السيرة الذاتية
األسم :عزيز محمد عزيز داخل الوهامي
تاريخ الميالد1981 - 10 -1 :
مكان الميالد :العراق  -المثنى  -السماوة
الجنس :ذكر
الحالة االجتماعية :متزوج
الجنسية :عراقي
رقم جواز السفر:
A 12378997
عنوان السكن :العراق  -المثنى  -السماوة  -حي الضباط
الهواتف النقالة:
+9647818887717
+964 7702816281
عنوان البريد اإللكتروني:
aziz_m_1981@yahoo.com
التحصيل الدراسي:
 -1حاصل على شهادة الماجستير بالمحاسبة من جامعة اوتارا الماليزية لسنة 2012
 -2بكلوريوس في علوم المحاسبة من كلية الرافدين الجامعة في بغداد لسنة 2007
المؤهالت:
 -1امتلك خبرة جيدة بالعمل على نظم المحاسبة .
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 -2تعلمت اللغة االنكليزية في المعهد البريطاني في ماليزيا بعد اجتياز الكور سات المقررة.
 -3امكانية العمل على انظمة الكمبيوتر.
الخبرة المهنية:
 -1مدير قسم الشؤون المالية في جامعة المثنى حيث كلفت بإدارة القسم بتاريخ  2013 /5/27وال
زلت اشغل هذا المنصب .
 -2عضو الهيئة التدريسية في كلية االدارة واالقتصاد قسم المحاسبة منذ تاريخ  2012/9/1ولغاية
األن .
 -3عملت مع برنامج دعم الحكومة المحلية كمستشار للموازنة المالية في محافظة المثنى عام 2010
ولمدة خمسة اشهر.
 -4عملت مع منظمة شمس الغير حكومية كمدرب لمراقبي انتخابات مجالس المحافظات في المثنى
عام  2009بعد اجتياز الدورة التدريبية مع المعهد الوطني الديمقراطيفي في اربيل حول الجدول
الزمني للتدريب ونظام االنتخاب في جميع انحاء العالم.
 -5عملت مع الهيئة الطبية الدولية في القسم االقتصادي في محافظة المثنى سنة  2007واستمر
العمل لمدة سنة.
 -6عملت مع شركة الرياض الخاصة لألستيراد والتصدير في بغداد كمحاسب ومنسق عمل بين
مكتب الشركة في بغداد والصين.
التدريب المهني:
 -1دورة تدريبية مع المعهد الوطني الديمقراطي كمدرب النتخابات مجالس المحافظات لسنة
دورة تدريبية حول المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة ذي عام .2009.2009
 -2قار
البحوث المنشورة:
لدي بجوث منشورة في مجالت عالمية ومجالت محلية وبواقع ستة بحوث .
المؤتمرات:
حضور بعص المؤتمرات المحلية والدولية ومنها الملتقى العربي الخامس بعنوان ادماج االسس
الدولية لمكافحة الفساد في اعمال االدارة العامة في جمهورية مصر العربية.
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اللجان:
المشاركة بالعديد من اللجان العلمية واالدارية سواء الدائمية و المؤقتة ومنها -:

 -1لجنة اضافة الخدمة .
-2لجنة التعينات المركزية .
-3لجنة ايجار االقسام الداخلية .
-4اللجان األمتحانية للدورات التي يقيمها قسم التعليم المستمر في رئاسة الجامعة .
-5رئيس لجنة اختيار المصارف لغرض توطين الرواتب .
-6رئيس لجنة توقيع االتفاقيات مع المصارف التي تم اختيارها لغرض التوطين .
الشكر والتقدير:
حاصل على ما يقارب  12من كتب الشكر والتقدير احدها من قبل معالي السيد الوزير والمتبقي من قبل السيد
رئس الجامعة والسيد عميد كلية االدارة واالقتصاد .
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