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)CVالسيرة الذاتية(                                                             
ناصر طالب شريف   : الســم              

اول : معلومات عامة
.الـعـنــوان:1 

 كلية التربية / القائم/ العمل : جامعة النبار
  :ماجستير          الدرجة العلمية: المحاسبةالتخصص
:العنوان البريدي ............................................................................................  
 :009647807791966نقال
يالبريد الكترون : nasser_altaee@yahoo.com 

.معلومات شخصية  :2
    الجنـسية : عراقي    مكان الــولدة : راوه

  A1955800                 جواز سفر: 1/8/1982   تاريــخ الولدة :  

                                   2  الحالة الجتماعية : متزوج        عدد الطفال : 
ثانيا : المؤهلت العلمية :

تاريخ الحصول عليهاالــدولةالجامــعةالــدرجة
10/7/2006العراقالجامعة التقنية الوسطىالبكالوريوس

11/6/2015الردنجامعة ال البيتالماجستير 

الدكتوراه

:عنوان رسالة الماجستير                                                   

العوامل المؤثرة على ترشيد تكاليف العمليات المصرفية دراسة حالة: البنوك التجارية
العاملة في الردن

......................................................................................................................

......................................................................................................................
.......................................................................................................
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شعار الامعة 

mailto:nasser_altaee@yahoo.com
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عنوان أطروحة
 ............................................................. :هالدكتورا

......................................................................................................................

......................................................................................................................
          ..................................................................................................................

ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

مكان العملالوظيفة
الفترة الزمنية

المهام الرئيسية
إلىمن

منظمة الغاثةموظف بعقد
والتنمية الدولية

IRDقسم تطوير / 
العمال والمنح

1/2/200
8

1/8/200
8

دراسة الجدوى
القتصادية للمشاريع,

واستلم المشاريع 

مسؤول وحدة
الحسابات 

جامعة النبار/كلية
التربية/القائم

30/6/20
13

الرواتب, السلف,
صندوق التعليم

العالي, اليرادات,
تنظيم الشؤول المالية

مسؤول وحدة
الحسابات

جامعة النبار/كلية
التربية/القائم

1/8/201
5

الرواتب, السلف,لغاية الن
صندوق التعليم

العالي, اليرادات,
تنظيم الشؤول المالية

جامعة النبار/كليةتدريسي
الدارة

والقتصاد/رمادي

1/10/20
15

تدريس (محاضرات)لغاية الن

 

رابعا : الخبرات التعليمية والهتمامات البحثية :
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(البكالوريوس): الدراسات الولية في. تدريس المواد1
التخصصالفصل/السنةاسم المادة

محاسبة 2015/2016الول, الثاني/محاسبة التكاليف المتقدمة
محاسبة / ادارة العمال2015/2016الول, الثاني/محاسبة التكاليف

محاسبة2015/2016الول/النظام المحاسبي الموحد

 : ليوجد. تدريس المواد في  الدراسات العليا2
            التخصصالفصلاسم المادة

  . الشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
 

    ل يوجد
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 .تقييم البحوث:4
ل يوجد     

. الهتمامات البحثية : 5
   

المحاسبة بفروعها المختلفة

 : ل يوجدخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخمكان المؤتمرعنوان المؤتمر

المؤتمر
طبيعة

المشاركة

 : ل يوجدسادسا : البحوث المنشورة
السنةالحالةالمجلةعنوان البحث

4



 لعضو هيئة تدريسرررررر ررررررر- ررررر ررررررر 

ثامنا : الكتب المنشورة  : ل يوجد
تاريخ النشرجهة النشرعنوان الكتاب

   

تاسعا : عضوية اللجان :
على مستوى القسمعلى مستوى الكليةعلى مستوى الجامعة

2011لجنة الرواتب 
2010لجنة الرواتب 

2010لجنة المشتريات 
2011لجنة المشتريات 

لجنة الترفيعات والعلوات
2009السنوية 

لجنة المشمولين بصندوق
2010التقاعد 

لجنة استلم الكتب من الطلبة
2009

لجنة الحفاظ على الوثائق
2009

لجنة صندوق التعليم العالي
2010

2010لجنة التعيينات 
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استقبال وارشاد الطلبة الجدد
2009

لجنة الشراف على نقل
2010موجودات الكلية 

لجنة تقويمية لداء الكلية
2009

اللجنة المتحانية
2015/2016

لجنة الترفيعات والعلوات
2015/2016السنوية 

 : عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
تاريخ انعقادهامكان الدورةاسم الدورة

: حادي عشر: الدورات التي شارك فيها
تاريخ انعقادهامكان الدورةاسم الدورة

6/6/2008منظمة الغاثة والتنمية الدوليةتطوير المشاريع
13/9/2008جامعة النبارالحاسوب وفن التعامل
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26/6/2010جامعة النبارالتخطيط الستراتيجي
29/4/2013جامعة النبار2007الكسل 

26/7/2015جامعة النبارطرائق التدريس والتاهيل التربوي

اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:
الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

الهتمامات العامةالهتمامات العامة. . 22  

المهارات العامةالمهارات العامة. . 33

السم : ناصر طالب شريفالسم : ناصر طالب شريف
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السنةالبلدالجهة المانحةنوع الجائزة أو التقدير
2011العراقعميد كلية التربية/القائمشكر وتقدير
2010العراقعميد كلية التربية/القائمشكر وتقدير
2011العراقعميد كلية التربية/القائمشكر وتقدير
2009العراقعميد كلية التربية/القائمشكر وتقدير
2009العراقعميد كلية التربية/القائمشكر وتقدير
2010العراقعميد كلية التربية/القائمشكر وتقدير

البــيـــــــــــــــــــــــــــانالنشــــــــــاط

كتابات عامة

قراءات عامة
قراءة البحوث والكتب في مجال الختصاص

أنشطة أخرى

البـيــــــــــــــــــــــــــــانالمهـــــارات
جيدةتطبيقات الحاسوب

اللغة النكليزية متوسطةاللغــــات الجنبية

المطالعة والحاسوب الهــوايـــــــــــات
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                                     2016 / 5  / 19    ::             التاريخ              التاريخ 
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