
      C.Vالسيرة الذاتية 

                                                                                
 البيانات الشخصية:

 رعد زيد عموان جاسم العزاوي   : سماال

 1979 \ 2 \ 3تأريخ الميالد : 

 مكان االقامة : العراق / بغداد

 07700686999موبايل : 

  Raad_z_alazawi@yahoo.comااللكتروني :البريد 

 المؤهالت العممية :

 ي :التحصيل الدراس

  . عموم ادارة اعمالبكالوريوس   -1

  . االدارة واالقتصادالكمية : 

 الجامعة : المستنصرية

 ماجستير / التخصص العام مالية / التخصص الدقيق ضرائب -2
 المعهد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية

 : بغدادجامعة 

 مكان العمل :

 . جامعة بغداد , اعمل تدريسي في مركز الحاسبة –كمية االدارة واالقتصاد   

 : مدرس مساعد المقب العممي



 2008/  3/  10 تاريخ التعيين :

 االعمال في الكمية :

 الحاسوب لطمبة البكالوريوس .االدارة من خالل ربطها في عممي في نظري اعطاء محاضرات  -1
 دورات ومحاضرات الى طمبة الدراسات العميا في كفاء الحاسوب .اعطاء  -2
 صيانة اجهزة الحاسوب . -3
 عمل نظام االرشفة االلكترونية لمكمية . -4
  اعطاء دورات الى موظفي الكمية في الحاسوب . -5

 المهارات : 

 . 2012سنة بتقدير امتياز   ic3 الشهادة العالمية في الحاسوب حاصل عمى  -1

% األول عمى جامعة بغداد , 100بتقدير امتياز بمجموع  الشهادة العراقية الستخدام الحاسوبحاصل عمى  -2
 . 2013سنة  واألول عمى العراق

 كفاءة االنكميزي من وزارة العمل والشؤون االجتماعية .حاصل عمى شهادة  -3
 : الشكر والتقدير

 من رئاسة مجمس الوزراء . ( 1)  حاصل عمى كتاب شكر وتقدير -1
 من وزير التعميم العالي والبحث العممي . ( 1)  عمى كتاب شكر وتقدير حاصل -2
 من رئاسة جامعة بغداد . (  3)  حاصل عمى ثالث كتب شكر وتقدير -3
 جامعة بغداد . - من كمية االدارة واالقتصاد (  21)  وتقديرحاصل عمى سبعة وعشرون كتاب شكر  -4

 

 

 

 

 

 



 

  :والعممية الخبرات العممية 

 في العديد من االماكن وكما هو موضح في الجدول اآلتي : وتدربتعممت 

 التسلسل مكان التدريب

 1 شركة لونا للمنتجات الغذائية

 2 شركة ترا ينكل عراقنا

 3 شركة الزاب عراقنا

 4 شركة هال عراقنا

 5 الهيئة العامة للضرائب

 

 أخرى :

لمبحث  جامعة بغداد  –من مجمة المعهد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية  حاصل عمى قبول نشر -1
 ( . الهيئة العامة لمضرائب/ بحث تطبيقي في  المستل ) دور عمميات ادارة المعرفة في األداء الضريبي

 
 البحوث المنجزة

 لمضرائبالثقافة الضريبية واثرها في النشاط الضريبي / بحث تطبيقي في الهيئة العامة  -1
 التدوير الوظيفي واثره في االداء الضريبي / بحث تطبيقي في الهيئة العامة لمضرائب  -2


