السيرة الذاتية
معلومات شخصية :
االسم الثالثي:

وعد هادي عبد الحساني

تاريخ الميالد :

1985

مكان الميالد:

المثنى – الرميثة

الحالة العائلية:

متزوج

الجنسية:

عراقي

الديانة:

مسلم

رقم الهاتف

07817201810

البريد االلكتروني Waadabd24@yahoo.com
التعليم:
الجامعة

الشهادة العلمية

جامعة المثنى  /كلية االدارة واالقتصاد

دكتوراه

المدينة  /الدولة
جامعة بغداد -
العراق

االختصاص

تاريخ التخرج

محاسب قانوني

2017-2016

المناصب الوظيفية :
المنصب الوظيفي

مكان العمل

التاريخ

مسؤول شعبة الموازنة

رئاسة جامعة المثنى /الشؤون المالية

2011-2009

مسؤول شعبة التدقيق المخزني

رئاسة جامعة المثنى /قسم الرقابة والتدقيق الداخلي

2017-2016

رئيس قسم المحاسبة

جامعة المثنى  /كلية االدارة واالقتصاد
مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية /جامعة المثنى/كلية
االدارة واالقتصاد

2017

مدير تحرير
عدد البحوث المنشورة والكتب المؤلفة :

 البحوث املنشورة عدد  20 :حبث يف جمالت متعددة . الكتب املؤلفة عدد ( 2حماسبة الوحدات غري الرحبية  ،النظرية احملاسبية).الدورات و الورشات :

 عد الدورات والورش المشترك بها كمحاضر 4 -عدد الدورات والورش المشترك بها كمشترك 5

2019-2017

C.V
personal information :
Full Name :

Waad Hadi Abdul Hassani

Date of Birth :

place of birth:

Al Muthanna - Al Rumaitha

Family status:

Nationality:

Iraqi

Religion:

E-mail

Waadabd24@yahoo.com

Telephone
number

1985
Married
Muslim
07817201810

Education :
University
Degree City
University of Muthanna
Faculty of Management
and Economics
PhD

State
University
of Baghdad
- Iraq

Jurisdiction Graduation Date
Legal
Accountant

2016-2017

Positions:
job position
Budget Division Officer

Official Audit Division Store
Head of Accounting
Department

Editing Manager

Workplace
Presidency of Muthanna
University / Finance
Presidency of the University of
Muthanna / Department of
Control and Internal Audit
University of Muthanna / Faculty
of Management and Economics
Al - Muthanna Journal of
Administrative and Economic
Sciences / Al - Muthanna
University / Faculty of
Management and Economics

Number of published papers and books:
- Publications number: 20 Search in multiple magazines

- Books No. 2 (accounting of non-profit units, accounting theory).
Courses:

- Counting courses and workshops as a lecturer 4.

- Number of courses and workshops as a participant 5.

History
2011-2009
2017-2016
2017

2019-2017

