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 المؤهالت العلمية:             

 الدرجة                  الجامعة           البلد           تاريخ الحصول عليها 

 البكالوريوس              جامعة بغداد  / المحاسبة  العراق                   1979

 الماجستير                جامعة داغستان / المحاسبة   روسيا                   1986

 الدكتوراه                 جامعة موسكو / المحاسبة   روسيا                  1990

 

 عنوان رسالة الماجستير )أن وجدت(: 

 محاسبة استخدام المواد األولية الداخلة في اإلنتاج 

: كتوراهدالعنوان أطروحة   

التحليل المالي والمحاسبي الستخدام المواد األولية الداخلة في اإلنتاج الغذائي 

ووضع الحلول المحاسبية لمعالجة التلف الناتج خالل المراحل اإلنتاجية والتقليل 

 منه



 الخبرات الوظيفية: ) مرتبة من األقدم لألحدث(  

 الوظيفة مكان العمل  الفترة الزمنية  المهام الرئيسية

 من الى

تدقيق الموازنة العامة  

 لوزارة الدفاع 

مديرية الحسابات العسكرية  1991 1993

خدمة /بغداد العراق\العامة 

 عسكرية

 مدقق حسابات 

تدقيق حسابات الدوائر  

 والشركات العراقية 

مكتب جميل صالح محاسب ومدقق   1992 1994

بغداد الباب الشرقي  \حسابات   
حسابات مدقق   

النجف االشرف  \جامعة الكوفة 1993  تعيين   تعيين 

تدريس في قسم 

 المحاسبة

عمان  \االردن  \جامعة فيالدلفيا 1995 2008 ستاذ مساعدا   

في قسم  تدريس

 المحاسبة

 استاذ مساعد  جامعة الزيتونة االردنية  2009 2010

قسم  في تدريس

 المحاسبة

1/9/2015ولحد  

 

فيالدلفيا جامعة  2010  

 

استاذ  

 `مساعد

تدريس في قسم ادارة 

 االعمال

 استاذ مساعد  كلية الصفوة الجامعة  2017 2020

 رئيس قسم   كلية الصفوة الجامعة  2021 2021 قسم ادارة االعمال 

 رئيس قسم  كلية الصفوة الجامعة  2022 ولحد االن قسم المحاسبة

 

 الخبرات التعليمية واالهتمامات  البحثية:

تدريس المواد  -أ   

 أسم المادة  المستوى الفصل/العام

2و 1مبادئ محاسبة  األول   

2و 1محاسبة متوسطة  الثالث    

 محاسبة حكومية الثالث  

1محاسبة تكاليف / الثالث    

 محاسبة شركات األموال  الثاني  

 محاسبة شركات األشخاص  الثاني  

 محاسبة الضرائب  الثالث  

 التحليل المالي  الرابع 

 

 

 الرابع

 

 

 نظرية المحاسبة 



 المحاسبة الدولية ومعاييرها  الرابع 

 محاسبة المنشات المالية  الثالث  

 ب- االهتمامات البحثية: 

 في المحاسبة المالية وتحليل النشاط االقتصادي والمحاسبي للعمليات المالية 

  

 عضوية الجمعيات المتخصصة:

 العالمية  العربية الوطنية

  المحاسبين العرب  جمعية المحاسبين العراقيين

  نقابة المحاسبين األردنيين  جمعية المدققين العراقيين

   جمعية المترجمين العراقيين 

 

 عضوية اللجان: 

 العالمية  العربية الوطنية

ساهمت في جميع اللجان العلمية واالجتماعية   

جامعة فيالدلفيا الخاصة بقسم المحاسبة فين   
 

والرصانة  لجنة النوعية    

  لجنة الخطط الدراسية  

  لجنة البحوث العلمية   

  لجنة تنظيم المؤتمرات 

  اللجنة العلمية  

    واالمتحانات لجنة اإلرشاد 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 المساهمة في الحلق ات الدراسية أو المؤتمرات أو الندوات أو االيف ادات : 
 

 نوع المساهمة محل انعقادها  تاريخها المساهمة  ت

المشاركة في المؤتمر العلمي   1

المعرفة المعلوماتية   السنوي الثالث

 واالدارة االلكترونية

 مشاركة  جامعة فيالدلفيا/االردن  16-18/4/2002

العلمي   2 المؤتمر  في  المشاركة 

 الدولي الرابع لجامعة كربالء

 مشاركة ببحث  جامعة كربالء 4/2012\24

 علمي 

العلمي   3 المؤتمر  في  المشاركة 

 الدولي الخامس لجامعة كربالء

 مشاركة ببحث  جامعة كربالء 7/5/2013

 علمي 

العلمي   4 المؤتمر  في  المشاركة 

 كربالءالدولي الحادي عشر لجامعة 

 مشاركة جامعة كربالء 29-30/4/2019

تدريبية   5 عمل  ورشة  في  المشاركة 

لألجهزة  الترميز  نظام  حول 

 المختبرية في قسم ضمان الجودة 

 مشاركة كلية الصفوة الجامعة  25/2/2019

التدريبية   6 الدورة  في  المشاركة 

وطرائق   الطفيلية  الديدان  بعنوان 

شعبة   في  التعليم تشخيصها 

 المستمر

 مشاركة كلية الصفوة الجامعة  16-17/11/2019

التدريبية   7 الدورة  في  المشاركة 

المكثفة في    دورة  بعنوان الحاسبات 

 شعبة التعليم المستمر

 مشاركة كلية الصفوة الجامعة  20-26/6/2019

المشاركة في ورشة العمل التدريبية   8

قسم  التعليم  وزارة  اقامتها  التي 

ال بالتعاوضمان  كلية    نجودة  مع 

 الصفوة الجامعة 

 مشاركة كلية الصفوة الجامعة  13-14/4/2019

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اإلنتاج العلمي:

 الكتب العلمية التي ق ام بتأليفها أو ترجمتها : 
مؤلف أم   العنوان         

  مترجم

مشارك او 

 منفرد

 اسماء

المشاركي 

 ن

 التاريخ   جهة النشر 

 المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واالفصاح المحاسبي                                      

 الجزء االول                               

 مشارك  مؤلف 

 الثاني

 وليد الحيالي

 بدر علوان

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

ISBN:9957-400-91-6  

 1999/8/2002رقم االيداع 

2002 

 المحاسبة المالية في القياس واالعتراف واالفصاح المحاسبي                                 

 الجزء الثاني                               

 مشارك  مؤلف 

 الثاني

 وليد الحيالي

 بدر علوان

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع

ISBN:9957-400-96-7 

 1658/7/2002:رقم االيداع  

2002 

 

 
 المنشورة  العلمية    األبحاث    -ب 
 

 العنوان  ت
منفرد او 

 مشارك 

اسماء 

 الباحثين
 العدد والتاريخ  جهة النشر 

1. Compliance Auditors the Rules of Professional Conduct 

based on International Accounting Standards 
 

 مشارك 

 االول

 بدر

 عبير

International Journal of Humanities 
and Social Science USA 

 Vol. 3 
 No. 3; February 2013 

2. FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON ACCOUNTING 

AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
        INTERDISCIPLINARY بدر منفرد 

JOURNAL OF     

CONTEMPORARY RESEARCH IN 

BUSINESS/ UK  

                 FEBRUARY 2012 

VOL 3, NO 10 

3. Effectiveness of TQM and its impact on 

production costs to make a profit in 

industrial companies 
 

 INTERDISCIPLINARY JOURNAL بدر منفرد

OF                   CONTEMPORARY    

  RESEARCH IN BUSINESS/ UK 

                       MARCH 2012  

VOL 3, NO 11 

4. The Efficiency of Disclosure in the Financial Reports in 

Companies in the Presence of International Accounting 

Standards and its Effect on Achieving Profits, Success, and  

Being Unique 

 مشارك 

 االول

 بدر 

 دعاس 

 عبير

International Journal of Humanities 

and Social Science/ USA 

       Vol. 3 No. 17; 

      September   2013 

5. THE IMPACT OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON 

THE FAIR VALUE 

 

 مشارك

 االول

 بدر 

 عبير

International Journal of Information, 

Business and Management/ UK 

Vol. 8, No.4, 2016 

6.  

فاعلية الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية بناء على 

        معايير التدقيق وأثرها على التنمية المستدامة 
 

  بدر منفرد

 The magazine of  /واالقتصاد اإلدارةمجلة 
Economics & Administration/  الجامعة

 المستنصرية 

 – والثالثونالسنة الخامسة 

 2102عدد ثالثة وتسعون /  

\ 
1     

7.     

Confronting Administration Corruption by 

Governmental and Nongovernmental Programs 

                                      

 مشارك

 الثاني 

 

 عاصم 

 بدر

 خولة

International Journal of 

Research in   Business 

and  Management /          
        USA 

November 20,  

2019 

1    8 The Commitment of the Industrial Companies to 

Contribute to Public Disclosure on 

the Costs of Environmental Pollution 

 

 

 منفرد

  

 بدر

International Journal of 

Humanities and Social Science, 

USA 

                         Vol. 2 NO7 

                          April 2012 



      9 THE ROLE AND INFLUENCE OF ACCOUNTING SYSTEM AND 

EFFECTIVE CONTROL THROUGH ACCOUNTING       
PROCEDURES AND METHODS IN COMBATING AND REDUCING 

TAX EVASION 

 

 

 منفرد

 

 بدر

European Journal of 

Contemporary Economics and 

Management 

         December 2014  

Edition 

 Vol.1 No.2 

 كشف في لماليةا لنسبا رةقد ىمد نبيا في لماليا  لتحليلا  فاعلية            10     

                 لصناعيةا تللشركا لماليةا يررلتقاا في   لغشوا لالحتياا

                                          
 

 مشارك

 االول

 بدر

 دعاس 

 عبير

 مجلة دراسات محاسبية ومالية

المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / 

 جامعة بغداد        

          33المجلد العاشر العدد    

     

               2015الفصل الرابع

      

11   11                               

Inflation and Inflation Uncertainty in the Jordan 

Evidence from GARCH Modeling 

 

 مشارك

 الثالث 

عز 

 الدين 

 قاسم

 بدر

International Business and 

Management,CANADA 

 

                  Vol. 8, No. 1, 

2014 

 



 

4 


