
السيرة الذاتية (( ))  

 1-المعلومات الشخصية : 

االسم :د.عباس هاشم مهلهل  -  

الحالة االجتماعية :متزوج  -الجنس :ذكر                     -  

الديانه مسلم  -الجنسية :عراقيه                 -  

4/6/1970تاريخ ومكان الميالد : واسط        -  

السكني /المعهد التقني كوت عنوان السكن :المجمع -  

E.Mail:abbas.hashem65@yahoo.com   

اللغة االم :العربية       اللغات االخرى :االنكليزي    )قراءة وكتابة ,تكلم ,فهم (-  

 اللقب العلمي : استاذ مساعد  

 الوظيفه الحالية :استاذ جامعي 

 2-الشهادات العلمية )المؤهالت االكاديمية(: 

سنة الحصول  
 عليها

 الدرجة العلمية  الكلية الجامعة البلد 
دكتوراه ,ماجستير ,بكالوريوس ( )  

 ت

1991-1992 بكالوريوس علوم   االدارة واالقتصاد  المستنصرية  العراق 
 محاسبة 

1-  

2013-2014 المعهد العالي   بغداد العراق 
للدراسات 

 المحاسبية والمالية 

-2 دكتوراه   

 3-الوظائف التي شغلها : 

 ت الوظيفة   تاريخ االلتحاق بها   الكلية /الجامعة  
-1 مسؤول الشعبة المالية   1996 الكلية التقنية الصحية    
-2 معاون العميد للشؤون االدارية والمالية   2014 المعهد التقني /كوت    

-3 مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  2014 رئاسة الجامعة التقنية الوسطى    
-4 رئيس قسم تقنيات المحاسبة   2019 المعهد التقني كوت    

 

 

 

 

 



 4-الخبرة )الخبرات االكاديمية والتخصصية(: 

 -التدريس في التعليم العالي :

 ت المادة الدراسية   المرحلة   القسم  الكلية /المعهد   السنة الدراسية  
2006-2007 -1 النظام المحاسبي الموحد   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     

2013-2014 -2 محاسبة التكاليف   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     
2013-2014 -3 محاسبة الشركات   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     

2014-2015 -4 محاسبة التكاليف   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     

2015-2016 -5 محاسبة التكاليف   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     
2016-2017 -6 محاسبة التكاليف   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     

2017-2018 -7 محاسبة التكاليف   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     
2018-2019 -8 مادة المشروع   الثانية   المحاسبة   المعهد التقني كوت     

2020-2021  9- محاسبة التكاليف   ماجستير   محاسبة   الكلية التقنية االدارية   

2020-2021 -10 محاسبة التكاليف   الثانية   محاسبة   المعهد التقني كوت     
 -الخبرات العلمية والتطبيقية : 

 ت  ملخص الخبرة   الجهة المستفيدة   السنه  
1996-2005 -1 عمل في العديد من اللجان المالية واالدارية   الكلية التقنية الصحية     

2005-2005 -2 عمل مع فرق عمل   هيئة التعليم العالي     
رئاسة الجامعة   2014

 التقنية الوسطى  
-3 عمل مدير مديرا لقسم الرقابة والتدقيق الداخلي    

2014-2017 -4 عمل معاون العميد للشؤون االدارية والمالية   المعهد التقني كوت     
2014-2017 اعداد العديد من دراسات الجدوى االقتصادية   المجتمع   

 للمشاريع  
5-  

2014-2017 -6 اعداد ونشر عدد من البحوث العلمية   المجالت العلمية     
2013-2014 اقامة العديد من الدورات في مجاالت المحاسبة   وزارة الثقافة   

 والمخازن  
7-  

 اقامة دورات تخصصية في المحاسبة واالدارة جامعة واسط   2015
 

8-  

مقوم علمي للبحث الموسوم)الموازنة العامة   مدينة العلم الجامعة   2018
 المرنة للدولة في ظل تقلبات اسعار النفط (  

9-  

مقوم علمي للبحث الموسوم)دور المعيار   مدينة العلم الجامعة   2018
(في تحسين المعالجات المحاسبية  20المحاسبي )

 الخاصة بالمنح والمساعدات دراسة مقارنه  (  

10-  

جامعة بغداد /المعهد   2018
العالي للدراسات  

 المحاسبية والمالية  

مقوم علمي للبحث الموسوم)التكامل بين اسلوب  
تيار القيمة وتقنية االنتاج االنظف ودوره في  

تعزيز عوامل النجاح الرئيسة /بحث تطبيقي في  
 مصفى الدورة /اطروحة دكتوراه  (  

11-  



جامعة واسط /كلية    2020
تصاد  االدارة واالق        

مقوم علمي للبحث الموسوم)محاسبة الموارد  
البشرية الخضراء ودورها في تقويم اداء الوحدات  

االقتصادية وتحقيق الميزة التنافسية /رسالة  
 ماجستير  ( 

   

12-  

2018-2020 الجامعة التقنية   
الوسطى /الكلية  
 التقنية االدارية  

رسائل ماجستير   4عضو لجنة مناقشة لكثر من ر  13-  

2019 -2020 جامعة واسط /كلية   
 االدارة واالقتصاد  

رسائل ماجستير   2عضو لجنة مناقشة لكثر من   14-  

جامعة بغداد المعهد   2019
العالي للدراسات  

 المالية والمحاسبية  

-15 عضو لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه     

 -االستشارات في مجال التخصص : 

 ت ملخص االستشارة   الجهة المستفيدة   السنة  
-1 كيفية اعداد كشف التدفق النقدي   غرفة تجارة واسط   2016  

-2 تقديم دراسة جدوى لمشروع حديد وصلب   قطاع خاص   2016  
-3 تقديم دراسة جدوى انشاء الواح طاقة شمسيه   وزارة التعليم العالي   2019  

-4 تقديم دراسة جدوى انشاء مجزرة دواجن   وزارة التعليم العالي   2019  
-5 تقديم دراسة جدوى انشاء معمل ماء   محافظة واسط   2019  

 6- معمل االنتاج الفطر   المعهد التقني كوت   2019
 -الخبرات االدارية : 

 ت  ملخص الخبرة االدارية   الجهة المستفيدة   السنه  
1996-2005 -1 مسؤول الشعبة المالية   الكلية التقنية الصحية     

-2 معاون العميد للشؤون االدارية والمالية   المعهد التقني كوت   2014  
-3 مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  رئاسة الجامعة التقنية الوسطى   2014  

-4 رئيس قسم تقنيات المحاسبة   المعهد التقني كوت   2019  

 5-الدورات والموتمرات وورش العمل :  

الموتمر /الورشة  اسم الدورة / مكان االنعقاد  تاريخ االنعقاد    ت 

 الكلية الجامعة البلد 
التميز االستراتيجي المتقدم في   وزارة الثقافة   وزارة الثقافة   العراق   2013

 التطوير االداري  
1-  

مركز التعليم   جامعة واسط العراق 2014
 المستمر 

اعداد الحسابات الختمامية  
 وادارة المخازن  

2-  

 دوراة كفاءة الحاسوب مركز الحاسبة  جامعة واسط العراق 2013
 

3-  



المعايير الدولية في المحاسبة   المعهد العربي  المعهد العربي  العراق 2015
 والتدقيق 

4-  

الجامعة التقنية   العراق 2015
 الوسطى

مركز التعليم  
 المستمر 

-5 دورة طرائق التدريس   

2018 Iran   الدولي    مشارك في الموتمر جامعة مشهد   جامعة مشهد
الثاني في الجمهورية االيرانية  

 ببحث  

6-  

جامعة   العراق   2020
 القادسية  

ورشة عمل افتراضية طرق   كلية الزراعة  
استخدام برنامج زوم ميتنك في  

 اللقاءات والتعليم   

7-  

مركز الحاسبة   جامعة العراقية   العراق   2020
 واالنترنيت  

ورشة عمل حول )التعليم  
االلكتروني /اليات التطبيق  

مرتحل التنظيم /التحديات (  /  

8-  

منظمة مجتمع   العراق   2020
 مدني  

مركز شباب  
العراق  

للدراسات 
 والتدريب  

 ورشة عمل بعنوان  
 )الجودة الشخصية ( 

9-  

2020 U.K publons 
academy 

publons 
academy 

Certificate of attendance 
as a peer at publons 

academy  

10 

الجامعة التقنية   العراق   2019
 الوسطى  

 ورشة عمل حول نظام   قسم المحاسبة  
 )المقررات الدراسية ( 

11-  

مركز بحوث   جامعة بغداد   العراق   2018
السوق  
وحماية  

 المستهلك  

ندوة بعنوان )تعظيم موارد  
للتنمية   الدوالة واالستثمار سبيل 

 المستدامة ( 

12-  

جامعة التقنية   العراق   2019
 الوسطى  

المعهد التقني  
 كوت  

كيفية استخدام برنامج سوات  
لمسؤولي الجودة واالعتمادية  

 في االقسام العلمية  

13-  

جامعة التقنية   العراق   2018
 الوسطى  

المعهد التقني  
 كوت  

العالقة بين الرقابة االدارية  
 واالداء الوظيفي  

14 

جامعة التقنية   العراق   2018
 الوسطى  

المعهد التقني  
 كوت  

التدقيق الداخلي واالخطاء  
 المحاسبية  

15-  

2020 Iran   جامعة مشهد , Iran. 
 
 
 

The organizing  

committee of  
International Conference 
on Humanities ‘certifies 
that 

16-  



 6-البحوث والدراسات المنجزة المنشورة والتي في االنجاز: 

مفرد  مجلة النشر 
مشترك  /  

 ت عنوان البحث /الدراسة  

 مجلة الدراسات المحاسبية
للمعهد العالي للدراسات 

 المحاسبية والمالية

( في تحسين أسلوب PERTتقنية مراجعة وتقويم البرامج) ))أستخدام مشترك 

بحث تطبيقي في الشركة العامة  -( ABCالكلفة على أساس انشاط)

 للصناعات النسيجية /واسط((

1-  

 مجلة الدراسات المحاسبية
للمعهد العالي للدراسات 

 المحاسبية والمالية

))استخدام اسلوب الكلفة على اساس النشاط الموجه  منفرد 
دراسة تطبيقية –( واثره على الموارد غير المستغلة TDABCالزمن)ب

 في الشركة العامة للصناعات النسيجية /واسط ((

2-  

مجلة القادسية للعلوم االدارية  
 واالقتصادية 

((للتحقق من سالمة االدارة المالية   Mangoاستعمال تقنية منظمة )) منفرد 

 المعهد التقني /كوت( )دراسة حالة للوحدات المالية في 
3-  

المجلة الدولية لعلوم  
 االنسانية

))مدى تأثير تطبيق التدقيق الشرعي في منظمات االعمال/دراسة  منفرد 

 تطبيقية على مجموعة من المنظمات في محافظة واسط(( 
4-  

استعمال مؤشر بنش للكشف عن ممارسات المحاسبة االبداعية )دراسة   منفرد  مجلة كلية التراث الجامعة 
تطبيقة على مجموعة من الشركات المدرجة في سوق العراق لالوارق 

 (المالية((

5-  

Journ of Adv Research in 

Dynamical Control 
Systems, 

 Analyzing Qualitative Characteristics of Computerized مشترك
Electronic Accounting Information and Its Impact on 

Improving the Quality of Information Costing 

6-  

مجلة كلية الكوت للعلوم  
 االدارية واالقتصادية 

 The use of point recording method to reduce risks of مشترك 
non performed personal loan 

7-  

نشر قيد ال  Role of the productive university in supporting the مشترك  

 current budget and development of the educational 

 process / Applied study at the Middl 

   Technical University 

8-  

على صناعة التامين  (Coved-19))تاثير مخاطر جائحة فايروس )  مشترك  قيد النشر 

 العراقية المشاكل والحلول(( 
9-  

    

 7-المهارات

 -مهارات في مجال االختصاص المالي والمحاسبي   

 8-الهوايات : 

 -الصيد  .              -القراءه  

 9-النقابات والجمعيات : 

 -عضو نقابة المحاسبين والمدققين                                       -عضو نقابة االكادديمين  

 10-اخرى : 

اليوجد -  


