
 نموذج السيرة الذاتية المطلوب

 

 

 باللغة العربية البيانات الشخصية

 عبداألمير زامل لطيف الفرحاني االسم الثالثي واللقب:

 , الديوانية / عفك 1/7/1969 تاريخ التولد , ومسقط الرأس :

 19رقم الدار  29زقاق  505الديوانية / حي النهضة محلة عنوان السكن الكامل : 

 Abdzamil8783@gmail.com  البريد االلكتروني :       08703782172 :   رقم الموبايل

 

 التعليم / المؤهالت العلمية 

 تأريخ الحصول عليها الكلية والجامعة المانحة التخصص الشهادات الحاصل عليها

 2003 جامعة القادسية –األدارة واألقتصاد  محاسبة بكالوريوس

الدبلوم العالي المعادل 
 تيرللماجس

 الدراسات المالية
 المحاسبيةالمعهد العالي للدراسات 

 جامعة بغداد – الماليةو
2015 

 

 معلومات وظيفية 

 تاريخ المباشرة في الوظيفة الحالية تأريخ اول تعيين كمالك دائم
عدد سنوات الخدمة في الوزارات 

 األخرى ان وجدت

 سنة ) وزارة الصناعة( 16 15/6/2006 15/6/2006

 

 االنتساب جهة 

 الهندسة  الكلية: القادسية  الجامعة :

 2015ايلول  تأريخ االنتساب: الكيمياوي  :القسم

 

 المناصب 

 تاريخ الحصول عليه المناصب ان وجدت او العناوين الوظيفية الحاصل عليها

  

 

 األلقاب العلمية 

 تاريخ الحصول عليها األلقاب العلمية الحاصل عليها

 5/4/2015 مدرس مساعد

 7/4/2019 مدرس 

 

 التشكرات واللجان

 اللجان المشارك بها )عدد( التشكرات الحاصل عليها )عدد(

 4 دائمية : 4 من القسم :

 6  غير دائمية 5 من الكلية :

  7 من الجامعة:

 2من الوزارة:

 1 جهات اخر:

ال

 صورة الشخصية



 

 لفات والترجمة ؤالم

 ترجمةتاريخ التاليف او ال اسم المؤلف او المترجم

  

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركات العلمية 

 مكان انعقادها تاريخها اسم الندوة او المؤتمر او المشاركة 

   

 

 روابط المواقع البحثية

 الرابط الموقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ks2zDJ8AAAAJ   

Research gate https://www.researchgate.net 

 qu.edu.iq/staff/abdzamil مواقع التدريسيين

  أخرى ان وجدت

 

 الدورات

 تاريخ الدورة مكانها اسم الدورة

 12/10/2015 جامعة القادسية التأهيل التربوي دورة 

 21/1/2016 جامعة القادسية دورة التقنيات التعليمية

دورة سالمة اللغة العربية السادسة 
 عشر

 12/11/2017 جامعة القادسية

السادسة  دورة التأهيل التربوي 

 والسبعون
 5/2/2019 القادسية جامعة

قواعد  – دورة سالمة اللغة العربية
 بة العددكتا

 6/2/2019 كلية الهندسة

   

 

 استخدام برامج الحاسوب

 نسبة اجادة استخدامه % اسم البرنامج

Microsoft office 70% 

  

  

 

 اللغات 

 % نسبة اجادة اللغة اسم اللغة ت

   

   

 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ks2zDJ8AAAAJ
https://www.researchgate.net/


 المواد التي أقوم بتدريسها 

عدد  اسم المادة للستس
الساعات 
 اسبوعيا

 القسم المرحلة

 الكيمياوي الثانية 3 قتصاديات هندسيةا 1

 الكيمياوي الثانية SPSS 4باستخدام  االحصاء  2

 الكيمياوي الثانية 2 مختبرات الهندسة الكيمياوية 3

 المواد االولى 1 االحصاء 4

 

 البحوث المنشورة 

 رابط البحث التاريخ العدد المجلد اسم المجلة

مجلة 
دراسات 
محاسبية 

 ومالية

الثاني 
 عشر

41 2017 www.pgiats.uobaghdad.edu.iq 

International 
Journal of 

Supply Chain 
Managemen 

 2019 1 الثامن
http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2539 

 وران في نفس العددن منشابحث

International 
Journal of 

Supply Chain 
Managemen 

 http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2539 2019 1 الثامن

مجلة المثنى للعلوم  
االدارية 

 ةاالقتصاديو
 https://issuu.com/muthjaes/docs/b225485869d9c1 2019 1 التاسع

     

 

 

Personal data in English 

Triple name and surname: Abdalameer Zamil Latif Alfavhani 

Date of birth, and Headquarter: 1/7/1969 . Diwaniya - Afak 

Civil Status ID Number:                                             Issuer: 

Full housing address: Diwaniya – Hay Alnahd- locality 505  alley 29 House number 19 

Mobile Number:                                                        Email: 

 

Education / Educational qualifications 

Date 
obtained 

College and Donor University Specialization Degrees 

2003 Management and Economics - 
University of Qadisiyah 

Accounting BSc. 

2015 Post Graduate Institute for 
Accounting and Financial Studies- 
University of Baghdad 

Financial Studies MSc. 

    

    

    

 

 

 

http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2539
http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJSCM/article/view/2539
https://issuu.com/muthjaes/docs/b225485869d9c1


Functional information 

Number of years of service 
in other ministries, if any 

The date of commencement of 
the current job 

The date of the first 
appointment as permanent 
owner 

 16 years (The Ministry of 
Industry) 

15/6/2006 15/6/2006 

 

 

Affiliation 

the college: Engineering the University : AL Qadisiya 

Date of Affiliation: September 2015 Department: Chemical 

 

 

 

 

Positions 

Positions, if any, or titles obtained received date 

  
 

Scientific titles 

Scientific titles obtained Date obtained 

Assistant teacher 5/4/2015 

lecturer 7/4/2020 

  

  
 

Thanks and commissions 

Thanks and commissions Co-committees (number) 

From the scientific department:     2 Durable:       4 

From College:      5 Non-permanent        6 

from the University:     4  

From the Ministry: 

Other sources:        1 
 

Literature and Translation 

Name of author or translator Date of compilation or translation 

  

 

Conferences, scientific seminars and scientific participations 

Name of seminar, conference 
or participation 

Its history Place 

   



   

   
 

 

 

 

The materials I teach 

sequence Subject Name Number of 
hours per 

week 

Stage Section 

1 Economics 3 second Chemical 

2 Statistics by using spss 4 second Chemical 

3 Chemical Engineering 
Laboratories 

2 second Chemica 

4 Statistics 1 first Materials 

 

Links to research sites 

web Link 

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ks2zDJ8AAAAJ   

Research gate https://www.researchgate.net 

Teaching sites qu.edu.iq/staff/abdzamil 

Other if any  

 

Courses 

Course Name Place The date of the session 
Educational qualification course Al-Qadisiya Unversity 12/10/2015 

Educational techniques course Al-Qadisiya Unversity 21/1/2016 

Arabic Language Safety Course Al-Qadisiya Unversity 12/11/2017 

The seventy-sixth educational 

qualification course 
Al-Qadisiya Unversity 5/2/2019 

Arabic Language Safety Course - 

Rules for writing the number 
College of Engineering 6/2/2019 

 

Use of computer programs 

Program name Usage rate% 

Microsoft office   70% 

 

Languages 

sequence The name of the language Language proficiency rate% 

   

   

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ks2zDJ8AAAAJ
https://www.researchgate.net/


 

Research published 

The name of the 
magazine 

Volume 
the 

number 
Date Search Link 

Journal of 
Accounting and 

Financial Studies 
12 41 2017 www.pgiats.uobaghdad.edu.iq 

International 
Journal of Supply 

Chain Managemen 
8 1 2019 

http://ojs.excelingtech.co.uk/index.php/IJS
CM/article/view/2539 

International 
Journal of Supply 

Chain Managemen 
8 1 2019  

Al-Muthanna 
Journal of 

Administrative and 
Economic Sciences 

9 1 2019 
https://issuu.com/muthjaes/docs/b225485869d9

c1 

 

https://issuu.com/muthjaes/docs/b225485869d9c1
https://issuu.com/muthjaes/docs/b225485869d9c1

