
 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  األكاديمي

 

 ةالذاتي ةالسير

 
 ياسر عمار عبد الحميد :ـمـــــــــاالســ

  12/1/2191 :الميـالدتاريخ 

 محاسبه :صــالتـخـص

  تدريسي :ــــــةالوظيف

  مدرس :العلميةالدرجة 

 قسم المحاسبة –كلية اإلدارة واالقتصاد / االنبار  جامعة :العملعنوان 

 يوجد ال :العمل هاتف

 83080004949: النقالالهاتف 

 yaa1s2@uoanbar.edu.iq :كترونياإللالبريد 

 

 .المؤهالت العلمية : أوالً  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 4991 احملماسبهقسم /  االدارة واالقتصمادكلي   املستنصريهماعة  اجل

 4999 هقسم احملماسب/ كلي  االدارة واالقتصماد  جماعة  بغداد دبلوم عالي

 8002 املةهد الةمالي للدراسمات احملماسبيه واملماليه جماعة  بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

UniMAP School of Business/ Malaysia 8049 

 ------ ------ ----- أخرى

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  األكاديمي

 

  . يفيالتدرج الوظ: ثانياً  

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  

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

 لغماي  اآلن - 8040 جماعة  االنبمار كلي  اإلدارة واالقتصماد 1

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  

 السنـــــة املرحلة املـــــادة القســـم ت

 8040 االوىل بهعبمادي حمماس االقتصماد 

احملماس 4

 ب 

 عستمر اىل االن -8040 الرابةه نظمام عةلوعمات حمماسبيه

احملماس 8

 ب 

 عستمر اىل االن -8048 الثمالثه حمماسبه ضريبيه

احملماس 

 ب 

 8049 االوىل Eقراءات وعراسالت 

احملماس 3

 ب 

 عستمر اىل االن - 8049 الثمالثه  4نظمام حمماسيب عوحد

احملماس 1

 ب 

 عستمر اىل االن - 8049 الثمالثه 8 عوحد نظمام حمماسيب

احملماس 5

 ب 

 2019 - 2018 الثمالث  حمماسب  عنشمات عماليه

احملماس 6

 ب 

 2019 - 2018 الرابةه حمماسبه عتخصصه

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 لغاية اآلن  8002 جامعة االنبار تدريسي 1
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  األكاديمي

 

  ً  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): خامسا

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

   اليوجد 4

 

  ً  .التي شارك فيهاالعلمية  والورش والندواتمؤتمرات ال: سادسا

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

/ حبث ) 

بوسرت 

 (حضور

كلية االدارة /جامعة االنبار 03/21/1322 (جودة خمرجات التعليم العالي) ندوة علميه 

 واالقتصاد

 حضور

احملور / اداملؤمتر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتص 

 احملاسيب

كلية االدارة /جامعة االنبار 7/0/1322

 واالقتصاد

 مقرر اجللسه

-24 (Information and Science)مؤمتر  

25/11/2020 

 حضور جامعة الفلوجة

 Distance Learning: Coping)مؤمتر  

with Covid-19 Crisis) 

30 NOV-

1DEC/2020 

املركز العربي للبحوث الرتبويه 

 لي لدول اخل

 حضور
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  األكاديمي

ادارة اللجان االمتحانية يف بيئة التعليم )ة عمل شور 

 (االلكرتوني

مركز التعليم / جامعة االنبار 2/21/1313

 املستمر

 حضور

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

 , Scopusتقييم حبوث علمي  جملالت عمامليه  تقييم حبث جملل  كلي  االدارة واالقتصماد

clarivate  وInternational 

 

  التعليمأو تطويرجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  املشروعات البحثية يف: ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

   اليوجد 2

 

 .والدوليةاهليئات العلمية احمللية عضوية  :تاسعا 

 

 .شهادات التقدير واجلوائز  الشكر،كتب : عاشرًا 

 السنة اجلهة املاحنة  ب الشكر او اجلائزة أو الشهادةكتا ت

 1/4/1322 رئيس اجلماعةهالسيد  كتب شكر وتقدير   

 7/1/2021 السيد رئيس اجلماعةه كتب شكر وتقدير   5
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 12/6/1312 السيد عميد الكليه كتب شكر وتقدير 6

 

 .أو املرتمجة املؤلفة الكتب: عشرحادى  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  اليوجد 4

 

 .اللغــات: عشرثاني  

 ت
 

 الةربيه 4

 االنكليزيه 8

 

 

  


