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 (CV)السيرة الذاتية 

 

 البيانات الشخصية أوالً :
 

 سلوان نعمت حنا :الثالثي االسم

 مدرس مساعد :اللقب العلمي

 ةالكلية التقنية اإلدارية / قسم تقنيات المحاسبجامعة أربيل التقنية /  :جهة العمل

 المحاسبة المالية :التخصص

 14/9/1988 –أربيل  –عنكاوا  :محل وتاريخ الوالدة

 أعزب :الحالة االجتماعية

Mobile: (07504245122) 

Email: (yahoo.com@salwanhanna) 

University Email :)salwan.hanna@epu.edu.iq( 

 

 

 الدراسي :التحصيل  ثانياً :

 ./ أربيل االبتدائيةعنكاوا ( مدرسة 2000 – 1994الدراسة االبتدائية من سنة ) -1

 ./ أربيل ثانوية عنكاوا للبنين( 2006 – 2000الدراسة الثانوية من سنة ) -2

( جامعة أربيل التقنية / الكلية التقنية اإلدارية / قسم 2010 – 2006من سنة ) )بكالوريوس( الدراسة الجامعية -3

 تقنيات المالية والمحاسبية.

 ( جامعة دهوك / فاكلتي االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة.2015-2012الدراسات العليا )ماجستير( من سنة ) -4

التقنية / الكلية التقنية اإلدارية / قسم ( ولغاية اآلن ...، جامعة أربيل 2021-2020من سنة ) (دكتوراه)طالب  -5

 تقنيات المحاسبة.

تأثير محاسبة القيمة العادلة في ممارسات المحاسبة اإلبداعية و إنعكاساتها في "عنوان رسالة الماجستير" )

في إقليم كوردستان  دراسة آلراء عينة من المحاسبين األكاديميين والمهنيين - مستخدمي التقارير المالية

 (.العراق
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 :الجهات التي عملت فيها ثالثاً :

 أربيل. –( كـ)معيد( في الكلية التقنية اإلدارية 22/9/2011تاريخ أول تعيين ) -1

 لـ)وحدة الحسابات( وعملت كـ)محاسب( في تلك الوحدة لمدة سنة في نفس الكلية.تم تنسيبي  -2

, وذلك بعد حصولي على شهادة  29/7/2015( في مساعدمدرس تم تغيير العنوان الوظيفي من )معيد( الى ) -3

 الماجستير.

 أستاذ جامعي في الكلية التقنية االدارية / جامعة أربيل التقنية. -4

 . ابقاً( لمدة سنة دراسية واحدةعملت كمحاضر في جامعة نولج )جامعة الحياة س -5

 لمدة ثالثة سنوات.كمحاضر في جامعة بيان  عملت -6

 لمدة سنتين.كمحاضر في معهد بايته خت األهلي  عملت -7

 

 :الوظائف التي شغلتها رابعاً :

 .(2020ولغاية )( 2015أربيل منذ ) –ة / الكلية التقنية االدارية مقرر قسم تقنيات المحاسب -1

 .(2020)ولغاية ( 2016أربيل منذ ) –ة / الكلية التقنية اإلدارية / مسائي مقرر قسم تقنيات المحاسب -2

 ( أشهر.3أربيل لمدة ) –مسؤول وحدة الدراسات العليا في الكلية التقنية اإلدارية  -3
 

 المواد التي درستها : خامساً :

 التدقيق والرقابة المالية. -1

 المحاسبة المتخصصة. -2

 االدارة المالية. -3

4- Accounting Information Systems 

 مبادئ المحاسبة -5

 الضريبيةالمحاسبة  -6

7- Principles of Accounting in English 

8- Accounting in English 
 

 العلمية واألنشطة العلمية :البحوث المنشورة في المجالت  سادساً :

 ( بحوث2عدد )

 أستاذ قسم –بحث مستل من رسالة ماجستير باالشتراك مع المشرف الدكتور )أ. د. سيروان كريم عيسى  -

بة القيمة تأثير محاسبعنوان ) )مجلة بوليتةكنيك(كلية االدارة واالقتصاد( في  -المحاسبة في جامعة صالح الدين 

دراسة آلراء عينة من  - العادلة في ممارسات المحاسبة اإلبداعية و إنعكاساتها في مستخدمي التقارير المالية

 (.2015( , سنة )3( , العدد )5في المجلد ) (.كوردستان العراق في إقليم المحاسبين األكاديميين والمهنيين
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 )دور نظم رقابة جودة التدقيق فيبعنوان  (مجلة بوليتكنيك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية)بحث منفرد في  -

كاتب مدراسة آلراء عينة من المحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات في  -ازدياد الطلب على خدمات التدقيق 

 (.2020( , سنة )2( , العدد )1في المجلد ) التدقيق العاملة في إقليم كوردستان(

 

 ( بحوث مسجلة لدى جامعة أربيل التقنية للنشر في المجالت العلمية.2عدد )

 االشراف على بحوث التخرج.

 .عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج

 عضو لجنة الدراسات العليا )ماجستير(.

 ومرتين للدراسة المسائية. ( مرات.4االمتحانية )عضو اللجنة 

 .(2018-2017رئيس اللجنة االمتحانية في الكلية التقنية اإلدارية / مسائي )

 المشاركة في العديد من السيمينارات والمؤتمرات والندوات العلمية.

 

 والشهادات التي حصلت عليها: الدورات التي شاركت فيها سابعاً :

الى    15/1/2012من  كلية التربية -( في جامعة صالح الدين ICDL) (الكومبيوتردورة كفاءة ) -1

23/2/2012. 

 .1/9/2012الى    1/6/2012مركز اللغات من  - في جامعة صالح الدين (دورة كفاءة اللغة االنكليزية) -2

الى  21/5/2015من مديرية التعليم المستمر  -في جامعة صالح الدين  (18دورة طرائق التدريس ) -3

18/6/2015. 

 (.5الدرجة )  (Password)شهادة امتحان كفاءة اللغة اإلنكليزية  -4

 

 اللغات التي أتقنها : ثامناً :

 )ممتاز(  المستوى          )قراءة, كتابة, التكلم(          اللغة الكردية           -1

 )ممتاز(     المستوى           اللغة العربية              )قراءة, كتابة, التكلم(    -2

 )جيد(      المستوى        اللغة االنكليزية           )قراءة, كتابة, التكلم(       -3

 )ممتاز(    المستوى         )قراءة, كتابة, التكلم(           اللغة السريانية       -4

 

 مهارات الحاسوب :تاسعاً : 

 .(Microsoft Office)مايكروسوفت اوفيس  -1

 .(SPSS)برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   – 2


