
 

 

 وسارج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ

 جاٍعح اىَىصو

 ميُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضَاُ اىجىدج وذقىٌَ االداء
 

  

 

 حاىذاذُ جاىظُز
 

 

 
 

 رافٍ ّشار جَُو           ٌ:ــــــــــاالطــ

 02/9/4991 :دذارَخ اىَُـال

 اىَىصو  :ٍناُ اىىالدج

 اعشب اىحاىح اىشوجُح:

 :ذد األوالدــعـــ

 ٍحاطثح  :صـصـخـرــاى

  الَىجذ   :َْصةاىـ

 ٍذرص ٍظاعذ  :اىذرجح اىعيَُح

 جاٍعح اىَىصو / ميُح االدارج واالقرصاد / قظٌ اىَحاطثح عْىاُ اىعَو:

  هاذف اىعَو:

 20020100470اىَىتاَو:

 rafe.jameeln@yahoo.com :نرزوٍّاإلىاىثزَذ 

 :راتظ اىصفحح اىشخصُح

 ىغح اّنيُشَح + ذارَخ  اىرخصصاخ اىَهرٌ تها:

 

 

 



 

 

 وسارج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ

 جاٍعح اىَىصو

 ميُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضَاُ اىجىدج وذقىٌَ االداء
 

 اىَؤهالخ اىعيَُح :أوالا   

 

ا     : اىرذرج اىىظُفٍثاُّا

 

 

ا    : اىرذرَض اىجاٍعٍثاىثا

 اىً -ٍِ  اىفرزج اىجاٍعح اىجهح )اىَعهذ / اىنيُح( خ

 ىحذ االُ  -0242 جاٍعح اىَىصو  ميُح االدارج واالقرصاد   1

ٌٍحاضز ( ميُح االدارج واالقرصاد  2  0249 -0242 جاٍعح اىحَذاُّح ) 

 

 

 

 حاىذرج

 اىعيَُح

 اىرارَخ حاىنــيُــــ حاىجاٍع

 0220-0227 ميُح االدارج واالقرصاد  جاٍعح اىَىصو  تناىىرَىص

 42/2/0242 ميُح االدارج واالقرصاد  جاٍعح اىَىصو  اىَاجظرُز

    اىذمرىرآ

 E 0242-0244تناىىرَىص آداب / قظٌ ىغح   جاٍعح اىَىصو  أخزي

 اىً -اىفرزج ٍِ  حاىجه حاىىظُف خ

 0242 -0220 جاٍعح اىَىصو  ً. تاحث  4

 ىحذ االُ  0242 جاٍعح اىَىصو  ٍذرص ٍظاعذ  0



 

 

 وسارج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ

 جاٍعح اىَىصو

 ميُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضَاُ اىجىدج وذقىٌَ االداء
 

ا     قَد ترذرَظها ٍ: اىَقزراخ اىذراطُح اىرراتعا

 اىظْـــــح اىَـــــادج اىقظـــٌ خ

 9009 نظام محاسبي موحذ  المحاسبة  4

 "كمعيذ "
 9009 محاسبة متخصصة  المحاسبة 9

 "كمعيذ "
 9000 محاسبة متخصصة المحاسبة 3

 "كمعيذ "
 9003 مبادى محاسبة  المحاسبة 4

 9003 نظام محاسبي موحذ   المحاسبة 5

 ٍذرص ٍظاعذ 
 9003 تذقيق ورقابة مالية   المالية والمصرفية 6

 9003 محاسبة متقذمة  المحاسبة 7

 9003 محاسبة متخصصة المحاسبة 8

 Intermediate accounting 9003 المحاسبة  9

 +Intermediate accounting اىَحاطثح  42

 ٍحاطثح ٍْشاخ ٍاىُح 

0241 

 + Intermediate accounting اىَحاطثح 44

 ٍحاطثح ٍْشاخ ٍاىُح 

0247 

+نظام معلومات  محاسبة متخصصة المحاسبة  09

 محاسبية 
2016 

 + Intermediate accounting المحاسبة  03

 Eمحاسبة كلفة متقذمة 

2017 

 E 9008محاسبة تكاليف متقذمة  المحاسبة  04

 

 

 

 

 



 

 

 وسارج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ

 جاٍعح اىَىصو

 ميُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضَاُ اىجىدج وذقىٌَ االداء
 

ا:     : الَىجذ  عيُها داىرٍ أشزف( اىَاجظرُز رطائو ،اطزوحاخ اىذمرىرآ)خاٍظا

ا:    فُها داىرٍ شارماىعيَُح واىْذواخ اىَؤذَزاخ طادطا

 ّىع اىَشارمح  اّعقادهاٍناُ  اىظْــح اىعْىاُ خ

) تحث / تىطرز 

 حضىر(

اىَؤذَز اىعيٍَ اىثاىث " اىرَُْح  1

اىثشزَح واالجُاه اىَظرقثيُح " 

  اىَزمش اىعيٍَ اىعزاقٍ 

 تحث ٍقذً  جاٍعح دهىك   0240

اىَؤذَز اىعيٍَ اىثاٍّ عشز "  0

اىرَُْح اىَظرذاٍح ٍِ اجو اقرصاد 

 عزاقٍ ٍرطىر " 

 تحث ٍقذً  اىجاٍعح اىَظرْصزَح  0240

زمشٌ ورشح عَو / اىثْل اىَ 2

ج اىْظاً اىَاىٍ فٍ رااىعزاقٍ واد

 اىعزاق 

 ورقح عَو  جاٍعح اىَىصو  0241

اىَؤذَز اىعيٍَ اىثاىث ىنيُح االدارج  1

 واالقرصاد 

 تحث ٍقذً  جاٍعح ّىروس 0241

7 
 اىَؤذَز اىعيٍَ اىذوىٍ اىثاٍّ 

 تحث ٍقذً  اىجاٍعح اىرقُْح اىجْىتُح  0240

اىَؤذَز اىعيٍَ اىذوىٍ اىثاٍّ فٍ  0

 اىعيىً االدارَح واىَاىُح 

 تحث ٍقذً  ارتُو  –جاٍعح جُهاُ  0249

اىَؤذَز اىظْىٌ اىخاٍض ىضَاُ  0

 اىجىدج 

 تحث ٍقذً جاٍعح اىنىفح  0241

9 
 ورشح عَو فٍ قظٌ اىَحاطثح 

 عَو  ورقح واالقرصاد  االدارجميُح  0249

 

 

 



 

 

 وسارج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ

 جاٍعح اىَىصو

 ميُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضَاُ اىجىدج وذقىٌَ االداء
 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا  

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

)يفذقدمذاحملاديةذوقدمذالعؾومذاملالقةذذ2ورذةذعؿلذعددذ

 واملصرفقة(ذ

عؿلذدوراتذتدرويقةذوورشذعؿلذخاصةذباحملاديةذ

 والًدقققذ)ذدهوكذ+ذاربقلذ(ذ

  

  

  

 

 أوذتطوورذالًعؾقمجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفى 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 

ق  ودورفا يف أفؿقة تطوقر ؿـافج اؾمعؾقم احملاديب يف اؾعرا

احملادلة  ؿدخل –اؾػساد املاؾي واإلداري  احلد ؿن

 اؾؼضائقة 

 

 احملادلة اؾؼضائقة واالدمؼصائقة 

ؾؾعؾوم جمؾة جاؿعة االـلار 

 االؼمصادقة واالدارقة 
2013 

2 
اػاق ؿسمؼلؾقة ؾمعزقز دور احملادب واملدؼق يف اؾؽشف 

 واؾمصدي ؾعؿؾقات غسقل االؿوال يف اؾؼطاع املصريف اؾعراؼي 

جمؾة جاؿعة االـلار ؾؾعؾوم 

 االؼمصادقة واالدارقة
2017 

3 
ودورفا يف تعظقم ؼقؿة اؾوحدة  احملادلة االؽموارقة

 االؼمصادقة 

جمؾة تؽرقت ؾؾعؾوم 

 االؼمصادقة واالدارقة 
2016 

4 
املراجعة واؾرؼابة اؾلقكقة يف ظل اؾمـؿقة املسمداؿة ؽاحد 

 اؾطاؼة  تدعائم اؼمصادقا
 2017 اىجاٍعح اىرقُْح اىجْىتُح

 

 هلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضووةذذ:تادعا 

 فرع نينوى  -عضو نقابة المحاسبيين والمذققين  .0



 

 

 وسارج اىرعيٌُ اىعاىٍ واىثحث اىعيٍَ

 جاٍعح اىَىصو

 ميُح االدارج واالقرصاد

   شعثح ضَاُ اىجىدج وذقىٌَ االداء
 

 
 

 

 ذفاداتذالًؼدورواجلوائزذ،ذكًبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالًؼدوروة ت

عؿقد ؽؾقة االدارة واالؼمصاد  3ؽماب ذؽر عدد  4

 / جاؿعة املوصل 

2007+2008+2009 

 2018  بغداد  –وزقر اؾمعؾقم اؾعاؾي   1ؽماب ذؽر عدد  0

 2018+2017+2016 رئقس جاؿعة املوصل  3ؽماب ذؽر عدد  2

 2017+2016 رئقس جاؿعة احلؿداـقة  2ؽماب ذؽر عدد  1

 4ؽماب ذؽر عدد  7
عؿقد ؽؾقة االدارة 

جاؿعة  -واالؼمصاد

  احلؿداـقة 

2015+2016+2017+2018 

 

 أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

 2018 احملادلة اؾؼضائقة وصؾمفا باجلرائم املاؾقة  1

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 لغة عربية  .4

 لغة انكليزية  .0

             

 .CDَرٌ ذظيٌُ ّظخح عيً ٍالحظح: 


