
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

  27/2/1968-الوالدة:بغدادمحل وتاريخ 

 المرتبة العلمية: مدرس

 الحالة االجتماعية:متزوج

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

 الخبرات

 في مجال التدريس: 

                 قسم المحاسبة /الدراسة الصباحية  -(محاضر/ كلية االدارة واالقتصاد2002-2001*للفترة )    

 الجامعة المستنصرية-والمسائية

 الدراسة الصباحية–قسم العلوم التجارية  -(محاضر/كلية المأمون االهلية2003-2002*للفترة )    

 مالك الدائم(*تدريسى )    

*ورش عمل ودورات تدريبية للخريجين ومن خارج الكلية) موظفي القطاع الخاص والعام / الشركات     

 ومؤسسات الدولة( في نقابة المحاسبين والمدققين العراقين
 

 في مجال المهني :

للمشاريع الفردية والشركات - الشركاتالختامية*اعداد وتنظيم الحسابات الختامية/تدقيق حسابات    

وحسب نشرة 31/8/1998في 239وحسب االجازة المرقمة –ظامنية والمساهمة والمصارف التجارية الت

 مراقبي الحسابات واالتي تصدر سنوين عن ديوات الرقابة المالية

 * تقديم استشارات مالية ومصرفية وضريبة واعداد دراسات الجدوى االقتصادية للشركات القطاع الخاص 

 

 
 ية:االكاديم الشهادات

 1990-1989 -جامعة بغداد -*بكالوريوس علوم في المحاسبة

وهي شهادة مهنية عليا  1998بغداد -المعهد العربي للمحاسبين القانونيين -*شهادة المحاسبة القانونية

 امدها ثالث سنوات بعد الشاهادة االولية الجامعية

دراسة تطبيقية في مجموعة  -ق الدرجة الممتازةاسم االطروحىة) تقويم نظام الرقابة الداخية في فناد*

 فنادق الدرجة الممتازة(

 

 :النقابات االكادمية العضوية

 1990*عضو نقابة المحاسبين العراقين من تاريخ 

 1992من تاريخ  *عضو المعهد العربي للمحاسبين القانونين

 hayder.muhammed@muc.edu.iq الرسميعنوان البريد االلكتروني 

 

 رابط حساب الجوجل سكولر

 
 معرف االوركيد

 حيدر محمد حسن حميد الحمامي الكاملالسم ا
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 1992من تاريخ  ن العربي*عضو االتحاد العام للمحاسبيين والمراجع

 .2013بية القانونيين العراقين الدولية من تاريخ *عضو الهيئة التاسيسية لجمعية المحاس
 

  

 

 المهارات

تدريسي )استاذ المحاسبة(على المالك الدائم في كلية المنصور الجامعة في قسم العلوم المحاسبية  •

 والمصرفية

وحسب نشرة مراقبي  1998في  239مجاز بالرقم -خاصمحاسب قانوني ومراقب حسابات /مكتب  •

 الحسابات الصاره سنويا عن مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

 الدورات : •

( المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /في دورة في التدريب عن)طرائق التدريس  •

 15/3/2001-10المركز االستشاري لكلية المنصور الجامعةللفترة من 

دورة عن )طرائق واساليب التدريس( الذي نظم من قبل الجامعة التكنلوجية مركز التعليم المستمر  •

 2012 /4/10لغاية 23/9/2012والحاصل على شهادة بتاريخ 

( والحصول على WINDOWS ,WORD,EXCELاالشتراك في دورة تعريفية بالحاسوب ) •

 2006اذار في  24-22شهادة بذالك )من 

 2012في كلية المنصور الجامعة بتاريخ POWERPOINTاالشتراك في دورة  •

المشاركة في ورشة عمل )اساس كتابة مخرجات التعلم( المقامة في جامعة بابل والمقامة بالتعاون مع  •

 2016دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ور ورشة عمل في تفعيل مشروع التعليم االكتروني عن الجامعات العراقية المقامة في كلية المنص •

 3/7/2019-2الجامعة للفترة 

 من الورش المتعلقة بالتعليم االكترونيوالعديد  •

 

 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور

نظام الرقابة الداخلية في فنادة رسالة المعهد العربي للمحاسبين القانونين الموسومة )تقييم فاعلية  •

 الدرجة الممتازة(

المقام في  2015نيسان –بحث بعنوان تدقيق القوائم المالية المعدلة/ القي /الؤتمر العلمي الرابع عشر  •

 لكلية المنصور الجامعة 

 

  

 الجوائز، التقديرات، وبراءات االختراع ان وجدت

 2003ممتلكات الكلية  شكر وتقدير  عن كلية المنصور الجامعة لحماية •

من قبل وزارة التعليم العالي والبحش العلمي عن انجاز مفردات منهاج اقسام كليات شكر وتقدير  •

 2016االدارة واالقتصاد 

 2016كتاب شكر وتقدير من جمعة المحاسبين القانونين  •

 داخل الكليةكتب شكر وتقدر اخرى صادة عن كلية المنصور الجامعة عن تكليفات اضافية منجزة في  •

•               HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/XXXXXXXXXXXX 

•               HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/XXXXXXXXXXX               



 

 

 
           
          


