
  الذاتٌة السٌرة                                                       

 

  الشخصٌة المعلومات : اوال

  طه ال جاسم محمد  الحلٌم عبد قصً صفوان:  االسم

  1131-11-03   : المٌالد تارٌخ

  عربٌة:  القومٌة

  مسلم:  الدٌانة

  – وبنت ولدٌن دي ول – متزوج:  الزوجٌة الحالة

  عراقٌة:  الجنٌسة

 65 دار -63 زقاق -235 محلة -تموز 11 حً – فلسطٌن شارع – بغداد:  العنوان

 33130131130: الهاتف

    safwanhaleem @yahoo.com:االلكترونً البرٌد

  safwan haleemالفٌس :

 :  العلمٌةالمؤهالت :  ثانٌا

 التارٌخ  الجهة المانحة  الشهادة 

 تقدٌر ممتاز عالً  -1151 بغداد -المأمونٌة النموذجٌة مدرسة  االبتدائٌة 

 تقدٌر جٌد جدا  -1153 علمً  – النموذجٌة بغداد كلٌة ثانوٌة الثانوٌة 

 تقدٌر جٌد عالً  -1111 بغداد جامعة – واالقتصاد االدارة كلٌة علوم محاسبة  – البكلورٌوس

تخصص  –تقدٌر جٌد جدا  -1111 بغداد جامعة – واالقتصاد االدارة كلٌة علوم المحاسبة المالٌة  – الماجستٌر
 محاسبة دولٌة 

تخصص  - تقدٌر جٌد جدا  – 6333 بغداد جامعة - واالقتصاد االدارة كلٌة المحاسبة علوم فً فلسفة - الدكتوراه
، وحاصل على مرتبة محاسبة دولٌة 

 -. 6311االستاذ المساعد سنة 

   اخرى :

 االستكشافات شركة – المالٌة قسم تدرٌب شهادة
 النفط وزارة – النفطٌة

1113 

 1116 جامعة بغداد  االنكلٌزٌة اللغة فً الكفاءة  وثٌقة

 6331  بغداد جامعة - العربٌة اللغة دورة مشاركة شهادة على حاصل

 التأهٌل دورة –   شهادة على
  – التربوي

 6331 جامعة بغداد 

شهادة التدرٌب على مهارات 
 الحاسوب 

 6311 جامعة بغداد 

 

 

 

 

 :والعملٌة  العملٌة المعلومات: ثالثا



 المالحظات  الفترة  مكان العمل  الوظٌفه 

 للحدٌد اللٌبٌة الشركة  مالً خبٌر
  LISCO -والصلب

باالضافة الى المشاركة فً  1113-6330
لجان دولٌة متخصصة لحل 

 مختلفة .مشاكل مالٌة 

 للعلوم بغداد كلٌة جامعً استاذ 
 بغداد  -الجامعة االقتصادٌة

تدرٌس معظم المواد   6330-6335
المحاسبٌة المتخصصة 

والقٌام بمهام علمٌة 
 وادارٌة 

 للعلوم بغداد كلٌة المحاسبة قسم رئٌس
 بغداد - الجامعة االقتصادٌة

عضو مجلس كلٌة  6332-6335
واالشتراك بلجان علمٌة 

 وادارٌة مختلفة 

 للعلوم بغداد كلٌة ( وكالة) كلٌة عمٌد
 بغداد -الجامعة االقتصادٌة

6333  

 االدارة كلٌة – بغداد جامعة جامعً استاذ 
 المحاسبة قسم – واالقتصاد

تدرٌس مادة النظام   6335-6311
المحاسبً الموحد 

والمحاسبة الدولٌة وغٌرها 
باالضافة للقٌام بمهام ، 

، تدرٌس برامج ادارٌة 
 دراسات علٌا مختلفة 

 الجامعة الرافدٌن كلٌة ( محاضر) جامعً استاذ
 قسم –وكلٌة مدٌنة العلم 

  المحاسبة

تدرٌس مواضٌع محاسبٌة   6331-6313
 مختلفة 

مدٌر شعبة التدقٌق 
 والرقابة الداخلٌة 

 –كلٌة االدارة واالقتصاد 
 جامعة بغداد 

 6316بأستثناء سنة   6311-6313
 للتكلٌف بمهام اخرى 

 –كلٌة االدارة واالقتصاد  ٌر شعبة الحسابات       مد
 جامعة بغداد 

6316 
 

 

 -والمعرفة العلم جمعٌة  علمً خبٌر
دورات تدرٌب للموظفٌن 
 فً معظم  وزارات العراق
  داخل وخارج العراق      

) النقل ، العدل ، االتصاالت 
، النفط ، التجارة ، 

الكهرباء ، التعلٌم العالً 
،  العمل  ،امانة بغداد

والشؤون االجتماعٌة ، 
، البلدٌات الكهرباء  

 ( والمجالس المحلٌة 

باالضافه الى جمعٌات   6331-6311
 علمٌة اخرى 

قناة ) الحرة عراق ،  خبٌر مالً واقتصادي 
،  العالمٌة الحرةالحدث ، 

الفرات ، الفٌحاء ، االتجاه 
، العراقٌة ، البغدادٌة ، 
افاق االخبارٌة السعودٌة ، 

الرشٌد الفلوجة ، ، 
، الشرقٌة  ، التغٌٌر،المدى

   CGTN، ، الراصد ، االٌام 

 ) 

من  باالضافه الى العدٌد 6311 - 6331
المحلٌة والصحف االذاعات 
،لمناقشة وتحلٌل والدولٌة 

االقتصادي والمالً الواقع 
 محلٌا ودولٌا .

دراسات  –مشرف علمً 
 علٌا 

كلٌة االدارة  –جامعة بغداد 
 واالقتصاد 

عدد من بحوث الماجستٌر  6311 -6316
 واطارٌح الدكتوراه

مناقش علمً لرسائل 
 جامعٌة 

 االدارة كلٌة – بغداد جامعة
 واالقتصاد

باالضافه الى مناقشات فً  6311 - 6331
 اخرى  جامعات 

كلٌة االدارة  –جامعة بغداد  استشاري 
 واالقتصاد 

العمل ضمن فرق   6316-6311
متخصصة فً دراسات 
استشارٌة لقطاع النفط 

،النقل ، مكاتب المفتشٌن 



 العمومٌٌن .

 االدارة كلٌة – بغداد جامعة باحث 
 واالقتصاد

نشر عدد من البحوث فً  6313-6311
مجاالت محاسبٌة مختلفة 

 فً مجالت علمٌة 

رئٌس وعضو لجان علمٌة 
 وادارٌة 

 االدارة كلٌة – بغداد جامعة
 واالقتصاد

لجان) تحدٌث مناهج ،   6335-6311
غٌابات ، امتحانٌة ، 

قانونٌة حسابات ختامٌة ، 
، متنوعة  ،عقود ،مالٌة

 (  تدقٌق داخلً ، مصرفٌة

 االدارة كلٌة – بغداد جامعة  –مدٌر شعبة الحسابات 
 واالقتصاد

6311  

 

 رابعا : عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة :

 نقابة المحاسبٌن والمدققٌن العراقٌة  -

 جمعٌة العلم والمعرفة  -

 جمعٌة السراج لالستشارات -

 خامسا :  كتب الشكر وشهادات التقدٌر : 

سبب الشكر  –المالحظات  السنة  الجهة المانحة  كتب الشكر والتقدٌر 
 والتقدٌر 

كلٌة بغداد للعلوم  شهادة تقدٌر ووفاء 
 االقتصادٌة 

 جهود علمٌة  6332

كلٌة االدارة  –جامعة بغداد  شكر وتقدٌر 
 واالقتصاد 

عدد من الكتب الغراض  6335-6311
 مختلفة 

 نتٌجة التفوق العلمً  6331 جامعة بغداد  شكر وتقدٌر 

 تقوٌم تقارٌر الدٌوان  6310 دٌوان الرقابة المالٌة  شكر وتقدٌر 

 جهود علمٌة  6311 مجلس محافظة بغداد  شكر وتقدٌر 

 فً مؤتمر علمً  مشاركة 6311 كلٌة الرافدٌن الجامعة  شكر وتقدٌر 

جامعة بغداد للتعلٌم  شهادة تقدٌرٌة 
 االلكترونً 

 حضور  6316

 وتدرٌبٌة القاء دوره علمٌة  6313 وزارة الداخلٌة  شكر وتقدٌر 

وزارة العمل والشؤون  شكر وتقدٌر 
 االجتماعٌة 

 وتدربٌة القاء دوره علمٌة  6313

 القاء دورات علمٌة تدرٌبٌة  6315-6313 وزارة الداخلٌة  شكر وتقدٌر 

مناقشة رسائل واطارٌح  6315-6313 الجامعة المستنصرٌة  شكر وتقدٌر 
 دراسات علٌا 

المعهد العالً  -جامعة بغداد شكر وتقدٌر 
للدراسات المالٌة 

 والمحاسبٌة 

مناقشة اطارٌح دراسات  6313-6315
 علٌا 

كلٌة  –جامعة واسط  شكر وتقدٌر 
 االدارة واالقتصاد 

 مناقشة دراسات علٌا  6315

 ندوة علمٌة  6315 البنك المركزي العراقً شكر وتقدٌر 

 مشاركة فً برنامج علمً  6315 القناة الجامعٌة  شكر وتقدٌر 

تنفٌذ دورات علمٌة تدرٌبٌة  6311-6335 جمعٌة العلم والمعرفة  شكر وتقدٌر 
 لمختلف الوزارت –

 تنفٌذ دورات مصرفٌة  6313 جمعٌة السراج  شكر وتقدٌر 

 

 سادسا : اللغات 

 العربٌة . -



 االنكلٌزٌة . -


