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 الذاتية      السيرة                                                         

  لألستاذ الدكتور علي درب كسار الحيالي                                        

 

                                                                    

                                                                                                          

 علي درب كسار االسم :   

 24/6/1966تاريخ الميالد :   

 اقتصاد زراعيالتخصص :   

 استاذ جامعيالوظيفة :   

 الدرجة العلمية:   أستاذ 

 عة بغدادقسم االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة / جامعنوان العمل:   

       adk_1966@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

 اوال :   المؤهالت العلمية          

 التاريخ    الكلية         الجامعة      الدرجة العلمية  

الزراعةةةةةةةةةةةة/ قسةةةةةةةةةةةم  جامعة بغداد بكالوريوس  

 االقتصاد الزراعي

30/6/1988 

الزراعةةةةةةةةةةةة/ قسةةةةةةةةةةةم  جامعة بغداد الماجستير

 الزراعياالقتصاد 

26/7/1997 

سانكت بطةرس جامعة  الدكتوراه  

 بورغ/ روسيا

 29/10/2003 االقتصاد

    اخرى
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 ثانيا : التدرج الوظيفي

 الى  -الفترة :   من  الجهة             ت     الوظيفة

 1994-1992 جامعة بغداد : معيدة 1

 1997-194 جامعة بغداد : فترة دراسة الماجستير 2

 23/7/1997 جامعة بغداد درس مساعد: م 3

 2003-1999 جامعة بغداد : فترة دراسة الدكتوراه 4

 1/4/2004 جامعة بغداد : مدرس 5

 1/4/2007 جامعة بغداد : استاذ مساعد 6

 26/3/2013 جامعة بغداد استاذ: 7

 

 ثالثا : التدريس الجامعي

 الى  -من  الفترة :   الجامعة          ت     الجهة  )الكلية(

 1997 - 1992 جامعة بغداد )معيد(  الزراعة:  1

  2004 -  1997 جامعة بغداد )مدرس مساعد( الزراعة:  2

 2007 -  2004 جامعة بغداد )مدرس( الزراعة:  3

 2013 – 2007 جامعة بغداد )استاذ مساعد( الزراعة:  4

 )لحد االن( – 2013 جامعة بغداد )استاذ(الزراعة:  5

 

 رابعا : اطاريح الماجستير والدكتوراه:

 بعض االعتبارات الواجب مراعاتها عند رسم السياسة السعرية للرز في العراق -1

 

2- Economics and mathematical methods dynamics of Iraq economic 

sectors 

 

 

 خامسا : المناصب االدارية : 

 12/10/2009عة بغداد للمدة من  جام \الزراعة كلية  \قسم االقتصاد الزراعي  مقرر -1

 2/10/2011الى 

 26/1/2016ولغاية  14/12/2014 معاون عميد كلية الزراعة لشؤون الطلبة للمدة من  -2
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 (. 2016-1992: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها ) للسنوات من  سادسا

 الدراسات االولية -اوال:

 ادارة مزارع عملي -1

 نظرية اقتصادية جزئية -2

 مشاريع عملي تقييم -3

 مبادي اقتصاد زراعي -4

 اقتصاديات انتاج حيواني -5

 مبادي احصاء -6

 احصاء زراعي -7

 اقتصاد رياضي -8

 اقتصاد كلي -9

 بحوث عمليات -01

 الدراسات العليا -ثانيا:

 —ماجستير –احصاء متقدم  -1

 —ماجستير –حاسبات الكترونية  -2

 -دكتوراه  -ماجستير –اقتصاد كلي متقدم  -3

 - دكتوراه –اقتصاد رياضي متقدم  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االطاريح او الرسائل التي اشرف عليها. سابعا

 اسم   )عنوان(   االطروحة   او   الرسالة ت

2117—ماجستير –التنبؤ بالطلب على القمح في العراق  1  

تحليل اقتصادي لسوق محصول الرز في العراق من خالل تقدير دالتي الطلب  2

 2101 --- جستيرما ---( 2101-0981والعرض خالل المدة )
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تقدير الفجوة الغذائية لمحصول القمح والعوامل المؤثرة في انتاجه للمدة  3

 2100 —( محافظة المثنى انموذج تطبيقي. ماجستير0979-2119)

 

-اطروحة دكتوراه  -ةالعراقي الزراعةفي  المباشر دور االستثمار المحلي واالجنبي 4

2104 

 

رة في الناتج المحلي االجمالي الزراعي في العراق خالل تحليل اقتصادي للعوامل المؤث 5

2104-رسالة ماجستير  – 2100-0985المدة   

في العراق باستخدام اسلوب  لمحصولي القمح والرزالتنبؤ بالفجوة الغذائية  6

-اطروحة دكتوراه  – 2122-2104بوكس جينكنز والشبكات العصبية للمدة 

2105. 

 

البحث العلمي الزراعي في العراق باستخدام مصفوفة نتائج اولويات االستثمار في  7

 . اطروحة دكتوراه.تحليل السياسة ) القمح حالة دراسية(

 

تحليل الثبات في توازن الطلب والعرض لمحصول القمح في العراق خالل المدة  -1 8

 . رسالة ماجستير.2013 -1971

 

 

 

 

 

 

 مة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.المشروعات البحثية في مجال التخصص لخد عاشرا: 

 ) انظر الورقة المرفقة (                                           

 السنة محل    النشر اسم       البحث ..................................                            ت

1    

2    

 

 البحوث المنشورة//
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والرياضي لتأثير الحصار الدولي على انتاج الحبوب في العراق. المؤتمر التحليل االقتصادي  -1

 .2002العلمي الدولي في كلية االقتصاد .جامعة سانكت بطرس بورغ . روسيا االتحادية . 

 2005 -مجلة العلوم الزراعية العراقيةالتضخم والبطالة وأثرهما في االقتصاد العراقي. -2

ي لطلبة قسم االقتصاد الزراعي /انموذج حالة المرحلتين الثالثه و تقويم مستوى االداء العلم -3

 2006مجلة العلوم الزراعية العراقية.. 2003-2004الرابعه للعام الدراسي 

مجلة العلوم . 2002-1992قياس وتحليل بعض العوامل المؤثرة في التضخم في العراق للمدة  -4

 2006الزراعية العراقية. 

مجلة ي في العراق والشروط االساسية لسياساتة الناجحة دراسة تحليلية .االصالح االقتصاد-5

 .2007العلوم الزراعية العراقية . 

مجلة . 2020- 2011مقارنه طرائق التنبؤ بالطلب على محصول الرز في العراق للمده  -6

 .2008العدد الرابع لسنة  39المجلد  –العلوم الزراعية العراقية 

التحليل االقتصادي للتكاليف اإلنتاجية لمحصول القمح في ناحية الراشدية للموسم  -7

 2009. العام 79مجلة االدارة واالقتصاد . العدد . 2008-2007الزراعي

مجلة العلوم  -تأثير فقدان إحدى مشاهدات المتغير المستقل وموقعها في تحليل االنحدار البسيط -8

 .2011 – 17المجلد  62العدد  –ية االدارة واالقتصاد كل –االقتصادية واالدارية 

. المؤتمر الوطني اآلثار المتوقعة لدور االستثمار األجنبي في االقتصاد الزراعي العراقي  -9

الذي اقامته جامعة بغداد ) كلية االدارة واالقتصاد والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية( 

 .4/4/2013-3للفترة من 

 استخدام معايير الدقة التنبؤية في تحديد الطريقة المثلى في تقدير القيم المفقودة -10

 2013- 44المجلد  –.مجلة العلوم الزراعية العراقية ) بيانات البحوث الزراعية انموذجا( 

. مجلة 2011-2010تقدير دالة انتاج محصول القمح في محافظة المثنى للموسم االنتاجي  -11

 .2011عام  4المجلد  3العلمية. العدد  اوروك لالبحاث

(. مجلة 2010-1985تقدير دالتي الطلب والعرض لمحصول الرز في العراق خالل المدة ) -12

 .2010. العدد الخامس . سنة 41العلوم الزراعية العراقية. المجلد 

على دراسة اتجاهات الطلب تحت عنوان ) علمية للشركة العامة لمنتجات األلباندراسة  -13

 .2013منتجات األلبان في السوق المحلية(

-1980تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة في نسبة االراضي الزراعية في العراق خالل المدة -14

السنة  1العدد  46. مجلة العلوم الزراعية العراقية . المجلد 2024-2014والتنبؤ بها للمدة  2013

2015. 

-1990ني في الناتج المحلي الزراعي العراقي للمدة ). تحليل اقتصادي الثر التطور التق15

 .2014لسنة  4المجلد  2(.مجلة القادسية للعلوم الزراعية. العدد 2010
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التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز في العراق باستخدام طريقة الشبكات العصبية  -16

   2015 2العدد  3. مجلة المثنى للعلوم الزراعية .المجلد 2012-2014للمدة 

التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز في العراق باستخدام طريقة بوكس  -17

العدد  3. مجلة المثنى للعلوم الزراعية .المجلد  2022-2014للمدة  ARIMAجنكنز 

2 .2015 

-1990تحليل قياسي للعوامل المؤثرة في االستثمار الزراعي المحلي في العراق للمدة ) -18

 .2015كانون االول  -2عدد  20مجلة الزراعة العراقية ) البحثية( مجلد  -(2012

تحليل المناخ االستثماري في العراق واثره في جذب االستثمارات االجنبية المباشرة  -19

كانون  -2عدد  – 20(. مجلة الزراعة العراقية ) البحثية( . مجلد 2012-2000للمدة )

 .2015االول 

بحث العلمي الزراعي في العراق باستخدام اسلوب مصفوفة اولويات االستثمار في ال -20

،  5، رز عنبر البركة ، بحوث  158تحليل السياسة اصناف الحبوب ) قمح بحوث 

( حالة دراسية . مجلة العلوم الزراعية العراقية .   1الذرة الصفراء التركيبي فجر 

 .2017. العدد الثالث. 48المجلد 

 1محاصيل الحبوب الرئيسة االصناف ) رز بحوث مصفوفة تحليل السياسة لبعض  -21

 العلوم . مجلة2012( حالة دراسية في العراق لعام 3، الذرة الصفراء التركيبي بغداد 

 .2017. الثالث العدد. 48 المجلد.   العراقية الزراعية

-1971تحليل الثبات في توازن الطلب والعرض لمحصول القمح في العراق للمدة ) -22

. 48 المجلد.   العراقية الزراعية العلوم مجلة م االنموذج العنكبوتي(.( باستخدا2013

 .2017. الرابع العدد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كتب الشكر و الجوائز و شهادات التقديرحادي عشر

 31/12/2007في  542العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -1
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 8/3/2008في  155العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -2
 18/11/2008في  632العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -3
 12/4/2010في  106العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -4
 2/6/2010في  2800العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -5
 13/6/2010في  214العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -6
 3/10/2010في  407العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -7
 2/10/2011في  414العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -8
 26/6/2012في  240العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -9
 26/11/2012في  4599العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -01
 6/6/2013في  2762العدد -لزراعةالسيد عميد كلية ا -شكر وتقدير -00
 17/7/2013في  268العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -02
 30/12/2013في  6219العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -03

 2103 -السيد وزير الزراعة –شكر وتقدير  -04

 2105-4-26 في 0670 العدد -الزراعة كلية عميد – وتقدير شكر -05

في  854/ع/6/8العدد  -مساعد رئيس جامعة بغداد -شكر وتقدير -06

29/00/2105. 

 4032العدد  -جامعة كربالء –عميد كلية االدارة واالقتصاد  -شكر وتقدير -07

 03/02/2105في 

 21/0/2106 في -386 العدد -الزراعة كلية عميد – وتقدير شكر -08

 8/2/2106 في -753 العدد – الزراعة كلية عميد -وتقدير شكر -09

 25/4/2106 في 2194 العدد -الزراعة كلية عميد – روتقدي شكر -21

العدد  -محافظة بغداد– 2مدير عام تربية الكرخ الكرخ/ -شكر وتقدير -20

 8/5/2106في  38/2/2/29864
 

 

 ثاني عشر: الكتب المؤلفة او المترجمة: 

 كتاب منهجي –االحصاء الزراعي  -1

 كتاب منهجي –االقتصاد الرياضي  -2

 

 جانب اللغة العربية االم اجيد اللغات االتية: الى اللغاتعشر: الرابع 

 كتابة وقراءة وتحدثا   -اللغة الروسية -1

 كتابة وقراءة  -اللغة االنكليزية -2
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