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 الذاتية العلمية و السيرة

 
 اوال: المعلومات الشخصية :

 فؤاد عبد المحسن عباده الجبورياالسم الكامل : 

 22/3/9146تاريخ الميالد: 

  بابل -هندية محل الميالد: 

 أستاذ مساعد: اللقب العلمي

 العراق–جامعة كربالء  –كلية االدارة واالقتصاد  –المحاسبة العنوان البريدي : قسم 

 ثانيا: الشهادات العلمية

                               العراق –بغداد  – بغدادجامعة  -2292  – المحاسبية القانونيةدكتوراه في  -9

 العراق -بغدادجامعة  – 9112 –بكلوريوس محاسبة  -2

 بابل -المعهد التقني -9191 –دبلوم محاسبة  -3

 ثالثا: الخبرة االكاديمية

 .العراق –العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث -جامعة كربالء –قسم المحاسبة  –: مدرس  2299

 .بابل -العراق -كلية الحلة الجامعة االهلية – قتصادقسم اال –: مدرس  2299

 .العراق –العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث -جامعة كربالء –قسم المحاسبة  –أستاذ مساعد: 2296

 رابعا: الخبرة العملية

في 9924الشركة العامة للسمنت الجنوبية بموجب االمر -معمل النورة -: محاسب حسابات المخازن 2223- 2229

91-92-2229. 

 2223-4-24في 632الشركة العامة للسمنت الجنوبية بموجب االمر -: مدير ادارة معمل النورة 2221 - 2226

 . 2226-9-29في 979والتثبيت بموجب االمر 

 متدرب كرقيب مالي في ديوان الرقابة المالية اكمال دراسة الدكتوراه في المحاسبة القانونية و :2221-2292

 وزارة التعليم العالي والبحث -جامعة كربالء -يل: مدير الرقابة والتدقيق الداخ2294 -2293و 2299-2292

 .21/99/2293في  91692و  26/9/2299في  92939بموجب األمرين الجامعيين  .العراق –العلمي 

 .32/9/2294في  7969/ذي العددتحرير مجلة جامعة كربالء بموجب األمر الجامعي  مدير: 2294

 .2/6/2299في  461/بموجب األمر ذي العدد: عضو الهيأة اإلستشارية لمجلة كلية الحلة الجامعة األهلية 2299
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 خامسا: الدورات التدريبية

 في الجامعة المستنصرية. 2229-99-1دورة أساليب اكتشاف االخطاء في  -

 في الجامعة المستنصرية. 2222-2-99دورة الحسابات المخزنية في  -

 في مقر الشركة العامة للسمنت الجنوبية. 2222-9-3دورة أسلوب ممارسة المهنة في العمل في  -

 بغداد.-في الجامعة التكنولوجية 2222 -92-92دورة تشخيص االخطاء في  -

 كربالء. –في معمل النورة  2226-7-97دورة االنترنت في  -

 كربالء. –في معمل النورة  2226-1-2دورة االنتاج والسيطرة النوعية في  -

دورة تدريبية في)فن التفاوض التجاري, ادارة وتخطيط الموارد البشرية,حل المشكالت واتخاذ القرارات,  -

 االردن /قي عمان 2221-7-2تخطيط االستراتيجي واالدارة, مصادر التدفقات النقدية(في ال

 .96/1/2299 -99/6دورة التأهيل التربوي وطرائق التدريس السابعة عشر للفترة  -

, في جامعة كربالء والتي أقامها مركز البحوث 2294أيار  92-9دورة تطوير المهارات القيادية للمدة من  -

 القسم االداري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.–النفسية 

 :: المواد التي تم تدريسها سادسا

 :في البكلوريوس-9

 مباديء المحاسبة                          

 المحاسبة المتوسطة                      

  االدارية   المحاسبة                       

         Eالمحاسبة                        

 نظرية المحاسبة       

    محاسبة التكاليف الفندقية                      

 :في الماجستير -2

 قسم العلوم المالية والمصرفية        Eالمحاسبة المالية  المتقدمة             

 قسم المحاسبة    الرقابة والتدقيق                                       

 :الكتب المنشورة : بعااس

 (2012االردن.) –دار اليازوري للنشر  –نظم المعلومات المحاسبية  -9

 (2013االردن.) –والتوزيعللنشر  األيامدار  –المحاسبة المتوسطة  -2

 (2013العراق.) -للطباعة والنشردار الكفيل  -مبادئ المحاسبة المالية -3
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 البحوث المنشورة والمنجزة ا:ثامن

  ,في المجلة العراقية للعلوم االدارية نشر – توظيف الدور الرقابي في مكافحة الفساد وأثره على االقتصاد الوطني -9

 .  27-9, ص 2292 ( في كانون أول 36( العدد )9المجلد )

, 2292( في ربيع 11العدد) ,في مجلة الحكمة نشر .للدولة في العراقأنموذج مقترح إلعداد الموازنة العامة  -2

 .62 -29ص

العراقية في المجلة  نشرالمعلومات المحاسبية.  جودة أثر استخدام نظام المعلومات المحاسبية المتكامل على -3

 .219 -237, ص 2293( في كانون أول 34( العدد )1المجلد )  ,للعلوم االدارية

في مجلة المعهد العالي للدراسات المحاسبية . نشر الرقابة الداخلية للحد من الفساد االداري والماليتقويم فاعلية  -6

/ 4 - 3للفترة بين  المؤتمر العلمي الدولي الخامس, وقائع 2296, 9عدد خاص , ج جامعة بغداد. -والمالي

4/3103   . 

. وانعكاساتها على التنمية االقتصادية في العراق المعلومات المحاسبية جودة دور تكنلوجيا المعلومات في تحسين -5

 .3104 لسنة 3العدد للدراسات االقتصادية واالدارية والمالية بابلجامعة  في مجلة نشر

دراسة مقارنة لضريبة الدخل في كل من  -ودورها في تمويل الموازنة العامة للدولةتقويم ضريبة الدخل في العراق  -6

 .041-031, ص3106العدد الرابع/-المجلد الرابع عشر ,في مجلة جامعة كربالء العلمية نشرالعراق وايران. 

وضريبة القيمة المضافة في ايران ودورهما في تمويل الموازنة العامة دراسة مقارنة لضريبة المبيعات في العراق  -1

, 3101/األولالعدد -رعش الخامسالمجلد في مجلة جامعة كربالء العلمية نشر (. 3114-3104للدولة للمدة )

 .041-031ص

8- Federal Budgets in Iraq for Achieving the Economic and Social Goale(An 

analytical study) (نشر في).Issue in International Journal of Innovation and Aplied 

Studies. (Scientific Journal Impact Factor 3.917). 1 oct.2016.Volume 18. 
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 قبول نشربحث تطبيقي في جامعة بغداد.  /أثر تطبيق معايير الجودة الشاملة في تقويم أداءالجامعات العراقية  -1
في  01م.ج بموجب كتابها ذي العدد  ميسانجامعة  -لكلية االدارة واالقتصاد العلمية مجلةالفي 
05/0/3101. 

في المجلة العلمية لكلية قبول نشر . االثباتاعتماد الرقيب المالي على األهمية المادية في تحديد أدلة  -01
 .01/0/3101في  31ج جامعة ميسان بموجب كتابها ذي العدد م. -االدارة واالقتصاد

ذي قار جامعة  مجلةفي  قبول نشر. في تحديد أدلة االثبات مخاطر التدقيقاعتماد الرقيب المالي على  -00
 .7/3/3101في  0713بموجب كتابها ذي العدد م.ج  العلمية

 قبول نشر. الرقابة على تطبيق معايير الجودة الشاملة لتقويم أداء الجامعات العراقية: الجامعة التكنولوجية -03
 .7/3/3101في  0710في مجلة جامعة ذي قار العلمية بموجب كتابها ذي العدد م.ج 

13- The Effect of applying Quality Standards in Assessing the Performance of 

Iraqi Universities  Issue in Journal University of Kerbala. (Scientific نشر.  

Journal Impact Factor 0.11). Dec.2017.Volume 15   No 4. 
كلية التربية للعلوم  -الباحثفي مجلة نشر تقويم الخدمات السياحية في ظل معاييرجودة المنتج السياحي.  -04

 .3101الخامس والعشرون. . العدد العلمية االنسانية
 

 تم االشراف عليها:: بحوث طلبة الماجستير التي  :اتاسع

نشاطي التخطيط والرقابة في تطوير أداء الموازنة العامة ) دراسة حالة عملية عن جامعة كربالء دور  .9

 .تمت مناقشته بتاريخ لطالب الماجستير)دمحم جبار فشاخ( العراقية الحكومية (

في تمويل الموازنة العامة االتحادية في العراق)دراسة مقارنة بين  ودوره في العراق الضريبيتقويم النظام  .2

 جامعة كربالء. -كلية االدارة واالقتصاد (حسين علوان مرتضىلطالب الماجستير)العراق وايران( 

لطالب مدى اعتماد الرقيب المالي على االهمية المادية ومخاطر التدقيق في تحديد أدلة االثبات.  .3

 جامعة كربالء. -كلية االدارة واالقتصاد (صدام ابراهيم فضالةالماجستير)

جامعة  -( كلية االدارة واالقتصادنوفل لطالب الماجستير)الجودة.  معاييرتقويم أداء الجامعات العراقية في ظل  .6

 كربالء.
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 :تقويماً علمياً  هاويمالرسائل واألطاريح التي تم تق عاشرا: 

تكامل مدخل قياس التكلفة على اساس المواصفات وتقنيتي الكلفة المستهدفة الموسومة: اطروحة دكتوراه  .0

 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية. وهندسة القيمة ودوره في تخفيض التكاليف.

داء رأيه عن ( في إب511و  531)مدى التزام مراقب الحسابات بالمعيارين )رسالة الماجستير الموسومة:  .3

دراسة تطبيقية لعينة من مراقبي الحسابات في ديوان الرقابة المالية ومكاتب مراقبي  -استمرارية المشروع

 كوفة.-الكلية التقنية االدارية .الحسابات في العراق(

. رسالة الماجستير الموسومة: )التخصص المهني لمراقب الحسابات وانعكاساته على جودة خدمة التدقيق( .3

 جامعة القادسية. -االدارة واالقتصاد كلية

)مخاطر التدقيق وتأثيرها على رأي مراقب الحسابات حول عدالة القوائم رسالة الماجستير الموسومة:  .4

 جامعة القادسية. -. كلية االدارة واالقتصادالمالية(

 كتب الشكر والتقدير : اإحدى عشر

  3100 /05/3في 3171/للسمنت الجنوبية ذي العددكتاب شكر وتقدير من السيد مدير عام الشركة العامة  -0

 31/01/3100في   05371/شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد كتاب -3

          06/00/3100في   06540/شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد كتاب -3

  3100/ 03/ 1 في 01673 /شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد كتاب -4

 3100/ 03 /03في  07161/شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد كتاب -5

 3100 /03 /31في 01113 /شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد كتاب -6

    03/3100 /00في555/جامعة كربالء ذي العدد -وتقدير من السيد عميد كلية الطب كتاب شكر -1

   3100 /03 /03في363 /جامعة كربالء ذي العدد -كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون  -7
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 33/03/3100دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب في كتاب شكر وتقدير من السيد مدير عام  -1

  0/3103 /35يف71/جامعة كربالء ذي العدد - االدارة واالقتصادكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -01

  4/3/3103الحصول على باج االبداع في يوم الجامعة بتاريخ  -00

 3103 /3 /05في  3163 /شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد كتاب -03

 34/4/3103بتاريخ  جامعة كربالء - االدارة واالقتصادكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -03

عن ورقة العمل 3103-6-31االمين العام للعتبة الحسينية المقدسة بتاريخ كتاب شكر وتقدير من السيد  -04

الموسومة )تطبيقات عملية للجودة الشاملة في المؤسسات الخدمية ( المقدمة في المؤتمر العلمي الدولي 

 الرابع.

 34/01/3103جامعة كربالء بتاريخ  - الطبكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -05

 3103/ 3/ 4في  0113ر من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ شكر وتقدي كتاب -06

   4/3103 /4في بغدادجامعة  - االدارة واالقتصادكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -01

السنوي السابع لكلية بحث في المؤتمر عن المشاركة في كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة أهل البيت  -07

 .4/3103/ 34 بتاريخ شعار )دور البحث العلمي في بناء اإلنسان والمجتمع( الشريعة اإلسالمية تحت

عن المشاركة في  4/3103/ 4جامعة بغداد في -كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد  -01

ي الدولي العلم( في المؤتمر تقويم فاعلية الرقابة الداخلية للحد من الفساد االداري والماليالبحث الموسوم )

للفترة بين جامعة بغداد  -الخامس المشترك لكلية اإلدارة واالقتصاد والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

3 - 4 /4/3103. 

 .3103/ 5/ 03في  1734شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/  كتاب -31
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 .3104/ 3/  01في 3345شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ كتاب -30

 .3104/ 3/  03في 4146شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ كتاب -33

 3/0315/د /ذي العدد جامعة كربالء - االدارة واالقتصادكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -33

 .7/4/3104في

 3/0113/د /ذي العدد جامعة كربالء - االدارة واالقتصادكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -34

 .03/5/3104في

في  3/3371/د /ذي العدد جامعة كربالء - االدارة واالقتصادكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -35

31/6/3104. 

 .3104/ 7/  00في 03364شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ كتاب -36

 .3104/ 03/  34في 07743شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ كتاب -31

 .3105/ 3/  05في 0535كربالء ذي العدد/ مجاس محافظةشكر وتقدير من السيد رئيس  كتاب -37

في  3/0173جامعة كربالء ذي العدد/ د/ -كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد  -31

5/4/3105. 

 .01/03/3105في  363جامعة كربالء ذي العدد - العلوم السياحيةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -31

 .3/03/3105في  3/3714/:دجامعة كربالء ذي العدد - الزراعةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -30

 .31/03/3105في  3/4151جامعة كربالء ذي العدد:د/ - العلومكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -33

 .3106/ 0/  04في 413كربالء ذي العدد/ جامعةشكر وتقدير من السيد رئيس  كتاب -33

 .3106/ 0/  34في 753شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ كتاب -34
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 .0/3/3106في  3/331جامعة كربالء ذي العدد/ د/ - الزراعةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -35

 .4/3/3106في  3/343جامعة كربالء ذي العدد/ د/ - العلومكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -36

 .3106/ 3/  0   في 3333 شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/ كتاب -31

 .31/4/3106في  3/0115جامعة كربالء ذي العدد/ د/ - الزراعةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -37

 .31/1/3106في  3033جامعة كربالء ذي العدد-تاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية االدارة واالقتصادك -31

 .35/7/3106في  3/0151جامعة كربالء ذي العدد/ د/ - الزراعةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -41

 .01/01/3106في  3/3143جامعة كربالء ذي العدد/ د/-الزراعةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -40

في  3/0310جامعة كربالء ذي العدد/ د/ - العلوم االسالميةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -43

31/01/3106. 

 .7/0/3101في  3/003جامعة كربالء ذي العدد/ د/ -الهندسةكتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  -43

 .30/0/3101في  74ذي العدد القادسيةجامعة -كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد -44

 .7/0/3101في  3/13جامعة كربالء ذي العدد/ د/-كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة -45

 .6/3/3101في  14جامعة القادسية ذي العدد-كتاب شكر من السيد عميد كلية االدارة واالقتصاد -46

 .1/03/3101في  3/0117جامعة كربالء ذي العد -السياحية كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم  -41

 .05/0/3107في  6جامعة كربالء ذي العد -كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم السياحية  -47

 .3107/ 0/  33في    773كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة كربالء ذي العدد/  -41
 

 المقاالت المنشورة:: اعشر إثنى
  3103أيار  في  31/العددنشرت في مجلة جامعة كربالء  (العراق والتنمية االقتصادية)مقالة بعنوان  -1

 .3103في أيلول  37 /نشرت في مجلة جامعة كربالء العدد )لكل داء دواء(مقالة بعنوان  -2
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 .3104في أيلول  37 /كربالء العدد جريدةت في نشر  (3104)وزراء تكنوقراط وموازنة مقالة بعنوان  -3

جامعة  -درجات مجلة( نشرت في 3105 طط في موازنةمشروع مقترح لمعالجة العجز المخمقالة بعنوان ) -4

 .3105في   الخامسكربالء العدد 

 /العدد جامعة كربالء -)سبل النهوض بواقع االستثمار في العراق(. نشرت في مجلة درجاتمقالة بعنوان  -5

 .3105تموز  /السادس

شبكة النبأ (. نشرت في سلم الرواتب: معلومات السيد وزير المالية تحتاج الى تصحيح)مقالة بعنوان   -6

 .3105 /تشرين األول /35 -المعلوماتية

/ 03 -(. نشرت في شبكة النبأ المعلوماتيةخطوة لمعالجة التقشف أم هدرا لألموال مقالة بعنوان )سلم الرواتب -1

 .3105شرين األول/ ت

 

 :: المشاركة في المؤتمرات العلميةعشر ثالث
 :بعنوان بورقتي عمل 3103 المؤتمر العلمي الدولي الرابع 1. 

 .تطبيقات عملية للجودة الشاملة في المؤسسات الدينية - أ

 .إجراءات الرقابة الداخلية في ظل استخدام النظم المحاسبية - ب

بالبحث    4/3103/ 4 - 3للفترة بين  -جامعة بغداد -لكلية اإلدارة واالقتصاد الخامسالمؤتمر العلمي الدولي 2.     

 .(تقويم فاعلية الرقابة الداخلية للحد من الفساد االداري والمالي)الموسوم 

 السنوي السابع لكلية الشريعة اإلسالمية تحت شعار )دور البحث العلمي في بناء اإلنسان والمجتمع(المؤتمر  3.    

 .4/3103/ 34 بتاريخ

 .3105-01-1بتاريخ  المؤتمر العلمي األول لالصالح تحت شعار )االصالح في العراق .. برؤية أكاديمية( 4.
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 المنعقد في جامعة بغداد. 30/0/3106-31مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق للفترة بين  5.

 .3106-4-33بتاريخ  (بالعلم والعمل..ترتقي األوطانتحت شعار ) لكلية الحلة الجامعةالمؤتمر العلمي األول  6.

 .3101-00-34بتاريخ . المؤتمر الفلسفي األول للملتقى الفلسفي في كربالء تحت شعار)الفلسفة من أجل التغيير(7

 

 :رابع عشر: المشاركة في ورش العمل
ورقة عمل بعنوان دور السياستين المالية والنقدية في تنمية االستثمار السياحي في العراق. نظمها قسم السياحة . 1

 .3101-03-01جامعة كربالء بتاريخ  –الدينية في كلية العلوم السياحية 

 
 


