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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

         االء وضاح محمود ثابت  م:ــــــــــاالســ

 20/12/1972 :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 متزوجة  الحالة الزوجية:

 3 :دد األوالدــعـــ

 محاسبة :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس  :الدرجة العلمية

 قسم المحاسبة /جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد عنوان العمل:

 هاتف العمل:

     07740856294     الموبايل:

  uomousl.edu.iq@ alaa-wadah       كترونياإللالبريد 

 :الشخصيةرابط الصفحة 

 التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 29/6/1994 دارة واالقتصادكلية اال الموصل بكالوريوس

 11/7/2010 كلية االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 1998 -1994 كلية االدارة واالقتصاد معاون محاسب 1

 2006 -2005 كلية االدارة واالقتصاد معاون محاسب 2

 2010 -2006 كلية االدارة واالقتصاد معاون باحث 3

 2021 -2010 كلية االدارة واالقتصاد تدريسية 4

5    

6    
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 جامعة الموصل
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ا ث    لجامعياالتدريس  :الثا

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

 2021 -2010 الموصل واالقتصاداالدارة كلية  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم

ادارة قسم المحاسبة وفسم 

 اعمال

محاسبة ، متخصصة عملي نظم محاسبية 

 محاسبة مبادى  ،تكاليف عملي 
2010- 2011  

 2012 -2011 مبادى محاسبة ادارة اعمالقسم 

 2013 -2012 محاسبة مبادى ، ضريبية  ةمحاسب المحاسبة وادارة اعمال

علوم قسم المحاسبة وقسم 

 مالية ومصرفية
 2014 -2013 االداريةالمحاسبة ، محاسبة التكاليف 

ادارة قسم والمحاسبة قسم 

 اعمال
 2017 -2016 محاسبة تكاليف ،  ضريبيةمحاسبة  

 2018-2017 محاسبة التكاليف المحاسبةقسم 

محاسبة كلفة  –محاسبة التكاليف  قسم المحاسبة

 متقدمة 

2018- 2019 
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 2020-2019 محاسبة متوسطة–محاسبة التكاليف  قسم المحاسبة 

 قسم المحاسبة
محاسبة  –محاسبة كلفة متقدمة 

 مراسالت وقراءات محاسبية –متوسطة 
2020- 2021 

 

ا: خ   عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

الس العنوان ت

 نــة

 نوع المشاركة  انعقادهامكان 

) بحث / بوستر 

 حضور(

العلمي السنوي )رؤية ستراتيجية للواقع مؤتمر ال 1

  (الخدمي في العراق وانعكاساتها على االستثمار

201

1 

كلية /جامعة الموصل 

 االدارة واالقتصاد
 باحث

2 
االساليب الحديثة في المجال الحدباء)ندوة كلية 

النظري والتطبيقي للمحاسبة االدارية ومحاسبة 

 (التكاليف وكيفية استخدامها وتطويعا في البيئة

 العراقية 

201

3 
 باحث كلية الحدباء الجامعة

تطوير التمريض في العراق ندوة كلية التمريض ) 3

 (........مهمة وطنية

201

3 

كلية  /جامعة الموصل

 التمريض

 باحث

مؤتمر جامعة كويا )االدارة في العراق بين الواقع  4

 والمستقبل(

201

7 

–جامعة كويا/اربيل 

 كوردستان العراق

 باحث
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)االستثمار والتمويل في  العلمي الثالث مؤتمرال 4

 افاق التطوير ومعوقات التنفيذمحافظة صالح الدين 

201

8 

كلية االدارة 

 تكريتجامعة واالقتصاد/
 باحث

)الكهرباء خدمة  ادارة االعمالورشة عمل قسم  5

 وجباية(

201

8 

كلية /جامعة الموصل

  االدارة واالقتصاد

 باحث

6 
المحاسبة عن االداء ) ندوة قسم المحاسبة

 االعمال الواقع االجتماعي والبيئي لمنظمات

 والطموح

201

9 

جامعة الموصل/كلية 

 االدارة واالقتصاد

 باحث

)االدارة االمنية في محافظة ندوة قسم ادارة االعمال  7

 نينوى وسبل تطويرها

201

9 

جامعة الموصل كلية 

 االدارة واالقتصاد

 باحث

8 

اصالح النظم المحاسبية  فاقندوة فسم المحاسبة ) ا

في العراق في ضوء المعايير الدولية لتعزيز قدرات 

 وموثوقية قطاعاته االقتصادية

202

1  

الموصل كلية جامعة 

 االدارة واالقتصاد

 باحث

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  مناقشة حبوث خترج طلبة املرحلة الرابعة للدراسة الصباحية واملسائية -1

  املشاركة يف دورات التعليم املستمر -2

  اجلارتاتجلنة توحيد  -3

  امتحانيهجلنة  -4

  التدريب الصيفيجلنة  -5

  جلنة حبوث التخرج -6

 

 و تطوير التعليمأجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  يفامنا: املشروعات البحثية ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت
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1 

 ليات يف خفض التكلفة   اثر اعتماد منهج اعادة هندسة العم

بالتطبيق على الشركة الوطنية لصناعات االثاث املنزلي يف 

 نينوى. حمافظة 

 

 2011 جملة تنمية الرافدين

2 
اثر تقنية املعلومات على نظام الرقابة الداخلية للنهوض باداء 

 الوحدات اخلدمية.

وقائع املؤمتر السنوي لكلية 

 االدارة واالقتصاد جامعة املوصل
2011 

 واملقارنة املرجعية لتقويم االداءتكامل احلوكمة  3
وقائع املؤمتر العلمي جلامعة 

 كويا
2017 

4 

االفصاح عن راس املال الفكري وفق املعيار احملاسيب الدولي 

AIS 38. 

وقائع املؤمتر العلمي الثالث 

لكلية االدارة واالقتصاد جامعة 

 تكريت

2018 

5-  
املرجعية  ةمدى اسهامات حوكمة الشركات يف تقارير املقارن

لنتاجية (دراسة حالة) يف الشركة االلتقويم اداء الوحدات

 العامة للسمنت الشمالية

 2018 جملة تنمية الرافدين 

6- 
يف  sigma six(وBSCدور بطاقة العاملات املتوازنة (

حتسني االداء ااالسرتتيجي دراسة استطالعية الرااء عينة 

 من منتسيب الشركة العامة للسمنت الشمالية

جملة العلوم االفتصادية 

 واالدارية
2019 

7-- 
 ييلداء التشغالدور املقاييس املبنية على اجلودة يف دعم ا

وخفض تكاليف سلسلة التوريد بالتطبيق على معمل البان 

 املوصل

 2020 جملة تكريت

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

3.  

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 
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كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة  ت 

 التقديرية

 السنة اجلهة املاحنة

 27/12/2011 9/3/12874كلية االدارة واالقتصاد  العميد 1

 20/12/2012 9/3/13906كلية االدارة واالقتصاد  العميد 2

 19/12/2013 9/3/13729كلية االدارة واالقتصاد  العميد 3

 12/2/2013 9/3/1460االدارة واالقتصاد  كلية العميد 4

 18/9/2017 1292كلية االدارة واالقتصاد ر ك د / العميد 

 24/12/2017 9/10/6644جامعة املوصل  رئيس اجلامعة 5

 8/4/2018 9/3/2602كلية االدارة واالقتصاد  العميد 6

 2/7/2018 9/3/4221كلية االدارة واالقتصاد  العميد 7

 2/7/2018 9/3/4211كلية االدارة واالقتصاد  العميد 8

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

1.  
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2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


