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 المعلومات الشخصية

  انتصار محمد جواد يوسف      االسم الثالثي

 .stu.edu.iqawadjintsar@ البريد االلكتروني 

 ماجستير محاسبة      الشهادة

 مدرس       اللقب العلمي

 محاسبة       االختصاص العام

 محاسبة تكاليف       االختصاص الدقيق

 ابةاالطالع على المستجدات العلمية في مجال االختصاص والمواظبة على كت     االهتمامات البحثية

 البحوث 

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

توحيد حسابات التكاليف في القطاعات  6991 الماجستير

 لخدمة التخطيط والرقابة النوعية 

 العراق  جامعة البصرة 

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 8162 اسبوع  المعهد التقني / العمارة  معايير وضع االسئلة اإلمتحانية 

 8162 ثالثة ايام  المعهد التقني / العمارة  التدريس بين النظرية والتطبيق  

 8162 اسبوع المعهد التقني / العمارة  المكتبة االفتراضية

 8168 اسبوع المعهد التقني / العمارة  االدارة و الحوكمة االلكترونية 

ادارة الخدمات المالية والمصرفية 

 االلكترونية 

 8111 اسبوعان اتحاد الخبرات الدولية في مصر 

المعايير المحاسبية واالبالغ المالي 

 والتقارير المالية

 8112 اسبوعان  نقابة المحاسبين والمدققين 
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 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

) االفصاح المحاسبي ودوره في الحد من ظاهرة 

 غسيل االموال (

 8162 -مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية 

 

) تقييم النظام المحاسبي الموحد المطبق حديثا في 

 البلديات (

 8162 -مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية 

 

)إمكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في 

 الشركات العراقية(

 8168 -مجلة أبحاث ميسان             

 

) تقييم األداء المالي للمصارف العراقية في ضوء 

 معايير لجنة بازل (

 8168 -مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية 

دراسة تحليلية )حذف االصفار من العملة العراقية 

 (في االسباب واالثار المالية والنقدية 

 8166 - الكاديمية مجلة ميسان للدراسات ا          

)جودة وجدوى التعليم المهني التجاري في 

 العراق(

 8161 -مجلة أبحاث ميسان                 

 

 

 

 

 

 

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لحد االن  6/66/6921 تدريسي في قسم المحاسبة 

  86/61/8112 62/61/8112 رئيس قسم المحاسبة 

 61/8/8118 66/61/6999 مسؤول المكتبة 

 81/2/6992 81/61/6992 مدقق صندوق التعليم العالي والبحث العلمي

 6/66/6921 82/1/6921 مدير الحسابات 

 69/1/6921 2/68/6922 مدقق المعهد 

 6/68/6922 2/2/6928 مسؤول حسابات المعهد 
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 التدريسيةالخبرات 

 المرحلة الدراسية اسم المادة التي درستها

 الثانية  النظام المحاسبي الموحد

 الثانية  المحاسبة المتوسطة 

 الثانية  التدقيق

 االولى  المحاسبة المالية

 االولى محاسبة  التكاليف

 المؤتمرات والندوات وغيرها(النشاطات ) المشاركات في 

 مكانه وزمانه اسم النشاط

المالي   دورة في ) دور التدقيق الداخلي في الحد من الفساد 
 واالداري (

 المعهد التقني / العمارة 

 المعهد التقني / العمارة  في تخفيض التكاليف  ( ABC دور تكاليف االنشطة دورة في ) 
 

 (دور المدقق في ظل التجارة االلكترونية دورة في ) 

 

 المعهد التقني / العمارة 

 المعهد التقني / العمارة االدارة االستراتيجية (دورة في ) 

 المعهد التقني / العمارة المفاهيم واالسس المحاسبية (دورة في ) 

 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديرية للسنة الدراسية

 سبب المنح الجهة المانحة التاريخ العنوان

رئيس الجامعة التقنية  8161 تقدير الحصول على اللقب

 الجنوبية 

الحصول على لقب      

 ) مدرس (

تكريم بمناسبة احتفالية يوم 

 الهيئة

رئيس هيئة التعليم  8166

 التقني 

 اقدم تدريسي       

معالي وزير التعليم  8112 تكريم الموظفة المثالية

 العالي والبحث العلمي   

 جهود متميزة 

العشرات من كتب الشكر 

 والتقدير 

رئيس هيئة التعليم  8161 - 6928

 التقني 

 تثمين جهود 

العشرات من كتب الشكر 

 والتقدير  

 عمداء المعهد التقني     8162 - 6928

 / العمارة  

 تثمين جهود        

 االشراف على الدراسات العليا

 

  8169الى  8168من العام طلبة قسم المحاسبة في المعهد التقني / العمارة االشراف على بحوث تخرج 
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 Name : Intesar Mohammad Jawad Yousif 

 College / Institute : Southern  Technical University /Institute of Amara 

 Department : Accounting Department  

 Position : lecturer  

 Degree : Master 

 @stu.edu.iqawadjintsar. : mail-E 

 

 

 

 

 

 

 

Education 

  B.Sc. in Administration and Economic  from Basrah University in 1981 

                        Specialization : Accounting    

M.Sc. in Administration and Economic from Basrah University in 1996 

                             Specific   Specialization :  Cost  Accounting   

Teaching Activities 

Second Class Uniform Accounting system 

Second Class Intermediate Accounting 

Second Class Auditing 

First  Class Financial  Accounting 

First Class Cost  Accounting 
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Scholarly and professional Academic Activities and Service 

 

Type of Action  Activity  

Lecturer  Course in (The role of internal audit in reducing financial 

and administrative corruption) 

Lecturer Course in (The role of the costs of activities ABC in 

reducing costs) 

Lecturer Course in (The role of the auditor in the light of electronic 

commerce) 

Lecturer Course in (Strategic Management) 

Lecturer Course in (Accounting Concepts and Bases) 

Chief / Member  Dozens of scientific and administrative committees in the 

Technical Institute / Amara  

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of 

Participation 

Organizer Title  

Participant Technical Institute / Amara Criteria for establishing  

exam questions 

Participant Technical Institute /  Amara Teaching between 

theory and practice 

Participant Technical Institute /  Amara Virtual Library 

Participant Technical Institute /  Amara Management and e - 

governance 

Participant International Expertise 

Association  in Egypt 

Management of the 

Electronic Banking & 

Financial Services in 

the Free Economics  

Participant Association of Accountants 

and Auditors 

Accounting standards, 

financial intimation  and 

financial reports 
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Date and 

Publisher 

Publication 

 

Accounting disclosure and its role in 

reducing the phenomenon of money 

laundering 

Kut Journal for Economic and 

Administrative in 2014  

Unified Accounting system evaluation 

newly applied in municipalities    

Missan researches Journal in 

2012  

The possibility of application of 

Accounting human resources in Iraqi 

companies   

Kut Journal for Economic and 

Administrative in 2012 

Financial performance evaluation for 

lraq Banks 

Missan Journal of Academic 

studies in 2011 

Deletion of zeros from lraq currency  

Missan researches Journal in 

2010 

Quality and visibility of commercial 

vocational education in lraq   

2017 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

Get the title of 

lecturer 

2016 Honoring by The Head of 

SouthernTechnical  

University  

Senior Lecturer 2011 Foundation day celebration 

by The Head of foundation  

Outstanding efforts 2007 The Ideal employee  by The 

Minister of Higher Education 

Valuation of efforts 1982 - 2018 Thanks and appreciation by 

The Head of foundation 

Valuation of efforts 1982 - 2016 Thanks and appreciation by 

The Deans of the Institute  

 


