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مسرة عزو مجيد الشهواني     م:ــــــــــاالســ       

9/21/2999 :دتاريخ الميـال  

موصل / عراق مكان الوالدة:   

متزوجة الحالة الزوجية:  

ثالثة عـــــدد األوالد:  

محاسبة الــتـخـصـص:  

مدرس الـمنصب:  

مدرس :الدرجة العلمية  

واالقتصاد/ جامعة الموصل اإلدارةقسم المحاسبة/كلية  عنوان العمل:  

  هاتف العمل:
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51152899290 الموبايل:   

Samirty62@yahoo.com   :كترونياإللالبريد 

 Massara Al-shahwani:رابط الصفحة الشخصية   

جميع التخصصات المحاسبية التخصصات المهتم بها:   

المؤهالت العلمية :أوالا  .1  

 

 ةالدرج

 العلمية

ةالجامع ةالكــليــــ   التاريخ 

واالقتصاد اإلدارة الموصل بكالوريوس  2981 

واالقتصاد اإلدارة بغداد الماجستير  2989 

    الدكتوراه

    أخرى

ةالوظيف ت ةالجه  الى -الفترة من    

واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية  مساعد باحث 2  2981-2989  

واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية  مدرس مساعد 1  2989-2991  

واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية  مدرس 1  2991-1528  

1    
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ا: التدرج الوظيفي .1   ثانيا

ا: التدريس الجامعي .2  ثالثا

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

واالقتصاد اإلدارةكلية  1 2980-2981 الموصل   

واالقتصاد اإلدارةكلية  2 2999-2989 الموصل   

واالقتصاد اإلدارةكلية  3 1555-2999 كلية الحدباء االهلية   

1559-1551 حضرموت/اليمن كلية العلوم االدراية 4  

واالقتصاد اإلدارةكلية  5 1528-1559 الموصل   

واالقتصاد اإلدارةكلية  6 1521-1529 الحمدانية   

7    

8    

 

 

 

ا  .3 قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا  

9    

0    
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 السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 المحاسبة 2

محاضرات تطبيقية في المواد الدراسية 

 –محاسبة تكاليف  –مبادئ محاسبة  

 تكاليف عيارية (

2981-2980  

االعمال إدارة 1 إداريةمحاسبة    2989-2999  

الصناعية اإلدارة 1 2999-2989 محاسبة تكاليف   

الصناعية  اإلدارة 1 2999-2998 محاسبة مالية    

االعمال/حدباء إدارة 9 إداريةمحاسبة    2999-1555  

1555-2999  إداريةمحاسبة  المحاسبة/حدباء 0  

إداريةمحاسبة  المحاسبة/حضرموت 1  1551-1559  

1551-1551 محاسبة تكاليف معيارية المحاسبة/حضرموت 8  

1551-1551 محاسبة بترول المحاسبة/حضرموت 9  

1551-1551 مشاكل محاسبية معاصرة المحاسبة/حضرموت 25  

متخصصة إنكليزيةلغة  المحاسبة/حضرموت 22  1551-1559  

االعمال/حضرموت إدارة 21 1559-1551 مبادئ محاسبة    

االعمال/حضرموت إدارة 21 1559-1551  إداريةمحاسبة    

1558-1559 محاسبة تكاليف معيارية المحاسبة  21  

االعمال إدارة 29 إداريةمحاسبة    1559-1550  

الصناعية اإلدارة 20 1551-1550 محاسبة تكاليف   

إداريةمحاسبة  المحاسبة  21  1559-1521  

1521-1529 محاسبة تكاليف معيارية E المحاسبة 28  
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1521-1529 محاسبة تكاليف المحاسبة 29   

االعمال إدارة 15 1521-1529 محاسبة تكاليف   

1521-1529 محاسبة تكاليف المحاسبة/حمدانية 12  

1520-1529 محاسبة تكاليف معيارية المحاسبة/حمدانية 11  

االعمال/حمدانية إدارة 11 1521-1529 محاسبة تكاليف   

1529-1528  محاسبة اداريةE المحاسبة 11  

 

ا:  .4 عليها ت( التي أشرفالماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا  

األطروحة أو الرسالة اسم ت مـــالقس   السنــة 

2    

1    

1    

1    

9    

0    

1    

 

ا: المؤتمرات  .5 التي شاركت فيهاالعلمية والندوات سادسا  
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انعقادهامكان  السنــة العنوان ت  نوع  

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 باحث بغداد 2991 المؤتمر العلمي الثالث لبحوث التعليم التقني 1

لبحوث التعليم التقني ني عشرالمؤتمر العلمي الثا 2  باحث بغداد 1522 

دولي لجامعة التنمية البشريةالمؤتمر العلمي ال 3  باحث سليمانية 1521 

واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةعديد من مؤتمرات كلية ال 4  حضور موصل  

 مشارك بغداد 2980 دورة تطوير االختزال باللغة العربية   5

6     

7     

8     

9     

25     

 

األخرى:ّاألنشطةّالعؾؿقةّدابعًا .6  

 

لّالؽؾقةخدا  خارجّالؽؾقة 

ًِؿرالدولةّيفّدوراتّالًعؾقمّادلّالؼاءّالعدودّمنّاحملاضراتّالًُصصقةّدلوزػي  مماردةّمقدانقةّلؾًُصصّيفّدوائرّالدولةّ 

 اسدادّدلقلّحِاباتّمبوجبّالـظامّاحملاديبّادلوحد

ّواإلنؽؾقزوةتدروسّالعدودّمنّادلوادّاحملاديقةّالًُصصقةّبالؾغةّالعربقةّ

كؾقةّاحلدباءّاالهؾقةّ-جامعةّحضرموتّالقؿنّاإلداروةيفّكلّنّكؾقةّالعؾومّ

جامعةّاحلؿدانقةّّ–  

 ممًَنّخارجي/ادلعفدّالًؼين/ادلوصل تؼققمّحبوثّسؾؿقةّ

/جامعةّجقفان/اربقلاألولحضورّادلؤمترّالعؾؿيّالدوليّ رئادةّجلـةّاالرذادّوسضووًه  

بالؾغةّالعربقةدورةّتطوورّاالخًزالّ سضووةّالؾٍانّاالمًَانقةّيفّقِمّاحملادية  
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 دورةّررائقّالًدروسّ سضووةّجلـةّالزيّادلوحدّيفّالؽؾقة 

  دورةّتعؾمّاحلادوبّبؾغةّبقِكّ

 دورةّتعؾمّاحلادوبّوفقّنظامّالوندوز

 

 

 

أوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّادلشروساتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ .1  

 الِـة حملّالـشر أدمّاليَث ت

1 
املعاجلةذاحملادبقةذالثارذزاهرةذالتضخمذسؾىذالؼوائمذاملالقةذ)ذ

 تطبقؼيذ(

وقائعذاملممترذالعؾؿيذالثالثذ

 لبحوثذالتعؾقمذالتؼين
2::3 

جمؾةذتـؿقةذالرافدون/جامعةذ حتدودذودرادةذالؽؾفذاملرتبطةذبالصقانةذ)ذتطبقؼيذ( 2

 املوصل

2::3 

3 
والتؽالقفذذاإلنتاجادتخدامذمنوذجذاملدتخدمذاملـتجذيفذختطقطذ

 املرتبطةذبهذ)ذتطبقؼي

جمؾةذتـؿقةذالرافدون/جامعةذ

 املوصل
2::5 

4 
)ذذاإلداروةيفذترذقدذالؼراراتذذاألموالدورذكشفذتدفؼاتذ

 تطبقؼيذ(

ذاإلداروةجمؾةذالعؾومذ

 واالقتصادوةذ/ذجامعةذبغداد
2::8 

5 
ذأدبابهحتؾقلذاختالفذجمؿلذالربحذالػعؾيذسنذاملخططذ

املـشكتذالصـاسقةذ)ذدرادةذحالةذ(ذأداءودورهذيفذتؼققمذ  

وقائعذاملممترذالثانيذسشرذ

 لبحوثذالتعؾقمذالتؼينذ
3122 

)ذتطبقؼيذ(ققاسذوحتؾقلذكؾػةذتدروبذاملواردذالبشروةذ 6  
ذاألولوقائعذاملممترذالعؾؿيذالدوليذ

 جلامعةذالتـؿقةذالبشروة/دؾقؿانقةذ
3125 
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العؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةهلقىاتّاسضووةّّ:تادعا .2   

1.  

2.  

3.  

 

 

وذفاداتّالًؼدور،ّاجلوائزّكًبّالشؽرساذرًا:ّ .4  

 الِـة اجلفةّادلاحنة كًابّالشؽرّاوّاجلائزةّأوّالشفادةّالًؼدوروة ت

 3::2 املعفدذالتؼين/موصل ذؽرذوتؼدور/ذممتحنذخارجي 2

 6::2 كؾقةذاحلدباء ذؽرذوتؼدور/ذتربعذمبجؿوسةذكتب 1

لؾجفودذاملبذولةذيفذالتدروسمؽافلةذمالقة/ذ 1  
ذاإلدارةكؾقةذسؿادةذ

 واالقتصاد/املوصل
2::5 

 ذؽرذوتؼدور/ذلؾجفودذاملبذولةذيفذالتدروس 1
ذاإلدارةكؾقةذسؿادةذ

 واالقتصاد/ذاملوصل
2::7 

9 
يفذاالمتحاناتذذاألوىلمؽافلةذمالقة/ذاحلصولذسؾىذاملرتبةذ

 املركزوةذالوزاروة

وزارةذالتعؾقمذالعاليذ

العؾؿيوالبحثذ  

2::9 
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0 
(ذلؾجفودذالؼقؿةذواملؿقزةذيفذحؼلذالتدروسذ4ذؽرذوتؼدورذسدد)

 االكادميي

/جامعةذاإلداروةكؾقةذالعؾومذ

 حضروت/القؿن

 لؾدـوات

3113-3114  

3114-3115  

3115-3116  

(ذالسؿالذالؾجـةذاالمتحانقةذ4ذؽرذوتؼدورذسدد) 1  
ذاإلدارةكؾقةذسؿادةذ

 واالقتصاد/املوصل

 لؾدـوات

311:-3122-

3128 

 ذؽرذوتؼدور/ذاالذرافذالعؾؿيذوالعؿؾيذسؾىذرؾبةذالؽؾقة 8
ذاإلدارةسؿادةذكؾقةذ

 واالقتصاد/املوصل
3129 

 ذؽرذوتؼدور/ذيفذفعالقةذبدؿةذوتقمذ 9
ذاإلدارةسؿادةذكؾقةذ

 واالقتصاد/ذاملوصل
3129 

 ذؽرذوتؼدور/ذلؾؿشاركةذيفذمحؾةذاالملذالتطوسقة 25
ذاإلدارةسؿادةذكؾقةذ

 واالقتصاد/ذاملوصل
3129 

 3127 جمؾسذالـواب ذؽرذوتؼدورذوقدم 22

 

الؽًبّادلؤلػةّأوّادلرتمجةّ:سشرّيحاد .5  
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 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

  اتــالؾغّثانيّسشرّ: .1

 العربية 

 االنكليزية

1.  

2.  

3.  

         


