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 د. سنان زهير محمد جميل  م:ــــــــــاالســ

 1971/  2/ 1 :دتاريخ الميـال

 العراق/ الموصل :مكان الوالدة

 متزوج  الحالة الزوجية:

 فقط ثالثة(  3)  :دد األوالدــعـــ

 محاسبة/ محاسبة مالية وتدقيق  :صـصـخـتــال

 ال يوجد  :منصبالـ

 استاذ مساعد  :الدرجة العلمية
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 009647740856285/  009647507676911/  009647703067776  الموبايل:

 sanan_zuhair@uomosul.edu.iq    /sinanmalaali@gmail.com  :كترونياإللالبريد 

  :رابط الصفحة الشخصية
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 المؤهالت العلمية :والا أ 

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 27/6/1994 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 25/4/2000 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 11/2/2015 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

 --------------- ------------------------- ---------------------- أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

  2006 - 2000 االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة مدرس مساعد 1

 2016 - 2006 االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة مدرس 2

 لحد االن 2016 االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة استاذ مساعد 3

 2009 - 2001 االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة مقرر قسم  4

 لحد االن – 2021 االدارة واالقتصاد/ قسم المحاسبة رئيس قسم المحاسبة 5
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ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

 لحد االن  2000 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

 2005 - 2004 كلية الحدباء الجامعة كلية االدارة واالقتصاد 2

 Knowledge Unev  2015جامعة نولج  كلية العلوم االدارية والمالية 3

5 College of Administration & 
Economic   

 

Lebanese French University/ Erbil 2016 - 2017 

 2018 - 2015 جامعة الحمدانية كلية االدارة واالقتصاد 6

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2003 - 2000 مبادئ المحاسبة جامعة الموصل /المحاسبة 1

 2000 نظم معلومات محاسبية المحاسبة/ جامعة الموصل 2

 2009 - 2001 محاسبة متخصصة المحاسبة/ جامعة الموصل 3

 2002 - 2001 محاسبة مالية ادارة صناعية/ الموصل 4

 2017 - 2015 محاسبة دولية المحاسبة/ جامعة الموصل 5

 لحد االن 2017 نظرية محاسبية المحاسبة/ جامعة الموصل 6

 2018 /2016 نظم معلومات محاسبية  المحاسبة/ جامعة الموصل 7

  Accounting in English 2016 - 2017 المحاسبة/ جامعة الموصل 8

 2017 - 2016 تدقيق ورقابة المحاسبة/ جامعة الموصل 9

 2017 - 2016 منشآت مالية محاسبة المحاسبة/ جامعة الموصل 10

 دبلوم/معايير محاسبية دولية ومحلية المحاسبة/ جامعة الموصل 11

 عالي
لحد   – 2017

 االن
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 لحد االن – 2017 عالي دبلوم /معايير تدقيق دولية المحاسبة/ جامعة الموصل 12 

محاسبة منشات مالية/  المحاسبة/ جامعة الموصل 13

 ماجستير

 لحد االن – 2017

 2018 - 2015 محاسبة متخصصة المحاسبة/ جامعة الحمدانية 14

 2018 - 2015 محاسبة دولية المحاسبة/ جامعة الحمدانية 15

 2017 - 2016 تطبيقات محاسبية على الحاسوب المحاسبة/ جامعة الحمدانية 16

 Knowledgeجامعة نولج  17

University  
 2015 نظرية محاسبية

 Knowledgeجامعة نولج  18

University  
 2015 محاسبة دولية

 Knowledgeجامعة نولج  19

University  
 2015 محاسبة متخصصة

 Knowledgeجامعة نولج  20

University  
 2015 محاسبة ضريبية

 Knowledgeجامعة نولج  21

University  
 2015 محاسبة قومية

 Knowledgeجامعة نولج  22

University  
 2015 متوسطةمحاسبة 

23 
Lebanese French University 

Department of Business 
Administration 

 

Auditing & Assurance 

services  
2016 - 2017 

24 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Managerial 

Accounting 

2016 - 2017 

25 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Cost Accounting 2016 - 2017 

26 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Governmental 

Accounting 
2016 - 2017 

27 
Lebanese French University 

Department of Business 

Administration 

Intermediate 

Accounting 
2016 - 2017 

 

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت
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1 

على القواعد  IASBاثر تبني االطار المفاهيمي لـ 
المحاسبية والممارسة المحاسبية المحلية دراسة 
 آلراء عينة من االكاديميين والمهنيين في العراق

 المحاسبة
2019 - 

2021 

2 

تأثير تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية 
IFRSs  على مخرجات النظام المحاسبي الموحد

 بالتطبيق على معاونية السمنت الشمالية
 المحاسبة

2019 - 

2021 

3 

في جودة التقارير  IPSASsتاثير تطبيق معايير 
المالية للبلديات بالتطبيق على مديرية بلدية 

 الموصل
 المحاسبة

2019 - 

2021 

4 
تقييم اجراءات نظام الرقابة الداخلية وفقا الطار 

COSO 2020 المحاسبة بالتطبيق مديرية توزيع كهرباء صالح الدين 

5 

تقييم اجراءات نظام الرقابة الداخلية وفقا الطار 
COSO /  مصرف الشرق بالتطبيق ادارة المخاطر

 االوسط للتنمية واالستثمار
 2021 المحاسبة

6 
إعادة تنظيم مهنة المحاسبة من الناحية األكاديمية 

 في ضوء المتغيرات البيئية في إقليم كوردستان

رسالة ماجستير/قسم 

 اخوالمحاسبة/جامعة ز
2016/2017 

7 

إطار مقترح للمعالجات المحاسبية في بيئة الحكومة 
اإللكترونية/ دراسة استطالعية آلراء عينة من 

 األكاديميين والمهنيين في العراق

رسالة ماجستير/ قسم 

 المحاسبة/ جامعة الموصل
2019/2020 

8 

 إجراءات تدقيق عمليات التحويل االلكتروني لالموال
في المصارف في ظل النظام المحاسبي الموحد 

الخاص بالمصارف وشركات التامين بالتطبيق على 
مصرف جيهان لالستثمار والتمويل اإلسالمي/ فرع 

 اربيل

رسالة دبلوم/ قسم المحاسبة/ 

 جامعة الموصل
2017/2018 
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9 
موقف معايير التدقيق الدولية من أدلة اإلثبات في 

 االلكترونيةبيئة التجارة 

رسالة دبلوم/ قسم المحاسبة/ 

 جامعة الموصل
2017/2018 

10 

المحتملة  موقف مراقب الحسابات من االلتزامات
على شركة في ظل الكوارث والحروب/بالتطبيق 

 الموصل

رسالة دبلوم/ قسم المحاسبة/ 

 جامعة الموصل
2017/2018 

11 
تقويم اجراءات التدقيق المالي في مصنع 
االلبسة الجاهزة / الموصل في ظل اعادة 

 االعمار 
 

رسالة دبلوم/ قسم المحاسبة/ 

 جامعة الموصل
2019/2020 

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 
 والعلوم للمحاسبة األول القطري  لمؤتمرا

 جامعة -واالقتصاد اإلدارة كلية المالية،
 .الموصل

2002 
جامعة الموصل/ 

كلية االدارة 
 واالقتصاد

اللجنة 
+  التحضيرية

 بحث منفرد
اإلدارة  ةيالمؤتمر العلمي الخامس لكل 2

 .جامعة الموصل-واالقتصاد 
جامعة الموصل/ كلية  2012

 واالقتصاداالدارة 

بحث مستل من 
 اطروحتي للدكتوراه 

عمل المنظمات  اتيتحد /المؤتمر العلمي السادس 3
 2013 العراقية في ظل البنى التحتية والتنمية االقتصادية

جامعة الموصل/ كلية 
 االدارة واالقتصاد

  ورقة عمل

4 

 جامعة بين المشترك الوطني العلمي المؤتمر
 العالي المعهد وبين واالقتصاد اإلدارة كلية /بغداد

 عنوان تحت والمالية المحاسبية للدراسات
والتاريخي في دفع  العلمي المنطق استخدام"

 الحركة االقتصادية

2013 
كلية  جامعة بغداد/

 االدارة واالقتصاد

بحث مستل من 

اطروحتي 

للدكتوراه مشترك 

مع السيد المشرف 

أ.د.قاسم محسن 

 الحبيطي
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العلمي الدولي الثاني/ الجامعة التقنية المؤتمر  5
 الجنوبية

2017 
البصرة/ الجامعة 

 التقنية الجنوبية
بحث مشترك مع 

د. قاسم محسن أ.

 الحبيطي

 جامعة في السابع السنوي  العلمي المؤتمر 6
 الموصل

2014 
جامعة الموصل/ كلية 

 االدارة واالقتصاد
 بحث منفرد

 2019 البصرةالمؤتمر العلمي السنوي في جامعة  7
جامعة بغداد/ كلية االدارة 

واالقتصاد/ جامعة البصرة + 
 كلية شط العرب الجامعة

 بحث منفرد

 

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

 2018ورشة عمل قسم االقتصاد بتاريخ مايس 
اىل  11/3/2018دورة تدريبية لسالمة اللغة العربية 

15/3/2018 

 2018ورشة عمل قسم احملاسبة 

دورة ملنتسيب مصرف الرافدين يف اربيل عن معيار 

( للفرتة من  (IFRS 9 9االبالغ املالي الدولي 

 22/9/2017لغاية  19/9/2017

  2018ورشة عمل كلية احلدباء اجلامعة 

  العديد من الورش االخرى

 

 

 و تطوير التعليمأجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  امنا: املشروعات البحثية فىث 
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 السنة النشر حمل أسم البحث ت 

1 

حبث مشرتك بعنوان "التدريب احملاسيب لطلبة املرحلة 

الثالثة القسام احملاسبة يف العراق الواقع وامكانيات 

 التطوير

وقائع مؤمتر وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي العراقية 

 2002عام ل

2002 

2 
 في العرضية للمنتجات المحاسبية المعالجة

 الزراعية الوحدات

 جامعة/ الرافدين  تنمية جملة

 اإلدارة كلية /املوصل

 .واالقتصاد

 

2005 

3 

 نسب باستخدام التجارية المصارف أداء تقييم
 الموصل صرفم على بالتطبيق والربحية السيولة

 واالستثمار للتنمية

 جامعة /الرافدين تنمية جملة

 واالقتصاد اإلدارة كلية /املوصل
2006 

4 

 تحت مشروعات لحساب المحاسبية المعالجة
 في 1283 والمسح االستكشاف نفقات - التنفيذ

 الشمال نفط شركة على بالتطبيق النفطية الوحدات

 جامعة/ الرافدين  تنمية جملة

 اإلدارة كلية /املوصل

 .واالقتصاد

2007 

5 
 للنظم وفقا   المستندية االعتمادات عن المحاسبة

 مقارنة دراسة/ العراقية المحاسبية

 جامعة/ الرافدين  تنمية جملة

 اإلدارة كلية /املوصل

 .واالقتصاد

2011 

6 
 مفهوم على التمويلي االستئجار تأثير مدى

 المحاسبي للفكر وفقا األصول

 جامعة/ الرافدين  تنمية جملة

 اإلدارة كلية /املوصل

 .واالقتصاد

2013 

7 
 مفهوم على االلكترونية التجارة بيئة انعكاس

 األصول

 االقتصادية العلوم جملة

 بغداد جامعة /واالدارية
2014 

8 
مدى إسهامات مناهج البحث في المحاسبة في 

 بناء الفكر المحاسبي
 2017 جملة كلية الرتاث اجلامعة

9 
 مفهوم على االلكترونية الحكومة بيئة انعكاس

 األصول

 الدولي الثاني العلمي املؤمتر

 التقنية اجلنوبية معةاجلا/
2017 

10 
في البيئة العراقية  IASs  &IFRSsمعوقات تبني 

 والحلول المقترحة

املؤمتر السنوي املشرتك بني 

جامعة البصرة وجامعة شط 

 العرب

2019 
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11 

مدى توافر متطلبات تطبيق الحكومة االلكترونية في 
دراسة  /EGDI  &EDIالبيئة العراقية وفقا  لمؤشرات 

 تحليلية

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2019 

12  
The Generally Accepted Accounting 

Principles (GAAP), The status between a 

Going concern and change 

 

Academy of 

Accounting and 

Financial Studies 

Journal 

2021 

13 
على الممارسة  IASB 2018اثر تبني االطار المفاهيمي لـ 

المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات 

 التامين 

جملة اقتصاديات االعمال 

 للبحوث التطبيقية
2022 

14 
المعالجة المحاسبية لعقود االيجار وفق معيار المحاسبة 

 بالتطبيق على مديرية بلدية الموصل IPSAS 13الدولي 

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2021 

15 
على  IAS 16انعكاسات تبني معيار المحاسبة الدولي 

 النظام المحاسبي الموحد دراسة تطبيقة على معاونية

 السمنت الشمالية

جملة تكريت للعلوم االدارية 

 واالقتصادية
2021 

16 

 IAS 34تاثري تطبيق معيار االبالغ املالي الدولي 

على خمرجات النظام احملاسيب املوحد بالتطبيق 

  على معاونية السمنت الشمالية

جملة اجلامعة العراقية 

 احملكمة
2022 

 

 حمللية والدوليةايئات العلمية هلاعضوية  :اسعات 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 
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 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت 

1.  

معالي السيد الوزير/ شكر وتقدير للقيام بالتدريس جبامعة 

 احلمدانية

معالي السيد وزير 

التعليم العالي والبحث 

 العلمي

14/4/2018 

2.  

رئيس جامعة املوصل/ شكر وتقدير للتدريس جبامعة السيد 

 احلمدانية ملدة سنتني

السيد رئيس جامعة 

 املوصل
14/1/2018 

3.  

السيد رئيس جامعة املوصل/ شكر وتقدير للجهود القيمة 

 واملتميزة املبذولة للعمل يف اللجنة االمتحانية

السيد رئيس جامعة 

 املوصل
31/12/2018 

4.  
السيد رئيس جامعة املوصل/ شكر وتقدير للحرص والدقة يف 

 اداء الواجب 

السيد رئيس جامعة 

 املوصل
9/11/2002 

5.  

السيد رئيس جامعة املوصل/ شكر وتقدير للجهود املبذولة 

للقيام باعمال اللجنة االمتحانية للدراسة االولية والعليا يف 

 موقع اربيل

السيد رئيس جامعة 

 31/8/2015 املوصل

6.  
السيد رئيس جامعة املوصل/ شكر وتقدير للجهود القيمة 

 املبذولة من خالل سري العملية التدريسية يف اجلامعة

السيد رئيس جامعة 

 املوصل
10/11/2016 

 السيد رئيس جامعة املوصل/ شكر وتقدير   .7
السيد رئيس جامعة 

 املوصل
2018 

 السيد رئيس جامعة احلمدانية/ شكر وتقدير  .8
رئيس جامعة السيد 

 احلمدانية
2/8/2018 

 شكر وتقدير  .9
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
2/8/2005 

 شكر وتقدير  .10
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
9/3/2006 

 شكر وتقدير  .11
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
12/2/2006 
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 شكر وتقدير  .12

واالقتصاد/ عميد كلية االدارة 

 جامعة املوصل
26/7/2006 

 شكر وتقدير  .13
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل

17/9/2007 

 شكر وتقدير  .14
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
25/11/2007 

 شكر وتقدير  .15
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 2008 جامعة املوصل

 شكر وتقدير  .16
واالقتصاد/ عميد كلية االدارة 

 جامعة املوصل
7/2/2008 

 شكر وتقدير  .17
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
8/8/2009 

 شكر وتقدير  .18
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
29/10/2009 

 شكر وتقدير  .19
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
13/10/2009 

 شكر وتقدير  .20
االدارة واالقتصاد/ عميد كلية 

 جامعة املوصل
5/11/2009 

 شكر وتقدير  .21
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
7/3/2011 

 شكر وتقدير  .22
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
18/11/2013 

 شكر وتقدير  .23
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
24/12/2017 

 شكر وتقدير  .24
كلية االدارة واالقتصاد/ عميد 

 جامعة املوصل
2/7/2018 

 شكر وتقدير  .25
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
3/10/2002 
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 شكر وتقدير  .26

عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 2002 جامعة املوصل

 شكر وتقدير  .27
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
17/7/2004 

 شكر وتقدير  .28
كلية االدارة واالقتصاد/ عميد 

 جامعة املوصل
30/7/2003 

 شكر وتقدير  .29
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
25/12/2002 

 شكر وتقدير  .30
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
24/7/2002 

 شكر وتقدير  .31
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
30/7/2003 

 شكر وتقدير  .32
عميد كلية االدارة واالقتصاد/ 

 جامعة املوصل
31/5/2003 

33.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
25/12/2002 

34.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
24/7/2002 

35.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
11/6/2002 

36.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  وتقديرشكر 

 جامعة املوصل
19/12/2002 

37.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 جامعة املوصل
1/6/2001 

38.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 احلمدانيةجامعة 
18/9/2016 

39.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شكر وتقدير

 دهوكجامعة 
3/3/2012 
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40.  

 كلية احلدباء اجلامعة  شهادة تقديرية
2018 

41.  

 جامعة بغداد شهادة تقديرية
2013 

42.  

جامعة املوصل/ قسم  شهادة تقديرية

 2018 احملاسبة

43.  

وزارة التعليم العالي والبحث  شهادة تقديرية

 2002 العلمي العراقية

44.  

جامعة املوصل/ كلية االدارة  شهادة تقديرية

 2018 واالقتصاد/ قسم االقتصاد

45.  

 اجلامعة التقنية اجلنوبية شهادة تقديرية
2017 

46.  

عميد كلية االدارة واالقتصاد/  شهادة تقديرية 

 2012 جامعة املوصل

47.  

منظمة التفاوض والدراسات  شكر وتقدير 

 االسرتاتيجية
22/9/2017 

48.  

ولحد االن  2017والعديد من كتب الشكر التقدير منذ العام  

  2021الشهر العاشر من عام 
 

 

 

 /أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

2   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 
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