
 السيرة الذاتية

 

 ثائر سعدون محمد رويشد  االسم الرباعي : -

 9/2/4991 : الميالدتاريخ  -

 03/6/2340 تاريخ الحصول عليها :   ماجستير                             الشهادة : -

 مالية وائتمان  التخصص الدقيق :                    : مالية ومصرفية التخصص العام -

 03/6/2340 تاريخ الحصول عليه :                 مدرس مساعد    اللقب العلمي : -

 سنة 44 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 ال يوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 thaer_sadoon@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 التقنية االدارية / بغدادالكلية  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 جمعة بلغورود التكنولوجيا الحكومية/ روسيا االتحادية الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 ال يوجد الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 السياسة االئتمانية لبنوك التجارية انموذج البنوك التجارية لالتحاد الروسي. عنوان رسالة الماجستير : -

 ال يوجد  رسالة الدكتوراه :عنوان  -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2343 - 2332 رئاسة الجامعة / قسم الشؤون المالية مسؤول شعبة الصرف  4

 4/44/2340–4/9/2340 المالية الشؤون قسم/  الجامعة رئاسة محاسبة الجامعة 2

 4/1/2342ــ 4/6/2341 المالية الشؤون قسم/  الجامعة رئاسة المالية قسم الشؤونون مديرامع 

 

 

 

 

 

 



 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

  2342-2341 كلية بالد الرافدين الجامعة  4

  2342 -2346  المعهد التقني / بعقوبة 2

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2342 -2341 المحاسبة المتوسطة + االدارة المحاسبة بالد الرافدين الجامعة  4

 2342 -2341 المحاسبة الدولية المحاسبة  الجامعة الرافدين بالد   2

 2342 - 2346 المالية العامة القانون + المحاسبة الجامعة الرافدين بالد  0

 2342 - 2346 مبادئ المحاسبة تقنيات ادارة المواد المعهد التقني/بعقوبة التقنية الوسطى 1

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسية

 2339 وتدريبحضور الجامعة التكنولوجيا / بغداد دورة االخطاء المحاسبية 4

دورة البرنامج الحكومي االلكتروني  2
 الموحد لوزارة المالية العراقية

 2339 حضور وتدريب جامعة كركوك 

 2346 مشاركة مركز افاق االبداع/ بغداد totدورة اعداد المدربين   0

 2346 مشاركة مركز افاق االبداع / بغداد الدراسيورشة مهارات التحفيز  1

االدارة واالقتصاد /جامعة  وشة االنماط الشخصية 2
 ديالى

 2342 محاضر

كلية بالد الرافدين الجامعة /  مؤتمر 6
 ديالى

 2342 بحث

 

 

 

 

 

 



  :( التي قام بالنشر فيها impact factorsالمجالت العالمية ومجلت ) -

العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

 نشر فيه

 السنة 

رماح للبحوث والدراسات  

متخصصة في االقتصاد 

 والعلوم االدارية

واقع االسثمار االجنبي المباشر  االردن 

 2330في العراق بعد عام 

46 2342 

 

نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع  الجهة المانحة 

 او النشاط

 السنة 

4      

2      

 

 

 

 : اللغات التي يجيدها 

 اللغة االم : العربية  -

 اللغات االجنبية:  - 

 اللغة االنكليزية  -4

 اللغة الروسية  -0

 


