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 السيرة الذاتية 
 

         االء حميد صالح االســــــــــــم:
 5/12/1980 تاريخ الميـالد:
 الموصل مكان الوالدة:

 متزوج الحالة الزوجية:
 3 عـــــدد األوالد:
 محاسبة الــتـخـصـص:

 تدريسية الـمنصب:
 مدرس مساعد الدرجة العلمية:
 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة عنوان العمل:
 07705218776 هاتف العمل:

 07705218776 الموبايل:
  Alaa.Hameed@uomosul.edu.iq :البريد اإللكتروني

 رابط الصفحة الشخصية:
 محاسبة التخصصات المهتم بها:

 
 أواًل: المؤهالت العلمية ●
 التاريخ الكــليــــة الجامعة الدرجة العلمية

 28/6/2004 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس
 19/7/2018 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل الماجستير
    الدكتوراه 
    أخرى 

 

 

 

 

 الصورة 
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  التدريس الجامعينياً ثا : 
 الى -الفترة من  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت
 ولحد االن -2018 الموصلجامعة    كلية االدارة واالقتصاد 1

 
  ًالمقررات الدراسية التي قمت بتدريسهاثالثا : 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ية اإلدارة واالقتصادالمحاسبة / كل قسم 1

محاسبة مالية متقدمة  محاسبة شركات/ عملي،
 عملي /

 /2محاسبة مالية عملي، /1محاسبة مالية
 عملي

2018 
2019 
2020 
2021 

2 
قسم العلوم المالية والمصرفية/ كلية 

 اإلدارة واالقتصاد
 /2عملي، محاسبة مالية  /1محاسبة مالية 

 عملي
2019 

 
  ًالمؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيهارابعا : 

 مكان انعقادها السنــة العنوان ت

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

واثاره ورشة عمل بعنوان التلوث النفطي   1
 على النظام البيئي في القطاع الصناعي

جامعة الموصل/ كلية علوم    9/1/2019
 البيئة وتقاناتها

 باحث
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ندوة بعنوان رؤية ادارية لواقع تجارب  2  

 المدراس االهلية في محافظة نينوى

جامعة الموصل /كلية االدارة  27/12/2018

 واالقتصاد/قسم ادارة االعمال
 باحث

بعنوان افاق دعم االستثمار من منظور ندوة  3

 محاسبي في محافظة نينوى

جامعة الموصل /كلية االدارة  11/4/2019

 واالقتصاد/قسم المحاسبة
 باحث

ندوة بعنوان النهوض االقتصادي لمحافظة  4  

نينوى ومجاالت الدعم الدولي: القيود 

 والممكنات

جامعة الموصل /كلية االدارة  21/4/2019

 واالقتصاد/قسم االقتصاد
 باحث

ندوة بعنوان رؤى مستقبلية للنهوض بواقع  5

 الصناعة في محافظة نينوى

جامعة الموصل /كلية االدارة  24/4/2019

واالقتصاد/قسم االدارة 

 الصناعية

 باحث

ندوة بعنوان افاق المحاسبة والتدقيق في  6

 ضوء وسائل الدفع والتحويل االلكتروني

جامعة الموصل /كلية االدارة  25/4/2019

 واالقتصاد/قسم المحاسبة
 باحث

المحاسبة عن األداء االجتماعي ندوة بعنوان  7

 والبيئي لمنظمات االعمال الواقع والطموح

جامعة الموصل/ كلية اإلدارة  28/11/2019

 واالقتصاد/ قسم المحاسبة
 باحث

تنشيط العمل الخيري في ورشة عمل بعنوان  8

 نينوى باعتماد التسويق االلكترونيمحافظة 

جامعة الموصل/ كلية اإلدارة  2/12/2019

 واالقتصاد/ قسم التسويق
 باحث

اإلدارة األمنية في محافظة ندوة بعنوان  9

 نينوى وسبل تطويرها

جامعة الموصل/ كلية اإلدارة  31/12/2019

 واالقتصاد/ قسم إدارة االعمال
 باحث

 
  ًاألخرى : األنشطة العلمية خامسا 

 خارج الكلية ل الكليةداخ
 مشاركة بورش العمل والندوات (2019-2018اللجنة االمتحانية )

  (2019-2018لجنة اعداد البطاقات )
  (2019-2018لجنة تدقيق الجارتات )

  (2020-2019) المتحانيةالجنة ال
  (2020 – 2019لجنة التدريب الصيفي )

  (2020 – 2019لجنة تصوير الجارتات )
  (2021ــ 2020اللجنة االمتحانية )
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   ًمجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير ي : المشروعات البحثية فسادسا
 التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

بيانات التكاليف في دعم تقنية االيصاء دور  1
 دراسة حالة في شركة خدمية. –الواسع 

 /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة تكريت
 مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية

2018 

فاعلية قياس نتيجة النشاط على القوائم المالية  2
 في شركات المقاوالت العراقية

جامعة تكريت/ كلية االدارة واالقتصاد/ 
 مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية

2021 

بين العوامل المؤثرة  التأثير الوسيط لربحية السهم 3
 واالداء المالي

جامعة النهرين/ كلية اقتصاديات 
 االعمال/ مجلة الريادة للمال واالعمال

2021 

 
   ً(دال يوج) : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدوليةسابعا 

  ًكتب الشكر، الجوائز وشهادات التقديرثامنا : 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة التقديرية ت

1 
من عميد الكلية نظرا للمساهمة في يوم وتقدير كتاب شكر 

 الجامعة
 2/7/2018 كلية االدارة واالقتصاد

للمساهمة  عميد كلية االدارة واالقتصادمن وتقدير  كتاب شكر  2

 حملة دار الزهور لأليتام في
 14/3/2019 كلية االدارة واالقتصاد

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد للمساهمة  منوتقدير كتاب شكر  3

 في اعمال اللجنة االمتحانية
 18/11/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد

كتاب شكر وتقدير من عميد كلية اإلدارة واالقتصاد للمساهمة  4

 في حملة التبرع لألقسام الداخلية
 12/12/2019 كلية اإلدارة واالقتصاد

التعليم العالي والبحث العلمي في كتاب شكر وتقدير من وزير  5

 ممارسة الدور التعليمي عبر منصات التواصل االلكتروني

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

6/5/2020 

في ممارسة كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل  6

 الدور التعليمي عبر منصات التواصل االلكتروني
 29/7/2020 رئاسة جامعة الموصل 

كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي  7

 متطلبات االمتحانات االلكترونية  إلنجاز

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

11/8/2020 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 

   ًال يوجد( : الكتب المؤلفة أو المترجمةتاسعا( 
  ًاللغــات :عاشرا 
 العربية .1
 االنكليزية .2

 .CDمالحظة: يتم تسليم نسخة على 


