السيزة الذاتيت

الدكتور احمد جواد حسن جواد الدهلكي
الجامعت المستنصزيت – كليت االدارة واالقتصاد
Mobile: +9647712255747
Email: ahmed_88as@yahoo.com

ملخض تعزيفي:
مىاليذ8811 :

االسم  :احمذ جىاد حسن جىاد الذهلكي

االختصاص الذقيق  :ادارة ماليت ومصزفيت

الشهاداث الذراسيت:




 :Ph.Dدكتىراٍ فلظفح فً ادارج االعوال  /ادارج هالٍح وهصزفٍح  /الجاهعح الوظتٌصزٌح  /كلٍح االدارج واالقتصاد
 : M.Scهاجظتٍز فً ادارج االعوال  /ادارج هالٍح وهصزفٍح  /الجاهعح الوظتٌصزٌح  /كلٍح االدارج واالقتصاد
 : B.Scتكالىرٌىص فً ادارج االعوال  /الجاهعح الوظتٌصزٌح  /كلٍح االدارج واالقتصاد

الجىائز والتكزيم األكاديمي :
كتب شكر
 5 كتب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 كتاب شكز وتقذٌز هي وسٌز التجارج
 2 كتاب شكز وتقذٌز هي رئٍض الجاهعح الوظتٌصزٌح
 5 كتاب شكز وتقذٌز هي عوٍذ كلٍح االدارج واالقتصاد  /الجاهعح الوظتٌصزٌح
 2 كتاب شكز وتقذٌز هي رئٍض جهاس االشزاف
الشهاداخ التقذٌزٌح
 شهادج تقذٌزٌح هي اللجٌح الوالٍح فً هجلض الٌىاب العزاقً

الخبزة األكاديميت والتذريس:



تذرٌظً فً الجاهعح الوظتٌصزٌح  /كلٍح االدارٌح واالقتصاد  /قظن العلىم الوالٍح والوصزفٍح (-2102الى االى).
هظؤول االدارج االلكتزوًٍح فً هكتة وسٌز التعلٍن العالً والثحج العلوً .)2102-2102( /

المقزراث الذراسيت التي تم تذريسها:
الذراساث العليا








الذراساث األوليت
ادارة الخطر والتامين  /المرحلة الثالثة  /قسم ادارة
االعمال
االسواق المالية  /المرحلة الرابعة  /قسم العلوم
المالية والمصرفية
الرياضيات المالية  /المرحلة الثانية  /قسم العلوم
المالية والمصرفية
االدارة المالية  /المرحلة الثالثة  /قسم ادارة
االعمال
االدارة المالية  /المرحلة الثانية  /قسم العلوم المالية
والمصرفية
تقييم قرارات االستثمار  /المرحلة الرابعة  /قسم
العلوم المالية والمصرفية
ادارة المصارف  /المرحلة الثالثة /قسم ادارة
االعمال

األنتساب المهني او الجمعياث:
لجاى
 عضى فً اللجاى االهتحاًٍح
 عضى فً لجٌح ضواى الجىدج
 عضى فً لجٌح تزًاهج االدارج االلكتزوًٍح فً وسارج التعلٍن العالً)2102(/
 عضى فً العذٌذ هي اللجاى فً وسارج التعلٍن العالً وكلٍح االدارج واالقتصاد  /الجاهعح الوظتٌصزٌح
االًتظاب للجوعٍاخ
 عضى فً ًقاتح الوعلوٍي العزاقٍٍي

المنشىراث العلميت



تحىث علوٍح منشورة ومقبولة للنشر عدد 4
هقاالخ هٌشىرج فً عذد هي الصحف العزاقٍح عذد 2

تطىيز المهاراث:






الوشاركح تثحج علوً فً الوؤتوز الذولً الثاًً والعلوً الثالج عشز لكلٍح االدارج واالقتصاد  /الجاهعح الوظتٌصزٌح (.)2102
الوشاركح فً دورج الذفاع الوذًً الوخصصح لالطتاتذج الجاهعٍٍي (.)2102
تٌظٍن ًذواخ فً الوجاالخ االقتصادٌح والظٍاطٍح واالجتواعٍح فً الوزكش الثقافً الثغذادي  /الوتٌثً.)2105-2102( /
الوشاركح فً الوؤتوز االول للتعاٌش تٍي الشثاب فً تغذاد /رئاطح الىسراء.)2105( /
الوشاركح فً العذٌذ هي الوؤتوزاخ العلوٍح فً هختلف الجاهعاخ العزاقٍح .)2102-2102( /

Curriculum Vitae

Ahmed Jawad Hassan
(PhD) Mustansiriya University – College of Administration and Economics
Mobile: +9647712255747
Email: ahmed_88ers@uomustansiriyah.edu.iq
ahmed_88as@yahoo.com
ahmed.88ers@gmail.com
PERSONAL SUMMARY:
Gender: male
Nationality: Iraqi
Place and date of birth: Baghdad / 1988
Marital status: Married Home address: Baghdad –Iraq
Languages: Arabic , English
EDUCATION:
- PA in Business Administration , College of Administration and Economics, Business Administration
Department, 2006-2010.
- MA degree in Business Administration (Financial Management) , College of Administration and
Economics, Business Administration Department, Al-Mustansiriya University, 2010-2012. Prof Assist
Dr.Haider Nima Alfuraijy as supervisor, the thesis is (Impact the Credit Rating of Soverign Debt on the
Exchange Rates - Comparative Analytical Study).
- PhD degree in Business Administration (Financial Management) , College of Administration and
Economics, Business Administration Department, Al-Mustansiriya University, 2013-2016. Prof Dr.Haider
Nima Alfuraijy as supervisor, the thesis is (Valuation of the Islamic Finacial Instruments Within Frameworke
of Risk and Return - An Applied Study).
ACADEMIC /TEACHING EXPERIENCE:
• Teaching in undergraduate:
• - Financial Management.
• - Bank Management.
• - Evaluation of investment decisions.
• - Financial Markets.
• - Risk Management and Insurance.
PUPLICATIONS:
- Factors influencing change in credit rating Sovereign debt Agency Moody's model / analytical research.
- Evaluation of Investment proportions in Islamic Financial Instruments.
- Evaluation of mudarabah Sukuk returns as One of the Islamic Financial Instruments / An Analytical
Research for Sample of Islamic banks listed in London Stock Exchange.

