
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

والمصرفية  مقرر قسم العلوم المحاسبية   

  27/2/1968 –محل وتاريخ الوالدة : بغداد 
 المرتبة العلمية : مدرس

 الحالة االجتماعية : متزوج
  1دار  37ز  607العنوان الدائم :    بغداد  / المنصور م 

 0770422447 رقم المحمول :

 
 

 الخبرات
  

 الخبرات العملية 
 اواًل: في مجال التدريس

الجامعة المستنصرية   –قسم المحاسبة  –كلية االدارة واالقتصاد تدريسي ) محاضر ( /  ▪
 2002  – 2001) المسائي والصباحي( 

الدوام الصباحي قسم العلوم التجارية والمصرفية  –تدريسي ) محاضر ( / كلية المأمون االهلية  ▪
2002 –  2003 

وقسم   –والمصرفية قسم العلوم التجارية  –كلية المنصور الجامعة  –تدريسي ) دوام كامل (  ▪
 وحتى تاريخه.  2000ادارة االعمال   

القاء محاضرات لدورات خارجية خاصة بموظفي دوائر الدولة والمصارف والشركات المساهمة  ▪
 االهلية من خالل نقابة المحاسبية والمدققين العراقيين. 

 

 
 ثانيا : في مجال المهنة 

 hayder.mohammed@muc.edu.iq    عنوان البريد االلكتروني

 

 رابط حساب الجوجل سكولر

 
 معرف االوركيد

 حيدر محمد حسن الحمامي
 



 

 

المشروع الفردي الشركات النظامية والمساهمة الخاصة  للشركات / وتدقيقها)  تنظيم الحسابات  ▪
 . 1/2000/ 2في  239وحسب االجازة المرقمة 

خبرة في اعداد دراسات الجدوى االقتصادية عند تأسيس الشركات وتقديم االستشارات الضريبية   ▪
 والمالية 

 
 

 االكاديمية  الشهادات

 

 . 1990 –  1989بغداد  -جامعة بغداد  –بكالوريوس علوم في المحاسبة   ❖
وهي شهادة مهنية عليا   1998بغداد  –المعهد العربي للمحاسبين القانونيين  –محاسب قانوني  ❖

 امدها ثالث سنوات بعد الشهادة االولية الجامعية . 

 

 العضوية:   
 

 عضو نقابة المحاسبين العراقيين     ▪

 عضو المعهد العربي للمحاسبين والمدققين . ▪

 العام للمحاسبين والمراجعين العرب.عضو االتحاد  ▪

 عضو الهيئة التأسيسية لجمعية المحاسبين القانونيين العراقية الدولية.  ▪
 

 

 

 المهارات

بغداد. لتدريس المواد المتعلقة بفرع   –كلية المنصور الجامعة  –تدريسي ) على المالك الدائم( في *
 المحاسبة والتدقيق. 

مكتب خاص/مدير المكتب وحسب نشرة مراقبي الحسابات   –خاص  –حسابات محاسب قانوني ومراقب *
 ) تنظيم الحسابات / تدقيق الحسابات (  2020الصادرة 

 

االشتراك في الدورة التدريبية عن ) طرائق وأساليب التدريس ( الذي نظم من قبل وزارة التعليم   ▪
المنصور الجامعة ( والحصول على شهادة العالي والبحث العلمي ) في المركز االستشاري لكلية 

 . 2001/ 20/9   -  15بذلك ) 

االشتراك في الدورة التدريبية عن ) طرائق وأساليب التدريس ( الذي نظم من قبل الجامعة   ▪
 . 2012/ 23/9التكنلوجية مركز التعليم المستمر والحاصل على شهادة بتأريخ 

( والحصول على شهادة  Windows , Word , Excelاالشتراك في دورة تعريفية بالحاسوب ) ▪
 . 3/2006/ 22   -  4/3بذلك ) 



 

 

 . 2012في كلية المنصور الجامعة بتاريخ   PowerPointاالشتراك في دورة  ▪

المشاركة في ورشة عمل في جامعة بابل )أساس كتابة مخرجات التعلم( عن دائرة ضمان الجودة  ▪
 .2016لي والبحث العلمي واالعتماد االكاديمي التابعة لوزارة التعليم العا

ورشة عمل في تفعيل مشروع التعليم االلكتروني عن الجامعات العراقية المقامة في كلية   ▪
 . 2019/ 3/7الى  2المنصور الجامعة للفترة  

 

 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور 
 رسالة المعهد العربي للمحاسبين والمدققين العراقيين الموسومة :  - 1

 الرقابة الداخلية في فنادق الدرجة الممتازة تقييم نظام 

 تدقيق القوائم المالية المعدلة – 2
   2015 –الرابع عشر , نيسان بحث القي في المؤتمر العلمي 

  
  

 الجوائز، التقديرات، وبراءات االختراع ان وجدت

 .  2003شكر وتقدير عن كلية المنصور الجامعة لحماية ممتلكات الكلية  -1

وتقدير من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انجاز مفردات منهاج اقسام العلوم  شكر  -2
 . 2016المحاسبية والمالية والمصرفية 

 كتب شكر وتقدير اخرى من جمعية المحاسبين القانونين العراقيين.  -3
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