االسم  :نجاح علي عبد الكريم
تاريخ الميالد 1956 :
التخصص  :اقتصاد زراعي
الوظيفة  :تدريسية
الدرجة العلمية :مدرس
عنوان العمل :قسم االقتصاد الزراعي  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
البريد االلكتروني:
المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
بكالوريوس

الجامعة

الكلية

جامعة بغداد

التاريخ

الزراعةةةةةةةةةةةة /قسةةةةةةةةةةةم 1982
االقتصاد الزراعي

الماجستير

الزراعةةةةةةةةةةةة /قسةةةةةةةةةةةم 1997

جامعة بغداد

االقتصاد الزراعي

التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة  :من  -الى

 : 1معيدة

جامعة بغداد

1982

 : 2فترة دراسة الماجستير

جامعة بغداد

1997-1995

 : 3مدرس مساعد

جامعة بغداد

2005

 : 5مدرس

جامعة بغداد

2015
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التدريس الجامعي
ت

الجامعة

الجهة (الكلية)

الفترة  :من  -الى

 : 1الزراعة (معيد)

جامعة بغداد

1997-1982

 : 2الزراعة (مدرس مساعد)

جامعة بغداد

2015 - 1997

 : 3الزراعة (مدرس)

جامعة بغداد

 2015ولحد االن

تم تدريس المواد االتية:
اوال -:الدراسات االولية
 -1محاسبة زراعية
 -2تقييم مشاريع عملي
 -3تسويق زراعي
 -4اقتصاد قياسي عملي
 -5ادارة مزارع عملي
تدريس المواد االتية في جامعة دمشق كلية الهندسة الزراعية 1998
 -1محاسبة تكاليف زراعية
 -2ادارة مصانع اغذية
 -3اقتصاديات انتاج نباتي
 -4اقتصاديات انتاج حيواني
 -5اقتصاد رياضي
 -6اقتصاد قياسي
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المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.

( انظر الورقة المرفقة )
اسم

ت

البحث  ..................................محل النشر السنة

1
2

البحوث المنشورة//
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

الكفاءة االقتصادية لمزارع الشعير في محافظة ديالى – مجلة االدارة واالقتصاد2012-
تقدير دالة الطلب الفردي على البصل اليابس في العراق-مجلة البحوث الزراعية –
جامعة كفر الشيخ2015-
تحليل اقتصادي لتقدير دالة الطلب الكلي على محصول الثوم في العراق للمدة -1990
 – 2012المجلة المصرية للعلوم الزراعية
التحليل االقتصادي لتكاليف زهرة الشمس في محافظة واسط – مجلة االنبار للعلوم
الزراعية2010 -
تحليل اقتصادي لمشروع فروج اللحم في حقل كلية الزراعة – جامعة بغداد للمدة
 2007/9/5الى 2007/11/5
المردود االقتصادي لمشروع انتاج العسل في بغداد لعام  ( 2009تقويم مناحل زين
العابدين وموقع الكريعات ) – مجلة العلوم الزراعية العراقية.
تحليل اقتصادي لتكاليف الباقالء الخضراء في محافظة بغداد ( منطقة الرضوانية)-
المجلة المصرية للعلوم التطبيقية.2015-
تقدير دالة الطلب الفردي على البصل اليابس في العراق.
قياس الكفاءة االقتصادية إلنتاج ابقار الحليب

كتب الشكر و الجوائز و شهادات التقدير
 -1شهادة تقديرية من المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية عام 2012
 -2شهادة مشاركة من الجمعية العلمية في صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية عام
2016
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 -3حضور ندوة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية عام 2016
 -4حضور ندوة علمية في قسم االقتصاد الزراعي عام 2016
 -5شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة
 -6شكر وتقدير من المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد
الرابع عشر :اللغات الى جانب اللغة العربية االم اجيد اللغات االتية:
 -1اللغة االنكليزية -كتابة وقراءة
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