
  السيرة الذاتية                

   

  االسم الكامل : سحر فتح هللا دمحم علي  

  / كلية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  ١٩٨٦بكلوريوس اقتصاد  : التحصيل العلمي

  / كلية االدارة واالقتصاد  جامعة بغداد  ١٩٩٠ اقتصادماجستير     

  / كلية االدارة واالقتصاد  جامعة بعداد  ١٩٩٥اقتصاد  دكتوراه                       

  المرتبة العلمية : مدرس

  التخصص العام : اقتصاد

  التخصص الدقيق : اقتصاد قياسي  

   

   ـ: الوظائف التي شغلها

  ٢٠٠٢وومن    ١٩٩٩ـ  ١٩٩٥ليا / كلية االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد من  مسؤولة الدراسات العـ ١
  .٢٠٠٣الى  

د من  والدراسات العليا /كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغدا  ـ معاون العميد للشؤون العلمية٢
  . ٨/٢٠١١ ـ  ٢٠٠٦/ ١٢/١٢



اضافة لمهامي    ٨/٥/٢٠٠٨ـ  ١٧/٧/٢٠٠٧ـ مدير قسم الشؤون االدارية في رئاسة جامعة بغداد من  ٣
  كمعاون عميد .

  . ٢٠/٧/٢٠١٣ـ  ٩/١٢/٢٠١٢والتخطيط والمتابعة / رئاسة جامعة النهرين  . مدير قسم الدراسات  ٤

  ٣٠/٦/٢٠١٥ـ  ١٧/٤/٢٠١٣ـ مدير قسم الشؤون العلمية والعالقـات الثقـافية / رئاسة جامعة النهرين  ٥
  .اضافة الى مهامي لمدير الدراسات والتخطيط

رئيس قسم اقتصاديات ادارة المصارف /كلية اقتصاديات االعمال / جامعة النهرين اعتبارا من  ـ ٦
  ولحد االن ١/٧/٢٠١٥

  

  تم تدريسها .  التي  المواد

  االقتصاد القياسي  

  االحصاء االقتصادي  

  االقتصاد الصناعي  

   النشاطات  

  رسائل ماجستير   ٩مناقشة   ـ ١

  ةاالشراف على رسالة ماجستير واحدـ  ٢

  تقييم علمي لعدة رسائل ماجستير وبحوث علمية   ـ٣



  :الكتب الؤلفة  

بة المرحلة الرابعة في اقسام االقتصاد للجامعات العراقية ، لمقدمة في االقتصاد القياسي لطـ  
  ٢٠٠٢، دار الكتب  العراق    ،بغداد  

  

  

  

  البحوث المنشورة  

  سبع بحوث منشورة في مجالت علمية محكمة .  

  

  المشاركات العلمية :

  ـ مشاركة في العديدمن المؤتمرات داخل القطر .

  . ـ مشاركة في العديدمن ورش العمل داخل القطر

جامعة    ١٩/١٢/٢٠٠٩ـ  ٦بين المانيا والعراق للمدة  ـ المشاركة في مؤتمر تطوير التعاون االكاديمي  
   ايرلنكن / المانيا .



/  ٢٦ـ ٢٣المشاركة في البرنامج التدريبي ( دورة اعداد مدريبين للملحقين التجارين ) للمدة من  ـ  
الواليات المتحدة االمريكية التي اقماتها وزارة التجارة    ١٥/١١/٢٠١٣ـ ٢في بغداد والثانية من   ٦/٢٠١٣

  .زارة التجارة االمريكية  و   االمريكية و  وزارة الخارجيةالعراقية بالتعاون مع  

  

) كتاب شكر وتقدير من وزير ورئيس   جامعة و عميد   ٥٥: اكثر من (   ـ كتب الشكر والتقدير
  كلية .

 


