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 خايعت انًىصم

 كهُت االدارة واالقخصاد

   ة وحقىَى االداءشعبت ضًاٌ اندىد
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

 وعذ حظٍُ شالع حًذ اندًُهٍ ى:ــــــــــاالطــ

 16/09/1991 :دحارَخ انًُـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدة

 يخشوج انحانت انشوخُت:

 ثالثت :ذد األوالدــعـــ

 يحاطبت :صـصـخـخــان

 يقزر قظى انًحاطبت نهذراطت انًظائُت :ًُصبانـ

 يذرص :انذرخت انعهًُت

 حذرطٍ :عُىاٌ انعًم

 0001935633 هاحف انعًم:

     0001935633 انًىباَم:

 waad_shlash @uomosul.edu.Iq :كخزوٍَاإلنانبزَذ 

 https://www.researchgate.net/profile/waad_shlash :رابظ انصفحت انشخصُت

 االقخصاد واالدارة وانًانُت فضال عٍ انًحاطبت . انخخصصاث انًهخى بها:
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 ث انعهًُتانًؤهال :أوالا   

 

ا     : انخذرج انىظُفٍثاَُا

 

ا    : انخذرَض اندايعٍثانثا

 انً -يٍ  انفخزة اندايعت اندهت )انًعهذ / انكهُت( ث

 خايعت انًىصم كهُت االدارة واالقخصاد 1
وانً  19/4/2007

 حذ االٌ

2    

3     

 

 تانذرخ

 انعهًُت

 انخارَخ تانكــهُــــ تاندايع

 01/00/2004 االدارة واالقخصاد انًىصم بكانىرَىص

 8/1/2007 االدارة واالقخصاد انًىصم انًاخظخُز

 انذكخىراِ

    أخزي

 انً -انفخزة يٍ  تانده تانىظُف ث

 خايعت انًىصم حذرَظٍ 1
وانً  19/4/2007

 حذ االٌ

2  
قظى انًحاطبت نهذراطت يقزر 

 انًظائُت

خايعت انًىصم / كهُت اإلدارة 

 واالقخصاد

20/2/2012- 

20/8/2013 
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ا    قًج بخذرَظها ٍ: انًقزراث انذراطُت انخرابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انقظـــى ث

 0220 مبادئ محاسبت االدارة 1

 0220-0220 قدمتمحاسبت مت انمحاسبت 2

 0220،  0228 نظم معهىماث محاسبيت انمحاسبت 3

 0222 رياضياث مانيت انمحاسبت 4

 0222 محاسبت ضريبيت انمحاسبت 5

 0228 مصادر طبيعيتمحاسبت  انمحاسبت 6

 0220 - 0228 محاسبت شركاث انمحاسبت 0

9    

 

ا:    عهُها جانخٍ أشزف( انًاخظخُز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظا

 انظُــت ىـــانقظ األطزوحت أو انزطانت اطى ث

   ال َىخذ 1

  

ا:    افُه جانخٍ شاركانعهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

 َىع انًشاركت  اَعقادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

) بحث / بىطخز 

 حضىر(

رؤي  –انخخطُظ االقخصادٌ واإلدارٌ  1

يظخقبهُت فٍ االطخثًار وإعادة االعًار 

 فٍ انعزاق

 مشاركت ببحث ، انعراق انمستنصريت 0222
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 2 
 0220 ضىابظ اندىدة فٍ ظالل انشزَعت

 -انجامعت انعراقيت 

 انعراق
 ت ببحثمشارك

3 
 0222 اندىدة يُهح انخًُش وانُشاهت واالرحقاء

انكهيت انتقنيت اإلداريت / 

 بغداد
 مشاركت ببحث

انًشاكم انفعهُت نهخًُُت االقخصادَت:  4

 انًؤحًز انعهًٍ وانعًهٍ انذونٍ
0222 

ديىان انرقابت انمانيت / 

 انعراق
 مشاركت ببحث

دور انعهىو انًحاطبُت وانًانُت فٍ  5

 انُهىض بىاقع انًؤطظاث االقخصادَت
0222 

 انمعهد ال

 

 

عاني نهدراساث انمانيت 

 وانمحاسبيت

 مشاركت بىرقت عمم

6 
 0222  انًؤحًز انعهًٍ نكهُت اإلدارة واالقخصاد

كهيت اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعت انمىصم
 مشاركت ببحث مشترك

0 
    

9 
    

9 
    

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  املشاركةذيفذالدقؿـاراتذداخلذالؼدم
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 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

1 
ق الداخلي في الحد دور الهعي ألتكاليفي في تفعيل أداء المدق

من حاالت الفداد المالي واإلداري دراسة استطالعية في 
 عينة من المنذات الخدمية في مدينة المهصل                                   

 3122 هصلجامعة الم

2 
))دور مبادئ حهكمة الذركات في تعزيز االفراح وجهدة 

لمالي المعلهمات المحاسبية للحد من حاالت الفداد ا
 واالداري(( 

 

 3121 لكلية التقنية اإلدارية / بغدادا

 3121 جامعة االنبارمجلة  مالمح تطبيق التدقيق االستراتيجي في العراق 3

4 
دور مبادئ حهكمة الذركات في تعزيز االفراح وجهدة 

 وانعكاساتها على القرارات االستثماريةالمعلهمات المحاسبية 
 3122 الجامعة المدتنررية

دور مراقب الحدابات في دعم متطلبات التنمية المدتدامة /  5
 دراسة استطالعية في ديهان الرقابة المالية في نينهى 

 3122 ديهان ارقابة الماليةمجلة 

6    

7    

8    
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 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

2.  

0.  

3.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة ابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديريةكت ت

 ة تقديريةشهاد 1
ديوان الرقابة املالية يف 

 العراق
3122 

 كتب شكر من عميد كلية االدارة واالقتصاد 2
كلية اإلدارة واالقتصاد / 

 جامعة املوصل
 3122اىل  3117

 2102 راقيةاجلامعة الع مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية 

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  ال يوجد 2

3   

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 
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 انعربيت . .1

 االنكهيزيت . .2
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