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 يزضوط  انحبنخ انضوعيخ :

 صالصخ     ذد األوالد  :ــػـــ

 يغهى   :   انذيـــــــــــبَخ
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 يحبعجخ يبنيخ وَظى يؼهىيبد يحبعجيخ  انزخصص انذقيق :

  سئيظ قغى انًحبعجخ /كهيخ االداسح واالقزصبد/ عبيؼخ ثغذاد :       خــــــانىظيف

 1995ربسيخ انزؼييٍ : 
 

 دكزىس أعزبر       انؼهًيخ :انذسعخ 

      كهيخ إداسح واالقزصبد / قغى انًحبعجخ    عبيؼخ /ثغذاد /:        ػُىاٌ انؼًم

    07902154760:      انهبرف انُقبل

 safaa_alni68@yahoo.com كزشوَي :انجشيذ إالن

 Dr.safaa_alani@coadec.uobaghdad.edu.iqانجشيذ انغبيؼي : 

 .أوالً : انًؤهالد انؼهًيخ  

 انزبسٚخ خ ـــانكهٛ انغبيؼخ انذسعخ انؼهًٛخ

 ثكبنىسيىط

 

 0881 االداسح ٔااللزصبد ثغذاد

 0883 االداسح ٔااللزصبد ثغذاد انًبعغزيش

 انذكزىساِ

 

 1110 االداسح ٔااللزصبد انًغزُصشٚخ
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 صبَيبً : انزذسط انىظيفي . 

 

 -رصبنضبً : انزذسيظ انغبيؼي . 

 انٗ –يٍ انفزشح   انغبيؼخ )انًؼٓذ / انكهٛخ(  انغٓخ د

1 
 يؼٓذ االداسح / انشصبفخ

 0888 -0884 ْٛئخ انزؼهٛى انزمُٙ

 1111 – 1111 انزمُْٙٛئخ انزؼهٛى  االداسٚخانكهٛخ انزمُٛخ  2

 عبيؼخ ثغذاد كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 3

 

 

 

 

 و

 نؾذ االٌ – 1114

 1110 -0886 انًغزُصشٚخانغبيؼخ  كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 4

 1111 -0886 أْهٛخ كهٛخ انزشاس انغبيؼخ 5

 1110  – 1111 أْهٛخ كهٛخ انشافذٍٚ 6

 1113 -1111 /االسدَٛخعبيؼخ انضٚزَٕخ  كهٛخ انؼهٕو االداسٚخ 7

 1117 – 1114 انؼهٕو انزطجٛمٛخ  االسدَٛخ كهٛخ ٚخ انؼهٕو انًبنٛخ ٔاالداسٚخ 7

 

 انٗ –انفزشح يٍ  انغٓخ انٕظٛفخ د

 1111 -0884 / انشصبفخ يؼٓذ االداسح يذسط يغبػذ 0

 1113 -1110 االداسٚخ انكهٛخ انزمُٛخ يذسط 1

 د/عبيؼخ ثغذأااللزصبد اإلداسحكهٛخ  اعزبر يغبػذ 2

 

 

 

 و

1113 – 1100 

 ٔنؾذ اٌٜ -1101 داإلداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ ثغذاكهٛخ  أعزبر 3



 

 

 

 

 

 

 

 ساثؼبً : انًقشساد انذساعيخ انزً قًذ ثزذسيغهب. 

 خـــــانغُ بدحـــــانً ىـــانقغ د

 / يؼٓذ االداسحانًؾبعجخ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0884 دٖ يؾبعجخيجب

 انًؾبعجخ/ يؼٓذ االداسح 1

 

 0885 يؾبعجخ يزٕعطخ

 0886 يجبدٖ يؾبعجخ انًؾبعجخ/كهٛخ انزشااس اانغبيؼخ 2

 1111 يجبدٖ يؾبعجخ انًؾبعجخ / كهٛخ انشافذٍٚ 3

 1110 يؾبعجخ كهفخ نكهٛخ انزمُٛخ/ ا ًؾبعجخ ان 4

 1110 يؾبعجخ ظشٚجٛخ /ثغذاداداسح ٔالزصبد  5

 1114 يؾبعجٛخَظى يؼهٕيبد  االداسح ٔالزصبد /ثغذاد 6

 1115 َظى يؾبعجٛخ يزخصصخ / عبيؼخ انؼهٕو انزطجٛمخ االسدَٛخيؾبعجخ  7

 يجبدٖ يؾبعجخ / عبيؼخ انضٚزَٕخ االسدَٛخيؾبعجخ  8

 

1111 

 1112 يؾبعجخ يزٕعطخ يؾبعجخ / عبيؼخ انضٚزَٕخ االسدَٛخ 01

 1101 يؾبعجخ يُشبد يبنٛخ يؾبعجخ / عبيؼخ انؼهٕو االعاليٛخ االسدَٛخ 00

01 

 يؾب

 1102 يؾبعجخ يُشبد يبنٛخ يؾبعجخ / كهٛخ انشافذٍٚ انغبيؼخ

 1104 َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ  يؾبعجخ / كهٛخ انًصطفٗ األْهٛخ  02

 ثغذاد / ٔااللزصبد اإلداسح/كهٛخ  يؾبعجخيبعغزٛش  03

 ثغذادثجغذاد

 1117 َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ

 1101 َظى يؾبعجٛخ يزخصصخ يبعغزٛش يؾبعجخ / كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / ثغذاد 04

 1102 يؾبعجخ يبنٛخ يبعغزٛش يؾبعجخ / كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / ثغذاد 05

 1103 َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ دكزٕساِ يؾبعجخ / كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / ثغذاد 06

 1104 َظى يؼهٕيبد يؾبعجٛخ ٔااللزصبد / ثغذاد اإلداسحدكزٕساِ يؾبعجخ / كهٛخ  07

 1105 انجؾش انؼهًٙ  أعبنٛت ٔأخاللٛبد ٔااللزصبد / ثغذاد اإلداسحيبعغزٛش يؾبعجخ / كهٛخ  08

 1105 يؾبعجخ يبنٛخ  انًؼٓذ انؼشثٙ نهًؾبعجٍٛ ٔانًذلمٍٛ انؼشة  11

 



 

 

 

 

 

 

 

 :انزي أششف ػهيهب( انشعبئم  ،االطبسيح  )خبيغبً:  

 انغُــخ ىـــانقغ خشعبنان األطشوحخ  أو  اعى د

االرغبْبد انًؼبصشح نالثالؽ انًبنٙ ػهٗ ٔفك رمُٛبد رمٕٚى  0

 االداء

 دكزٕساِ / يؾبعجخ 

 

1101 

  

رمٕٚى فبػهٛخ االداء فٙ انٕؽذنذ انخذيٛخ ثبعزؼًبل رمُٛخ  1

 انًمبسَخ انًشعؼٛخ

 يبعغزٛش / يؾبعجخ 

   

1101 

   

يزطهجبد رطجٛك رمُٛبد انًؼهٕيبد ٔاالرصبالد ٔدٔسْب  2

 رؼضٚض َظبيٙ انًؼهٕيبد انًؾبعجٙ ٔانشلبثخ انذاخهٛخ فٙ                               

 

 يبعغزٛش / يؾبعجخ   

 

  1101 

ركبيم انًؼهٕيبد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ ٔاَؼكبعّ ػهٗ لشاساد  3

 نالٔساق انًبنٛخانًغزضًشٍٚ فٙ عٕق انؼشاق 

 1102 يبعغزٛش يؾبعجخ 

رطٕٚش ػشض انمٕائى انًبنٛخ انًؼذح ٔفمب نهُظبو انًؾبعجٙ  4

 انًٕؽذ نًٕاءيزٓب يغ يزطهجبد انًؼبٚٛش انًؾبعجٛخ انذٔنٛخ

 1102 يبعغزٛش يؾبعجخ 

رأصٛش اعزؼًبل يخبغش انزذلٛك ػهٗ عٕدح انزمذٚشاد فٙ  5

 انٕؽذاد االلزصبدٚخ انًزؼضشح يبنٛب 

 1103 يؾبعجخ /  دكزٕساِ

لٛبط عٕدح االسثبػ انًؾبعجٛخ فٙ ظم رجُٙ يذخم  انمًٛخ  6

 انؼبدنخ نزمٛٛى االعزضًبساد انًبنٛخ 

 

 

 

 

 

 1103 دكزٕساِ / يؾبعجخ

رمٛٛى عٕدح انزؼهٛى انًؾبعجٙ انغبيؼٙ فٙ انؼشاق فٙ ظم  7

 ISOيؼبٚٛش 

 1103 يبعغزٛش / يؾبعجخ 



 

 

 

 

 

 

 

 1103 يبعغزٛش / يؾبعجخ  اعزشارٛغٛبد انزذلٛك ٔدٔسْب فٙ عٕدح أػًبل انزذلٛك  8

ٔدنٛم  IPSASsإػزًبد انًؼبٚٛش انًؾبعجٛخ انؾكٕيٛخ انذٔنٛخ   01

ٔرأصٛشًْب ػهٗ إػذاد   GFSMإؽصبءاد يبنٛخ انؾكٕيخ 

 انًٕاصَخ انؼبيخ فٙ انؼشاق 

 1104 يبعغزٛش يؾبعجخ 

رمٛٛى إعشاءاد االثالؽ انًبنٙ نهًُؼ ٔانًغبػذاد انؾكٕيٛخ فٙ  00

 IFRSانؼشاق ٔفمب نًؼبٚٛش االثالؽ انًبنٙ 

 1104 يبعغزٛش يؾبعجخ 

تأثير استعمال ادارة الجودة الشاملة على فاعلية التحاسب  01

 بحث تطبيقي في الهيئة العامة الدارة للضرائب -الضريبي

 1105 يؾبعجخ لبََٕٛخ 

إٚفبء دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘ نًزطهجبد يؼٛبس  اَؼكبط 02

 ػهٗ رؼضٚض عٕدح رمبسٚش سلبثخ األداء  3000االَزٕعب٘ 

 1106 يبعغزٛش يؾبعجخ 

( ػهٗ  IFRS 15)  ثبإلٚشادرأصٛش رجُٙ يؼٛبس االػزشاف  03

 انًبنٙ فٙ انٕؽذاد االلزصبدٚخ انؼشالٛخ  اإلثالؽعٕدح 

 1106 دكزٕساِ يؾبعجخ 

أصش انزمُٛبد انؾذٚضخ فٙ رخفٛط ركبنٛف انًُزغبد ٔرؾمٛك  04

دساعخ يٛذاَٛخ فٙ ٔصاسح انصُبػخ  –انًٛضح انزُبفغٛخ 

 ٔانًؼبدٌ 

 1106 دكزٕساِ يؾبعجخ 



 

 

 

 

 

 

 

دٔس يؼبٚٛش انزذلٛك انذاخهٙ انذٔنٛخ فٙ إظبفخ لًٛخ نهٕؽذح   05

 ثؾش رطجٛمٙ فٙ ششكبد انمطبع انًخزهػ  –االلزصبدٚخ 

 1106 يؾبعجخ لبََٕٛخ 

يذٖ االنزضاو ثئٚفبء يزطهجبد انزذلٛك انجٛئٙ ٔفك يؼبٚٛش  06

 ثؾش رطجٛمٙ فٙ دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘    –االَزٕعب٘ 

 1106 يؾبعجخ لبََٕٛخ 

رأصٛش انعغٕغ انًُٓٛخ ػهٗ أداء انًذلك انذاخهٙ فٙ انجٛئخ  07

 ثؾش رطجٛمٙ فٙ دٕٚاٌ انشلبثخ انًبنٛخ االرؾبد٘    -انؼشالٛخ 

 1106 يؾبعجخ لبََٕٛخ 

اغبس يمزشػ الػذاد يٕاصَخ انجشايظ ٔاالداء ٔاَؼكبعّ ػهٗ رششٛذ  08

 انٕؽذاد انؾكٕيٛخ انؼشالٛخ االَفبق انؼبو ٔفبػهٛخ انًغبنخ فٙ

 1120 دكزٕساِ يؾبعجخ

دٔس انزفكٛش االعزشارٛغٙ ٔانؼصف انزُْٙ فٙ رؾغٍٛ عٕدح  11

 انزذلٛك ٔاعٓبيّ فٙ انكشف ػٍ يخبغش االؽزٛبل 

 2021 دكزٕساِ يؾبعجخ

 

 

 انزي شبسك فيهبانؼهًيخ وانُذواد عبدعبً: انًؤرًشاد 

َىع  هبيكبٌ أَؼقبد خ ــانغُ ؼُىاٌ ان د

 انًشبسكخ 

) ثحش / 

ثىعزش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثؾش االسدٌ 1111 يؤرًش عبيؼخ انضٚزَٕخ 1

 ثؾش االسدٌ 1112 يؤرًش عبيؼخ انضٚزَٕخ 2

 ثؾش انؼشاق 1114 /عبيؼخ ثغذاديؤرًش كهٛخ االداسح ٔااللزصبد 3

 ثؾش انؼشاق 1101 يؤرًش كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/عبيؼخ ثغذاد 4

 ثؾش انؼشاق 1102 كشثالء ٔااللزصبد/عبيؼخ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  5

 ثؾش انؼشاق 1102 يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٍٛ ٔانًذلمٍٛ 6

 ثؾش انؼشاق 1103 يؤرًش َمبثخ انًؾبعجٍٛ ٔانًذلمٍٛ 7

 ثؾش انؼشاق 1105 ءعبيؼخ كشثالٔااللزصبد/ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  7

 ثؾش انؼشاق 1106 يؤرًش  انكهٛخ انزمُٛخ انغُٕثٛخ  8

 ثؾش انؼشاق 1106 ءعبيؼخ كشثالٔااللزصبد/ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  01

 ثؾش انؼشاق 1107 ءعبيؼخ كشثالٔااللزصبد/ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  00

 ثؾش انؼشاق 1111 ءعبيؼخ كشثالٔااللزصبد/ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  01

 ثؾش انؼشاق 1110 ءعبيؼخ كشثالٔااللزصبد/ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  02

 ثؾش انؼشاق 1110 عٛٓبٌعبيؼخ ٔااللزصبد/ اإلداسحيؤرًش كهٛخ  03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 . االخشي عبثؼب : األَشطخ انؼهًيخ  

 خبسط انكهيخ داخم انكهيخ

ػعٕ نغُخ اعزؾذاس يبعغزٛش يؾبعجخ فٙ كهٛخ  ػعٕ نغُخ ػهًٛخ 

ػعٕ نغُخ اعزؾذاس يبعغزٛش يؾبعجخ فٙ كهٛخ  ػعٕ نغُخ انشصبَخ انؼهًٛخ االداسح ٔااللزصبد/ كشثالء

ػعٕ نغُخ اعزؾذاس لغى يؾبعجخ فٙ كهٛخ انًصطفٗ  ٔرؾذٚش انًُبْظ  ػعٕ نغُخ يزبثؼخ انخطػ االداسح ٔااللزصبد/ انمبدعٛخ

ػعٕ نغُخ اعزؾذاس لغى يؾبعجخ فٙ كهٛخ االعشاء  سئٛظ نغُخ االسشبد انزشثٕ٘ فٙ انمغى  االْهٛخ

سئٛظ نهؼذٚذ يٍ نغبٌ يُبلشخ اغبسٚؼ  االْهٛخ

 انذكزٕساِ ٔانًبعغزٛش 

سئٛظ نهؼذٚذ يٍ نغبٌ يُبلشخ اغبسٚؼ انذكزٕساِ 

 ٔانًبعغزٛش



 

 

 

 

 

 

 

يمٛى  ػهًٙ نهؼذٚذ يٍ انجؾٕس ٔانشعبئم 

 ٔاالغبسٚؼ 

 يمٛى  ػهًٙ نهؼذٚذ يٍ انجؾٕس ٔانشعبئم ٔاالغبسٚؼ 

يمٛى نهؼذٚذ يٍ ثؾٕس انزشلٛبد انؼهًٛخ 

 نًخزهف االنمبة انؼهًٛخ 

يمٛى نهؼذٚذ يٍ ثؾٕس انزشلٛبد انؼهًٛخ نًخزهف االنمبة 

 انؼهًٛخ 

ػعٕ نغُخ رشلٛبد ػهًٛخ /انًؼٓذ انؼبنٙ نهذساعبد  ػعٕ نغُخ إػذاد ٔرمٛٛى انًُبْظ انذساعٛخ 

 انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ 

األنمبة انؼهًٛخ نهكفبءاد انؼبئذح يٍ رضجٛذ  ػعٕ نغُخ  ػعٕ نغُخ رٕؽٛذ ْٛكهٛخ انجؾش انؼهًٙ 

 انخبسط 

ػعٕ نغُخ رؾذٚش انًُبْظ انذساعٛخ فٙ 

 لغى انًؾبعجخ 

ػعٕ انٓٛئخ االعزشبسٚخ نًغهخ انًؼٓذ انؼبنٙ نهذساعبد 

 انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ 

سئٛظ نغُخ االعزالل نشعبئم ٔأغبسٚؼ 

 انذكزٕساِ فٙ لغى انًؾبعجخ

انًؾبعت / َمبثخ  ػعٕ انٓٛئخ االعزشبسٚخ نًغهخ

 انًؾبعجٍٛ انؼشالٍٛٛ 

 

 

أو رطىيش صبيُب: انًششوػبد انجحضيخ فً يغبل انزخصص نخذيخ انجيئخ وانًغزًغ  

 . انزؼهيى

 انغُخ انُشش يحم أعى انجحش د

 دٔس إداسح انغٕدح فٙ رؼضٚض كفبءح ٔفبػهٛخ انزؾبعت 1

                        انعشٚجٙ

/  ٔااللزصبد كهٛخ اداسح

 ثغذاد

  

1101 

دٔس ركُٕنٕعجب انًؼهٕيبد فٙ رؼضٚض رمٕٚى االداء  2

                                     انًغؤٔنٛخ ٔيؾبعجخ 

/  ٔااللزصبد كهٛخ اداسح

 ثغذاد

 

  1101 



 

 

 

 

 

 

 

ٔااللزصبد كهٛخ االداسح  انًؾبعجخ  ػٍ كهف انزمبػذ فٙ يُظًبد االػًبل 3

  /انًغزُصشٚخ 

 

 0887 

4 

     

     

 

 لشاءح يؾبعجٛخ فٙ رشعًخ  انؼًالد 

 

 

/  كهٛخ االداسح ٔااللزصبد

 ثغذاد

   

  1117 

11118 

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد  دٔس انضمبفخ فٙ رطٕثش انزطجٛمبد انًؾبعجٛخ  5

 /انًغزُصشٚخ  

1100 

 1111 كهٛخ انزشاس انغبيؼخ  انؾمٛمخ ٔانٕالغ انًزؼبسف ػهّٛ يب ثٍٛانزبسٚخ انًؾبعجٙ  6

اَؼكبط ركبيم انًؼهٕيبد انًبنٛخ ٔغٛش انًبنٛخ ػهٗ  7

 لشاساد انًغزضًشٍٚ فٙ عٕق انؼشاق نألٔساق انًبنٛخ

زصبد / لكهٛخ االداسح ٔاال

 انغبيؼخ انؼشالٛخ

1102 

اَغغبو ػشض انمٕائى فٙ انششكبد انًغبًْخ انؼشالٛخ  8

 يزطهجبد انًؼبٚٛش انؼشالٛخ يغ

يغهخ انًضُٗ نهؼهٕو االداسٚخ 

 ٔااللزصبدٚخ 

1102 

دٔس يكُُخ َظبو انًؼهٕيبد انًؾبعجٛخ فٙ ارخبد  9

 انمشاساد 

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 ثغذاد

1114 

 1113 كهٛخ االلزصبد / االسدٌ  دٔس اداسح انًؼشفخ فٙ رؼضٚض اداء انًذلك انذاخهٙ  10

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /  رمٕٚى اعبنٛت انزذلٛك ٔانفؾص انعشٚجٙ  11

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ 

0887 



 

 

 

 

 

 

 

دساعخ ربصٛش انؼٕايم انزُظًٛٛخ ٔادخبل انجشايظ  12

انؾبعٕثٛخ ػهٗ كفبءح َظى انًؼهٕيبد انًؾبعجٛخ فٙ 

 انًصبسف انزغبسٚخ انغٕسٚخ

 1113 كهٛخ االلزصبد / االسدٌ 

دٔس نغبٌ انزذلٛك فٙ رؼضٚض اداء ٔاعزمالنٛخ انًذلك  13

 انذاخهٙ 

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد /  

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ 

1114 

انزذلٛك انذاخهٙ فٙ ظم اغبس ؽٕكًخ انششكبد ٔدٔسِ  14

 فٙ صٚبدح لًٛخ انششكخ 

 1101 كهٛخ االلزصبد / االسدٌ 

انزؼهٛى انًؾبعجٙ انغبيؼٙ فٙ يزطهجبد رفؼٛم عٕدح َظبو  15

 ظم يؼبٚٛش االٚضٔ 

  

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / 

 انًٕصم

1103 

فٙ رؼضٚض عٕدح اػًبل دٔس اعزشارٛغٛخ يخبغش االػًبل   16

 انزذلٛك

 

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / 

 ثغذاد

1103 

دٔس رجُٙ يؼبٚٛش االثالؽ انًبنٙ انذٔنٛخ انًٕعٓخ َؾٕ  17

 انمًٛخ انؼبدنخ فٙ االصيخ انًبنٛخ انؼبنًٛخ 

 1103 َمبثخ انًؾبعجٍٛ ٔانًذلمٍٛ 

اإلفصبػ انًجكش فٙ انششكبد انًغبًْخ ٔاَؼكبعبرّ ػهٗ  18

 عٕدح األسثبػ انًؾبعجٛخ 

ٔااللزصبد /  اإلداسحكهٛخ 

 عبيؼخ انًضُٗ 

1104 

دٔس ٔ يغؤٔنٛخ يشالت انؾغبثبد ػٍ انؼاللخ ثٍٛ  19

 يخبغش انزذلٛك ٔيخبغش األػًبل  

كهٛخ انؼهٕو انغٛبعٛخ / 

 انغبيؼخ انًغزُصشٚخ 

1104 

انًًبسعبد انًؾبعجٛخ انخبغئخ ٔاَؼكبعبرٓب ػهٗ عٕدح  20

 األسثبػ انًؾبعجٛخ 

 1105 ْٛئخ انُضاْخ 



 

 

 

 

 

 

 

دٔس انشلبثخ انعشٚجٛخ فٙ انؾذ يٍ انزٓشة انعشٚجٙ  21

 ٔرؼضٚض اإلصالػ انًبنٙ فٙ انؼشاق 

ٔااللزصبد /  اإلداسحكهٛخ 

 كشثالء

1105 

انُظبو  ػهٗ انًؾبعجٛخ انذٔنٛخ انًؼبٚٛش اػزًبد رأصٛش 22

 انؼشاق ششكبد انُفػ فٙ  انًؾبعجٙ فٙ

 
 

كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / 

 كشثالء

1106 

( GFSMرأصٛش إعزؼًبل دنٛم إؽصبءاد يبنٛخ انؾكٕيخ )  23

 ػهٗ انًٕاصَخ انؼبيخ فٙ انؼشاق 
كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 ثغذاد

1106 

 (  IPSASرأصٛش  إعزؼًبل يؼبٚٛش انًؾبعجخ انذٔنٛخ )  24

 انًٕاصَخ انؼبيخ فٙ انؼشاق 
ٛخ االداسح ٔااللزصبد/ كن

 ثغذاد

1106 

25  

 ظم في انحكىييخ انىحذاد في انًغبءنخ فبػهيخ رؼضيض

 واالداء انجشايظ يىاصَخ رطجيق

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 ثغذاد

1111 

دوس انزخصص انًهُي في رؼضيض حكى  انًذقق  26

 ؼًبلثبعز نزقييى اعزًشاسيخ  انىحذح االقزصبديخ

 570 انزذقيق يؼيبس وفق ػهًانًؤششاد 
 

كهٛخ االداسح ٔااللزصبد/ 

 ثغذاد

1110 

 

 

    .انهيئبد انؼهًيخ انًحهيخ وانذونيخ ػضىيخ  :ربعؼب 

 2014 ػضى رقييى انجحىس ) يًزحٍ خبسعي ( في عبيؼخ َيىكبعم / اعزشانيب 

مSt  Clements  Universityإعدادامحاضردتدنمم دحمحاضةدخاصم ضلدصمم الخدصمد حض ةد اتم
م ل علاحمعنمخعام

2006 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهبداد انزقذيش.و  انغىائض كزت انشكش ، ػبششاً:  

انغبئضح  كزبة انشكش أو د

 أو شهبدح انزقذيش

 انغُخ انغهخ انًبَحخ

 0888   ػًٛذ يؼٓذ االداسح انشصبفخ كزبة شكش  0

 1114   / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد كزبة شكش  1

   1100 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1ػذد )  كزبة شكش 2

 1101 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 2ػذد )  كزبة شكش 3

 1102 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1كزبة شكش ػذد )  4

 1103 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1كزبة شكش ػذد )  5

 1103 سئٛظ عبيؼخ ثغذاد  كزبة شكش 3

 1103 ٔصٚش انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ  كزبة شكش  4

يذٚش انجؾش ٔانزطٕٚش / ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش  كزبة شكش 5

 انؼهًٙ 

1103 

 1104 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / انغبيؼخ انًغزُصشٚخ  كزبة شكش  6

 1104 ػًٛذ انًؼٓذ انؼبنٙ نهذساعبد انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ  كزبة شكش 7

 1105 ْٛئخ انُضاْخ  كزبة شكش  

 1105 ػًٛذ انكهٛخ انزمُٛخ اإلداسٚخ / انغبيؼخ انٕعطٗ   كزبة شكش  8

 1105 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ ثغذاد ( 2كزبة شكش ػذد )  01

 1105 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ كشثالء  كزبة شكش  00

 1شٓبدح رمذٚشٚخ ػذد )  01

) 

 1105 َمبثخ انًؾبعجٍٛ ٔانًذلمٍٛ 

 1106 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1كزبة شكش ػذد )  02

 1106 ػًٛذ انًؼٓذ انؼبنٙ نهذساعبد انًبنٛخ ٔانًؾبعجٛخ  كزبة شكش 03

 1106 سئٛظ انغبيؼخ انزمُٛخ انغُٕثٛخ  كزبة شكش  04

 1106 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / انغبيؼخ انًغزُصشٚخ  كزبة شكش  05

 1107 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1كزبة شكش ػذد )  06

 1107 ػًٛذ كهٛخ اإلداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ كشثالء  كزبة شكش  07

 1108   ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد / عبيؼخ ثغذاد كزبة شكش  08



 

 

 

 

 

 

 

 1111 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1كزبة شكش ػذد )  11

 1111 / عبيؼخ كشٚالء ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد كزبة شكش  10

 1110 / عبيؼخ ثغذاد ػًٛذ كهٛخ االداسح ٔااللزصبد ( 1كزبة شكش ػذد )  11

 

 

 .انكزت انًؤنفخ أو انًزشعًخ: حبدي ػشش 

 انُششعُخ  أعى انكزبة د

 1103 انًبنٛخ  ًؾبعجخانيجبدا  0

1   

  

             

           

 


