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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

          السندي هللا عبد هللا مال علي  م:ــــــــــاالســ

 17/9/1970  :دتاريخ الميـال

 العراق / الموصل :مكان الوالدة

 زوجتم الحالة الزوجية:

 3 :دد األوالدــعـــ

 محاسبة :صـصـخـتــال

 عضو هيئة تدريس - :منصبالـ

 أستاذ مساعد :الدرجة العلمية

 جامعة الموصل كلية اإلدارة واالقتصاد عنوان العمل:

 07740586192 هاتف العمل:

 07740856192 الموبايل:

   uomosul.edu.iq@1970aliaudit  :كترونياإللالبريد 

  :رابط الصفحة الشخصية 

 المحاسبة  , تقنيات المعلومات ,الرقابة المالية ,اإلدارة المالية العامة,  التخصصات المهتم بها:

 

 

 المؤهالت العلمية :والا أ 
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ا ث    التدرج الوظيفي :انيا

 

 

 

 

 

 

ا ث   التدريس الجامعي :الثا

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

 ةالدرج

 العلمية

 التاريخ ةالكــليــــ ةالجامع

 1992 واالقتصاداالدارة  الموصل بكالوريوس

 8/5/2005 االدارة واالقتصاد الموصل الماجستير

 9/6/2021 االدارة واالقتصاد الموصل الدكتوراه

 الى -الفترة من  ةالجه ةالوظيف ت

 1/11/2005-2/1/2001 مديرية الموارد المائية نينوى مدقق 1

 مدرس مساعد 2
جامعة الموصل /كلية اإلدارة 

 واالقتصاد
23/1/2006  -8/10/2009   

 مدرس 3
جامعة الموصل /كلية اإلدارة 

 واالقتصاد
9/10/2009-5/4/2016 

 أستاذ مساعد 
جامعة الموصل /كلية اإلدارة 

 واالقتصاد
 ولحد االن 6/4/2016
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 1/10/2005 الموصل اإلدارة واالقتصاد 1

 ولحد االن
 

ا ر   قمت بتدريسها يالمقررات الدراسية الت :ابعا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012-2006 المحاسبة القومية المحاسبة/ بكالوريوس 1

 2010-2008 المحاسبة الحكومية المحاسبة/ بكالوريوس 2

 2018-2012 المحاسبة الحكومية المحاسبة/ بكالوريوس 3

 2010-2006 المحاسبة الضريبية المحاسبة/ بكالوريوس 4

 2013 المحاسبة الضريبية المحاسبة/ بكالوريوس 5

 2017-2013 المحاسبة الدولية المحاسبة/ بكالوريوس 6

 2009 التدقيق المحاسبة/ بكالوريوس 7

 2017-2016 النظام المحاسبي الموحد بكالوريوس /المحاسبة 8

 2020-2019 النظام المحاسبي الموحد المحاسبة/ بكالوريوس 9

  202-2020 المحاسبة الحكومية المحاسبة/ بكالوريوس 10

 2022- 2021 المحاسبة الحكومية المحاسبة/ بكالوريوس 11

 2020/2021 حاالت عملية في التدقيق المحاسبة / دبلوم عالي 12

 2020/2021 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المحاسبة / دبلوم عالي 13

 2021/2022 التدقيق الخارجي المحاسبة / دبلوم عالي 14

 2021/2022 نظم محاسبة الكترونية ماجستيرالمحاسبة /  15

 2021/2022 تحليل القوائم المالية المحاسبة / دبلوم عالي 16

 

 

ا: خ   عليها تلتي أشرفا (الماجستير سائلر ,طروحات الدكتوراها)امسا
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 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

1    

ا: س   فيها تلتي شاركالعلمية االندوات ولمؤتمرات اادسا

 نوع المشاركة  انعقادهامكان  السنــة العنوان ت
) بحث / بوستر 

 1 حضور(
 السنوي العلمي المؤتمر

واالقتصاد  اإلدارة لكلية السادس
 جامعة الموصل  

 باحث جامعة الموصل   2013

2 
المؤتمر العلمي العالمي االول 

لفاكتي القانون واالدارة /جامعة 
 2013 دهوك

 باحث 2013 جامعة دهوك 2013

3 
 المؤتمر العلمي الدولي الرابع

لكلية االدارة واالقتصاد جامعة 
 2012كربالء 

 باحث جامعة كربالء 2012

4 
 السنوي العلمي المؤتمر

واالقتصاد  اإلدارة لكلية الخامس
 2012جامعة الموصل 

 باحث جامعة الموصل   2012

5 
 الرابع السنوي العلمي المؤتمر

واالقتصاد جامعة  اإلدارة لكلية
 الموصل

 باحث جامعة الموصل   2011

6 
للمؤتمر العلمي الحادي عشر 

لكلية اإلدارة واالقتصاد /الجامعة 
 المستنصرية

 باحث الجامعة المستنصرية 2011

 

 ألخرىااألنشطة العلمية  :ابعًاس 

 خارج الكلية ل الكليةاحد
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 و تطوير التعلأجمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  يفامنا: املشروعات البحثية ث 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

نظام المحاسبة االقتصادية البيئية المتكامل  
(SEEA) ودوره في توفير متطلبات قياس  

 التنمية المستدامة في العراق

 / جلة االدارة واالقتصادم
كلية االدارة واالقتصاد 
 الجامعة المستنصرية

 /93العدد
2012 

2 

أهمية محاسبة التكاليف في الوحدات الحكومية 
 ودورها في رقابة أدائها

 / جلة االدارة واالقتصادم 
كلية االدارة واالقتصاد 
 الجامعة المستنصرية

 /92العدد
2012 

   3 

دية على وفق نالمحاسبة عن االعتمادات المست
 النظم المحاسبية العراقية دراسة مقارنة

مجلة تنمية الرافدين  / 
كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة 

 33مجلد  
 102العدد 

/2011 

4 

قانون اإلدارة المالية والدين العام وتأثيره في 
 المحاسبي الحكومي العراقيالنظام 

مجلة تنمية الرافدين  / 
كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة

 32مجلد 
 99العدد 

/2010 

5 
في الوحدات  فاعلية نظم المعلومات المحاسبية

 الحكومية

مجلة تكريت للعلوم االدارية 
كلية االدارة  /واالقتصادية
 جامعة تكريت   واالقتصاد 

العدد 
17/2010 

6 

إجراءات المحاسبة عن الموجودات الثابتة تقويم 
والمخزنية في الوحدات الحكومية دراسة في عينة 

 من الوحدات الحكومية في محافظة نينوى 

مجلة تنمية الرافدين  / 
كلية االدارة واالقتصاد 

 جامعة

 31مجلد 
 96العدد 

/2009 

7 

المحاسبة عن عمليات التوريق )التسنيد( وفق 
اإلسالمية والدولية ودورها في المعايير المحاسبية 

 نشوء األزمة المالية األخيرة

مجلة كلية بغداد مجلة 
  للعلوم االقتصادية

 20العدد   
/2009 

 

 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=231&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=231&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=231&uiLanguage=ar
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 هادات التقديرشوجلوائز ا ،تب الشكركاشرًا: ع 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو الشهادة التقديريةكتاب الشكر او  ت

1 

لدوره المتميز في تنظيم القيد االفتتاحي كناب شكر 

لمديرية ري نينوى وفق متطلبات الدليل المحاسبي 

 2000لحسابات الدولة لعام  

 2001 وزير المالية 

2 
تنفيد  العداده دراسة حول  متطلباتكناب شكر 

اإلجراءات المحاسبية الواردة في الدليل المحاسبي 

في مديريات وزارة  2000لحسابات الدولة لعام  

 الري  

 2001 وزير الري 

3 

اجراء امتحانات  لجهودة المتميزة  في كناب شكر

لطلبة   2013/2014الدور التكميلي للعام الدراسي 

كلية اإلدارة / جامعة الموصل النازحين في محافظة 

 دهوك

رئيس جامعة 

 الموصل

2015 

4 
إدارة قسم  لجهودة المتميزة  فيكناب شكر 

المحاسبة / كلية اإلدارة / جامعة الموصل  في موقع 

الجامعة البديل في  محافظة دهوك للعام الدراسي 

2015/2016 

رئيس جامعة 

 الموصل

2016 

5 
المتميزة في القيام بمهام مقرر  لجهودةكناب شكر 

اللجنة العلمية في تخصصات اإلدارة واالقتصاد 

   2015/2016جامعة الموصل للعام الدراسي 

رئيس جامعة 

 الموصل
2016 

 أو املرتمجة لكتب املؤلفةا :عشر يادح 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 تاــللغا اني عشر :ث 

 العربية .1

 الكردية .2

 االنكليزية .3
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 .CDيتم تسليم نسخة على مالحظة: 


