
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  
 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

      عبدالواحد غازي محمد حسيند.    م:ــــــــــاالســ

 3/10/1983 :دتاريخ الميـال

 الموصل -ربيعة  :مكان الوالدة

 متزوج  الحالة الزوجية:

 4 :دد األوالدــعـــ

 محاسبة مالية وتدقيق الحسابات :صـصـخـتــال

  :منصبالـ

 مدرس :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد عنوان العمل:

  هاتف العمل:

 07740856197 الموبايل:

 abdgn1983@gmail.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 المحاسبة  التخصصات المهتم بها:
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 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

  التدرج الوظيفي :انياا ث 

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 16/7/2006 االدارة واالقتصاد الموصل بكالوريوس

 17/1/2012 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 24/8/2021 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2012-2007 جامعة الموصل مساعد باحث 1

 2018 -2012 جامعة الموصل مدرس مساعد 2

 2018 جامعة الموصل مدرس 3

4    

5    

6    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 التدريس الجامعي :الثاا ث  

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

 حتى االن-2012 الموصل كلية االدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  مبادئ محاسبة محاسبة 1

  محاسبة متخصصة محاسبة 2

  محاسبة متقدمة محاسبة 3

  تدقيق محاسبة  4

  نظام محاسبي موحد محاسبة 5

  ت ماليةمنشآمحاسبة  محاسبة 6

  نظرية محاسبية محاسبة 7

  محاسبة ادارية محاسبة +علوم مالية 5

  محاسبة متوسطة محاسبة+علوم مالية 6

  محاسبة تكاليف في المصارف  علوم مالية 7
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ا: خ    عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

 فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادساا: س 

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

1 
المؤتمر العلمي الرابع لكلية االقتصاد 

والعلوم االدارية " االبداع والتميز في 

منظمات االعمال " / جامعة العلوم التطبيقية 

 الخاصة

29-

30/4/2012 
 االردن

 بحث

2 
المؤتمر العلمي الثالث " التنمية والبيئة 

واالجيال المستقبلية" / المركز العلمي 

 العراقي

3-

4/11/2012 
 العراق –دهوك 

 بحث

3 
المؤتمر العلمي الرابع لكلية االدارة 

واالقتصاد " التوظيف االلكتروني للقدرات 

الخدمات في المعرفية لالرتقاء بمستوى 

 مدينة كربالء المقدسة" /جامعة كربالء

24-

25/4/2012 
 العراق –كربالء 

 بحث

4 
المؤتمر العلمي الخامس لكلية االدارة 

واالقتصاد " الريادة وذكاء االعمال في 

 المنظمات العراقية"/جامعة الموصل

26-

27/12/2012 
 العراق –الموصل 

 بحث

5 
االدارة المؤتمر العلمي الخامس لكلية 

واالقتصاد " التوأمة المعرفية للتحديث 

االداري والمالي واالقتصادي مع المجتمع" 

 جامعة كربالء/

7-8/5/2013 
 العراق -كربالء 

 بحث

6 
  المؤتمر العلمي االول لجامعة جيهان

20-

2/4/2014 
 العراق -اربيل 

 بحث

7 
المؤتمر العلمي الخامس لكلية االدارة 

نحو اقتصاد السوق في واالقتصاد " التحول 

ضوء االمكانات االدارية والمالية 

 واالقتصادية " /جامعة كربالء

7-8/5/2013 
 العراق -كربالء 

 بحث

8 
الملتقى الدولي حول دور معايير المحاسبة 

الدولية في تفعيل اداء المؤسسات والحكومات 

كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة قاصدي مرباح /

 ورقلة -

24-

25/11/2014 
 الجزائر

 بحث

9 
مىظور  نافاق دعم االستثمار مالندوة العلمية )) 

نينوى(( كلية االدارة  ةمحاسبي في محافظ

 جامعة الموصل  –قسم المحاسبة  -واالقتصاد
11/4/2019  

 العراق
 ورقة عمل

10 
والتدقيق في  ةافاق المحاسبالندوة العلمية ))

(( قسم االلكتروني ضوء وسائل الدفع والتحويل

جامعة –كلية االدارة واالقتصاد  –المحاسبة 

 الموصل

25/4/2019  
 العراق

 ورقة عمل
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 ألخرىااألنشطة العلمية  :ًابعاس 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

دور المحاسبة البيئية والتدقيق البيئي في تفعيل التنمية  1

 المستدامة) دراسة آلراء عينة من المحاسبين والمدققين (

مجلة تكريت للعلوم االدارية 

 2014واالقتصادية 
2014 

دراسة مقارنة ألخالقيات مهنة المحاسبة والتدقيق الدولية  2

 واإلسالمية

 مجلة جامعة كركوك للعلوم

 2014االدارية واالقتصادية 
2014 

دور حوكمة الشركات في تطوير البيئة االستثمارية  3

 واجتذاب االستثمار األجنبي في إقليم كوردستان العراق

 2012 2012مجلة جامعة نوروز 

دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية واإلصالح  4

 االقتصادي

مجلة كلية االدارة واالقتصاد/ 

الجامعة المستنصرية / 

2012 

2012 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  دور المحاسبة والتدقيق في الحد من الفساد المالي واإلداري 5

 2013االقتصادية واالدارية 
2013 

جدلية التناقض والقصور في اإلطار الفكري للمحاسبة  6

 )المالمح واألسباب(

مجلة المحاسب للعلوم 

 2017والتدقيقية / المحاسبية 
2017 

المؤتمر العلمي الرابع لكلية  مدى مواكبة معايير التدقيق الدولية لمتطلبات الحوكمة 7

االقتصاد والعلوم االدارية " 

االبداع والتميز في منظمات 

االعمال " / جامعة العلوم 

 التطبيقية الخاصة

2012 

المعايير االعتبارات األساسية للتدقيق البيئي في ضوء  8

 الدولية)دراسة تحليلية(

المؤتمر العلمي الثالث " 

التنمية والبيئة واالجيال 

المستقبلية" / المركز العلمي 

 العراقي

2012 

الرقابة الداخلية وفقًا للمعايير الدولية واإلسالمية )دراسة  9

 تحليلية مقارنة(

المؤتمر العلمي الرابع لكلية 

االدارة واالقتصاد " التوظيف 

االلكتروني للقدرات المعرفية 

لالرتقاء بمستوى الخدمات 

في مدينة كربالء المقدسة" 

 جامعة كربالء/

2012 

المؤتمر العلمي الخامس لكلية  تأثير التطورات المهنية والتقنية على التدقيق الخارجي 10

االدارة واالقتصاد " الريادة 

وذكاء االعمال في المنظمات 

 العراقية"/جامعة الموصل

2012 

المؤتمر العلمي الخامس لكلية  أثر إدارة المعرفة على التعليم المحاسبي 11

االدارة واالقتصاد " التوأمة 

المعرفية للتحديث االداري 

والمالي واالقتصادي مع 

 المجتمع" /جامعة كربالء

2013 

دور المنظمات المهنية في تعزيز الموثوقية في القوائم  12

 والتقارير المالية

المؤتمر العلمي االول لجامعة 

  جيهان
2013 

حوكمة الشركات في العراق : المعوقات وسبل التطبيق )  13

 مع اإلشارة إلى التجارب العربية(

المؤتمر العلمي الخامس لكلية 

االدارة واالقتصاد " التحول 

نحو اقتصاد السوق في ضوء 

االمكانات االدارية والمالية 

واالقتصادية " /جامعة 

 كربالء

2013 

التحديات التي تواجه المدقق الخارجي في تدقيق القيمة  14

 العادلة

الملتقى الدولي حول دور 

معايير المحاسبة الدولية في 

تفعيل اداء المؤسسات 

والحكومات /كلية االدارة 

واالقتصاد/ جامعة قاصدي 

 ورقلة -مرباح 

2014 
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التطورات التقنية والمهنية على مخاطر التدقيق  تاثير 15 

 دراسة نظرية

الجامعة التقنية  -مجلة التقني 

  الوسطى
2021 

( في Data miningمتطلبات تطبيق التنقيب في البيانات ) 16

 التدقيق تحديد مخاطر التدقيق نموذجا

مجلة البحوث في العلوم  

  الجزائر –المالية والمحاسبية 
2021 

مدى مواكبة المنظمات المهنية المحاسبية لتأُيرات جائحة  17

 كورونا دراسة تحليلية

المؤتمر العلمي الخامس عشر 

 جامعة كربالء–
2021 

 هيئات العلمية احمللية والدوليةلاعضوية  :اسعات 

1.  

2.  

 

 

 

 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة التقديريةكتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة  ت

 2009 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 1

 2010 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 2

 2011 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 3

 2012 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 4

 2012 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 5

 2012 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 6

 2013 عميد الكلية شكر وتقديركتاب  7

 2013 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 8

 2013 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 9

 2014 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 10
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 2016 رئيس اجلامعة كتاب شكر وتقدير 11 

 2017 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 12

 2018 عميد الكلية كتاب شكر وتقدير 13

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2020 تفعيل نظام الرقابة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات .1

 

 تـاـللغا اني عشر :ث 

1.  

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


