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 التاريخ الوظيفي

، ثم انتقلت الى 31-12-2012لغاية  1-8-2012في الشركة الشرقية لألطعمة والمثلجات للفترة من  معاون محاسبعملت 
تدرجت في عدة  2019-7-14لغاية  2013-1-1العمل في شركة المرموقة للمقاوالت والتجارة العالمية المحدودة للمدة من 

 اء العمل معهم بصفة مراقب مالي.لحين انتهمناصب ابتداًء من العمل بصفة محاسب ثم رئيسًا للحسابات 
 ثم انتقلت بعدها للعمل بعدها في احدى شركات صناعة العصائر والمشروبات الغازية بصفة مدير مالي.
 لغاية اآلن.واخيرا استقر المطاف بعملي بصفة تدريسي في كلية الفارابي الجامعة ومن ثم العمل بصفة مقرر قسم 

 التدريـــس

تمثل أحد فروع علم المحاسبة ويتم فيها الربط بين المحاسبة وقوانين الضرائب بغية التوفيق  المحاسبة الضريبة:

بين النظام المحاسبي للمشروع وبين القوانين والنظم التي تقضي بها أنظمة الضرائب والتي قد تتعارض مع قواعد 

 علم المحاسبة. 

ت الدولية إلعداد التقارير المالية والحسابات، بحيث من المبادئ واإلجراءامجموعة موحدة معايير محاسبة دولية: 

تكون مفهومة وقابلة للتطبيق ومقبولة عالمياً، يصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية التابع لمؤسسة هيئة معايير 

 المحاسبة الدولية غير الحكومية وغير الربحية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

من العلوم المتجددة لكثرة ما تحتويه من فنون واساليب و رؤى وتحاليل تواكب متطلبات بيئة  :االداريةالمحاسبة 
االعمال المعاصرة، حيث سعت لمعرفة ما تحتاجه ادارة المنشاة من البيانات الخاصة باالستعمال الداخلي كي 

اد الحسابات في التقارير التي توفر توفرها لمساعدة إدارتها في اتخاذ القرارات وعليه فهي تقوم بعملية عملية اعد
المعلومات المالية واالحصائية والبيانات االساسية للمديرين والعاملين داخل المنشاة والتي تمكنهم من اتخاذ القرارات 

اليومية والقرارات قصيرة االجل، وبهذا الصدد وضعت لجنة المحاسبة االدارية المنبثقة من الجمعية الوطنية 
 يف المحاسبة االدارية بانها:للمحاسبة تعر 

 )نظام معلوماتي يعمل على تحديد، قياس وتوصيل المعلومات التي تستعملها االدارة في اداء وظائفها(. 
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 النشــاطات العلميــة

 الحصول على شهادة في طرائق التدريس. -

 العربية.شهادة سالمة اللغة الحصول على  -

 الحصول على شهادة صالحية التدريس. -

 عضو في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين. -

 

 

 

 

   


