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المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الزراعة

2004/ 6 /13

الماجستير

بغداد

الزراعة

2014 /1 / 8

الدكتوراه

التدريس الجامعي .
ت
1

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية الزراعة

الفترة من  -الى

الجامعة

 - 2006/1 / 14االن

جامعة بغداد

االن

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسة االولية
ت

المـــــادة

1

مبادىء االحصاء

2

التسويق الزراعي

3

االحصاء الزراعي

4
5
6
7
8

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا
ت
1
2
3

المـــــادة

المرحلة

( االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرفت عليها:
اسم األطروحة أو الرسالة

ت

االشراف الحالي :

المرحلة

عدد الطلبة

الدكتوراه
الماجستير

البحوث العلمية المنجزة لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
محل النشر

ت

أسم البحث

1

قياس اربحية انتاج فروج اللحم محافظة بغداد للعام 2013

2

قياس الميزة النسبية النتاج محصول الطماطة باستعمال

المجلة المصرية للعلوم

طريقة الري بالتنقيط في محافظة صالح الدين للعام 2015
دراسة اقتصادية النتاج الذرة البيضاء المزروعة بطريق

التطبيقية
المؤتمر العلمي الثاني –

مجلة دنانير – كلية االدراة

السنة
2014

واالقتصاد  -الجامعة العراقية

3
4

الراتون للموسم الزراعي 2014

لجمعية صيانة البيئة والموارد

دراسة اقتصادية لقياس الكفاءة و الهوامش التسويقية

الزراعية العراقية
مجلة العلومالطبيعية

لمحصول الطماطة – محافظة بغداد للموسم الزراعي 2016

5

كلية الزراعة  -جامعة بغداد

2015

2016

2016

6

7

8

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

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

السنة

الجهة المانحة

كتاب شكر – وزير التعليم العالي

وزارة التعليم العالي

2015

كتاب شكر  -رئيس جامعة بغداد

جامعة بغداد

2015

 2كتاب شكر – عميد كلية الزراعة

كلية الزراعة – جامعة بغداد

2016

 2شهادة تقديرية

مركز التطوير والتأهيل

2016

 1شهاد تقديرية

كلية التربية للبنات
المستمر

2016

التقدير

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

ت
1
2

أسم الكتاب

.  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية: اثنى عشر
 والتي اقيمت تحت شعار (دور,  المشاركة في الندوة العلمية لقسم االقتصاد الزراعي-1
 بتاريخ. ) مشاكل وحلول, االقتصاد الزراعي في اصالح القطاع الزراعي في العراق
2016\ 4 \11
2016  المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة البيئة و الموارد الطبيعية-2
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