
 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

  

 

 حانذاذُ جانظُز
 

 

 
 

        طىطٍ احًذ طعُذ طهُى   ى:ــــــــــاالطــ

 9/4/2991 :دذارَخ انًُـال

 انًىصم :انىالدجيكاٌ 

 اعشب انحانح انشوجُح:

 :ذد األوالدــعـــ

 يحاطثح يانُح وذذقُق :صـصـخـرــان

 :ًُصةانـ

 يذرص :انذرجح انعهًُح

 كهُح االدارج واالقرصاد / قظى انًحاطثح عُىاٌ انعًم:

 هاذف انعًم:

 89925395920 انًىتاَم:

  sawsan123ahmad@gmail.com:كرزوٍَاإلنانثزَذ 

 :انصفحح انشخصُحراتظ 

 انًحاطثح انرخصصاخ انًهرى تها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 انًؤهالخ انعهًُح :أوالا   

 

ا     : انرذرج انىظُفٍثاَُا

 

 

 

 

 

 

 حانذرج

 انعهًُح

 انرارَخ حانكــهُــــ حانجايع

 2995 االدارج واالقرصاد انًىصم تكانىرَىص

 1882 االدارج واالقرصاد انًىصم انًاجظرُز

    انذكرىراِ

    أخزي

 انً -انفرزج يٍ  حانجه حانىظُف خ

 2990-2995 االدارج واالقرصاد يعاوٌ يحاطة 2

 2999-2990 االدارج واالقرصاد يذققح انكهُح 1

 1882-1888 االدارج واالقرصاد يظجهح انذراطاخ انعهُا 3

 1883-1882 االدارج واالقرصاد خشًٌيظؤونح ان 4

5    

6    



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

ا     : انرذرَض انجايعٍثانثا

 انً -يٍ  انفرزج انجايعح انجهح )انًعهذ / انكهُح( خ

 1820-2995 كهُح االدارج واالقرصاد جايعح انًىصم 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

0    

 

ا    قًد ترذرَظها ٍ: انًقزراخ انذراطُح انرراتعا

 انظُـــــح انًـــــادج انقظـــى خ

 1881-1882 يحاطثح ضزَثُح يحاطثح 2

 1820-1881 يانُحيحاطثح  يحاطثح 1

 1885-1883 ذكانُفيحاطثح  يحاطثح 3

1828-1829 
 1821-1885 اصىل انثحث انعهًٍ يحاطثح 4

1826-1829 
 1886-1885 يثادئ يحاطثح االدارج انصُاعُح 5

 1883-1881 يثادئ يحاطثح َظى انًعهىياخ االدارَح 6

 يثادئ يحاطثح انرظىَق 9

 

 

1889-1880 

 



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

                                                 1889-1886    يحاطثح ذكانُف ادارج االعًال 0 

1886-1889 

 

 1880-1889 يحاطثح يرىططح ادارج االعًال 9

 1889-1880 يحاطثح ذكانُف ادارج صُاعُح 28

 1885-1884 َظاو يحاطثٍ يؤحذ قظى انًحاطثح 22 

                                                  

                                                  

 

 

 

ا:    عهُها دانرٍ أشزف( انًاجظرُز رطائم ،اطزوحاخ انذكرىراِ)خايظا

 انظُــح ىـــانقظ األطزوحح أو انزطانح اطى خ

2    

1    

3    

4    

5    

6    

9    

 

 



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

  

ا:    فُها دانرٍ شاركانعهًُح وانُذواخ انًؤذًزاخ طادطا

 َىع انًشاركح  اَعقادهايكاٌ  انظُــح انعُىاٌ خ

) تحث / تىطرز 

 حضىر(

انًؤذًز انعهًٍ انحادٌ  1

 عشز

كهُح االدارج  1822

واالقرصاد 

 انًظرُصزَح

 تحث عهًٍ

 ورقح عًم انًعهذ انرقٍُ /َُُىي 1821 انُذوج انعهًُح انثاَُح 2

 تحث عهًٍ جايعح كزتالء 1823 انًؤذًز انذونٍ انخايض 3

 تحث عهًٍ جايعح االَثار 1823 انًؤذًز انعهًٍ انثاٍَ 4

ورشح عًم كهُح االدارج  5

 واالقرصاد

جايعح انًىصم  1820

 واالقرصاد

 ورقح عًم

 ورقح عًم جايعح انًىصم 1820 ورشح عًم كهُح االدارج 6

 تحث عهًٍ جايعح جُهاٌ 1820 انًؤذًز انذونٍ / ارتُم 7

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

 7997ادلشاركةذيفذالتعدادذالدؽانيذ ادلشاركةذيفذالؾجانذاالمتحانقة

ذخلرجييادلشاركةذيفذاعدادذادئؾةذاالمتحانذادلركزيذ وادلؽتبةذادلشاركةذيفذجلانذجردذالؽؾقة

 ادلرحؾةذالرابعةذكؾقةذاحلدباءذاجلامعةذ
  جلانذتوزيعذروبذالتخرج

  جلانذادتؼبالذالطؾبةذاجلدد

ذ

ذ

ذ



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

  

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

العلموة للعلوم املالوة اجمللة  العراق.الوعً الضرٌبً فً الحد م دور - 7

 واملصرفوة

1002 

لٌٌم اداء المصارف التجارٌة باستخدام نسبة السٌولة  2

والربحٌة بالتطبٌك على مصرف الموصل للتنمٌة 

 (2002-2002واالستثمار للفترة من)

 1006 جملة تنموة الرافدين

استخدام طرٌمة ) نظرٌة ( التكالٌف المتغٌرة فً  3

الشركات الخاصة التحاسب الضرٌبً مع 

 والمختلطة

 1005 جملة تنموة الرافدين 

امكانٌة االختٌار االمثل لطرٌمة تمٌٌم  -2 4

الموجودات الثابتة للشركة العامة للمشروبات 

 الغازٌة للمنطمة الشمالٌة فً حالة خصخصتها

 1008 جملة تنموة الرافدين 

 ور ادارة الجودة الشاملة فً زٌادة الوعً التكالٌفًذ5

 االستراتٌجً
 1022 جامعة المستنصرٌة

مستلزمات تفعٌل الرلابة الشرعٌة الخارجٌة فً ذ6

 المصارف االسالمٌة .
 1022 مجلة جامعة تكرٌت

اثر تكامل ادارة الجودة الشاملة مع نظرٌة المٌود فً ذ7

دراسة استطالعٌة فً عٌنة -ظل حوكمة الشركات 

 من الشركات الصناعٌة فً نٌنوى

االدارة مجلة 

وااللتصاد/الجامعة 

 المستنصرٌة

1022 

دراسة ممارنة الخاللٌات مهنة المحاسبة والتدلٌك ذ8

 الدولٌة واالسالمٌة

.مجلة جامعة كركون -

للعلوم االدارٌة 

 وااللتصادٌة

1023 

مؤتمر جامعة كربالء  ادارة المعرفة على التعلٌم المحاسبًدور ذ9

 الثامن
1023 

والتدلٌك فً الحد من الفساد المالً دور المحاسبة ذ71

 واالداري

-.المؤتمر العلمً الثانً 

 مجلة جامعة االنبار
1023 

دور المحاسبة المضائٌة فً الحد من اسالٌب ذ77

المحاسبة االبداعٌة واثره فً مكافحة التهرب 

 الضرٌبً .

-مؤتمر جامعة جٌهان

 اربٌل
1027 

.. 

 والدولقةذهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةاعضويةذذ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ  

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 10022-2884 عمود الكلوة كتاب شكر وتقدير  24من  اكثر 2

 1021 عمود املعهد التقين شكر وتقدير 1

 1022 الوزير شكر وتقدير 3

 1عدد  1026 عمود الكلوة شكر وتقدير 4

 2عدد  1027 عمود الكلوة             شكر وتقدير 5

 

   

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد                                                            

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

2   

1   

2   

3   

4   

5   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

2.  



 

 

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ

 جايعح انًىصم

 كهُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضًاٌ انجىدج وذقىَى االداء
 

 
1.  

3.  

             

 .CDَرى ذظهُى َظخح عهً يالحظح: 


