نموذج السيرة الذاتية لعضو الهيئة التدريسية

المعلومات الشخصية
االس ـ ـ ــم

منير وحيد اسعد قاسم

الرتبة األكاديمية

استاذ مساعد

الجنسية

اردني

العنوان

عمان – جبل الحسين – شارع بيت لحم – عمارة رقم / 8
شقة رقم 2

بيانات االتصال
رقم الهاتف

0795636601 / 0796645522

البريد االلكتروني

Moneer.Qassim@iu.edu.jo

رابط Research gate

_https://www.researchgate.net/profile/Moneer
Qassim

رابط Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=jCx
e-kQAAAAJ&hl=ar

المؤهالت العلمية
الدرجة

التخصص

الجامعة

البلد

مدة الدراسة
من

سنة الحصول

دكتوراة

ادارة تمويل االعمال

الجامعة المستنصرية

1998

2001

العراق

ماجستير

العلوم المالية والمصرفية

االكاديمية العربية للعلوم

1994

1996

االردن

بكالوريس

تجارة واقتصاد

على الشهادة

المالية والمصرفية
الجامعة االردنية

1969

1974

االردن
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الخبرات التدريسية

مدة العمل

الوظيفة

الجامعة

المهام

 6سنوات

محاضر

كلية المجتمع العربي

تدريس المواد المتعلقة بالعلوم المالية

 17سنة

استاذ مساعد

جامعة العلوم التطبيقية

تدريس مواد علوم المالية والمصرفية

 6سنوات وما زال

استاذ مساعد

جامعة االسراء

تدريس المواد المتعلقة بالعلوم المالية

والمصرفية

والمصرفية
الخبرة العملية
مدة العمل

الوظيفة

المؤسسة

المهام

 4سنوات

رئيس قسم االبحاث

غرفة تجارة طرابلس – ليبيا

اعداد االبحاث االقتصادية

واالعالن
 11سنة

رئيس قسم االبحاث

غرفة تجارة عمان

االقتصادية

رئيس تحرير مجلة االقتصاد والتجارة التي
تصدرها الغرفة التجارية

الدورات التدريبية
عنوان الدورة

الجهة المنظمة

التاريخ

محاضر  /مشارك

اللغة

التحليل المالي المتقدم

(نفذت هذه الدورات لمجموعة

( ) 9 -4تشرين الثاني

محاضر

العربية

طالل أبو غزالة )الرياض -

2012

السعودية
دراسات الجدوى االقتصادية

(نفذت هذه الدورات لمجموعة
طالل أبو غزالة ) الرياض -

( 14 – 10
تشري2012

محاضر

العربية

السعودية
الدراسات االقتصادية للمياه

(نفذت هذه الدورات لمجموعة

( )25 – 20ايلول

طالل أبو غزالة ) اربيل –

2013

محاضر

العربية

العراق
التحليل المالي للمصارف

(نفذت هذه الدورات لمجموعة

(  )15 – 10حزيران

التجارية

طالل أبو غزالة ) صنعاء –

2012

محاضر

العربية

اليمن
معايير المحاسبة االسالمية

معهد الدراسات المصرفية –
البنك المركزي الليبي –

(  – 15ايلول – 14

محاضر

العربية

تشرين االول ) 2013

طرابلس ليبيا
اساسيات العمل المصرفي

معهد الدراسات المصرفية –

(  ) 5 – 1تشرين

االسالمي

طرابلس

الثاني 2013

ادوات االستثمار في المصارف

معهد الدراسات المصرفية –

(  ) 20 – 15تشرين

االسالمية

طرابلس  -ليبيا

الثاني 2013

محاضر
محاضر

العربية
العربية
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تحليل ميزانيات المصارف

معهد الدراسات المصرفية –

االسالمية

طرابلس  -ليبيا

(  ) 17 – 5كانون

العربية

محاضر

االول 2013

المنشورات
الدورية (المجلة)

العنوان

ISSN

العدد

السنة

ال يوجد

المؤتمرات
المؤتمر

موضوع المؤتمر

المكان

التاريخ

ال يوجد

االهتمامات البحثية
 .1الهندسة المالية
 .2المصارف االسالمية

عضوية الجمعيات العلمية والمهنية
اللغات
 .1اللغة العربية ممتاز
 .2اللغة االنجليزية جيد جدا

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
اسم الطالب

عنوان الرسالة

ال يوجد

الجوائز
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العدد

