
 السيرة الذاتية

 

 

 

  حسام حميد سلطاناالسم الرباعي : -

 

 1912/ 03/1 تاريخ الوالدة : -

 2310\0\03 تاريخ الحصول عليها :ماجستير                                                الشهادة : -

 محاسبة ضريبيةالتخصص الدقيق :                                     مالية  التخصص العام : -

 2310\1\1 تاريخ الحصول عليه :مدرس مساعد                                    اللقب العلمي : -

 9 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 Hhussam882@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

 نظام الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للضرائب واهميته في زيادة الحصيلة الضريبيةعنوان رسالة الماجستير : -

 عنوان رسالة الدكتوراه : -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى –المدة من  العمل مكان الوظيفة ت

 2331\13\22 – 2332\2\22 رئاسة جامعة ديالى مدقق 1

 2339\11\10—2331\13\22 رئاسة جامعة ديالى مدير قسم الرقابة والتدقيق 2

 2310 جامعة ديالى تدريسي 0

 

 



 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

 المالحظات الى –المدة من  الجهة )الجامعة ( ) الكلية ( ) المعهد ( ت

  1990-1992 المعهد التقني بعقوبة 1

  1991-1991 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد 2

  2332-2331 دبلوم عالي /  جامعة بغداد 0

  2312-2339 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية 1

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2313 مبادئ المحاسبة  االحصاء االدارة واالقتصاد ديالى 1

  2313 مبادئ المحاسبة اقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى  2

 --2311 مبادئ المحاسبة  االحصاء االدارة واالقتصاد ديالى 0

 -- 2311 مبادئ المحاسبة اقتصاد االدارة واالقتصاد ديالى  1

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

0      

 

 االشراف على الرسائل واالطاريح : ال يوجد  -

 السنة الدراسية عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

 

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التدريبية التي شارك فيها -



نوع المشاركة  مكان االنعقاد  طبيعة النشاط ت
 حضور( –)بحث 

 السنة الدراسية

 2312 حضور  جامعة بغداد مؤتمر 1

 2310 حضور جامعة  ديالى ندوة 2

 2312 حضور جامعة ديالى مؤتمر 0

 2312 حضور جامعة ديالى ندوة  1
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 محاضر في اغلبها: الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -

نعقاد المكانا العنوان ت نوع المشاركة )مستمع  
محاضر ( –  

 السنة 

الداخليالتدقيق  1  2331 محاضر رئاسة جامعة ديلى 

2     
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 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

لتطوير اجراءات وضع نظام محاسبي  1

 صندوق الزكاء في العراق 

 2332 جامعة بغداد \كلية االدارة واالقتصاد 

نضام الرقابة الداخلية في الهيئة العامة  2

للضرائب واهميته في زيادة الحصيلة 

 الضريبية

المعهد العالي للدراست المحاسبية 

 جامعة بغداد \والمالية 

2312 

الوعي االعالن وانعكاساته في زيادة  0

 الضريبي

 2312 الجامعة العراقية 

1    

2    

 

 ال يوجد  :( التي قام بالنشر فيها impact factorsالمجالت العالمية ومجلت ) -

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

      

 

 ال يوجد  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية  -

ما زال عضوا/  تاريخ االنتساب  محلية / دولية اسم الهيئة  ت

 انتهاء العضوية

 مالحضات 

      

      

 

 ب شكر (لى ) جوائز / شهادات تقديرية / كتاعات او نشاطات حصل فيها عابد -



نوع االبداع او  ت

 النشاط 

ما حصل عليه )جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع او  الجهة المانحة 

 النشاط

 السنة 

الرقابة من اجل  وزير التعليم العالي كتاب شكر مالي 1

تقليل االسراف 

 بالمال العام

2331 

الجرد الدوري  رئيس الجامعة كتاب شكر مالي 2

 السنوي

2331 

 2339 الحسابات الختامية رئيس الجامعة كتاب شكر مالي 0

 2310 الجامعةكاس رئس  مساعد رئيس الجامعة كتاب شكر  رياضي  1

 2310 الحسابات الختامية رئيس الجامعة كتاب شكر  مالي  2

 2310 التدقيق الداخلي وزير التعليم العالي كتاب شكر  مالي 2

 

 : التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجي عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

1      

2      

 

 يجيدها :اللغات التي  -

1)  

 مساهمات في خدمة المجتمع -

1)  

 نشاطات اخرى -

1)  

2)  


