
 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 

 تانذاحُ ةانظُز
 

 

 
 

           عبذهللا االفُذٌ  هُى عبذانكزَى ارطالٌ ابزا       ى:ــــــــــاالطــ

  7/9/0971:دحارَخ انًُـال

 َُُىي /حهعفز :انىالدةيكاٌ 

 يخشوج انحانت انشوجُت:

 اوالد 5 :ذد األوالدــعـــ

 انًحاطبت :صـصـخـخــان

 َىجذ ال  :ًُصبانـ

 يذرص: انذرجت انعهًُت

 كهُت االدارة وااللخصاد / لظى انًحاطبت عُىاٌ انعًم:

 1هاحف انعًم:

  7717270077 انًىباَم:

  ArslanEfandi@ gmail.comiكخزوٍَاإلنانبزَذ 

 ال َىجذ:رابظ انصفحت انشخصُت

الطخثًار، نخعهُى انًحاطبٍ ،اا ،وانشفافُت  انخذلُك وانزلابت انذاخهُت ،االفصاح  انخخصصاث انًهخى بها:

 ، انحىكًت.حماَت انًعهىياث، َظاو انًعهىياث انًحاطبُت، حمُُى االداء

 

 

 انًؤهالث انعهًُت :أوالا  

 

 

 

 

 تانذرج

 انعهًُت
 انخارَخ تانكــهُــــ تانجايع

 0992 االلخصاداالدارة و انًىصم بكانىرَىص

 7112 االدارة وااللخصاد انًىصم  انًاجظخُز

 7100 االدارة وااللخصاد انًظخُصزَت انذكخىراِ

    أخزي

 
 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا      : انخذرج انىظُفٍثاَُا

 

 

 

 

ا    : انخذرَض انجايعٍثانثا

 انً -يٍ  انفخزة انجايعت انجهت )انًعهذ / انكهُت( ث

  7100-7110 انًىصم  كهُت االدارة وااللخصاد 1

 
ا    لًج بخذرَظها ٍ: انًمزراث انذراطُت انخرابعا

 انظُـــــت انًـــــادة انمظـــى ث

 7110 /عًهٍيحاطبت انخكانُف االدارة انصُاعُت   0

 7117 يبادي انًحاطبت َظى انًعهىياث االدارَت 7

 7110 يبادي انًحاطبت َظى انًعهىياث االدارَت 3

 7110 يبادي انًحاطبت لظى االلخصاد  2

 7119 يبادي انًحاطبت َظى انًعهىياث االدارَت 5

 7119 ححهُم ويُالشت انمىائى انًانُت لظى انًحاطبت  2

 7119 انًحاطبت االدارَت       ادارة االعًال  7

 7101 انًحاطبت االدارَت      انعهىو انًانُت 0

 7101 انًحاطبت االدارَت ادارة االعًال 9

 انً -انفخزة يٍ  تانجه تانىظُف ث

  7112-7111 االدارة وااللخصاد و يحاطب     0

 7117 -7112 االدارة وااللخصاد  يحاطب     7

 7101 -7117 االدارة وااللخصاد يذرص يظاعذ    3

 انً االٌ -7101 االدارة وااللخصاد  يذرص     2



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 7107 بادي انًحاطبتي االلخصاد  01 

 

ا:    الَىجذ  عهُها جانخٍ أشزف( انًاجظخُز رطائم ،اطزوحاث انذكخىراِ)خايظا

 

ا:    فُها جانخٍ شاركانعهًُت وانُذواث انًؤحًزاث طادطا

 اَعمادهايكاٌ  انظُــت انعُىاٌ ث

َىع 

 انًشاركت 

) بحث / 

بىطخز 

 حضىر(

 7110  االدارية ندوة قدم نعم المعمهمات 0
كهُت جايعت انًىصم 

 وااللخصاداالدارة 
 بحث

 بحث جايعت انًىصم 7110  ء الجامعةندوة كمية الحدبا 7

3 

والعممي  الهطني األولالمؤتمر 
 العاشر/كمية االدارة واالقتراد 

 

 حثب انجايعت انًظخُصزَت  7101

 بحث جايعت انًىصم 7101  ندوة  كمية االدارة واالقتراد 2

5 

كمية لتمر العممي الحادي عذر المؤ 
 االدارة واالقتراد  

  

 حث ب انجايعت انًظخُصزَت  7100

2 
كمية اإلدارة واالقتراد/جامعة  مؤتمر

  المهصل
 حثب جايعت انًىصم  7100

7 
انثاٍَ  مؤتمر كمية االدارة واالقتراد

 عشز
 حثب انجايعت انًظخُصزَت 7107



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 

0 
االصالح  مؤتمر القيادة الرشيدة 
 7100 االقترادي

وسارة انخعهُى انعانٍ /يزكش 

 انىسارة
 باحث

ذ

 

ذاألخرى:ذاألـشطةذاؾعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذاؾؽؾقة لذاؾؽؾقةاحد

وؾغايةذذ5/7دورةذتدريبقةذيفذاحلادباتذاالؾؽرتوـقةذؿنذ

 ذ2001/ذ23/7

ادلشارؽةذيفذاؾربـاؿجذاالؼتصاديذادلعدذيفذؿدتشاريةذ

وؾغايةذذ31/5ؾؾػرتةذؿنذاؾتجارةذاخلارجقةذاؾرتؽقةذ

14/6/2009 

وؾغايةذذ18/3دورةذدالؿةذاؾؾغةذاؾعربقةذؾؾػرتةذؿنذ

26/3/2018 

ذـقـوىذ–دورةذاؾدػاعذادلدـيذيفذؿديريةذاؾدػاعذادلدـيذ

2003 

 
ذاؿعةدورةذاالدعاػاتذاالوؾقةذ/ؽؾقةذاؾتؿريضذ/ج

 2008ادلوصل

 
يفذؿرؽزذذ2008دورةذصقاـةذاحلادباتذذاالؾؽرتوـقةذ

ذاحلادبةذاالؾؽرتوـقةذيفذجاؿعةذادلوصلذ

 2006دورةذررائقذاؾتدريسذ 

ذ2010دورةذررائقذاؾتدريسذالغراضذاؾرتؼقةذ 

 

 

 أوذتطويرذاؾتعؾقمثاؿـا:ذادلشروعاتذاؾبحثقةذػىذجمالذاؾتخصصذخلدؿةذاؾبقئةذواجملتؿعذ 

 اؾدـة اؾـشرذحمل أدمذاؾبحث ت



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 

1 
تكنهلهجيا المعمهمات واالتراالت إمكانات  

 االستخدام في تطهير نعم المعمهمات المحاسبية 

ندوة قدم نعم المعمهمات 
اإلدارية /كمية اإلدارة 
واالقتراد /جامعة 

 المهصل

2008 

ذ2

تكنهلهجياااااااا المعمهماااااااات واالترااااااااالت إمكاناااااااات 
 االستخدام وأثرها في إجراءات الرقابة الداخمية

 

ندوة قدم نعم المعمهماات 
 8002 اإلدارية /كمية اإلدارة 

3 
دور المعايير الرقابية المالية واالجتماعية في الحد 

 من ظاهرة الفداد المالي واإلداري 

ناااااااادوة كميااااااااة الحاااااااادباء 
 الجامعة.

 

8002 

4 

دور الذفافية ومعاايير اإلفرااح المحاسابي الادولي 
 فااااي الحااااد ماااان الفداااااد المااااالي دراسااااة محاساااابية

 وتحميمية
 

مجمة بحهث مدتقبمية 
   83و 82العدد 

8002 

ذ5

تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخمية في تقييم األداء 
ناعية في البيئي /دراسة استطالعية في منذات ص

 مدينة المهصل

  مجمة تنمية الرافدين

  401العدد 
2011 

ذ6

اثر عمميات إدارة المعرفة في جهدة التعميم 
المحاسبي الجامعي /دراسة استطالعية ألراء عينة 

مية اإلدارة من تدريديي قدم المحاسبة في ك
 واالقتراد

وقااااالم المااااؤتمر الااااهطني 
األول والعممااااااي العاشاااااار 
لكمياااااة اإلدارة واالقترااااااد 
/الجامعااااااة المدتنراااااارية 

أيااار  80-42لمماادة ماان 
8040 

 

2010 

ذ7
نعام الرقابة الداخمية خط الدفاع األول في الحفاظ 

 عمى المال العام

ناااااااااااااادوة كميااااااااااااااة اإلدارة 
 واالقتراد 

 
8044. 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 

دور اإلفصاح انًحاطبٍ فٍ حزشُذ لزار االطخثًار ذ8

 فٍ طىق األوراق انًانُت

المؤتمر العممي الحادي 
لكمية اإلدارة  عذر

واالقتراد /الجامعة 
المدتنررية لممدة من 

 أيار  82-83
 

8044  

ذ9
Complementary Relationship 

Between The Management Strategies 

l SystemAnd Internal Contro  

DEPARTMENT 

OF 

MANAGEMENT 

STUDIES &          

            

 HRESEARC

Tirpude College 

of Social Work, 

Nagpur/India 25-

26 Augest  

2011 

ذ10

مدى ماللمة مخرجات التعميم المحاسبي في العراق 
لمتطمبات سهق العمل دراسة ميدانية في عدد من 

  دوالر محافعة نينهى 

 الدنهي المؤتمر العممي 
لكمية اإلدارة واالقتراد 

 -82 هصلالم جامعة/
 أيار 

 

8044  

ذ11
اثر االستثمار في تقانة المعمهمات وفاعمية نعام 
  المعمهمات المحاسبية في ظل االقتراد المعرفي  

المؤتمر العممي الثاني 
عذر لكمية اإلدارة 
 واالقتراد /الجامعة

المدتنررية لممدة من 
 أيار 82-83

8048 

ذ12

عرض وتحميل االتجاهات الحديثة في الرقابة 
لتطهير دليل التدقيق الداخمية كأساس مقترح 

 (1العراقي رقم )

مجمة كمية االدارة  
واالقتراد الجامعة 
 420المدتنررية العدد 

 كانهن االول

8042 



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 

ذ13

تطهير الرقابة الداخمية من خالل التكامل ما بين 
واطار ادارة مخاطر الهحدات  قهاعد الحهكمة

 دراسة تطبيقية االقترادية 

مؤتمر وزارة التعميم 
والبحث العممي العالي 

بعنهان القيادة الرشيدة 
واالصالح االقترادي في 

1/1 / 
 

8042  

 

 هلقئاتذاؾعؾؿقةذاحملؾقةذواؾدوؾقةاعضويةذذ:تادعا 
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 ذفاداتذاؾتؼديرواجلوائزذ،ذؽتبذاؾشؽرعاذرًا:ذ 

 اؾدـة ادلاحنةاجلفةذ ؽتابذاؾشؽرذاوذاجلائزةذأوذاؾشفادةذاؾتؼديرية ت

 2000 عمود الكلوة   23/12/2000يف  4693كتاب شكر  0

 2007 عمود الكلوة  12/12/2007يف  8516كتاب شكر  7

 2008 عمود كلوة احلدباء 2/9/2008يف  623كتاب شكر  3

 2009 عمود الكلوة  13/1/2009يف  2437كتاب شكر  2

 شهادة تقديرية  5
مستشارية التجارة اخلارجوة 

 الرتكوة
2009 

 شكر وتقدير  2

Department of 

Management 

studies &research 

,NAGPUR,INDIA 

2011 

 2011 عمود الكلوة  7/3/2011يف  1399كتاب شكر  7

 2011 عمود الكلوة 1/3/2011يف  1219كتاب شكر  0

 2011 عمود الكلوة  27/12/2011يف  12874كتاب شكر  9

 2011 عمود الكلوة 8/2/2011يف   770كتاب شكر  01



 

 

 وسارة انخعهُى انعانٍ وانبحث انعهًٍ

 جايعت انًىصم

 كهُت االدارة وااللخصاد

   شعبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 
 28/11/2011ق يف 42كتاب شكر  00

رئوس اللجنة التحضريية 

 2011دلؤمتر الكلوة 
2011 

 شكر وتقدير  07
عمود كلوة االدارة واالقتصاد 

 اجلامعة ادلستنصرية
2012 

 شكر وتقدير  03
وزير التعلوم العالي والبحث 

 العلمي
2018 

 

 وجدتذالذذذذذأوذادلرتمجةذاؾؽتبذادلؤؾػةذ:عشرذيحاد 

 

 اتــاؾؾغذثاـيذعشرذ: 

 العربية  .0

 االنكليزية  .7

 التركية  .3

 التركمانية .2

  اللغة االذرية  .5
             

 .CDَخى حظهُى َظخت عهً يالحظت: 


