
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسين عبدهللا خلف مجيد العكيدي

 تدريس مادة ادارة المواد و المخازن / ادارة االمدادات /كلية الكوت الجامعة 

 تدريس مادة اصول التدليك / معهد الصويرة التمني 

  عمل كمحاسب كلية االعالم في جامعة واسط

 1998شهادة دبلوم /لسم المحاسبة / المعهد التمني الصويرة / -1
 2017شهادة البكلوريوس / لسم ادارة االعمال / كلية الكوت الجامعة / -2
  2020شهادة الماجستير / لسم ادارة االعمال / جامعة الشرق االوسط / االردن /-3

  2016دورة النظام المحاسبي االلكتروني / جامعة واسط / -1
 2013دورة كيفية صياغة الكتب الرسمية / جامعة واسط / -2
 2020اختبار صالحية في كلية الكوت الجامعة / -3
 2020تدريبية خاصة بطرائك التدريس /دورة -4
 2021دورة اختبار كفاءة لغة انكليزية / جامعة واسط /-5
 2021دورة اختبار كفاءة اللغة العربية / جامعة واسط / -6
 2021دورة اختبار كفاءة الحاسوب / جامعة واسط /-7

 النص هنا .....

07901969013 

hsynalkydy641@gmail.com 

 : ذكر الجنس

  : 1974/7/1تاريخ التولد

 متزوج : الحالة االجتماعية

 : واسط / قضاء الصويرة السكن

 : عراقي الجنسية

 : العربية اللغة االم

 مدرس مساعد

القدرة على االلقاء في المحاضرات االلكترونية و 
حاسوب في البرامج التدريسية الحضورية و العمل على ال

و المكتبية مثل الوورد و االكسل و العمل المحاسبي 
كمحاسب كلية من خالل الدورات و العمل كمحاسب في 

 جامعة واسط 

 اللغة العربية-1
  اللغة االنكليزية-2

 



 

Hussein Abdullah Khalaf Majed AL-Ogadi 

1- Teaching  of the origions of checking /suwaira 
2- Teaching   Institue / computation department 
3- Calculator in media college , wasit University for five years  

1- Doploma Certificute / computation Dept .Techical Institute in Suwaira 
, Iraq ,1998 

2- Bachlor certificate / Administratiue Dept , Kut University College , Iraq 
,2017 

3- Master Cetificate /Administeratue  Dept , University of Midle East 
,2020 
 

 

Training Sessions 
1- Computative  System Session 
2- Session of how to form the official books / wasit University /2013 
3- Test of the ability Teaching in Kut University College 
4- Training coarse of Teaching Methods 2020  
5- Course in English Languge efficiency /Wasit University 2021 
6- Course in Arabic Languge efficiency /Wasit University 2021 
7- Course in and Test in  computcetion /Wasit University 2021 

 

 

The abilite of presenting lectures and 
presence lectures and working on 
computer of both library and teaching 
programs world and excel and 
computtative work as a cumilator through 
the courses and the computative wrote in 
wasit university  

Arabic 

English 

Phone No:07901969013 

Email:hsynalkydy641@gmail.com 

Sex: male 

Birthday: 1974/7/1 

Social status: married 

Residence; wasit , suwairah 

Nationality: Iraqi 

Language: Arabic 


