
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

         االســــــــــــم: هالة عبد الهادي يحيى محمد الصائغ

 11/6/1972 :تاريخ الميـالد

 العراق -الموصل :مكان الوالدة

 متزوجة الحالة الزوجية:

 اربعة :األوالد ددــعـــ

 محاسبة :صـصـخـتــال

 :منصبالـ

 مدرس مساعد الدرجة العلمية:

 كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة الموصل عنوان العمل:

 هاتف العمل:

 07710252032 /077021999465 الموبايل:

  اإللكتروني:البريد 

 :رابط الصفحة الشخصية

 المحاسبة االدارية –المحاسبة الدولية  التخصصات المهتم بها:

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 المؤهالت العلمية :والا أ  

 

ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1994 اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل بكالوريوس

 2014 اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل الماجستير

    الدكتوراه

    أخرى

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 2013-2007 جامعة الموصل معاون محاسب 1

 ولحد االن 2014 جامعة الموصل مدرس مساعد 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

ا ث    التدريس الجامعي :الثا

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

 ولحد االن 2014 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

 2019-2018 المحاسبة الحكومية المحاسبة 1

 2019-2018 محاسبة نظم متخصصة  المحاسبة 2

 2020-2019   نظم متخصصة المحاسبة الحكومية /محاسبة  المحاسبة  3

 2021-2020 محاسبة المنشآت المالية  المحاسبة  4

 2021-2020 محاسبة المصادر الطبيعية  المحاسبة  5

 المحاسبة 6
محاسبة نظم متخصصة / محاسبة 

 وحدات غير هادفة للربح
2021-2022 

7    

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

ا: خ    عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ،طروحات الدكتوراها)امسا

 السنــة القســـم اسم األطروحة أو الرسالة 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(

 ورشه عمل بعنوان التلوث النفطي واثاره 1

 البيئي في القطاع الصناعي  النظام على 

جامعة الموصل / كلية علوم  9/1/2019

 وتقاناتها البيئة 

 باحث

والتدقيق في ظل الدفع افاق المحاسبة  2

 االلكتروني 

 باحث معة الموصل /قسم الموصل جا 2019

االجتماعي والبيئي المحاسبة عن األداء  3

 لمنظمات االعمال الواقع والطموح

 باحث المحاسبة  جامعة الموصل /قسم 2019

افاق اصالح النظم المحاسبية في العراق  4

 الدولية المعايير في ضوء 

 باحث  جامعة الموصل / قسم المحاسبة  2021

5     

6     

7     

 

 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

  

 

ا س   ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعا

 

 خارج الكلية ل الكليةخاد

 االمتحانية المشاركة باللجان .1
. أنشطة تطوعية لمساعدة األقسام 1

 الداخلية 

مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للدراسة . 2

 الصباحية والمسائية 
 . أنشطة تطوعية لمساعدة دار االيتام 2

 

  .المشاركة في دورات التعليم المستمر3
أنشطة تطوعية لمساعدة مستشفى 

 الثالسيميا

 . لجنة توحيد الجارتات 4

 
 

   لجنة السيمنارات / . لجنة بحوث التخرج5

 

مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  يفامنا: المشروعات البحثية ث 

 التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

دور مقومات االبداع في تفعيل األدوار الحديثة للتدقيق 

عينة من العاملين في  الداخلي دراسة استطالعية الراء

شركة توزيع المنتجات النفطية الهيئة الغربية /فرع 

 الموصل   

مجلة الريادة للمال 

واالعمال /جامعة 

 النهرين 

2021 

أثر االبداع في تفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي في  2

 المنظمات
 2013 مجلة العلوم االجتماعية

 الوسيط لربحية السهم بين العوامل المؤثرة واالداء  التأثير 3
للمال مجلة الريادة 

 واالعمال 
2021 

4 
فاعلية قياس نتيجة النشاط على القوائم المالية في شركات المقاوالت 

 في شركات المقاوالت العراقية 

مجلة تكريت للعلوم اإلدارية 

 واالقتصادية 
2021 

5 
تعزيز كفاءة اإلفصاح المحاسبي عبر توظيف منظورات الحكم الرشيد 

 دراسة استطالعية  
 2019 مجلة  جامعة االنبار 



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 6 
دور التكامل بين التدقيق االجتماعي والبيئي لتحسين واقع المحاسبة 

 عن التنمية المستدامة 
 2020 موتمر جويدي الدولي 

7 
الموسسات الصغيرة والمتوسطة قرارات االستثمار والتمويل في 

 دراسة نظرية 

الموتمر العلمي الدولي الثامن 

االعمال واإلدارة االلكترونية /

وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة 

 جامعة القدس /والعامة 

2019 

 

 هيئات العلمية المحلية والدوليةلاسعا: عضوية ات 

1.  

2.  

3.  

 

 

 هادات التقديرشولجوائز ا ،تب الشكركاشراا: ع 

كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة  ت

 التقديرية

الجهة 

 المانحة
 السنة

1 
كتاب شكر من السيد مساعد رئيس 

 الجامعة للشؤون االدارية

جامعة 

 الموصل
2008 

2 
كتب شكر من العميد 

/2018/2019/2020/2021 

جامعة 

 الموصل
2018/2019/2020/2021 

3 
كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي 

جامعة 

 الموصل 
2007/2020 

 كتب شكر من المعاون العلمي واإلداري  4
جامعة 

 الموصل 
2010 

 أو المترجمة لكتب المؤلفةا عشر: يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية االدارة واالقتصاد

   شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء
 

 3   

4   

5   

6   

 

 تاــللغا شر:عاني ث 

 العربية -1

 اإلنكليزية -2

         

 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


