
 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

                                                   الساهوكي صدى مدحت مجيداالسم: 

                                           21/7/1969 الكاظمية    -بغداد:ومحل الوالدةتاريخ 

    اعزبالحالة االجتماعية: 

                                      عراقية                             الجنسية :

                                                              مسلمة  الديانة : 

                                العربية واالنكليزيةاللغات: 

 محاسبةالتخصص العام: 

 محاسبة كلف واداريةالتخصص الدقيق: 

 مدرسالدرجة العلمية: 

  جامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية/ قسم اقتصاديات علوم الهندسة الزراعيةن العمل: عنوا

 07717955490و   07901436715الهاتف النقال: 

   sada@coagri.uobaghdad.edu.iqالبريد االلكتروني: 

 المؤهالت العلمية: 

 1995/كلية التراث الجامعة يوس محاسبة بكالور .1

 2017/ جامعة بغداد/ المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية دكتوراه محاسبة كلف وادارية  .2

 التدرج الوظيفي:

  مركز إباء لالبحاث الزراعية  2000التعيين بدرجة معاون محاسب 

  2004محاسب في مركز إباء لالبحاث الزراعية 

 2007-2005الزراعة/ الهيأة العامة للتصحر  محاسب في وزارة 

  2009-2008محاسب في وزارة الزراعة/ الهيأة العامة للبحوث الزراعية 

  2010محاسب اقدم /وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد/ كلية الزراعة 

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:

 محاسبة مالية متقدمة .1

 الرابع( -الثالث -الثاني -)االول لغة انكليزية للمراحل االربعة .2

 البحوث التي تم تقييمها من قبلي:

( يؤدي الى تحسين خدمات البلدية( / مجلة مدينة العلم ABC)تقويم االداء باستخدام النماذج الحديثة ) .1
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راسة علمية وتطبيقية )تقييم االداء المالي لدار النهرين للطباعة قبل وبعد ارتباطها بوزارة التربية /د .2

 207العدد  20/5/2018لدار النهرين للنشر والطباعة مقدمة من الباحث( 

 المنشورة: البحوث

 MIPالنفايات كمورد من الموارد االقتصادية : دراسة حالة بأستخدام المؤشر البيئي  .1

 ودوره في تخفيض الكلف االنتاجية RDFالوقود المشتق  .2

 الشكر والتقدير:

 2010-2000كر من رؤوساء الدوائر الزراعيةعدد من كتب ش .1

 كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة  .2

 444العدد  4/12/2017كتاب شكر من السيد عميد الكلية  .3

 605العدد  3/6/2018كلية مدينة العلم في  عميد السيد من شكر كتاب .4

 6652العدد  13/12/2018الكلية في  عميد السيد من شكر كتاب .5

  653العدد  30/1/2019الكلية في  عميد السيد من شكر كتاب .6

 البرامج التي اتقنها:

 برنامج اوفيس  .1

 برنامج النظام المحاسبي الموحد .2

 برامج محاسبية ومخزنية .3

  SPSSبرنامج  .4

 المشاركة في الدورات:

 221العدد  26/1/2017مشاركة في دورة) النظام المحاسبي الموحد(  .1

ولغاية  27/11/2016ات التي كفلها القانون( مشاركة في دورة )التحقيق االداري والضمان .2

8/12/2016 

 13/4/2017ولغاية  9/4/2017مشاركة في الدورة التدريبية الثانية في الحاسوب  .3

مشاركة في )برنامج االستالل االلكتروني وطرق قياس االستالل لالبحاث واالطاريح (  .4

 3277العدد  31/5/2017

 21/2/2018ألغراض الترقيات العلمية(  Google scholarمشاركة )استمارة التسجيل في  .5

 27/2/2018في  793بموجب االمر 

 18/2/2018( للتدريسيين للمدة 215( واللغة العربية )241مشاركة في دورتي التأهيل التربوي ) .6

 27/2/2018في  791بموجب االمر  1/3/2018إلى 

 2968العدد  21/5/2017مشاركة في دورة )السالمة اللغوية في المكاتبات الرسمية(  .7

 2458العدد  29/3/2018مشاركة في دورة اختبار سالمة اللغة العربية وضبط القرآن الكريم  .8

 9/12/2018في  3548تحقيق متطلبات اكتساب عامل التأثير للمجالت العلمية بموجب االمر  .9

 المشاركات في اللجان:

 2691العدد  9/5/2017لجنة دراسة االيرادات لوضع آليه عمل  .1

 3431 العدد 7/6/2017الشعبي والحشد العراقي الجيش لدعم تبرعات جمع لغرض لجنة .2

 7216 العدد 14/12/2017 البستنة لقسم الجرودات مطابقة لجنة .3



 

 

 

 

 

 

 7406 العدد 24/12/2017 الموازنة بصندوق الخاصة القاصة جرد لجنة .4

 7407 العدد 24/12/2017 العالي التعليم لصندوق االيرادات مطابقة لجنة .5

 477 العدد 26/12/2017 الزراعي االستشاري المكتب صندوق جرد لجنة .6

 وصوالت بموجب الكلية في العالي التعليم صندوق في الشهرية التسديدات ايرادات مطابقة لجنة .7

 7571 العدد 28/12/2017 القبض

 156 العدد 8/1/2018 الموازنة صندوق امانة واستالم تسلم لجنة .8

 185 العدد 9/1/2018 لمشترياتا دراسة لجنة في المشاركة .9

 9/1/2018 في 187 االمر بموجب 2018 لسنة بالكلية الخاصة المواقع تثمين لجنة .10

العدد  29/3/2018في  2018لجنة تثمين االموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بكليتنا لسنة  .11

1761 

 313العدد  16/9/2018لجنة استالم وارشفة الكترونية الوليات المكتب االستشاري في  .12

  358العدد  16/10/2018المشاركة في لجنة جرد صندوق المكتب االستشاري في  .13

 الزراعية الهندسة علوم كلية/ االستشاري للمكتب المخزنية والمواد الموجودات ومطابقة جرد لجنة .14

 435العدد  26/12/2018

  443 العدد 31/12/2018 في الزراعية الهندسة علوم كلية/االستشاري للمكتب القاصة جرد لجنة .15

 8/1/2019في  139لجنة تدقيق معمل االلبان الخاص بالكلية بموجب االمر  .16

 20/1/2019في  400بموجب االمر 2019لجنة احتساب اجور المحاظرات لعام  .17

 17/3/2019في  1898لجنة تدقيقية لتسليم واستالم صندوق المجلة الزراعية العراقية  .18

 

 لندوات  والمؤتمرات:ورشات العمل وا في المشاركات

 ورشات العمل:

 3/5/2018كيفية احتساب راتبي ونقاط الحوافز التي استحقها  .1

  4/9/2018على صحة المستهلم في  UPVCمدى التأثير السلبي ألنابيب  .2

 6166العدد  21/11/2018توطين رواتب المنتسبين في  .3

 الندوات:

بادرة الزراعية/ كلية علوم الهندسة الزراعية اآلثار االقتصادية المتوقعة للقروض الزراعية ضمن الم .1

29/5/2017 

 19/12/2017في  2674دور الجهات الرقابية في مكافحة غسيل االموال وتمويل االرهاب  .2

 1035العدد  20/2/2018اللغة العربية هويتنا, وعنوان انتمائنا, ورمز عطائنا المتجدد في  .3

 14/3/2018قي:الواقع والطموح التحديات التي تواجه المستهلك في السوق العرا .4

 1/4/2018االرتقاء بجودة التعليم العالي لكلية الزراعة في ظل انخفاض تخصيصات الموازنة  .5

 3/5/2018واقع الجفاف والزالزل في العراق وآثارهما المستقبلية /كلية علوم الهندسة الزراعية  .6

 2018دسة الطب الحياتي/قسم هن–(/كلية هندسة الخوارزمي 3النشر في المجالت العالمية) .7

مناقشة قانون التفرغ الزراعي وأهداف الجمعيات المتخصصة للخريجين والمتفرغين الزراعيين في  .8

1/10/2018 

  27/12/2018في  6964تنمية زراعة الحنطة في العراق/التحديات والحلول بموجب االمر  .9



 

 

 

 

 

 

 4/3/2019-ة التقانات الحديثة في مكافحة التصحر /كلية علوم الهندسة الزراعي .10

 7/3/2019-6تطبيق الجودة الشاملة في تحسين اداء نظام االبتكار الزراعي /قسم االرشاد  .11

مضمون الشمول المالي وأهمية تحديث البيانات والمعلومات/المعهد العالي للدراسات المحاسبية  .12

  13/3/2019والمالية 

 المؤتمرات:

المحاسبي والمالي دعامة اساسية للتنمية المستدامة( المؤتمر الدولي الوطني الثالث )التميز واالبداع  .1

 6/12/2018-/المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية 5

 14/3/2019-13المؤتمر العلمي الوطني النسوي الثالث /وزارة العلوم والتكنولوجيا  .2

 اعمال اخرى:

 تدريس مادة محاسبة شركات 2017محاظرة في كلية مدينة العلم الجامعة  .1

 26/11/2018في  6246تكليف بأعمال تدقيقية في شعبة التدقيق بموجب االمر  .2

 

 

 

 


