Malaysia 2011. Citation Index (ISI Web of Science). 
6-Using Target Costing to Investigates Competitive Price”; World Academy of Science, 
International Journal of Science, Engineering and Technology, Issue 59, P631-P638, 
November 2011. (EI Compendex Indexed).   
7-The Effect of the Strategic Information Systems (SIS) on the Achievement Competitive 
Advantage Practical in Samples of Iraqi Banks”;  Scheduled to be published in Proceedings 
of International Conference on Intelligent Systems Design and Engineering Applications  
(ISDEA)January 2012,  . Hunan University of Technology, China 2012. (EI Compendex and 
IEEE Indexed Conference).   
8-Impact of Management Accounting Techniques on Achieve Competitive Advantage 
Research .Journal of Finance and Accounting , ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 
(Online) Vol.6, No.4, 2015 The IC Impact factor value of this journal is 6.26 www.iiste.org. 
9-The Role of Mark to Market on the Properties of Accounting Information in Kurdistan 
International Bank, Journal of Finance and Accounting  , ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 
2222-2847 (Online) Vol.6, No.4, 2015 The IC Impact factor value of this journal is 6.26 
www.iiste.org . 

10. 

–2012015

11- Impact of Five Dimensions of Cultural Values on Creative Accounting factors in 
financial Reports. . www.epu.edu.krd   

-12. 

The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia Vol. (1) Issue (3( 

-13IFRS Journal 

of Charmo University-iraq. no. 1  vol.1 issue 2018 . 

-14. 



  اربيل، كوردستان، العراق –علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية  مجلة.زانست العلمية ىهمجلة ق
 . 2017 راني(، حز٣العدد )  –( ٢) المجلد

 
استطالعية  دراسة الميزة التنافسية اعتماد التقنيات المحاسبة االدارية الحديثة في الشركات الصناعية على تحقيقاثار  - 15

  راق.في الشركات الصناعية في اقليم كوردستان الع
. vol1issue3| Scientific Journal | Cihan University Of Iraq Hawler. 

 
16-The Impact of Strategic Information in Developing the Target Cost Approach to Achieve 
Competitive Advantage. ICBEFM 2016: 18th International Conference on Business, 
Economics, Finance, and Management January 26-27 2016, Jeddah, Saudi Arabia.  
www.waset.org  . 

تخطيط االرباح في  فيمال في احتساب نقطة التعادل على  الرافعة التشغيلية ,التمويلية  اثر اعتماد تكلفة راس -17
 عدد خاص لوقائع المؤتمر العلمي الدولي األول .مجلة دراسات محاسبية ومالية .الشركات الصناعية في اقليم كوردستان
 2018كانون االول  6-5للمدة من ، دعامة اساسية للتنمية المستدامةتحت عنوان التنمية واالبداع المحاسبي 

 .02-01-2019 منشور
  

18-The impact of strategic analysis for operating income on the performance evaluation case 
study on family company. International Conference on Accounting, Business, Economics 
and Politics ISBN: 978-9922-9036-3-7 ,April 10-11, 2019. 

 
قٌّدم هذا البحث .دور اإلفصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري في تعظيم قيمة المنشاة في بيئة األعمال األردنية-19

  . 2019 نيسان 14 - 13عقده  تم –األردن  -جامعة عمان العربية  للمؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية األعمال
أثر تطبيق أسلوب سجالت محاسبة التكاليف المفتوحة كإحدى تقنيات المحاسبة اإلدارية االستراتيجية في تحقيق  -20

في رحاب  24/7/2019-22خالل الفترة   انعقدالبحث مقدم للمشاركة في فعاليات المؤتمر الذي  .الميزة التنافسية
     .جامعة عجلوان الوطنية في المملكة االردنية الهاشمية 

 
21-The Role of Open Book Costs Accounting (OBCA) in Supporting Competitive 
Advantage. International Journal of Advanced Science and TechnologyVol.29, No.02, 
(2020), pp. 3103-3113. 

دراسة استطالعية آلراء عينة من  االتجاه نحو اعتماد اسلوب التدقيق االستراتيجي كمدخل لتحسين جودة التدقيق -22
 عشر السابع السنوي الدولي العلمي للمؤتمر البحث هذا قٌّدم .العراقعاملين في الشركات الصناعية في إقليم كوردستان/

 جامعة - األعمال كلية والفرص، التحديات – بيئة األعمال بعنوان األردني المركزي البنك مع بالتعاون األعمال كلية
   .- 2020 نيسان  16-15 عقده األردن – األردنية الزيتونة

  
قٌّدم هذا البحث للمؤتمر العلمي  .التجارية البنوك في المالية التقارير وجودة المستدامة التنمية أبعاد عن اإلفصاح -23

 –يتونة األردنية جامعة الز -التحديات والفرص، كلية األعمال  –الدولي السنوي السابع عشر و بعنوان بيئة األعمال 
 . 2020نيسان   16-15عقده   –األردن 

24- The role of adopting strategic audit to improve audit quality. JOURNAL OF 
CRITICAL REVIEWS ISSN- 2394-5125 VOL 7, ISSUE 11, 2020. 



25-The impact of the sustainable development dimensions on the quality of financial 
reports. Rizgar Abdullah Saber Jaff, Farhad Rafaat Ali Al-Kake and Nawzad 
Majeed Hamawandy. Journal of GrowingScience Accounting (2021) 7. homepage: 
www.GrowingScience.com/ac/ac.html. 

 دراسة استطالعيةالتنافسية  Porter استراتيجيات دعم في وتأثيره المفتوحة السجالت محاسبة اسلوب تبني-26
 Academic Journal of Nawroz آلراء عينة من محاسبي الشركات الصناعية في إقليم كوردستان/العراق

University, 10(1), 276–288. https://doi.org/10.25007/ajnu.v10n1a823.  
 دراسة تطبيقية على معمل (كاوه) للنجارة,أثر التحليل االستراتيجي للدخل التشغيلي في ترشيد القرارات اإلدارية -27

 مجلة . مجلة جامعة كربالء.في محافظة أربيل لصناعة الكاونترات الخشبية للمطابخ
Iraqi Journal for Administrative Sciences المجلد , 17 اإلصدار  67  2021 147-128 الصفحات 

 
28-Review the Interaction between Transactions with Affiliated Entities and Income 
Management in Companies Admitted to Tehran Stock Exchange, Solid State 
Technology Volume: 63 Issue: 5 Publication Year: 2020. 
29- The Effects of Computerized Accounting System on Auditing Process: a Case 
Study from Northern Iraq. Solid State Technology Volume: 63 Issue: 5 Publication 
Year: 2020. 

 دور اآلليات المحاسبية لحوكمة المصارف في تحسين جودة المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية المرحلية-03
 .العراق/ كوردستان أقليم في العاملة الخاصة العراقية المصارف في العاملين من عينة ألراء استطالعية دراسة

 .QALAAI ZANIST JOURNAL, 6(1), 279–305 مجلة قةال زانست ,جامعة للبنانية الفرنسية.
https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.6.1.11  

31-Importance of Green Supply Chain Management in Algerian Construction 
Industry towards sustainable development. Journal of Contemporary Issues in 
Business and Government Vol. 27, No. 1, 2021 P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-
6903 https://cibg.org.au/. 
32-Communication of Corporate Social Responsibility and Loyalty of Customer’s In 
Kuala Lumpur Hypermarket Industry. Journal of Contemporary Issues in Business 
and Government Vol. 27, No. 1, 2021 P-ISSN: 2204-1990; E-ISSN: 1323-6903 
https://cibg.org.au/. 
33- The role of size and growth rate of the bank in determining the effect of financial 
leverage degree on profitability of Jordanian commercial banks. Journal of 
Contemporary Issues in Business and Government, 2021, Volume 27, Issue 1, Pages 
1962-1978. 
34- The effect of cultural values on the policy of income smoothing Applied Research 
on Sample in Kurdistan region Industrial Companies. Academic Journal of Nawroz 
University. Vol. 10, No. 4, 2021. 
  



  محاسبة استهالك الموارد في تحقيق السعر التنافسي وانعكاسه على تعظيم ربحية الشركة تقنياتدور - 35
الجامعة السليمانية للعلوم  المجلة( ./ محافظة السليمانيةبازيان –لصناعة االسمنت الماس دراسة تطبـيقية في شركة 

  .2022 شباط68 جامعة سليمانية رقم ) االنسانية
The Role of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Encourage  -36

Academic Journal of Nawroz .Iraq-Investments in the Kurdistan RegionInternational  
University. VOL. 11 NO. 1 (2022).   
37-The Role of Resource Consumption Accounting in Achieving Competitive Prices 
and Sustainable Profitability. Energies, 15(11), 4155. 

دراسة ميدانية في عينة ,تحسين االداء المالي للمصارف التجارية فيللحوكمة المصارف  ةالمحاسبيدور اآلليات  38-
 .2022مجلة التقنية للعلوم االنسانية واالجتماعية .قبول بالنشر  .من المصارف العاملة محافظة السليمانية

  
 

دراسة تطبيقية في معمل  داء اإلستراتيجيالتكاليف على أساس األنشطة المرتكز على األداء وأثرها في تقييم األ -39
 –الخامس بعنوان: الريادة واالستثمار لمؤتمر العلمي الدولي ا .العراق –خيرات هولير لاللبان في إقليم كوردستان 

 .2022 –األردن  – عجلون الوطنيةجامعة  - األعمالكلية الحلول , –األساليب  –التحديات 
  

  ) على تخفيض التكاليف وترشيد القرارات اإلدارية MFCAتكاليف تدفق المواد (أثر تطبيق تقنية محاسبة  -40
 .2022.سنة 4,عدد 11االكاديمية لجامعة نوروز.مجلد مجلة ال .دراسة تطبيقية على معمل برازيرين للكونكريت الجاهز

  
  محاسبة استهالك الموارد في تحقيق السعر التنافسي وانعكاسه على تعظيم ربحية الشركة تقنياتدور --41

الجامعة السليمانية للعلوم  المجلة./ محافظة السليمانيةبازيان –دراسة تطبـيقية في شركة الماس لصناعة االسمنت 
 .2022شباط  68,15.رقم االنسانية

  
  في الشركات الصناعية وانعكاسها على تحسين جودة التقارير المالية التدقيق االستراتيجي اهمية تطبيق اسلوب -42

التقنية للعلوم مجلة  .في إقليم كوردستان/العراق الصناعية الشركاتدراسة استطالعية آلراء عينة من عاملين في 
 .2022.قبول بالنشر  االنسانية واالجتماعية

  
مجلة التقنية للعلوم االنسانية واالجتماعية  .ربحية المصارفعلى في ظل حجم ومعدل النمو  اثر الرافعة المالية -43

 .2022.قبول بالنشر 
  

44- The Role of Accounting Measurement and Disclosure of Social Capital in 
Improving Quality of Accounting Information . Zanco Journal of Humanity Sciences. 
Acceptance letter,2022.  

مجلة التقنية للعلوم االنسانية واالجتماعية  .أثر ممارسات التمهيد الدخل في المؤشرات االداء المالي في المصارف -45
 .2022.قبول بالنشر 

لتعزيز جودة  (SOX)اوكسلي  -دور التكامل بين االليات المحاسبية لحوكمة المصارف و مبادئ قانون ساربينز -46
 .2022مجلة التقنية للعلوم االنسانية واالجتماعية .قبول بالنشر . التقارير المالية

 



مجلة التقنية للعلوم االنسانية  دور مؤشرات المالية المشتقة من قائمة التدفق النقدي  في ادارة المخاطر السيولة -47
 .2022واالجتماعية .قبول بالنشر 

مجلة التقنية للعلوم االنسانية  انعكاس مميزات استخدام التقنيات التحول الرقمي على تحقيق السعر التنافسي -48
 .2022واالجتماعية .قبول بالنشر 

  تهالك الموارد على تحسين قيمة المتنجات في السوقدور التكامل بين تقنيتي الهندسة المتزامنة و محاسبة االس  -49
 .2022مجلة التقنية للعلوم االنسانية واالجتماعية .قبول بالنشر 

 بحث -  ودورها في إدارة التكلفة (TD-ABC)تقنيّة التكاليف على أساس األنشطة الموجه بالوقت  استخدام -50
مجلة التقنية للعلوم االنسانية واالجتماعية .قبول بالنشر  .دهوكمحافظة تطبيقي على معمل شيرين للمياه المعدنيّة في 

2022. 
-51 The Role of Accounting Measurement and Disclosure of Social Capital in 

Improving Financial Performance. Acceptance letter, Iranian journal of management 
studies 

-52 The impact of sustainable balance scorecard to achieve the competitive advantage 
in The Economic Unit Kurdistan Region – Iraq  ,  Journal of Raparin University, 
(Vol.11 – No.3) 2023. 

  
  
  
  
  

COMPUTER KNOWLEDGE  
Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint,      Very good  
SPSS                              Good Express  
Golden Asseal Accounting system      Good 
Oracle Microsoft         Good 
 
LANGUAGES 
Kurdish Mother Tongue. 
English very good, in spoken and written 
 Chinese Good. 
Arabic very good spoken and written 


