
 ةــــيرة الذاتيــالس
                                                                                  

                                                           شخصيحان انثياناخ 

 انجشٛش ػهٙ انجشٛش انجٕعٛفٙ:  االسى

 طشاثهظ – ع انغشثٙانشبس/ انًذُٚخ انشٚبضٛخ طشاثهظ :  انعنىاٌ

 b_bosifi@hotmail.com :  انثريذ االنكرروني

 20/04/1966 –طشاثهظ :  يكاٌ وذاريخ انًيالد

 نٛجٙ:  انجنسيح

 يتضٔج:  انحانح االجرًاعيح

 0913154130: انهاذف

 

 انثياناخ االكاديًيح وانًهنيح

 يجال انرخصص - أ

 يشاجؼخ:  انرخصص انفرعي, يحبعجخ:  نرئيسيانرخصص ا -1

 انًؤهالخ انعهًيح - ب

 .األسدٌ -ػًبٌ, جبيؼخ انؼهٕو اإلعاليٛخ فٙ انًحبعجخ يٍ دكتٕساِ  2010-2014

ثًشكةةةةض انهغةةةةبد جبيؼةةةةخ ( TOEFL)دٔساد يكثفةةةةخ نتحتةةةةٛش  ٕفةةةةم  2008-2009

 .انٕالٚبد انًتحذح األيشٚكٛخ –أْٔبٕٚ ٔيشكض كبثهٍ 

 أكبدًٚٛخ انذساعبد انؼهٛب  ٔانجحٕثٛش فٙ انًحبعجخ يٍ يبجغت 1995-1997

 .طشاثهظ  -االقتصبدٚخ  

 طشاثهظ ثكبنٕسٕٚط فٙ انًحبعجخ  يٍ جبيؼخ 1989 – 1985

 .طشاثهظ – ٙ انثبَٕٚخجقششٓبدح انثبَٕٚخ يذسعخ  1984

 انًهاراخ انهغىيح-جـ 

 .انهغخ االٔنٙ  (قشأِ ٔكتبثخ) انؼشثٛخانهغخ  -1

 .ثًغتٕٖ جٛذ (قشأِ ٔكتبثخ)ضٚخ انهغخ االَجهٛ -2
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 انخثراخ انعًهيح  -د

 ,يشحهخ انجكبنٕسٕٚط ٔانًبجغتٛش ْٛئخ  ذسٚظ  ػتٕ غبػذي أعتبر         اٌٜ

 , طشاثهظجبيؼخ  – سئٛظ قغى انًحبعجخ ثكهٛخ االقتصبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ              

 طشاثهظ  –حذح انذفغ ٔانتحصٛم ثبنًؤعغخ انٕطُٛخ نهُفط يششف ٔ  2007- 1993

 

- :انًىاد انري ذى ذذريسها

 (1ٔ2)يجبدئ انًحبعجخ  -

 (1ٔ2)يحبعجخ يتٕعطخ  -

 يحبعجخ يصبسف ٔششكبد انتأيٍٛ -

 يحبعجخ يششٔػبد خذيٛخ  -

 يحبعجخ االقغبو ٔانفشٔع -

 يحبعجخ إداسٚخ  -

 يحبعجخ أيٕال ػبيخ -

 ( ايٕال, بص اشخ ششكبد)يحبعجخ يبنٛخ يتقذيخ   -

 .( 1,2)انًشاجؼخ  -

  صًٛى َظى انًؼهٕيبد انًحبعجٛخ -

 يحبعجخ انتكبنٛف -

  حهٛم انقٕائى انًبنٛخ -

 انًحبعجخ انتشٚجٛخ -

 يشاريع انطالب انثحصيحانرذرية واالشراف عهي -هـ 

 غٛش يحذد: ػذد انطهجخ  .االششاف ػهٗ انجحٕث ثًشحهخ انجكبنٕسٕٚط -

 غٛش يحذد: ػذد انطهجخ  .ثًشحهخ انجكبنٕسٕٚط يُبقشخ ثحٕث -

 اإلششاف ػهٗ سعبئم انًبجغتٛش ثبنذساعبد انؼهٛب   -

 

 قًد تاعذادها وذقذيًها        يرخصصح قصيرج األجم حدوراخ ذذريثي :انرذرية  -و

 :أهًها                   

 . ذسٚجٛخ فٙ إػذاد انحغبثبد انختبيٛخ ٔانخالصخ انشٓشٚخدٔسح  -1

 . ذسٚجٛخ فٙ إػذاد انًٛضاَٛبد انتقذٚشٚخ دٔسح  -2

 .ثبعتخذاو انحبعت اٜنٙانتحهٛم انًبنٙ فٙ  ذسٚجٛخ دٔسح  -3

 IASدٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يؼبٚٛش انًحبعجخ انًبنٛخ  -4

 .IFRSدٔسح  ذسٚجٛخ فٙ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ إلػذاد انتقبسٚش انًبنٛخ  -5



 .ٛش انًحبعجٍٛ غدٔسح  ذسٚجٛخ فٙ انًحبعجخ ن -6

 .فٙ يجبل يشاجؼخ انحغبثبددٔسح  ذسٚجٛخ  -7

 .دٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل انتحهٛم انًبنٙ ثبعتخذاو انحبعت اٜنٙ  -8

 . إػذاد قٕائى انتكبنٛفدٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل  -9

 .دٔسح  ذسٚجٛخ يحبعجخ االقغبو ٔانفشٔع -10

 .دٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل انًحبعجخ االعاليٛخ  -11

 . خفٙ انششكبد انًغبًْ انًحبعجخدٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل  -12

 . اإلفصبح انًبنٙ ٔانًحبعجٙدٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل  -13

 ,IFRS,يؼةةبٚٛش انًحبعةةجخ انذٔنٛةةخدٔسح  ذسٚجٛةةخ فةةٙ يجةةبل  -14

IAS. انًؤعغخ انٕطُٛخ نهُفط. 

 انًحبعةةجخ ػةةٍ االػتًةةبداد انًغةةتُذٚخدٔسح  ذسٚجٛةةخ فةةٙ يجةةبل  -15

 .يصبسف/ ششكبد .

 دٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل انًشاجؼخ انذاخهٛخ  -16

 .أػذاد انتقبسٚش انًبنٛخ يجبل دٔسح  ذسٚجٛخ فٙ -17

انجةةةةذٖٔ  دإػةةةةذاد ٔ قٛةةةةٛى دساعةةةةب دٔسح  ذسٚجٛةةةةخ فةةةةٙ يجةةةةبل -18

 .االقتصبدٚخ

ٔانؼُبصةش االعبعةٛخ  ٙانتٓشة انتشٚج دٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل -19

 . نهجشائى انًبنٛخ

 .دٔسح  ذسٚجٛخ فٙ يجبل انًحبعجخ ػٍ انتشائت  -20

شف دٔسح  ذسٚجٛةةخ فةةةٙ يؼةةةبٚٛش إػةةذاد انتقةةةبسٚش انًبنٛةةةخ ثبنًصةةة -21

 .انًشكض٘ ٔانًٕظفٍٛ انجذد ثذٕٚاٌ انًحبعجخ 

االعةةةتشا ٛجٛخ انًتكبيهةةخ الػةةذاد انًٕاصَةةةبد دٔسح  ذسٚجٛةةخ فةةٙ  -22

 .ٔانتقبسٚش انًبنٛخ

 انثحس انعهًي 

 انثحىز انًنشىرج -

أثش  قشٚش انًشاجغ انخبسجٙ ػهٗ عهٕك اإلداسح نتغٛٛش انًشاجغ انخبسجٙ  -
 . 2012/انعذد انعاشر/ سرار يجهح األ/ جبيؼخ طشاثهظ, ( دساعخ يٛذاَٛخ )

دساعخ ) اإلفصبح ػٍ انتقبسٚش انًبنٛخ ٔفق انًؼبٚٛش انًحبعجٛخ يتطهجبد -

يجهح كهيح / طراتهسجايعح , ( يٛذاَٛخ ػهٗ انًصبسف انتجبسٚخ انهٛجٛخ

 . 2012/ 12انعذد / االقرصاد وانعهىو انسياسيح



جايعح , ؼٕقبد ٔانً اإلفصبح -انهٛجٛخ  انُفط ششكبد فٙ ٛخانجٛئ خانًحبعج -

 .2012/ 22انعذد      انجايعي يجهح/ طراتهس 

 انثحس انًقذيح في انًؤذًراخ اوراق 

انؼهًٙ االٔل حٕل انًششٔػبد انصغشٖ ٔسقخ ػهًٛخ يقذيخ فٙ انًؤ ًش  -1

اننظاو )ثؼُٕاٌ  ٔانًتٕعطخ كٕعٛهخ نتطٕٚش انتًُٛخ االقتصبدٚخ فٙ نٛجٛب 

ي انًشروعاخ انصغري انضريثي انهيثي واشره عهً االسرصًار ف

َظًتّ كهٛخ االقتصبد ٔانؼهٕو انغٛبعٛخ ثُٙ ٔنٛذ  , انزٖ (  وانًرىسطح

 .يحكًخ -و  7/5/2015ثتبسٚخ 

 


