هانً حمٌد مشجل غفله السوٌطً

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

07801047710
hani.hameed@alkutcollege.iq

تدرٌسً لدى كلٌة االدارة وااللتصاد فً جامعة واسط ( . ) 2020 – 2005
تدرٌسً لدى المعهد التمنً الكوت () 2005 – 1985
مدٌر حسابات فً مدٌرٌة زراعة واسط (.)1985 -1979
معاون عمٌد فً كلٌة االدارة وااللتصاد  /جامعة واسط ()2009- 2008
رئٌس لسم المحاسبة فً كلٌة االدارة وااللتصاد (  )2008 – 2005و()2015-2012
مدٌر الرلابة المالٌة فً رئاسة جامعة واسط ( ) 2007- 2006و ()2012 – 2010
لام فً التدرٌس لطلبة الدراسات العلٌا ( دبلوم و ماجستٌر ) و االشراف على البحوث العلمٌة

ذكر
1955/7/1
متزوج
الكوت  /واسط

دكتوراة فً محاسبة المالٌة و التدلٌك فً كلٌة االدراة وااللتصاد من جامعة بغداد (. ) 1098 – 1994
دبلوم عالً فً مرالبة الحسابات من كلٌة االدارة وااللتصاد من جامعة بغداد (.)1988- 1985
بكلورٌوس محاسبة فً جامعة بغداد ( . )1978 – 1974

عرالً
العربٌة

.1
.2
.3
.4

استاذ دكتور لدى كلٌة الكوت الجامعة

.5
.6

محاسبة مالٌة

تمدٌم ورشة بعنوان (المٌاس واالفصاح على وفك معٌار دولً رلم  ) 36فً كلٌة الكوت الجامعة .
مشاركة فً ورشة فً جامعة طهران بعنوان ( كتابة البحوث و االوراق العلمٌة باللغة االنكلٌزٌة )
تمدٌم ورشة فً النظم المحاسبٌة فً رئاسة صحة واسط .
تمدٌم دورة فً النظم المحاسبً الموحد لدوائر محافظة واسط برعاٌة نمابة المحاسبٌن و المدلمٌن فً
واسط
تمدٌم دورة فً المعالجات المحاسبٌة و الحسابات الختامٌة لشركة واسط للصناعات النسٌجٌة .
تمدٌم دورة فً المعالجات المحاسبٌة و الحسابات الختامٌة لمنتسبً دوائر النفط فً واسط .

محاسبة ادارٌة
محاسبة كلفة
نظم معلومات محاسبٌة
ادارة مالٌة
عدد البحوث المنشورة  35بحث تم نشرها فً مجالت و مؤتمرات عدٌدة

اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

العاللة بٌن تدعٌم نظم الرلابة المالٌة و معالجة نواحً الفساد اإلداري والمالً .
خاصٌة لابلٌة الفهم ودورها فً تعززي عمالنٌة المرارات االستثمارٌة .
أثر استراتٌجٌات تنمٌة الموارد المالٌة فً سٌاسات االئتمان المصرفً دراسة تحلٌلٌة فً مصرف الرشٌد
"اثر لٌاس نتائج نشاط عمود االنشاء على وفك  IFRS 15على لائمة الدخل فً شركات المماوالت العرالٌة"
دراسة تطبٌمٌة فً شركة المنصور العامة للمماوالت االنشائٌة .
" المٌاس بالمٌمة العادلة وانعكاسها على المرارات االستثمارٌة" .
لٌاس إنخفاض لٌمة االصول غٌر المتداولة على وفك متطلبات معٌار المحاسبة الدولً (.)36
تكٌٌف النظام المحاسبً الحكومً لمتطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً المطاع العام .

Hani Hameed Mashgel

07801047710
hani.hameed@alkutcollege.iq

1. Teaching at the College of Administration and Economics at Wasit University (20052020).
2. Teaching at the Kut Technical Institute (1985-2005)

Male
3. Accounts Manager in Wasit Agriculture Directorate (1979-1985).
1/7/1955
Married
Kut / wasit
Iraqi

Ph.D. in financial accounting and auditing at the College of Administration and
Economics, University of Baghdad (1994-1098).

Arabic
Master of Accounts Control from the College of Administration and Economics, University
of Baghdad (1985 -1988).
Bachelor of Accounting at the University of Baghdad (1974-1978).

Financial Accounting
Managerial Accounting
cost accounting

1.

accounting information systems

2.

Financial management

3.
4.

5.
Arabic

Presenting a workshop entitled (Measurement and Disclosure according to
International Standard No. 36) at Al-Kut University College.
Participation in a workshop at the University of Tehran entitled (Writing
research papers and scientific papers in English)
3. Presenting a workshop on accounting systems at Wasit Health Presidency.
4. Providing a course in the unified accounting systems for Wasit governorate
departments under the auspices of the Union of Accountants and Auditors in
Wasit
5. Providing a course in accounting treatments and final accounts for Wasit
Textile Industries Company.

English
1.
2.

3.

4.

Police variables and their impact on the banking performance.
THE EFFECT OF PROVIDING DISCLOSURE AND TRANSPARENCY REQUIREMENTS
IN FINANCIAL REPORTING ON THE QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION
The possibility of applying IFRS 13 in the Iraqi environment"
" The possibility of applying IFRS 13 in the Iraqi environment"
The Extent of possibility to which IFRS 6 is applicable in Iraqi crude oil
production companies
The role of International Financial Reporting Standards in the financial reports
of the Oil Exploration Company

