
 

  لقاء شاكر عبود الاسم:

 11/10/1979 :الميلادتاريخ 

 yousif2007@yahoo.com  : البريد الالكتروني

 تدريسية الوظيفة:

 مدرس :اللقب العلمي

 

 2004كلية الادارة والاقتصاد  /المستنصريةجامعة ال –بكالوريوس ال -

 2010كلية الادارة والاقتصاد  /المستنصريةجامعة ال -الماجستير  -

 اقتصاد -التخصص العام -

 اقتصاد -التخصص الدقيق -

 

 لغاية ألان  -2011 قسم المحاسبة   /كلية مدينة العلم الجامعةفي تدريسية  -

 2015-2014 كلية مدينة العلم الجامعة /المحاسبة مقررة قسم -

 

 حقوق إنسان -محاسبة ضريبية -أدارة أعمال تسويق وتجارة الكترونية -اقتصاد 

 

كلية مدينة  /(2011-2007دور الاستثمار في نمو الناتج الإجمالي في العراق للفترة )  -

 1العدد  6المجلد , 2014 العلم الجامعة



 6المجلد , 2015  كلية مدينة العلم الجامعة /العربيالصناعات الإبداعية في الوطن  -

 2العدد 

 لا يوجد -

 

 لا يوجد -

 

 حضور, 2012 منتجع العبسلي-الكاظمية -بغداد /من اجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة -

 حضور, 2014 وزارة التعليم العالي /الاداء ورشة عمل / نظام تقييم -

 حضور, 2015 وزارة التعليم العالي /ورشة عمل / نظام تقييم الاداء -

 حضور,  2015 كلية مدينة العلم/قسم البرمجيات /ورشة عمل / الحكومة الالكترونية -

 محاضر,  2015-2014كلية مدينة العلم الجامعة /ورشة عمل / الاستمارات الالكترونية -

 محاضر ,كلية مدينة العلم الجامعة /ة عمل / ترميز الاجهزة المختبريةورش -

 

 2012 كلية مدينة العلم الجامعة /كتاب شكر  -

 2015 كلية مدينة العلم الجامعة  /كتاب شكر  -

 

 اللجنة الامتحانية الفرعية في قسم المحاسبة عضو  -

 لجنة الإشراف التربوي في قسم المحاسبة عضو   -

 عضو لجنة مراجعة الكتب المنهجية  -

كلية مدينة العلم  –قسم المحاسبة  /المرحلة الرابعة /عضو لجنة تنسيق بحوث التخرج  -

 الجامعة 



 عضو لجنة ممثلي الأقسام لموقع الكلية الالكتروني -

 2014 جامعة بغداد  –مركز الحاسبة الالكترونية  شهادة مشاركة للترقيات العلمية  -

 الاشراف على بحوث الطلبة ادناه: -

  المحاسبةقسم  /فعالية قانون الاستثمار الصناعي في تشجيع الاستثمار في العراق -

2015 

قسم   /استخدام تكنولوجيا المعلومات للتقليل من التهرب الضريبي في ضريبة العراق -

 2015  المحاسبة

 2015 المحاسبةقسم   /الضريبية في ضريبة العقار دراسة حالةالنفقات  -

 المحاسبةقسم  /الضريبة على الرواتب والأجور وأثرها في عملية التنمية الاقتصادية -

2015 

 

 العربية -

 

 


