
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايناس حسن كاظم علوان الكرعاوي 

ي واسط ـ قسم إدارة المواد 
ي لدن المعهد التقنر  2018ـ 2017ـ محاضر خارج 

ي لدن كلية االمام الكاظم قسم علوم المالية والمرصفية   2020ـ  2017محاضر خارج 

ي لدن جامعة واسط كلية االدارة واقتصاد ـقسم المحاسبة   07804131802 2020_ 2018ـ محاضر خارج 

Inas.hassan@alkutcollege.edu.iq  

 الجنس : اننى  

 ـ بكولوريوس محاسبة ـ كلية االدارة واالقتصاد ـ جامعة واسط ـ بتقدير امتياز  

 ـ ماجستير محاسبة ـ كلية االدارة واالقتصاد ـ جامعة واسط 

 لة البحثية ـ الجامعة المستنرصية ـ طالبة دكتوراة محاسبة ـ المرح

 6/2/1988تاريــــخ التولد 

وجة  ر  الحالة االجتماعية : مي 

 السكن : واسطـ ـ قضاء الحي 

 الجنسية : عراقية 

 اللغة االم : العربية 

 ـ طرائق تدريس 

 ـ سالمة اللغة العربية 

 ـ كفاءة الحاسوب 

ية  ر  ـ كفاءة اللغة االنكلير

 النص هنا

 – Word – Excelالتعامل مع برامج الحاسوب ـ  
Power point 

ي التجاري ـ 
ر
ي تطبيقات المحاسبة االبداعية للقطاع المرصف

ر
ي . القيمة العادلة وتأثير استعمالها ف

 
 العراف

ونية دراسة استطالعية للهيئة العامة  ي بيئة التجارة االلكي 
ر
ي ف ين  ح للتحاسب الرصر ي مقي  ـ  مدخل محاسن 

ائب   للرصر

ي الوحدات الحكومية . 
ر
ي تقييم ادارة المخاطر ف

ر
 ـ دور الرقابة والتدقيق الداخلي ف

ي البحث العلمي كأحد ركائز الجامعة المستدامة ب
ر
االشارة إىل التقارير التعزيزية ـ دراسة ـ االبداع واالبتكار ف

 استطالعية . 

ي ظل جائحة كورونا لتعزيز قيمة الوحدة ـ 
ر
ي عينة من االبالغ عن تقارير االستدامة ف

ر
االقتصادية العراقية ـ دراسة ف

 المصارف التجارية العراقية 

ي التنمية االقتصادية Covid -19ـ أهمية تقارير الكلف الوبائية )كورونا 
ر
 . ( ف

 

 اللغة العربية 
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Inas Hasan Kadhim Alwan AL- Garaawi  

External lecturer at Wasit Technical Institute - Department of Materials Management 
2017-2018 

External lecturer at Al-Imam Al-Kadhim College, Department of Financial and Banking 
Sciences 2017-2020 

External lecturer at Wasit University, College of Administration and Economics, 
Accounting Department, 2018_2020 

Bachelor of Accounting - College of Administration and Economics - University of Wasit - 
with honors 

Master of Accounting - College of Administration and Economics - University of Wasit 

PhD student in accounting - research stage - Al-Mustansiriya University 

Teaching methods 

Safety of the Arabic language 

Computer efficiency 

English language proficiency 

-Fair value and the impact of its use in creative accounting applications for the Iraqi 
commercial banking sector. 

-A proposed accounting approach to tax accounting in the e-commerce environment, an 
exploratory study for the General Tax Authority 

-The role of internal control and audit in assessing risk management in government units. 

Creativity and innovation in scientific research as one of the pillars of a sustainable 
university, with reference to the promotional reports, an exploratory study. 

-Reporting sustainability reports in light of the Corona pandemic to enhance the value of 
the Iraqi economic unit - A study in a sample of Iraqi commercial banks 

 -The importance of reports of epidemic costs (Corona Covid-19) in economic 
development. 

 Dealing with computer programs - Word - 
Excel - Power point 

Arabic   

Phone No.07804131802 

 inas.hassan@alkutcolleg.edu .iq 

Sex : femal 

BirthdayK6/2/1988 

Social status : married 

Residence : wasit – Al hay 

Nationality: Iraqi  

Language: Arabic  
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