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Personal Information
Name
Nationality

SAMI HAMEED Suleiman
DARWESH
Iraqi

Birth date

1/1/1989

adress

Ninava/Alandalus

Marital Status

Single

I. D. No.

00827569

سامي حميد سليمان درويش

االسم الرباعي

عراقي
1191/1/1

الجنسية
تاريخ الميالد

 حي األندلس/نينوى
أعزب
66572800
السنة

السكن
الحالة االجتماعية
بطاقة األحوال

Education

Major

Year

التخصص

التخصص الدقيق

المؤهالت العلمية

Bachelor

Accounting

2010

محاسبة

محاسبة مالية وتدقيق

0212

بكالوريوس محاسبة

Master

Accounting

2017

محاسبة

محاسبة مالية وتدقيق

0212

ماجستير محاسبة

Title of bachelor's degree

عنوان بحث البكالوريوس

Accounting disclosure and its impact
on the financial crisis

اإلفصاح المحاسبي وأثره على األزمة المالية

Title of Master's Thesis

عنوان بحث الماجستير

The Role of Accounting To Assess The
Performance of the Hotel Institutions using
Balanced Scorecard
Applied study on Nineveh International
Experience

الدور المحاسبي لتقييم أداء المنشآت الفندقية باستخدام

-

-

Teaching at Al-Hadba University , and a
book of thank and appreciation from her
Participated idn a workshop entitled
(Development of university education in
the province of Nineveh to meet the
current challenges)

Materials taught at Hadba college
-

-

Ministrative Accounting/fourth stage
Unified Accounting system/ Third stage
Accounting in non- profit/ second stage
Accounting principles/ First stage

skills
-

Work well on the computer (Excel
program) To modify and program
accounting software

بطاقة األداء المتوازن

دراسة تطبيقية على فندق نينوى الدولي
الخبرات العملية

 التدريس في كلية الحدباء الجامعة وحاصل على
.كتاب شكر وتقدير من قبلها

 المشاركة في و رشة عمل بعنوان (تطوير التعليم
الجامعي األهلي في محافظة نينوى لمواجهة

.)التحديات الحالية

المواد التي تم تدريسها في كلية الحدباء

 مرحلة رابعة/ محاسبة ادارية
. مرحلة ثالثة/ نظام محاسبي موحد
 مرحلة ثانية/ المحاسبة غير الهادفة للربح
 مرحلة اولى/ مبادئ محاسبة

-

المهارات
إجادة العمل على الحاسبة االلكترونية (برنامج اكسل) لتعديل

.وبرمجة البرامج المحاسبية

أشخاص يمكن االتصال بهم

Others person to connect
Name
Fayha A. Yahya
Workplace

Tel.
Email
Name
Ziyad hashem
Workplace

Tel.

The scientific title

اللقب العلمي

Prof

أستاذ

University of Al Mosul

جامعة الموصل

07701608257

22221629072

Fayhaabd@yahoo.com
The scientific title

اللقب العلمي

prof

أستاذ

University of Al Mosul

07701685771

اإلسـم
 فيحاء عبدالخالق يحيى.د.أ

جهة االنتساب

الهاتـف
البريد األلكتروني
اإلسـم
زياد هاشم السقا.د.أ

جامعة الموصل

جهة االنتساب

22221697221

الهاتـف

البريد االلكتروني
drzyadh@yahoo.com
Email
معلومات للتواصل
Contact Information
البريد االلكتروني
Sahameed1989@gmail.com
Email
27777277770  أو27722220770
الهاتف
Special Tel.
العنوان
Addressِ
Mousl/ alandalus  حي االندلس/موصل

