
 

 

 سيرة ذاتية
 (C.V) 

 Dr. Abdulhadi S.Saleh Name  د. عبد الهادي سلمان صالح االسم

 Contact Address معلومات االتصال

 Mobile phone 07801141129 07801141129 الهاتف

 abdlhadisaleh@yahoo.com abdlhadisaleh@yahoo.com E – Mail البريد االلكتروني

 ThiQar City الناصرية المدينة

 Al-Sharqyah District الشرقية الحي 

 Personal information البيانات الشخصية

 Iraqi Nationality عراقية الجنسية

 Married Social status متزوج الحالة االجتماعية

 Qualification المؤهل العلمي

  PhD in Accounting دكتوراه محاسبة

 Training   Courses الدورات التدريبية

       المحاسبة الدولية مندورة تدريبية بعنوان معايير  -

االتحاد الدولي   15/10/2005لغاية  2005/ 9/ 15

للمحاسبين بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين  

 الناصرية / العراق . –العراقية 

   دورة إعداد مدربين بعنوان معايير التدقيق الدولية من -

 األردن  . –االتحاد الدولي للمحاسبين عمان  6/2006/ 1-8
 

- Training course on international accounting standards 

from 15/9/2005 till 15/10/2005 International Federation 

of Accountants in cooperation with the Iraqi 

Accountants and Auditors Association - Nasiriyah / Iraq. 

- Preparation of trainers course entitled International 

Auditing Standards from 1-8 / 6/2006 International 

Federation of Accountants Amman - Jordan. 

 Present position الخبرات العملية

 7/ 24لغاية  1992/ 22/9المعهد التقني في الناصرية من  -

. تدريسي في قسم المحاسبة ، مقرر قسم المحاسبة من  1999/

، رئيس قسم المحاسبة من أيلول  1997لغاية أيلول  4/9/1993

 . 1999/  7/ 24لغاية  1997

 28/9/1995لغاية  15/6/1995المعهد التقني في الناصرية من  -

 مشرف على وحدة الرقابة والتدقيق .

 10/8/1996لغاية  25/6/1996المعهد التقني في الناصرية من  -

 مشرف على الوحدة المالية.

 20/6/2000لغاية  21/9/1999مستشفى الوالدة في الناصرية من  -

اإلشراف على بداية تطبيق النظام المحاسبي الموحد وإعداد الحسابات 

 الختامية والميزانية العامة .

 6/9/2000كلية اإلدارة واالقتصاد من  –جامعة مصراتة  –ليبيا  -

 تدريسي في قسم المحاسبة . 15/8/2004لغاية 

لغاية  27/12/2005المعهد التقني في الناصرية  من  -

س قسم التصميم والخياطة ) تقنيات صناعة رئي 17/10/2006

 المالبس (.

 7/12/2008لغاية  18/10/2006المعهد التقني في الناصرية  من  -

 رئيس قسم المحاسبة  .

 10/9/2013لغاية  1/3/2013المعهد التقني في الناصرية  من  -

 مقرر قسم المحاسبة .

/  10/ 16ولغاية  10/9/2013المعهد التقني في الناصرية  من  -

 معاون العميد للشؤون اإلدارية والمالية. 2014

معاون العميد للشؤون  2014 /10 /16الكلية التقنية / ذي قار من  -

     اإلدارية والمالية .             

 2018 /10/4  الكلية التقنية / ذي قار رئيس قسم تقنيات المحاسبة -

 ولحد أالن.
 

- Technical Institute in Nasiriyah from 22/9/1992 until 

24/7/1999. Teaching Assistant, Accounting Department, 

Accounting Department, September 4, 1993 until 

September 1997, Head of Accounting Department from 

September 1997 to 24 July 1999. 

- Technical Institute in Nasiriyah from 15/6/1995 to 

28/9/1995 Supervisor of the Control and Auditing Unit. 

- Technical Institute in Nasiriya from 25/6/1996 until 

10/8/1996 Supervisor of the financial unit. 

- The maternity hospital in Nasiriyah from 21/9/1999 

until 20/6/2000 Supervising the beginning of the 

application of the unified accounting system and 

preparing the final accounts and the general budget. 

- Libya - Misrata University - Faculty of Management 

and Economics from 6/9/2000 until 15/8/2004 teaching in 

the accounting department. 

- Technical Institute in Nasiriyah from 27/12/2005 to 

17/10/2006 Head of Design and Tailoring (Clothing 

Industry). 

- Technical Institute in Nasiriyah from 18/10/2006 to 

7/12/2008 Head of Accounting Department. 

- Technical Institute in Nasiriyah from 1/3/2013 until 

10/9/2013. 

- Technical Institute in Nasiriyah from 10/9/2013 till 

16/10/2014 Assistant Dean for Administrative and 

Financial Affairs. 

-  ThiQar Technical College - 16/10/2014 Assistant Dean 

for Administrative and Financial Affairs. 

- ThiQar Technical College - Head of Accounting 

Technology Department 10/4/2018 till now. 


