
 

 

 وسارج انرؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي

 جايؼح انًىصم

 كهيح االدارج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذمىيى االداء
 

  

 

 حانذاذي جانظيز
 

 

 
 

   يُال َاجي صانح ػثذهللا        ى:ــــــــــاالطــ

 31/1/3891 :دذاريخ انًيـال

 يىصم :يكاٌ انىالدج

 يرشوجح انحانح انشوجيح:

 )أرتؼح( 4 :ذد األوالدــػـــ

 يحاطثح يانيح وذذليك :صـصـخـرــان

 :ًُصةانـ

 يذرص يظاػذ :انذرجح انؼهًيح

 جايؼح انًىصم / كهيح اإلدارج وااللرصاد ػُىاٌ انؼًم:

 هاذف انؼًم:

 02211920190 انًىتايم:

 manal_ac27@yahoo.com :كرزوَياإلنانثزيذ 

 :راتظ انصفحح انشخصيح

 انرخصصاخ انًهرى تها:

 

 

 



 

 

 وسارج انرؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي

 جايؼح انًىصم

 كهيح االدارج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذمىيى االداء
 

 انًؤهالخ انؼهًيح :أوالا   

 

ا     : انرذرج انىظيفيثاَيا

 

 

 

 

 

 

 حانذرج

 انؼهًيح

 انراريخ حانكــهيــــ حانجايؼ

 12/6/1004 إدارج والرصاد انًىصم تكانىريىص

 31/1/1002 إدارج والرصاد انًىصم انًاجظريز

    انذكرىراِ

    أخزي

 انً -انفرزج يٍ  حانجه حانىظيف خ

 _ ونحذ األ1002ٌ جايؼح انًىصم يذرص يظاػذ 3
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2    

6    



 

 

 وسارج انرؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي

 جايؼح انًىصم

 كهيح االدارج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذمىيى االداء
 

ا     : انرذريض انجايؼيثانثا

 انً –يٍ  انفرزج انجايؼح انجهح )انًؼهذ / انكهيح( خ

 _ ونحذ اال1002ٌ جايؼح انًىصم كهيح اإلدارج وااللرصاد 1
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3    

4    
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ا    لًد ترذريظها ي: انًمزراخ انذراطيح انرراتؼا

 انظُـــــح انًـــــادج انمظـــى خ

   1002 ثمافح يحاطثح 3

 1009_1002 يحاطثح يرخصصح يحاطثح 1

 1009_1002 ذذليك يحاطثح 1

 1030_1008 يحاطثح يرىططح إدارج اػًال 4

 1033-1030 رياضياخ يانيح يحاطثح 2

 1031-1031 يثادئ يحاطثح الرصاد 6

 1036-1032 حكىييحيحاطثح  يحاطثح  2

 1036-1032 َظاو يحاطثي يىحذ يحاطثح 9

 



 

 

 وسارج انرؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي

 جايؼح انًىصم

 كهيح االدارج وااللرصاد
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ا:     ػهيها دانري أشزف( انًاجظريز رطائم ،اطزوحاخ انذكرىراِ)خايظا

 انظُــح ىـــانمظ األطزوحح أو انزطانح اطى خ

3    

1    

1    

4    

2    

6    
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ا:    فيها دانري شاركانؼهًيح وانُذواخ انًؤذًزاخ طادطا

 َىع انًشاركح  اَؼمادهايكاٌ  انظُــح انؼُىاٌ خ

) تحث / 

تىطرز 

 حضىر(

1 
يؤتًر كهيت اإلدارة واالقتصاد/رؤيت استراتيجيت نهىاقع 

 انخذيي في انعراق واَعكاساتها عهً االستثًار  
3122 

جايعت انًىصم / كهيت 

 اإلدارة واالقتصاد
 تحث يُفزد

 1031 يؤتًر جايعت انعهىو اإلسالييت / كهيت انًال والعًال 2
األردٌ/ جايعت انعهىو 

 اإلسالييت انعانًيت
 تحث يشرزن

انًىصم / كهيت انحذياء  1031 َذوة كهيت انحذباء انجايعت /قسًي انًحاسبت واالدارة 3

 انجايعت
 ورلح ػًم

جايعت بابم/ انًؤتًر  1031 انًؤتًر األول نهجىدة في انتعهيى انعاني/ جايعت بابم 4

األول نجىدة انتعهيى انعاني 

 نهكهياث انهُذسيت وانعهًيت

 تحث يشرزن

يؤذًز جايؼح َىروس /انًرغيزاخ االلرصاديح انذونيح  5

واَؼكاطاذها ػهً انُظاو انًاني في انؼزاق انفذراني يغ 

 انرزكيش ػهً إلهيى كىردطراٌ

إقهيى كىردستاٌ/ جايعت  1034

 َىروز
 يشرزنتحث 

يؤتًر جايعت جيهاٌ / دور انًُظًاث انًهُيت في تعسيس  6

 انًىثىقيت في انقىائى وانتقارير انًانيت
إلهيى كىردطراٌ / جايؼح  1034

 جيهاٌ
 تحث يشرزن

7     
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 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  

  

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفى 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

انًحاسبت انقضائيت ودورها في تعسيس االنتساو االخالقي نذي  1

انعايهيٍ في يهُت انًحاسبت و انتذقيق/ دراست نعيُت يٍ 

 يراقبي انحساباث في يذيُت انًىصم

 

كهيت بغذاد نهعهىو االقتصاديت 

 انجايعت
7107 

اثر تكُىنىجيا انًعهىياث عهً ادنت االثباث في انتذقيق /  2

دراست استطالعيت نعيُت يٍ يكاتب انتذقيق في يذيُت 

 انًىصم

جايعت انًستُصريت/ يجهت 

 كهيت اإلدارة واالقتصاد
7107 

اثر تكُىنىجيا انًعهىياث عهً جىدة انتعهيى انًحاسبي في  3

 انًؤسساث انتعهيًيت 
جايعت بابم /كهيت اإلدارة 

واالقتصاد/ انًؤتًر األول 

 نهجىدة في انتعهيى

7102 

4    

 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

2.  

3.  



 

 

 وسارج انرؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي

 جايؼح انًىصم

 كهيح االدارج وااللرصاد

   شؼثح ضًاٌ انجىدج وذمىيى االداء
 

 4.  

 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

ذذرية طهثح انًزحهح انثانثح في انؼطهح انصيفيح االشزاف ػهً  3

 1030_1008نهؼاو 
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
انزلى  4/1/1033

8/1/3138 

/كهيح جايؼح انًىصم انًشاركح في انُذوج انؼهًيح انثانثح نكهيح اإلدارج وااللرصاد 1

 اإلدارج وااللرصاد
انزلى  9/1/1033

8/1/220 

ذذرية طهثح انًزحهح انثانثح في انؼطهح انصيفيح  االشزاف ػهً 1

 1033_1030نهؼاو 
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
14/31/1033  

انًشاركح في اػًال انهجاٌ االيرحاَيح نمظى انًحاطثح في  4

 انًىالغ انثذيهح
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
14/31/1032 

 8/1/1426انزلى 

 انًشاركح في اػًال انهجاٌ االيرحاَيح نمظى انًحاطثح 2
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
2/1/1009 

 انًشاركح في نجُح يطاتمح انًىجىداخ 6
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
16/31/1030 

 االشزاف ػهً انطالب في انؼطهح انصيفيح 2
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
12/31/1033 

 افرراحيح لظى إدارج انًؤطظاخ انظياحيح وانفُذليح 9
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
10/31/1031 

 االشزاف ػهً انطالب في انؼطهح انصيفيح 8
/كهيح جايؼح انًىصم

 اإلدارج وااللرصاد
38/31/1031 

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت
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 5   
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 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

3.  

1.  

1.  

             

 .CDيرى ذظهيى َظخح ػهً يالحظح: 


