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 الذاتیة السیرة 

   : حكیم حمود فلیح الساعديـم ـــــــــاالســ

 1984 :تاریخ المیـالد

 متزوج  :الحالة الزوجیة 

  3   دد األوالد:ــعـــ

  مسلم  :  الدیـــــــــــانة

  مالیة محاسبة :  صــالتـخـص

 تدریسي   :  هــــــالوظیف

 مساعد  مدرس : الدرجة العلمیة

       التمویل والمصارفقسم  –واالقتصاد  اإلدارةبغداد/ كلیة  جامعة:   عنوان العمل

  07813084275:   الهاتف النقال

   fasb2011@yahoo.com   :االلكترونيالبرید 

hakeem.hmood@coadec.uobaghdad.edu.iq 

  : المؤهالت العلمیة : والً أ

  التاریخ  ة ـــالكلی  الجامعة  الدرجة العلمیة

  بكالوریوس

  

  2006  االدارة واالقتصاد   بغداد 

  2013  االدارة واالقتصاد   بغداد   الماجستیر

  الوظیفي : ثانیًا : التدرج 

  الى -الفترة من   الجهة  الوظیفة

  اداري

  

  2010 /2007  امعة بغدادكلیة االدارة واالقتصاد/ج

  ولغایة االن 2013  كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد  تدریسي

  ثالثًا التدریس الجامعي:

  الى -الفترة من   الجهة

  ولغایة االن 2013  كلیة االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد

  ررات الدراسیة التى قمت بتدریسها:المقرابعًا: 

  المـــــادة  القســـم  ت

 مبادئ المحاسبة   ارة اإلعمالإد  1
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  Financial accounting  قسم التمویل والمصارف  2

 المحاسبة المتوسطة  إدارة اإلعمال  3

  نظریة محاسبیة  قسم المحاسبة  4

 Coct  Accounting  قسم التمویل والمصارف  5

  Managerial Accounting  قسم التمویل والمصارف  6

  بة المصرفیةالمحاس  قسم التمویل والمصارف  7

  المحاسبة والتحاسب الضریبي  قسم التمویل والمصارف  8

  والرقابة المالیةالتدقیق   قسم التمویل والمصارف  9

  معلومات محاسبیةنظم   قسم التمویل والمصارف  10

  :علمیة التي شارك فیهالمؤتمرات والندوات الاخامسًا: 

  نوع المشاركة  مكان أنعقادها  السنــة  العنوان

  باحث  جامعة اربیل  2014  المؤتمر العلمي األول لجامعة جیهان/ اربیل

  باحث  بغداد  2014  الي االتحاديالمؤتمر الثالث لدیوان الرقابة الم

  باحث  كربالء  2016  كربالء المقدسة لجامعة الثامن دوليالمؤتمر ال

  األنشطة العلمیة األخرى : سادسًا:

  خارج الكلیة  داخل الكلیة

  قسم المحاسبة -محاضرة، كلیة المصطفى الجامعة  عضو في العدید من اللجان

  قسم المحاسبة –كلیة التراث الجامعة 

ـــــوان: دور ومســـــؤولیة المـــــدقق الـــــداخلي محا ضـــــرة بعن

والخـــــــــــــــارجي فــــــــــــــــي عملیــــــــــــــــة الرقابــــــــــــــــة، المكتــــــــــــــــب 

  )2014االستشاري(

اعــــداد ورقــــة عمــــل بعنــــوان (مشــــاكل طلبــــة الدراســــات 

ــــــاءاة  ــــــا داخــــــل العــــــراق وخارجــــــه) ، منظمــــــة الكف العلی

  والنخب المستقلة

  :المجتمع أو تطویر التعلیممجال التخصص لخدمة البیئة و  فيالمشروعات البحثیة الكتب و : سابعاً 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

ــالیبها   1 ـــــــاح،  عوامـــــــل نشـــــــوئها واســـــ ادارة االرب

   وسبل الحد منها

د. عبـــــــاس حمیــــــد یحیـــــــى  مشــــــترك مــــــع : ا.

كتاب مقیم علمیًا من قبل اللجنة العلمیة فــي 

  قسم المحاسبة

2014  
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  التمیمي

األرباح استخدام قانون بنفورد في كشف إدارة  2

بـــالتطبیق علـــى عینـــة مـــن الشـــركات المدرجـــة 

  .في سوق العراق لألوراق المالیة

د. عبـــــــاس حمیــــــد یحیـــــــى ا. مشــــــترك مــــــع : 

 التمیمي

مجلـــة العلـــوم اإلداریـــة واالقتصـــادیة/ جامعـــة 

 19كلیــة اإلدارة واالقتصــاد المجلــد  –بغــداد 

 22العدد 

2013 

تعزیـــــز اإلبـــــالغ المـــــالي للشـــــركات باســـــتخدام  3

مـــــــــــــة االقتصـــــــــــــادیة المضـــــــــــــافة دراســـــــــــــة القی

اســــــتطالعیة مــــــن وجهــــــة نظــــــر األكــــــادیمیین 

  والمهنیین والمستثمرین

مجلـــــــة جامعـــــــة بغـــــــداد للعلـــــــوم االقتصـــــــادیة 

 الجامعة

2014 

  مبادئ المحاسبة المالیه  4

  مشترك مع : ا.د. صفاء احمد محمد العاني

  2014  كتاب 

ــــــویم االداء المــــــالي للوحــــــدات االقتصــــــادیة   5 تق

  ل القیمة االقتصادیة المضافةباستعما

دراسة تطبیقیة في الشــركة العامــة للصــناعات 

  التعدینیة

المــــــــؤتمر الثالــــــــث لــــــــدیوان الرقابــــــــة المــــــــالي 

  االتحادي

2014  

ــــــوذج مقتـــــرح لجـــــودة التـــــدقیق فـــــي البیئـــــة   4 أنمــ

العراقیـــــــة فـــــــي ضـــــــوء ابعـــــــاد جـــــــودة التـــــــدقیق 

والعوامــــــل المــــــؤثرة فیهــــــا الكتشــــــاف عملیــــــات 

  الياالحتیال الم

المـــــــؤتمر العلمـــــــي األول لجامعـــــــة جیهـــــــان/ 

  اربیل

2014  

االحتیــــــال فــــــي ظــــــل القیمــــــة العادلــــــة دراســــــة   4

  استطالعیة

  

ـــــي  ـــــة بحـــــث منشـــــور ف ـــــوم اإلداری ـــــة العل مجل

كلیــــة اإلدارة  –واالقتصــــادیة/ جامعــــة بغــــداد 

 86العدد  21المجلد ، واالقتصاد

2015  

  العلمي  البحث أسالیب  6

  )Spssمج (مع تطبیقات عملیة لبرنا

  مشترك مع :

  ا . د. نصیف جاسم محمد علي الجبوري

 ا. د. عباس حمید یحیى التمیمي 

  2015  كتاب

ـــــــــــــــــــــاریخ دور الموازنـــة المفتوحـــة فـــي تحقیـــق المســـائلة   7   2015بحـــــــــــــــــــــث مقبـــــــــــــــــــــول للنشـــــــــــــــــــــر بت
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ــــــى الفســــــاد اإلداري  والشــــــفافیة وانعكاســــــها عل

  والمالي

مجلة العلوم اإلداریة ) في 14/12/2015(

كلیــــة اإلدارة  –جامعــــة بغــــداد  واالقتصــــادیة/

  واالقتصاد

تـــأثیر حوكمـــة الشـــركات علـــى جـــودة اإلبـــالغ   8

 المالي في الشركات المملوكة للدولة

  مشترك مع : 

  ا. د. عباس حمید یحیى التمیمي

ــــــ ــــــامن دوليالمــــــؤتمر ال كــــــربالء  لجامعــــــة الث

  المقدسة

2016  

  لبیئة والمجتمع أو تطویر التعلیم قید النشر:: المشروعات البحثیة في مجال التخصص لخدمة اثامناً 

فــي الشــركات دراســة تطبیقیــة  - قیــد الــتحفظ المحاســبي فــيتــأثیر ممارســات تمهیــد الــدخل انمــوذج لقیــاس  .1

  في سوق العراق لألوراق المالیةالمدرجة 

  في الحد من الفساد اإلداري والمالي ودوره هیكل السلطة المحاسبیة في العراقتمیز  .2

دراسة حالــة  -االقتصادیة غیر الهادفة للربح دور موازنة البرامج واألداء في تقییم المشاریع في الوحدات  .3

 في معهد للیزر جامعة بغداد

 االحتیــال كشــف فــي الجــودة رقابــة معیــار تطبیــق تــأثیر مــن المتوقع االثر تقییم في دلفي نموذج استعمال .4

 المالي

دراســة تطبیقیــة فــي  اســتعمال قــانون بنفــورد فــي تقــدیر مخــاطر اكتشــاف االحتیــال فــي المعــامالت المالیــة .5

 جامعة بغداد

  .ودورها في تعزیز ابعاد تلك الجودة جودة التدقیق العوامل المؤثرة في .6

  الحاسوب الشهادات :تاسعاً 

  السنة  الغایة  المركز او الجهة  ت

  2006  دورة تأهیلیة لطلبة الدراسات العلیا كلیة االدارة واالقتصاد  1

  IC3  2010 جامعة بغداد  2

  2014  دورة الترقیات العلمیة كلیة االدارة واالقتصاد  3

  

  

  منذر عبد القادر محمد الشیخليد.     حكیم حمود فلیح الساعدي.م. 

  رئیس قسم التمویل والمصارف    التمویل والمصارفقسم 

          

    ا.د. عبد الجبار محمود فتاح العبیدي  
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    واالقتصاد اإلدارةعمید كلیة   

  


