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ى0791ىجمكوروةىالعراقى/التولدى:ى
جامعةىكربالءى/ىكلوةىاالدارةىواالقتصادى/ىالمجمعىالجامعيىالجدودى/ىفروحةى/ىطروقىىالعنوان:
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ى
 الشهادات :

األول عمى (/ 85.69/ املعدل ) 1997ماجستري علوم يف إدارة األعمال / كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد /  .1
 الدفعة بالسنة التحضيرية / امتياز وتعضيد النشر لمرسالة

ىدرادةىتطبوقوةىفيىدوقىبغدادىلألوراقىالمالوةى–رنوانىالردالة:ىاختبارىكفاءةىالدوقىالمالوةى

األول عمى (/ 89.82/ املعدل ) 2006دكتوراه فلسفة يف إدارة األعمال/ كلية اإلدارة واالقتصاد / جامعة بغداد /  .2
  الدفعة بالكورسات التحضيرية / تقدير األطروحة امتياز

درادتةىىى–ة:ىادتتخدامىخوتاراتىمدتتقبلواتىالدتلعىلتحتووطىالمختاطرةىالدتعروةىللتنفطىالختامىىىىىىىىىىرنوانىاألطروح
ىتطبوقوةىلتحووطىالمخاطرةىالدعروةىللخامىالعراقي

ى
 إدارةىمالوةى–إدارةىأرمالىالتخصص العلمي العام والذقيق : 

 
ىادتاذىاللقب العلمي : 

 
 اخلربات العملية :

ىآ.ىالخبرةىالخارجوة:
لغاية عام   1997البيضاء/ ليبيا / من العام    –. قسم العلوم المالية واإلدارية / المعهد العالي للمهن الشاملة  1

2000 
 . اإلشراف والمناقشة وتقييم العديد من البحوث لألساتذة والطلبة2

 . تدريس العديد من المواد في التخصصين العام والدقيق3
ىب.ىالخبرةىالداخلوة:

 دارة واالقتصاد / جامعة كربالء.سم العلوم المالية والمصرفية / كلية اإل. أستاذ / ق1
 .للعلوم االدارية في العراق. مدير تحرير المجلة العراقية للعلوم االدارية، المجلة العلمية المحكمة  2
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الدكتوراه  االسواق المالية لطلبة  ادارة المصارف و إدارة المحافظ االستثمارية و االدارة المالية و   ادو . تدريس م3
 .والمحاسبة  العلوم المالية والمصرفيةو  ادارة االعمال  ماقسأالماجستير بو 
 الماجستير  الدكتوراه و بحوث طلبة  ومناقشة  .اإلشراف على  4

 . تدريس العديد من المواد في التخصصين العام والدقيق5
ى في مجال التخصص ا"حثب 25 . نشر  6
 متخصصةالعلمية  المؤتمرات  ال العديد منفي  . المشاركة  7
 .اإلشراف والمناقشة وتقييم العديد من البحوث لألساتذة والطلبة8

 . رئيس وعضو في العديد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة داخل وخارج الجامعة.9
     ىالمذاركةىبدوراتىوحلقاتىنقاذوةىفيىحقلىاالختصاصىبكلىمنىالمملكةىالمتحدةىوالصون.ج.ى

 
 
 

(Curriculum Vitae) 
 

Personal Information:  

Full Name: Maithem Rabee Hadi 

 Birth Date: IRAQ- 1970 

Scientific Degree: Professor 

Place of Work: Karbala University – College of Administration & Economics – 

Financial & Banking Sciences department 

Contact: maithamhadi@gmail.com /  +9647723976561 

 

Educational Information: 

1. MSC in business administration from Baghdad University, College of 

Administration & Economics, 1997, General average: 85.69%, Rank: 

First, Title of thesis: The test of financial market efficiency: An applied 

study in Baghdad Stock Exchange. 

2. PhD. in business administration from Baghdad University, College of 

Administration & Economics, 2006, General average: 89.82%, Rank: 

First, Title of dissertation: Using commodity futures options to hedge the 

price risk of crude oil. 

Practical Experiences: 
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1. Lecturer: Business administration department - Karbala University – 

College of Administration & Economics (2006-2009).   

2. Assistant professor: Head of accounting department - Karbala University 

– College of Administration & Economics (2009-2014).  

3. Professor in financial management (2014 – up to now). 

4. Editor of the Iraqi Journal of Administrative Sciences, a scientific 

administrative journal of the state.  

5. Teaching materials of portfolio management, banking management, 

financial management, and financial markets. 

6. Discussion and supervision of the doctorate & master students' 

researches. 

7. (25) Published papers in the area of specialization. 

8. Participating in many specialized scientific conferences.  
 


