
 
 

ي الموقع االلكترون  

  

 

 السيرة الذاتية للدكتورة امل عبد الحسين كحيط  

 االسم : أمل عبدالحسين كحيط

1968/  5/ 20تاريخ الميالد:  

 الديانة : مسلمة 

 الحالة االجتماعية : متزوجة

2عدد االطفال :   

كلفة واداريةالتخصص : محاسبة   

 الوظيفة : التدريس

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد 

 مكان العمل: الكلية التقنية االدارية كوفه 

07711265439الموبايل:   

 amal.Abdulhussain@atu.edu.iq:     البريد االلكتروني

 أوال: الشهادات العلمية •

 الشهادات العلمية  الجامعة الكلية  السنة 

1990 
كلية التجارة واالقتصاد والعلوم  

 السياسية
 البكالوريوس  جامعة الكويت 

 الماجستير  جامعة البصرة كلية االدارة واالقتصاد 1996

 الدكتوراه جامعة البصرة كلية االداة واالقتصاد 2007
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ي الموقع االلكترون  

 ثانيا: المناصب التي تقلدها  

 

 ت المنصب مكان العمل الفترة

بصرة  -المعهد التقني 1997-2006  1 مقرر قسم المحاسبة 

 2 رئيس قسم تقنيات االعمال  الكلية التقنية االدارية كوفه  2014-2015

 3 رئيس قسم تقنيات المحاسبة الكلية التقنية االدارية كوفه  2019

 ثالثا: التدريس  •

 ت الجامعة (الكلية/ المعهد) الفترة

 1 الجامعة التقنية الجنوبية المعهد التقني البصرة 2006 -1997

 2 جامعة الفرات االوسط المعهد التقني نجف  2008 -2006

 3 جامعة الفرات االوسط الكلية التقنية االدارية كوفه  الى االن  – 2008

  

 المواد التي تم تدريسها  •

 ت القسم المادة الدراسية  الفترة

1997- 2006 

   محاسبة التكاليف

  

 أدارة تأمين

 اقتصاد 

 المحاسبة

1  

  

  

 2 المحاسبة محاسبة مخزنية  2006-2008

 الى االن -2008

  محاسبة حكومية

  

 محاسبة تكاليف 

 محاسبة ادارية 

 قراءات مالية ومحاسبية 

 3 تقنيات المحاسبة 



 
 

ي الموقع االلكترون  

   

 خامسا: الرسائل التي تم االشراف •

 ت عنوان الرسالة  القسم السنة 

 تقنيات المحاسبة  2015
دور المقارنة المرجعية في تقييم اداء المصارف  

 وفق اتفاقية باسل
1 

 تقنيات المحاسبة  2018
دور ادوات ادارة التكلفة في تخطيط موارد  

 المشروع
2 

 تقنيات المحاسبة  2019

استعمال مدخل التكاليف على اساس النشاط المرتكز  

على االداء في تحسين كفاءة استخدام موارد  

 المستشفيات الحكومية في العراق

3 

 تقنيات المحاسبة  2019

استعمال تقنيات التكلفة االستراتيجية في قياس 

لكفاءة االنتاجية وتقييم االداء في المدارس  ا

 الحكومية

4 

  

 سادسا: المؤتمرات المشارك بها  •

 ت عنوان المؤتمر السنة  المكان نوع المشاركة 

 2019 العراق كربالء  مشارك
الدولة المدنية من منظور  

 اسالمي
1 

  

 سابعا: مشاريع البحوث في حقل التخصص الموجهة لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  •

 عنوان البحث مكان النشر السنة 

 العراق النجف  2016

مدى مالئمة مناهج التعليم المحاسبي في 

العراق مع معايير التعليم المحاسبي 

 الدولية 

 


