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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

          ليث خليل ابراهيم علي الدليمي  م:ــــــــــاالســ

 1984/  7/ 10 :دتاريخ الميـال

 موصل  :مكان الوالدة

 متزوج  الحالة الزوجية:

 2  :دد األوالدــعـــ

 محاسبة مالية وتدقسق  :صـصـخـتــال

  :منصبالـ

 مدرس مساعد  :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية االدارة واالقتصاد  عنوان العمل:

  هاتف العمل:

 07740856179 الموبايل:

 laith_khalil@uomosul.edu.iq :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 ادارة اعمال واقتصاد  التخصصات المهتم بها:

 

 

 
 

mailto:laith_khalil@uomosul.edu.iq
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 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 2008 واالقتصادكلية االدارة  جامعة الموصل  بكالوريوس

 2013 كلية االدارة واالقتصاد جامعة لموصل  الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 جامعة الموصل  عضو الهيئة التدريسية 1
 22/12/2016من 

 لحد االن 

2    

3    

4    

5    

6    
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ا ث    لتدريس الجامعيا :الثا

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

 2014-2013 جامعة الحمدانية  محاضر خارجي  1

 2015-2014 جامعة حياة الخاصة عضو هيئة تدريسية  2

 
 2016-2015 جامعة حياة الخاصة عضو هيئة تدريسية  3

 
 جامعة الموصل  عضو هئية تدريسية  4

 22/12/2016من 

 ولحد االن

5    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014-2013 تحليل مالي + محاسبة متوسطة  المحاسبة  1

 المحاسبة  2
محاسبة منشات مالية +محاسبة تكاليف + 

 محاسبة متخصصة 
2014-2015 

 االعمالالمحاسبة + ادارة  3
محاسبة ادارية +محاسبة متوسطة + 

 محاسبة تكاليف
2015-2016 

 2017-2016 مبادئ المحاسبة  المحاسبة  4

5 
+ علوم  ادارة االعمال

 الحاسبات والرياضيات 
 2018-2017 مبادئ المحاسبة + رياضيات مالية 

  محاسبة متوسطة +مبادئ المحاسبة ادارة االعمال +المحاسبة 6

  محاسبة متوسطة ادارة االعمال +المحاسبة 7

  محاسبة متوسطة المحاسبة 8

  محاسبة متوسطة المحاسبة 9
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ا: خ    عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 السنــة العنوان ت
 انعقادهامكان 

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

 –المؤتمر العلمي السادس لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل  1

تحت شعار  )تحديات  المنظمات العراقية في ظل متطلبات البنى 

 االقتصادية (التحتية والتنمية 

جامعة  2013

 /الموصل 

 العراق 

 بحث

مهنة ودراسة  –تحت شعار  –المؤتمر الرابع والعشرين / قطر  2
المكتبات والمعلومات : الواقع والتوجهات المستقبلية )جمعية 

 المكتبات(

 بحث قطر 2013

3 
–المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة نوروز 

تحت شعار )المتغيرات االقتصادية والدولية وانعكاساتها  –دهوك 

على النظام المالي في العراق الفدرالي مع التركيز على اقليم 

 كوردستان(

 بحث دهوك 2014

4 
 المؤتمر السنوي الخامس لضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

المنعقد في جامعة الكوفة باالشتراك مع جهاز االشراف والتقويم 

العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع منظمة 

 اليونسكو

 بحث النجف 2014

سليمانية /  –المؤتمرالعلمي الدولي الثاني لجامعة التنمية البشرية  5

 رؤية معاصرة -تحت شعار : التنمية البشرية  

 بحث السليمانية 2015
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المؤتمر العلمي الدولي الثالث لجامعة التنمية البشرية باالشتراك مع  6 

الجامعة التقنية في السليمانية والهيئة الكوردستانية للدراسات 

 االستراتيجية والبحث العلمي المنعقد في السليمانية

 بحث السليمانية 2016

7 
 واالقتصاد / جامعة تكريت المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة

 بحث تكريت 2018

المؤتمر العلمي التاسع لكلية المعارف تحت شعار ) النهوض بالبحث  8

 العلمي خطوة اساسية في بناء العراق الموحد (
 بحث االنبار 2018

9 
 المؤتمر العملي السابع عشر لكلية المنصور الجامعة

 بحث بغداد 2018

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  

  

  

  

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    
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 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

 2014 رئيس جامعة احلياة كتاب شكر وتقدير  1

 2015 مساعد رئيس جامعة احلياة كتاب شكر وتقدير 2

 كتب شكر وتقدير  3 3
عميد كلية العلوم االدارية واملالية 

 جامعة احلياة 

2015 

2016 

 2017 رئيس جامعة املوصل كتاب شكر وتقدير  4

 كتب شكر وتقدير  3 5
عميد كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة املوصل 
2017 

 كتب شكر وتقدير  3 6
عميد كلية االدارة واالقتصاد / 

 جامعة املوصل
2018 

 كتاب شكر وتقدير 2 7
عميد كلية علوم احلاسبات 

 املوصلوالرياضيات / جامعة 
2018 
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 كتاب شكر وتقدير 8

عميد كلية +رئيس جامعة املوصل 

 االدارة واالقتصاد / جامعة املوصل
2019 

 شكر وتقدير 3 9
عميد كلية +رئيس جامعة املوصل 

 االدارة واالقتصاد / جامعة املوصل
2020 

 كتاب شكر وتقدير2 10
عميد كلية +رئيس جامعة املوصل 

 املوصل االدارة واالقتصاد / جامعة
2021 

 كتاب شكر وتقدير 11
عميد كلية +رئيس جامعة املوصل 

 االدارة واالقتصاد / جامعة املوصل
2022 

 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

 العربية .1

 االنكليزية .2

3.  
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 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


