
  Curriculum Vitaeالسيرة الذاتية / 

 : البيانات الشخصية

 االسم : ايمان شيحان عباس حسين المشهداني

 1/7/1691تاريخ الميالد : 
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 87018078870موبايل :

E-mail :imanshihan6564@gmail.com  

 

   : المؤهالت العلمية

 اعدادية تجارة كربالءاسم االعدادية : 

 1600-1607سنة التخرج : 

 

 : جامعة كربالء اسم الجامعة

 اسم الشهادة : بكالوريوس

  : ادارة أعمال التخصص

 7036المعدل : 

 7887-7881:  سنة التخرج

 

 د العالي للدراسات المحاسبية والماليةاسم الجامعة : جامعة بغداد / المعه

 أسم الشهادة : ماجستير

 التخصص العام : علوم مالية ومصرفية

 لتخصص الدقيق : مصارفا

 7936المعدل : 

  7886-7880سنة التخرج : 

 

 :الوظائف التي شغلتها 

 1660-1600منشأة الفاو العامة : للفترة من 

 نوع الوظيفة : م . محاسب

  7812-7880للفترة من  : ربالء /كلية التربية جامعة ك



 7886-7880مدقق أقدم للفترة من  –نوع الوظيفة : مدقق 

 7817-7886مدرس مساعد : للفترة من 

-1/0/7886مديرة الدراسات العليا وامينة سر مجلس كلية التربية للفترة من 

70/18/7818 

 ولحد اآلن -7812جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد للفترة من 

 7817مدرس : 

 

 كتب منشورة :

رسالة الماجستير نشرت بعنوان )) الحوكمة المؤسسية واألداء المالي  -1
 االستراتيجي للمصارف ((

 

 كتب مترجمة :

 )) تسونامي العقارات التجارية ، دليل البقاء على الحياة ((  -1

 

 البحوث المنشورة :

التوافق بين معايير المحاسبة الدولية والنظام المحاسبي المالي في المصارف  -1
دراسة تطبيقية على عينة من المصارف  –االسالمية وأثره في تطويرها 
 االسالمية في محافظة كربالء .

  -دور الصيرفة االلكترونية في تنشيط واتساع عمليات غسيل األموال  -7
يئة المصارف العراقية الحكومية واألهلية دراسة استطالعية على عينة في ب

 في محافظة كربالء .

 

 : ولم تنشر بعد البحوث المنجزة

1-Fair value and its impact on the behavior of the 
investment of tourism companies with a decision maker 

 حصلت على قبول نشر بمجلة ضمن مستوعب سكوبس

 

 :بحوث قيد االنجاز

 التسويق السياحي ودوره في ابتكار الخدمات المصرفية الجديدة -1



 الصيرفة المستدامة وأثرها على المؤسسات المالية -7

 االندماج المصرفي واثره على الميزة التنافسية -0

 االستثمار األجنبي المباشر ودوره في تنشيط عمل القطاع المصرفي -1

 

 : التي كنت محاضرة فيها الدورات العلمية

 الدورة : ) تنمية المهارات االدارية والمحاسبية (اسم 

 10/7/7816-7للفترة من  جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد

 

 : التي كنت من ضمن المحاضرين فيها  الندوات العلمية وورشات العمل

 جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد

 71/7/7816( ) ظاهرة الطالق المبكر بين األزواج الجدد  -1

 17/1/7816 ) مفهوم الحرية في القرآن ( -7

 

 مشاركات عديدة في مؤتمرات وندوات حوارية 


