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 ة الذاتي ةالسير
 

 

 

 

 عبد الغفور  احمد غازي طاهر    م:ــــــــــاالســ

 24/7/1972  :دتاريخ الميـال

 موصل  ا:مكان الوالدة

  متزوج   الحالة الزوجية:

 2:  دد األوالدــعـــ

 ماجستير محاسبة  :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

          جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد/ محافظة نينوى/ الموصل  عنوان العمل:

 07740856510 هاتف العمل:

 07707414888 الموبايل:

 ahmed_ghazi@uomosul.edu.iq :كترونياإللالبريد 

  :رابط الصفحة الشخصية

  التخصصات المهتم بها:
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 المؤهالت العلمية :أوالا   

 

  : التدرج الوظيفيثانياا  

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 8/8/2007 كلية االدارة واالقتصاد / املوصل جامعة املوصل بكالوريوس

 25/8/2015 املال واالعمالكلية ادارة  جامعة ال البيت/ االردن الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 محاسب 1
محاسب صندوق التعليم العالي 

 لرئاسة جامعة الموصل
2007-2008 

 محاسب 2
مسؤول صندوق التعليم العالي 

 لرئاسة الجامعة 
2008-2011 

 مدقق حسابات 3
دقق كلية علوم ؤول شعبة تسم

 الحاسوب
2011-2012 

 2014-2012 رئاسة جامعة الموصل مدقق حسابات 4

  مدير قسم الرقابة والتدقيق 5

 الداخلي
 2017-2016 رئاسة جامعة الموصل

 2017-2015 رئاسة جامعة الموصل مدرس مساعد 6

 ولغاية االن 2017 كلية االدارة واالقتصاد مدرس مساعد 7
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 : التدريس الجامعيثالثاا   

 الى -من  الفترة الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

 لغاية االن -2015 جامعة املوصل كلية االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا    قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2015/2016الثالث/ محاسبة متقدمة  المحاسبة  1

 2015/2016الثالث/ محاسبة مالية  المحاسبة  2

 2016/2017الثالث/ محاسبة متقدمة  المحاسبة 3

 2017/2018األول/ مبادئ المحاسبة  ادارة التسويق 4

5 
 ادارة المؤسسات السياحية

 والفندقية
 2017/2018الثالث/ محاسبة الفنادق 

6    

7    
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ا:     عليها تالتي أشرف( ، بحوث التخرج الماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

 2016-2015 حماسبة مشرف على حبوث خترج 1

 2017-2016 حماسبة مشرف على حبوث خترج 2

 2018-2017 ادارة التسويق مشرف على حبوث خترج 3

4    

5    

6    

7    

 

ا:    فيها تالتي شاركالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
ي  في  الثان الدولي المؤتمر العلمي

العلوم االدارية والمالية لجامعة جيهان  

 اربيل 
 اربيل  -جامعة جهان  2018

بحث  مشارك ب

 مشترك 

االستخدام االمثل للمياه   / ورشة عمل 2
   باعتماد مفاهيم تسويقية معاصرة

كلية   / موصلجامعة ال 2018
قسم   / االدارة واالقتصاد

 ادارة التسويق 

اللجنة   عضو
التحضيرية  

 ومشارك ببحث 

3 
البيئة االقتصادية    / ورشة عمل

 لمحافظة نينوى الواقع والطموح 
كلية   / لموصلجامعة ا 2018

االدارة واالقتصاد /قسم  
 االقتصاد

 مشارك ببحث 

4 

 غش االغذبة بين االخالق والعلم  ندوة/ 
 

موصل / كلية  جامعة ال 2018
الزراعة والغابات على قاعة  

 المنتدى العلمي واالدبي 

بورقة  مشاركة   
 بحثية 
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5 

ورشة عمل/ من اجل تطبيق نظام بيئي  
فعال للوصول الى استدامة بيئية في  

الشركات الحكومية والمساهمة  
 والخاصة 

 

كلية علوم   / لموصلجامعة ا 2018
 البيئة وتقناتها 

 مشارك 

6 
الندوه/ التسجيل العقاري بين الواقع  

 والطموح _ نينوى أنموذجا" 
لموصل / كلية  جامعة ا 2018

الحقوق على قاعة المنتدى  
 العلمي واالدبي  

 حضور 

7 
ندوه / التوعية من مخاطر فيضان  
 االنهار والسيول وحوادث السدود

جامعة الموصل / جمعية   2018
 الهالل االحمر العراقي  

 حضور 

 

 

 

 األخرى: األنشطة العلمية سابعًا 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد
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 أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع   

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

اسرتاتيجية احلديثة يف االدارية اهمية االساليب احملاسبية 

التكلفة دراسة تطبيقية الشركات الصناعية املدرجة يف سوق 

 العراق لالوراق املالية

مشارك يف مؤمتر ومنشور يف 

اربيل  –جملة جامعة جهان 

 العلمية 

2018 

2 
مدى فاعلية نظم املعلومات احملاسبية يف حتقيق االمان يف ظل 

 التسويق االلكرتوني

 2018 يف القسم غري منشور مسجل

3 
تصميم برنامج اكسل لعملية تدقيق منظمة الرواتب منوذج 

 مقرتح لتدقيق قوائم رواتب جامعة املوصل 

 2018 مسجل يف القسم غري منشور

4 
مدى استخدام التدقيق االلكرتوني يف سرعة اجناز العمل 

 الرقابي دراسة ميدانية ملوظفي التدقيق يف جامعة املوصل 

 2018 مسجل يف القسم غري منشور

 

 هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا 

 عضو نقابة احملاسبني واملدققني العراقيني    .1

 عضو يف نقابة االكادمييني العراقيني فرع نينوى   .2
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 شهادات التقديرواجلوائز ، كتب الشكرعاشرًا:   

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

/ كلية االدارة   الموصلجامعة  2007دورة االكسل  1
 واالقتصاد

2008 

 29/11/2012 جامعة بغداد  العمل الرقابي دورة ادلة االثبات وجودة  2
 18/11/2015 جامعة الموصل  دورة طرائق التدريس والتأهيل التربوي  3

4 
جامعة الموصل / كلية   دورة كفاءة اللغة االنكليزية 

 2018/ 23/4 االداب 

5 
جامعة الموصل / مركز   دورة كفاءة الحاسوب

 2018/ 11/3 الحاسبة 

6 
جامعة الموصل / كلية   اللغة العربية دورة برنامج سالمة 

 2018/ 15/3 االداب

   IC3   شهادة  7
جامعة الموصل /مركز  

 الحاسوب  
20 /9 /2010 

 شكر وتقدير  8
 السيد رئيس جامعة الموصل 

29 /7 /2018 

السيد عميد كلية االدارة  شكر وتقدير  9
 واالقتصاد 

2/7/2018 
السيد عميد كلية االدارة  شكر وتقدير  10

 واالقتصاد  
19/3 /2018 

السيد عميد كلية االدارة  شكر وتقدير  11
 واالقتصاد 

24/1 /2018 
السيد عميد كلية االدارة  شكر وتقدير  12

 واالقتصاد  
8/1/2018 

 2017/ 9/ 7 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  13

 2016/ 11/ 22 الموصل    السيد رئيس جامعة  شكر وتقدير  14

 2016/ 10/ 19 السيد رئيس جامعة الموصل   شكر وتقدير  15

 2016/ 8/ 11 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  16
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 2016/ 3/ 9 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  17 

 2/5/2013 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  18
 21/12/2010 الموصل  السيد رئيس جامعة شكر وتقدير  19
 1/4/2010 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  20
 2010/ 11/3 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  21
 2008/ 9/10 السيد رئيس جامعة الموصل  شكر وتقدير  22

عميد كلية علوم الحاسوب   شكر وتقدير  23
 والرياضيات 

8/4/2012 

2\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عميد كلية علوم الحاسوب  شكر وتقدير  
 2012/ 31/1 والرياضيات

 

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 اتــاللغ ثاني عشر : 

 اللغة العربية .1

 االنكليزيةاللغة  .2

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


