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 جامعت الموصل
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   شعبت ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 الديخة الحاتية 
 

         زيشو فتحي دمحم يهنذاالســــــــــــم:  
 51/5/5891 تاريخ السيـالد:
 السهصل مكان الهالدة:

 باكخالحالة الدوجية: 
 اليهجج عـــــجد األوالد:
 محاسبة الــتـخـرـص:

 تجريدية الـسشرب:
 مجرس مداعج الجرجة العمسية:
 جامعة السهصل / كمية االدارة واالقتراد/ قدم السحاسبة عشهان العسل:
  ىاتف العسل:

 01101210571 السهبايل:
  Zfmy85@gmail.com البخيج اإللكتخوني:

 رابط الرفحة الذخرية:
 محاسبة التخررات السيتم بيا:

 أواًل: السؤىالت العمسية ●
الجرجة 
 العمسية

 التاريخ الكــميــــة الجامعة

 29/6/2007 كمية االدارة واالقتراد جامعة السهصل بكالهريهس
 29/2/2009 كمية االدارة واالقتراد جامعة السهصل الساجدتيخ
    الجكتهراه 
    أخخى 

 

 

 

 

 الصورة 

mailto:Zfmy85@gmail.com


 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت الموصل

 كليت االدارة واالقتصاد

   شعبت ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 : التجريذ الجامعينياثا ● 
 الى -الفتخة من  الجامعة الجية )السعيج / الكمية( ت
 2052-2009 كمية الحجباء الجامعة الجامعة كمية الحجباء 1
 ولحج االن -2052 جامعة السهصل كمية االدارة واالقتراد 2

 رابعًا: السقخرات الجراسية التي قست بتجريديا ●
 الدشـــــة الســـــادة القدـــم ت

 قدم السحاسبة / كمية الحجباء الجامعة 1
 ،مخاسالت وقخاءات محاسبية باإلنكميدي 

نظام محاسبي  تظبيقات محاسبية بالحاسهب،
 مهحج، محاسبة قهمية.

2009 

2 
قدم السحاسبة،ادارة صشاعية، ادارة 
اعسال عمهم مالية ومرخفية/كمية 

 الحجباء الجامعة

نظام  ،مخاسالت وقخاءات محاسبية باإلنكميدي 
محاسبي مهحج،محاسبة تكاليف، محاسبة 

 تكاليف مرخفية، محاسبة ادارية.
2008 

3 
قدم السحاسبة،ادارة صشاعية، ادارة 
اعسال عمهم مالية ومرخفية/كمية 

 الحجباء الجامعة

مخاسالت وقخاءات محاسبية باإلنكميدي، 
محاسبة باالنكميدي، نظام محاسبي مهحج، 

 محاسبة تكاليف،نظم معمهمات محاسبية .
2050 

4 
قدم السحاسبة،ادارة صشاعية، ادارة 

/كمية اعسال عمهم مالية ومرخفية
 الحجباء الجامعة

مخاسالت وقخاءات محاسبية باإلنكميدي، 
محاسبة باالنكميدي، نظام محاسبي مهحج، 

 .محاسبة تكاليف،نظم معمهمات محاسبية
2055 

5 
قدم السحاسبة/ كمية االدارة 

 واالقتراد/جامعة السهصل
 2052 محاسبة ضخيبية، رقابة مالية

6 
كمية االدارة  قدم السحاسبة/

 واالقتراد/جامعة السهصل
 2051 محاسبة باالنكميدي 

 2057محاسبة باالنكميدي، نظم معمهمات محاسبية قدم السحاسبة/ كمية االدارة  7
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 باالنكميدي  واالقتراد/جامعة السهصل 

8 
قدم السحاسبة/ كمية االدارة 

 واالقتراد/جامعة السهصل
 2051 مبادئ محاسبة مشذآت مالية،محاسبة 

9 
قدم االحراء والسعمهماتية/كمية عمهم 

 الحاسهب والخياضيات
 2059 مبادئ محاسبة

 
 خامدًا: )اطخوحات الجكتهراه، رسائل الساجدتيخ( التي أشخفت عمييا ●

 الدشــة القدـــم اسم األطخوحة أو الخسالة ت
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
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 والشجوات العمسية التي شاركت فييا سادسًا: السؤتسخات ● 

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لكمية السال 
واالعسال / جامعة العمهم االسالمية العالسية 
تحت شعار دور التسيد والخيادة في تفهق 

 مشظسات االعسال

25-
22/1/2051 

جامعة العمهم االسالمية 
العالسية/كمية السال واإلعسال 

 االردن
 باحث

السؤتسخ العمسي الهطشي الخابع لكميات  2
التسخيض في العخاق تحت شعار تظهيخ 

 التسخيض في العخاق... ميسة وطشية

28-
/كانهن 10

 2051االول/

 باحث جامعةالسهصل/كمية التسخيض

بعشهان دور السرارف في رسم الدياسة  نجوة 3
 االقترادية في العخاق

28-
10/1/2055 

السعيج التقشي / نيشهى/ قدم 
 التقشيات السالية والسرخفية

 باحث

4 
نجوة بعشهان االساليب الحجيثة في السجال 
الشظخي والتظبيقي لمسحاسبة االدارية 

استخجاميسا  ومحاسبة التكاليف ةكيفية
 وتظهيعيسا في البيئة العخاقية.

كمية الحجباء الجامعة/ قدم   7/7/2051
 باحث السحاسبة وادارة اعسال

ورشة عسل بعشهان افاق تظهيخ ميشة  5
السحاسبة والتجقيق في ضهء السدتججات 

 االقترادية الحجيثة

كمية االدارة ةاالقتراد / قدم  26/7/2059
 السحاسبة

 باحث

عسل بعشهان تظهيخ التعميم الجامعي ورشة  6
 في محافظة نيشهى لسهاجية التحجيات الحالية

كمية الحجباء الجامعة/ قدم  1/1/2059
و  السحاسبة وادارة اعسال

 عمهم مالية ومرخفية

 باحث
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 سابعًا: األنذظة العمسية األخخى  ● 
 خارج الكمية ل الكميةداخ

  
  
  
  

 السذخوعات البحثية فى مجال التخرص لخجمة البيئة والسجتسع أو تظهيخ التعميم ثامشا:
 الدشة محل الشذخ أسم البحث ت

1 
دور اعادة ىشجسة العسميات في خفض التكمفة وزيادة 
الخبحية _ بالتظبيق عمى بشك االسكان لمتجارة والتسهيل 

 االردني _

جامعة تكخيت كمية االدارة 
تكخيت واالقتراد مجمة 

 لمعمهم االدارية واالقترادية
2052 

2 
  (ABCII)استخجام نظام الكمفة عمى اساس السهاصفات 
( النتاج (Xفي تحميل ربحية الدبائن بالتظبيق عمى معسل

 الكاشي

كمية الحجباء الجامعة، مخكد 
الجراسات السدتقبمية، مجمة 

 بحهث مدتقبمية
2057 

3    

4    
 

 (اليوجد)  عزهية الييئات العمسية السحمية والجولية تاسعا:

 عاشخًا: كتب الذكخ، الجهائد وشيادات التقجيخ ●

 الدشة الجية السانحة كتاب الذكخ او الجائدة أو الذيادة التقجيخية ت

تقجيخا لمجيهد السبحولة في كتاب شكخ من رئيذ الجامعة  1
 خجمة السديخة التعميسية

 27/52/2051 رئاسة الجامعة 

كتاب شكخمن عسيج الكمية تثسين جيهد من خالل االستسخار  2
 بالجوام وادارة االمتحانات التكسيمية في مهقع بخطمة     

 59/8/2051 كمية االدارة واالقتراد
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 3 
كتاب شكخ من عسيج الكمية تثسين لمجيهد السبحولة في اكسال 

 وتهحيج الجارتات
 2/1/2059 كمية االدارة واالقتراد

4 
كتاب شكخ من عسيج الكمية تثسين لمجيهد السبحولة من خالل 

 االشخاف العمسي والعسمي لظمبة الكمية ولجسيع االقدام
 9/7/2059 كمية االدارة واالقتراد

 2/1/2059 كمية االدارة واالقتراد كتاب شكخ من عسيج الكمية نظخا لمسداىسة في يهم الجامعة 5

 
 :الكتب السؤلفة أو الستخجسة حادي عذخ 

 سشة الشذخ أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 اللغــات عشر:ثاني  ●
 العخبية .5
 االنكميدية .2

 .CDمالحظة: يتم تدميم ندخة عمى 


