
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

  

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

   منال ناجي صالح عبدهللا        م:ــــــــــاالســ

 13/3/1982 :دتاريخ الميـال

 موصل :مكان الوالدة

 متزوجة الحالة الزوجية:

 )أربعة( 4 :دد األوالدــعـــ

 محاسبة مالية وتدقيق :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس مساعد :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل / كلية اإلدارة واالقتصاد عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 07722850280 الموبايل:

 manal_ac27@yahoo.com :كترونياإللالبريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 التخصصات المهتم بها:

 

 

 



 

 

 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

 27/6/2004 إدارة واقتصاد الموصل بكالوريوس

 13/3/2007 إدارة واقتصاد الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 _ ولحد األن2007 جامعة الموصل مدرس مساعد 1

 لحد اآلن -2019 جامعة الموصل مدرس 2

3    

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

 _ ولحد االن2007 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

   2007 ثقافة محاسبة 1

 2008_2007 محاسبة متخصصة محاسبة 2

 2008_2007 تدقيق محاسبة 3

 2010_2009 متوسطةمحاسبة  إدارة اعمال 4

 2011-2010 رياضيات مالية محاسبة 5

 2013-2012 مبادئ محاسبة اقتصاد 6

 2016-2015 محاسبة حكومية محاسبة  7

 2016-2015 نظام محاسبي موحد محاسبة 8



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 2019-2018 محاسبة ضريبية محاسبة 9 

 2020-2019 محاسبة متوسطة محاسبة 10

 

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

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 
مؤتمر كلية اإلدارة واالقتصاد/رؤية استراتيجية للواقع 

 الخدمي في العراق وانعكاساتها على االستثمار  
2011 

جامعة الموصل / كلية 

 اإلدارة واالقتصاد
 بحث منفرد

 2013 مؤتمر جامعة العلوم اإلسالمية / كلية المال والعمال 2
األردن/ جامعة العلوم 

 اإلسالمية العالمية
 كبحث مشتر

الموصل / كلية الحدياء  2013 ندوة كلية الحدباء الجامعة /قسمي المحاسبة واالدارة 3

 الجامعة
 ورقة عمل

جامعة بابل/ المؤتمر  2013 المؤتمر األول للجودة في التعليم العالي/ جامعة بابل 4

األول لجودة التعليم العالي 

 للكليات الهندسية والعلمية

 بحث مشترك

نوروز /المتغيرات االقتصادية الدولية مؤتمر جامعة  5

وانعكاساتها على النظام المالي في العراق الفدرالي مع 

 التركيز على إقليم كوردستان

إقليم كوردستان/ جامعة  2014

 نوروز
 بحث مشترك

مؤتمر جامعة جيهان / دور المنظمات المهنية في تعزيز  6

 الموثوقية في القوائم والتقارير المالية
إقليم كوردستان / جامعة  2014

 جيهان
 بحث مشترك



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

 7     

 

 

 

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 

 خارج الكلية ل الكليةاحد

  2017-2008جلان امتحانية 

  

  

  

 

 

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

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

المحاسبة القضائية ودورها في تعزيز االلتزام االخالقي  1

لدى العاملين في مهنة المحاسبة و التدقيق/ دراسة لعينة من 

 مراقبي الحسابات في مدينة الموصل

 

كلية بغداد للعلوم االقتصادية 

 الجامعة
2017 

اثر تكنولوجيا المعلومات على ادلة االثبات في التدقيق /  2

لعينة من مكاتب التدقيق في مدينة دراسة استطالعية 

 الموصل

جامعة المستنصرية/ مجلة 

 كلية اإلدارة واالقتصاد
2012 

اثر تكنولوجيا المعلومات على جودة التعليم المحاسبي في  3

 المؤسسات التعليمية 

جامعة بابل /كلية اإلدارة 

واالقتصاد/ المؤتمر األول 

 للجودة في التعليم

2013 

4    

 



 

 

 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

االشراف على تدريب طلبة المرحلة الثالثة في العطلة  1

 2010_2009الصيفية للعام 
كلية /جامعة الموصل

 واالقتصاداإلدارة 
الرقم  4/3/2011

9/3/1219 

كلية /جامعة الموصل المشاركة في الندوة العلمية الثالثة لكلية اإلدارة واالقتصاد 2

 اإلدارة واالقتصاد
الرقم  8/2/2011

9/3/770 

االشراف على تدريب طلبة المرحلة الثالثة في العطلة  3

 2011_2010الصيفية للعام 
كلية /جامعة الموصل

 واالقتصاد اإلدارة
24/12/2011  

المشاركة في اعمال اللجان االمتحانية لقسم المحاسبة في  4

 المواقع البديلة
كلية /جامعة الموصل

 اإلدارة واالقتصاد
24/12/2017 

 9/3/2476الرقم 

 المشاركة في اعمال اللجان االمتحانية لقسم المحاسبة 5
كلية /جامعة الموصل

 اإلدارة واالقتصاد
7/2/2008 

 المشاركة في لجنة مطابقة الموجودات 6
كلية /جامعة الموصل

 اإلدارة واالقتصاد
26/12/2010 

 االشراف على الطالب في العطلة الصيفية 7
كلية /جامعة الموصل

 اإلدارة واالقتصاد
27/12/2011 

 افتتاحية قسم إدارة المؤسسات السياحية والفندقية 8
كلية /جامعة الموصل

 اإلدارة واالقتصاد
30/12/2013 

 االشراف على الطالب في العطلة الصيفية 9
كلية /جامعة الموصل

 اإلدارة واالقتصاد
19/12/2013 

10 
كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 

 ممارسة الدور التعليمي عبر منصات التواصل االلكتروني
 وزارة التعليم العالي

 والبحث العلمي

6/5/2020 

11 
في ممارسة الدور كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الموصل 

 التعليمي عبر منصات التواصل االلكتروني
 29/7/2020 رئاسة جامعة الموصل

12 
كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلنجاز 

 متطلبات االمتحانات االلكترونية
 11/8/2020 وزارة التعليم العالي

    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   وتقويم االداءشعبة ضمان الجودة 
 

  

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا اني عشر :ث 

1.  

2.  

3.  

             

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


