
علمية للدكتورة فاطمة ابراهيم خلفالسيرة الذاتية وال  

 مدرس قسم االقتصاد

 
المعلومات العامة :-اوال:  

فاطمة ابراهيم خلف ابراهيم الجبوري -:واللقب االسم الرباعي  

2791-موصل -محل وتاريخ الوالدة :  

عراقية-الجنسية :  

ارملة-الحالة االجتماعية :  

االقتصاد/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل مدرس /قسم-العنوان الوظيفي :  

العربية وبعض من االنكليزية-اللغات التي تجيدها :  

الشهادات-ثانيا :  

جامعة اد /كلية االدارة واالقتصاد.بكالوريوس اقتصاد فرع التخطيط /قسم االقتص2  
2771الموصل   



 1001/جامعة الموصل /ماجستير اقتصاد /قسم االقتصاد /كلية االدارة واالقتصاد -.1
 "ضريبة الدخل في العراق دراسة في جوانبها المالية واالقتصادية "

"اثر السياسة المالية  1009اقتصاد/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل  هدكتورا-.3
"1003-2790في النمو االقتصادي لمجموعة دول نفطية وغير نفطية للمدة   

االلقاب العلمية-ثالثا:  
2771عد باحث /كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل /مسا-.2  
1001مدرس مساعد /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل /-.1  
.1009  مدرس /قسم االقتصاد /كلية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل /-.3  

باالمر االداري المرقم5/3/2002خ كلفت بمهام مسؤولة االفراد اعتبارا من تاري.1  

.5/3/2002في  9/11/2192  

الدراسات والمؤتمرات-رابعا:  
-اوراق العمل :  

"البيئة االقتصادية لمحافظة  21/1/1022مشاركة في قسم العلوم المالية والمصرفية .2
 نينوى الواقع والطموح "

باعتماد مفاهيم تسويقية  .ورشة عمل في قسم ادارة التسويق "االستخدام االمثل للمياه1
 معاصرة "

 في للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أثر الدعم الحكومي /.ورشة عمل في قسم االقتصاد3

 .البيئة االقتصادية في محافظة نينوى الواقع والطموح/ معدالت النمو في القطاع الزراعي

تمرات :ؤ الم  



1009-2770.ريادة المشاريع الصغيرة في العراق ومصادر تمويلها في العراق للمدة 2  
كانون  19-12العلمي الخامس الريادة وذكاء االعمال في المنظمات العراقية المؤتمر 

1021االول   
تكريت للعام  مؤتمر في وأثره في النمو االقتصادي .االستثمار في تقانة المعلومات1

1022-1029الدراسي   
البحوث المنشورة -خامسا:  

-2720في مصر للمدة دراسة تطبيقية  .السياسة المالية والفساد االداري والمالي2
102/1/قبول نشر العددواالدارية  عة االنبار للعلوم االقتصاديةام/مجلة ج1002  

والعوامل المحددة للنوعين "االردن حالة  فاق الحكومي والخاصنبين اال .العالقة السببية1
.1020في  1 العدد " مجلة جامعة االنبار1009 -2790دراسية   

في النمو االقتصادي في االقتصاد السعودي واالردني  .اثر ادوات السياسة المالية3
/مجلة بحوث مستقبلية العددان السابع والعشرون والثامن والعشرون 1003-2790للمدة 

1007 
في كل من  .العالقة بين االنفاق على الصحة والتعليم والنمو االقتصادي دراسة تحليلية1

لة العراقية للعلوم االقتصادية المج1002-2720االقتصاد االردني والسعودي للمدة 
1007العشرون  دالسابعة العد السنة  

العراقي .التضخم في االقتصاد1  
تدريساتال-سادسا :  

.تدريس مادة مبادئ االقتصاد في الصف االول /قسم ادارة االعمال/كلية االدارة 1

(2002-2002واالقتصاد جامعة الموصل للعام الدراسي )  



تصاد في الصف االول /قسم االدارة الصناعية /كلية االدارة .تدريس مادة مبادئ االق2

(  .                         2009-2002( و )2002-2002واالقتصاد للعام الدراسي )

            .  

.االشراف على بحوث تخرج الصف الرابع/قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة3  

(2009-2002()2002-2002الموصل لالعوام الدراسية)  

(2009-2010()2010-2011()2011-2012( )2012-2013()2013-2012()2012-

2012)  

.تدريس مادة المالية العامة في الصف الثالث /قسم االقتصاد/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة2  

(.2012-2013الموصل للعام الدراسي)  

المحاسبة/كلية االدارة واالقتصاد / جامعة .تدريس مادة المالية العامة في الصف الثاني /قسم 5

(.2011-2010الموصل للعام الدراسي )  

التشكرات -سابعا :  

كتاب شكر وتقدير من كلية االدارة واالقتصاد , باالضافة الى كتاب  20لدَي اكثر من 

.شكر وتقدير  من رئيس الجامعة  


