
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      

 وسط التقنيةجامعة الفرات األ       

 المعهد التقني كربالء       

        

 

 

 المعلومات الشخصية

 الياسري نعمة فاضل محمد الثالثي واللقب  االسم

 الجهة المانحة الشهادة

 تقتصادكلية االدارة واال الجامعة المستنصرية/ بكالوريوس

  دبلوم عالي

  االدارة واالتقتصاد كلية/جامعة بغداد  ماجستير 

 االدارة واالتقتصاد كلية/جامعة بغداد  دكتوراه

 محاسبة  االختصاص العام

 محاسبة مالية  الدقيقاالختصاص 

 استاذ استاذ مساعد مدرس مدرس مساعد االلقاب العلمية 

   2010-10-16 2000-11-8 تاريخ الحصول عليه

 عراقي الجنسية

 1/7/1691 تاريخ الميالد

 تزوج م الحالة االجتماعية

 العربية  اللغات

 07812364821 رقم الهاتف

  البريد االلكتروني

Google Scholar Mohammednema1@gmail.com 

ORCID  

Research Gate  inkr.moh3@atu.edu.iq 
 

 

 العلمية الخبرات

 9 عدد البحوث المنشورة

 / عدد الكتب المؤلفة والمترجمة

 4 المشارك بها داخل العراق عدد المؤتمرات العلمية

 / عدد المؤتمرات العلمية المشارك بها خارج العراق

 3 عدد ورش العمل المشارك بها

 8  عدد السيمنرات

 1 عدد الدورات التدريبية
 

 المؤهالت االكاديمية

9191واالقتصاد/ الجامعة المستنصرية/ / محاسبة/ كلية االدارة بكالوريوس -  

4002/ محاسبة/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد/ ماجستير -  

4090دكتوراه/ محاسبة/ كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد/  -  

 

 

 السيرة الذاتية

 صورة شخصية
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 الخبرات العملية

 

 

 مستوى اللغة االنكليزية

 متمرس متقدم عالي متقدم وسط متقدم أول متوسط مبتدئ

      

 

 

 / مناصب / مهارات أخرى ابقال

4002 -4002مسؤول الوحدة المالية في المعهد التقني /كربالء  -  

4092 -4092رئيس قسم تقنيات المحاسبة في المعهد التقني /كربالء  -  

اجيد استخدام الحاسوب -  

 اللغة االنكليزية جيدة-

 

 

 

 

 التوقيع:             

       

       

 

 الياسري نعمة فاضل محمد االسم:      

      

 

 8102-2-01 التاريخ:    
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       Ministry of Higher Education &  

                  Scientific Research 

Al-Furat Al-Awsat Technical University  

         Technical Institute of Karbala 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personality Information 

Name Mohammed Fadhil Nemah Al_Yassiry 

Certification Donor 
BS.c Mustansiriya University/College of management and 

economics 

Higher Diploma  

MS.c Baghdad university//College of management and 

economics 

Ph.D Baghdad university//College of management and 

economics 

Generalization Accounting  

Specialization Financial Accounting 

Scientific Title Assist. Lec. Lec. Assist. Prof. Prof. 

Data Got it  8-11-2000 16-10-2010   

Nationality Iraqi 

Date of Birth 1/7/1963 

Marital Status Married  

Languages Arabic 

Phone No. 07812364821 

E- mail  

Google Scholar Mohammednema1@gmail.com 

ORCID  

Research Gate  inkr.moh3@atu.edu.iq 

Qualifications 

-Bachelor of accounting/ Mustansiriya University/College of management and economics/1989 

- Master of  accounting/Baghdad university//College of management and economics/2004 

-PhD accounting / Baghdad university//College of management and economics/2010 

Scientific Experiences 

No. of Published Reseearch 9 

Published Books / 

Conferences Inside Iraq 4 

Conferences Outside Iraq / 

Workshops 3 

Seminars 8 

Training Courses 1 

CURRICULUM VITAE 
Personal 

Picture  
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Work Experiences 

 

English  Language Level 
Novice Intermediate Advance Low Advanced Mid Advanced High Superior 

    ****  

 

 

Sign:  

 

 

 

Name: Mohammed Fadhil Nemah Al_Yassiry 

 

 

Date:   10-2-2018 

Other Titles, Biography &Skills 
-The financial unit officer in technical institute /Karbala /2004-2007. 

-Head of accounting techniques in the Karbala Technical Institute/2013-2016. 

-Good at using a computer . 

-Good in English. 
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