
 نبذة مختصرة عن رئيس القسم

 االسم : د. نادية طالب سلمان حسن

 27/11/1964محل وتأريخ الوالدة :  بغداد 

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد

 27/11/1986تأريخ التعيين : 

 

 التحصيل الدراسي 

المعهد العالي للدراسات المحاسبية  –جامعة بغداد  –دكتوراه محاسب قانوني 

 .2004والمالية 

 البحوث المنشورة 

 الالحقة لتأريخ الميزانية . اإلحداث -1

 للمنشأة العامة للزيوت النباتية . األداءتقويم  -2

 تقويم نظام الرقابة الداخلية للمنشأة العامة للجلود . -3

 دور الرقابة البيئية للحد من تلوث مياه الشرب . -4

 . األموالمن ظاهرة غسيل في الحد  وأثرهالتدقيق الداخلي  -5

المصانع والمهن بحث تطبيقي في فرع  ألصحابعدالة التناسب الضريبي  -6

 الهيئة العامة للضرائب / فرع القادسية .

 دور الرقابة في السيطرة على الموجودات الثابتة للدوائر الممولة مركزيا . -7

المال مع  رأساثر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على كفاية  -8

 العراقية .ارف دراسة تحليلية لعينة من المص

التحقيق بالمخالفات المكتشفة مع دراسة  إجراءدور الرقابة المالية في  -9

 العامة .الصناعية من الشركات في عينة تحليلية 

 المحاسبي في التقارير المالية   لإلفصاحالمتطلبات القانونية   -10

التحاسب  وإجراءمراقب الحسابات التوافق بين رأي  أهمية -11

 الضريبي.

 

 



 

 عدد الرسائل المشرفة عليها / ماجستير 

التحقيق بالمخالفات المكتشفة بحث  إجراءدور ديوان الرقابة المالية في  -1

 تطبيقي في       من الشركات الصناعية العامة .

عدالة المحاسب الضريبي ألصحاب المصانع والمهن / بحث تطبيقي في  -2

 فروع الهيئة العامة للضرائب .

التقدير الذاتي في التناسب الضريبي لكبار المكلفين في دول  أسلوبتقييم  -3

 تطبيقها في العراق . وإمكانيةعربية 

 التحاسب الضريبي . وإجراءالتوافق بين رأي                 أهمية -4

 

 الدورات المشارك بها داخل القطر 

 طرائق التدريس . -1

 واالختبارات . األسئلةوضع  -2

3- Power Point 

4- Windows 

 االنترنيت  -5

 المكتبة االفتراضية  -6

 دورة كفاءة الحاسوب والمكتبة االفتراضية / هيئة التعليم التقني . -7

 

 التي ترأسها  اإلداريةالمناصب 

 2011-2008قسم المحاسبة رئيس  -1

 2016-2015رئيس قسم القانونية  -2

 مستمرة -2016رئيس قسم المحاسبة  -3

 

 

 

 

 

 



 نبذة مختصرة عن مقرر القسم 

 عطية عودة الفرطوسي  صكبان: عذراء االسم 

 -:التحصيل الدراسي 

واالقتصاد / جامعة  اإلدارةعلوم في المحاسبة قسم المحاسبة كلية بكالوريوس 

 بغداد 

جامعة /واالقتصاد  اإلدارةماجستير علوم في المحاسبة / قسم المحاسبة /كلية 

 بغداد 

 .2011تعين  أولتأريخ 

 18/9/2016مقررة لقسم المحاسبة في 

 المادة المكلفة بتدريسها محاسبة متوسطة للمرحلة الثانية 

 الدورات المحاضرة بها 

 الرقابة والتدقيق المحلية .أنظمة  -1

 االتجاهات الحديثة في التدقيق  -2

 مدققين . إلىتأهيل المحاسبين  -3

 دور الموازنات التخطيطية في دوائر الدولة . -4

 .الدولةالتكاليف في دوائر تطبيقات محاسبية  -5

 تقييم نظام الرقابة الداخلية . -6

 

 

 الدورات المشاركة بها داخل القطر

 طرائق التدريس  -1

 المكتبة االفتراضية  -2

 

  ترأسهاالتي  اإلداريةالمناصب 

 2016مقرر قسم المحاسبة لسنة  -1

 

 



 -المواد التي تم تدريسها خالل فترة الخدمة :

 محاسبية قراءات  -1

 شركات  -2

 المحاسبة المتوسطة  -3

 المحاسبة المتخصصة  -4

 اإلدارة مبادئ -5

 المناطة بهالتي يقوم بها القسم والمهام  اإلعمالنبذة مختصرة عن 

 تخريج مالكات فنية وسطى في مجال المحاسبة والتدقيق  -1

تنظيم دورات تدريبية تطويرية لموظفي الدولة لرفع الكفاءة المهنية في  -2

 مجال المحاسبة والتدقيق والمالية .

)بحوث تطبيقية ( لمعالجة  التدريسيينث التخصصية من قبل البحو إجراء -3

 مشاكل محاسبية ومالية واقتراح الحلول لها .

 على مشاريع بحوث التخرج الخاصة بطلبة القسم وتقيمها  اإلشراف -4

 

 

 ،فنيين ( رقما" تدريسيينالمتواجدين في القسم )

 قسم المحاسبة 

 ( شخص 9)

  أساتذة( 6)

 ( فنيين 2)

  إداري( 1)

 

 

 


