
 

 

 َسارج انرعهيم انعاني َانثحث انعهمي

 جامعح انمُصم

 كهيح االدارج َاالقرصاد

   شعثح ضمان انجُدج َذقُيم االداء
 

  

 

 حانذاذي جانظيز
 

 

 
 

 اورصار عثذ انزضا عثذ هللا فذعُص انطائي   ـــــــم:االطــ

 24/11/1793  :دذاريخ انميـال

 مُصم :مكان انُالدج

 مرشَجً  انحانح انشَجيح:

 3 :ذد األَالدــعـــ

 محاطثً :صـصـخـرــان

  :مىصةانـ

 مذرص :انذرجح انعهميح

 ذذريظيح عىُان انعمم:

  ٌاذف انعمم:

 09939047279انمُتايم:

 gmail .com @alreda intesar  abd :كرزَوياإلنانثزيذ 

 :راتظ انصفحح انشخصيح

 انرخصصاخ انمٍرم تٍا:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 َسارج انرعهيم انعاني َانثحث انعهمي

 جامعح انمُصم

 كهيح االدارج َاالقرصاد

   شعثح ضمان انجُدج َذقُيم االداء
 

 انمؤٌالخ انعهميح :أَالا   

 

ا     انُظيفي: انرذرج ثاويا

 

 

 

 

 

 

 حانذرج

 انعهميح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجامع

 10/9/1779 االدارج َاالقرصاد جامعح انمُصم تكانُريُص

 16/12/2002 االدارج َاالقرصاد جامعح انمُصم انماجظريز

    انذكرُراي

    أخزِ

 انّ -انفرزج مه  حانجٍ حانُظيف خ

 2000-1771 كهيح االدارجَاالقرصاد /جامعح انمُصم معاَن محاطة 1

 كهيح االدارج َاالقرصاد/جامعح انمُصم مظؤَنح مخشن 2

 

 اشٍز 4

 شٍز 1 كهيح االدارج َاالقرصاد/جامعح انمُصم مذققح 3

 2011-2002 كهيح االدارج َاالقرصاد/جامعح انمُصم ذذريظيح 4

5    

6    



 

 

 َسارج انرعهيم انعاني َانثحث انعهمي

 جامعح انمُصم

 كهيح االدارج َاالقرصاد

   شعثح ضمان انجُدج َذقُيم االداء
 

ا     : انرذريض انجامعيثانثا

 انّ -مه  انفرزج انجامعح انجٍح )انمعٍذ / انكهيح( خ

 2011-2002 جامعح انمُصم كهيح االدارج َاالقرصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    قمد ترذريظٍا ي: انمقزراخ انذراطيح انرراتعا

 انظىـــــح انمـــــادج انقظـــم خ

 2003-2002 مثادِ محاطثح انمحاطثح 1

 2009-2004 محاطثح مرُططح              انمحاطثح           2

 2010-2001 رياضياخ مانيح انمحاطثح 3

          2011         اصُل انثحث انعهمي           انمحاطثح          4

 2012 مرُططح محاطثح           دارج االعمالا 5

 2013 مثادِ  محاطثح             االقرصاد        6

 2011-2019 ضزيثيحمحاطثح  انمحاطثح 9

 



 

 

 َسارج انرعهيم انعاني َانثحث انعهمي

 جامعح انمُصم

 كهيح االدارج َاالقرصاد

   شعثح ضمان انجُدج َذقُيم االداء
 

ا:     عهيٍا دانري أشزف( انماجظريز رطائم ،اطزَحاخ انذكرُراي)خامظا

 انظىــح مـــانقظ األطزَحح أَ انزطانح اطم خ

1    

2    

3    

4    

5    

6    

9    

 

ا:    فيٍا دانري شاركانعهميح َانىذَاخ انمؤذمزاخ طادطا

وُع  اوعقادٌامكان  انظىــح انعىُان خ

 انمشاركح 

) تحث / 

تُطرز 

 حضُر(

 2010 مؤذمز انكهيح 1

االدارج 

 َاالقرصاد

 تاحثح كهيح االدارج َاالقرصاد

كهيح االدارجَاالقرصاد  2010 وذَِ عهميح 2

 ََاالَاالقرصادب

 تاحثح

 تاحثح كهيح االدارج َاالقرصاد 2011 مؤذمز 3

 تاحثح كهيح االدارج َاالقرصاد 2011 وذَِ 4

5     

6     

7     

 

 

 

 



 

 

 َسارج انرعهيم انعاني َانثحث انعهمي

 جامعح انمُصم

 كهيح االدارج َاالقرصاد

   شعثح ضمان انجُدج َذقُيم االداء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 دورةذررائقذالتدريس دورةذدالمةذالؾغةذالعربقة

 دورةذكػاءةذاحلادوب 

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

 9002 جامعة تكريت اثر تقنيات املعلومات علىنظام املعلومات احملاسبية 1

 9000 كلية احلدباء اجلامعة اجراءات رقابة التطبيق يف ظل استخدام احلاسوب 2

3 
التحديات اليت تواجه احملاسبني العاملني يف الوحدات 

 الصناعية يف قياس راس املال الفكري
 9000 جامعة كركوك

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 عضو في نقابت المعلمين .1

 عضو في نقابت المحاسبين .2

3.  
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 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة الشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديريةكتابذ ت

 9000-0228 كلية االدارة واالقتصاد 8 1

 9002-9009 كلية االدارة واالقتصاد 08 2

 9008 كلية االدارة واالقتصاد 2 3

4    

 

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

0   

9   

3   

2   

5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

1.  

2.  
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3.  

             

 .CDيرم ذظهيم وظخح عهّ مالحظح: 


