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 curriculum vitaeالسيرة الذاتية   
 الشخصية البيانات .1

 الكامل االسم طارق حاتم راهي حمادي الربيعي

 تاريخ الميالد 17/11/1969

 لعملا /مكان العنوان معهد التقني/ الرميثةلسماوة/ منسب الى الا –التقنية/ المعهد التقني جامعة الفرات االوسط 

 الحالي  المنصب مدرس مساعد /تدريسي في قسم المحاسبة

 الهاتف المحمول 07802704581

tariqhatim3@gmail.com البريد اإللكتروني 

 

 

 

 العلمية المؤهالت .2

 سنة التخرج المكان/البلد التخصص -المجال اسم الجامعة المؤهل

 1990/1991 النجف / العراق ةمحاسب المعهد التقني / النجف دبلوم
 2008/2009 الديوانية/ العراق محاسبة اإلدارة واالقتصاد / جامعة القادسية بكالوريوس

 2013/2014 النجف / العراق محاسبة اإلدارة واالقتصاد / جامعة الكوفة ماجستير
  بغداد / العراق 2020/  2019/ جامعة بغداد  قسم المحاسبة /طالب دكتوراه / اإلدارة واالقتصاد

 

 

 

 االدارية الخبرة .3

 لى تاريخ (إ –) من تاريخ  الوظائف والمناصب التي عمل بها ت

 2019/  2018 رئيس قسم تقنيات المحاسبة / المعهد التقني الرميثة 1
 

 

 

 البحثية االهتمامات مجاالت .4

 محاسبة مالية
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 مؤتمر( -مجلة– كتاب) المنشورة والبحوث والمؤلفات العلمية النشاطات .5

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث

رها في تأثيو تقويم الموارد غير المنظورة محاسبيا واإلفصاح عنها للشركات العراقية 
 2013 الكلية اإلسالمية الجامعة / النجف العوائد المحاسبية 

نمية للت ولوية العوامل المؤثرة في التدقيق على البعد االجتماعيتحديد وترتيب أ
 المستدامة 

المؤتمر الدولي الرابع/ الجامعة 
 2018 التقنية الجنوبية

Reasons for Low Tax Revenues in Support of the State 
Budget and 
Ways to Improve them -Analytical Study in Iraq 

International Journal of 
Innovation, Creativity 
and Change 

1/4/2019 

“The effect of Ownership Structure on accounting conservatism for 
companies listed on the Iraq Stock Exchange 

PalArch's Journal of 
Archaeology of 
Egypt/ Egyptology,  
Volume17, 2020 

2020 

 العلمية اللجان .6

 ت جنة العلميةالل

 1   2017لجنة الجرد السنوي         

 2  2017لجنة االمتحانات             

 3 2018مقرر جلسة بحوث المحاسبة في المؤتمر العلمي الثاني لجامعة الفرات األوسط التقنية / 

 4 رئاسة وعضوية كافة اللجان العلمية لقسم تقنيات المحاسبة

 5 شة مشاريع بحوث الطلبة رئاسة و عضوية لجان مناق

 6 2019لجنة تطبيق نظام المقررات     

 

 

 

 

 التدريسي النشاط .7

 اسم المادة اسم الجامعة
 

 ت

 1 مبادئ محاسبة  المعهد التقني السماوة 

 2 محاسبة شركات لمعهد التقني الرميثةا -المعهد التقني السماوة  

 3 مبادئ اإلدارة المعهد التقني الرميثة

 4 قراءات محاسبية عهد التقني السماوةالم

 

 

 

 

 

 والمهنية العلمية الجمعيات في العضوية .8

 1 نالعراقيي نعضو نقابة االكاديميي

  

 


