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 غسان هاشم ثامر شالل المشهداني  :  ـم ـــــــــاالســ

  1952   بغداد  المـــــواليـــــد : 

 تخطيط زراعيالزراعي/ االقتصاد :      صــالتـخـص

  عضو هيئة تدريسية:       ه ــــــالوظيف

 استاذ   الدرجة العلمية :

  / جامعة بغداد / كلية الزراعة م االقتصاد الزراعيقس:       عنوان العمل

 ghassan.hashim@coagri.uobaghdad.edu.iqكتروني :البريد إالل

  الشهادات 

 التاريخ الكليـــة الجامعة التخصص القسم الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 1975 الزراعة بغداد إدارة مزارع وتعاونيات االقتصاد الزراعي

 دكتوراة
أكاديمية الدراسات 

 االقتصادية
 بوخارست 

المحاسبة 

واالقتصاد 

 الزراعي

1980 

 

 

  التدرج الوظيفي 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 
عضو هيئة تدريسية/ قسم 

 االقتصاد الزراعي
 االن - 1983 جامعة بغداد -كلية الزراعة

2 
عضو هيئة تدريسية/ قسم 

 االقتصاد الزراعي

جامعة عمر   -كلية الزراعة

 المختار )ليبيا(
2001- 2010 

 1995-1993 جامعة بغداد -كلية الزراعة رئيس قسم االقتصاد الزراعي 3

 1986-1983 جامعة بغداد -كلية الزراعة مقرر قسم االقتصاد الزراعي  4



 

  التدريس الجامعي

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد االن -1983 بغداد كلية الزراعة 1

  2010-2001 عمر المختار )ليبيا( كلية الزراعة 2

 

 تدريسها تمي المقررات الدراسية الت

 االولية اوالً: الدراسات

 القسم السنة المرحلة المقـــــــــــــــــــــرر

 2001-1998-1983 أول اقتصاد االقتصاد العام
–قسم االقتصاد الزراعي 

 جامعة بغداد

 2001-1998-1983 أول اقتصاد االقتصاد الزراعي
–قسم االقتصاد الزراعي 

 جامعة بغداد

 2001-1998-1983 رابع اقتصاد السياسة االقتصادية الزراعية
–قسم االقتصاد الزراعي 

 جامعة بغداد

 2001-1998-1983 رابع اقتصاد تخطيط اقتصادي
–قسم االقتصاد الزراعي 

 جامعة بغداد

 2001-1998-1983 رابع اقتصاد تنمية اقتصادية
–قسم االقتصاد الزراعي 

 جامعة بغداد

اقتصاد عام +اقتصاد زراعي +   

تنمية اقتصادية  تحليل أسعار+

زراعية +    تخطيط اقتصادي 

 +تنمية بشرية +اقتصاديات بيئة

أولى +ثالثة 

 +رابعة
2001-(2008-2010) 

 –قسم االقتصاد الزراعي 

 –جامعة عمر المختار 

 ليبيا -البيضاء

( + سياسة 2+1اساسيات اقتصاد )

 زراعية + تخطيط زراعي
 2016 -2011 اولى + رابعة

 –قسم االقتصاد الزراعي 

كلية الزراعة /جامعة 

 بغداد

 

 

 

 



 

 الدراسات العليا ثانياً:

 السنة الجامعة المرحلة المقــــــــــــــــرر

 تسويق وتحليل األسعار الزراعية
 اإلجازة العالية

 ) الماجستير (

جامعة عمر المختار/ قسم 

 االقتصاد الزراعي

لحد نهاية  -2003

2010 

 وتنمية اقتصاديةتخطيط 
 اإلجازة العالية

 ) الماجستير (

جامعة عمر المختار/ قسم 

 االقتصاد الزراعي
2005 

 دكتوراه تسويق زراعي
قسم االقتصاد  –جامعة بغداد 

 الزراعي

2013 – 2014- 

2016 

 ماجستير تنمية اقتصادية زراعية
قسم االقتصاد  –جامعة بغداد 

 الزراعي

2012 – 2013 

2014 - 2016 

 

 التدريس خارج الجامعة :

 –وزارة المالية -إلقاء محاضرات في مركز التدريب المالي والمحاسبة 

 العراق
1993-1989 

-وزارة الزراعة  -إلقاء محاضرات في معهد التدريب واإلرشاد الزراعي

 العراق
1986-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا :

 السنة        -الجامعة      عنوان األطروحة أسم الطالب

 قصى مهدي صالح
سياسة تسويق الفواكه والخضر في العراق             

(1968-1983 ) 

قسم االقتصاد –جامعة بغداد 

 1985الزراعي

 زهير أحمد مصطفى

دور المصرف الزراعي التعاوني في تنمية 

مشاريع دجاج اللحم للقطاع الخاص في 

 العراق

االقتصاد قسم –جامعة بغداد 

 1986الزراعي

 عمر نافع أبلحد
أثر السياسة السعرية على المساحات 

 المزروعة من محصول الحنطة في العراق

قسم االقتصاد –جامعة بغداد 

 1996الزراعي

 نضال محمود على
تحديد خطط اإلنتاج الزراعي المثلي في 

 ظل ظروف المخاطرة والاليقين

قسم االقتصاد –جامعة بغداد 

 1997الزراعي

 مهدي سهر غيالن
استجابة عرض المساحات المزروعة 

 لمحصول عباد الشمس في العراق

قسم االقتصاد –جامعة بغداد 

 1999الزراعي

 سالم هالل الشريف

دراسة اقتصادية تحليلية ألهم العوامل 

المؤثرة على إنتاج وتكاليف إنتاج دجاج 

اللحم لمشاريع القطاع الخاص في شعبية 

 األخضر الجبل

جامعة عمر المختار قسم االقتصاد 

 21/6/2006 –الزراعي 

 ناصر محمد على

دراسة تحليلية لمساهمة القطاع الزراعي 

-1973في الناتج المحلي خالل الفترة 

 في ليبيا 2003

قسم االقتصاد  -جامعة عمر المختار

 2007/  14/1        –الزراعي

 سميرة عثمان الكواش

لمحددات إنتاج القمح  التحليل االقتصادي

 –في الجماهيرية منطقة الجبل األخضر 

 حالة دراسية

قسم االقتصاد  -جامعة عمر المختار

 22/4/2007–الزراعي 

 فوزي صالح فرج

دراسة تحليلية مقارنة للعوامل المؤثرة على 

إنتاج  لحوم الدواجن وأسعارها في القطاع 

 العام والخاص            ) األهلي ( بشعبيتي

 بنغازي والحزام األخضر

قسم االقتصاد  -جامعة عمرالمختار

 الزراعي

5/5/2007 

 زهرة صالح أحميدة
اقتصاديات تسويق التفاح في منطقة الجبل 

 األخضر

قسم االقتصاد  -جامعة عمر المختار

 الزراعي

1/12 /2007 

 سليمة المهدي صالح
 السياسات االقتصادية للحد من تدهور البيئة

 األخضر منطقة الجبل

قسم االقتصاد  -جامعة عمر المختار

 5/8/2008–الزراعي

 حسنية عبد هللا محمد
اقتصاديات تسويق دجاج اللحم في شعبية 

 الجبل األخضر

قسم االقتصاد  -جامعة عمر المختار

 26/7/2009–الزراعي 



 

 صالح أحمد صالح

دراسة اقتصادية تحليلية للعوامل المؤثرة 

القطاع الخاص  على إنتاج دجاج اللحم في

 في شعبية سبها

قسم االقتصاد  -جامعة عمر المختار

 31/10/2009تنجز –الزراعي 

 نسرين رجب محمد

دراسة تحليلية للسياسة السعرية لمحصولي 

القمح والشعير وتأثيرها على المساحات 

واالنتاج للمحصولين منطقة الجبل األخضر 

 حالة دراسية

 قسم االقتصاد -جامعة عمر المختار

 الزراعي

14/11/2009 

رندة محمد أبريك 

 شلوف

دراسة اقتصادية للعوامل المحددة إلنتاج 

 الطماطم في شعبية الجبل األخضر

قسم االقتصاد  –جامعة عمر المختار 

 الزراعي

24/10/2010 

 وليد عبد هللا سليمان
دراسة اقتصادية للعوامل المؤثرة عن أنتاج 

 األغنام بشعبية الجبل األخضر

قسم االقتصاد  –جامعة عمر المختار 

 الزراعي

  /11/2010 

سعد عبد القهار عز 

 الدين

تخطيط االنتاج الزراعي في محافظة 

كربالء باستخدام البرمجة الخطية / مزرعة 

 العتبة الحسينية ) انموذج تطبيقي(

قسم  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 االقتصاد الزراعي

11/12/2012 

 م داودحسن عبد الكاظ
تقدير دالة الطلب على الرز في العراق 

 2011 - 1992للمدة 

قسم  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 االقتصاد الزراعي

22/10/2013 

 غادة حازم محمود

تقدير دالة الطلب الفردي على بيض المائدة 

 2012 - 1990في العراق للمدة

 

قسم  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 االقتصاد الزراعي

 2014 –نيسان 

 حسين عباس جاسم
اقتصاديات تسويق بعض محاصيل الفاكهة 

 2014 -في محافظة بغداد 

قسم  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 االقتصاد الزراعي

11/8/2015 

 احمد محمد احمد

 )دكتوراه(

اقتصاديات تسويق بعض محاصيل الخضر 

 2014في محافظة بغداد للموسم الزراعي 

قسم  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 االقتصاد الزراعي

12/22                           /2015 

 نور لطيف بديوي

قياس كفاءة تسويق بيض المائدة في القطاع 

)الربع االخير من  الخاص محافظة بغداد

 (2015عام 

قسم  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد 

 االقتصاد الزراعي

29/12/2016 

 



 

 :البحوث والدراسات المنجزة والمنشورة 

 جهة النشر العنـــــــــــــــــــوان ت

1 
تحليل اقتصادي لبعض العوامل المؤثرة على صافي الدخل 

 المزروعي
 العراق -1986مجلة العلوم الزراعية 

2 
العوامل المؤثرة على عائد الدينار الواحد المستثمر في مشاريع 

 ) القطاع الخاص ( )دراسة ميدانية (إنتاج فروج اللحم      

 1990(  1مجلة العلوم الزراعية العدد )

 العراق -

 دراسة تحليلية لدور مساهمة القطاع الخاص في إنتاج بيض المائدة 3
 -1991( 2مجلة العلوم الزراعية العدد )

 العراق-

4 
دراسة تحليلية لدور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في 

 العراق

لمؤتمر العلمي الثالث / كلية إدارة ا

 -الجامعة المستنصرية 1986واالقتصاد 

 العراق

 دور التعاونيات الزراعية في تحقيق األمن الغذائي العربي 5
جامعة بغداد -نوقشت في كلية الزراعة

1987 

6 
دراسة عن السياسة السعرية الزراعية الجديدة في العراق وأثرها 

 منتجات الخضر والفواكهعلى ارتفاع أسعار 

جامعة بغداد –نوقيشت في كلية الزراعة 

 العراق 1987

7 
تحليل اقتصاديات الستجابة منتجات معامل األلبان للحليب الخام في 

 المنشأة العامة لمنتجات األلبان
 العراق- 1991-مجلة العلوم الزراعية 

 العراق -1992-المؤتمر الزراعي  لعراقاآلثار االقتصادية لسياسة دعم أسعار منتجي الحبوب في ا 8

9 
تحليل اقتصادي الستجابة عرض محصول زهرة الشمس للمدة 

 في العراق 1978-1997

 2002( 4العدد )–مجلة العلوم الزراعية 

 العراق

10 
دراسة اقتصادية الستجابة المساحات المزروعة بزهرة الشمس في 

 العراق

 العراق  العدد –مجلة العلوم الزراعة 

(5) 

(2002 ) 

11 
دراسة –توثيق السياسات الزراعية في العراق  في عقد التسعينات 

 قطرية                   )لحساب المنظمة العربية للتنمية الزراعية (

لحساب المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

 (2000فرع العراق )

 دراسة تقيميه  للسياسية السعرية الزراعية في الجماهيرية 12
طرابلس  -ليبيا-مؤتمر التنمية االقتصادية

2002 

13 
القياس الكمي للعوامل المؤثرة على إنتاجية محصول الطماطم في 

 شعبية الجبل األخضر
 ( ليبيا2004مجلة البحوث االقتصادية )

 اآلثار المتوقعة للخصخصة على القوى العاملة والبطالة في ليبيا 14
مركز –مؤتمر الخصخصة في ليبيا 

 ( ليبيا 2005البحوث الزراعية )

 أثر قيام التجارة الحرة العربية الكبرى على القطاع الزراعي 15
–مجلة الفيوم للبحوث والتنمية الزراعية 

 ( 2005) 19مجلة 

16 
دراسة لتقدير دوال تكاليف إنتاج محصول القمح في منطقة الجبل 

 ( 2005/2006األخضر للموسم الزراعي )

مجلد –بحوث الزراعية مجلة الفيوم لل

 2008-( 22رقم )

17 
دراسة تحليلية لمساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي 

 ( 1973/2003اإلجمالي في ليبيا خالل الفترة )

 -مجلة الفيوم للبحوث والتنمية  الزراعية

 ( 2008) 22مجلد 

 دراسة تحليلية لمحددات إنتاج القمح في منطقة الجبل األخضر 18
-الفيوم للبحوث الزراعية والتنمية مجلة 

 ( 2007)            22مجلد 

19 

دراسة تحليلية لتقدير دوال تكاليف إنتاج دواجن اللحم بالقطاعين 

العام والخاص بشعبيتي بنغازي والمرج ) مؤتمر اآلبيار ( كحالة 

 دراسية

مجلة الفيوم للبحوث والتنمية  الزراعية 

 ( 2008) 22مجلد             -

 –مجلة الفيوم للبحوث والتنمية الزراعية قياس  الكفاءة التسويقية  لمحصول التفاح في شعبية الجبل األخضر  20



 

 2009( 1عددد ) 23مجلد في ليبيا

21 

دراسة  لتقدير االستعداد للدفع  لحماية  الموارد البيئية وقبول  مبالغ  

كاليف الفقد مالية للتعويض عن المساحة في الموارد البيئية ) ت

 ليبيا ( –البيئي في منطقة الجبل األخضر 

 مجلة الفيوم للبحوث البيئية الزراعية

 2009عدد  – 24مجلة 

22 

التحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة على االستعداد  للدفع  مقابل 

 –وقبول  التعويض عن في الموارد  البيئية  )منطقة  الجبل األخر 

 ليبيا (

للبحوث والتنمية الزراعية مجلة الفيوم 

 2009عدد -24مجلة 

23 
دراسة  لتقدير الهوامش  والتكاليف التسويقية لدجاج اللحم في 

 –األهلي في شعبية األخضر  في ليبيا  –القطاع  الخاص 

 –مؤتمر المينا للعلوم الزراعية والبيئية 

-22جمهورية مصر العربية 

24/3/2010 

24 
لدجاج اللحم في القطاع الخاص )األهلي ( قياس الكفاءة التسويقية 

 في شعبية الجبل األخضر في ليبيا

 –مؤتمر المينا للعلوم الزراعية والبيئية 

-22جمهورية مصر العربية 

24/3/2010 

25 
دراسة اقتصادية تحليلية للعوامل المؤثرة على انتاج دجاج اللحم في 

 شعبية سبها –القطاع الخاص 

مهورية مصر ج –مجلة جامعة المنيا 

 2010 -العربية 

26 
دراسة لتقدير دوال تكاليف انتاج دجاج اللحم في القطاع الخاص في 

 2009– 2008شعبية سبها في ليبيا للعام 

جمهورية مصر  –مجلة جامعة المنيا 

 2010 -العربية 

27 
تخطيط االنتاج الزراعي في مشروع مدينة الحسين الزراعية , 

 الرمج الخطية محافظة كربالء باستخدام

 –( 40المجلد ) -مجلة زراعة الرافدين

 2012( 4الملحق )

28 
 -1989تقدير دالة الطلب على محصول الرز في العراق للمدة )

2011) 

مجلد  –مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

 2013 -( 4عدد ) –( 5)

29 

الكفاءة التسويقية الهم محاصيل الخضر في محافظة االنبار 

 ة حالة(بالعراق)دراس

 19/11/2013مقبول للنشر في 

جامعة كفر  –مجلة البحوث الزراعية 

مجلد  -مصر –كلية الزراعة  –الشيخ 

 2013 -( 4( العدد )39)

30 

االهمية النسبية لبنود الهامش التسويقي بين سعر الجملة وسعر 

المستهلك وكفاءة تسويق بعض محاصيل الخضر والفاكهة في 

 )دراسة ميدانية(مدينة بغداد بالعراق 

 2013/ 11/ 19مقبول للنشر في 

جامعة كفر  –مجلة البحوث الزراعية 

مجلد  –مصر  –كلية الزراعة  –الشيخ 

 2013 -( 4( العدد )39)

31 
تقدير دالة الطلب الفردي على بيض المائدة في العراق للمدة 

(1993- 2011) 

الجامعة  –مجلة االدارة واالقتصاد 

 2015 -المستنصرية 

32 
كفاءة تسويق بعض محاصيل الفاكهة في محافظة بغداد للموسم 

 2014/2015الزراعي 

 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 (2العدد )  47مجلد  -العراق

(2016 ) 

33 

سعر المنتج وسعر المستهلك لبعض  بينالهامش التسويقي  حساب

محاصيل الخضر في محافظة بغداد للموسم الزراعي الصيفي 

2014 

 47مجلد -مجلة العلوم الزراعية العراقية

 (6العدد)

 

34 
الكفاءة التسويقية لبعض محاصيل الخضر في محافظة بغداد 

 2014للموسم الزراعي الصيفي 

 47مجلد -مجلة العلوم الزراعية العراقية

 (5العدد )

35 

 

كفاءة تسويق بيض المائدة المنتج في القطاع الخاص في محافظة 

 2014بغداد لعام 

 )مقبول للنشر في مجلة العلوم الزراعية

 العراقية(

 

 



 

 :   قائمة بالدراسات وأوراق العمل

 

 المكان و الجهة والتاريخ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الدراسة م

1 
    دراسة حول انتشار زراعة المخدرات ووسائل مكافحتها

 )رؤية اقتصادية (
 2003-ندوة المخدرات ليبيا

 2006-ليبيا-مجلس التخطيط دراسة حول تقرير لجنة إعداد مشروع السياسة الزراعية 2

3 
ورقة عمل حول السياسات واإلجراءات االقتصادية المقترحة 

 الليبيلرفع مستوى الدخل في المجتمع 

-ليبيا  –مجلس التخطيط 

2004 

 دراسة تقييمه لبرامج الدراسات العليا بالجامعات الليبية 4

تجربة قسم االقتصاد الزراعي 

 -جامعة عمر المختار –

 2008مصراتة 

 

 

 المؤتمرات والدورات العلمية : 

 في العراق : 

 

 .1984الجامعة المستنصرية العراق  –المؤتمر العلمي لكلية اإلدارة واالقتصاد  .1

 . 1988-1987- 1986جامعة بغداد  –المؤتمرات العلمية لكلية اإلدارة واالقتصاد  .2

 . 1987المشاركة في مناقشة ورقة وزارة التخطيط ) السياسة الزراعية الجديدة في العراق   .3

 . 1985النظرية والتطبيق( المشاركة في مناقشة وزارة التخطيط )التخطيط الزراعي في العراق بين  .4

المشاركة في الندوة العلمية حول ) سياسة إنتاج وتسويق التمور في العراق  ( في مجلس البحث العلمي   .5

 .  1989العراق 

المشاركة في مناقشة الورقة القطرية ) التنمية الريفية المستدامة ( المنظمة العربية للتنمية الزراعية فرع  .6

 العراق .

الندوة المشتركة بين ايكاردا ومركز اباء حول السياسات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة المشاركة في  .7

1997 . 

-1986المركز التدريبي  –المشاركة في الدورات التدريبية في الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي  .8

1988-1998. 

 جامعة بغداد . بالتعاون مع -1999-1998-1997العمل في وزارة الزراعة ميدانياً  .9

في –مناقشة ) توثيق السياسات الزراعية في العراق لعقد التسعينات ( في المنظمة العربية للتنمية الزراعية  .10

 .2000-العراق 

 .2012 -كلية الزراعة )مؤتمر قسم االقتصاد الزراعي االول( –مؤتمر جامعة الموصل   .11

 

 

 في ليبيا : 
 

  2002طرابلس –الحاضر والمستقبل  –مؤتمر التنمية االقتصادية  .1

  2003البيضاء  –ندوة مكافحة المخدرات  .2

 2003بنغازي  –مؤتمر الخصخصة في االقتصاد الليبي  .3

 2007-مؤتمر االستثمار األجنبي  .4

 2008مصراتة  –ندوة الدراسات العليا بالداخل لخدمة التنمية  .5



 

 :اللغات المتقنة

 العربية -1

 الرومانية -2

 

 النشاطات االخرى

 عضو نقابة المهندسيين الزراعيين -

 عضو نقابة المعلمين -

 

 الجوائز و شهادات التقدير

 -كتب شكر عديدة:

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي -

 جامعة بغداد –عمادة كلية الزراعة  -

 


