
 

 السيرة الذاتية
 

 مروة عبد الستار جبار غياض السعدي -االسم الرباعي واللقب :

 30/7/1987  -:تاريخ التولد 

 ل طعمةعالية عبد الحسين امين آ  -:اسم االم

 -رقم الدار -الزقاق   الجمعية   -: المحلة  كربالء  -:محافظة السكن 

  marwa.alsadi@alsafwa.edu.iq -البريد االلكتروني :

 07706025084  -رقم الهاتف :

 دكتوراه  -:الشهادة  مدرس دكتور  - :اللقب العلمي

 ادارة مالية  -:االختصاص الدقيق علوم مالية ومصرفية    -: االختصاص العام

 العراق -:الدولة المانحة ألخر شهادة

 4/8/2021تاريخ الحصول على اخر شهادة 

 جامعة كربالء -:اسم الجامعة المانحة لشهادة البكالوريوس 

 جامعة كربالء -:اسم الجامعة المانحة لشهادة الماجستير 

 جامعة كربالء -:اسم الجامعة المانحة لشهادة الدكتوراه 

.نظم 5.مراسالت تجارية 4.رقابة 3.إدارة مالية 2قراءات إدارية .1 -:المواد التي قام بتدريسها 

. محاسبة باللغة Excess  ( word, Excel, 8.حاسبات )7.إدارة مصارف 6تكنلوجيا المعلومات 

ادارة  13.مشروع بحث. 12.محاسبة متوسطة 11.مبادئ محاسبة 10.مبادئ إدارة 9االنكليزية 

 ادارة المشتقات المالية . 15ادارة محفظة استثمارية  14مخاطر. 

 كلية الصفوة الجامعة .ماكن التي عمل فيها من والى اال

 مقررة قسم ادارة االعمال . -:المناصب االدارية التي شغلها 

  -:البحوث التي قام بنشرها 

 أثر تطبيق استراتيجيات العقود المستقبلية للتحّوط من مخاطرة تقلبات أسعار األسهم -1

 .)دراسة لعينة من قطاع الخدمات في سوق العراق لألوراق الماليّة(



حل منظومة المعادالت االنية كأسلوب تبسيطي لنموذج ماركويتز لبناء محفظة االسهم المثلى بظل  -2

 المالية (. لألوراقتحليلية في سوق العراق )دراسة  السماح بالبيع القصير

القصير ظة االسهم المثلى عبر حل منظومة المعادالت االنية بظل عدم السماح بالبيع بناء محف-3

 (دراسة تحليلية في سوق العراق لألوراق المالية)

  -:المشاركة في المناقشات العلمية ماجستير/ دكتوراه

 -اخرى :اي امور 

 .(3( رئيس جامعة )3وزير )  (9عميد )حاصلة على كتب شكر من 

 طرائق التدريس من كلية التربية / جامعة كربالء.دورة في تدريبية الدورات ال

 من جامعة كربالء. 2010دورة في الحاسبات عام 

 .2019دورة في الحاسبات من كلية الصفوة الجامعة عام 

 -اللجان :

و  2014-2013لألعوام عضو اللجان االمتحانية في قسم ادارة االعمال /كلية الصفوة الجامعة  -1

 .2022-2021و 2015-2016

 .2019-2018-2017عضو لجنة الرصانة العلمية لالعوام -2

 .2019-2018و2018-2017عضو لجنة االشراف التربوي لألعوام -3

 .2022-2021و 2019-2018عضو لجنة المقاصة العلمية لعام -4

 .2019-2018عضو لجنة السمنارات لعام -5

 .2019-2018استمارات التدريب الصيفي لعام  عضو لجنة تقييم-6

 .2022-2021عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج  -7

 التربية .كلية  –من جامعة كربالء  حاصلة على اختبار صالحية التدريس

 .2019-2018من كلية الصفوة الجامعة لعام  بداعلإل ينحاصلة على وسام

 (2مشاركة في دورات تدريبية بصفة محاضر عدد )

 (2محاضر في ورش علمية عدد )

 (75عدد ) شهادات مشاركة في المؤتمرات والندوات والورش العلميةحاصلة على 

                                                                                                                                                                             

 عـــــــــلتوقيا


