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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث   التدرج الوظيفي :انيا

ا ث   التدريس الجامعي :الثا

 الى -الفترةمن  الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

1 
كلية االدارة واالقتصاد قسم 

 المؤسسات السياحية
 2016 الموصل جامعة 

 2018-2017 جامعة الموصل كلية السياحة 2

3 
كلية االدارة واالقتصاد قسم 

 ادراة االعمال
 2020-2019 جامعة الموصل

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع العلمية ةالدرج

 2007-2006 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 ماجستير
جامعة ال البيت المملكة االردنية 

 الهاشمية

   

كلية ادارة المال 

 واالعمال 
25-8-2015 

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

1 
محاسب صندوق التعليم 

 العالي 

رئاسة جامعة الموصل 

 الشؤون المالية /
2007-2008 

 محاسبة شعبة الموازنة 2
رئاسة جامعة الموصل / 

 الشؤون المالية 
2008-2013 

 رئيس قسم الشؤون المالية  3
رئاسة جامعة الموصل / 

 الشؤون المالية 
2016-2019 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
4 

كلية االدارة واالقتصاد قسم 

 االدارة الصناعية
 2020-2018 جامعة الموصل

5 
كلية االدارة واالقتصاد قسم 

 العلوم المالية والمصرفية
 2020-2019 جامعة الموصل

6 
كلية االدارة واالقتصاد قسم 

 العلوم المالية والمصرفية 
 2021-2020 جامعة الموصل 

7 
كلية االدراة واالقتصاد قسم 

 االدارة والصناعية 
 2021-2020 جامعة الموصل 

8    

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 المؤسسات السياحية 1
_ محاسبة فندقية مبادئ المحاسبة 

 _ طرق البحث العلمي
2017-2020 

 2019 مبادئ المحاسبة  كلية السياحة 2

 2020-2019 محاسبة متوسطة قسم االدارة الصناعية 3

4 
قسم العلوم المالية 

 والمصرفية 
 2020-2019 المحاسبة المصرفية

 

ا: خ   عليها تأشرف لتيا (الماجستير سائلر،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة القســـم اسم األطروحة أو الرسالة ت

1    

2    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 3    

4    

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
1 

افاق تطوير مهنة المحاسبة 

والتدقيق في ضوء المستجدات 

 االقتصادية الحديثة 

 لجنة تحضيرية االدارة واالقتصاد 2018

2 
المعرض االبداعي االول لكلية 

 البيئة

 دعم البئية 2018

 عمد البيئة 2018 تصنيف نظام بيئي فعال 3

4 
دور العمل القانوني في ارساء 

 العملية التعليمية 

 دعم رئاسة الجامعة 2018

5 

من اجل تطبيق نظام بيئي فعال 

للوصول الى استدامة بيئية في 

الشركات الحكومية والمساهمة 

 الخاصة 

 دعم كلية البيئة 2018

6 
تداعيات جائحة كورونا على 

 القطاع السياحي 

2020 
كلية االدارة واالقتصاد 

 قسم السياحة

 لجنة تحضيرية

 دعم كلية الفنون الجميلة 2019 الية توطين الرواتب 7

8 
دور تقنية المعلومات واالتصاالت 

 في ادراة ازمة فايروس كورونا

 مشاركة دعم قسم نظم معلومات  2019



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
9 

تفعيل االقتصاد العراقي في ظل 

 جائحة كورونا 

 دعم قسم االقتصاد 2020

10 
السياحة المستدامة واثرها على 

 القطاع السياحي

 دعم كلية السياحة 2021

ا س   ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعا

 

 خارج الكلية الكلية داخل

  رئيس قسم الشؤون المالية

  

 

امنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير ث 

 التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 العراقالريادية في 
 2020 جامعة تكريت

2 
تاثير راس المال البشري على اداء التدقيق 

 الداخلي 
 2021 جامعة كربالء 

3 
الموازنة الجارية المفروضة وانعكاساتها على 

 العمل المحاسبي 
 2021 جامعة االنبار

4 
الريادة وبطاقات االئتمان والدفع االلكتروني 

 ودورها في تعزيز العمل المحاسبي
 2021 جامعة البصرة 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
5 

تحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة بين 

 القطاع العام والقطاع والخاص

المجلة االمريكية 

الدولية للعلوم االنسانية 

 واالجتماعية 

2021 

6 

مساهمة التدقيق البيئي في تحقيق التنمية 

المستدامة دراسة استطالعية على بعض 

الشركات الصناعية العراقية في القطاع العام 

 والخاص 

المجلة االمريكية 

الدولية للعلوم االنسانية 

 واالجتماعية 

2021 

7 

اهمية توافر متطلبات معيار التعليم المحاسبي 

في دعم المهارات المهنية  3الدولي رقم 

 للمحاسبين دراسة مسحية 

 2022 مجلة دراسات اقليمية 

 هيئات العلمية المحلية والدوليةلاسعا: عضوية ات 

 هادات التقديرشولجوائز ا ،تب الشكركاشراا: ع 

 السنة الجهة المانحة التقديريةكتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة  ت

1 

 

 

 

 

 2018 رئيس الجامعة كتب شكر  3

 

 2017 وزير التعليم كتاب شكر  2

 كتاب شكر  3
عميد كلية 

 التمريض
2018 

 كتاب شكر  4
عميد كلية العلوم 

 االسالمية
2018 

 2020 رئيس الجامعة كتاب شكر  5

 2020 رئيس الجامعة كتاب شكر  6



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

  شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 
 2021 رئيس الجامعة خاصكتاب شكر  7

 كتاب شكر 8
كلية االدارة عميد 

 واالقتصاد
2020 

 2020 الوزير كتاب شكر الوزير 9

 2021 الوزير كتاب شكر الوزير 10

 2021 الوزير كتاب شكر الوزير 11

12    

 أو المترجمة لكتب المؤلفةاعشر: يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 تاــاني عشر :اللغث 

 العربية .1

2.  

3.  

 

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


