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 متزوج: الحالة الزوجية 
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 االسالم:  الديـــــــــــانة   

 االقتصاد      :   التـخـصــص    

 تدريسي:   الوظيفــــــه     

 استاذ    :  الدرجة العلمية 

 جامعة االنبارـ كلية االدارة واالقتصاد           :  عنوان العمل   

 13119960970:        هاتف العمل   

      13119960970:      الهاتف النقال  

 saeed60ali@gmail.com:البريد إاللكتروني 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 .المؤهالت العلمية : أوالً  ●

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس

 

 1983 االدارة واالقتصاد بغداد

 1989 االدارة واالقتصاد بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 1995  المستنصرية

    أخرى

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1994-1990 جامعة القادسية مدرس مساعد 1

 1998-1995 جامعة االنبار مدرس 2

 2006-1998 جامعة االنبار استاذ مساعد 3

 2006 جامعة االنبار استاذ 4

5    

6    

 . التدرج الوظيفي : ثانياً  ●

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .التدريس الجامعي : ثالثاً  ●

 الى -الفترة  من  الجامعة (الكلية/ المعهد )الجهة   ت

 1995-1990 القادسية كلية االدارة واالقتصاد 1

 1998-1995 االنبار كلية التربية 2

 2017-1998 االنبار كلية االدارة واالقتصاد 3

 1998-1996 االنبار كلية المعارف الجامعة 4

 2003-2001 كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة كلية بغداد للعلوم االقتصادية 5

6    

7    

8    

 

 .المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها: رابعاً  ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 االول مبادئ االقتصاد االقتصاد 1

 الثاني االقتصاد الجزئي االقتصاد 2

 الثاني  المالية العامة االقتصاد 3



 

 

 

 

 

 
 

 

 الثالث االقتصاد الكلي االقتصاد 4

 الثالث االقتصاد االسالمي االقتصاد 5

 الثالث تاريخ الفكر االقصادي االقتصاد 6

 الرابع اصول البحث العلمي االقتصاد 7

 الماجستير النظرية االقتصادية الجزئية االقتصاد 8

 الماجستير النظرية االقتصادية الكلية االقتصاد 9

 الدكتوراه النظرية االقتصادية الكلية االقتصاد 10

 الدكتوراه التنمية االقتصادية االقتصاد 

 

●  ً  :التي أشرف عليها( االطاريح ، الرسائل : ) خامسا

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 2006 االقتصاد دالة االستهالك في قضاء الفلوجة 1

 التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي 2

 

 الخليجي

 2005 االقتصاد

 2011 االقتصاد تطور حجم االنفاق العام  واثره على التضخم في العراق 3

 2012 االقتصاد التقييم المالي واالقتصادي للشركة العامة للفوسفات 4

 2012 االقتصاد صناعة السيراميك في العراق الواقع وافاق التطور 5

 2014 االقتصاد المشروعات الصغيرةفي العراق ودورها االقتصادي 6



 

 

 

 

 

 
 

 

 2015 االقتصاد التحرر المالي واثره في تطوير المصارف العراقية 7

 2017 االقتصاد اندماج المصارف االسالمية في ظل العولمة المالية 8

دور الموارد المالية الحكومية في تحقيق مؤشرات التنمية  9

 البشرية

 2017 االقتصاد

 

●  ً  .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها: سادسا

 مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 نوع المشاركة 

بوستر / بحث ) 

 (حضور

 بحث االنبار 1996 مؤتمر كلية المعارف الجامعة 1

 بحث كربالء 2009 كلية االدارة واالقتصاد-مؤتمر جامعة كربالء 2

 بحث االنبار 2010 جامعة االنبار-مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد 3

 بحث بغداد 2011 المستنصرية/ مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد  

 بحث دهوك 2012 مؤتمر جامعة نوروز 4

 بحث بغداد 2008 االدارة واالقتصاد -مؤتمر الجامعة المستصرية 5

 بحث اربيل 2018 مؤتمر جامعة جيهان 6

7     

 . الخبرات االدارية : سابعا  ●



 

 

 

 

 

 
 

 

 الفترة الجهة داخل الكلية 

 2001-1999 جامعة االنبار –كلية االدارة واالقتصاد  رئيس قسم االقتصاد 1

 2007-2003 جامعة االنبار –كلية االدارة واالقتصاد  االدارة العامةرئيس قسم  2

 2010-2007 جامعة االنبار –كلية االدارة واالقتصاد  رئيس قسم االقتصاد 3

 2013-2011 جامعة االنبار –كلية االدارة واالقتصاد  معاون العميد لشؤون الطلبة 4

 الى االن -7193 جامعة االنبار –االدارة واالقتصاد كلية  معاون العميد لشؤون الدراسات العليا 5

 

المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير : ثامنا ●

 .التعليم 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية : تاسعا ●

 العراقيين   جمعية االقتصاديين  -9

 نقابة االكاديميين العراقيين -7

 نقابة المعلمين  -7

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: عاشراً  ●

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2010 رئاسة الجامعة كتاب شكر 1

 2011 رئاسة الجامعة كتاب شكر 2

 2012 رئاسة الجامعة كتاب شكر 3

 2018 رئاسة الجامعة كتاب شكر 4

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر  ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2011 كتاب المالية العامة 1

 2011 االقتصاد االسالمي 2

 

 .اللغــات :ثاني عشر  ●

 اللغة العربية -9

 

          


