
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

  

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        سوسن احمد سعيد سليم   م:ــــــــــاالســ

 9/4/1972 :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 اعزب الحالة الزوجية:

 :دد األوالدــعـــ

 محاسبة مالية وتدقيق :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

 كلية االدارة واالقتصاد / قسم المحاسبة عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 07715395718 الموبايل:

  sawsan123ahmad@gmail.com:كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 المحاسبة التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1995 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 2001 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 1998-1995 االدارة واالقتصاد معاون محاسب 1

 1999-1998 االدارة واالقتصاد مدققة الكلية 2

 2001-2000 االدارة واالقتصاد مسجلة الدراسات العليا 3

 2003-2001 االدارة واالقتصاد خزنممسؤولة ال 4

5    

6    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

 2019-1995 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2002-2001 محاسبة ضريبية محاسبة 1

 2018- 2002 ماليةمحاسبة  محاسبة 2

 2005-2003 تكاليفمحاسبة  محاسبة 3

2010-2017 
 2012-2005 اصول البحث العلمي محاسبة 4

2016-2017 
 2006-2005 مبادئ محاسبة االدارة الصناعية 5

 2003-2002 مبادئ محاسبة نظم المعلومات االدارية 6

 مبادئ محاسبة التسويق 7

 

 

2007-2008 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

     

                                                 2007-2006    محاسبة تكاليف ادارة االعمال 8

2006-2007 

 

 2008-2007 محاسبة متوسطة ادارة االعمال 9

 2009-2008 محاسبة تكاليف ادارة صناعية 10

 2005-2004 نظام محاسبي مؤحد قسم المحاسبة 11 

 2019- 2017 محاسبة متوسطة  قسم المحاسبة   12

 2020-2019 محاسبة متوسطة المحاسبةقسم  13

 2021-2020 محاسبة متوسطة قسم المحاسبة 14

 2022-2021 1محاسبة مالية  قسم المحاسبة 

                                                  

                                                  

 

 

 

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

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 4    

5    

6    

7    

 

 

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

 2011 الحادي عشرالمؤتمر العلمي  1

كلية االدارة واالقتصاد 

 المستنصرية

 بحث علمي

 ورقة عمل المعهد التقني /نينوى 2012 الندوة العلمية الثانية 2



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

 بحث علمي جامعة كربالء 2013 المؤتمر الدولي الخامس 3

 بحث علمي جامعة االنبار 2013 المؤتمر العلمي الثاني 4



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

5 

ورشة عمل كلية االدارة 

 واالقتصاد

2018 

جامعة الموصل 

 واالقتصاد

 ورقة عمل

6 

 ورشة عمل كلية االدارة

بعنوان رؤية ادارية لولقع 

 تجارب المدارس االهلية

2018 

كلية  جامعة الموصل

االدارة واالقتصاد قسم 

 ادارة االعمال

 ورقة عمل



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

 بحث علمي جامعة جيهان 2018 المؤتمر الدولي / اربيل 7

8 

الدولي التاسع  المؤتمر العلمي

 المشترك

2019 

جامعة القدس 

المفتوحةوالجامعة 

االردنية وبلدية الخليل 

في مدينة الخليل ؟ 

 فلسطين

 بحث علمي



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

9 

الندوة العلمية لقسم المحاسبة 

بعنوان واقع دعم االستثمار من 

منظور محاسبي في محافظة 

 نينوى 

2019 

كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة الموصل

 االستقباللجنة 

10 

ندوة بعنوان افاق المحاسبة 

والتدقيق في ضوء وسائل الدفع 

 والتحويل االلكتروني

2019 

–كلية االدارة واالقتصاد 

 قسم المحاسبة 

 لجنة استقبال



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

11 

ندوة بعنوان المحاسبة عن 

االداء االجتماعي والبيئي 

لمنظمات االعمال الواقع 

 والطموح 

2019 

كلية  –قسم المحاسبة 

 االدارة واالقتصاد

 لجنة استقبال

12  

ندوة بعنوان افاق اصالح النظم 

المحاسبية في العراق في ضوء 

 المعايير الدولية 

2021 

كلية  –قسم المحاسبة 

 االدارة واالقتصاد

 ورقة عمل



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

13 

استراتيجيات التسويق 
 للمنظمات االلكتروني

ورقة عمل مقدمة الى قسم 

 التسويق

2022 

كلية  -التسويققسم 

 االدارة واالقتصاد

 ورقة عمل

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

 1997املشاركة يف التعداد السكاني  املشاركة يف اللجان االمتحانية

 واملكتبة املشاركة يف جلان جرد الكلية
 خلرجيياملشاركة يف اعداد اسئلة االمتحان املركزي 

 املرحلة الرابعة كلية احلدباء اجلامعة 

 دورة طرائق التدريس جلان توزيع روب التخرج

 دورة كفاءة احلاسوب واللغة العربية جلان استقبال الطلبة اجلدد

  2021-202, 2020 -2019جلنة امتحانية 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 
  2020 – 2019جلنة ضمان اجلودة 

ومراجعة جلنة مناقشة حبث الدبلوم العالي يف تدقيق 

 احلسابات

 

  2017 -2014جلنة توحيد اجلارتات للسنوات 

  جلنة حبوث التخرج

  املشاركة يف دورات التعليم املستمر

 

 

 

 

 

 و تطوير التعليمأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 العراق.الوعي الضريبي في الحد م دور - 1
اجمللة العلمية للعلوم املالية 

 واملصرفية
2001 

2 

قييم اداء المصارف التجارية باستخدام نسبة السيولة 

والربحية بالتطبيق على مصرف الموصل للتنمية 

 (2004-2002واالستثمار للفترة من)

 2007 جملة تنمية الرافدين



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 

3 
( التكاليف المتغيرة في  استخدام طريقة ) نظرية

 التحاسب الضريبي مع الشركات الخاصة والمختلطة
 2006 جملة تنمية الرافدين 

4 

امكانية االختيار االمثل لطريقة تقييم الموجودات  -4

الثابتة للشركة العامة للمشروبات الغازية للمنطقة 

 الشمالية في حالة خصخصتها

 2009 جملة تنمية الرافدين 

5 
ور ادارة الجودة الشاملة في زيادة الوعي التكاليفي 

 االستراتيجي
 2011 جامعة المستنصرية

6 
مستلزمات تفعيل الرقابة الشرعية الخارجية في 

 المصارف االسالمية .
 2013 مجلة جامعة تكريت

7 

تكامل ادارة الجودة الشاملة مع نظرية القيود في  اثر

دراسة استطالعية في عينة من -ظل حوكمة الشركات 

 الشركات الصناعية في نينوى

مجلة االدارة 

واالقتصاد/الجامعة 

 المستنصرية

2013 

8 
دراسة مقارنة الخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق 

 الدولية واالسالمية

.مجلة جامعة كركوك -

وم االدارية للعل

 واالقتصادية

2014 

 ادارة المعرفة على التعليم المحاسبيدور  9
مؤتمر جامعة كربالء 

 الثامن
2014 

10 
دور المحاسبة والتدقيق في الحد من الفساد المالي 

 واالداري

-.المؤتمر العلمي الثاني 

 مجلة جامعة االنبار
2014 

11 
دور المحاسبة القضائية في الحد من اساليب المحاسبة 

 االبداعية واثره في مكافحة التهرب الضريبي .
 2018 اربيل-مؤتمر جامعة جيهان

12 

جودة المعلومات المحاسبية واثرها في تحسين االداء 

المالي :دراسة استطالعية الراء عدد من العاملين في 

 دائرة بلدية الموصل

الدولي المؤتمر العلمي 

جامعة  التاسع المشترك

القدس المفتوحة والجامعة 

 االردنية وبلدية الخليل

2019 

.. 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات  

1.  

2.  

3.  

 

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ,تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير  35من  اكثر 1
1995-

20013 

 2012 عميد املعهد التقين شكر وتقدير 2

 2013 الوزير شكر وتقدير 3

 2عدد  2017 عميد الكلية شكر وتقدير 4

 3عدد  2018 عميد الكلية             شكر وتقدير 5

عدد   2019    عميد الكلية شكر و تقدير 6 

 2020 2عدد  الكليةعميد  شكر وتقدير  7   6

 2020 2عدد   رئيس اجلامعة شكر وتقدير  8



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 3عدد  2020 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 9 

 2عدد  2021 عميد الكلية شكر وتقدير   10

  1عدد  2022 وزارة التعليم العالي شكر وتقدير 12

   

 أو املرتمجة الكتب املؤلفة :عشر يحاد                                                            

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

1.  

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


