السيرة الذاتية
-

االسم :ايمان عبد المطلب حسن محمد المولى
محل وتاريخ الوالدة :موصل 1978/2/20
الشهادة:ماجستير
الكلية والجامعة المانحة للشهادة :كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة الموصل
االختصاص العام :قسم العلوم المالية والمصرفية
االختصاص الدقيق :اسواق مالية وسياسات نقدية
تاريخ منح شهادة البكلوريوس 2000/1999 :
تاريخ منح شهادة الماجستير2004/5/5:
مكان العمل الحالي:كلية الحدباء الجامعة
تاريخ التعيين في الكلية2005/11/27:
اللقب العلمي:مدرس مساعد
رقم الموبايل07701606229:
االيميلemanabd182@yahoo.com :

المهام االدارية :
 -1مقرر قسم العلوم المالية والمصرفية للفترة من  2006/9/1ولغاية 2009/12/20
 -2مقرر قسم المحاسبة من تاريخ  2018/9/1ولغاية االن.
 -3ممثل التعليم االلكتروني من تاريخ .2021-6-1

اللجان التي عمل بها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

لجنة امتحانية في قسم العلوم المالية والمصرفية لالعوام -2017 -2011-2010-2009-2008
.2018
لجنة امتحانية في قسم المحاسبة لالعوام -2018-2017 -2014-2013-2012-2011-2010
.2019
لجنة امتحانية في قسم االدارة لالعوام .2014-2013 -2011-2010
لجنةاالعالم في الكلية ممثل قسم العلوم المالية والمصرفية لعام .2009
لجنة علمية في قسم العلوم المالية والمصرفية للعام 2010
لجنة مشرفة على الطالبات ومتابعتهم وحل مشاكلهم لالعوام 2014-2013
لجنة اسعافات اولية.
لجنة نظام المقررات في وحدة قسم المحاسبة للعام الدراسي .2020/2019
اللجنة االمتحانية المركزية للعام الدراسي 2021-2020
المواد التي تم تدريسها:
اسواق مالية
رياضيات مالية
ادارة مالية
ادارة مؤسسات مالية
ادرة مصارف
محاسبة ضريبية
مصارف اسالمية
تطبيقات محاسبية بالحاسوب
برمجة

-10
-11
-12
-13
-14
-15

محاسبة مصادر طبيعية
محاسبة وحدات غير ربحية
طرق بحث
عمليات مصرفية
تمويل دولي
حقوق انسان والديمقراطية.

الدورات التدريبية:
-1
-2
-3

دورة الكفاءة باللغات االجنبية الحية في كلية االداب في جامعة الموصل بتاريخ
.2001/5/12
دورة الكفاءة في الحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية في جامعة الموصل للفترة – 7/2
.2009/7/25
دورة طرائق التدريس في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي للفترة من
 2009/8/31ولغاية .2009/9/8

البحوث المنشورة:
-1
-2
-3

-4
-5
-6

-7

(حوكمة الشركات أداة لتطوير أداء سوق األوراق المالية).بحث منشور في في المؤتمر العلمي
األول المقام في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة تكريت بعنوان "دور االمكانات الذاتية في تعزيز
التنمية الشاملة"للفترة من .2009/4/16-15
( مؤشرات قياس سيولة سوق األوراق المالية وأثرها في النمو االقتصادي).بحث منشور في مجلة
تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية.2011.
(سبل االرتقاء بالتمويل الجامعي كاداة في تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي في العراق مع
االشارة الى تجارب دولية) .بحث منشور في في المؤتمر العلمي الثاني الدولي/كلية المصطفى/
بغداد /الموسوم (تكامل النظام التربوي والتعليمي بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث
العلمي -المعوقات وافاق النجاح).2018/3/18-17
( مدى اعتماد االدوات الترويجية لجذب االستثمارات األجنبية في العراق) .بحث منشور في
المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت/الموسوم(االستثمار والتمويل في
محافظة صالح الدين افاق التطوير ومعوقات التنفيذ ) للمدة من 2018/3/9-28
(ا همية المعرفة المالية في اتخاذ قرارات االستثمار في اسواق االوراق المالية العربية) .بحث
منشور في مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية.2018 .
(الية تمويل مشاريع البنى التحتية بنظام  B.O.Tمع االشارة الى تجارب دولية مختارة) .بحث
منشور في المؤتمر الدولي الحادي عشر(العلمي الرابع عشر) الذي عقد تحت شعار (دور
الجامعات في انجاز البرنامج الحكومي  )2022-2018في كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة
كربالء للفترة من .2019/4/30-29
( سبل تمويل انظمة الري الحديثة ودورها في تحسين المنتجات الزراعية وزيادة مساحة
االراضي الزراعية الخضراء مع االشارة الى تجارب دولية مختارة) .بحث منشور في في وقائع
المؤتمر العلمي الدولي االول للمياه لمركز تنمية حوض اعالي الفرات بالتعاون مع كليتي الهندسة
والزراعة تحت شعار( ادارة المياة بين تحديات الواقع ومتطلبات التنمية المستدامة) للمدة -18
 2019/3/20االنبار -حديثة.

 -8حجم االستثمار في الطاقة المتجددة وانعكاسها على التنمية االقتصادية المستدامة مقارنة بين
الدول المتقدمة والنامية)  /بحث منشور في وقائع المؤتمر الدولي المغاربي االول لمستجدات
التنمية المستدامة  -اذار .2021
( -9العمالت المشفرة وعالقتها باالقتصاد الرقمي) .بحث منشور في مجلة رؤى اقتصادية – المجلد
 -11العدد / 1مجلة دولية /الجزائر.
( تجارب بعض ألدول في إستثمار ألوقف في ألتعليم ألجامعي (برنامج مقترح للجامعات
-10
ألعراقية) بحث مقبول للنشر /المجلة الجزائرية للدراسات المالية والمصرفية /مجلة دولية /
الجزائر.

المؤتمرات:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المشاركة في المؤتمر العلمي األول المقام في كلية اإلدارة واالقتصاد /جامعة تكريت بعنوان
"دور االمكانات الذاتية في تعزيز التنمية الشاملة"للفترة من .2009/4/16-15
المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت/الموسوم(االستثمار
والتمويل في محافظة صالح الدين افاق التطوير ومعوقات التنفيذ ) للمدة من .2018/3/9-28
المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني الدولي/كلية المصطفى /بغداد /الموسوم (تكامل النظام
التربوي والتعليمي بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي -المعوقات وافاق
النجاح).2018/3/18-17
المشاركة في وقائع المؤتمر العلمي الدولي االول للمياه لمركز تنمية حوض اعالي الفرات
بالتعاون مع كليتي الهندسة والزراعة تحت شعار( ادارة المياة بين تحديات الواقع ومتطلبات
التنمية المستدامة) للمدة  2019/3/20-18االنبار -حديثة.
ا لمشاركة باعمال المؤتمر الدولي الحادي عشر(العلمي الرابع عشر) الذي عقد تحت شعار (دور
الجامعات في انجاز البرنامج الحكومي  )2022-2018في كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة
كربالء للفترة من .2019/4/30-29
المشاركة باعمال المؤتمر الدولي المغاربي االول لمستجدات التنمية المستدامة والذي عقد خالل
الفترةمن  12الى  16اذار  -2021تونس.

الندوات:
-1
-2
-3

-4
-5

المشاركة في الندوة العلمية الثالثة لمصرف الموصل للتنمية واالستثمار المنعقدة بتاريخ -29
2011/3/30تحت عنوان (دور المصارف في نشوء االزمة المالية العالمية ألراهنة) بورقة عمل
بعنوان (عمل مصرفي أمن في اطار أالزمة المالية العالمية).
المشاركة في الندوة العلمية الثالثة لقسم التقنيات المالية والمصرفية في المعهد التقني \ نينوى
تحت عنوان(دور المصارف في رسم السياسة االقتصادية في العراق) بورقة عمل بعنوان
(المصارف االلكترونية متطلبات بنائها،فوائدها ومخاطرها).
(اهمية االفصاح عن راس المال الفكري في القوائم المالية )المشاركة في الندوة التي اقامها قسمي
المحاسبة وادارة االعمال في كلية الحدباء الجامعة تحت عنوان (االساليب الحديثة في المجال
النظري والتطبيقي للمحاسبة االدارية ومحاسبة التكاليف وكيفية استخدامها وتطويعهما في البيئة
العراقية) /4نيسان 2013/م.
المشاركة في الندوة العلمية الموسعة التي اقامتها كلية التربية االساسية بعنوان (الباحثون
المستقلون ام المشتركون الفعالون تحت مجهر االنجاز بالتعاون مع مركز نون للبحوث
والدراسات المتخصصة بتاريخ .2018/12/30
المشاركة في الندوة العلمية الثالثة الموسومة (االرث االثاري والحضاري لمدينة نينوى مصدرا
للباحثين والدارسين بتاريخ .2019/4/8

 -6المشاركة في الندوة الموسومة(التفكير النافذ هل واجب ام اختيار)بتاريخ 2020-4-28في كلية
الصيدلة جامعة كربالء.
 -7المشاركة في اعمال الندوة العلمية التي اقامها قسم العقيدة والفكر االسالمي في كلية العلوم
االسالمية والموسومة(البناء الفكري لطلبة العلوم االسالمية في ضوء التحديات المعاصرة بتاريخ
.2021-1-24
 -8المشاركة في الندوة االلكترونية الموسومة(نشر البحوث العلمية في المجالت المصنفة ضمن
قواعد البيانات العالمية سكوبس وكالريفيت بين الحقيقة والوهم)بتاريخ  2021-6-24في كلية
التربية للعلوم الصرافة ابن الهيثم – جامعة بغدادبالتعاون مع جمعية الكيميائيين االمريكية.

ورشات عمل :
( -1استثمار الوقف في تمويل التعليم الجامعي االهلي -تجارب دول مختارة)،ورشة عمل اقسام
المحاسبة  ،ادارة االعمال ،قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الحدباء الجامعة تحت
عنوان(تطوير التعليم الجامعي االهلي في محافظة نينوى لمواجهة التحديات الحالية) في المدة
/7ايار.2018/
 -2ورشة عمل بعنوان (حقوق الموظف الجامعي وواجباته في ظل قانون الخدمة الجامعية) في كلية
االثار  /جامعة الموصل بتاريخ .2019/1/17
 -3المشاركة في ورشة عمل الموسومة (الية تطبيق نظام المقررات في الجامعات العراقية) في كلية
االثار  /جامعة الموصل بتاريخ 2019/4/9
4-Has successfully completed a course in
First Aid
Which was held by T.Rlearning Centre For total of(4)Hours and in
Recognitionn Therefore is Awarded this Certifieate Issue date/April 2019
recommended renewal date April /2021.
 -4المشاركة في الورشة التدريبية الموسومة (البرنامج الحكومي) التي اقيمت في كلية الحدباء
الجامعة بالتعاون مع الجامعة التقنية الشمالية  /قسم الشؤون العلمية الموافق  17تشرين االول
.2019
 -5المشاركة في الورشة التدريبية الموسومة (نظام المقررات) التي اقيمت في كلية الحدباء الجامعة
بالتعاون مع الجامعة التقنية الشمالية  /قسم الشؤون العلمية الموافق  20تشرين االول .2019
 -6المشاركة في الورشة العلمية التي اقامها قسم الحديث وعلومه في كلية العلوم االسالمية في
الجامعة العراقية والموسومة (العراق خارج المؤشر العالمي للمعرفة)وبالتعاون مع مركز نون
للبحوث والدراسات المتخصصة بتاريخ 2021-1-23
 -7المشاركة في المحاضرة العلمية بعنوان(الرقابة الذاتية في الفكر االداري) بتاريخ 2021-1-25
– منصة الباحثين واالكاديميين -ايفاد والمؤسسة الدولية للتطوير االكاديمي في المملكة المتحدة.
 -8المشاركة في المحاضرة العلمية بعنوا ن(الفروض البحثية وكيفية معالجتها احصائيا) بتاريخ -2-3
 – 2021منصة الباحثين واالكاديميين -ايفاد والمؤسسة الدولية للتطوير االكاديمي في المملكة
المتحدة.
 -9المشاركة في المحاضرة العلمية بعنوان(كيف تكتب خطة البحث العلمي) بتاريخ – 2021-2-2
منصة الباحثين واالكاديميين -ايفاد والمؤسسة الدولية للتطوير االكاديمي في المملكة المتحدة.
المشاركة في ورشة عمل بعنوان (االرشاد في الفكر االسالمي االسس والمبادئ
-10
واالخالقيات) بتاريخ  1-7-2021في كلية طب االسنان – الجامعة العراقية.

كتب الشكر
 -1شكر وتقدير بتاريخ  17 / 4 / 2014للمشاركة في الندوة العلمية الثالثة لقسم المحاسبة في كلية
الحدباء الجامعة" مقترح لتطوير المناهج الدراسية في علم المحاسبة لمواءمة التغييرات في سوق
العمل"
 -2شكر وتقدير للمشاركة ببحث في مؤتمر جامعة تكريت /كلية اإلدارة واالقتصاد للفترة من28 -
.29 / 3 / 2018
 -3شكر وتقدير بتاريخ  7 / 5 / 2018للمشاركة في ورشة عمل أقسام المحاسبة واإلدارة والعلوم
المالية والمصرفية في كلية الحدباء الجامعة" تطوير التعليم الجامعي األهل ي في محافظة نينوى
لمواجهة التحديات الحالية"
 -4شكر وتقدير بتاريخ  13 / 6 / 2018من عميد كلية الحدباء الجامعة األستا ذ المساعد الدكتور
حسن صبحي العباس للجهود المبذولة في خدمة المسيرة التعليمية وإنجاح سير االمتحانات
النهائية.
 -5شكر وتقدير بتاريخ  2019 / 5 / 12من عميد كلية الحدباء الجامعة األستاذ المساعد الدكتور
حسن صبحي العباس للجهود المبذولة في تمثيل قسم المحاسبة في فعاليات اليوبيل الفضي للكلية.
باالضافة الى العديد من كتب شكر اخرى.

