
 

  البيانات الشخصية: 

  ١٩٦٣/ ٤/ ٢١تاريخ الميالد:  عراقيةالجنسية: 

  متزوجةالحالة االجتماعية:   انثى الجنس: 

  munakamel_63 @ yahoo.comالبريد االلكتروني:  بغدادالعنوان: 

 المطالعةالهوايات:  ٠٧٧٠٧٨٨٥٥٢٠الهاتف:

  المؤهالت العلمية: 

        محاسبة دكتوراه:                                        التخصص    

  بغداد   جامعة:                          الجامعة المانحة للشهادة، 

             والمالية المحاسبية/قسم الرقابة  جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال:  التي تعمل بها و القسم             الجامعة،اسم 

                         : مدرس                                          لقب العلمي ال

  عضو نقابة المحاسبين والمدققين العراقية:                                                 االنتماءات

   جامعة  الدول العربية -تحاد العربي للمراة المتخصصةفي اال رئيس قطاع المالية والتخطيط                                    

          عضو هيئة مستشارين في مؤسسة صندوق دعم المراة في الشرق االوسط                                    
  : والبحوث المنشورة العملية المشاركات

  

 ٢٠١١بغداد،بحث في مؤتمر المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية / جامعة
  ٢٠١١بحث في مؤتمر  كلية االدارة واالقتصاد/ الجامعة العراقية،

   ٢٠١٣بحث  منشور في مجلة العلوم االقتصادية،
  ٢٠١٤بحث في المؤتمر السابع لهيئة النزاهة 

  ٢٠١٤- بحث في المؤتمر العام العربي االول الذي عقدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع نقابة المحاسبين، نيسان
  ١٠١٤- بحث في المنتدى العربي االول  الذي عقدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع نقابة المحاسبين،تشرين الثاني 

 ٢٠١٤كانون الثاني- الندوة الدولية السابعة عشر الموسومة(الموازنة واصالح االدارة المالية لتحقيق التنمية المستدامة) بحث في
  ٢٠١٥- ي الثاني الذي عقدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع نقابة المحاسبين، نيسانبحث في المؤتمر العام العرب

) تطوير وتحديث األنظمة و التطبيقات المحاسبية لمواجهة التحديات البيئيةعشر الموسومة (ثامنةالندوة الدولية ال بحث في 
  ٢٠١٥حزيران 

   ٢٠١٥العربية بالتعاون مع نقابة المحاسبين، بحث في المنتدى العربي الثاني الذي عقدته جامعة الدول
  ٢٠١٥النظمة واالساليب الحديثة في المحاسبة والتدقيق لمكافحة الفساد) الندوة الدولية التاسعة عشر الموسومة(ا بحث في

  ٢٠١٦بحث في المؤتمر الثامن لهيئة النزاهة،
  ٢٠١٦العلمي الدولي لجامعة كربالء  بحث في المؤتمر
  ٢٠١٦ لجامعة الزيتونة االردنية  الخامس عشر الدولي ربحث في المؤتم

االمارات  -للمسؤولين عن القبول والتسجيل جامعة الشارقةالسنوي الخامس والثالثون للمنظمة العربية   بحث في المؤتمر
  العربية المتحدة                              

المنظمة ققين بالتعاون مع مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولية والمشاركة في ورشة عمل  دولية لنقابة المحاسبين والمد
  العربية للتنمية االدارية

  ٢٠١٦بحث في المؤتمر االول لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 
   ٢٠١٦بحث في المؤتمر العلمي االول لوزارة التخطيط

  ٢٠١٦الجزائر  بحث في المؤتمر العلمي الدولي الثاني لجامعة اكلي محند اولحاج في
  ٢٠١٦بحث في المؤتمر الدولي االول(  المراة والحياة الحضرية ) في طهران 

  ٢٠١٧عقدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع نقابة المحاسبين،  بحثين في المؤتمر العربي الرابع 
  ٢٠١٧بحث في المؤتمر التاسع لهيئة النزاهة،

 ٢٠١٧بحث في المؤتمر الدولي التاسع لجامعة كربالء

  

  
  :منى كامل حمداالسم 
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  : الخدمات العلمية 
  

  دورات للتعليم المستمر في كلية اقتصاديات األعمال لمجموعة من موظفي البنك المركزي ووزارات الدولة األخرى  ٤إقامة 
  المركزي ووزارة االتصاالت ة للتعليم المستمر في كلية العلوم السياسية لمجموعة من موظفي البنكدور امةاق

  في المكتب االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد لتدريب منتسبي األكاديمية العراقية لالتحادات الرياضية إقامة دورة

  في المكتب االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد لتدريب الكادر الحسابي للجامعة العراقية إقامة دورة

  ري لكلية اإلدارة واالقتصاد لتدريب الكادر الحسابي لكلية اإلمام الكاظم الجامعةفي المكتب االستشا إقامة دورة

 وزارة المواصالتدراسات الجدوى لمجموعة من منتسبي  إعدادفي المكتب االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد عن  إقامة دورة

  والتدقيق لموظفي المفتشيات في الوزارات العراقية في الرقابة   في المكتب االستشاري لكلية اإلدارة واالقتصاد إقامة دورة

  اقامة ندوة علمية بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ( الموازنة العامة للدولة التحديات وسبل الدعم )

  اقامة دورة في التدقيق والرقابة  في وحدة التعليم المستمر لجامعة النهرين
  وزارة العمل والشؤون االجتماعيةراسات في المركز الوطني للبحوث والداقامة ورشة عمل في 

  رئاسة الندوة التي اقامتها كلية اقتصاديات االعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط
  كلية اقتصاديات االعمال - رئاسة الندوة التي اقامها قسم الرقابة المحاسبية 

  المشاركة في جائزة بحر العلوم في النجف االشرف
  لنشر في المجالت العلميةتقييم البحوث المحاسبية ل

  القاء المحاضرات على طلبة كلية الباني الجامعة
المشاركة في العديد من مؤتمرات وانشطة منظمات المجتمع المدني في بغداد

 

  :ىمعلومات أخر
  

 
  اتشكروتجوائز حصلت عليها أو شهادات 

   
  بغداداد / جامعة واالقتص اإلدارةكلية  في ةالمرأة المتميزحاصلة على درع  -
 وزارة التعليم العاليكتاب شكر من  -
 وزارة المواصالت كتاب شكر من -
 كتاب شكر من االمانة العامة لمجلس الوزراء -
 كلية اقتصاديات األعمالعمادة شكر من  ) كتب٧( -
 كتاب شكر من عمادة كلية الفنون الجميلة -
 عمادة كلية اإلدارة واالقتصاد في جامعة بغدادكتاب شكر من )١٥( -
 تقديرية من عمادة األكاديمية العراقية لالتحادات الرياضيةشهادة  -
 شهادة تقديرية من هيئة النزاهة -
 منظمة دعاة السالم لالغاثة والتنمية   شكر وتقدير من -
 شهادة تقديرية من مجلس محافظة بغداد -
 شهادة تقديرية من السيد وزير العمل والشؤون االجتماعية -
 حوث والدراسات في وزارة العملشكر وتقدير من المركز الوطني للب -
 دروع من نقابة المحاسبين والمدققين العراقية ٦ -
  الجزائر -درع من جامعة اكلي محند اولحاج بالبويرة -

  :المناصب التي تم تبوءها
  

واالقتصاد  اإلدارةكلية –جامعة بغدادالشعبة المالية في: مديرالمسمى الوظيفي، جهة العمل 

  المهام الموكلة:

 مقرر قسم الرقابة المحاسبية والمالية في كلية اقتصاديات األعمال -

  األعمالالتربوي في كلية اقتصاديات  اإلرشاد -
كلية اإلدارة واالقتصاد–جامعة بغداديس وعضو للعديد من اللجان فيرئ  
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  كلية اقتصاديات األعمال–جامعة النهرينرئيس وعضو للعديد من اللجان في-
    

 

  


