
جامعة واسط 
مركز الحاسوب والمعلوماتية 

إستمارة التقديم إلنشاء موقع الترون للتدريسيين 
رقم اإلستمارة : 13621

لجامعة واسط وه الرسم ترونللتدريسيين ضمن الموقع االل ترونموقع ال أنشأت هذه االستمارة لغرض الحصول عل
خاضعة لتعليمات النشر ف الموقع االلترون والمعلومات ادناه رسمية ويمنح من خاللها التدريس الحق لمركز الحاسوب
بنشرها واستخدامها وفق السياقات الرسمية .... يمنم التواصل أكثر مع مركز الحاسوب والمعلومات من خالل البريد

cci@uowasit.edu.iq تروناالل

مدرس مساعد اللقب العلم كيطان التميم حسين عل اإلسم الثالث واللقب

مقرر قسم المحاسبة الدراسة المسائية المنصب واللية نعم 07813277971 هل ترغب بنشر رقم الموبايل؟

akadhem@uowasit.edu.iq ترونالبريد اإلل

السيرة الذاتية
السيرة الذاتية

تاريخ ومان الوالدة:1981/كوت انوار الصدر
الحالة الزوجية : متزوج

الوظيفة : عضو هيئة تدريسية
العنوان : كوت / انوار الصدر

النقال: 07813277971
الشهادات العلمية

البالوريوس والماجستير/ كلية اإلدارة واالقتصاد
الجامعة المانحة : واسط

البلد المانح: العراق
تاريخ نيل الشهادة البالوريوس‐ 2006

الماجستير ‐2012
 

البحوث والمؤتمرات
رسالة الماجستير

االصالح االقتصادي ومتطلبات التنمية االقتصادية ف دول عربية مختارة
البحوث

1- قياس وتحليل تأثير عرض النقود عل التضخم وسعر الصرف اإلجنب ف االقتصاد العراق للمدة (2014-1991)

 

األنشطة والمؤلفات



المواد الت تم تدريسها
1- مبادئ االقتصاد

2- المالية العامة
3-االشراف عل بحوث تخرج طلبة الدراسة األولية

اللجان
1-عضو لجنة امتحانية

‐2 عضو مجلس الجودة كلية االدارة واالقتصاد
‐3 رئيس لجنة مشتريات والجودة والصيانية واالسعار

‐4 عضو لجنة استقبال الطلبة الدراسة الصباحية والمسائية
‐5 عضو لجنة مناقشة البحوث العلمية

‐6 عضو لجنة تدقيق الماستر شيت المركزية
7-عضو لجنة تعديل الرواتب
8-الثير من اللجان األخرى

اللغات
اإلنليزية

العربية

مهارات الحاسوب
Maintenance of Computer-

2-Operation & Format Win 3, 7 , 8

3-Microsoft Office App.

4-Photoshop all Version

5-Internet, Social Network, I’ve Account in facebook, Twitter, Email on yahoo, google

6-Design Web Site on Front page

(7-Other interested programs ( Coral, Visual Basic, 3Dmax

الخبرات اإلدارية
1- مقرر قسم المحاسبة

2-مسؤول الشعبة اإلدارية
3-مسؤول شعبة البعثات والعالقات الثقافية

 



  

• تعهد التدريس : أتعهد بصحة المعلومات أعاله وخالفه أتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت

أ . د . عبد الرزاق أحمد النصيري
رئيس جامعة واسط

مصادقة عميد اللية

  
 
 

 التدريس
كيطان التميم حسين عل

مدرس مساعد
مقرر قسم المحاسبة الدراسة المسائية

21/01/2017
 
 

 


