
 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

  

 

 تانزاحُ ةانغُش
 

 

 
 

 انشاوٌ حايذ   شًُاء دمحم عًُش ابشاهُى      ى:ــــــــــاالعــ

 0791/ 01/ :6 :دحاسَخ انًُـال

 انًىصم :يكاٌ انىالدة

 باكش  انحانت انضوجُت:

 / :ذد األوالدــػـــ

 يحاعبت :صـصـخـخــان

 / :ًُصبانـ

 يذسط  :انذسجت انؼهًُت

 جايؼت انًىصم / كهُت االداسة وااللخصاد/ لغى انًحاعبت  ػُىاٌ انؼًم:

 / هاحف انؼًم:

 19910999079  انًىباَم:

 shaymaa3078@ yahoo.com :كخشوٍَاإلنانبشَذ 

 / :انشخصُتسابظ انصفحت 

 يحاعبت / انخخصصاث انًهخى بها:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 انًؤهالث انؼهًُت :أوالا   

 

ا     : انخذسج انىظُفٍثاَُا

 

 

 

 

 

 

 تانذسج

 انؼهًُت

 انخاسَخ تانكــهُــــ تانجايؼ

 6116/  0/9 كهُت االداسة وااللخصاد جايؼت انًىصم بكانىسَىط

 6111/ 0/ 67 كهُت االداسة وااللخصاد جايؼت انًىصم انًاجغخُش

    انذكخىساِ

    أخشي

 انً -انفخشة يٍ  تانجه تانىظُف ث

 كهُت االداسة وااللخصاد يحاعب 0
01 /6 /6117- 

09 /01 /6119 

0 

 

 

 كهُت االداسة وااللخصاد حذسَغُت 6
67 /0 /6111- 

 نحذ االٌ

7    

8    

9    

:    



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا     : انخذسَظ انجايؼٍثانثا

 انً -يٍ  انفخشة انجايؼت انجهت )انًؼهذ / انكهُت( ث

 جايؼت انًىصم كهُت االداسة وااللخصاد 1
67 /0 /6111- 

 نحذ االٌ

2    

3    

4    

5    

6    

7    

1    

 

ا    لًج بخذسَغها ٍ: انًمشساث انذساعُت انخسابؼا

 انغُـــــت انًـــــادة انمغـــى ث

 6117-6111 يحاعبت يخىعطت اداسة اػًال 0

 6101-6117 يحاعبت يخىعطت اػًالاداسة  6

 6100-6101 يحاعبت يخخصصت/ حذلُك يحاعبت 7

 6106-6100 يحاعبت يخخصصت يحاعبت 8

 6108-6106 يحاعبت يخخصصت / يُشاث يانُت يحاعبت 9

 6109-:610 يحاعبت يصشفُت ػهىو يانُت :

 6101-:610 يحاعبت يخخصصت / يُشاث يانُت يحاعبت 9

 



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

ا:     ػهُها جانخٍ أششف( انًاجغخُش سعائم ،اطشوحاث انذكخىساِ)خايغا

 انغُــت ىـــانمغ األطشوحت أو انشعانت اعى ث

0    

6    

7    

8    

9    

:    

9    

 

ا:    فُها جانخٍ شاسكانؼهًُت وانُذواث انًؤحًشاث عادعا

 َىع انًشاسكت  اَؼمادهايكاٌ  انغُــت انؼُىاٌ ث

) بحث / بىعخش 

 حضىس(

-07يؤحًش انؼهًٍ انثهث فٍ  1

 كهُت االداسة وااللخصاد 61

كهُت االداسة  6101

 وااللخصاد

 باحث

2 

انًؤحًش انؼهًٍ انذونٍ انثاٍَ 

نكهُت انًال واالػًال / جايؼت 

انؼهىو االعاليُت انؼانًُت 

ححج شؼاس دوس انخًُض 

وانشَادة فٍ حفىق يُظًاث 

 االػًال

66/9/6107 

جايؼت انؼهىو 

االعاليُت 

انؼانًُت/كهُت انًال 

 واإلػًال االسدٌ

 باحث

3 
يؤحًش انؼهًٍ انخايظ / 

سؤَت اعخشاحُجُت نهىالغ 

انخذيٍ فٍ انؼشاق 

 واَؼكاعاحها ػهً االعخثًاس

كهُت االداسة  6100

 وااللخصاد

 باحث

4 
يؤحًش انؼهًٍ انخايظ/ 

انشَادة وركاء االػًال فٍ 

 انًُظًاث انؼشالُت

االداسة كهُت  6106

 وااللخصاد

 باحث



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 

5 
انُذوة انؼهًُت انثانثت/ 

االفصاح انًحاعبٍ نهمىائى 

انًانُت ودوسِ فٍ يؼانجت 

 انفغاد االداسٌ وانًانٍ

6101 
كهُت االداسة 

 وااللخصاد

 باحث

: 

وسشت ػًم بؼُىاٌ افاق 

حطىَش يهُت انًحاعبت 

وانخذلُك فٍ ضىء 

انًغخجذاث االلخصادَت 

 انحذَثت

6:/8/6101 

كهُت االداسة 

/لغى وااللخصاد

 انًحاعبت

 باحث

7 
وسشت ػًم بؼُىاٌ حطىَش 

انخؼهُى انجايؼٍ فٍ يحافظت 

َُُىي نًىاجهت انخحذَاث 

 انحانُت

 كهُت انحذباء انجايؼت 9/9/6101
 باحث

 

 

 األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا 

 

 خارجّالؽؾقة لّالؽؾقةاخد

  جلـةّامًَانقة

  جلـةّمسـار

  ارذادجلـةّ

  جلـةّتدقققّاجلارتاتّ)الًوحقد(

 

 



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 أوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّادلشروساتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ  

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

1 

تطيققّرقابةّاجلودةّيفّمؽاتبّتدقققّاحلِاباتّوفؼاّ

مؽاتبّّدلعاوريّالًدقققّالدولقةّدرادةّحالةّالحدى

 الًدقققّيفّحمافظةّنقـوى

جمؾةّتؽروتّلؾعؾومّ

 االداروةّواالقًصادوة
2010 

2 
الًؽاملّبنيّسؿلّادلدققّالداخؾيّوادلدققّاخلارجيّلؾَدّ

 منّالػِادّادلاليّدرادةّتطيقؼقةّيفّجامعةّادلوصل
 2113 جمؾةّحبوثّمًِؼيؾقة

3ّ
الرؤىّادلًِؼيؾقةّيفّامؽانقةّتطيققّالًدقققّالشرسيّيفّ

ّالعراقّدرادةّادًطالسقةّسؾىّادلصارفّاالدالمقة

جمؾةّجامعةّاالنيارّلؾعؾومّ

ّاالقًصادوةّواالداروة
2114ّ

4 
ادرتاتقٍقةّحوكؿةّادلؤدِاتّادلالقةّوادلصرفقةّودورهاّ

يفّدسمّمـاخّاالدًٌؿارّادلصريفّيفّاقؾقمّكورددًان/ّدرادةّ

 حالة

 2115 جمؾةّجامعةّنوروز

5 

انعؽاسّحوكؿةّالًؼارورّادلالقةّيفّترذقدّقراراتّ

ادلًٌِؿرونّيفّاالدواقّادلالقةّيفّزلّمعاوريّاالبالغّادلاليّ

(IFRS) ّدرادةّحتؾقؾقة

جمؾةّالعؾومّاالقًصادوةّ

 واالداروة
2112 

 

 هلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةاسضووةّّ:تادعا 

1.  

2.  

3.  

 

 



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 الًؼدورذفاداتّواجلوائزّ،ّكًبّالشؽرساذرًا:ّ  

 الِـة اجلفةّادلاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

 كؾقةّاالدارةّواالقًصاد ّ(11سددّ)ذؽرّّكًاب 0
لغاوة2113ّمنّ

2114 

6 
كًابّذؽرمنّسؿقدّالؽؾقةّتٌؿنيّجفودّمنّخاللّاالدًؿرارّ

ّبالدوامّوادارةّاالمًَاناتّالًؽؿقؾقةّيفّموقعّبررؾةّّّّّ

12/1/2112ّّاالدارةّواالقًصادكؾقةّ

7 
االذرافّالعؾؿيّسنّتدروبّالطؾيةّالصياحقةّكًابّذؽرّ

 2112ولغاوة2115ّّوادلِائقةّمنّ
 2/4ّ/2112 كؾقةّاالدارةّواالقًصاد

كًابّذؽرّمنّسؿقدّالؽؾقةّتٌؿنيّلؾٍفودّادليذولةّيفّاكؿالّ 8

 وتوحقدّاجلارتات

 2/2ّ/2112 كؾقةّاالدارةّواالقًصاد

 2ّ/2/2112 كؾقةّاالدارةّواالقًصاد كًابّذؽرّمنّسؿقدّالؽؾقةّنظراّلؾؿِاهؿةّيفّوومّاجلامعة 9

 

 أوّادلرتمجةّالؽًبّادلؤلػةّ:سشرّيحاد 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 



 

 

 

 وصاسة انخؼهُى انؼانٍ وانبحث انؼهًٍ

 جايؼت انًىصم

 كهُت االداسة وااللخصاد

   شؼبت ضًاٌ انجىدة وحمىَى االداء
 

 اتــالؾغّثانيّسشرّ:  

 انؼشبُت .0

6.  

7.  

             

 .CDَخى حغهُى َغخت ػهً يالحظت: 


