
 

 

 

 

 

 

 

 انظيزي انذاحيً
 

 

 

 

  دجهت عبذ انحظيه عبذ     :       ـم ـــــــــاالطــ

  03/03/0146   : حاريخ انميـالد 

 مخشَجت  انشَجيت :انحانت 

 خمظت    ذد األَالد  :ــعـــ

 مظهمت   :   انذيـــــــــــاوت

     محاطبت  دكخُراي :         صــانخـخـص

 حذريظيت :       ً ــــــانُظيف

  مذرص       انذرجت انعهميت :

      كهيت االدارة َاالقخصاد / جامعت بغذاد :           عىُان انعمم

    ال يُجذانعمم   :      ٌاحف

    07714370976:      انٍاحف انىقال

 dijlahabd@gmail.comكخزَوي انبزيذ إالن

 :أَالً : انمؤٌالث انعهميت  

 

ذاؾتارقخذةذـــاؾؽؾقذاجلاؿعةذاؾدرجةذاؾعؾؿقة

 بؽالورووس

 

ذ1988ذؽؾقةذاالدارةذواالؼتصادذذاؾبصرةجاؿعةذ

ذ2007ذؽؾقةذاالدارةذواالؼتصادذذجاؿعةذبغدادذ املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ2015ذؽؾقةذاالدارةذواالؼتصادذذجاؿعةذبغداد

ذذذ 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاوياً : انخذرج انُظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريض انجامعي . 

 الى -هن الفترة   الجاهعت )الوعهذ / الكليت(  الجهت ث

ذ2019-2009ذجاؿعةذبغدادذؽؾقةذاالدارةذواالؼتصادذ1

 

 رابعاً : انمقزراث انذراطيت انخى قمج بخذريظٍا. 

 ةـــــالسـ ادةـــــامل مـــالؼس ت

ذ2009 رؼابةذؿاؾقةذؼدمذاحملادبةذذ1

ذ2010 ترقابت هاليذحمادبةؼدمذذ2

ذ2010 هبادئ هحاسبتذؼدمذاالدارةذصـاعقةذ

ذ2011 ذرؼابةذؿاؾقةذؼدمذاحملادبةذذ3

ذ2011ذحؽوؿقةحمادبةذذؼدمذاألدارةذاؾعاؿةذذ

ذ2012 رؼابةذؿاؾقةذذؼدمذاحملادبةذ4

ذ2012ذحمادبةذؿتودطةذؼدمذاالدارةذصـاعقةذ

ذ2013 تدؼققذؼدمذاحملادبةذ5

ذ2014 حمادبةذحؽوؿقةذؼدمذاألدارةذاؾعاؿةذذ6

 الى -الفترة هن  الجهت الوظيفت ث

العمل كمحاسب في الدائرة المالية , ثم  1

 التدرج في الوظيفة الى مدير تدقيق .

 

 8339 -0191مه  َسارة انصىاعت

/ وقم حذريظيت بعذ انحصُل عهى انماجظخيز   2

 خذماث

 

جامعت بغذاد / كهيت االدارة 

 َاالقخصاد

 2019-2002للعام الذراسي 



 

 

 

 

 

 

 

ذ2015 حمادبةذؿتخصصةذؼدمذاحملادبةذذ7

ذ2015ذؿبادئذحمادبةذؼدمذاالدارةذاعؿالذ

ذ2016 ؿاؾقة/تدؼقق/اـؽؾقزيؿـشكتذذؼدمذاؾتؿوقلذ8

 ؿبادئذحمادبة/حتؾقلذؼوائمذؿاؾقةذؼدمذاحملادبةذ9

ذ

ذ2017

ذ

ذ2017ذوحداتذغريذفادػةذؾؾربحذؼدمذادارةذاعؿالذ10

ذ2018ذحمادبةذؿتودطة/ـظامذحماديب ذاحملادبةؼدمذذ11

ذ2018ذحمادبةذتؽاؾقف ادارةذاعؿالؼدمذذ12

 

 :عهيٍا انخي أشزف( انزطائم  ،االطاريح  )خامظاً:  

 الســـة مـــالؼس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

ذ-ذ-ذالذقوجدذ1

 

 انخي شارك فيٍا.انعهميت َانىذَاث انمؤحمزاث طادطاً:  

 نوع املشاركة  هامؽان أنعؼاد ة ــالسـ عـوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

ذؿصادرذاؾتؿوقلذؾؾؿوازـةذاؾعاؿةذؾؾدوؾةذ1

ذ

ذاملشارؽةذببحثذذؿممترذجاؿعةذؽربالءذ2017

ؿممترذمجعقةذذذذذذذذذ2017ذدبلذاحلدذؿنذاؾػدادذاملاؾيذواالداريذ2

ذاالؼتصادقنيذبغداد

ذذاملشارؽةذببحث

ؿممترذؿدقـةذاؾطبذذ2017ذ/جتفقزذاملعداتذواالجفزةذاؾطبقةختطقطذاملوازـةذاالدتثؿارقة 3

ذبغداد

ذحضور



 

 

 

 

 

 

 

ذؿممترذؿمددةذاؾعنيذ2018ذاؾدورذاؾرقاديذؾؾؿثؼفذاؾعراؼيذ4

ذؽربالء

ذحضور

ذحضورذدقاىلجاؿعةذذ2018ذوتؽـوؾوجقاذاملعؾوؿاتذاحلؽوؿةذاالؾؽرتوـقة 5

ؿممترذؿدقـةذاؾطبذذ2018ذتشجقعذاالدتثؿارذيفذاؾوحداتذاؾطبقةذ6

ذبغداد

ذحضور

حضورذاؾـدواتذاؾعؾؿقةذيفذجاؿعةذبغدادذوداخلذاؾؽؾقةذ 7

مبختؾفذاملواضقع)ؽتابةذاؾبحوثذواؾـشرذوػؼاذألدؽوباس,ذ

تلثريذاملخدراتذعؾىذاجملتؿعذاجلاؿعي,ذاملؽتبةذاالػرتاضقة(ذ

ذوغريفا

ذحضورذجاؿعةذبغدادذ2016-2019

 

 . االخرى دابعا : األنشطة العؾؿقة  

 البحوث المنشورة : -1

)تأثٌرمبادراتالمسؤولٌةاالجتماعٌةفًاالداءالمالًللوحدةاالقتصادٌةوخلق-أ

 .4102-االدارةواالقتصادقٌمةلها(بحثمستلمنشورفًمجلةكلٌة

)عرضوتحلٌلوتقٌٌمبدائلمختارةمنالنماذجالمستخدمةفًالقٌاسواالفصاح-ب

–عنالمسؤولٌةاالجتماعٌة(بحثمستلمنشورفًمجلةكلٌةاالدارةواالقتصاد

4102. 

(لحلمشكلةتموٌلالمشارٌعB.O.T)تشجٌعاالستثماربأستخدامنظام)-ت

ةفًالموازنةالعامةوامكانٌةاالستفادةفًالعراق(بحثمنشورفًاالستثمارٌ

 .4102–مجلةمؤتمرجامعةكربالء

)أستراتٌجٌةالحكومةااللكترونٌةفًتطوٌرأداءاالجهزةالرقابٌةللحدمنالفساد-ث

 .4102–المالًواالداري(بحثمنشورفًمجلةاالقتصادٌٌنالعراقٌٌن

 



 

 

 

 

 

 

 

4-  بغدادالقاء جامعة واالقتصاد االدارة كلٌة فً االستشاري المكتب فً محاضرات

 بتوارٌخمختلفة.

 .تقٌٌمبحوثلمجلةكلٌةاالدارةواالقتصاد -3

المتخصصةومادة -2 المحاسبة لمادة والقتصاد كلٌةاالدارة البصرة للجامعة اسئلة تقٌٌم

 .4102التدقٌق

ةواالقتصادلمادةالمحاسبةفًالوحداتالغٌرتقٌٌماسئلةللجامعةالعراقٌةكلٌةاالدار -5

 .4102هادفةللربح

 .4102عراقًمنجامعةالنٌلفًالسودانتقٌٌمرسالةماجستٌرلطالب -2

االدارة -2 كلٌة فً المحاسبة قسم فً الصباحٌة االولٌة للدراسة كمقرر بالعمل تكلٌف

 .4102واالقتصاد/جامعةبغداد

الرقابةوالتدقٌقالداخلًفًكلٌةاالدارةواالقتصاد/جامعةتكلٌفبالعملمدٌرشعبة -2

 .4102بغداد

 .4109-4105المشاركةباالشرافعلىالتدرٌبالصٌفًللطلبة -9

 .4109-4101/4100,4105العملباللجاناالمتحانٌة -01

 .4102/4109عضوةفًلجنةاالمتحانالوزاري -00

الوزار -04 االسئلة وضع فً خبٌرة كعضوة المحاسبةالمساهمة مادة فً ٌة

 .4102/4109المتخصصةلسنة

المساهمةفًاعطاءدروسالتقوٌةلطلبةكلٌةبالدالرافدٌناالهلٌةفًمحافظة -03

 دٌالىلغرضاجتٌازاختبارالكفاءة.

على -02 الحصول تم واالهلٌة الحكومٌة الجامعات بٌن التعاون مبدأ من انطالقا

لغرضالت االسبوع فً واحد لٌوم الرافدٌنتفرغ )كلٌة الجامعاتاالهلٌة درٌسفً

 الجامعة,جامعةمدٌنةالعلم,كلٌةموسىالكاظم(فًسنٌنسابقة.

 

 

 

 

ذ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اهلقىات العؾؿقة احملؾقة والدولقة عضووة  :تادعا 

 2010ذذعضوةذيفذمجعقةذاحملادبنيذواملدؼؼنيذاؾعراؼقنيذذذ. 

 و ذفادات التؼدور. اجلوائز كتب الشؽر ، عاذرًا:  

اجلائزة أو ذفادة  كتاب الشؽر أو ت

 التؼدور

 السـة اجلفة املاحنة

ذ2019-2009ذورئادةذاجلاؿعةذؽؾقةذاالدارةذواالؼتصادذذتؼدقرذاؾشؽرذواؾؽتبذاؾعدقدذؿنذذ1

ذ2019ذاؾدقدذاؿنيذبغدادذ.ذؽرذوتؼدقرذذؽتابذ2

ذفاداتذتؼدقرذاملشارؽةذيفذاملممتراتذذ3

ذاؾعؾؿقة.

ذذ

 .أو املرتمجة املؤلػةالؽتب : حادى عشر 

 دـة الـشر أدم الؽتاب ت

 2018 .2018بغدادذذ239احملادبةذيفذاؾوحداتذاؾغريذفادػةذؾؾربح/ذرؼمذاالقداعذ 1

 

 ات .ــثاني عشر :الؾغ 

              

              

  

   CD هلحوظت : يتن تسلين نسخت على  


