
  

 

 

 

 

 

 

 انزاحيه ةانسيش
 

 
 

      أ.و.د. حيذس عطا صبيٍ:   ـى ـــــــــاالســ

  21/6/1977 : حاسيخ انًيـالد 

 يخضوج انحانت انضوجيت :

 5   ذد األوالد  :ــعـــ

 يسهى  :   انذيـــــــــــاَت

 يحاسبت:       صــانخـخـص

 يحاسبت كهفت واداسيتانخخصص انذقيق :   

 اسخار جايعي:        انىظيفت

 اسخار يساعذ      انذسجت انعهًيت :

         واسط/كهيت االداسة واالقخصاد/جايعت انًحاسبت قسى :        عُىاٌ انعًم

     /انعًم   :     هاحف

      07732212133:    انهاحف انُقال

  haider19771@gmail.com:كخشوَي انبشيذ إالن

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2002 االدارة واالقتصاد القادسية 



  

 

 

 

 

 

 

 2014 للدراسات المحاسبية والماليةالمعهد العالي  بغداد الدكتوراه

 

 

 

 

 

 

 .ًهاو االداسيت: ان ثاَياً  

 

 : انًقشساث انذساسيت انخً قًج بخذسيسها. ثانثاً  

 انذساست األونيت 

 ةـــــالسن   ادةـــــالم مـــالقس ت

 2014 محاسبة متوسطة انكليزي محاسبة 1

 2015 محاسبة انكليزي محاسبة 2

 2015 محاسبة متوسطة االدارة 3

 2018-2016 محاسبة تكاليف محاسبة 4

 مستمر -2019 2+  1محاسبة تكاليف  محاسبة 5
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 انذساساث انعهيا 

 السنـــــة   المـــــادة القســـم ت

 مستمر -2020 تحليل القوائم المالية االقتصاد 1

 

 انخي شاسك فيها.انعهًيت وانُذواث انًؤحًشاث : سابعاً  

 انً –انفخشة يٍ  انجهت انىظيفت خ

 2016-2014 جايعت واسط يذيش قسى انشؤوٌ انًانيت 1

 يستًر -0202 جايعت واسط/كهيت االداسة واالقخصاد معاون العميد للشؤون االدارية 2



  

 

 

 

 

 

 

 السنة أسم البحث .ت

 0229 مؤتمر جامعة كربالء الدولي الحادي عشر 2

0   

3   

4   

5   
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 .: األنشطة العلمية  خامسا   

 والجامعة انعهًيت واألداسيت عهً يسخىي انقسى وانكهيتااليخحاَيت  ونعذيذ يٍ انهجاٌ انًشاسكت في ا . 

 انًشاسكت في انعذيذ يٍ انىسش وانسيًُاساث 

 . البحوث المنشورة: سادسا   

 السنة محل النشر أسم البحث ت.

ال انتُكهّفح َعهَى  2 ًَ فر َ ِيَفَفح انةفو ج اِْستِْع ْْ أساش انًواَصففَاخ   ََ

ح انًنتةاخ ًَ  تهََدف تَْحِسَن قَِ

 ِ َراَسح  تَْطثَِقَح في انْركح انعايح نهصناعاخ انةهديح

 0202 يةهح انكوخ انةايعح

ِرَكاخ نهحد ِيْن إَِ اَرج االرتــاح  فِي   0 َْ استعًال آنَـاخ  َحْوَكًح ان

 يم ََظَِريَّح  انَوَكانَح

 0202 كهَح انعهى انةايعح يةهح

اندعى انحكويي نهنْاط انسراعي في يم تحهَم انكهفح  انًنفعح  3

    ره في تحقَق انًنافع اإلقتصا يح  االجتًاعَح

 قائع انًؤتًر انعهًي انراتع عْر / جايعح 

 كرتالء 

0229 

 0202 نهعهوو اال اريح  االقتصا يحيةهح انًثنى  تحسَن انًعهوياخ انكهفويح في يم يدخم يحاسثح ترشَد انفاقد 4

  ر يكوَاخ انرقاتح انداخهَح في تحسَن جو ج انًعهوياخ  5

 انًحاسثَح

 0202 يةهح كهَح انتراث انةايعح

انًحاسثح عن االَةاز اسهوب جديد في قَاش انتكهفح  ترشَد  6

 انقراراخ اال اريح

 راسح تطثَقَح في انْركح انعايح نهصناعاخ انكهرتائَح / 

 انوزيريح

 0228 يةهح انكوخ نهعهوو االقتصا يح  اال اريح

  ر توطَن انر اتة في تعسيس انحوكًح االنكتر ََح  راسح  7

 تحهَهَح في انةايعاخ

 0229 يةهح انكوخ نهعهوو االقتصا يح  اال اريح
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 .والتقديركتب الشكر : سابعا  

 السنة المانحةالجهة  كتاب الشكر  ت

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي  

  واسطرئيس جامعة   8

  عميد كلية االدارة واالقتصاد  9

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: ثامنا   

 سنة النشر أسم الكتاب ت

2   

 ات .ــ:اللغ تاسعا   

        انعرتَح      

      االَكهَسيح         


