
 السيرة الذاتية
 

               باسمة فالح جٌجان علً النعٌمً.د. االسم :
 : عراقٌة.الجنسية

 م.15/1/2021تارٌخ الحصول علٌه :  –أستاذ   : اللقب العلمي
 متزوجة.   الحالة اإلجتماعية:

 

    المؤهالت العلمية:
 م.1982 –جمهورٌة العراق  –جامعة البصرة  –بكالورٌوس فً علوم المحاسبة  -1

 م.1987 –جمهورٌة العراق  –جامعة بغداد  –ماجستٌر فً علوم المحاسبة  -2

 م.1998 –جمهورٌة العراق  –الجامعة المستنصرٌة–دكتوراه فلسفة فً المحاسبة  -3
 

 م23/10/1982:      تاريخ أول تعيين في الجامعة
 

   سنوات الخدمة:
 .27/9/1992 -23/10/1982                              / العراقجامعة البصرة -1
 .20/9/2000 -  3/10/1992                        / العراقالجامعة المستنصرٌة -2
 .31/7/2000 – 5/3/2000                        /الٌمنجامعة الحدٌدة  -3
 .15/7/2006 – 6/10/2001                       /الٌمنجامعة الحدٌدة  -4
 .30/9/2011 – 2006/ 1/10 الٌمن          /جامعة العلوم والتكنو لوجٌا -5
 – 1/10/2011    /إقلٌم كوردسةةةةةتان/العراقجامعةةةةةة حٌةةةةةاة الماصةةةةةة للعلةةةةةوم والتكنولوجٌةةةةةا -6

15/12/2012. 
 الوقت الحاضر. – 16/12/2012      /إقلٌم كوردستان/العراقجامعة كوٌه -7

 

 المواد التي قمت بتدريسها لطلبة البكالوريوس:
 ((.1)مبادئ المحاسبة ) مبادئ المحاسبة  -1
 ((.2)مبادئ المحاسبة )المحاسبة المتوسطة -2
 .المحاسبة المالٌة المتقدمة ) شركات أشماص ، شركات أموال ( -3
 .البرمجة بلغة كوبول )باللغة اإلنجلٌزٌة( -4
 .مراسالت تجارٌة و مصطلحات محاسبٌة )باللغة اإلنجلٌزٌة( -5
 .المحاسبة اإلدارٌة -6
 المحاسبة الفندقٌة. -7
 .قومٌةة حكومٌة ومحاسب -8
 فً المحاسبة اإلدارٌة. أسالٌب كمٌة -9

 نظم معلومات محاسبٌة -10
 )دراسات محاسبٌة ماصة(. محاسبة منشآت متمصصة -11
 .محاسبة التكالٌف)أ( ، )ب( -12
 .)باللغة اإلنجلٌزٌة( محاسبة التكالٌف المتقدمة )ج( -13
 )أ(،)ب(. المحاسبة الضرٌبٌة -14
   .وزراعٌة(محاسبة منشآت مالٌة )ب( )محاسبة نفط  -15



 المواد التي قمت بتدريسها لطلبة المعهد العالي للمحاسبين القانونيين/أربيل:

  أصول المحاسبة المالٌة. -1
 

 المواد التي قمت بتدريسها لطلبة الماجستير:

 (. /إقلٌم كوردستان/العراقجامعة كوٌه  ،)الجامعة المستنصرٌةالمحاسبة اإلدارٌة  -1

جامعةةةةةةة كوٌةةةةةةه وجامعةةةةةةة سةةةةةةوران /إقلةةةةةةٌم ، )الجامعةةةةةةة المستنصةةةةةةرٌة المحاسةةةةةةبة المالٌةةةةةةة -2

 (.كوردستان/العراق

 المحاسبٌة )األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة/صنعاء(.نظم المعلومات  -3

 محاسبة التكالٌف المتقدمة )األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة/صنعاء(. -4

 محاسبة التكالٌف )جامعة كوٌه وجامعة سوران /إقلٌم كوردستان/العراق(. -5

6-  

   :دكتوراهالمواد التي قمت بتدريسها لطلبة ال 

 )جامعة سوران /إقلٌم كوردستان/العراق(. المتقدمة مالٌةمحاسبة الال  -1

 
 

 ألنشطة العلمية األخرى:ا
 إنجاز عدد من البحوث بعضها منشور و اآلمر مقبوال للنشر.  -1

المشةةاركة فةةً لجةةان مناقشةةة الماجسةةتٌر ) جامعةةة بغةةداد ، الجامعةةة المستنصةةرٌة ، جامعةةة الملكةةة   -2

جامعةةة صةةالد الةةدٌن،  ،المعهةةد العةةالً للمحاسةةبٌن القانونٌٌن/أربٌةةل، أروى فةةً الجمهورٌةةة الٌمنٌةةة

 (. ،جامعة دهوك، جامعة واسطجامعة السلٌمانٌة، الجامعة التقنٌة فً السلٌمانٌة

المعهةةد العربةةً للمحاسةةبة و التةةدقٌق فةةً )وأطةةارٌح الةةدكتوراه  سةةا ل الماجسةةتٌررلالتقٌةةٌم العلمةةً ل -3

 .(، جامعة صالد الدٌن ، جامعة السلٌمانٌةانونٌٌن/أربٌلالمعهد العالً للمحاسبٌن القبغداد، 

 التقٌٌم لبحوث الترقٌة )جامعة صالد الدٌن، جامعة سوران، جامعة رابرٌن(. -4

 قسم المحاسبة. –اإلشراف الداملً على طالبٌن للدكتوراه فً جامعة دمشق  -5

 منها: ، /الٌمنجامعة الحدٌدة –األنشطة فً  كلٌة التجارة واالقتصاد  -6

 .2005-2004 ،  2004-2003العلمٌة  اتتنظٌم وإدارة الندو - أ

 .2005-2004، 2004-2003قسم المحاسبة ، ب الماصةرض اإقامة المع - ب

تنظٌم واالشراف على العدٌد من الرحالت العلمٌة لطلبة القسم إلى المنشآت الصناعٌة  -ج

، 2001/2002الحكومٌة النموذجٌة، وذلك لألعوام الجامعٌة  ومزرعة سردود

2002/2003 ،2003/2004 ،2004/2005 ،2005/2006. 
 

 جامعة العلوم والتكنولوجٌا/الٌمن ،منها:/األنشطة فً  كلٌة العلوم اإلدارٌة واالنسانٌة  -7

للعةةام  الةةتعلم ، والتةةً أقٌمةةت الفصةةل الدراسةةً األول إدارة دورة بنظةةام المشةةاركة بحضةةور  - أ

 .2006/2007الجامعً 

عداد المادة التعلٌمٌة للتعلم عن بعد( التً أقٌمت للفترة من إدورة بعنوان) المشاركة بحضور - ب

 .م 12/2006/ 23– 16



 .فً الكلٌة نقاشٌةال اتتقدٌم حلق - ت

األهةةةةةداف  -تنظةةةةةٌم وإدارة النةةةةةدوة العلمٌةةةةةة ) قةةةةةانون الضةةةةةرٌبة العامةةةةةة علةةةةةى المبٌعةةةةةات - ث

 . 1/7/2007أقٌمت فً والمعوقات(والتً 

تنظٌم واالشراف على الرحالت العلمٌة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسةبة )المسةتوى  - ج

(، 2007/2008، 2006/2007األول/قسةةم العلةةوم اإلدارٌةةة والمحاسةةبٌة لألعةةوام الجامعٌةةة 

المعلومةةات لألعةةوام وإلةى مدٌنةةة تكنولوجٌةةا االتصةةاالت والمعلومةةات )المسةتوى االول/قسةةم نظةةم 

 (.2006/2007،2007/2008الجامعٌة 

االشةةراف علةةى نشةةاط طالبةةات المسةةتوى األول/قسةةم العلةةوم اإلدارٌةةة والمحاسةةبٌة بعنةةوان  - د

 فً فرع الطالبات. 10/6/2007)المرٌجة الجامعٌى والحٌاة الوظٌفٌة( فً 

 ة واالنسانٌة(.المشاركة فً حلقة العصف الذهنً/محور المحاسبة)مركز البحوث االجتماعٌ - خ

 .16/1/2008المشاركة فً ندوة صندوق التنمٌة االجتماعٌة فً  - د

 .26/1/2008المشاركة فً ندوة معهد المحاسبٌن المحترفٌن فً  - ذ

االسةباب والمعالجةات( فةً  -التنسٌق مع جمعٌة الفتاة وإقامةة محاضةرتٌن بعنةوان )الممةدرات - ر

 فرع الطالبات.للكادر التدرٌسً والوظٌفً فً  9/4/2008و  2/4/2008

 جامعة العلوم والتكنولوجٌا/الٌمن،منها: –أنشطة مركز التعلٌم المفتود والتعلم عن بعد  -8

 .19/2/2008-17المشاركة فً حضور دورة بعنوان )تصمٌم وتقوٌم االمتبارات( للفترة  - أ

 .2007/2008المشاركة فً لجنة إعداد دلٌل المدرس للعام الجامعً  - ب

، وورشةةةةةة أمةةةةةرى فةةةةةً 15/12/2007االمتبةةةةةارات فةةةةةً المشةةةةةاركة فةةةةةً ورشةةةةةة بنةةةةةاء  - ت

22/12/2007. 

 .11/3/2008-8االشراف على االمتبارات فً فرع الحدٌدة ومكتب حرض للفترة  - ث

ر اسة لجنة توصٌف مقررات قسم العلوم اإلدارٌة والمحاسةبٌة بموجةب القةرار الجةامعً رقةم  - ج

 .2007/2008( للعام الجامعً 15)

(، محاسةةةبة 2(، مبةةةادئ المحاسةةةبة)1ة: مبةةةادئ المحاسةةةبة )إعةةةداد توصةةةٌف المقةةةررات اآلتٌةةة - د

(، مراسالت ومصةطلحات تجارٌةة باللغةة 2(، محاسبة ضرٌبٌة)1(، محاسبة ضرٌبٌة)2التكالٌف)

 االنجلٌزٌة.

(،دراسةات 1تحكٌم توصٌف المقةررات اآلتٌةة: محاسةبة شةركات األمةوال، محاسةبة التكةالٌف) - خ

 محاسبٌة باللغة االنجلٌزٌة.

 مراسالت ومصطلحات تجارٌة باللغة االنجلٌزٌة.(،  1اآلتٌة: مبادئ المحاسبة) تؤلٌف الكتب - د

 (، تكالٌف التسوٌق.2التحكٌم العلمً للكتب اآلتٌة: مبادئ المحاسبة) - ذ
 

 جامعة كوٌه:  –األنشطة فً  كلٌة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة  -9

 .فً القسم والكلٌة تقدٌم عدد من الحلقات النقاشٌة - أ

 ة:الجامعٌةة لألعةةوام تنظةةٌم والمشةةاركة فةةً ورشةةة العمةةل بمناسةةبة الٌةةوم العةةالمً للمحاسةةبة وذلةةك  - ب

2014/2015  ،2015/2016 ،2017/2018 ،2018/2019 ،2019/202. 



تنظةةةٌم رحةةةالت علمٌةةةة للطلبةةةة إلةةةى معةةةرض أربٌةةةل الةةةدولً للكتةةةاب وذلةةةك لألعةةةوام الجامعٌةةةة  - ت

2013/2014 ،2014/2015 ،2015/2016. 

فةةةً العةةةام الجةةةامعً تقةةةدٌم عةةةدد مةةةن الحلقةةةات النقاشةةةٌة فةةةً نقابةةةة المحاسةةةبٌن والمةةةدققٌن/أربٌل  - ث

2013/2014             . 

نقابةة المحاسةبٌن والمةدققٌن/أربٌل وذلةك  والتً تقٌمهةاعمل والمشاركة فٌها الورش العدٌد من تنظٌم  - ج

 .2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، 2015/2016 ة:الجامعٌ لألعوام 

المشاركة فً المإتمر العلمً الدولً الثانً لجامعة التنمٌة البشرٌة فً السلٌمانٌة بتقدٌم بحةث وذلةك  - د

 .16/4/2015-15للفترة 

-3وذلك للفتةرة  جامعة السلٌمانٌةقسم المحاسبة فً األول لالمشاركة فً المإتمر العلمً الدولً  - خ

4/2/2019. 

لكلٌةة اإلدارة واالقتصةاد  لث والسنوي الرابع عشةرالعلمً الدولً الثالمإتمر إلعداد لالمشاركة فً ا - د

 .25/6/2020-24وذلك للفترة  المستنصرٌةجامعة لا

 لألعةوام بمناسبة الٌوم العةالمً للمحاسةبة وذلةك التً ٌقٌمها القسم تنظٌم والمشاركة فً ورش العمل  - ذ

 .2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، 2015/2016، 2013/2014 ة:الجامعٌ

 

 المهام اإلدارية:

ولغاٌةةةة م 2001/2002مةةةن ر اسةةةة قسةةةم المحاسةةةبة فةةةً جامعةةةة الحدٌةةةدة للسةةةنوات  -1

 م .2005/2006

برنةام  المحاسةبة وبرنةام  العلةوم المالٌةة والمصةرفٌة/التعلٌم االشراف األكةادٌمً علةى  -2

ولغاٌةةة  2007منةةذ شةةهر مةةاٌو  /جامعةةة العلةةوم والتكنولوجٌا/صةةنعاء،المفتةةود والةةتعلم عةةن بعد

 .2008أغسطس 

جامعةةةة العلةةةوم والتكنولوجٌةةةا/الٌمن منةةةذ -مسةةةإولٌة برنةةةام  العلةةةوم المالٌةةةة والمصةةةرفٌة -3

 .30/9/2011ولغاٌة  5/5/2008

ر اسةةةةة قسةةةةم المحاسةةةةبة فةةةةً جامعةةةةة حٌةةةةاة للعلةةةةوم والتكنولوجٌا/أربٌةةةةل للفتةةةةرة مةةةةن  -4

 .15/12/2012ولغاٌة  10/9/2012

 التلفون :

    009647502014650      -    009647710970340 

 

  البريد االلكتروني:

basimaibrahim@yahoo.com 

basima.falih@koyauniversity.org 
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