
 السيرة الذاتية

 

 عمار غازي ابراهيم محمد العزي  االسم الرباعي : -

 2891/  6/  03 : الميالدتاريخ  -

 1324/  6/  4 تاريخ الحصول عليها :                ماجستير                  الشهادة : -

 محاسبة  التخصص الدقيق :                     : محاسبة    التخصص العام -

 1324/  9/  4 تاريخ الحصول عليه :               مدرس مساعد      اللقب العلمي : -

 سنوات 23 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : -

 اليوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : -

 ammar.alezzi82@yahoo.com البريد االلكتروني : -

 جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد  الجهة المانحة لشهادة البكلوريوس : -

 االردن  –جامعة الشرق االوسط / عمان  الجهة المانحة لشهادة الماجستير : -

  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :  -

مدى مالئمة تخصيصات الموازنة في مؤسسات التعليم العالي العراقية لتحقيق اهدافها :  عنوان رسالة الماجستير : -

 دراسة حالة على جامعة ديالى وهيئة التعليم التقني 

  عنوان رسالة الدكتوراه :  -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  –المدة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 8/1332/ 2- 5/21/1336 رئاسة الجامعة / قسم الشؤون المالي  محاسب رواتب  2

  2/1/1338 - 2/8/1332 رئاسة الجامعة / قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  مدقق داخلي  1

 – 23/1/1338 كلية الهندسة  مدير حسابات مكتب االستشارات العلمية   

23/1/1323 

 – 22/1/1323 رئاسة الجامعة / قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  مدقق داخلي  

23/1/1322 

 – 13/1/1323 رئاسة الجامعة / قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق  

29/1/1321 



  2/2/1326 – 2/2/1325 رئاسة الجامعة / قسم الرقابة والتدقيق الداخلي  معاون مدير قسم الرقابة والتدقي  

  - 15/4/1322 كلية االدارة واالقتصاد مسؤول الشعبة المالية  

 

 الجهات او المعاهد التي درس فيها : -

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

  1336 - 1330 جامعة بغداد / كلية االدراة واالقتصاد 2

  1324 - 1321  جامعة الشرق االوسط / عمان  1

0    

    

-  

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية بالد الرافدين  - 2

 االهلية 

 محاسبة مالية متقدمة  -2 المحاسبة 

 تطبيقات محاسبية  -1

 محاسبة متخصصة  -0

1325 - 1326 

كلية بالد الرافدين    1

 االهلية

 1322 - 1326 محاسبة مخزنية  -2 المحاسبة 

الجامعة  0

التقنية 

 الوسطى 

 – 1326 محاسبة مخزنية  -2 تقنيات ادارية  المعهد التقني / بعقوبة 

1322  

4      

6      

  

  

  

  

      

 

 



 

 

 التدريبية التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات العلمية والورش  -

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

 السنة الدراسية

 1325 حضور  نقابة المحاسبين والمدققين  ندوة  2

 1326 حضور نقابة المحاسبين والمدققين  مؤتمر محاسبي 1

 1322 بحث + حضور كلية بالد الرافدين الجامعة مؤتمر علمي  

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

 السنة  العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت

مجلة كلية االعمال /  2

 الجامعة االردنية 

الموازنات في  االردن 

الجامعات 

 العراقية 

 1325 

مجلة كلية االدارة  1

الجامعة واالقتصاد / 

 المستنصرية

سبل تفعيل  العراق

التكامل في نظم 

الرقابة لتحقيق 

 العدالة الضريبية 

 1322 قبول نشر 

مجلة كلية الكوت  

 الجامعة

محددات الموازنة  العراق 

في صناديق 

 التعليم العالي 

 1322 قبول نشر 

 

ما حصل عليه )جائزة  نوع االبداع او النشاط  ت

/ شهادة تقديرية / 

 كتاب شكر( 

عنوان االبداع  الجهة المانحة 

 او النشاط

 السنة 

 1324  الملحق الثقافي / عمان  شهادة تقديرية  مناقشة رسالة الماجستير  2

 1325  رئيس الجامعة  كتاب شكر   1

رئيس لجنة منع االبتزاز  0

 والمخالفات في المزايدات 

 1326  رئيس الجامعة  كتاب شكر 

 1326  مساعد رئيس الجامعة  كتاب شكر  مشاركة في مؤتمر  



      

 

 

 

 : اللغات التي يجيدها  

 

 


