(( السيرة الذاتية للدكتورة آمنه طارق عبد المجيد محمود ))
االسم الثالثي  :آمنه طارق عبد المجيد
التخصص العام  :اقتصاد زراعي
التخصص الدقيق  :التسويق الزراعي
الدرجة العلمية  :مدرس
عنوان العمل  :كلية الزراعة – جامعة بغداد
الهاتف النقال 07902228015 :
البريد االلكتروني dr.amenaalqaraghully@gmail.com :
 اوال  :المؤهالت العلمية
 -1شهادة البكالوريوس  :جامعة بغداد – كلية االدارة واالقتصاد  /قسم االقتصاد . 1999-1998 /
 -2شهادة الماجستير  :جامعة بغداد – كلية الزراعة  /قسم االقتصاد الزراعي  2007/9/18 /بتقدير
جيد جدا (اقتصاديات انتاج ).
 -3شهادة الدكتوراه  :جامعة بغداد – كلية الزراعة  /قسم االقتصاد الزراعي  2015/9/8 /بتقدير
امتياز (تسويق زراعي ) .
 ثانيا  :التدرج الوظيفي
 -1م .مالحظ في عام 1986
 -2مالحظ في عام 2000
 -3سكرتارية مجلة العلوم الزراعية العراقية من 2002-2000
 -4م .مدير في عام 2004
 -5تدريسية 2010-2007
 -6مدرس مساعد  :جامعة بغداد – كلية الزراعة – قسم االقتصاد الزراعي – 2007
 -7مدرس  :جامعة بغداد – كلية الزراعة – قسم االقتصاد الزراعي – 2015
 ثالثا  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها
 -1شعبة الحاسبات  /حاسبات  /نظري وعملي من 2008-2007
 -2االقتصاد الزراعي  /السياسة الزراعية – العملي من 2009-2008
 -3االقتصاد الزراعي  /االقتصاد الرياضي – العملي من 2009-2008
 -4االقتصاد الزراعي  /النظرية االقتصادية الجزئية – العملي من 2010-2009

 -5االقتصاد الزراعي /مبادى االقتصاد الزراعي من  2011والى االن
 -6االقتصاد الزراعي  /مبادى التسويق الزراعي من  2015والى االن
 رابعا  :كتب الشكر والتقدير
 -1كلية الزراعة  /جامعة بغداد /عددها ( ) 20من 2003-1986
 -2شكر وتقدير من رئيس الجامعة
 -3شكر وتقدير من عميد الكلية
 خامسا :المؤتمرات والندوات العلمية
 -1لديه شهادة مشاركة في الدورة التعريفية ) (windows 98للمدة من 2002/6/20 -2002/6/15
.
 -2لديه شهادة مشاركة في الدورة التدريبية الثانية في الدليل المحاسبي للدوائر الحكومية المعمولة
مركزيا للمدة من .2001/7/7
 -3لديه شهادة مشاركة في دورة التأهيل التربوي  / 102/للتدريسيين في جامعة بغداد من -4/27
. 2008/5/25
 -4لديه شهادة مشاركة في دورة اللغة العربية  / 76/للتدريسيين في جامعة بغداد من -4/27
. 2008/5/25
 سادسا  :المشاركة في اللجان
 -1لجنة االشراف التربوي في قسم االقتصاد الزراعي – كلية الزراعة للسنوات من  2012ولحد االن
.
 -2اللجنة االمتحانية في قسم االقتصاد الزراعي  /كلية الزراعة في . 2016
 -3لجنة الغيابات .
 -4المشاركة واالشراف على بحوث تخرج الطلبة .
 سابعا :البحوث المنشورة
 -1تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة في الكمية المطلوبة من لحوم االسماك في العراق للمدة (-1980
. )2002
 -2دراسة اقتصادية في الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء الرئيسة في العراق للمدة 2012-1990
باستخدام نموذج التقريب الخطي لنظام الطلب االقرب لالمثلية . AIDS
 -3التنبؤ بالكميات المتاحة الستهالك الفرد من اللحوم الحمراء والدجاج واالسماك في العراق للمدة
( )2022-2012باستخدام منهجية بوكس وجينكنز . Box- Jenkins



