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   ضرغام سلمان برباز الغزالي   :  ـم ـــــــــاالســ

  1981 : تاريخ الميـالد 

 اعزب  : الحالة الزوجية

 -   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 اقتصاد زراعي:      صــالتـخـص

  عضو هيئة تدريسية:       ه ــــــالوظيف

  مدرس مساعد   الدرجة العلمية :

  / جامعة بغداد / كلية الزراعة قسم االقتصاد الزراعي:       عنوان العمل

 07804651265العمل   :       هاتف

 07706333195:       الهاتف النقال

 dhurghambarbaz@gmail.com كتروني :البريد إالل

Dhurgham81@yahoo.com                                                                     

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2006 الزراعة بغداد

 2012 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

- - - 

 أ

 

 

 

 

 

- - - 
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 التدرج الوظيفي .ثانياً :  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن -2006 بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 لحد االن – 2012 مبادئ اقتصاد االقتصاد الزراعي 1

 2009 - 2007 احصاء زراعي  االقتصاد الزراعي 2

 2009 - 2008 النظرية االقتصادية الكلية االقتصاد الزراعي 3

 لحد االن – 2012 زراعيةالمشاريع التقييم  االقتصاد الزراعي 4

 لحد االن – 2012 دراسات الجدوى االقتصادية االقتصاد الزراعي 5

 لحد االن – 2012 1/2االقتصاد القياسي  االقتصاد الزراعي 6

 2009-2008 تسويق زراعي الزراعياالرشاد  7

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012 -2006 جامعة بغداد -كلية الزراعة فني 1

 2015 -2012 جامعة بغداد -كلية الزراعة مدرس مساعد 2

 حتى االن -2015 جامعة بغداد -كلية الزراعة مدرس 3

   استاذ مساعد 4

   استاذ 5



 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

- -- -- -- 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد 2012 السيادةعرض م 1

 بحث كربالءجامعة  2013 المؤتمر العلمي الثاني 2

 مشارك بغداد 2013 ورشة عمل الماسترشيت االلكتروني 3

الموسم  -ملتقى جامعة بغداد لتعليم االلكتروني 4

 الثالث

 مشارك جامعة بغداد 2014

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة  

 السنة داخل الكلية
  2014-2012 لجنة المشتريات الرئيسيةفي عضو 

 ولحد االن -2012 االمتحانيةلجنة في اعضو 

 ولحد االن -2012 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني

 ولحد االن -2012 عضو ارتباط في موقع الكلية االليكتروني

عضو ارتباط في موقع الكلية الرسمي على الفيس 

 بك
 ولحد االن -2013

 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  يثامنا: المشروعات البحثية ف 



 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
كفاءة اداء مشاريع البيوت البالستيكية في 

 محافظة كربالء

 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2012 

 في تحقيق الكفاءة االقتصاديةدور حجم المزرعة   2
 مجلة العلوم الزراعية

 كربالءكلية الزراعة/جامعة 
2013 

 تقييم كفاءة انتاج القمح في مزرعة العبايجي 3
 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2014 

 الكفاءة التقنية لمزارع االسماك في محافظة بغداد 4
صيانة المؤتمر الدولي الثاني لجمعية 

 الموارد الوراثية والبيئية
2015 

5 
تققيم مالي لمشاريع تربية الحمالن في قضاء ابو 

 غريب 
 2015 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

  .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2012 وزير الرياضة والشباب كتاب شكر 5

 2013 امين بغداد كتاب شكر 6

 2014 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 7

 2014 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 

كلية الزراعة/ قسم االقتصاد  كتاب شكر 

 الزراعي 

2015 

 2015 عضو مجلس النواب كتاب شكر 

 2015 كلية الزراعة /جامعة كركوك كتاب شكر 

 2015 الزراعة/جامعة بغدادكلية  كتاب شكر 

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 

 


