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 ماجدة عبد المجيد عبد العزيز  :  الدكتور المدرس

 :     العلوم المحاسبية والمصرفية   قســـم 

  : المحاسبة : محاسبة الكلف واالدارية  دكتوراه

 dr.majda.abdelmajid@alfarabiuc.edu.iq: االيميل  

 :  لميةالشهادات الع

 2011:   ، السنةالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية  / بغداد    جامعة  :الدكتوراه 

 2007  السنة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية : /بغداد جامعة   :الماجستير 

 1980 : السنة  / كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة : المستنصريةجامعة : البكلوريوس

 

 ثم تدريسي في وزارة التعليم العالي وكما ياتي : : وظائف في وزارة الصناعة والمعادن  التاريخ الوظيفي

خبير مالي   2004-  2001مدير حسابات اقدم من    2001-  1990مدير حسابات من   1990  -1980محاسب من من 

من  2006  –  2004من   الدراسة  على طلبي الغراض  بناءا  التقاعد  على  احالة  في   2011  –  2006  ثم  دراسة  

جامعة بغداد للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في تخصص المحاسبة . اعادة تعيين في  جامعة بغداد / 

ولغاية    2017احالة على التقاعد بناءا على طلبي . من    6/10/2015  –  2012مركز التطزير والتعليم المستمر من   

  .  جامعةتاريخه تعيين في كلية الفارابي ال

 

 :  التدريـــس

 مباديء المحاسبة :  -1

دراسة  مع  واستخداماتها  المحاسبة  بماهية  الطالب  ,    تعريف  المحاسبية  السجالت  راس و انواع  تكوين  عمليات 

 الحسابات الختامية والكشوفات المالية. المصاريف وااليرادات والمال والقروض و عمليات البيع والشراء 

 النظام المحاسبي الموحد :   -2

لدليل  االطارالعام  عن  فضال  الموحد  المحاسبي  النظام  ومميزات  واهداف  الموحد  المحاسبي  النظام  مفهوم  دراسة 

متطلبات  يخدم  الذي  بالشكل  البيانات  وتجميع  تبويب  في  للمساعدة  القيدية  والمعالجات  الدليل  وشرح  الحسابات، 

المتطلبات التي تخدم متابعة المسؤولين في االدائرة عن التصرفات المالية التي  المحاسب فضال عن توفير اآلليات و

 .تتعلق بالوحدة االقتصادية

 االهتمام البحثــي 

 اليوجد 

 المنشــورات العلميــة 

,العدد   -1 السابع  المجلد   ، ومالية  محاسبية  دراسات  مجلة   " االنتاجية  الطاقة  وادارة  لتحليل  التكاملية  "النظرة 

 .  2013العشرون : الواحد و

لصناعة   -2 العامة  الشركة  في  تطبيقي  بحث   " القرارات  ترشيد  في  واثره  القيود  لنظرية  االستراتيجي  "البعد 

 .  2013الجلود / مجلة دراسات محاسبية ومالية ، المجلد السابع ,العدد الثالث  والعشرون : 

االقتصادية -3 الوحدات  اداء  في  واثرها  المضافة  القيمة  عن  االدارية  "المحاسبة  للعلوم  القادسية  مجلة   "

 . 2015الستة :   4العدد : 17واالقتصادية/المجلد :

 :النشــاطات العلميــة

  .طلبة المرحلة الرابعة  التخرج لالمشاركة في تقويم العديد من البحوث ورسائل االدكتوراه واالشراف على بحوث 

 

ية واضحة  صورة شخص  

mailto:dr.majda.abdelmajid@alfarabiuc.edu.iq

