
 اعتماد الفائزين في المسابقة الثانية عشرة 

 للبحث العلمي على النحو التالي:

 الفائزون في املوضوع األول:  ـ 

  73.80األول: األستاذ / سليم مسلم الحكيم من ديوان املحاسبة بدولة قطر والذي تحصل على معّدل )  . الفائز

 عالمة( 

. الفائز الثاني: األستاذ / بسام محمد إبراهيم من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية والذي     

 عالمة(. 72.90تحصل على معدل )

اذ / عبد الرحمن محمد حسين من ديوان الرقابة املالية واإلدارية بمملكة البحرين والذي . الفائز الثالث: األست   

 عالمة(.  72تحصل على معدل )

.الفائز الرابع: األستاذة / هنوف محمد املطوع واألستاذة / جوهرة عبد السالم مسلم من الديوان العام      

 عالمة(. 71على معدل ) للمحاسبة باململكة العربية السعودية واللتين تحصلتا

.الفائز الخامس: األستاذ / سامي علي محمد زغلول من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية     

 عالمة(. 70والذي تحصل على معدل ) 

 الفائزون في املوضوع الثاني:  ـ 

يعي من ديوان الرقابة املالية * الفائز األول:  الدكتور محمد حسن عبد الكريم واألستاذ / مقداد محمد الرب

 عالمة(  .   84.20االتحادي بجمهورية العراق واللذين تحصال على معدل )

* الفائز الثاني: األستاذة / عديلة مصطفى العدمات من ديوان املحاسبة باململكة األردنية الهاشمية والتي  

 عالمة(. 82.80تحصلت على معدل )

أحمد حنتش من ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطين والذي  * الفائز الثالث: األستاذ / يوسف 

 عالمة(. 78.40تحصل على معدل )

  78* الفائز الرابع: األستاذ / عبد الناصر محمد بشه من ديوان املحاسبة الليبي والذي تحصل على معدل )   

 عالمة( 



الخامس: الدكتور / هشام زغلول من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية والذي  . الفائز    

 عالمة(. 74.90تحصل على معدل )

 الفائزون في املوضوع الثالث: ـ 

* الفائز األول: األستاذ / عادل حميد صنكور واألستاذ / سامي جبار عنبر من ديوان الرقابة املالية االتحادي   

 عالمة( 80ة العراق واللذين تحصال على معدل )بجمهوري

* الفائز الثاني:األستاذ / أيمن ناجح شاهين من ديوان الرقابة املالية واإلدارية بدولة فلسطين والذي تحصل على   

 عالمة( 79معدل )

ز الرقابة املالية ل بن راشد املرشودية واألستاذ / يعقوب بن سالم العوفي من جهاأم* الفائز الثالث: األستاذة /   

 عالمة(  78.20واإلدارية للدولة بسلطنة عمان واللذين تحصال على معدل ) 

* الفائز الرابع: األستاذ / محمد عبد الحميد إبراهيم إمام من الجهاز املركزي للمحاسبات بجمهورية مصر   

 عالمة(  75.80العربية والذي تحصل على معدل )

من اإلعالن املتعلق باملسابقة الذي اعتمده املجلس  13مال بأحكام الفقرة وعأما بالنسبة للجائزة الخامسة 

ي كل والذي نص على أن "... تمنح خمس جوائز مالية ألصحاب البحوث الفائزة فالسابع واألربعين منذ اجتماعه 

حجب الجائزة  تّم  قدعالمة، ف 70رجة تقييم البحوث عن وبحيث ال تقل د من موضوعات املسابقة الثالث

 عالمة(.  62الخاصة بالفائز الخامس في املوضوع الثالث، نظرا إلى أّن معّدله العام بلغ )

 


