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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 انتصار عبد الرضا عبد هللا فدعوس الطائي   ـــــــم:االســ

 24/11/1973  :دتاريخ الميـال

 موصل :مكان الوالدة

 متزوجه  الحالة الزوجية:

 3 :دد األوالدــعـــ

 محاسبه :صـصـخـتــال

  :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

 تدريسية عنوان العمل:

  هاتف العمل:

 07737049297الموبايل:

 uomosul.edu.iq @intesar- abdalreda  :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع العلمية ةالدرج

 هيئة المعاهد دبلوم معهد تقني
المعهد التقني 

 االداري/الموصل
1994 

 بكالوريوس

 محاسبة
 1997 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل

 2002 االدارة واالقتصاد جامعة الموصل محاسبةماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

كلية االدارةواالقتصاد /جامعة  محاسب معاون 1

 الموصل

1998-2000 

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة  مسؤولة مخزن 2

 الموصل

 

 اشهر 4

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة  مدققة 3

 الموصل

 شهر 1

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة  تدريسية 4

 الموصل

2002-2021 

5    

6    
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ا ث   التدريس الجامعي :الثا

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

 2021-2002 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2003-2002 مبادى محاسبة المحاسبة 1

 2007-2004 محاسبة متوسطة              المحاسبة           2

 2010-2008 رياضيات مالية المحاسبة 3

          2011         اصول البحث العلمي           المحاسبة          4

 2012 متوسطة محاسبة           دارة االعمالا 5

 2013 مبادى  محاسبة                  االقتصاد        6



 

 

 العالي والبحث العلمي وزارة التعليم

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
7 

 المحاسبة

 العلوم المالية

 محاسبة ضريبية

 محاسبة ادارية مصرفية

2017-2018 

2019 

 2019-2018 تدقيق ورقابة المحاسبة 8

 2020_2019 محاسبة ضريبية/تدقيق ورقابة المحاسبة 9

 2021-2020 محاسبة ضريبية/تدقيق ورقابة محاسبةال 10

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

نوع  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 2010 مؤتمر الكلية 1

االدارة 

 واالقتصاد

 باحثة كلية االدارة واالقتصاد

كلية االدارةواالقتصاد  2010 ندوى علمية 2

 وواالواالقتصادب

 باحثة

 باحثة كلية االدارة واالقتصاد 2011 مؤتمر 3

 باحثة واالقتصادكلية االدارة  2018 /قسم المحاسبة ندوى 4
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 مشاركة كلية العلوم 2019 ندوى/قسم الكيمياء 5 

 باحثة كلية االدارة واالقتصاد 2019 ندوى /قسم االقتصاد 6

 باحثة كلية االدارة واالقتصاد 2019 ندوى/قسم ادارة االعمال 7

 باحثة كلية االدارة واالقتصاد 2019 ندوى/قسم المحاسبة 8

 = = 2020 ندوى قسم االقتصاد 9

 = = 2021 ندوى قسم المحاسبة 10

 

 

 

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 دورة طرائق التدريس دورة سالمة اللغة العربية

 دورة كفاءة احلاسوب عضوية اللجان االمتحانية 

  جلنة حبوث التخرجيةعضو 

  جلنة االرشاديةعضو 

  التدريب الصيفي جلنةعضوية

  دورات التعليم املستمر

 

 

 و تطوير التعليمأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 
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 السنة النشر حمل أسم البحث ت 

 2009 جامعة تكريت اثر تقنيات املعلومات علىنظام املعلومات احملاسبية 1

 2010 كلية احلدباء اجلامعة استخدام احلاسوباجراءات رقابة التطبيق يف ظل  2

3 
التحديات اليت تواجه احملاسبني العاملني يف الوحدات 

 الصناعية يف قياس راس املال الفكري
 2010 جامعة كركوك

4    

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

 عضو في نقابة المعلمين .1

 عضو في نقابة المحاسبين .2

3.  

 

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 2000-1998 كلية االدارة واالقتصاد 8 1

 2014-2002 كلية االدارة واالقتصاد 18 2

 2018 كلية االدارة واالقتصاد 4 3

 2019 كلية االدارة واالقتصاد 1 4

 2020 الكليةعميد  2 5

 2020 رئيس اجلامعة 2 6
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 2021 وزير التعليم العالي 1 7 

 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 اللغة العربية .1

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


