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 معلومات شخصية
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صالح نوري خلفصالح نوري خلف  ::االسماالسم
    55115511بغداد بغداد   ::محل وتاريخ الوالدةمحل وتاريخ الوالدة                        

              
: :   التحصيل العلميالتحصيل العلمي                     

   55955595  --55915591بكالوريوس محاسبة وادارة اعمال للسنة الدراسية بكالوريوس محاسبة وادارة اعمال للسنة الدراسية..    
   جامعة بغداد / المعهد جامعة بغداد / المعهد   40024002محاسبة قانونية بدرجة دكتوراه عام محاسبة قانونية بدرجة دكتوراه عام

    ..  والمالية / تخصص محاسبة قانونيةوالمالية / تخصص محاسبة قانونية  العالي للدراسات المحاسبيةالعالي للدراسات المحاسبية
    

  

  ::المجال الوظيفيالمجال الوظيفي    

     مللللم مللللم   ( سللللنة( سللللنة2020عمللللل يللللي ديللللوام الرقابللللة الماليللللة االتحللللادي ماي للللار   عمللللل يللللي ديللللوام الرقابللللة الماليللللة االتحللللادي ماي للللار
تخرجلللن ملللم الدراسلللة الجامعيلللة االوليلللة ولغايلللة الوقلللت الحا لللر وتلللدر  تخرجلللن ملللم الدراسلللة الجامعيلللة االوليلللة ولغايلللة الوقلللت الحا لللر وتلللدر  

    ..مم اول عنوام وظيفي معاوم رقي  مالي مم اول عنوام وظيفي معاوم رقي  مالي بالعناويم الوظيفية بالعناويم الوظيفية 
     40054005عيم مدير عام يي ديوام الرقابة المالية االتحادي منذ عام عيم مدير عام يي ديوام الرقابة المالية االتحادي منذ عام  ..  
   40524052كلف برئاسة ديوام الرقابة المالية االتحادي منذ عام كلف برئاسة ديوام الرقابة المالية االتحادي منذ عام  ..  
  40514051--40524052ة االوراق المالية للمدة مم  ة االوراق المالية للمدة مم  كلف برئاسة هيئكلف برئاسة هيئ. ). )  

   40554055كلف برئاسة هيئة النزاهة عام كلف برئاسة هيئة النزاهة عام  

   اشللترب بالعديللد مللم الللدورات التيويريللة يللي مجللال التللدقيق عبللر خدمتللن اشللترب بالعديللد مللم الللدورات التيويريللة يللي مجللال التللدقيق عبللر خدمتللن
  الوظيفية يي الديوام .الوظيفية يي الديوام .

   ترأس لجنة التدقيق البيئي يلي اللديوام  لمم المنظملة العربيلة لالجهلزة ترأس لجنة التدقيق البيئي يلي اللديوام  لمم المنظملة العربيلة لالجهلزة
العليا للرقابة الماليلة والمحاسلبية  ارابوسلاي( وكلذلب المنظملة االسليوية العليا للرقابة الماليلة والمحاسلبية  ارابوسلاي( وكلذلب المنظملة االسليوية 

  ( .( .40524052  ––  40544054 االسوساي( للمدة مم   االسوساي( للمدة مم  



   40554055ترأس لجنة تحديث النظام المحاسبي الموحد والذي انجز عام ترأس لجنة تحديث النظام المحاسبي الموحد والذي انجز عام..  
  

 
  ::المجال االكاديميالمجال االكاديمي 
  ي المعهلد العلالي للدراسلات المحاسلبية والماليلة / جامعلة بغللداد ي المعهلد العلالي للدراسلات المحاسلبية والماليلة / جامعلة بغللداد محا لر يلمحا لر يل

ولغايلللة ولغايلللة   40504050ليلبلللة الدراسلللات العليلللا / تخصلللص محاسلللبة قانونيلللة منلللذ ليلبلللة الدراسلللات العليلللا / تخصلللص محاسلللبة قانونيلللة منلللذ 
  االم .االم .

   محا لللللر يلللللي المعهلللللد العربلللللي للمحاسلللللبيم ال لللللانونييم / االتحلللللاد العللللللام محا لللللر يلللللي المعهلللللد العربلللللي للمحاسلللللبيم ال لللللانونييم / االتحلللللاد العللللللام
  ( .( .40524052--40054005للمحاسبيم والمراجعيم العر  منذ عام  للمحاسبيم والمراجعيم العر  منذ عام  

   ث يلبلة الدراسلات العليلا / تخصلص محاسلبة ث يلبلة الدراسلات العليلا / تخصلص محاسلبة اشرف على العديد مم بحو اشرف على العديد مم بحو
        قانونية .قانونية .

   نللللاقع العديللللد مللللم بحللللوث يلبللللة الدراسللللات العليللللا / تخصللللص محاسللللبة نللللاقع العديللللد مللللم بحللللوث يلبللللة الدراسللللات العليللللا / تخصللللص محاسللللبة
  قانونية .قانونية .

   40544054تأليف كتا  يي التدقيق البيئي عام تأليف كتا  يي التدقيق البيئي عام  ..  
        

  
  --::المجال المهني المجال المهني 

   ع و ن ابة المحاسبيم والمدق يم العراقية ع و ن ابة المحاسبيم والمدق يم العراقية  

  ييم ييم ع و الجمعية العراقية للمحاسبيم وال انونع و الجمعية العراقية للمحاسبيم وال انون  

   ع و مجلس المعايير المحاسبية والرقابيلة يلي جمهوريلة العلراق منلذ علام ع و مجلس المعايير المحاسبية والرقابيلة يلي جمهوريلة العلراق منلذ علام
( واصللللبي رئلللليس مجلللللس المعللللايير المللللذكور منللللذ عللللام ( واصللللبي رئلللليس مجلللللس المعللللايير المللللذكور منللللذ عللللام 40514051  ––  40054005  

  لغاية الوقت الحا ر .لغاية الوقت الحا ر .  40524052

   ولغايلللة ولغايلللة   40524052رئللليس مجللللس مهنلللة مراقبلللة وتلللدقيق الحسلللابات منلللذ علللام رئللليس مجللللس مهنلللة مراقبلللة وتلللدقيق الحسلللابات منلللذ علللام
  الوقت الحا ر .الوقت الحا ر .

  


