
 .االسم : عفاف صالح حسن ظاهر الحاني 

 . 1955 –الكرخ  –مكان وتاريخ الوالدة : بغداد 

كلية االدارة  –الجهة المانحة  الجامعة المستنصرية    1976 -6 - 30تاريخ الحصول على البكالوريوس:  

 قسم التعاونيات الزراعية . –واالقتصاد 

 . 1986 – 1980معيدة في قسم االقتصاد الزراعي للمدة 

قسم  - كلية الزراعة –جامعة بغداد الجهة المانحة  1989/  2/ 15اريخ الحصول على الماجستير ت

 االقتصاد الزراعي .

 .عنوان الرسالة )دراسة ظواهر التركز المكاني في الزراعة العراقية ( اشراف د. اسماعيل عبيد حمادي 

 1991 -12 -3تاريخ الحصول على لقب مدرس مساعد : 

 . 1999- 8 -21تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه : 

حالة دراسية  1995 – 1975في العراق للمدة عنوان االطروحة ) التحليل االقتصادي لمحددات انتاج القمح 

 في محافظة نينوى ( اشراف د. احمد زبير جعاطة .

 1999- 8 -21تاريخ الحصول على لقب مدرس :  

 التخصص الدقيق :  اقتصاديات انتاج                      2006مساعد :     تاريخ الحصول على لقب استاذ

 المواد التي قمت بتدريسها على مستوى الدراسة االولية :

 النظرية االقتصادية الجزئية . .1

 المحاسبة . .2

 االحصاء . .3

 الحاسبات . .4

 االقتصاد القياسي . .5

 التسويق . .6

 اقتصاديات االنتاج الزراعي . .7



 زراعي .مبادئ اقتصاد  .8

 احصاء زراعي . .9

 

 المواد التي قمت بتدريسها على مستوى الدراسات العليا :

 ولحد االن . – 2000منذ سنة  جستير ( .ااقتصاد قياس متقدم   )لطلبة الم .1

 . ولحد االن – 2011منذ سنة اقتصاد قياسي متقدم )لطلبة الدكتوراه ( . .2

 محلية  علمية محكمة  ومنها مجالت عربية .بحثا منها في مجالت  20عدد البحوث المنشورة : 

 : وعناوين رسائلهم او اطاريحهم  الطلبة الذي اشرفت عليهم اسماء

 السنة  الشهادة  عنوان الرسالة او االطروحة   اسم الطالب  ت

دراسة اقتصادية لتكاليف انتاج محصول القطن وتحديد  حسن ثامر زنزل 1

الحجم االمثل والحجم المعظم للربح في محافظة صالح 

 الدين 

 2001 ماجستير

تسويق محصول زهرة الشمس في العراق دراسة  احمد محمد احمد 2

 تحليلية 

= 2005 

الكفاءة االقتصادية الصناف مختارة من محصول  نصيف جاسم علي  3

 2001ي المنطقتين الديمية والمروية للموسم القمح ف

= 2006 

اسماء طارق  4

 عبود

تقدير دالة انتاجية محصول البطاطا للموسمين الخريفي 

 والربيعي  محافظة االنبار حالة دراسية .

= 2010 

 2010 = تقدير دالة استجابة عرض محصول الحنطة في العراق  محمد صالح كاظم  5

اقتصاديات انتاج حليب الجاموس في محافظة بغداد  عالء حسين عبيد 6

 منطقة الفظيلية انموذج تطبيقي 

= 2013 

تقدير دالة التكاليف لمشاريع الحمالن في محافظة ذي  رافد فتاح  7

 2012قار للعام 

= 2013 

حوراء جعفر  8

 محمد

قياس الكفاءة االقتصادية النتاج العسل في العراق باستخدام اسلوب 

التحليل الحدودي العشوائي ومغلف البيانات محافظة بغداد حالة 

 دراسية 

 2014 دكتوراه 



قيد  )2013 -1995عرض اللحوم الحمراء للمدة  عماد محمددعاء  9

 (البحث والكتابة

 2015 ماجستير

 2015 ماجستير (قيد البحث والكتابة حليب االبقار)تسويق  عبد الجبار محمد 10

اسماء طارق  11

 عبود

تحليل توازني للعالقة التوازنية لكل من محصولي 

مرحلة ) ARDLالقمح والذرة الصفراء ابستخدام نماذج 

 (جمع  البيانات 

 2015 دكتوراه

 

  10عدد الرسائل واالطاريح التي قمت بتقويمها علميا : 

 اللجان :

 المدة  اللجنة  ت 

 2011  -2007 لجنة التعضيد في كلية الزراعة  1

 2012 -2008 لجنة الترقيات  في كلية الزراعة  2

 لسنوات متعددة الجنة االمتحانية في قسم االقتصاد الزراعي  3

اللجنة االجتماعية في قسم االقتصاد  4

 الزراعي 

 لسنوات متعددة 

  لجنة المناهج في قسم االقتصاد الزراعي  5

 لحد االن – 2008 اللجنة العلمية في قسم االقتصاد الزراعي  6

 (  16عدد )  لجان مناقشة طلبة ماجستير  7

 (    3عدد )  لجان مناقشة طلبة دكتوراه  8

 

 10عدد والرسائل واالطاريح التي قمت بتقيمها علميا : 

 العضوية : 

 نقابة المهندسين الزراعيين .عضوة في  .1

 عضوة في نقابة االقتصاديين . .2

 عضو مؤسس في الجمعية العلمية لصيانة المصادر الوراثية والبيئة . .3



 . دارية لمؤتمر جمعية صيانة المصادر الوراثيية والبيئية عضوة الهيئة اال .4

 JGERعضوة هيئة تحرير مجلة  .5

 المشاركة في المؤتمرات العلمية :

 العلمي االول لكلية الزراعة جامعة ديالى .المؤتمر  .1

 مؤتمر وزارة الزراعة )عدة مرات ( . .2

 المؤتمر العلمي لكلية الزراعة جامعة االنبار . .3

 المؤتمر السنوي الثالث لوزارة العلوم والتكنلوجيا . .4

 معية صيانة الموارد )ثالث مرات (.المؤتمر الدولي لج .5

 كتب الشكر :

 عن من  ت

 اللجنة االمتحانية  جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 لجنة المناهج = 2

 اعطاء دورة في االحصاء وزارة الزراعة  3

 مشاركة في مؤتمر وزارة الزراعة  4

 مناقشة طالب ماجستير كلية الزراعة جامعة االنبار  5

 مشاركة في مؤتمر كلية الزراعة جامع االنبار  6

 لجنة الترقيات  كلية الزراعة جامعة بغداد 7

  معالي وزير التعليم العالي  8

تنظيم الجمعية العلمية  وزير البيئة   9

 لصيانة المصادر

جامعة –دائرة التخطيط والمتابعة  10

 بغداد

 مشاركة في مؤتمر

 مشاركة في مؤتمر وكيل وزير التعليم للشؤن العلمية  11

 مشاركة مؤتمر وزارة العلوم والتكنلوجيا  12

 



 


