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 االسى انعُسُح انسَاَح ذارَد انًُالز يكاٌ انًُالز

 ػهٍ لاسى حسٍ انؼثُسٌ ػرالُح يسهى 20.06.1980  تغساز

حٍ  – انكرخ –تغساز  هاذف انعىال 844-591- 07815

 alialobaidi_acc@yahoo.com انؼُىاٌ انعايؼح

alialobidi633@gmail.com 
 انثرَس

 االنكرروٍَ

 وزارج انرؼهُى انؼانٍ وانثحس انؼهًٍ

انُهرٍَ ظايؼح  

لسى انرلاتح  –كهُح الرصازَاخ االػًال 

 انًحاسثُح وانًانُح

 

 يكاٌ انؼًم

 

 

 

 

 انىظُفح ذسرَسٍ ظايؼٍ

ٍذارَد انرؼُُ 28.10.2008  

 انهمة انؼهًٍ يسرش

 

 

 2 . انًؤهالخ انؼهًُح وانشهازاخ انحاصم ػهُها :

زرظح انثكانىرَىش 

 انًؼهس \انعايؼح  انرمسَر اذارَره انًــــؤهـــــم و
 \انكهُح 

 انًركس 
 انررصص

 شهازج انثكانىرَىش .1
2002 - 

2003 

ظُس 

 ػانٍ
 ظايؼح تغساز

كهُح االزارج 

 وااللرصاز
 يحاسثح

 ًحاسثح انًرسَُحاشر اسررساو ذطثُماخ انحاسىب فٍ ان تحس انرررض ػُىاٌ 

 ز. اًٍَ تشُر َىسف اسى انًشرف 

 

 زرظح انًاظسرُر : 

 انًؼهس \انعايؼح  انرمسَر اذارَره انًــــؤهـــــم و
 \انكهُح 

 انًركس 
 انررصص

 السيزة الذاتية

mailto:Alialobaidi_acc@yahoo.com
mailto:alialobidi633@gmail.com
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 ًاظسرُرشهازج ان 2 .
2007-

2008 
 ظايؼح تغساز ظُس ظسا  

كهُح االزارج 

 لرصازواال
 يانُحيحاسثح 

 انرحهُم االسرراذُعٍ نهسذم انرشغُهٍ رسانح انًاظسرُرػُىاٌ  

 َصُف ظاسى انعثىرٌز.  اسى انًشرف  

زرظح انسكرىراِ :  

 انًؼهس \انعايؼح  انرمسَر اذارَره انًــــؤهـــــم و
 \انكهُح 

 انًركس 
 انررصص

 سكرىراِشهازج ان .3 
2016 -

2017 
 ظُس ظسا  

ا ظايؼح روسُ

االلرصازَح 

 )تهُراَىفا(

كهُح االزارج 

 وااللرصاز

ًؼهىياخ انَظى 

 ًحاسثُحان

 اػرًاز ازواخ يُهعُح فٍ صُاغح انًؼهىياخ انًحاسثُح نهُظى انًحاسثُح انىطُُح اطروحح انسكرىراِػُىاٌ  

 َاذانُا فُكرىروفُا سافُُاز.  اسى انًشرف 

                 : شهازاخ اذري  

 انررصص انًركس  \انكهُح  انًؼهس \انعايؼح  انرمسَر اذارَره ــــمانًــــؤهـ و

 4. 
كفاءج نهغح االظُثُح شهازج ان

 انحُح
2002 

اظرُاز 

 االيرحاٌ
 انهغح االَكهُسَح نهغاخكهُح ا ظايؼح تغساز

 

 3 . انًهاراخ وانهغاخ :

 انًهاراخ َىػُح انًهارج

 واالَررَد) انكًثُىذر(  انحاسة اِنٍ ذمُُح انًكاذة    

 انهغاخ

 انكراتح انمراءج انرحسز انهغح

 انؼرتُح

 )انهغح االو(  
 يًراز يًراز يًراز

 يًراز يًراز يًراز اإلَكهُسَح

 يًراز يًراز يًراز انروسُح
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 4 . النشاط األكاديمي:

 )المواد الدراسية التي ساهمت بتدريسها (

  اسى انًازج انؼاو انسراسٍ انعايؼح او انًؼهس انمسى

 لسى ازارج االػًال
كهُح  –ظايؼح كرتالء 

 االزارج وااللرصاز

2008 – 2009 
2009 – 2010 
2010 -2011 

 

املاليت املحاصبت مبادئ  

1.  

 لسى ازارج االػًال
كهُح  –ظايؼح كرتالء 

وااللرصاز االزارج  

2009 – 2010 
2010 - 2011 

املخوصطت املاليت املحاصبت  
2.  

 لسى انًحاسثح
كهُح  –ظايؼح كرتالء 

 االزارج وااللرصاز
2010 -2011 

باالهكليزي  املحاصبيت اللراءاث  

 

3.  

 لسى انًحاسثح
ظايؼح روسُا االلرصازَح 

 )تهُراَىف(

2015 -2016 
2016-2017 

الهكليزي با الذوليت املحاصبيت الىظم  
4.  

لسى انرلاتح وانرحهُم 

 وانرسلُك
ظايؼح روسُا االلرصازَح 

 )تهُراَىف(
2015 -2016 
2016 -2017 

باالهكليزي  املحاصبيت الاوشطت جحليل  
5.  

 لسى انًحاسثح
كهُح  –ظايؼح كرتالء 

 االزارج واال لرصاز

2017-2018 
2018-2019 

باالهكليزي  املاليت حاصبتامل  6.  

 لسى انًحاسثح
كهُح  –ايؼح كرتالء ظ

لرصازاالزارج واال  

2017-2018 
2018-2019 

 

باالهكليزي  املحاصبيت املعلوماث هظم  
7.  

 

 5 . انًؤذًراخ انؼهًُح انًشارن فُها : 

انًؤذًر اَؼماز مكان  ػُىاٌ انًؤذًر نوع المشاركة 
     

كهُح االزارج وااللرصاز –ظايؼح كرتالء  انثحىز ذؼمُة   

انًؤذًر انؼهًٍ انسونٍ 

 انؼاشر)انىطٍُ انصانس ػشر(

2018 – 4/10-09 

 –يؼاخ وسىق انؼًم انعا

- انًرطهثاخ واالحرُاظاخ رؤَا 

2030 

 

1.  

كهُح االزارج وااللرصاز –ظايؼح كرتالء   ذؼمُة انثحىز 

انًؤذًر انؼهًٍ انسونٍ انحازٌ 

 ػشر )انىطٍُ انراتغ ػشر(

2019 – 4/30-29 

زور انعايؼاخ فٍ اَعاز انثرَايط 

 انحكىيٍ

2.  

 

 6. انُسواخ – ورش انؼًم – انحهماخ انُماشُح انرٍ ساهًد فٍ اػسازها:

 انؼُىاٌ نوع المشاركة مكان وتاريخ االنعقاد

http://law.rsu.edu.sd/fac-activity/arabic/fac-activity
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كضم املحاصبت – كليت الادارة والاكخصاد –حامعت كربالء   

2.01.2019 
 هذوة علميت

الضماث املميزة للمحاصب الكفؤ ودورها في 

  مهىت املحاصبت جطوير 

صبتكضم املحا –كليت الادارة والاكخصاد  –حامعت كربالء   

17.03.2019 
 ورشت عمل

ارشاداث عمليت في جلييم املعامالث 

  املعالجت املحاصبيت
 
الكتروهيا  

كضم املحاصبت –كليت الادارة والاكخصاد  –حامعت كربالء   

16.04.2019 
 حللت هلاشيت

BALANCE SHEET AS A TOOL TO 

ACHIEVE THE STRATEGIC GOALS OF 

BUSINESS ORGANIZATIONS 

كضم املحاصبت –كليت الادارة والاكخصاد  –ء حامعت كربال  

24.04.2019 
 هذوة علميت

هظرة عً املحاصبت الجىائيت ودورها في 

 حضهيل مهام املحاكم اللضائيت 

 

 7 . ػضىَح انهعاٌ انًشارن فُها :

  الذراس ي العام    اللضم – الكليت – الجامعت العضويت هوع لجمعيةا أو اللجنة م

 لجىت عضو  خبالك شراء لجىت .1
 الادارة كليت – كربالء حامعت

  املحاصبت كضم – والاكخصاد

2008- 2009 

2009-2010 

  لجىت رئيط  الغياباث لجىت .2
 الادارة كليت – كربالء حامعت

  املحاصبت كضم – والاكخصاد

2017-2018 

2018-2019 

3. 
املركسيت  الامخحاهاث لجىت

   والفرعيت
  لجىت عضو

 الادارة كليت – كربالء حامعت

  املحاصبت كضم – والاكخصاد

2008 -2009 

2009-2010 

2010-2011 

2017-2018 

2018 - 2019 

4. 
 الخخرج بحوث مىاكشت لجىت

  البكالوريوش لطلبت
  لجىت رئيط

 الادارة كليت – كربالء حامعت

  املحاصبت كضم – والاكخصاد

2017 -2018 

2018-2019 

5. 
لجىت الخصييف الوطني لجودة 

 كضم املحاصبت 
 عضو لجىت 

 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – والاكخصاد
2018-2019 

.6 

اللجىت الخحضيريت للمؤجمر 

العلمي الذولي الثاوي ) الوطني 

 الرابع ( 

 عضو لجىت 
 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – والاكخصاد
2009 - 2010 



  

ALI  QASIM HASAN AL – OBAIDI  ( C.V.) 5 

 

7. 

اللجىت الخحضيريت للمؤجمر 

العلمي الذولي الثالث ) الوطني 

 الخامط ( 

 عضو لجىت 
 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – والاكخصاد
2010 - 2011 

8. 

اللجىت الخحضيريت للمؤجمر 

العلمي الذولي الحادي عشر ) 

 الوطني الرابع عشر ( 

 عضو لجىت 
 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – الاكخصادو 
2018-2019 

.9 

جىظيم وشاطاث الخذريب لجىت 

الصيفي لطلبت الذراصاث 

 الاوليت

 لجىتعضو 
 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – الاكخصادو 
2018-2019 

10. 
لجىت جذكيم السماالث العلميت 

 البحثيت خارج العراق 
 عضو لجىت 

 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – والاكخصاد
2018-2019 

11. 
لجىت الامخحاهاث الخلويميت 

 املركسيت 
 رئيط لجىت 

 الادارة كليت – كربالء حامعت

 املحاصبت كضم – والاكخصاد
2018-2019 

 

 : . انسوراخ وانُسواخ انًشارن فُها او انًساهى فٍ اػسازها  8 

الذورة اوعلاد مكان  عىوان البرهامج او الذورة الخاريخ 
     

مركس الحاصبت  –كليت الادارة والاكخصاد  –حامعت بغذاد 

 الالكتروهيت
الحاصوبكفاءة دورة  2007  

1. 

كضم علم الىفط –ت كليت التربي –حامعت كربالء   .2 دورة طرائم الخذريط 2009 

مركس الحاصبت الالكتروهيت –الجامعت املضدىصريت    دورة كفاءة الحاصوب 2010 

 

حامعت روصيا الاكخصاديت )بليخاهوفا( –موصكو   
2015 

دورة جطوير املهاراث 

املحاصبيت وحعسيس بيئت 

 الاعمال

3. 

كضم العلوم املاليت  –اد كليت الادارة والاكخص –حامعت كربالء 

 واملصرفيت
2019 

البحث العلمي وفم طريلت 

 الجكط

4. 

.  كليت الادارة والاكخصاد –حامعت كربالء   

 2019 )عضو لجىت اعذاد الذورة (
جىميت املهاراث الاداريت 

 واملحاصبيت 

5. 

 

. االشراف ػهً تحىز انرررض نهطهثح 9  :
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انمسى –انكهُح  –انعايؼح  راسٍانؼاو انس   يرحهح انسراسح 
َىع 

 انسراسح
 

كليت الادارة  –حامعت كربالء 

كضم ادارة  –والاكخصاد 

 الاعمال

2008 – 2009 

2009 – 2010 

2010 – 2011 
 الاوليت البكالوريوش

 

.1 

كليت الادارة  –حامعت كربالء 

كضم املحاصبت –والاكخصاد   

2017-2018 

2018-2019 
 الاوليت البكالوريوش

.2  

 10. كرة انشكر وانرمسَر انحاصم ػهُها :

  نوع الكتاب الجهة المانحة التاريخ

حامعت كربالء –عميذ كليت الادارة والاكخصاد  2010  1 . كتاب شكر وتقدير 

 2 . كتاب شكر وتقدير وزير الخعليم العالي والبحث العلمي 2011

حامعت كربالء –عميذ كليت الادارة والاكخصاد  2018 ديركتاب شكر وتق   . 3 

 4 . كتاب شكر وتقدير رئيط حامعت كربالء 2019

حامعت كربالء –عميذ كليت الادارة والاكخصاد  2019  5 . كتاب شكر وتقدير 

 

 11 .  انُشاط انؼهًٍ  )انثحىز انًُشىرج فٍ انًعالخ انًحهُح وانسونُح وانكرة انؼهًُح انًؤنفح( :

 -  انثحىز انًُشىرج تانهغح انؼرتُح :

نُشرسُح ا  ت ػُىاٌ انثحس َىع انثحس 

   .1 لُاش وذحهُم كهف انعىزج انشايهح فٍ انشركح انؼايح نهصُاػاخ انكهرتائُح يُفرز 2010

  .2 اهًُح ذرفُض انركانُف انرسىَمُح وانرحكى فُها نًُظًاخ االػًال يُفرز 2010

ًالفٍ ذمىَى ازاء يُظًاخ االػ انرسىَمٍاشر ػًهُح ذفض كهفح انًسَط  يشررن 2011  3.  

 يشررن 2016

ثر استثمار رأس المال الفكري في تخفيض إجمالي كلف الجودة الشاملة ا
 دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعات النسيجية

 

4.  

  

 -  انثحىز انًُشىرج تانهغح االَكهُسَح :

 RESEARCH PAPER TITLE PUBLICATION  
DATE 

THE TYPE OF 

PUBLICATION 

1.  
CLASSIFICATION OF MAIN USERS OF 

ACCOUNTING INFORMATION 
2014 a single author 

2. THE POSSIBILITY OF PROVIDING THE 
BEST 2014 a single author 
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ACCOUNTING INFORMATION FOR THE 
USERS 

3. The Fundamental Qualities That 
Influence the Usefulness of Accounting 

Information 
 

 
2014 

 
a single author 

 

4. Evaluation of the accounting information 
disclosed in the financial statements for 

the economic entities 
 

2015 
co -author 

 
5.  Accounting information as a tool to 

disclose the main activities of the 
economic entities 

2015 a single author 
 

6. The adoption of cost-benefit analysis as 
an indicator for evaluate the accounting 

performance of business entities (the 
case study for Canadian railway) 

 
2019 co -author 

 

 

انثحىز انًُشىرج تانهغح انروسُح     - 

 НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ДАТА 

ПУБЛИКАЦИИ 

Публикация 

типа 

1. Понятие и цели бухгалтерской информации 

 
2013 

автор 

произведения 

2. Основные функции бухгалтерской 

информации 
2013 

автор 

произведения 

3. Качественные характеристики бухгалтерской 

информации 

 

2014 
автор 

произведения 

4. Недостатки и слабые точки в структуре 

системы бухгалтерского 

учета Ирака 
2015 

автор 

произведения 

5. Влияние форм хозяйствующих субъектов на 

природу 
2015 

автор 

произведения 
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бухгалтерской информации, предоставляемую 

потребителям 

6. Методические рекомендации по повышению 

качества бухгалтерской информации в 

системе учета республики Ирак 

2016 
Соавторы 

 

 

 : - انكرة انؼهًُح انًؤنفح  

TITLE PUBLICATION  
DATE 

PUBLICATION PLACE 

FUNDAMENTALS OF FINANCIAL 
ACCOUNTING – FOR BASIC AND 

INTERMEDIATE LEVEL (CONCEPTS & 
APPLICATIONS) 

 

2019 
FIRST EDITION 

THAER AL - ESAME 
PUBLISHING HOUSE 

ISBN 
978-9922-619-71-2 

 
 

 

 12 . انرواتظ االنكرروَُح انًرؼهمح تانُشاط انؼهًٍ ) انثحىز واالطارَح وانكرة انؼهًُح(

 

NAME  ADDRESS OF LINK ADRESS OF AUTHOR  

 
RESEARCH GATE 

 
https://www.researchgate.net/profi

le/Ali_Al-Obaidi4/publications 

 

 

Ali Al-obaidi 

 1.23 

 Doctor of Accounting - B.sc. 

- M.sc. - Ph.D 

 

GOOGLE SCHOLAR 
https://scholar.google.com/citation
s?view_op=list_works&hl=en&user=

2mptlEsAAAAJ 

 

Ali Qasim Hasan Al-

obaidi 

Lecturer of Accounting,   
 

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Al-Obaidi4/publications
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Al-Obaidi4/publications
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=2mptlEsAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=2mptlEsAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=2mptlEsAAAAJ

