
 السيرة الذاتية

 أوال: المعلومات الشخصية: - 

 االسم الثالثي: نشوان طالل سعد هللا الطرية  ❖

 في جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة اللقب العلمي: مدرس مساعد  ❖

 الموصل – 1981/  1/  3محل وتاريخ الوالدة:  ❖

 الحالة االجتماعية: متزوج  ❖

 الجنسية: عراقي ❖

 nashwan_talal@uomosul.edu.iq البريد االلكتروني:  ❖

 

 -ثانيا: المؤهالت العلمية: 

 من جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد.  2003في المحاسبة عام   سحاصل على شهادة البكالوريو ❖

 من جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد. 2006حاصل على شهادة الماجستير في المحاسبة عام  ❖

 . (UUM) من جامعة الشمال الماليزية 2020حال على شهادة الدكتوراه في المحاسبة عام  ❖

 

 -ثالثا: الخبرات االكاديمية: 

 والى االن. 2007/ كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة اعتبارا من العام الدراسي  الموصلتدريسي في جامعة 

 قمت بتدريس العديد من المواد المحاسبية لطلبة البكالوريوس في المحاسبة ومنها: 

 مالية محاسبة ❖

 نظرية محاسبية  ❖

 محاسبة تكاليف  ❖

 محاسبة إدارية ❖

  

 - رابعا: الخبرات اإلدارية: 

 2014-2013والى العام الدراسي  2008-2007عضو لجنة امتحانية في قسم المحاسبة من العام الدراسي  ❖

 عضو في العديد من اللجان اإلدارية المشكلة في جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة ❖

 23/9/2020والى  25/4/2020كلية اإلدارة واالقتصاد قسم المحاسبة للفترة من مقرر قسم المحاسبة في  ❖
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Curriculum Vitae 

Personal Information  

➢ Full Name and Surname: Nashwan Talal Saadallah Al-Taria 

➢ Academic Degree: Assistant Lecturer at University of Mosul – Collage of 

Administration and Economic – Department of Accountancy 

➢ Place and Date of Birth: 3/1/1981 Mosul  

➢ Marital Status: Married  

➢ Nationality: Iraqi  

➢ E-mail: nashwan_talal@uomosul.edu.iq 

 

Scientific Qualifications: 

➢ Holds an accounting bachelor's degree in 2003 from the University of Mosul, College of 

Administration and Economics, Department of Accountancy. 

➢ Holds an accounting master's degree in 2007 from the University of Mosul, College of 

Administration and Economics, Department of Accountancy. 

➢ Holds an accounting PhD in 2020 from University Utara Malaysia – Collage of Business, 

Department of Accountancy. 

 

Academic Experience: 

Assistant lecturer at the University of Mosul, Collage of Administrative and Economy, 

Department of Accountancy. Teaching many accounting Curriculars, such as: 

➢ Cost Accounting 

➢ Financial Accounting 

➢ Accounting theory 

➢ Managerial Accounting 

 

Administrative Experience: 

➢ Member of Central Committee of marks auditing in accounting department with effect 

from academic year 2007 till now. 

➢ Member of several administrative committees at the University of Mosul, Collage of 

Administrative and Economics. 

➢ A coordinator of accounting department for the period 25/4/2020 to 23/9/2020 

mailto:nashwan_talal@uomosul.edu.iq

