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   )السيرة الذاتية( 

 

 االسم: حيدر ناصر حسين علي المؤذن 

 1964سنة  –محافظة النجف االشرف   /الوالدة: جمهورية العراق   -

 الحالة الزوجية: متزوج  -

ومن    1986  -1985النجف للعام الدراسي    في   حاصل على شهادة الدبلوم الفني من المعهد    -

 االوائل فيه . 

 صالح الدين  -الدور /في المعهد الفني  1989 -1988تم انتدابي في سنة  -

 1991تم صدور امر التعيين في نفس المعهد سنة  -

لم استطع تكملة  الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس وذلك لكوني من ذوي الشهداء     

 التهامه باالنتماء الى حزب الدعوه لحين سقوط النظام .   1980م سنة كون اخي اعد 

قسم    /كلية االدارة واالقتصاد    /ومن جامعة الكوفة    ( البكالوريوس)حاصل على شهادة   ❖

 .  2006 -2005ادارة االعمال للعام الدراسي 

قسم ادارة  /كلية االدارة واالقتصاد  /حاصل على شهادة )الماجستير( من جامعة الكوفة  ❖

المالي   باألداء  وعالقتها  العمليات  هندسة  اعادة   ( بعنوان  الرسالة  وكانت    –االعمال 

 2015 -2014دراسة تحليلية في الشركة العامة للسمنت الجنوبية(. للعام الدراسي 

  /كلية االدارة واالقتصاد    /ه ( من الجامعة المستنصرية  حاصل على شهادة )الدكتورا ❖

قسم ادارة االعمال وكانت االطروحة بعنوان )بناء محفظة العمالت االفتراضية الكفوءة  

وفقا لالمر    2020  -2019دراسة تحليلية( . للعام الدراسي    –باستخدام البرمجة الخطية  

 .  2020-5-19الجامعي الصادر من الجامعة المستنصرية بتاريخ 

 كوفة .  –التقنية االدارية كلية ال /حاليا تدريسي في جامعة الفرات االوسط التقنية  ❖

 البحوث المنشورة: 

 ( . GARCH-Mبناء محفظة العمالت االفتراضية المثلى باستخدام ) -1

 تحليل محفظة العمالت االفتراضية في اطار العائد والمخاطرة .  -2
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 -المؤتمرات العلمية :

جامعة الفرات االوسط    /المؤتمر العلمي الرابع المقام في الكلية التقنية الهندسية   -1

 .  2019 / 5 /1 -4 / 29التقنية للمدة من 

اربيل وتحت شعار ) التنمية    –المؤتمر العلمي الدولي الرابع في جامعة كوية   -2

 .  10/2020 / 29-28المستدامة خرطة الطريق لمستقبل العراق ( للمدة من 

والجامعة  النجف  التقني  المعهد  تشكيل  في جامعتي وضمن  بمهام عدة  ,    كلفت 

 -وهي كالتالي:

 معاون العميد لشؤون الطلبة.  ❖

 رئيس قسم السياحة .  ❖

 مقرر قسم السياحة .  ❖

 مدير الشعبة القانونية .  ❖

 مدير الشعبة المالية .  ❖

 مدير قسم االعالم والعالقات العامة بمقر الجامعة .  ❖

 


