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         ABBAS FADHIL ABDULAMEER AL - OGAILI:  االســـــــــــــــم 

        2661تاريخ الميـــالد : 

 marriedالحالة الزوجية : 

  three عــــدد األوالد :

 Muslimالديـــــــــــــانة : 

   ACCOUNTING:  العبم  التـخـصــص

        FINANCIAL ACCOUNTINGالتخصص الدقيق : 

 : عضو هيئة تدريسية       الوظيفــــــة  

      LECHERالدرجة العلمية : 

 UNIVERSITY OF BAGHDAD/ ADMINSTARATION & ECONOMIC:    عنوان العمل

     2/6/2696تاريخ التعين : 

           22/5/1006تاريخ إعادة التعين : 

        07901917424:  الهبتف النقبل

  g.mail.com@abbasalogailiiالبريد إاللكتروني :

 abbasalogaili@coadec.uobaghdad.edu.iqالجامعي :  البريد

 



 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الؽؾيـــة  اجلامعة الدرجة العؾؿية

 بؽالورووس

 

 4981 كؾية اإلدارة واالقتصاد بغداد

 4988 كؾية االدارة واالقتصاد بغداد املاجسًري

 الدكًوراه

 

 4141 كؾية اإلدارة واالقتصاد بغداد

  أخرى

 

 

  

  

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1111ــ 1191 مركز التدريب المالي والمحاسبي باحث  1

 1112ــ 1111 الدائرة المالية / جامعة بغداد محاسب 2

  2114ــ  2116 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد  مدرس مساعد 3

  
 ــ ولحد اآلن 2114 كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد مدرس 4

5    

6    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 1113 تابعة لجامعة الدول العربية الكلية العربية للعلوم والتكنلوجية 1



 1119 أهلية كلية التراث الجامعة 2

 1111 أهلية كلية المأمون الجامعة 3

 2111 أهلية كلية المنصور الجامعة 4

 ولحد اآلن 11/5/2116 جامعة بغداد كلية اإلدارة واالقتصاد 5

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 الســــــة املـــــادة الؼســـم ت

   2114ـ PRINCIPLES OF ACCOUNTING 1113 ،2111 علوم مالية  و االقتصاد 1

 /INTERMIDIATE ACCOUNTING إدارة أعمال 2
English 

1119 

 COST ACCOUNTING/ English 1119 إدارة أعمال 3

 COST ACCOUNTING 1111 علوم مالية 4

 ADVANCED FINANCIAL علوم مالية وتجارية 5
ACCOUNTING 

2111 

 COST ACCOUNTING 2116 المحاسبة واإلدارة الصناعية 6

 ACCOUNTING THEORY 2117 المحاسبة 7

 & MANAGERIAL ACCOUNTING إدارة أعمال 9
COST ACCOUNTING 

2119 

  SPCILIED ACCOUNTING SYSTEM المحاسبة  1

 

2119 ،2111 ،2114 

     2111ــ  FINANCIAL FIRMS ACCOUNTING 2115 المحاسبة 11

 

 



 2111ــ  NATURAL RECORSES ACCOUNTING  2119 المحاسبة 11

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: 

 الســـة الؼســـم األرروحة  أو  الردالةادم  ت

4    

4    

3    

1    

5    

6    

7    

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع املشاركة  مؽان أنعؼادها الســـة  العـوان  ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

املالي واحملاسيب مركز التدريب  4989 دورة دراسات اجلدوى االقتصادية 1

 واحملاسيب

 حماضر

 مشارك مركز التعؾيم املستؿر 4119 دورة صرائق التدريس 2

 مشارك مركز احلاسبة لؾؽؾية اإلدارة 4118 دورة احلاسوب 3

 مشارك مركزالتعؾيم املستؿر لؾؽؾية 4149 دورة الؾغة العربية 4

 مشارك لؾؽؾيةمركز احلاسبة اإللؽرتونية  4149 دورة كوكل كالس روم 5

6     



7     

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الؽؾقة داخل الؽؾقة

دراسة الحتساب تكلفة دراسة الطالب في 

الدراسات األولية والعليا في كلية األدارة 

 1111واالقتصاد سنة 

 

 

تطوير موازنة جامعة بغداد واعدادها وفقا 

واستحداث ألسلوب موازنة البرامج واألداء 

تبويبات جديدة ضمن النظام المحاسبي 

بهدف اعداد موازنة  1111الحكومي لسنة 

 الجامعة على أسس كلفوية
عضو اللجنة الوزارية الحتساب تكلفة  مقيم علمي للعديد من البحوث العلمية

الدراسات األولية و العليا داخل وخارج 

 1112العراق 

ترقية عضو لجنة استالل رسائل واطاريح 

 وبحوث اعضاء الهيئة التدريسية

محاضر ومقيم لدورة بعنوان "دراسة الجدوى 

االقتصادية" في مركز التدريب المالي 

  1111والمحاسبي 

عضو لجنة السالمة الفكرية لطلبة الماجستير 

 والدكتوراه

عضو لجنة الخبراء لمادة نظم المعلومات 

 ـ 2117المالية والمصرفية للعام الدراسي 

4148 

  

  

  

  

  

 ثامنا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم . 

 السـة حمل الـشر أدم اليحث ت



أثر التضخم على احتساب الربحية التجارية  1

 لقرارات االستثمار 
 1112 مجلة المحاسب

بوصفها أهمية االبالغ المالي عن المشتقات المالية  2

أدوات للتحوط من المخاطر المصرفية وفقاً للمعايير 

 المحاسبية الدولية

مجلة كلية االدارة 

واالقتصاد / الجامعة 

 المستنصرية

2113 

أطار مقترح لإلبالغ المالي عن المشتقات المالية  3

بوصفها أدوات للتحوط من المخاطر السوقية / 

 بالتطبيق على مصرف بغداد

العالي مجلة المعهد 

للدراسات المحاسبية 

 والمالية

2113 

طرائق تسديد مدفوعات التجارة الخارجية ـ دراسة  4

 محاسبية مقارنة ـ
مجلة العلوم االقتصادية 

 واالدارية 

 

 

 

 

2119 

  

 تادعا: عضووة اهلقىات العؾؿقة احملؾقة والدولقة . 

     

    

 

 عاذرًا: كًب الشؽر ، اجلوائز  و ذفادات الًؼدور. 

 السـة اجلفة املاحنة كًاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة الًؼدور ت

 ديـار 100كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة  4

]dkhv100 

 4994 بغدادمدير الدائرة املالية واالدارية / جامعة 

 4994 وزير التعؾيم العالي والبحث العؾؿي ديـار 500مؽافئة كتاب شؽر وتؼدير 4

 4119 عؿيد كؾية اإلدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير 3

 4141 عؿيد كؾية اإلدارة واالقتصاد ألف ديـار50 كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة 1

 4144 واالقتصادعؿيد كؾية اإلدارة  كتاب شؽر وتؼدير )اثـان( 5

 4143 رئيس جامعة بغداد كتاب شؽر وتؼدير  6

 4145 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير )اثـان( 7

 4146 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير)اثـان( 8

 4146 رئيس جمؾس الوزراء كتاب شؽر وتؼدير 9

  4147 واالقتصادعؿيد كؾية االدارة  كتاب شؽر وتؼدير 41

 

اعداد محاضرات لتقييم الربحية التجارية في دراسات الجدوى االقتصادية                               

1111 



 4147 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة 44

 4147 وزير التعؾيم العالي والبحث العؾؿي كتاب شؽر وتؼدير 44

 4147 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة )اثـان( 43

 عؿيد كؾية االدارة / اجلامعة العراقية  كتاب شؽر وتؼدير 41

 

 العراقية 

 

 اال ال 

4147 

 

 4147 عؿيد كؾية االدارة / جامعة واسط كتاب شؽر وتؼدير 45

 4147 عؿيد كؾية املصطػى اجلامعة كتاب شؽر وتؼدير 46

 4148 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة )مخسة(   47

 4149 عؿيد كؾية االدارة واالقتصاد كتاب شؽر وتؼدير ومؽافئة )مخسة(   48

    

    

    

 حادي عشر :الؽًب املؤلػة أو املرتمجة. 

 دـة الـشر أدم الؽًاب ت

4 FINANCIAL FIRMS ACCOUNTING/ FOURTH EDITION 2117،2116 ،2111 ،

2121 

 4 SPCILIED ACCOUNTING SYSTEM/ SECOND EDITION  

 

2119  ،2111 

3 NATURAL RECORSES ACCOUNTING/ SECOND EDITION 2119 ،2111 ،2121 

1   

5   

6   

 ثاني عشر :الؾغــات . 

   1177دورة باللغة االنكليزية من جامعة ريدنك البريطانية عام        

   2111دورة باللغة العربية من جامعة بغداد/ كلية االدارة واالقتصاد عام                  
  

 


