
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        علي مال هللا عبد هللا محمد السندي   م:ــــــــــاالســ

 17/9/1970 :دتاريخ الميـال

 الموصل  :مكان الوالدة

 متزوج  الحالة الزوجية:

 3  :األوالددد ــعـــ

 محاسبة :صـصـخـتــال

 اليوجد :منصبالـ

 أستاذ مساعد :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد عنوان العمل:

  هاتف العمل:

 07701736687   الموبايل:

 yahoo.com1970aliaudit@  :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 المحاسبة / تقنيات المعلومات / اإلدارة العامة / الموازنات الحكومية /اإلدارة المالية التخصصات المهتم بها:

 

 

mailto:aliaudit1970@yahoo.com


 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1992 اإلدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 8/5/2005 اإلدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 31/12/2005-2/1/2001 مديرية الموارد المائية نينوى مدقق 1

 8/10/2009-23/1/2006 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  مدرس مساعد 2

 2/4/2016-8/10/2009 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد مدرس 3

 لحد االن 2/4/2016 جامعة الموصل /كلية اإلدارة واالقتصاد أستاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

 لحد االن 23/1/2006 الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006/2007 محاسبة ضريبيةقومية/ محاسبة  المحاسبة 1

 2007/2008 محاسبة قومية/ محاسبة ضريبية المحاسبة 2

 2008/2009 محاسبة قومية/ محاسبة حكومية المحاسبة 3

 2009/2010 محاسبة قومية/ محاسبة حكومية المحاسبة 4

 2010/2011 محاسبة قومية / تدقيق المحاسبة 5

 2011/2012 محاسبة ادارية العلوم المالية 6

 2012/2013 محاسبة قومية / تدقيق المحاسبة 7

 2013/2014 محاسبة دولية المحاسبة 8

 2015/2016 نظام محاسبي موحد /محاسبة حكومية المحاسبة 9

 المحاسبة 10
حكومية  نظام محاسبي موحد /محاسبة 

 في المنظمات غير الربحية محاسبةال
2015/2016 
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 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

ا: خ    عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،الدكتوراه طروحاتا)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 احثب األردن عمان 2009 للمؤتمر العلمي الثالث لجامعة االسراء 1

 للمؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية  2
  ريةصالمستن االدارة واالقتصاد /الجامعة

 احثب الجامعة المستنصرية 2011

كلية اإلدارة  الرابع للمؤتمر العلمي الدولي 3

 واالقتصاد جامعة كربالء

 

 باحث جامعة كربالء 2012

 الجامعة التكنولوجية 2012 لوزارة التعليم لعالي  ندوة الترقيات العلمية 4

 بغداد/
 باحث

للمركز العلمي   لمؤتمر العلمي الثالثا 5

 العراقي

 باحث جامعة دهوك 2012

 الدولي واالدارة  لمؤتمر فاكلتي القانونا 6

 جامعة دهوك  األول
 باحث جامعة دهوك 2013

 

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

  

 و تطوير التعليمأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 
االقتصادية البيئية المتكامل نظام المحاسبة  
(SEEA)   ودوره في توفير متطلبات قياس

 التنمية المستدامة في العراق

/   مجلة االدارة واالقتصاد
 الجامعة المستنصرية

2012 

2 
أهمية محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية 

 ودورها في رقابة أدائها
الجامعة  مجلة االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية
20122012 

3 
المحاسبة عن االعتمادات المستندية على وفق 

 النظم المحاسبية العراقية دراسة مقارنة
 مجلة تنمية الرافدين  / جامعة 

 الموصل

2011 

4 
قانون اإلدارة المالية والدين العام وتأثيره في 

 النظام المحاسبي الحكومي العراقي
كلية الرافدين  / مجلة تنمية 

 جامعةاالدارة واالقتصاد 
2010 

فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات  5
 الحكومية

مجلة تكريت للعلوم االدارية 
واالقتصادية/ االدارة واالقتصاد 

 جامعة تكريت   

2010 

6 
تقويم إجراءات المحاسبة عن الموجودات الثابتة 

الحكومية دراسة في والمخزنية في الوحدات 
 عينة من الوحدات الحكومية في محافظة نينوى

 مجلة تنمية الرافدين  /جامعة
 الموصل

2009 

7 

المحاسبة عن عمليات التوريق )التسنيد( وفق 
المعايير المحاسبية اإلسالمية والدولية ودورها 

 نشوء األزمة المالية األخيرة في

 2009 االقتصاديةمجلة كلية بغداد للعلوم 

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد
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 1.  

2.  

3.  

 

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2015/2016/2017 رئاسة جامعة املوصل 4كتب شكر وتقدير عدد  1

 2012 اجلامعة املستنصرية تقديريةشهادة  2

 2012 دائرة البحث والتطوير شهادة تقديرية 3

 2013 جامعة دهوك شهادة تقديرية 4

 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 تاــللغا اني عشر :ث  

1.  

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


