
  

 

 

 

 

 

 

 

 حانظيزج انذاذي
 

 

 

 صاتزيٍ كزيى تالطىاالطــــــــــــى   : 

  5/12/1989ذاريخ انًيـالد  :

 يرشوظح انحانح انشوظيح : 

 3عـــــذد األوالد  :   

 يظهًحانذيـــــــــــاَح   :  

 محبسبتانتـخـصــص    :   

 محبسبت مبنيتانتخصص انذقيق :   

 ة جبمعيتراستب انىظيفت     :  

     مذرسانذرجت انعهميت :  

 واالقرصاد/ظايعح واطط        /كهيح االدارج نًحاطثحعُىاٌ انعًم   :     قظى ا

       07707621433هاذف انعًم   :  

 انهبتف اننقبل  :       

 sbalasem@uowasit.edu.iq : انثزيذ إالنكرزوَي 

 

 أوالً : انًؤهالخ انعهًيح . ●

 انراريخ انكهيـــح  انعايعح انذرظح انعهًيح

 تكانىريىص

 

 2011 االدارج واالقرصاد واطط

 2016 االدارج واالقرصاد واطط انًاظظريز

 2020 االدارج واالقرصاد  انًظرُصزيح انذكرىراِ



  

 

 

 

 

 

 

 

 شاَياً : انًهاو االداريح. ●

 انً –انفرزج يٍ  انعهح انىظيفح خ

 2017 -2016 كهيح االدارج واالقرصاد  انعهًيح يظؤونح شعثح انشؤوٌ  1

 نحذ االٌ 2020 كهيح االدارج واالقرصاد يقزرج انذراطاخ انعهيا 2

 

 شانصاً : انًقزراخ انذراطيح انرً قًد ترذريظها. ●

 انذراطح األونيح ●

 انظُـــــح   انًـــــادج انقظـــى خ

 2019-2018 ذحهيم انقىائى انًانيح  يحاطثح 1

2019-2020 

 2020-2019 يعاييز االتالغ انًاني يحاطثح  2

 2021-2020 1يحاطثح يانيح يحاطثح 3

2021-2022 

 2021-2020 2يحاطثح يانيح  يحاطثح 4

2021-2022 

5    

6    

 

 انذراطاخ انعهيا ●

 انظُـــــح   انًـــــادج انقظـــى خ

1 /   

 

 انعهًيح انري شارك فيها.راتعاً: انًؤذًزاخ وانُذواخ  ●



  

 

 

 

 

 

 

 انظُح أطى انثحس .خ

 2019 طًُز االطرذايح وذطىيز انهغح االَكهيشيح نذي انطهثح 1

2   

3   

4   

5   

6   

 خايظاً : األَشطح انعهًيح . ●

 والجامعة . انًشاركح في انعذيذ يٍ انهعاٌ االيرحاَيح  وانعهًيح واألداريح عهً يظرىي انقظى وانكهيح

 انًشاركح في انعذيذ يٍ انىرع وانظيًُاراخ

 انًُشىرج .طادطاً: انثحىز  ●

 انظُح يحم انُشز أطى انثحس .خ

دور اَذياض االعًال في ذعظيى انقيًح انظىقيح نهشزكاخ  1

 انًظاهًح انخاصح 

 2016 يعهح كهيح انكىخ انعايعح

دور اَذياض االعًال في ذزشيذ انقزاراخ االطرصًاريح نشزكاخ  2

 ًظاهًح انخاصحان

 2016 يعهح كهيح انكىخ انعايعح

3 A proposed program to promote the role of 

Supreme Audit Institutions (SAIs) for driving 

Sustainable Performance Audits and 

investigating their impact on Tourism in Iraq 

African Journal of Hospitality, 

Tourism and Leisure 

2019 

انحىكًح ودورها في ذحظيٍ االداء انًظرذاو نهىحذاخ  4

 ذحهيهيحدراطح  –االقرصاديح 

 2019 يعهح كهيح انكىخ انعايعح

اًَىدض يقرزغ نثزَايط ذىكيذ االنرشاو تًرطهثاخ انًظؤونيح  5

 االظرًاعيح نهىحذاخ االقرصاديح 

اد نهذراطاخ يعهح كهيح االدارج واالقرص

 االقرصاديح واالداريح وانًانيح ظايعح تاتم

2021 

مذخم محبسبي مقترح نهتحبسب انضريبي في بيئت انتجبرة  6

دراست استطالعيت انهيئت انعبمت نهضرائب/ فرع -االنكترونيت 

 واسط

 2021 يعهح كهيح انكىخ انعايعح
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9    

10    

11    

12    

 طاتعاً: كرة انشكز وانرقذيز.

 انظُح انعهح انًاَحح كراب انشكز  خ

 17/1528و د  

 432و و د /

 8/9/2021 وسيز انرعهيى انعاني وانثحس انعهًي

1/3/2021 

  رئيض ظايعح واطط  8

 2021 االدارج واالقرصادعًيذ كهيح   9

 شايُاً :انكرة انًؤنفح أو انًرزظًح. ●

 طُح انُشز أطى انكراب خ

1   

 ذاطعاً :انهغــاخ . ●

 انعزتيح             ✓

 االَكهيشيح              ✓


