
 

 بشير غني خضير الاسم:

 1/7/1947 :الميلادتاريخ 

      Bashiratrah@yahoo.com :البريد الالكتروني

 تدريسي الوظيفة:

  مدرس :اللقب العلمي

 

 1971والاقتصاد كلية الادارة  /بغدادجامعة  –بكالوريوس ال -

 1983جامعة بغداد/ كلية الادارة والاقتصاد  -الماجستير  -

 2006  المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية /بغداد –دكتوراه ال -

 محاسبة  -التخصص العام -

 محاسبة -التخصص الدقيق -

 

 1976-1971شركة اعادة التأمين العراقية  /م. مدقق -

  1986-1976المؤسسة العامة للتأمين  /محاسب -

 1989-1986شركة اعادة التأمين العراقية  /مدير -

 2000-1999 الجامعة المستنصرية /الادارة والاقتصادتدريسي في كلية  -

 2005-2002كلية بغداد للعلوم الاقتصادية تدريسي في  -

 2008-2005 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مدير الشؤون المالية -

 2010-2009 جامعة بغداد /الادارة والاقتصادتدريسي في كلية  -

 2011-2008 كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد /مسؤول الدراسات العليا -

 2011-2010جامعة بغداد  /الي للدراسات المحاسبية والماليةالمعهد العتدريسي في  -

 لغاية الان -2012 كلية مدينة العلم الجامعة  /تدريسي  -

 

mailto:Bashiratrah@yahoo.com


 

 

 

 -المحاسبة الحكومية-مبادئ المحاسبة + المحاسبة المتخصصة  -مبادئ المحاسب -

 مبادئ المحاسبة-محاسبة المنشأت المالية –الرقابة والتدقيق 

 

 

 2008, مؤتمر(جامعة الكوفة )  /ارة والاقتصادالمناهج التعليمية لكليات الإد -

 2011, مجلة جامعة القادسية /عايير قياس كفاءة الأداء الضريبيفاعلية م -

 2011, مجلة وزارة الداخلية /ءات التفتيشية في الحد من الفساددور الإجرا -

مجلة كلية مدينة العلم ) قيد  /ابلاغ فريق التدقيق عن الوقت من منظور نظرية الوكالة -

 2017 النشر( 

 

مجلة كلية مدينة العلم ) قيد /ابلاغ فريق التدقيق عن الوقت من منظور نظرية الوكالة  -

 2017النشر(  

 

 

 لا يوجد -

 

 لا يوجد -

 مشارك , 2008النجف  /جامعة الكوفةمؤتمر  -



 مشارك, 2009القادسية  /جامعة القادسيةمؤتمر   -

 حضور , 2015 بغداد /جامعة النهرينمؤتمر   -

 حضور  ,2012الكاظمية المقدسة  /كلية مدينة العلم  الجامعةمؤتمر   -

 حضور, 2015 بغداد /كلية بغداد للعلوم الاقتصاديةمؤتمر   -

 

 1989-1972التأمين العراقية شركة إعادة  كتب شكر  8 -

 1987وزارة المالية  /تاب شكرك1 -

 2011-2006وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /ب شكركت 6 -

 2007جامعة كربلاء / جامعة تكريت  /شكركتب  2 -

 2011-2008جامعة بغداد  –كلية الادارة والاقتصاد  /شكركتب  4 -

 

 عضو اللجنة العلمية لقسم المحاسبة  -

 عضو اللجنة الأمتحانية الفرعية في قسم المحاسبة  -

 عضو لجنة الإشراف التربوي في قسم المحاسبة -

عضو في عدة لجان لمناقشة وتقييم على العديد من رسائل وبحوث الطلبة في جامعة  -

ي للدراسات المحاسبية السليمانية / المعهد العربي للمحاسبين القانونيين/ المعهد العال

 والمالية / جامعة بغداد

 عضو نقابة المحاسبين والمدققين -

  عضو في جمعية الاقتصاديين العراقيين -

  عضو المعهد العربي للمحاسبين القانونيين -

  عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  -

 عضو المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين / بيروت  -

 الاشراف على بحوث الطلبة ادناه: -

 2016-2015 المحاسبةقسم  /التدقيق والرقابة الداخلية وأثرها في الحد من الفساد -

 2016-2015 المحاسبةقسم  مفهوم وأهمية التدقيق الداخلي وعلاقتها بالرقابة الخارجية -

قسم  دور نظام التكاليف المعيارية في إعداد وتنفيذ نظام محاسبة المسؤولية -

 2016-2015  المحاسبة

-2015 المحاسبةقسم  دور الموازنات في الرقابة باستخدام أسلوب التحليل المالي -

2016 



 

 العربية -

 الانكليزية -

 

 


