
 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

  

 

 حالزاذي جالغيش
 

 

 
 

 د. عٌاى صهيش دمحم خويل  ن:ــــــــــاالعــ

 1791/  2/ 1 :دذاسيخ الويـال

 العشاق / الوىصل :الىالدج هكاى

 هرضوج  الحالح الضوخيح:

 ( اثٌاى فمظ 2)  :ذد األوالدــعـــ

 هحاعثح/ هحاعثح هاليح وذذليك  :صـصـخـرــال

 ال يىخذ  :وٌصةالـ

 اعرار هغاعذ  :الذسخح العلويح

 العشاق/ خاهعح الوىصل/ كليح االداسج وااللرصاد/ لغن الوحاعثح.  عٌىاى العول:

 ال يىخذ  العول: هاذف

 667649946756275/  667649569696711/  667649963669996  الوىتايل:

 sinanmalaali_z@yahoo.com    /sinanmalaali@gmail.com  :كرشوًياإللالثشيذ 

  :ساتظ الصفحح الشخصيح

ًظشيح هحاعثيح/ هحاعثح دوليح/ هعاييش هحاعثيح دوليح/ ذذليك/ هحاعثح هاليح/   الرخصصاخ الوهرن تها:

 هحاعثح كلفح / هحاعثح اداسيح/ هحاعثح حكىهيح/ هحاعثح ضشيثيح/ لغح اًكليضيح.

 

 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 
 

 الوؤهالخ العلويح :أوالا  

 

ا     : الرذسج الىظيفيثاًيا

 

 

 

 

 

 حالذسخ

 العلويح

 الراسيخ حالكــليــــ حالداهع

 29/6/1774 االداسج وااللرصاد الوىصل تكالىسيىط

 25/4/2666 االداسج وااللرصاد الوىصل الواخغريش

 11/2/2615 االداسج وااللرصاد الوىصل الذكرىساٍ

 --------------- ------------------------- ---------------------- أخشي

 الً -الفرشج هي  حالده حالىظيف خ

  2666 - 2666 االداسج وااللرصاد/ لغن الوحاعثح هذسط هغاعذ 1

 2616 - 2666 االداسج وااللرصاد/ لغن الوحاعثح هذسط 2

 لحذ االى 2616 االداسج وااللرصاد/ لغن الوحاعثح اعرار هغاعذ 3

 2667 - 2661 االداسج وااللرصاد/ لغن الوحاعثح همشس لغن  4

5 --------------------------- --------------------------- ----------------- 

6 --------------------------- --------------------------- ----------------- 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 
 

ا    : الرذسيظ الداهعيثالثا

 الً -هي  الفرشج الداهعح الدهح )الوعهذ / الكليح( خ

 لحذ االى  2666 خاهعح الوىصل كليح االداسج وااللرصاد 1

 2665 - 2664 كليح الحذتاء الداهعح كليح االداسج وااللرصاد 2

 Knowledge Unev  2615خاهعح ًىلح  كليح العلىم االداسيح والواليح 3

5 College of Administration & 
Economic   

 

Lebanese French University/ Erbil 2616 - 2619 

 2617 - 2615 خاهعح الحوذاًيح كليح االداسج وااللرصاد 6

7    

7    

 

ا    لود ترذسيغها ي: الومشساخ الذساعيح الرساتعا

 الغٌـــــح الوـــــادج المغـــن خ

 2663 - 2666 هثادئ الوحاعثح / خاهعح الوىصلالوحاعثح 1

 2666 ًظن هعلىهاخ هحاعثيح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 2

 2667 - 2661 هحاعثح هرخصصح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 3

 2662 - 2661 هحاعثح هاليح اداسج صٌاعيح/ الوىصل 4

 2619 - 2615 هحاعثح دوليح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 5

 لحذ االى 2619 ًظشيح هحاعثيح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 6

 2617/ 2616 ًظن هعلىهاخ هحاعثيح  الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 9

  Accounting in English 2616 - 2619 الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 7



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 2619 - 2616 ذذليك وسلاتح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 7 

 2619 - 2616 هحاعثح هٌشآخ هاليح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 16

هعاييش هحاعثيح دوليح  الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 11

 /دتلىموهحليح

 لحذ االى  – 2619

 لحذ االى – 2619 دتلىم/ هعاييش ذذليك دوليح الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 12

 لحذ االى – 2619 هحاعثح هٌشاخ هاليح/ هاخغريش الوحاعثح/ خاهعح الوىصل 13

 2617 - 2615 هحاعثح هرخصصح الوحاعثح/ خاهعح الحوذاًيح 14

 2617 - 2615 هحاعثح دوليح الوحاعثح/ خاهعح الحوذاًيح 15

ذطثيماخ هحاعثيح علً  الوحاعثح/ خاهعح الحوذاًيح 16

 الحاعىب

2616 - 2619 

 Knowledgeخاهعح ًىلح  19

University  
 2615 ًظشيح هحاعثيح

 Knowledgeخاهعح ًىلح  17

University  
 2615 هحاعثح دوليح

 Knowledgeخاهعح ًىلح  17

University  
 2615 هحاعثح هرخصصح

 Knowledgeخاهعح ًىلح  26

University  
 2615 هحاعثح ضشيثيح

 Knowledgeخاهعح ًىلح  21

University  
 2615 هحاعثح لىهيح

 Knowledgeخاهعح ًىلح  22

University  
 2615 هحاعثح هرىعطح

23 
Lebanese French University 

Department of Business Administration 

 

Auditing & Assurance services  2616 - 2619 

24 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Managerial Accounting 2616 - 2619 

25 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Cost Accounting 2616 - 2619 

26 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Governmental Accounting 2616 - 2619 

29 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Intermediate Accounting 2616 - 2619 

 

 

ا:    عليها دالري أششف( الواخغريش سعائل ،اطشوحاخ الذكرىساٍ)خاهغا



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 الغٌــح نـــالمغ األطشوحح أو الشعالح اعن خ 

1 
السحاسبة من الشاحية األكاديسية إعادة تشعيم مهشة 

 في ضهء الستغيخات البيئية في إقميم كهردستان

سعالح هاخغريش/لغن 

 الوحاعثح/خاهعح صاخى
2616/2619 

2 

في  إجخاءات تجقيق عسميات التحهيل االلكتخوني لالمهال
السرارف في ظل الشعام السحاسبي السهحج الخاص 
بالسرارف وشخكات التامين بالتطبيق عمى مرخف 

 اربيلجيهان لالستثسار والتسهيل اإلسالمي/ فخع 

سعالح دتلىم/ لغن الوحاعثح/ 

 خاهعح الوىصل
2619/2617 

3 
مهقف معاييخ التجقيق الجولية من أدلة اإلثبات في 

 االلكتخونيةبيئة التجارة 

سعالح دتلىم/ لغن الوحاعثح/ 

 خاهعح الوىصل
2619/2617 

4 

السحتسمة في  مهقف مخاقب الحدابات من االلتدامات
عمى شخكة ظل الكهارث والحخوب/بالتطبيق 

 السهصل

سعالح دتلىم/ لغن الوحاعثح/ 

 خاهعح الوىصل
2619/2617 

5    

 

ا:    فيها دشاسكالري العلويح والٌذواخ الوؤذوشاخ عادعا

 ًىع الوشاسكح  اًعمادهاهكاى  الغٌــح العٌىاى خ

) تحث / 

تىعرش 

 حضىس(

 السالية، والعمهم لمسحاسبة األول القطخي  لسؤتسخا 1
 .السهصل جامعة -واالقتراد اإلدارة كمية

2662 
جامعة السهصل/ 

كمية االدارة 
 واالقتراد

 المجشة التحزيخية
 + بحث مشفخد

اإلدارة واالقتراد  ةيالسؤتسخ العمسي الخامذ لكم 2
 .جامعة السهصل-

جامعة السهصل/ كمية  2612
 االدارة واالقتراد

بحث مدتل من 
 اطخوحتي لمجكتهراه 

عسل السشعسات  اتيتحج /السؤتسخ العمسي الدادس 3
 2613 العخاقية في ظل البشى التحتية والتشسية االقترادية

جامعة السهصل/ كمية 
 االدارة واالقتراد

  ورقة عسل



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 

4 

 /بغجاد جامعة بين السذتخك الهطشي العمسي السؤتسخ
 لمجراسات العالي السعهج وبين واالقتراد اإلدارة كمية

 السشطق استخجام" عشهان تحت والسالية السحاسبية
 والتاريخي في دفع الحخكة االقترادية العمسي

2613 
كمية  جامعة بغجاد/

 االدارة واالقتراد

بحث مستل من 

اطروحتي 

للدكتىراه مشترك 

مع السيد المشرف 

أ.د.قاسم محسن 

 الحبيطي

السؤتسخ العمسي الجولي الثاني/ الجامعة التقشية  5
 الجشهبية

2619 
البرخة/ الجامعة 

 التقشية الجشهبية
بحث مشترك مع 

د. قاسم محسن أ.

 الحبيطي

 جامعة في الدابع الدشهي  العمسي السؤتسخ 6
 السهصل

2614 
جامعة السهصل/ كمية 

 االدارة واالقتراد
 بحث منفرد

 

 

 األخرى:ذاألنشطةذالعؾؿقةذدابعًا 

 

 خارجذالؽؾقة لذالؽؾقةخاد

 8108ورذةذعؿلذقدمذاالقتصادذبتاريخذمايسذ
اىلذذ00/3/8108دورةذتدريبقةذلدالمةذالؾغةذالعربقةذ

05/3/8108 

 8108ورذةذعؿلذقدمذاحملادبةذ

دورةذدلـتديبذمصرفذالرافدينذيفذاربقلذعنذمعقارذ

(ذلؾػرتةذمنذذ(IFRS 9ذ9االبالغذادلاليذالدوليذ

 88/9/8107لغايةذذ09/9/8107

  8108ورذةذعؿلذكؾقةذاحلدباءذاجلامعةذ

  

 

 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 أوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذادلشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ  

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

0 
حبث مشرتك بعـوان "التدروب احملاديب لطؾبة املرحؾة 

 الثالثة القسام احملادبة يف العراق الواقع وامؽانقات التطوور

وقائع مؤمتر وزارة التعؾقم 

العالي والبحث العؾؿي العراققة 

 2002عام ل

2002 

8 
 الهحجات في العخضية لمسشتجات السحاسبية السعالجة

 الدراعية

 جامعة/ الرافدون  تـؿقة جمؾة

 .واالقتصاد اإلدارة كؾقة /املوصل

 

2005 

3 

 ندب باستخجام التجارية السرارف أداء تقييم
 السهصل رخفم عمى بالتطبيق والخبحية الديهلة

 واالستثسار لمتشسية

 جامعة /الرافدون تـؿقة جمؾة

 واالقتصاد اإلدارة كؾقة /املوصل
2006 

4 

 التشفيح تحت مذخوعات لحداب السحاسبية السعالجة
 الهحجات في 1283 والسدح االستكذاف نفقات -

 الذسال نفط شخكة عمى بالتطبيق الشفطية

 جامعة/ الرافدون  تـؿقة جمؾة

 2007 .واالقتصاد اإلدارة كؾقة /املوصل

ذ5
 لمشعم وفقا   السدتشجية االعتسادات عن السحاسبة

 مقارنة دراسة/ العخاقية السحاسبية

 جامعة/ الرافدون  تـؿقة جمؾة

 2011 .واالقتصاد اإلدارة كؾقة /املوصل

ذ6
 األصهل مفههم عمى التسهيمي االستئجار تأثيخ مجى

 السحاسبي لمفكخ وفقا

 جامعة/ الرافدون  تـؿقة جمؾة

 .واالقتصاد اإلدارة كؾقة /املوصل
2013 

ذ7
 مفههم عمى االلكتخونية التجارة بيئة انعكاس

 األصهل

 االقتصادوة العؾوم جمؾة

 بغداد جامعة /واالداروة
2014 

ذ8
مجى إسهامات مشاهج البحث في السحاسبة في بشاء 

 الفكخ السحاسبي
 2017 جمؾة كؾقة الرتاث اجلامعة

ذ9
 مفههم عمى االلكتخونية الحكهمة بيئة انعكاس

 األصهل

 الدولي الثاني العؾؿي املؤمتر

 التؼـقة اجلـوبقة معةاجلا/
2017 

 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 هلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةاعضويةذذ:تادعا  

1.  

2.  

3.  

 

 ذفاداتذالتؼديرواجلوائزذ،ذكتبذالشؽرعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذادلاحنة كتابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادةذالتؼديرية ت

1.  

معالي السقد الوزور/ ذؽر وتؼدور لؾؼقام بالتدروس جبامعة 

 احلؿدانقة

معالي السقد وزور 

والبحث التعؾقم العالي 

 العؾؿي

14/4/2018 

2.  

السقد رئقس جامعة املوصل/ ذؽر وتؼدور لؾتدروس جبامعة 

 احلؿدانقة ملدة دـتني

السقد رئقس جامعة 

 املوصل
14/1/2018 

3.  
السقد رئقس جامعة املوصل/ ذؽر وتؼدور لؾحرص والدقة يف اداء 

 الواجب 

السقد رئقس جامعة 

 املوصل
9/11/2002 

4.  

السقد رئقس جامعة املوصل/ ذؽر وتؼدور لؾجفود املبذولة لؾؼقام 

 باعؿال الؾجـة االمتحانقة لؾدرادة االولقة والعؾقا يف موقع اربقل

السقد رئقس جامعة 

 31/8/2015 املوصل

5.  
السقد رئقس جامعة املوصل/ ذؽر وتؼدور لؾجفود الؼقؿة املبذولة 

 اجلامعةمن خالل دري العؿؾقة التدروسقة يف 

السقد رئقس جامعة 

 املوصل
10/11/2016 

 السقد رئقس جامعة املوصل/ ذؽر وتؼدور   .6
السقد رئقس جامعة 

 املوصل
2018 

 السقد رئقس جامعة احلؿدانقة/ ذؽر وتؼدور  .9
السقد رئقس جامعة 

 احلؿدانقة
2/8/2018 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 
 ذؽر وتؼدور  .7

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
2/8/2005 

 ذؽر وتؼدور  .7
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
9/3/2006 

 ذؽر وتؼدور  .16
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
12/2/2006 

 ذؽر وتؼدور  .11
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
26/7/2006 

 ذؽر وتؼدور  .12
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل

17/9/2007 

 ذؽر وتؼدور  .13
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
25/11/2007 

 ذؽر وتؼدور  .14
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
2008 

 ذؽر وتؼدور  .15
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
7/2/2008 

 ذؽر وتؼدور  .16
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
8/8/2009 

 ذؽر وتؼدور  .19
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
29/10/2009 

 ذؽر وتؼدور  .17
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
13/10/2009 

 ذؽر وتؼدور  .17
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
5/11/2009 

 ذؽر وتؼدور  .26
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
7/3/2011 

 ذؽر وتؼدور  .21
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
18/11/2013 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 
 ذؽر وتؼدور  .22

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
24/12/2017 

 ذؽر وتؼدور  .23
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
2/7/2018 

 ذؽر وتؼدور  .24
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 املوصلجامعة 
3/10/2002 

 ذؽر وتؼدور  .25
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
2002 

 ذؽر وتؼدور  .26
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
17/7/2004 

 ذؽر وتؼدور  .29
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
30/7/2003 

 ذؽر وتؼدور  .27
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 املوصلجامعة 
25/12/2002 

 ذؽر وتؼدور  .27
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
24/7/2002 

 ذؽر وتؼدور  .36
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
30/7/2003 

 ذؽر وتؼدور  .31
عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
31/5/2003 

32.  

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
25/12/2002 

33.  

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
24/7/2002 

34.  

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
11/6/2002 

35.  

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
19/12/2002 



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 
36.  

واالقتصاد/ عؿقد كؾقة االدارة  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
1/6/2001 

39.  

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 احلؿدانقةجامعة 
18/9/2016 

37.  

عؿقد كؾقة االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 دهوكجامعة 
3/3/2012 

37.  

 كؾقة احلدباء اجلامعة  شهادة تقديريت
2018 

46.  

 جامعة بغداد شهادة تقديريت
2013 

41.  

 جامعة املوصل/ قسم احملادبة شهادة تقديريت
2018 

42.  

وزارة التعؾقم العالي والبحث  شهادة تقديريت

 العؾؿي العراققة
2002 

43.  

جامعة املوصل/ كؾقة االدارة  شهادة تقديريت

 واالقتصاد/ قسم االقتصاد
2018 

44.  

 اجلامعة التؼـقة اجلـوبقة شهادة تقديريت
2017 

45.  

واالقتصاد/ عؿقد كؾقة االدارة  شهادة تقديريت 

 جامعة املوصل
2012 

46.  

مـظؿة التػاوض والدرادات  شكر وتقدير 

 االدرتاتقجقة
22/9/2017 

 

 /أوذادلرتمجةذالؽتبذادلؤلػةذ:عشرذيحاد 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  ال ووجد 1



 

 

 وصاسج الرعلين العالي والثحث العلوي

 خاهعح الوىصل

 كليح االداسج وااللرصاد

   شعثح ضواى الدىدج وذمىين االداء
 

 2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتــالؾغذثانيذعشرذ: 

 اللغت العربيت .1

 اللغت االنكليزيت .2

3.  

             

 .CDيرن ذغلين ًغخح علً هالحظح: 


