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 انظيزه انذاحيو
 

 

 

 

           ناصز طانب شزيف :  ـم ـــــــــاالطــ

  1/8/1982 : حاريخ انميـالد 

 مخشًج انحانت انشًجيت :

 2    ذد األًالد  :ــعـــ

 مظهم  :   انذيـــــــــــانت

       محاطبت:       صــانخـخـص

 ت معاًن انعميذ نهشؤًن االداري:        تــــــانٌظيف

 مذرص    انذرجت انعهميت :

  انخزبيت انقائم/ جامعت االنبار:       عنٌان انعمم

     07807791966انعمم   :     ىاحف

     07807791966:     انياحف اننقال

  nasser_altaee@yahoo.com كخزًني :ناإلانبزيذ 

                     nasser_altaee@uoanbar.edu.com 
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 .مؤىالث انعهميت أًالً : ان 

 انتاريخ انكــهيــــة  انجايعة  انذرجة انعهًية 

ذبؽالوريوس

ذ

 01/7/6112 الؽؾقة التؼـقة االدارية/ بغداد اجلامعة التؼـقة الوسطى

 00/2/6102 كؾقة ادارة املال واالعؿال جامعة ال البقت/ االردنذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

   

   ذأخرى

 

  . ثانياً : انخذرج انٌظيفي 

 

 

 

 

 انى -ترة يٍ انف انجهة انىظيفة ت

 61106-6112 كهية انتربية انمائى سؤول انحساباتي 0

 6102-6102 كهية انتربية انمائى يسؤول انحسابات 6

 6102- 6102 كهية االدارة وااللتصاد  يذرس يساعذ 2

 6102انى  -6102 كهية االدارة وااللتصاد يذرس  4

 6160انى  6102 كهية انتربية /  انمائى يذرس 2

 انى االٌ 6160 كهية انتربية /  انمائى اوٌ انعًيذ نهشؤوٌ االداريةيع 2
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 ثانثاً : انخذريض انجامعي . 

 انى -يٍ انفترة   انجايعة )انًعهذ / انكهية(  انجهة ت

 6102 -6102 جامعة االنبار كؾقة االدارة واالقتصاد 1

 اىل االن 6102 االنبار جامعة كؾقة الرتبقة/ الؼائم 2

3    

4    

5    

6    

7    

2    

 

 رابعاً : انمقزراث انذراطيت انخى قمج بخذريظيا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 2015/2016االول, الثاني/ 2و1محاسبة التكاليف المتقدمة محاسبة ال 0
 2015/2016ول, الثاني/اال  2و1محاسبة التكاليف محاسبة / ادارة االعمالال 6
 2015/2016االول/ 1النظام المحاسبي الموحد محاسبةال 2
 2016/2017األول/ 1المحاسبة االدارية محاسبةال 4
 2016/2017األول/ محاسبة التكاليف الزراعية محاسبةال 2
 2102/2102الثاني/ 2المحاسبة االدارية المحاسبة 2

 2102/2102لثاني/ا 2محاسبة التكاليف ادارة االعمال 7
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  يميداالكا

 2102/2102الثاني/ 2النظام المحاسبي الموحد المحاسبة 2

القراءات المحاسبية والمراسالت  المحاسبة 2

 التجارية

 2102/2102الثاني/

 2102/2102االول/ 0الحاسوب  المحاسبة 01

 2102/2102االول/ 0محاسبة التكاليف المحاسبة/ ادارة االعمال 00

متخصصة )مصارف  محاسبة المحاسبة 06

 وتامين(

 2102/2102االول/

 2102/2102الثاني/ 2محاسبة التكاليف المحاسبة/ادارة االعمال 02

 2102/2102الثاني/ 2نظم المعلومات المحاسبية المحاسبة 04

 2121/2120 2و0محاسبة التكاليف  المحاسبة  02

 2121/2120 2و 0محاسبة تكاليف متقدمة  المحاسبة 02

 2121/2120 القياس والتقويم ة العربيةاللغ 07

 2121/2120 القياس والتقويم علوم القران 02

 

 :انخي أشزف عهييا( انزطائم  ،االطاريح  )خامظاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

   ال يوجد 0

6    

2    

4    

2    

2    

7    
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 انخي شارك فييا.ميت انعهًاننذًاث انمؤحمزاث طادطاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
نحو صياغة معايير محاسبية ندوة/  1

 ذات جودة عالية في العراق

جامعة االنبار/ كلية االدارة  2012

 / قسم المحاسبةواالقتصاد

عضوا في لجنة 

 التشريفات 

تا العلم والطاقة ركيزمؤتمر/  2

 االعمار

 مشارك ببحث جامعة االنبار/ كلية العلوم 2012

ندوة/ الدور التمويلي للمنظمات  3

في اعمار الدولية والمجتمع المدني 

 العراق

 

جامعة االنبار/ كلية االدارة  2012

 / قسم االقتصادواالقتصاد

 حضور

ندوة/ مشاكل التحاسب الضريبي  4

في محافظة االنبار للمدة من 

2012-2012 . 

جامعة االنبار/ كلية االدارة  2012

 / قسم المحاسبةواالقتصاد

 عضو اللجنة العلمية

ورشة عمل/ دور قائمة التدفق  5

النقدي في تحقيق االهداف 

 المحاسبية

جامعة االنبار/ كلية االدارة  2012

 لمحاسبة/ قسم اواالقتصاد

 حضور

ورشة عمل/ تعليم االجراءات  6

الرسمية في حسابات كليات جامعة 

 االنبار

جامعة االنبار/ كلية االدارة  2012

 / قسم المحاسبةواالقتصاد

 محاضر

ورشة عمل/ دليل اعداد االسئلة  7

 االمتحانية

جامعة االنبار/ كلية االدارة  2012

 واالقتصاد

 حضور

لي الثاني في المؤتمر العلمي الدو 2

 العلوم المالية واالدارية

 مشارك ببحث جامعة جيهان اربيل 2012
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 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

  

  

  

  

 

 .ذأوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

دراسة اجلدوى املالقة واعداد حمطة وقود منوذجقة يف  1

 حمافظة االنبار

 6102 جمؾة كؾقة املعارف اجلامعة

استخدام حماسبة املسؤولقة يف تؼققم اداء الشركات )قطاع  2

 املالقة لألوراقالػـادق والسقاحة( املدرجة يف سوق العراق 

جمؾة جامعة االنبار لؾعؾوم 

 ةاالقتصادية واالداري

6102 

3 

 

جمؾة جامعة جقفان اربقل 

املؤمتر العؾؿي الدولي الثاني 

 لؾعؾوم االدارية واملالقة

6102 

المعيار  لتطبيق اإلفصاح في التقارير الماليةمدى  4
( لمشركات الصناعية 1المحاسبي الدولي رقم )

 األردنية )قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات(
 

جمؾة جامعة االنبار لؾعؾوم 

 االقتصادية واالدارية

6102 

انتكهفة في ظم  عهى اثر انتسىيك االنكتروَيذ5

ييذاَية  دراسة االجتًاعي: انتىاصم وسائم استخذاو

خذيات نهشركات انعرالية انًذرجة في في لطاع ان

 سىق انعراق نألوراق انًانية

جمؾة جامعة االنبار لؾعؾوم 

 االقتصادية واالدارية

6160 
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 .اهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضويةذذ:تادعا 

 عضو نؼابة احملاسبني واملدقؼني العراققني    -0

6-    

 ؼدير.وذذفاداتذالتذاجلوائزذكتبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنةذ كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 6/6/2008 منظمة االغاثة والتنمية الدولية تطوير المشاريع 0
 13/9/2008 جامعة االنبار الحاسوب وفن التعامل 6
 26/6/2010 جامعة االنبار التخطيط االستراتيجي 2
 29/4/2013 جامعة االنبار 2007االكسل  4
 26/7/2015 جامعة االنبار طرائق التدريس والتأهيل التربوي 2
 2112 عميد كلية التربية/القائم شكر وتقدير 2

 2101 عميد كلية التربية/القائم شكر وتقدير 7

 2101 عميد كلية التربية/القائم شكر وتقدير 2

 2100 عميد كلية التربية/القائم شكر وتقدير 2

 2102 التربية/القائمعميد كلية  شكر وتقدير 01

 2102 عميد كلية التربية/القائم شكر وتقدير 00

 2016 عميد كلية التربية/القائم شكر وتقدير 06
 2017 رئيس جامعة االنبار شهادة شكر وتقدير 02
 2019 الوزير شكر وتقدير 04
 2019 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 02
 2020 الوزير شكر وتقدير 02
 2020 رئيس جامعة االنبار وتقديرشكر  07

 2021 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 
 2021 عميد كمية التربية/ القائم شكر وتقدير 
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 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  ال يوجد 0

6   

2   

4   

2   

2   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 انهغة انعربية -0

 َكهيييةانهغة اال -6

2-             

             

 

   CD يتى تسهيى َسخة عهى  


