
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   الرا قاسم خنجر جبارةد. 

في كلية الكوت الجامعة أقدم مدرس ، 2019ولغاية  2018مدرس في كلية مزايا األهلية الجامعة في محافظة ذي قار/العراق من .1

محاسبة  :وهي كالتالياالهلية في محافظة واسط/العراق، اذ درست المواد التالية خالل مدة الخدمة للدراسات الصباحية والمسائية معاً، 

األولى،  محاسبة متخصصة للمرحلة الرابعة، محاسبة متوسطة للمرحلة الثانية، مبادئ المحاسبة المرحلةالتكاليف للمرحلة الثالثة، 

 مرحلة األولى.وقواعد اللغة اإلنكليزية لل

 ولغاية االن،  2017اليزيا منذ عام /ممدرب أكاديمي دولي في مركز التكاملية لإلعداد والتدريب األكاديمي في كواللمبور.2

 .2010مع مديرية تخطيط واسط عام  ميدانية باحثة إحصائية.3

 .2021والفنون واآلدابالدولي للعلوم والتدريب  المرأةمديرة فرع ماليزيا لمعهد .4

 .عرب وعضو في اتحاد مبدعين العراقعضو في نقابة محاسبين ومدققين العراق وكذلك عضو في شبكة خبراء ال.5

ووزارة الصناعة والمعادن في العراق خالل فترة دراسة الدكتوراه على مدار أربع  مدقق متدرب في ديوان الرقابة المالية االتحادي.6

 كجزء من متطلبات الدكتوراه ومزاولة المهنة المحاسبية. 2011/2015سنوات من 

 المشاركة والحضور في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية والمحلية، ومنها مؤتمر بابير في جامعة عالء الدين كيكوبات-1

 .الحكومية بالتعاون مع مركز بابير للدراسات واألبحاث التركي
 .المشاركة في مؤتمر االبتكار االفتراضي في دبي-2

الحضور في المؤتمر الدولي الثاني "اإلشكاليات السياسية وتأثيرها في المجتمع العراقي الراهن وافاقها المستقبلية في -3

 .ي والتدريباالكاديمية االمريكية الدولية للتعليم العال
في كال  المشاركة في مؤتمرات أخرى محلية، وكذلك المشاركة في تقديم عدد من الندوات ورش العمل ومحاضرات تدريب-4

 الدولية ومركز التكاملية لإلعداد والتدريب الدولي في ماليزيا وحاصلة عدد من كتب الشكر والتقدير. من االكاديمية االمريكية
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 الكوت الجامعة االهليةأقدم في كلية مدرس 

 2009/  واسط جامعةعلوم في المحاسبة /  بكالوريوس.1

 .1/02/2018/بغداد جامعة /المعهد العالي للدراسات المحاسبية شهادة الدكتوراه الفلسفة في المحاسبة/ .2

بحث منشور بعنوان " أثر التحسين المستمر في تحقيق ميزة تنافسية للجامعات العراقية ومشاريعها البحثية بحث -1
المجلد الثالث عشر العدد  (JAFS) العراق " نشر في مجلة دراسات محاسبية ومالية \تطبيقي في الجامعة التكنولوجيا

 .م2018الفصل الثالث  44

منشور بعنوان "تحقيق الميزة التنافسية للجامعات من خالل التحسين المستمر لمشاريعها البحثية" بحث تطبيقي بحث -2
   .، نشر في مجلة المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية، جامعة بغدادUTP في جامعة بتروناس التكنولوجية

م بطاقة االداء المتوازن في الرقابة وتقويم اإلداء، بحث بحث منشور في مجلة كلية الكوت الجامعة بعنوان " استخدا-3
 .2018تطبيقي في جامعة واسط ،المجلد الثالث العدد االول

 Volumeبحث منشور بعنوان " أثر الحوكمة في تحسين و تطوير المشاريع البحثية في مؤسسات التعليم الجامعية" -4
6(6);June 2019  في مجلةRoute Educational & Social Science Journal. 

 كتاب بعنوان )فن القيادة واإلدارة(، كلية الكوت الجامعة، مركز البحوث والدراسات والنشر، -5
6-ISSN:978-9922-612-38-62021-، الطبعة األولى.  
 

7- The effect of using a four-dimensional strategy in achieving the quality costs of university 
services in evaluating the performance of higher education unit, Social Science and 
Humanities Journal,ISSN -2456-2653, Vol -05, Issue -06, 2021. 

8- Worksheet Title: An Overview of Online Learning and Teaching in Malaysia After Covid-
19: Evaluating the Effectiveness of Education (Technologies Used, Pros and Cons and 
Suggested Solution).  

 

• The integration of Revers Engineering and Characteristics Based Costing Approaches 

 انثى

11/10/1987 

 متزوجة

 واسط/الكوت

 عراقية

تدريس أي مادة علمية في تخصص .1
المحاسبة وإدارة االعمال باللغة العربية 

 واالنكليزية.

قراءة وتفسير األرقام والبيانات والمالية .2
والكمية وتحويلها الى معلومات تساعد في 

 عملية اتخاذ القرارات اإلدارية والمالية.

ة وتحليل مراقبة ومراجعة الحسابات المالي.3
وتبويب البيانات المحاسبية في برنامج اكسل 
والبرامج المحاسبية واجادة عمل الحسابات 

 العربية 

 االنكليزية
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1. Senior instructor at Mazaya National College in Dhi Qar Governorate / Iraq from 2018 to 2019. 
2. Director of Finance and Administrative at Kut University College from 2019 to 2020. 
3. An international academic instructor at the Integration Center for Academic Preparation and 

Training in Kuala Lumpur, Malaysia. 
4. A trainee auditor in the Federal Financial Supervision Bureau and the Ministry of Industry and 

Minerals in Iraq during the period of doctoral study over a period of four years from 
2011/2015 as part of the doctoral requirements and practice the accounting profession. 

5. Member of the Association of Accountants and Auditors Iraq, as well as a member of the Arab 
Experts Network and a member of the Federation of Creative Iraq. 

6. Scientific resident in the studies of Jordanian studies of humanities and social sciences. 

- Qualifications 

- PhD in Cost Accounting and Administration from the University of Baghdad - Higher Institute of 
Financial and Accounting Studies on 27/1/2018 

- Bachelor's degree in Accounting, Accounting Department, Wasit University / Iraq (2006-2009) 
- Certificates and qualifications 

- International TOT Certificate from the Integrated Center for Preparation and Training in Kuala 

Lumpur / Malaysia (2019). 

- Certificate of Teaching Methods and Arabic Language Safety (2018). 

- IC3 Certificate in Electronic Computers (2010). 

-  

 

1. Cost accounting (3rd year). 
2. Accounting (4th year). 
3. Intermediate accounting (2nd year). 
4. Principles of accounting (2nd year), and 
5. English grammar (1st year). 

1- “The Impact of Continuous Improvement in Achieving a Competitive Advantage for Iraqi Universities and 
Their Research Projects, Applied Research at the University of Technology / Iraq”, published in the Journal of 
Accounting and Financial Studies (JAFS), Volume Thirteen, Issue 44, Chapter Three, 2018. 
2- A published research entitled "Achieving the competitive advantage of universities through continuous 
improvement of their research projects" applied research at Petronas University of Technology (UTP), 
published in the Journal of the Higher Institute of Financial and Accounting Studies, University of Baghdad. 
3- A research published in Al-Kut University College Journal entitled “Using the Balanced Scorecard in 
Monitoring and Evaluating Performance, Applied Research at Wasit University, Volume Three, Issue One 2018. 
4- A published research entitled “The Impact of Governance on Improving and Developing Research Projects in 
University Education Institutions” Volume 6(6);June 2019 in Route Educational & Social Science Journal. 
5- A book entitled (The Art of Leadership and Management), Kut University College, Research, Studies and 
Publishing Center, 
6- ISSN:978-9922-612-38-6, 1st ed.-2021. 
7- The effect of using a four-dimensional strategy in achieving the quality costs of university services in 
evaluating the performance of higher education unit, Social Science and Humanities Journal, ISSN-2456-2653, 
Vol-05, Issue-06, 2021. 
8- Worksheet Title: An Overview of Online Learning and Teaching in Malaysia After Covid-19: Evaluating the 
Effectiveness of Education (Technologies Used, Pros and Cons and Suggested Solution). 

1. Teaching any scientific subject in the field of 
accounting and business administration in Arabic 
and English. 
2. Reading and interpreting numbers, financial 
and quantitative data and converting them into 
information that helps in the process of making 
administrative and financial decisions. 
3. Monitoring and auditing financial accounts, 
analyzing and tabulating accounting data in Excel 

Arabic 

English 

009647801158586 

lara.almagsoosi@alkutcollege.ed

u.iq 

Female 

11/10/1987 

Married 

Wasit - AL-Kut 

Iraqi 

Arabic & English 

mailto:lara.almagsoosi@alkutcollege.edu.iq
mailto:lara.almagsoosi@alkutcollege.edu.iq

