السرية الذاتية والعلمية

االسم
تارٌخ المٌالد
الحالة الزوجٌة
الجنسٌة
اللقب العلمً وتارٌخ الحصول علٌه
عدد سنوات الخدمة
عنوان البرٌد االلكترونً
الشهادة
البكالورٌوس
الماجستٌر
الدكتوراه

المعلومات الشخصية
أنوار سعٌد إبراهٌم
الموصل
محل الوالدة
9959/9/4
3
عدد االوالد
متزوجة
عراقٌة
مدرس مساعد و تارٌخه 0292/6/4
04سنة
anwar.saed59@Gmail.com

التخصص
اقتصاد عام
تنمٌة اقتصادٌة
.....

الدراسات االولٌة
النشاطات العلمٌة
اإلشراف على طلبة الماجستٌر
اإلشراف على طلبة الدكتوراه
مناقشات الرسائل الجامعٌة
المجالت
المحلٌة

الشهادات
سنة الحصول علٌها
9990
0229
.....

الجامعة
الموصل
الموصل
.....

البيانات العلمية
الدراسات العلٌا
ال ٌوجد
ال ٌوجد
ال ٌوجد
ال ٌوجد
 -9البحث المستل بعنوان"العالقة السببٌة بٌن رأس المال األجنبً واالستثمار
المحلً فً عٌنة مختارة من الدول األسٌوٌة للفترة ( .)0229-9992منشور
فً دورٌة تنمٌة الرافدٌن قً كلٌتنا  ،العدد923المجلد 33لسنة.0299

 -0البحث المنفرد بعنوان ((العالقت السببيت بيه رأس المال البشري و
(
الىمى االقتصادي للعراق وعدد مه دول الجىار العربي للفترة
 . )0101-0791مىشىر في مجلت جامعت االوبار للعلىم االقتصاديت
واالداريت  ،السىت  0105العدد  04والمجلد . 9
البحوث المنشورة

 -3بحث مشترك بعنوان " دور المىشآث الصىاعيت الصغيرة في تىميت
االقتصاد العراقي للمدة( ( 2011 - 2003مىشىر في مجلت جامعت
االوبار للعلىم االقتصاديت واإلداريت السىت 0104العدد 00والمجلد 6
.
 -4بحث مشترك بعىىان " " اثر تقلباث أسعار الصرف في الىمى االقتصادي
الهىدي للمدة  "0100-0791مىشىر في مجلت دراساث إقليميت/مركز الدراساث
االقليميت في جامعت المىصل لسىت  0104العدد 44المجلد.01
 -5بحث مشترك بعنوان "إصالحات السٌاسة النقدٌة وأثرها فً النمو
االقتصادي فً األقتصاد العراقً للمدة (  )0292-9992مىشىر في مجلت

جامعت االوبار للعلىم االقتصاديت واالداريت ،السىت 0104العدد00
والمجلد. 6
المجالت
العالمٌة

الٌوجد

عدد الكتب المؤلفة
براءات االختراع
عدد الندوات والمؤتمرات المشارك فٌها
عدد الدورات و ورش العمل
الشهادات التقدٌرٌة والجوائز العلمٌة
كتب الشكر

المؤلفات والشهادات والمؤتمرات
ال ٌوجد
ال ٌوجد
واحدة
ثالث دورات
واحدة
اكثر من 95كتاب شكر من عمٌد الكلٌة و0من رئٌس الجامعة
المناصب

المناصب اإلدارٌة التً تقلدها
عضوٌة الجمعٌات العلمٌة والمهنٌة
عضوٌة اللجان الوزارٌة

ال ٌوجد
ال ٌوجد
ال ٌوجد

