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ت
1
2

الجهة (المعهد  /الكلية)

الفترة من  -الى

الجامعة

كلية الزراعة

جامعة بغداد

2017-2009

كلية العلوم

جامعة سبها

2008-1997

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسة االولية
ت

المـــــادة

1

احصاء عام  -عملي

2

قياسي  -عملي

3

مبادى اقتصاد عامة

4

رياضيات عامة

5

رياضيات اقتصادية

6

اقتصاديات انتاج زراعي

7

اقتصاديات انتاج حيواني

8

اقتصاديات موارد طبيعية

المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا
ت

المـــــادة

المرحلة

1

حاسوب ()SPSS, Eviews

المرحلة االولى

2
3

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

اسم األطروحة أو الرسالة

إستجابة عرض الذرة الصفراء في
العراق للمدة 2014 -1980
بإستخدام أنموذج تصحيح الخطأ
االشراف الحالي  :والتكامل المشترك
المرحلة

عدد الطلبة

الدكتوراه
الماجستير

1

البحوث العلمية المنجزة لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .

ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

1

تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول الشلب في
محافظة النجف للمدة 2006-1985

مجلة العلوم
الزراعية

 2014المجلد 41
الصفحات 139-130

2

تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول الشعير في العراق
والمنطقتين المروية والديمية للمدة 2007-1990

مجلة االنبار للعلوم
الزراعية

المجلد : 8لمؤتمر  -عدد
خاص –المجلد 8
لمؤتمر  :الصفحات :
244-254

3

تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول البطاطا للعروة الربيعية في
العراق باستخدام نموذج تصحيح الخطا والتكامل المشترك للمدة
2008-1980

مجلة زراعة
الرافدين العراقية

المجلد  40خاص بالمؤتمر
االول الصفحات 113-104

تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول الحنطة في
المنطقة الديمية باستخدام نموذج التكامل المشترك
وتصحيح الخطأ للمدة 2010-1960

4

المجلة العراقية
للعلوم االقتصادية
–الجامعة
المستنصرية /كلية
اإلدارة واالقتصاد

تحليل دراسة تحليلية لطلب المستهلك علي اللحوم المحلية في
5
العراق باستخدام نموذج الطلب شبه األمثل للفترة 2012-1990
/المؤ

كلية االدارة
واالقتصاد /جامعة
كربالء

 2014العدد 40

المؤتمر السابع

6

International Effect of weed control methods on growth
Paper
Journal of and development of weeds in sugarcane
Number: 3430983 Applied
Succharum officinarum L. fields
Agricultural
Sciences

7

ISSN 0973-2683
Volum 9, Number
2(2014) pp.137146.

Economic Study of the Factors Affecting
Supply Response of Sunflower in Iraq for
the Period 1980-2010 Using Cointegration
and Error Correction Model

International
Journal of
Applied
Agricltural
Research

8

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

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة

التقدير

الجهة المانحة
جامعة بغداد – كلية الزراعة

السنة
2016

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.

ت

أسم الكتاب

1
2

اثنى عشر  :المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية .
المؤتمر العلمي الثالث ( توظيف البحث العلمي في القطاع الزراعي علميا ً وتطبيقيا ً(

المؤتمر الدولي االول لقسم االقتصاد الزراعي – جامعة الموصل.
المؤتمر العلمي السابع – كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة كربالء (توظيف البحث
العلمي في تحقيق االمن الغذائي )
المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية االدارة واالقتصاد (الرؤية االكاديمية لإلصالح

االقتصادي والمالي واالداري في العراق)

