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مسرة عزو مجيد الشهواني     م:ــــــــــاالســ       

9/12/1959 :دتاريخ الميـال  

موصل / عراق مكان الوالدة:   

متزوجة الحالة الزوجية:  

ثالثة عـــــدد األوالد:  

محاسبة الــتـخـصـص:  

مدرس الـمنصب:  

مدرس :الدرجة العلمية  

واالقتصاد/ جامعة الموصل اإلدارةقسم المحاسبة/كلية  عنوان العمل:  

  هاتف العمل:

 

 

 

 الصورة 
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07740856276 الموبايل:   

Masara_azo@uomosul.edu.iq   :كترونياإللالبريد 

 Massara Al-shahwani:رابط الصفحة الشخصية   

جميع التخصصات المحاسبية المهتم بها:التخصصات    

المؤهالت العلمية :أوالا  .1  

 

 ةالدرج

 العلمية

ةالجامع ةالكــليــــ   التاريخ 

واالقتصاد اإلدارة الموصل بكالوريوس  1983 

واالقتصاد اإلدارة بغداد الماجستير  1989 

    الدكتوراه

    أخرى

ةالوظيف ت ةالجه  الى –الفترة من    

باحثمساعد  1 واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية    1983-1989  

واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية  مدرس مساعد 2  1989-1994  

واالقتصاد/جامعة الموصل اإلدارةكلية  مدرس 3  1994-2018  

4    
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ا: التدرج الوظيفي .1   ثانيا

ا: التدريس الجامعي .2  ثالثا

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

واالقتصاد اإلدارةكلية  1 1986-1984 الموصل   

واالقتصاد اإلدارةكلية  2 1999-1989 الموصل   

واالقتصاد اإلدارةكلية  3 2000-1999 كلية الحدباء االهلية   

2005-2002 حضرموت/اليمن كلية العلوم االدراية 4  

واالقتصاد اإلدارةكلية  5 2120-2005 الموصل   

واالقتصاد اإلدارةكلية  6 2017-2015 الحمدانية   

7    

8    

 

 

 

ا  .3 قمت بتدريسها ي: المقررات الدراسية الترابعا  

5    

6    
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 السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 المحاسبة 1

محاضرات تطبيقية في المواد 

محاسبة  –الدراسية  مبادئ محاسبة 

عيارية (متكاليف  –تكاليف   

1984-1986  

االعمال إدارة 2 إداريةمحاسبة    1989-1999  

الصناعية اإلدارة 3 1999-1989 محاسبة تكاليف   

الصناعية  اإلدارة 4 1999-1998 محاسبة مالية    

االعمال/حدباء إدارة 5 إداريةمحاسبة    1999-2000  

2000-1999  إداريةمحاسبة  المحاسبة/حدباء 6  

إداريةمحاسبة  المحاسبة/حضرموت 7  2002-2005  

2004-2002 محاسبة تكاليف معيارية المحاسبة/حضرموت 8  

2004-2002 محاسبة بترول المحاسبة/حضرموت 9  

2004-2002 مشاكل محاسبية معاصرة المحاسبة/حضرموت 10  

متخصصة إنكليزيةلغة  المحاسبة/حضرموت 11  2003-2005  

االعمال/حضرموت إدارة 12 2005-2004 مبادئ محاسبة    

االعمال/حضرموت إدارة 13 2005-2004  إداريةمحاسبة    

2008-2005 محاسبة تكاليف معيارية المحاسبة  14  

االعمال إدارة 15 إداريةمحاسبة    2005-2006  

الصناعية اإلدارة 16 2007-2006 محاسبة تكاليف   

إداريةمحاسبة  المحاسبة  17  2009-2017  

2017-2015 محاسبة تكاليف معيارية E المحاسبة 18  
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2017-2015 محاسبة تكاليف المحاسبة 19   

االعمال إدارة 20 2017-2015 محاسبة تكاليف   

2017-2015 محاسبة تكاليف المحاسبة/حمدانية 21  

2016-2015 محاسبة تكاليف معيارية المحاسبة/حمدانية 22  

االعمال/حمدانية إدارة 23 2017-2015 محاسبة تكاليف   

2019-2018  محاسبة اداريةE المحاسبة 24  

 E 2019-2022 إداريةمحاسبة  المحاسبة 25

 

ا:  .4 عليها ت( التي أشرفالماجستير رسائل ،اطروحات الدكتوراه)خامسا  

األطروحة أو الرسالة اسم ت مـــالقس   السنــة 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

ا: المؤتمرات  .5 شاركت فيهاالتي العلمية والندوات سادسا  
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انعقادهامكان  السنــة العنوان ت  نوع  

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 باحث بغداد 1992 المؤتمر العلمي الثالث لبحوث التعليم التقني 1

لبحوث التعليم التقني ني عشرالمؤتمر العلمي الثا 2  باحث بغداد 2011 

دولي لجامعة التنمية البشريةالمؤتمر العلمي ال 3  باحث سليمانية 2014 

في التشريعات القانونية المرتبطة  علمية ندوة 4

 بالجرائم االلكترونية 

 مشارك المعهد التقني / نينوى 2018

5 
ندوة علمية في افاق المحاسبة والتدقيق في ضوء 

 وسائل الدفع والتحويل االلكتروني

0192 واالقتصاد  اإلدارةكلية  

جامعة الموصل /  

 مشارك

6 
علمية في التطورات التي فرضتها متطلبات ندوة 

التنمية المستدامة على الواقع المهني واألكاديمي 

 )رؤية محاسبية وإدارية(

2019 
كلية الحدباء الجامعة / 

 الموصل

 باحث

7 
ندوة في دور الموازنة العامة للدولة في النمو 

 والتطور االقتصادي

 باحث المعهد التقني / نينوى 2019

العلمي الدولي السنوي السابع عشرالمؤتمر  8  2020 
جامعة الزيتونة / 

االردن -عمان   

 باحث

9 
الندوة العلمية االلكترونية )التعليم االلكتروني بين 

 الواقع والطموح(

 اإلداريةالكلية التقنية  2020

الموصل  /  

 مشارك

10 
لضمان الجودة  األولمؤتمر الجامعة التقنية الشمالية 

)جودة التعليم التقني واالعتماد المؤسسي األكاديمي 

 في الجامعات التقنية(

2020 
الجامعة التقنية 

 الشمالية

 مشارك

11 
ندوة علمية بعنوان )المحاسبة للمستقبل تطلعات 

عربية( –فكرية معاصرة ووجهات نظر محلية   

2020 
واالقتصاد  اإلدارةكلية 

جامعة تكريت /  

 مشارك
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12 
الذاتية وانعكاساتها على  اإلدارةندوة علمية بعنوان )

 واقع الخدمة الصحية(

2020 
الكلية التقنية 

الموصل/اإلدارية  

 مشارك

13 
مؤتمر جودة التعليم التقني واالعتماد المؤسسي 

 االكاديمي في الجامعات التقنية

2020 
الجامعة التقنية 

 الشمالية

 مشارك

14 
للمستقبل تطلعات فكرية ندوة علمية )المحاسبة 

 معاصرة ووجهات نظر محلية/ عربية(

2020 
واالقتصاد  اإلدارةكلية 

 جامعة الموصل

 مشارك

 

األخرى: األنشطة العلمية سابعًا .6  

 

ل الكليةخدا  خارج الكلية 

ستمرالقاء العديد من احملاضرات التخصصية ملوظفي الدولة يف دورات التعليم امل  ممارسة ميدانية للتخصص يف دوائر الدولة  

 اعداد دليل حسابات مبوجب النظام احملاسيب املوحد

 واإلنكليزيةتدريس العديد من املواد احملاسبية التخصصية باللغة العربية 

كلية احلدباء االهلية -جامعة حضرموت اليمن اإلداريةيف كل ن كلية العلوم 

جامعة احلمدانية  –  

 ممتحن خارجي/املعهد التقين/املوصل تقييم حبوث علمية 

أربيلجامعة جيهان//األولحضور املؤمتر العلمي الدولي  رئاسة جلنة االرشاد وعضويته  

 دورة تطوير االختزال باللغة العربية عضوية اللجان االمتحانية يف قسم احملاسبة
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 دورة طرائق التدريس  عضوية جلنة الزي املوحد يف الكلية 

 دورة تعلم احلاسوب بلغة بيسك 
املشاركة يف ورشة عمل خبصوص البالستيك واضراره 

 على صحة النسان يف كلية التمريض / جامعة املوصل

زالويندودورة تعلم احلاسوب وفق نظام   

 

املشاركة يف ورشة عمل خبصوص التلوث النفطي واثاره 

الصناعي يف كلية علوم على النظام البيئي يف القطاع 

 البيئة وتقاناتها / جامعة املوصل

 املشاركة يف دورات تدريبية بصفة حماضر

املشاركة يف ورشة عمل خبصوص توثيق النشاطات 

يف موقع العلمية لألكادمييني العراقيني  

/ اجلامعة التقنية الشمالية  publons 

 ساالشراف على حبوث خترج طلبة البكالوريو

 ومناقشتها

املشاركة يف ورشة عمل خبصوص تصميم حماضرة 

فيديوية تفاعلية تساهم يف جذب الطالب اىل منصة 

 التعليم االلكرتوني / املعهد التقين / نينوى

مناقشة تقارير التدريب احملاسيب لطلبة املرحلة الثالثة 

 للدراستني الصباحية واملسائية

 

ثة يف االشراف العلمي على تدريب طلبة املرحلة الثال

 دوائر الدولة وكليات اجلامعة

 

الصفوف  إدارةاملشاركة يف ورشة علمية افرتاضية حول 

 االلكرتونية واالشراف عليها

 

املشاركة يف حلقة نقاشية بعنوان)تعارض املصاحل يف جمال 

م2021الوظيفة العامة(   
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 set optimization)ورشة عمل بعنوان  

problems) 2022 

 

تطوعية خدمة للجامعة واجملتمع/  بأنشطةمشاركة 

2022 

 

 

أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  .1  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

1 
ظاهرة التضخم على القوائم املالية  ألثاراملعاجلة احملاسبية 

()تطبيقي  

وقائع املؤمتر العلمي الثالث 

التعليم التقينلبحوث   
1992 

جملة تنمية الرافدين/جامعة  حتديد ودراسة الكلف املرتبطة بالصيانة ) تطبيقي ( 2

 املوصل
1992 

3 
 اإلنتاجاستخدام منوذج املستخدم املنتج يف ختطيط 

 والتكاليف املرتبطة به ) تطبيقي

جملة تنمية الرافدين/جامعة 

 املوصل
1994 

4 
 اإلداريةيف ترشيد القرارات  األموالدور كشف تدفقات 

 )تطبيقي(

 اإلداريةجملة العلوم 

 واالقتصادية / جامعة بغداد
1997 

5 
 أسبابهحتليل اختالف جممل الربح الفعلي عن املخطط 

حالة( )دراسةاملنشآت الصناعية  أداءودوره يف تقييم   

وقائع املؤمتر الثاني عشر 

 لبحوث التعليم التقين 
2011 

)تطبيقي(قياس وحتليل كلفة تدريب املوارد البشرية  6  
 األولوقائع املؤمتر العلمي الدولي 

 جلامعة التنمية البشرية/سليمانية 
2014 
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7 
اخلدمات غري التدقيقية لشركات التدقيق اخلارجي 

 وحتديات املهنة

وقائع املؤمتر العلمي الدولي 

السنوي السابع عشر/ عمان/ 

 األردن

2020 

 

هليئات العلمية احمللية والدوليةاعضوية  :تاسعا .2  

1.  

2.  

3.  

 

 

وشهادات التقدير، اجلوائز كتب الشكرعاشرًا:  .4  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة التقديرية ت

 1992 املعهد التقين/موصل شكر وتقدير/ ممتحن خارجي 1

 1995 كلية احلدباء شكر وتقدير/ تربع مبجموعة كتب 2

 مكافأة مالية/ للجهود املبذولة يف التدريس 3
 اإلدارةكلية عمادة 

 واالقتصاد/املوصل
1994 

 شكر وتقدير/ للجهود املبذولة يف التدريس 4
 اإلدارةكلية عمادة 

 واالقتصاد/ املوصل
1996 
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5 
يف االمتحانات  األوىلمكافأة مالية/ احلصول على املرتبة 

 املركزية الوزارية

العالي وزارة التعليم 

 والبحث العلمي
1998 

6 
( للجهود القيمة واملميزة يف حقل التدريس 3شكر وتقدير عدد)

 االكادميي

جامعة /اإلداريةكلية العلوم 

 حضروت/اليمن

 للسنوات

2002-2003  

2003-2004  

2004-2005  

( العمال اللجنة االمتحانية 3شكر وتقدير عدد) 7  
 اإلدارةكلية عمادة 

 واالقتصاد/املوصل

 للسنوات

2009-2011-

2017 

 2016 جملس النواب شكر وتقدير وقدم 8

 شكر وتقدير/ االشراف العلمي والعملي على طلبة الكلية 9
 اإلدارةعمادة كلية 

 واالقتصاد/املوصل
2018 

 شكر وتقدير/ يف فعالية بسمة يتيم  10
 اإلدارةعمادة كلية 

 واالقتصاد/ املوصل
2018 

11 للمشاركة يف محلة االمل التطوعيةشكر وتقدير/    
 اإلدارةعمادة كلية 

 واالقتصاد/ املوصل
2018 
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 اإلدارةعمادة كلية  شكر وتقدير 12

 واالقتصاد / املوصل

2019 

 اإلدارةعمادة كلية  شكر وتقدير  13

 واالقتصاد / املوصل

2019 

 2020 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 14

التعليم العاليوزير  شكر وتقدير 15  2020 

وكيل الوزارة لشؤون  شكر وتقدير 16

 البحث العلمي

2020 

 2020 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 17

 اإلدارةعمادة كلية  شكر وتقدير 18

 واالقتصاد / املوصل

2020 

 2021 وزير التعليم العالي شكر وتقدير 19

 2021 رئيس جامعة املوصل شكر وتقدير 20

وتقديرشكر  21  2021 وزير التعليم العالي 
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الكتب املؤلفة أو املرتمجة :عشر يحاد .5   

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

  اتــاللغ ثاني عشر : .1

 العربية 

 االنكليزية

1.  

2.  

3.  

         


