
 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

  

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 
 

    د. طّ احًذ حظٍ ارديُي       ى:ــــــــــاالطــ

 1161/ 1/11 :دحبريخ انًيـال

 يٕصم :يكبٌ انٕالدة

 يخشٔج انحبنت انشٔجيت:

 5 :ذد األٔالدــػـــ

 يحبطبت :صـصـخـخــان

 :ًُصبانـ

 يذرص :انذرجت انؼهًيت

 جبيؼت انًٕصم / كهيت االدارة ٔااللخصبد / لظى انًحبطبت ػُٕاٌ انؼًم:

  ْبحف انؼًم:

 03301821310  انًٕببيم:

       / taha_ahmed@uomosul.edu.iqardiny2003@ yahoo.com  :كخزَٔياإلنانبزيذ 

 :رابظ انصفحت انشخصيت

 انؼهٕو انًحبطبيت  انخخصصبث انًٓخى بٓب:

 

 

 

 

mailto:taha_ahmed@uomosul.edu.iq


 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 انًؤْالث انؼهًيت :أٔالا   

 

ا    : انخذرج انٕظيفيثبَيب

 

ا    : انخذريض انجبيؼيثبنثب

 انٗ -يٍ  انفخزة انجبيؼت انجٓت )انًؼٓذ / انكهيت( ث

 نحذ االٌ  -1113 جبيؼت انًٕصم االدارة ٔااللخصبدكهيت  1

  2005-2004 جامعة حزر مهت لمعمهم التكشهلهجية كهيت انؼهٕو االداريت  2

 2006-2005 كهيت انحذببء انجبيؼت كهيت انحذببء انجبيؼت 3

 2013-2016 انجبيؼت انخمُيت انشًبنيت /َيُٕٖانًؼٓذ انخمُي ا 4

 2018-2015 جبيؼت انحًذاَيت كهيت االدارة ٔااللخصبد 5

 تانذرج

 انؼهًيت

 انخبريخ تانكــهيــــ تانجبيؼ

 3/3/1113 االدارة ٔااللخصبد انًٕصم بكبنٕريٕص

 23/1/2002 االدارة ٔااللخصبد انًٕصم انًبجظخيز

 21/5/2015 االدارة ٔااللخصبد انًٕصم انذكخٕراِ

 - - - أخزٖ

 انٗ -انفخزة يٍ  تانجٓ تانٕظيف ث

 2002-1116 اإلدارة واالقترادكمية  أمين مخزن  1

 2004-2002 اإلدارة واالقترادكمية  مجير إدارة كمية اإلدارة واالقتراد 2

 2001-2006 كمية اإلدارة واالقتراد مدؤول وحجة التجريب الريفي 3

 2011-2001 كهيت اإلدارة ٔااللخصبد مجير السكتب االستذاري  4



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

  

ا    لًج بخذريظٓب ي: انًمزراث انذراطيت انخرابؼب

 انظُـــــت انًـــــبدة انمظـــى ث

 1111-1113 يببدئ يحبطبت انًحبطبتلظى  1

 1118-1113 يحبطبت حكبنيف دارة االػًبلا لظى 2

 1118-1113 يحبطبت حكبنيف االدارة انصُبػيت لظى 3

 َظبو يحبطبي يٕحذ يحبطبت لظى 4
2002-2004 

2016-2013 

 ححهيم يبني يحبطبت لظى 5
2002-2011   

2015-2013  

 2011-2002 يحبطبت لٕييت يحبطبت لظى 6

 يحبطبت دٔنيت يحبطبت لظى 3
2004-2005 

2015-2016 

 

 َظزيت يحبطبيت يحبطبت لظى  8
2015-2018 

 

  2005-2004 يحبطبت يُشبث يبنيت يحبطبت لظى 1

  2005-2004 يحبطبت حكٕييت يحبطبت لظى 10

 نحذ االٌ -2015 َظى يؼهٕيج يحبطبيت يحبطبت لظى  11



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 
  2018-2016 يحبطبت شزكبث يحبطبت لظى  12

  2018-2013 يحبطبت يخمذيت يحبطبت لظى 13

  2006-2005 ريبضيبث يبنيت يبنيت ٔيصزفيت لظى  14

 2011-2018 يؼبييز حذليك دٔنيت يحبطبت لظى 15

 

ا:    ػهيٓب جانخي أشزف( انًبجظخيز رطبئم ،اطزٔحبث انذكخٕراِ)خبيظب

 انظُــت ىـــانمظ األطزٔحت أٔ انزطبنت اطى ث

   ال يٕجذ 1

 

ا:    فيٓب جانخي شبركانؼهًيت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث طبدطب

 َٕع انًشبركت  اَؼمبدْبيكبٌ  انظُــت انؼُٕاٌ ث

) بحث / بٕطخز 

 حضٕر(
1 

ححج  /انًؤحًز انثبَي

ػُٕاٌ االحجبْبث انحذيثت 

نهؼهٕو انًبنيت ٔانًحبطبيت 

ٔدٔرْب  في انخًُيت 

 االلخصبديت

2013 

جبيؼت بغذاد يغ 

انًؼٓذ انؼبني 

نهذراطبث انًبنيت 

 ٔانًحبطبيت

 بحث

2 

افبق حطٕيز يُٓت انًحبطبت 

ضٕء  ٔانخذليك في

انًظخجذاث االلخصبديت 

 انحذيثت

26/4 /2018 
انًٕصم /كهيت جبيؼت 

/لظى  االدارة ٔااللخصبد

 انًحبطبت

 ٔرلت ػًم



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 

3 
حطٕيز انخؼهيى انجبيؼي االْهي 

نًٕاجٓت  في يحبفظت َيُٕٖ

 انخحذيبث انحبنيت

 ٔرلت ػًم كهيت انحذببء انجبيؼت 3/5/2018

انبيئت االلخصبديت نًحبفظت  4

 انٕالغ ٔانطًٕحَيُٕٖ ....

يبيض  14

2018 

جبيؼت انًٕصم /كهيت 

/لظى  االدارة ٔااللخصبد

 االلخصبد

 ٔرلت ػًم

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

 

الؼاءذحماضراتذجمانقةذعؾىذرؾبةذادلرحؾةذالثالثةذوالرابعةذ

 /كؾقةذاالدارةذواالقتصادذ/ذجامعةذاحلؿدانقةذودلدةذثالثذدـوات

 

الثانقةذ/ادلعفدذادلرحؾةذذىذرؾبةذالؼاءذحماضراتذجمانقةذعؾ

 التؼينذنقـوى/ادلوقعذالبديلذودلدةذعامذدراديذكامل

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 

1 

التحجيات التي تهاجه تطبيق أخالقيات مهشة 
السحاسبة في العراق، دراسة آلراء عيشة من 

السحاسبين في مجيشة السهصل،مجمة تشسية الرافجين  
 بحث مشفرد 

 2006 جملة تنموة الرافدين  

2 
االفراح السحاسبي عن السدؤولية االجتساعية في 

 أنسهذج مقترح. بحث مشفرد -القهائم السالية

 ة تنموة الرافدينجمل

 (83العدد)
2006 

3 

في إعجاد نظام معمهمات  Excelاستخجام برنامج 
، محاسبي الحتداب رواتب مشتدبي جامعة تكريت

 حبث مشرتك

مجمة تكريت لمعمهم 
االدارية واالقترادية 

 (2( العجد)1/السجمج)

2005 

4 
استخجام األدوات السحاسبية في تقييم اداء 

 مذتركالسدتذفيات، بحث 
 2006 مجمة تشسية الرافجين،العجد 

ذ5

سس السحاسبية السعتسجة في تأثير اختالف األ
السحاسبة الحكهمية عمى الكياس السحاسبي 

واالعتراف بعشاصر القهائم السالية الحكهمية)دراسة 
 تحميمية(

 2014 مجمة تشسية الرافجين،العجد

ذ6

 Heritageالسحاسبة عن األصهل التراثية ) 
Assets وفقا لشظام إحراءات مالية الحكهمة )

(GFSM ومعايير السحاسبية الجولية في القطاع )
 بحث مذترك دراسة مقارنة. (IPSASsالعام )

مؤتسر جامعة بغجاد/ 
السعهج العالي لمعمهم 

 السالية والسحاسبية
2013 

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 ال يوجد  .1 

2.  

3.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذالشؽركتبذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 شكر وتقدير 1
وزير التعلوم العالي السود 

 والبحث العلمي

2018 

 2018/ 14/1 رئوس جامعة املوصلالسود  9/10/1066/ رقم الكتاب شكر وتقدير 2

 10/11/2016 السود رئوس جامعة املوصل 2285ر/شكر وتقدير/ رقم الكتاب  3

 806شكر وتقدير/ رقم الكتاب  4
رئوس جلنة التعلوم العالي 

 والبحث العلمي /جملس النواب
2/3/2016 

  7/5/2018 كليت الحدباء الجامعت شهادة مشاركة 5

 شهادة مشاركة 6

كليت االدارة واالقتصاد 

جامعت الموصل/قسم 

 المحاسبت

26/4 /

2018 

 شهادة مشاركة 3
جبيؼت انًٕصم /كهيت االدارة 

 /لظى االلخصبد ٔااللخصبد

يبيض  14

2018 



 

 

 ٔسارة انخؼهيى انؼبني ٔانبحث انؼهًي

 جبيؼت انًٕصم

 كهيت االدارة ٔااللخصبد

   شؼبت ضًبٌ انجٕدة ٔحمٕيى االداء
 

 

 24/12/2013 ػًيذ كهيت االدارة االلخصبد 2476/ 9/3شكر وتقدير /رقم الكتاب  8

 31/8/2015 انظيذ رئيض انجبيؼت 2015شكر وتقدير/رقم الكتاب/ ا ر  10

11 
 عمداء كلوةاكثر من عشرون كتاب شكر وتقدير من 

 الكلوة عمادةاالدارة واالقتصاد املتعاقبني على 

ػًذاء كهيت االدارة 

 ٔااللخصبد

يُذ ػبو 

نغبيت 1113

2015 

 

 أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  ال يوجد 1

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغت العربيت .1

2.  

3.  

             

 .CDيخى حظهيى َظخت ػهٗ يالحظت: 


