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 السيرة الذاتية 

 : حكيـ حمود فميح الساعدي االســــــــــــم 
 4891: تاريخ الميـالد

 : متزوج الحالة الزوجية 

 3   عـــــدد األوالد:
 : مسمـ الديـــــــــــانة  
 : محاسبة مالية  التـخـصــص
 :  تدريسي   الوظيفــــــه

 : مدرس مساعد  الدرجة العممية

      التمويؿ والمصارؼقسـ  –عة بغداد/ كمية اإلدارة واالقتصاد : جام  عنوان العمل
 07948091870:   الياتؼ النقاؿ

  fasb2011@yahoo.comالبريد االلكتروني:   

hakeem.hmood@coadec.uobaghdad.edu.iq 

 واًل : المؤىالت العممية :أ
 التاريخ الكميػػػة  الجامعة الدرجة العممية

 بكالوريوس
 

 8002 االدارة واالقتصاد  بغداد 

 8048 االدارة واالقتصاد  بغداد  الماجستير

 ثانيًا : التدرج الوظيفي : 
 الى -الفترة مف  الجية الوظيفة
 اداري

 
 8040/ 8007 /جامعة بغدادكمية االدارة واالقتصاد

 ولغاية االف 8048 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد تدريسي
 ثالثًا التدريس الجامعي:

 الى -الفترة مف  الجية
 ولغاية االف 8048 كمية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد

 رابعًا: المقررات الدراسية التى قمت بتدريسيا:
 المػػػػػادة القسػػػـ ت
 مبادئ المحاسبة  إدارة اإلعماؿ 4
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  Financial accounting قسـ التمويؿ والمصارؼ 8

 المحاسبة المتوسطة إدارة اإلعماؿ 8

 نظرية محاسبية قسـ المحاسبة 1
 Coct  Accounting قسـ التمويؿ والمصارؼ 0

 Managerial Accounting قسـ التمويؿ والمصارؼ 2
 اسبة المصرفيةالمح قسـ التمويؿ والمصارؼ 7
 المحاسبة والتحاسب الضريبي قسـ التمويؿ والمصارؼ 9
 التدقيؽ والرقابة المالية قسـ التمويؿ والمصارؼ 8

 :عممية التي شارؾ فييالمؤتمرات والندوات الاخامسًا: 
 نوع المشاركة مكاف أنعقادىا السنػػة العنواف

 باحث جامعة اربيؿ 8041 المؤتمر العممي األوؿ لجامعة جيياف/ اربيؿ
 باحث بغداد 8041 المؤتمر الثالث لديواف الرقابة المالي االتحادي

 باحث كربالء 8042 كربالء المقدسة لجامعة الثامف دوليالمؤتمر ال
 األنشطة العممية األخرى : سادسًا:

 خارج الكمية داخؿ الكمية
 سـ المحاسبةق -محاضرة، كمية المصطفى الجامعة عضو في العديد مف المجاف

 قسـ المحاسبة –كمية التراث الجامعة 
محاضػػػػػرة بعنػػػػػواف: دور ومسػػػػػؤولية المػػػػػدقؽ الػػػػػداخمي 
والخػػػػػػػػػػػػػػػػارجي فػػػػػػػػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػػػػػػػػة الرقابػػػػػػػػػػػػػػػػة، المكتػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 (8041االستشاري)

اعػػػػداد ورقػػػػة عمػػػػؿ بعنػػػػواف )مشػػػػاكؿ طمبػػػػة الدراسػػػػات 
العميػػػػػػا داخػػػػػػؿ العػػػػػػراؽ وخارجػػػػػػو( ، منظمػػػػػػة الكفػػػػػػاءاة 

 والنخب المستقمة
 المشروعات البحثية في مجاؿ التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميـ:تب و الك: سابعاً 

 السنة محؿ النشر أسـ البحث ت

ادارة االربػػػػػػػاح،  عوامػػػػػػػؿ نشػػػػػػػوئيا واسػػػػػػػاليبيا  4
  وسبؿ الحد منيا

د  عبػػػػػػػاس حميػػػػػػد يحيػػػػػػػى  مشػػػػػػترؾ مػػػػػػع : ا 
 التميمي

كتاب مقيـ عمميًا مف قبؿ المجنة العممية فػي 
 ةقسـ المحاسب

8041 
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استخداـ قانوف بنفورد في كشؼ إدارة األرباح  8
بػػػالتطبيؽ عمػػػى عينػػػة مػػػف الشػػػركات المدرجػػػة 

  في سوؽ العراؽ لألوراؽ المالية
د  عبػػػػػػػاس حميػػػػػػد يحيػػػػػػػى ا  مشػػػػػػترؾ مػػػػػػع : 

 التميمي

مجمػػػة العمػػػـو اإلداريػػػة واالقتصػػػادية/ جامعػػػة 
 48كميػػة اإلدارة واالقتصػػاد المجمػػد  –بغػػداد 
 88العدد 

8048 

تعزيػػػػػز اإلبػػػػػالغ المػػػػػالي لمشػػػػػركات باسػػػػػتخداـ  8
القيمػػػػػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػػػػػادية المضػػػػػػػػػػػػػافة دراسػػػػػػػػػػػػػة 
اسػػػػػػتطالعية مػػػػػػف وجيػػػػػػة نظػػػػػػر األكػػػػػػاديمييف 

 والمينييف والمستثمريف

مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة بغػػػػػػػداد لمعمػػػػػػػـو االقتصػػػػػػػادية 
 الجامعة

8041 

 مبادئ المحاسبة الماليو 1
 مشترؾ مع : ا د  صفاء احمد محمد العاني

 8041 كتاب 

ويـ االداء المػػػػػػالي لموحػػػػػػدات االقتصػػػػػػادية تقػػػػػػ 0
 باستعماؿ القيمة االقتصادية المضافة

دراسة تطبيقية فػي الشػركة العامػة لمصػناعات 
 التعدينية

المػػػػػػػػؤتمر الثالػػػػػػػػث لػػػػػػػػديواف الرقابػػػػػػػػة المػػػػػػػػالي 
 االتحادي

2014 

أنمػػػػػػػػوتج مقتػػػػػرح لجػػػػػودة التػػػػػدقيؽ فػػػػػي البيئػػػػػة  4
العراقيػػػػػػػة فػػػػػػػي ضػػػػػػػوء ابعػػػػػػػاد جػػػػػػػودة التػػػػػػػدقيؽ 

امػػػػػػؿ المػػػػػػؤثرة فييػػػػػػا الكتشػػػػػػاؼ عمميػػػػػػات والعو 
 االحتياؿ المالي

المػػػػػػػؤتمر العممػػػػػػػي األوؿ لجامعػػػػػػػة جييػػػػػػػاف/ 
 اربيؿ

2014 

االحتيػػػػػػاؿ فػػػػػػي ظػػػػػػؿ القيمػػػػػػة العادلػػػػػػة دراسػػػػػػة  4
 استطالعية

 

مجمػػػػػة العمػػػػػـو اإلداريػػػػػة بحػػػػػث منشػػػػػور فػػػػػي 
كميػػػػة اإلدارة  –واالقتصػػػػادية/ جامعػػػػة بغػػػػداد 

 92العدد  84المجمد ، واالقتصاد

2015 

 العممي  البحث أساليب 2
 (Spss)مع تطبيقات عممية لبرنامج 

 مشترؾ مع :
 ا   د  نصيؼ جاسـ محمد عمي الجبوري

 ا  د  عباس حميد يحيى التميمي 

 8040 كتاب

دور الموازنػػػة المفتوحػػػة فػػػي تحقيػػػؽ المسػػػائمة  7
والشػػػػػػفافية وانعكاسػػػػػػيا عمػػػػػػى الفسػػػػػػاد اإلداري 

بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث مقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ لمنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 
مجمة العموـ اإلدارية ( في 41/48/8040)

8040 



 

 

 

 

 

 

 

4 

 

كميػػػػة اإلدارة  –واالقتصػػػػادية/ جامعػػػػة بغػػػػداد  والمالي
 واالقتصاد

تػػػرثير حوكمػػػة الشػػػركات عمػػػى جػػػودة اإلبػػػالغ  9
 المالي في الشركات الممموكة لمدولة

 مشترؾ مع : 
 ا  د  عباس حميد يحيى التميمي

كػػػػػػربالء  لجامعػػػػػػة الثػػػػػػامف دوليالمػػػػػػؤتمر الػػػػػػ
 المقدسة

2016 

 : المشروعات البحثية في مجاؿ التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعميـ قيد النشر:اً ثامن
فػػي الشػػركات دراسػػة تطبيقيػػة  - قيػػد الػػتحفظ المحاسػػبي فػػيتػػرثير ممارسػػات تمييػػد الػػدخؿ انمػػوتج لقيػػاس   1

 في سوؽ العراؽ لألوراؽ الماليةالمدرجة 
 في الحد مف الفساد اإلداري والمالي ودوره ىيكؿ السمطة المحاسبية في العراؽتميز   2
دراسة حالػة  -دور موازنة البرامج واألداء في تقييـ المشاريع في الوحدات االقتصادية غير اليادفة لمربح   3

 في معيد لميزر جامعة بغداد
 االحتيػاؿ كشػؼ فػي الجػودة رقابػة معيػار تطبيػؽ تػرثير مػف المتوقػع االثػر تقييـ في دلفي نموتج استعماؿ  4

 يالمال
دراسػػة تطبيقيػػة فػػي  اسػػتعماؿ قػػانوف بنفػػورد فػػي تقػػدير مخػػاطر اكتشػػاؼ االحتيػػاؿ فػػي المعػػامالت الماليػػة  5

 جامعة بغداد
 .ودورىا في تعزيز ابعاد تمؾ الجودة جودة التدقيؽ العوامؿ المؤثرة في  6

 الشيادات الحاسوب :تاسعاً 
 السنة الغاية المركز او الجية ت
 8002 ترىيمية لطمبة الدراسات العميا دورة كمية االدارة واالقتصاد 4
 IC3 8040 جامعة بغداد 8
 8041 دورة الترقيات العممية كمية االدارة واالقتصاد 8

 
 

 منذر عبد القادر محمد الشيخميد.   حكيم حمود فميح الساعدي.م. 
 رئيس قسم التمويل والمصارف  قسم التمويل والمصارف

     
  تاح العبيديا.د. عبد الجبار محمود ف 
  واالقتصاد اإلدارةعميد كمية  
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