
 إبراهيم السيرة الذاتية للسيدة  أنوار سعيد              
 المعلومات العامة -أوالً: 

  أبلحد إبراهيم أنوار سعيد -الرباعي       :االسم 

 4/9/9999موصل -الوالدة :محل وتاريخ 

 عراقية   -الجنسية             :

 مسيحية -:  الديانة             

 وجة متز -الحالة االجتماعية   :

 مدرس مساعد-العنوان الوظيفي    :

 اللغة العربية واالنكليزية -اللغات التي تجيدها  :

 الشهادات  -ثانياً :

  9999/9991بكالوريوس كلية االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد 

 1009/1009ماجستير  كلية االدارة واالقتصاد /قسم االقتصاد 

 االلقاب العلمية والوظيفية  -ثالثاً :

 مساعد باحث-9

 باحث  -1

 باحث اقدم -3

 أبحاثمساعد رئيس -4

 مدرس مساعد -9

 الدورات والمؤتمرات-رابعاً :

المقامة في  9991دورة ادخال التقنيات الحديثة الى اعمال االرشفة في المكتبات,ايلول  -9

 المكتبة المركزية لمدة خمسة عشر يوماً.

 1009 ولأيلدورة طرق تدريس في مركز طرائق التدريس , -1

 البحوث المنشورة  -خامساً :

العالقة السببية بين رأس المال األجنبي واالستثمار المحلي في عينة مختارة من الدول -9

 .(1009 -9990اآلسيوية للفترة )

العالقة السببية بين رأس المال البشري و النمو االقتصادي للعراق وعدد من دول الجوار -1

 ( .1090-9990العربي للفترة  ) 

-9990وأثرها في النمو االقتصادي في األقتصاد العراقي للمدة )  ةيالنقد اسةيإصالحات الس-3

1090.) 

 " .1091-9990اثر تقلبات أسعار الصرف في النمو االقتصادي الهندي للمدة -4

 (.1099  - 1003االقتصاد العراقي للمدة) ةيفي تنم رةيالصغ ةيدور المنشآت الصناع-9

لسببية بين معدل االدخار المحلي واالستثمار المحلي في   االقتصاد التركي للفترة العالقة ا -1

(9990-1091) 

 التدريسات  -:سادسا 

ومحاضرات عملي في مادة االقتصاد لدولي ااعطاء محاضرات عملي في مادة االقتصاد  -9

 1091-1099،1099-1090للعامين الدراسينالرياضي 



-1091 عامين الدراسينلل /قسم االقتصاد لمرحلة الثانيةاقتصاد عمل لمادة تدريس  -1

1093،1093-1094 

اعطاء محاضرات لمادتي االقتصاد الدولي /ثالث اقتصاد + اساليب التخطيط االقتصادي  -3

 1099-1094/رابع اقتصاد )طلبة المقاصة( المستضافين في جامعة دهوك للعام الدراسي 

الدولي /ثالث اقتصاد + اساليب التخطيط االقتصادي االقتصاد  وادملاعطاء محاضرات ل -4

 /اقتصاد عمل +اقتصاديات االعمال /ثالث ادارة +مبادئ االقتصاد /اول ادارة +/رابع اقتصاد 

 1091-1099للعام الدراسيلمرحلة الثانية ا

ط االقتصاد الدولي /ثالث اقتصاد + اساليب التخطي وادمللفي الموقع البديل اعطاء محاضرات  -9

 1099-1091+اقتصاديات االعمال /ثالث ادارة للعام الدراسياالقتصادي /رابع اقتصاد 

/ثالث اقتصاد )كورس اول( بيئةال ياتاقتصاد وادمللفي الموقع البديل اعطاء محاضرات  -1

)نظام ( + اساليب التخطيط االقتصادي /رابع اقتصاد ثاني/ثالث اقتصاد )كورس  +موارد بشرية

 1099-1099ديات االعمال /ثالث ادارة)كورس اول( للعام الدراسي+اقتصاسنوي (

+اقتصداديات االقتصاد الددولي /ثالدث اقتصداد + ) ادتيمللفي الموقع البديل اعطاء محاضرات  -9

 ،وكدلل  مدادتي )السياسدات االقتصدادية  الدوليدة 1099/1099االعمال /ثالث ادارة( للفصل االول 

-1099ية بدداالنيلي ي /االول اقتصدداد (للفصددل الدراسددي الثدداني قددراءات اقتصدداد+ اقتصدداد/ثالددث 

1099. 

 التشكرات -:سابعاً 

 خمس كتب شكر وتقدير من رئيس الجامعة -9

 من عميد الكلية كتب شكر وتقدير  ين عشراكثر من --1

 ثمانية مشاركات في  ورش العمل والندوات في جامعة الموصل  -3

 االجازات الدراسية -:امناً ث

 14/1/1009لغاية 93/99/1001على االجازة الدراسية للمدة من  حصلت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


