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المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الزراعة

1985

الماجستير

بغداد

الزراعة

2008/10/26

الدكتوراه

بغداد

الزراعة

2015/3/1

التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة
جامعة بغداد

كلية الزراعة

الفترة من  -الى
( 2017 – 1986مستمر)

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسة االولية
ت

المـــــادة

1

التمويل الزراعي

2

إدارة مزارع

3

التسويق الزراعي

4

اقتصاد قياسي/عملي

5

التعاون الزراعي

6

مباديء اقتصاد زراعي

7

مشروع بحث

8

اقتصاديات موارد طبيعية وبيئية

( االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرفت عليها:
ت
)1
)2

اسم األطروحة أو الرسالة
تقويم رسالة ماجستير الموسومة تسويق الحليب المنتج محليا في محافظة بغداد 2015/9/20
تقويم رسالة ماجستير الموسومة تحليل الكفاءة االقتصادية والتخصيص األمثل للموارد االقتصادية
في معمل البان ابوغريب بإستخدام البرمجة الخطية 2016/10/19

البحوث العلمية المنجزة لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
أسم البحث

ت
1
2
3

محل النشر

المردود االقتصادي لمشروع انتاج العسل في محافظة بغداد 2009

مجلة الزراعة العراقية/المؤتمر

للتقويم مناحل زين العابدين وموقع الكريعات (إنموذج تطبيقي)

العلمي الثامن للبحوث الزراعية

محددات استجابة عرض المساحات المزروعة بالعدس في

كلية االدارة واالقتصاد /

العراق للمدة ()2003 – 1980
تحليل اقتصادي للكفاءة االقتصادية لمربي نحل العسل في

الجامعة المستنصرية
مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث

السنة

2011

2009

2015

محافظة بغداد بإستخدام تحليل مغلف البيانات ()DEA

4

تقدير الكفاءة التقنية لمربي نحل العسل في محافظة بغداد بإستخدام

مجلة العلوم الزراعية العراقية

2015

()ASTOCHASTIC FRONTIER APPROACH

5

Genetic and Environmental

الكفاءة االقتصادية لمشاريع تربية فروج الدجاج في العراق (المحاويل)

/ Resources Conservation

2015

السويد

6

تقدير دالة الطلب الفردي على البصل اليابس في العراق للمدة
()2015 – 1990

7

8

مجلة البحوث الزراعية  /كلية
2015
الزراعة /جامعة كفر الشيخ

تحليل اقتصادي لتكاليف محصول الباقالء الخضراء في محافظة

المجلة المصرية للعلوم

بغداد  /منطقة الرضوانية

التطبيقية في الزقازيق

2015

استخدام نماذج االنحدار االحتمالية لدراسة العوامل المؤثرة في
كلية الزراعة  /جامعة تكريت
كفاءة انتاج الطماطة

2016

كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
كتاب شكر وتقدير
كتاب شكر وتقدير

التقدير

الجهة المانحة
رئيس جامعة بغداد
عميد كلية الزراعة

كتاب شكر وتقدير (ثاني)

عميد كلية الزراعة

شهادة تقديرية

مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث

شهادة تقديرية

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

شهادة مشاركة

جامعة بغداد/مركز التطوير والتعليم المستمر

شهادة مشاركة

جامعة بغداد/مركز الحاسبة االلكترونية

شهادة مشاركة

أكاديمية التميز للتدريب وتطوير القدرات الشخصية

شهادة مشاركة

جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية

السنة
2015
2016
2016
2015
2016
2010
2009
2016
2016

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
 ندوة قسم اإلقتصاد الزراعي التي أُقيمت في يوم األثنين  2016/4/11وهي دراسة شاملةلمشاكل ومعالجات القطاع الزراعي.
 محاضرة عن كيفية معرفة معامل هيرش ) (H-INDEXفي قسم الثروة الحيوانية /كليةالزراعة/جامعة بغداد.
 -ندوة عن اليوم العالمي للغة العربية في كلية الزراعة  /جامعة بغداد.

