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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 الراوي حامد  شيماء محمد سمير ابراهيم      م:ــــــــــاالســ

 1978 /10 /26 :دتاريخ الميـال

 الموصل :مكان الوالدة

 باكر  الحالة الزوجية:

 / :دد األوالدــعـــ

 مالية وتدقيق محاسبة :صـصـخـتــال

 / :منصبالـ

 مدرس  :الدرجة العلمية

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

 / هاتف العمل:

 07740856373  الموبايل:

 shaymaa.sameer@uomosul.edu.iq:كترونياإللالبريد 

 / :رابط الصفحة الشخصية

 محاسبة / التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 

 الصورة 
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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    لوظيفياالتدرج  :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2002/  1/7 كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس

 2008 /1 /29 واالقتصادكلية االدارة  جامعة الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 كلية االدارة واالقتصاد مدقق حساباتمحاسب /و 1
10/ 2/ 2003- 

17/ 10/ 2005 

1 

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد تدريسية 2
29/ 1/ 2008- 

 لحد االن

3    

4    

5    

6    
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 جامعة الموصل
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ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

 جامعة الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1
29/ 1/ 2008- 

 لحد االن

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2009-2008 محاسبة متوسطة ادارة اعمال 1

 2010-2009 محاسبة متوسطة ادارة اعمال 2

 2011-2010 محاسبة متخصصة/ تدقيق محاسبة 3

 2012-2011 محاسبة متخصصة محاسبة 4

 2014-2012 محاسبة متخصصة / منشات مالية محاسبة 5

 2017-2016 محاسبة مصرفية علوم مالية 6

 2018-2016 محاسبة متخصصة / منشات مالية محاسبة 7

 2021-2020 محاسبة تكاليف محاسبة 8
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ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
مؤتمر العلمي الثلث في 

كلية االدارة  19-20

 واالقتصاد

كلية االدارة  2010

 واالقتصاد

 باحث

2 

المؤتمر العلمي الدولي 

الثاني لكلية المال واالعمال 

جامعة العلوم االسالمية  /

العالمية تحت شعار دور 

التميز والريادة في تفوق 

 منظمات االعمال

22/5/2013 

جامعة العلوم 

االسالمية 

العالمية/كلية 

المال واإلعمال 

 االردن

 باحث

3 
مؤتمر العلمي الخامس / 

رؤية استراتيجية للواقع 

الخدمي في العراق 

 وانعكاساتها على االستثمار

كلية االدارة  2011

 واالقتصاد

 باحث

4 
مؤتمر العلمي الخامس/ 

الريادة وذكاء االعمال في 

 المنظمات العراقية

كلية االدارة  2012

 واالقتصاد

 باحث

5 
الندوة العلمية الثالثة/ 

االفصاح المحاسبي للقوائم 

المالية ودوره في معالجة 

 الفساد االداري والمالي

2010 
كلية االدارة 

 واالقتصاد

 باحث

6 

ورشة عمل بعنوان افاق 

تطوير مهنة المحاسبة 

والتدقيق في ضوء 

المستجدات االقتصادية 

 الحديثة

26/4/2018 

كلية االدارة 

قسم /واالقتصاد

 المحاسبة

 باحث
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7 
بعنوان تطوير  ورشة عمل

التعليم الجامعي في محافظة 

نينوى لمواجهة التحديات 

 الحالية

7/5/2018 
كلية الحدباء 

 الجامعة

 باحث

8 

الموسومة العلمية ندوة  
 االداء عن المحاسبة"

 والبيئي االجتماعي
 الواقع االعمال لمنظمات

 "والطموح

28/11/ 2019 
كلية االدارة 

قسم /واالقتصاد

 المحاسبة

 باحث

9 
 الموسومة العلمية ةندو

 محافظة في االمنية االدارة"

 "تطويرها وسبل نينوى

31/12/ 2019 
كلية االدارة 

قسم /واالقتصاد

 ادارة االعمال

 باحث

 

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية ل الكليةاخد

 2013باحث يف مؤمتر  جلنة امتحانية

 والدورات بورش العمل والندوات ةمشارك جلنة مسنار

  جلنة ارشاد

  للطلبة جلنة تدريب صيفي

  جلنة تدقيق اجلارتات )التوحيد(
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 و تطوير التعليمأامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

تطبيق رقابة اجلودة يف مكاتب تدقيق احلسابات وفقا 

ملعايري التدقيق الدولية دراسة حالة الحدى مكاتب 

 التدقيق يف حمافظة نينوى

جملة تكريت للعلوم 

 االدارية واالقتصادية
2010 

2 
التكامل بني عمل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي للحد 

 جامعة املوصلمن الفساد املالي دراسة تطبيقية يف 
 2013 جملة حبوث مستقبلية

3 
الرؤى املستقبلية يف امكانية تطبيق التدقيق الشرعي يف 

 العراق دراسة استطالعية على املصارف االسالمية

جملة جامعة االنبار للعلوم 

 االقتصادية واالدارية
2014 

4 

اسرتاتيجية حوكمة املؤسسات املالية واملصرفية ودورها 

االستثمار املصريف يف اقليم كوردستان/ يف دعم مناخ 

 دراسة حالة

 2015 جملة جامعة نوروز

5 

انعكاس حوكمة التقارير املالية يف ترشيد قرارات 

املستثمرين يف االسواق املالية يف ظل معايري االبالغ املالي 

(IFRS) دراسة حتليلية 

جملة العلوم االقتصادية 

 واالدارية
2018 

 

 يئات العلمية احمللية والدوليةهلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

3.  
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 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 كلية االدارة واالقتصاد  (19عدد )شكر  كتاب 1
لغاية 2003من 

2014 

2 
عميد الكلية تثمني جهود من خالل االستمرار  كتاب شكرمن

 بالدوام وادارة االمتحانات التكميلية يف موقع برطلة     
 18/9/2017 كلية االدارة واالقتصاد

3 
االشراف العلمي عن تدريب الطلبة الصباحية كتاب شكر 

 2018ولغاية  2015واملسائية من 
 2018 /8/4 كلية االدارة واالقتصاد

كتاب شكر من عميد الكلية تثمني للجهود املبذولة يف  4

 اكمال وتوحيد اجلارتات

 2018 /2/7 كلية االدارة واالقتصاد

 7/2018 /2 كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر من عميد الكلية نظرا للمساهمة يف يوم اجلامعة 5

 31/12/2018 املوصلرئاسة جامعة  كتاب شكر من رئيس اجلامعة عن اللجان االمتحانية 6

 14/3/2019 كلية االدارة واالقتصاد كتاب شكر من العميد للدعم واملساندة 7

 2020 وزارة التعليم كتاب شكر من الوزير 3 8

 2020 رئاسة جامعة كتاب من رئيس اجلامعة 9

 2019 كلية االدارة واالقتصاد كتاب من العميد  2 10

 2021 التعليموزارة  كتاب شكر من الوزير 11

 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 
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 سنة النشر أسم الكتاب ت 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 العربية .1

 االنكليزية .2

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


