
 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕطم

 كهٛخ االدارح ٔااللزظبد

   شؼجخ ػًبٌ انجٕدح ٔرمٕٚى االداء
 

  

 

 خانذارٛ حانظٛز
 

 

 
 

  أطًبء طبنى دمحم ػهٙ طبنخ         ى:ــــــــــاالطــ

 6/8/1989 :دربرٚخ انًٛـال

 دٙ انًضُٗ -يٕطم :يكبٌ انٕالدح

 -- انذبنخ انشٔجٛخ:

 -- :ذد األٔالدــػـــ

 يبجظزٛز يذبطجخ :ضـظـخـزــان

 --- :ًُظتانـ

 يذرص يظبػذ :انذرجخ انؼهًٛخ

 جبيؼخ انًٕطم ػُٕاٌ انؼًم:

 --- ْبرف انؼًم:

 07723161137 انًٕثبٚم:

 Asoom_alhamdani@yahoo.com  :كززَٔٙاإلنانجزٚذ 

 ---- :راثؾ انظفذخ انشخظٛخ

 يذبطجخ ركبنٛف -يذبطجخ يبنٛخ انًٓزى ثٓب:انزخظظبد 

 

 

 
 



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕطم

 كهٛخ االدارح ٔااللزظبد

   شؼجخ ػًبٌ انجٕدح ٔرمٕٚى االداء
 

 انًؤْالد انؼهًٛخ :أٔالا   

 

ا     : انزذرط انٕظٛفٙصبَٛب

 

 

 

 

 

 

 خانذرج

 انؼهًٛخ

 انزبرٚخ خانكــهٛــــ خانجبيؼ

    ثكبنٕرٕٚص

 21/7/2019 اإلدارح ٔااللزظبد انًٕطم انًبجظزٛز

    انذكزٕراِ

    أخزٖ

 انٗ -انفززح يٍ  خانجٓ خانٕظٛف د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕطم

 كهٛخ االدارح ٔااللزظبد

   شؼجخ ػًبٌ انجٕدح ٔرمٕٚى االداء
 

ا     : انزذرٚض انجبيؼٙصبنضب

 انٗ -يٍ  انفززح انجبيؼخ انجٓخ )انًؼٓذ / انكهٛخ( د

 2021-2019 انًٕطم كهٛخ اإلدارح ٔااللزظبد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    لًذ ثزذرٚظٓب ٙ: انًمزراد انذراطٛخ انزراثؼب

 انظُـــــخ انًـــــبدح انمظـــى د

 2020-2019 يذبطجخ ركبنٛف يذبطجخ 1

 2020-2019 يذبطجخ ركبنٛف إدارح اػًبل 2

 E 2019-2020-يذبطجخ ركبنٛف يزمذيخ يذبطجخ 3

 2021-2020 يذبطجخ يبنٛخ يزمذيخ يذبطجخ 4

 E 2020-2021-يذبطجخ إدارٚخ يذبطجخ 5

 2021-2020 يذبطجخ ركبنٛف يذبطجخ 6

7    

 



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕطم

 كهٛخ االدارح ٔااللزظبد

   شؼجخ ػًبٌ انجٕدح ٔرمٕٚى االداء
 

ا:     ػهٛٓب ذانزٙ أشزف( انًبجظزٛز رطبئم ،اؽزٔدبد انذكزٕراِ)خبيظب

 انظُــخ ىـــانمظ األؽزٔدخ أٔ انزطبنخ اطى د

   ٕٚجذ ال 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فٛٓب ذانزٙ شبركانؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًزاد طبدطب

 َٕع انًشبركخ  اَؼمبدْبيكبٌ  انظُــخ انؼُٕاٌ د

ثذش / ثٕطزز ) 

 دؼٕر(

1 

دٔر انًؼهٕيبد انًبنٛخ فٙ رذذٚذ 

 يظزمجم انًذُٚخ انمذًٚخ

 

2018 

كهٛخ  -جبيؼخ انًٕطم

انذمٕق/ انًؤرًز انؼهًٙ 

 انظُٕ٘ انضبيٍ

 

 ثذش يظزم

2 

افبق رطٕٚز يُٓخ انًذبطجخ 

ٔانزذلٛك فٙ ػٕء انًظزجذاد 

 االلزظبدٚخ انذذٚضخ

2018 
كهٛخ اإلدارح  -جبيؼخ انًٕطم

 ٔااللزظبد
 ٔرلخ ػهًٛخ

3 

انًذبطجخ ػٍ انزًُٛخ انًظزذايخ 

ٔدٔرْب فٙ ػًهٛبد إدارح اَمبع 

 انًذُٚخ انمذًٚخ فٙ انًٕطم

2019 
 -انًؤرًز انؼهًٙ انضبيٍ

 جبيؼخ انكٕفخ 
 ثذش

4 

دٔر انًذبطجخ ػٍ انزًُٛخ 

انًظزذايخ نزطٕٚز انًذُٚخ انمذًٚخ 

 انًٕطمفٙ 

 ثذضٛخٔرلخ  كهٛخ انذذثبء انجبيؼخ 2019

5 
االطزضًبر فٙ يذُٚخ انًٕطم 

 انزًٕٚم ٔؽزق االطزخذاو
2019 

انًؤرًز األٔل الػبدح اػًبر 

 يذبفظخ َُٕٖٛ

يزكش َُٕٖٛ نالطزشبراد 

 ٔانجذٕس

 ٔرلخ ػهًٛخ
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6 

انٕرشخ االنكززَٔٛخ انضبَٛخ نمظى 

انًذبطجخ ٔانًٕطٕيخ انزؼهٛى 

انًذبطجٙ االنكززَٔٙ انزذذٚبد 

 مانًظزمجٔافبق 

2020 
كهٛخ اإلدارح  -جبيؼخ انًٕطم

 ٔااللزظبد
 ػهًٛخ ٔرلخ

7 

انٕرشخ االنكززَٔٛخ أللظبو 

انًذبطجخ فٙ انجبيؼبد انؼزالٛخ 

ثبنزؼبٌٔ يغ َمبثخ انًذبطجٍٛ 

 ٔانًذلمٍٛ انؼزالٍٛٛ

2020 
كهٛخ اإلدارح  -جبيؼخ انًٕطم

 ٔااللزظبد
 ٔرلخ ػهًٛخ

8 
 -انًٕطى انضمبفٙ انؼهًٙ االنكززَٔٙ

 لظى َظى انًؼهٕيبد اإلدارٚخ 
2020 

كهٛخ اإلدارح  -جبيؼخ انًٕطم

 ٔااللزظبد
 دؼٕر

9 

افبق اطالح انُظى انًذبطجٛخ فٙ 

انؼزاق فٙ ػٕء انًؼبٚٛز انذٔنٛخ 

نزؼشٚش لذراد ٔيٕصٕلٛخ لطبػبرّ 

 االلزظبدٚخ

2021 
كهٛخ اإلدارح  -جبيؼخ انًٕطم

 ٔااللزظبد
 ٔرلخ ثذضٛخ

10 

اصز انذزٔة ٔانؼًهٛبد اإلرْبثٛخ 

ػهٗ انززاس انًؼًبر٘ نًذُٚخ 

 انًٕطم ٔطجم إػبدح اػًبرْب

2021 

ٔدذح انزؼهٛى انًظزًز 

ثبنزؼبٌٔ يغ شجكخ انُٓزٍٚ 

 انذٔنٛخ

 دؼٕر

11 
يٕلف انمبٌَٕ انذٔنٙ فٙ دًبٚخ 

 االصبر ٔانززاس
2021 

ٔدذح انزؼهٛى انًظزًز 

انُٓزٍٚ ثبنزؼبٌٔ يغ شجكخ 

 انذٔنٛخ

 دؼٕر

12 
اػًبل رأْٛم انًٕالغ االصزٚخ 

 ٔانززاصٛخ فٙ يذبفظخ َُٕٖٛ
 دؼٕر كهٛخ االصبر -جبيؼخ انًٕطم 2021

13 
اإلرس انذؼبر٘ انؼزالٙ...ثٍٛ 

 انٕالغ ٔانطًٕح
 دؼٕر كهٛخ االصبر -جبيؼخ انكٕفخ 2021

14 

رذاػٛبد جبئذخ كٕرَٔب ػهٗ 

انذٔل انظٕق انُفطٛخ ٔاصزْب ػهٗ 

 انًُزجخ ٔانًظزٓهكخ

 دؼٕر انجبيؼخ انًظزُظزٚخ 2021

15 
انزفكٛز اإلثذاػٙ ٔفبػهٛزّ فٙ َجبح 

 يُظًبد االػًبل
 دؼٕر جبيؼخ دٚبنٗ 2021
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 2021 ٔالغ انًزبدف فٙ انٕؽٍ انؼزثٙ 16

كهٛخ االصبر  -جبيؼخ انًٕطم

نهزؼهٛى APTEESٔيؤطظخ 

 انؼبنٙ فزَظب

 دؼٕر

17 
نهُض لجم  خطٕاد انزذمٛك انؼهًٙ

 َشزِ
 دؼٕر يزكش دراطبد انًٕطم 2021

18 
اَزبط انًؼزفخ يٍ خالل رٕظٛف 

 انُظٕص انزبرٚخٛخ
 دؼٕر يزكش دراطبد انًٕطم 2021

 2021 انذٕطجخ انظذبثٛخ 19
كهٛخ  -جبيؼخ انًٕطم

 انُٓذطخ
 دؼٕر

 2021 انجذش انؼهًٙ انزلًٙ 20
جبيؼخ انًٕطم كهٛخ انززثٛخ 

 نهؼهٕو انظزفخ
 دؼٕر

21 
انًكبفذخ انجٕٛنٕجٛخ نالدغبل انجزٚخ 

 ٔانًبئٛخ فٙ انجٛئخ انشراػٛخ
2021 

يزكش  -جبيؼخ انًٕطم

 ثذٕس انجٛئخ
 دؼٕر

22 
رخفٛغ لًٛخ انذُٚبر ٔاَؼكبطبرّ 

 ػهٗ االلزظبد انٕؽُٙ
 دؼٕر كهٛخ انًؼبرف انجبيؼخ 2021

23 

انظٛبو ػُذ ثؼغ انًهٕن 

االشٕرٍٚٛ فٙ ػٕء انًظبدر 

 انًظًبرٚخ

 دؼٕر كهٛخ االصبر -جبيؼخ انًٕطم 2021
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 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةاحد

  محؾةذانتمذاالمل

  تطوعذمعـامحؾةذ

  

  

 

 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

   يوجدال  1

2    

3    

4    

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا 

 فرع نينوى -نقابة المحاسبين والمدققين .1

2.  

3.  



 

 

 ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجذش انؼهًٙ

 جبيؼخ انًٕطم

 كهٛخ االدارح ٔااللزظبد

   شؼجخ ػًبٌ انجٕدح ٔرمٕٚى االداء
 

 
 

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

 2119 عميد الكلية  9/3/2731/ كتاب شكر 1

 2121 عميد الكلية 9/3/1881/كتاب شكر 2

 2121 عميد الكلية كتاب شكر 3

 2121 رئيس اجلامعة 9/11/8771كتاب شكر 4

 2121 رئيس اجلامعة 9/11/13311كتاب شكر/ 5

 

 أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  ال يوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 اتــالؾغذعشرذ:ثانيذ 

 اللغة العربية. .1

 اللغة اإلنكليزية. .2
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3.  

 .CDٚزى رظهٛى َظخخ ػهٗ يالدظخ: 


