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 الشهادة التي تم الحصول عليها: ماجستير في إدارة األعمال
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 15/2/2012تاريخ الحصول على الشهادة: 

 11/4/2006تاريخ التعيين: 

 اللقب العلمي: استاذ مساعد 

 التخصص العام: ادارة اعمال

 التخصص الدقيق : ادارة مالية

دراسة  -" تراتيجية االدارة النشطة وتقييمها بناء محفظة االسهم العادية باستخدام اس " -عنوان رسالة الماجستير: 

 في السوق العراق لألسواق المالية تطبيقية

 -المنشورة:  بحوثال

دراسة مقارنه لعينة من المصارف التجارية بين اقليم كوردستان -تأثير بعض العوامل الداخلية على ربحية المصارف  -

 .2019الجامعة / مجلة  كلية التراث  2016-2010العراق للفترة من  ومحافظات جنوب

دراسة تحليلية في عينة من فروع مصرفي الرشيد و  –الحوكمة االلكترونية ودورها في تحسين جودة الخدمة  -

 2019ايران.–الرافدين في مدينة الديوانية ,منشور في مؤتمر الدولي السابع لمنتدى السالم الدولي للثقافة و العلوم 
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–تأثير القيمة المضافة لرأس المال الفكري على متغيرات االداء المالي منشور في مؤتمر العلمي السنوي الرابع -

 2020كوردستان العراق. -جامعة كويا

عينة من الشركات الصناعية المدرجة في البورصة  -دراسة تطبيقية  -هيكل رأس المال وأثره على قرارات التمويل  -

 .2014 ( نشر في مجلة القادسية اإلدارية وعلوم االقتصادية2011-2006العراقية )

المدرجة في سوق  المصارفدراسة تطبيق عينة من  -األداء -رأس المال الفكري وأثره على القيمة السوقية والمالية  -

 .2014العلوم االدارية  ( منشور في المجلة العراقية2013-2008العراق لالوراق المالية )

راسة د -أدوات التحليل المالي  من دام بعضوالقيمة السوقية لألسهم باستخ توزيعات االرباحالعالقة بين  اختبار اثر -

( منشور في مجلة المثنى اإلدارية و 2014-2010تبادل ) عينة من الشركات المدرجة في البورصة العراقيةل ةيتطبيق

 .2015,العلوم االقتصادية

–,منشور في مؤتمر العلمي الثاني لكلية االدارة واالقتصاد  الشاملة كاتجاه تنافسي في المنظمات المعاصرةادارة الجودة -

 .2011جامعة القادسية ,

دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المدرجة في  - الساكنةباستخدام إستراتيجية اإلدارة  االسهم الكفؤةبناء محفظة  -

جامعة القادسية –مؤتمر العلمي الثالث لكلية االدارة واالقتصاد  (2013-2005سوق العراق لألوراق المالية للفترة )

,2012. 

-2011للفترة ) تأثير األداء البيئي على األداء المالي في عينة من الشركات الصناعية المدرجة في البورصة العراقية -

2015) 

عينة من الشركات المدرجة في السوق ل تطبيقية دراسة  - ر تكلفة الوكالة على القيمة االقتصادية المضافة للشركةتأثي -

 .2018جامعة كربالء –/ مجلة االدارة واالقتصاد  2013-2016وراق المالية من لال العراق

مجلة  /المصرية  من المصارفعينية في دراسة تحليلية  - ماليفي بعض مؤشرات األداء ال اندماج المصرف  تأثير -

 .2019. 2,الجزء 54الكلية االسالمية الجامعة ,العدد 

دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المدرجة -االستثمار في تكنلوجيا المعلومات واثره على القيمة السوقية واالداء المالي -

 .2018( مجلة كلية الكوت الجامعة 2012-2017للوراق المالية للفترة من ) في سوق العراق

للفترة  المصارف االهليةدراسة تطبيقية لعينة من  االستثمار في رأس المال البشري وأثره على األداء المالي - 

 .2019وقائع مؤتمر الدولي الثاني لكلية النسور الجامعة (.2013-2017)

دراسة  - االسهمضافية لمحفظة اإلعوائد على ال Fransو  Famaج خماسي المعدل لكل من تأثير استخدام نموذ -

مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراسات  /.2017إلى  2009المالية للفترة من  لالوراق في السوق العراق تطبيقية

 .2019. 1العدد  11االقتصادية و االدارية و المالية .المجلد 

البيئي على االداء المالي دراسة تطبيقية في عينة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق لألوراق تأثير االداء -

 .2018( مجلة القادسية للعلوم االدارية ,2011-2015المالية للمدة )



-Hind Dheyaa Abdulrasool and Rafidah Binti Othman, A Review and Bibliometric 

Analysis of Global Research Trends on the Behavioural Finance using Scopus Databases, 

International Journal of Management, 11(10), 2020, pp 932-942. 

- Abdulrasool, H. D., & Othman, R. (2022). Analysing Global Research on Stock Market 

Anomalies: A Behavioural Finance Perspective. International Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences. 12(6), 1891 – 1913. 

 -المواد التي تم تدريسها: 

 .2013-2012سم المحاسبة للعام الدراسي ق -الرياضيات المالية  -

 2014-2013عام  -قسم ادارة االعمال  -قسم الموارد البشرية  -

 2015-2014العام الدراسي -قسم ادارة االعمال -االلكترونيةالتجارة -

 2018-2017/  2017-2016/  2016-2015عام -قسم إدارة األعمال لألكاديميين  -قسم البنوك  -

 كتابا 14 -عدد كتب الشكر والتقدير:  -

 لجنة 25 -عدد اللجان:  -

 ورشة. 80 -ورشات العمل: -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SKILLS 

LANGUES 

HOBBIES 

ARABE 
ENGLISH 

BAGHDAD, IRAQ 

+964-722408363 

henddea@gmail.com 
dahind@graduate.utm.my 

 

WORD 

EXCEL 

POWERPOINT 

Materials taught:  
1-Financial Mathematics - Accounting Section for the academic year 2012-

2013  

2-Human Resources Department - Business Administration Department for 
the year 2013-2014  

3-Electronic Commerce - Department of Business Administration for the 

academic year 2014-2015  

4-Department of Banks - Business Administration Section for the academic 
year 2015-2016 / 2016-2017/2017-2018 
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  Professional finance lecture with +15 years of experience in digital 
finance. finance experience. Experience in lecture many on classes in 
universities. phd. in finance management 
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achivements  

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=m

hwdc1QAAAAJ 

 

2002 
2009 

the first step for work 
graduate on B.A. in management at 2002 and get the first 
level on the university after that get work in alsfaa company 
as H.R for the period of 2002-2006, then could get work in a 
university as co-supervisor for the period of 2006-2009. 

2009 
2012 

the second step 
graduate on master in finance management especially 
portfolio management  

2012 
2019 

2019 
2021 

the three step  
giving lectures to undergraduate and graduate students. 

 

the fourth step 
PhD student in utm on Malaysia university 
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