






 

ي مجلس جامعة كربالءم -  9
ن
ن ف  مثل هيئة التدريسيي 

9- Faculty representative body of the Council of the University of Karbala  

 
8- Associate Dean for Administrative Affairs Faculty of Administration and Economy \ 

Karbala University 

ي جامعة كربالء  الجودة ضمان مجلس عضو -  10
ن
 ف

10- Board member of the Quality Assurance  

ي مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية المقدسة  – 11
ن
 مستشار ف

ي لالعتماد االكاديمي لكليات االدارة واالقتصاد -12
 عضو المجلس الوطنن

 عميد كلية االدارة واالقتصاد / جامعة وارث االنبياء  -13

 جامعة وارث االنبياء مساعد رئيس جامعة وارث االنبياء للشؤون العلمية /  -14

ي  )استاذ 
ن
 (7201/ 1 /5 تاري    خ الحصول عليه ف

ي   604بموجب االمر االداري )
ن
 (28/6/1993ف

ي  725بموجب االمر الجامعي )
ن
 (12/4/2005ف

ي  1022بموجب االمر الجامعي )
ن
 (28/12/2008ف

ن اليات التنفيذ والرقابة  -12  تقنية المعلومات ونظام التحويالت المالية بي 

ة  - 6 ي المانيا االتحادية للفتر
 
ي العلوم االقتصادية ف

 
  2017/  8/  29 -  13دورة ف



 

ي اتخاذ القرار المالي / الواليات المتحدة حالة دراسية  -14
 
ي ف

 اثر التحليل الفن 

ي بناء المحفظة االستثمارية  -15
 
ات سعر الفائدة والسيولة ف  اثر تغتر

ي عىل التضخم المتوقع وانعكاساته عىل النمو االقتصادي  -16
ات سعر الفائدة الحقيقر  اثر تغتر

ي مجموعة اقتصاديات بركس  النتائج االقتصادية للدين -17
 
 الحكومي ف

ي تحقيق االستقرار المالي  -18
 
 دور السياسة النقدية ف

ي المصارف االسالمية  -19
 
ي ف

 
 اثر مخاطر االئتمان المرصف

ي  -20
 
ي تقويم االداء المالي المرصف

 
 قياس اثر كفاية رأس المال ف

 أس المال الفكري قياس وتحليل جودة البحث العلمي وانعكاساته عىل تطوير ر  -21

ا ت تداول سوق االوراق المالية  -22 ي مؤشر
 
 قياس انعكاسات السياسة النقدية ف

 بناء المحفظة الكفؤة  باستخدام مدخل تعادل المخاطرة  -23

 

ي درسها السادسلقسم ا
 : المواد النر

 الرابعة استاذ مادة تقييم القرارات االستثمارية / قسم العلوم المالية والمرصفية / المرحلة.1

 استاذ مادة المالية العامة / قسم االقتصاد / المرحلة الثالثة.2

 استاذ مادة مبادئ االقتصاد / قسم االقتصاد / المرحلة االول.3

 استاذ  مادة العمليات المالية والمرصفية / قسم العلوم المالية والمرصفية / ماجستتر .4

 لعلوم المالية والمرصفية / ماجستتر استاذ مادة نظم المعلومات المالية والمرصفية / قسم ا.5

 استاذ مادة السياسات النقدية والمالية / قسم العلوم المالية والمرصفية / ماجستتر .6

 استاذ مادة السياسات النقدية والمالية / قسم العلوم المالية والمرصفية / دكتوراه.7

 





 

   كربالء ومحافظة كربالء جامعة داخل والمالية واالقتصادية العلمية الخطط من العديد اعداد في المشاركة -  6

 المقدسة

    6- Participating in the preparation of many of the scientific, economic and financial     

         plans within the University of Karbala and the holy city of Karbala    

ي اعداد خطة التنمية المكانية لمحافظة كربالء المقدسة بالتعاون مع دائرة تخطيط كربالء  – 7
 
 المساهمة ف

7-Contribute to the preparation of spatial development plan of the province of 

Karbala in cooperation with the planning department of Karbala 

لمؤتمرات والندوات القسم السابع : ا

 العلمية


