
سُرة راتُت  

 
 

انـبـُـاَـاث انـشـخـصـُـت : أوالً 
 

 أحًذ برهاٌ يىسًاالسى 

يذرش يساعذ انًرتبت انعهًُت 

قسى انًحاسبت / كهُت انتقُُت االدارَت / جايعت اربُم انتقُُت جهت انعًم 

انًحاسبت وانًانُت انتخصض 

   07504260803  هاتف

  AHMED.MOUSA@EPU.EDU.IQ   / ABMM.ACCOUNTANT@YAHOO.COMانبرَذ االنكتروٍَ 

 روشُبُريحٍ - اربُم  انعُىاٌ 

   (اقم يٍ يتىسط)تركٍ  (جُذ)اَكهُسٌ  (جُذ جذاً )عربٍ  (يًتاز)كىردٌ انهغت 
 

 

انًؤهالث انـعـهـًـُـت :  ـاَـُـاً 
 

انتخصض  اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

انًحاسبت وانًانُت جايعت اربُم انتقُُت  2017 ماجستير

 انًحاسبت وانًانُتجايعت اربُم انتقُُت  2013 بكالوريوس

 

انخبراث انعًهُت :  ـانـــاً 
 

انفترة انسيُُت انًاددة جهت انعًم انىظُفت 

 معيد
-كهُت انتقُُت االدارَت/ قسى انًحاسبت 

اربُم 
 2013 

 2014 اربُم -كهُت انتقُُت االدارَت مدير حسابات

اربُم -كهُت انتقُُت االدارَت مدرسا بقسم المحاسبة
Intermediate Accounting 

/ Managerial Accounting 2016-2017 

اربُم -كهُت انتقُُت االدارَتمدرسا بقسم المحاسبة 
Intermediate Accounting 

/ Managerial Accounting 
يحاسبت حكىيُت  /

2017-2018 

مسؤول الشؤون العممية 
 اربُم -كهُت انتقُُت االدارَتوالدراسات العميا 

 حتً  2017يٍ 

اٌِ 

اربُم -كهُت انتقُُت االدارَتمدرسا بقسم المحاسبة 

Intermediate Accounting 

/ Managerial Accounting/ 

Cost Accounting 

/       يحاسبت حكىيُت /

 َظاو يحاسبٍ يىحذ

2018-2019 

 يحاسبت حكىيُت اربُم –جايعت جُهاٌ مدرسا بقسم المحاسبة 
2018-2019 

سًستر االول 

يعهذ آَُذة انخاص مدرسا بقسم المحاسبة 
Cost Accounting      

 2019-2018 يحاسبت يتخصصت

يعهذ تقٍُ / جايعت دهىك انتقُُت مدرسا بقسم المحاسبة 

بردرش 
Intermediate Accounting 2018-2019 
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انبحىث واألَشطت انـعـهـًـُـت : رابـعـاً 
 

اثر تغير مبدأ القياس المحاسبي ضمن االطار المفاهيمي عمى جودة التقارير "رسالة ماجستير بعنوان  1
 دراسة آلراء عينة من المحاسبين القانونيين ومراقبي الحسابات" المالية

 

اثر تغير مبدأ "  بعنوان 2018لسنة  (1)العدد  (2)بحث منشور في مجمة جامعة جيهان المجمد  2
". القياس المحاسبي ضمن االطار المفاهيمي عمى جودة التقارير المالية

عضو المجان االمتحانات  3
" ماجستير"عضو لجنة الدراسات العميا  4
االشراف عمى البحوث التخرج  5
عضو لجنة مناقشة البحوث التخرج  6

 

المؤتمرات العممية التى شارك فيها : خامساَا 
 التاريخ اسم المؤتمر م
  جامعة جيهان–المؤتمر العممى الدولي الثاني لمعموم المالية واالدارية  1

أثر تغير مبدأ "سيروان كريم عيسى بعنوان .د.بحث مشترك مع أ
القياس المحاسبي ضمن االطار المفاهيمي عمى جودة التقارير 

"المالية  

2018حزيران   

الدورات التي شارك بها كمدرب : سادساًا 
 التاريخ المكان اسم الدورة ت

النظام المحاسبي الالمركزي  1

جمعية العمم والمعرفة باشراف 
شركة ارنست ويونك العالمية 

 العالمية DIAلمتدقيق وشركة 
لالستشارات 

23-27/01/2019 

2 
كيفية اعداد برنامج محاسبي متكامل 
باستخدام االكسل لمشركات والمنظمات 

الكمية / جامعة اربيل التقنية 
 14/02/2019-12التقنية االدارية   

3 
كيفية اعداد برنامج محاسبي متكامل 
 21/02/2019-19معهد آيندة الخاص  باستخدام االكسل لمشركات والمنظمات 

 

 

 
 
 


