
ي الموقع االلكترون    

 
 

  الهاشمي يمهد اسماء للدكتورة  الذاتية السيرة
 

 مياسماء مهدي حسين الهاش : الثالثي االسم

    1964:   الميالد تاريخ

 مسلمة:  الديانة

 متزوجة: الزوجية ةالحال

 ال يوجد: االوالد عدد

 محاسبة : التخصص

 استاذ مساعد: العلمي اللقب

 دكتوراه  : الشهادة

 العراق  –النجف االشرف  –الكلية التقنية االدارية/ كوفة  –جامعة الفرات االوسط التقنية : العمل عنوان

 ال يوجد  :العمل هاتف

 07801128041 :الموبايل

 Asmaa.Mahdi@atu.edu.iq       عيالجام   االلكتروني البريد

 :العلمية الشهادات

 التاريخ  الكلية  الجامعة  العلمية  الدرجة

 1986 االدارة واالقتصاد  بغداد  البكالوريوس 

 1992 االدارة واالقتصاد  بغداد  الماجستير

 2004 االدارة واالقتصاد  المستنصرية  الدكتوراه 

  

  :االداري صباالمن

 الى  – من الفترة المنصب  العمل  مكان

 رئيس قسم المحاسبة  المعهد التقني بابل 
 1998ـــ 1995

 رئيس قسم المحاسبة  كوفة  –الكلية التقنية اإلدارية 
 2017ـــ  2013

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا  كوفة  –الكلية التقنية اإلدارية 
 ـــ ولحداالن  2020

 

mailto:Asmaa.Mahdi@atu.edu.iq


ي الموقع االلكترون    

 
 

 

 :بها درست   التي الجامعات
 

 الى  – من الفترة الكلية  المعهد/ الجامعة 

 2010 -1987 المعهد التقني بابل  هيئة التعليم التقني 

 1998 -1996 كلية االدارة واالقتصاد  جامعة الكوفة 

 2005كورس صيفي  قسم المحاسبة  عمان –جامعة االسراء الخاصة 

 لحد اآلن 2011 الكلية التقنية االدارية/ كوفة  جامعة الفرات االوسط التقنية 

 

 

 :درستها التي الكورسات
 

 السنة  الموضوع  القسم 

 1998 -1992 محاسبة تكاليف  المحاسبة 

 1998 -1995 محاسبة متوسطة  المحاسبة 

 2009 -2003 محاسبة متوسطة  المحاسبة 

 2005 نظرية محاسبية  المحاسبة 

 2005 محاسبة متقدمة  المحاسبة 

 2014 -2012 محاسبة متقدمة  المعهد العربي

 2013 -2012 مبادئ محاسبة  تقنيات المحاسبة 

 لحد اآلن 2012 محاسبة متوسطة  تقنيات المحاسبة 

 لحد اآلن 2014 محاسبة متقدمة  تقنيات المحاسبة 

 لحد اآلن 2014 نظم معلومات محاسبية  ماجستير تقنيات مالية ومحاسبية 

 2016 -2014 محاسبة تكاليف  ماجستير تقنيات مالية ومحاسبية 

 لحد اآلن 2017 محاسبة مالية  ماجستير تقنيات مالية ومحاسبية 



ي الموقع االلكترون    

 
  

 :عليها  اشرفت التي الرسائل

 السنة  القسم  عنوان الرسالة 

دور التكاليف على أساس األنشطة في إعداد الموازنة التشغيلية  

 للمصروفات في القطاع الصحي الحكومي

 2016 ماجستير تقنيات مالية ومحاسبية  ( بحث تطبيقي في دائرة صحة محافظة ذي قار)

االفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية على وفق 

 معايير المحاسبة الدولية 

( يق في عينة من الشركات الصناعية العراقيةتطب   2017 ماجستير تقنيات مالية ومحاسبية  (

دور تقنية التكاليف على أساس النشاط في تطبيق بطاقة العالمات  

 المتوازنة 

 2017 ماجستير تقنيات مالية ومحاسبية  (دراسة تطبيقية في معمل سمنت الكوفة )

رقابة الجودة في البيئة العراقية… دراسة مقارنة بين معيار التدقيق  

( ومعيار التدقيق الدولي7المحلي )  (220) 

  بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية االتحادي وعينة من مكاتب

   التدقيق المحلية
 2017 المعهد العربي
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 :بها شاركت التي المؤتمرات
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 نوع

 المشاركة

المؤتمر العلمي التخصصي الثالث: القطاع المالي بين تحديات  

 الحاضر وآفاق المستقبل 
 القاء بحث  الكلية التقنية االدارية بغداد  2016

 الكلية التقنية االدارية بغداد  2017 المؤتمر العلمي االول للبحوث االدارية لطلبة الصفوف المنتهية 
عضو لجنة  

 علمية 
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 :العلمية النشاطات
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برنامج اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب التقني والمهني        -1

 1 –في العراق 

برنامج اعتماد وضمان جودة التعليم والتدريب التقني والمهني        -2

 2 –في العراق 

 مدرب في دورة المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية       -3

  

  

نقابة المحاسبين  –دقيق الدولية دورة تدريب مدربين لمعايير الت       -1

 العراقيين )عمان(

مدرب في دورة معايير المحاسبة واالبالغ المالي الدولية         -2

 حلة ( –)المعهد التقني بابل 

دورة تدريب المدربين في كيفية البدء وتحسين االعمال        -3

 بغداد( –)العراق 

 يل االصغر )عمان(دورة تدريب المدربين لمؤسسات التمو       -4

مدرب برنامج تطوير القدرات الوطنية لوزارة البلديات         -5

 واالشغال العامة )مركز التدريب في النجف االشرف( 

 دورة الذكاء االستراتيجي واتخاذ القرار )القاهرة(        -6
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  -المركز الدولي للتدريب )تورينو –الصغيرة والمتوسطة  للمؤسسات

 .ايطاليا(
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 تركيا( –)انطاليا 
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االستدامة التشغيلية والمالية في ظل مفهوم الرسالة االجتماعية للمنظمات غير الهادفة للربح دراسة تحليلية   

 وتطبيقية للمعيار المحاسبي الدولي 
2013 

دور المعلومات المحاسبية التحليلية في تأييد الموازنة دراسة تطبيقية وتحليلية باستخدام مبادرة الموازنة 

 المفتوحة للموازنة العامة لمحافظة بابل 
2014 

 2017 دور شفافية المعلومات المحاسبية في االصالح المالي الحكومي

  –متطلبات القياس واالفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير المالية في ظل معايير المحاسبة الدولية 

 دراسة ميدانية في عينة من الشركات الصناعية العراقية 
2017 

بحث    –تطبيقات المحاسبة على أساس األنشطة في أعداد الموازنات التشغيلية في القطاع الصحي الحكومي 

 في دائرة صحة محافظة ذي قار تطبيقي
2018 

دراسة تطبيقية في   –دور التكامل بين بطاقة االداء المتوازن واسلوب التكاليف على النشاط في تقويم االداء 

 معمل اسمنت الكوفة 
2018 

 2018 دور ادوات ادارة التكلفة في تسعير المنتجات الحكومية 

Role of Integrating ABC and VCA Through The Use of Supply Chain 

Management in Improving Potable Water Tariff in Iraq 
2019 
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 العربية

 االنكليزية معتدل

 


