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 اسامة كاظم جبارة العكيليالسيرة الذاتية للدكتور 

 سم الثالثي: اسامة كاظم جبارة العكيلياال

   7691 الميالد:ومحل تاريخ 

 الحالة الزوجية: متزوج 

 التخصص العام : اقتصاد زراعي

 التخصص الدقيق: اقتصاديات انتاج

  0272الدرجة العلمية : استاذ مساعد منذ 

 بغداد/ كلية الزراعة/ قسم االقتصاد الزراعيعنوان العمل: جامعة 

 الهاتف النقال: 

 usamakadhim@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 المؤهالت العلمية

 . وبمعدل جيد 1991/ 1919راعة/ قسم االقتصاد الزراعي/ شهادة البكالوريوس: جامعة بغداد / كلية الز  -1
على االول – / بمعدل جيد جدا2112شهادة الماجستير: جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم االقتصاد الزراعي/ -2

 .الدفعة
االول على  -/ بمعدل جيد جدا2111: جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم االقتصاد الزراعي/:  شهادة الدكتوراه -3

 . الدفعة

 االقتصادية لمشاريع تربية فروج اللحم في ظل برنامج اعادة تأهيل قطاع الدواجن (لة الماجستير : ) العوائد عنوان رسا

 عنوان اطروحة الدكتوراه : ) تاثير االستثمار في البنية التحتية على نمو انتاجية الموارد في الزراعة العراقية (

 

 التدرج الوظيفي

 2115-2112: الزراعيزراعة/ قسم االقتصاد مدرس مساعد: جامعة بغداد / كلية ال -1
 2111-2115 : مدرس : جامعة بغداد / كلية الزراعة/ قسم االقتصاد الزراعي  -2
 . االن غايةول-2111 -راعة / قسم االقتصاد الزراعياستاذ مساعد: جامعة بغداد / كلية الز  -3

 

 

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها:

mailto:usamakadhim@yahoo.com
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 -الدراسات االولية: -اوال:

 نظرية اقتصادية جزئية -1

 نظرية اقتصادية كلية -2

 سياسة زراعية -3

 مبادئ اقتصاد زراعي -4

 اقتصاد رياضي -5

 تجارة خارجية -6

 

 -ثانيا: الدراسات العليا:
 . ماجستير –متقدم  نظرية اقتصادية جزئية -1
 . دكتوراه –متقدم  نظرية اقتصادية جزئية -2

 :حاليا   المسؤوليات المكلف بها

 لغاية االن . – 2115 .ئيس قسم االقتصاد الزراعي ر -1

 لغاية االن – 2114 عضو لجنة تعضيد البحوث العلمية في كلية الزراعة . -2

 لغاية االن . -2113 في العراق . الفرع الزراعي للتعليم المهنيعضو اللجنة العليا العداد المناهج  -3

 لغاية االن . -2116عضو اللجنة العليا لقروض البنك المركزي ) اللجنة الفنية لدراسات الجدوى االقتصادية(  -4

 -المؤلفات :

 )كتاب منهجي( االقتصاد الزراعي / لطلبة االعداديات المهنية الزراعية في العراق -1

 قسام االخرى في كليات الزراعة ) تحت االنجاز(االاالقتصاد الزراعي لطلبة  -0

  -االطاريح والرسائل التي تم االشراف عليها:

 المزرعية لمحصول القمح على االنتاجية والتكاليف في محافظة بغداد (رسالة ماجستير ) اثر تباين السعة  -1
 . محافظة ديالى حالة دراسية( –رسالة ماجستير )اقتصاديات انتاج فروج اللحم في العراق  -2
دراسة مقارنة للكفاءة الفنية واالقتصادية ألصناف معتمدة لمحصول القمح في المناطق المروية في )رسالة ماجستير  -3

 . (2103  - 2102للموسم  العراق
 .( 2103اقتصاديات انتاج محصول الذرة الصفراء محافظة بابل حالة دراسية للموسم الزراعي رسالة ماجستير ) -4
( 2112-1891تقدير دوال الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء الرئيسة في العراق خالل المدة ) -اطروحة دكتوراه  -5

. 

ً تطبيقيا. –النتاج لمزارعي القمح قياس كفاءة ا -اطروحة دكتوراه  -6  محافظة السليمانية انموذجا

 (. 2114 -1891ء في العراق للمدة )صول الذرة الصفراحاستجابة العرض والتقلبات السعرية لم –رسالة ماجستير  -7

تقدير الفجوة الغذائية والتوقعات المستقبلية النتاج واستهالك واستيرادات محصولي القمح والرز في  –رسالة ماجستير  -9

 (  ) تحت االشراف ( 2115 – 1891العراق للمدة )

التأثيرات االقتصادية والبيئية للملوحة على المستوى المعيشي في العراق اختبار الكفاءة  –اطروحة دكتوراه  -8

 القمح في محافظة واسط ( ) تحت االشراف (االقتصادية لمزارع 

محافظة بغداد انموذج تطبيقي . 2116اقتصاديات انتاج البطاطا في العراق للموسم الزراعي  –اطروحة دكتوراه   -11

 )تحت االشراف (
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 -الرسائل واالطاريح الجامعية التي تمت مناقشتها من قبلي:

 رسائل (73عدد )    رسائل الماجستير// -اوال:

 اطاريح ( 8عدد  ) //   ثانيا : اطاريح الدكتوراه

  الب( ط77عدد ) // ثالثا : ممتحن لطلبة الدكتوراه امتحان شامل 

 ( 01عدد )//  التي تم تقييمها علميا من قبلي واالطاريح الرسائل

 

 البحوث المنشورة//

 السنة محل النشر أسم البحث ت

فروج اللحم في العراق  تحليل مخاطر االستثمار في مشاريع تربية 7
. 

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 
 الزراعة

0222 

االمثلية بأستخدام دوال الكلفة في فترة االجل القصير لمشاريع  0

 تربية فروج اللحم في ظل برنامج اعادة تأهيل قطاع الدواجن
مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة
0222 

تقدير دوال التكاليف واقتصاديات الحجم لمشاريع تربية فروج  3

 اللحم في محافظة بغداد .
مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة
0229 

تأثير االستثمار في البنية التحتية على نمو االنتاجية في الزراعة  4
 العراقية

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 
 الزراعة

0226 

التحليل االقتصادي للتكاليف االنتاجية لمحصول القمح في ناحية  2

 ( .0228-0221الراشدية للموسم الزراعي )
مجلة االدارة واالقتصاد / الجامعة 

 المستنصرية
0226 

تقدير وتحليل تأثير االستثمار في البنية التحتية في الطلب على  9
 العراقية.موارد االنتاج في الزراعة 

 مجلة الزراعة العراقية / وزارة الزراعة

 
0272 

أثر تباين السعة المزرعية في تكاليف و إنتاجية محصول القمح   1

 ()محافظة بغداد أنموذج تطبيقي

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 
 الزراعة

0270 

للمدة قياس نمو انتاجية الموارد في القطاع الزراعي العراقي  8

(7612-0220 ) 

 

 مجلة كلية الزراعة / 
 جامعة كربالء

0273 

دراسة علمية للشركة العامة لمنتجات األلبان تحت عنوان )دراسة  6

 اتجاهات الطلب على منتجات األلبان في السوق المحلية(

 

 0273 الشركة العامة النتاج االلبان ابوغريب

 0274 مجلة ديالى للعلوم الزراعية محافظة ديالى تقدير دالة تكاليف انتاج فروج اللحم في 72

77 
لكفاءة الفنية واالقتصادية ألصناف معتمدة ا لقياسدراسة 

 2112 لمحصول القمح في المناطق المروية في العراق للموسم
-2113 

 

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة
0272 
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محافظة  –تقدير دالة تكاليف محصول الذرة الصفراء في العراق  70

 0273بابل حالة دراسية  للموسم الزراعي 

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة
0272 

دراسة مقارنة للكفاءة الفنية واالقتصادية لمزارع انتاج الذرة  73

بابل للموسم الصفراء للصنفين المحلي والهجين في محافظة 

 0273الزراعي 

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية 

 الزراعة
0272 

قياس الكفاءة التقنية واالقتصادية لمزارع محصول القمح صنف  74

 0273-0270في المنطقة الوسطى في العراق للموسم  66أباء 

وقائع المؤتمر السابع لكلية االدارة 
 واالقتصاد/جامعة كربالء

0272 

72 
Estimating the Profit, Cost Functions and 

Economic and Technical Efficiencies of Maize  

Production in Babylon Province/ Iraq 

 

International Journal of 

Applied Agricultural 

Sciences(IJAAS) 

 

0272 

بالمساحات المزروعة بمحصول  في التنبؤ  VARاستخدام نماذج  79

  4141-4102الشلب في محافظة النجف للمدة 

مجلة كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة 

 0272 العراقية 

71 
الذرة الصفراء في اثر الصنف الهجين في انتاجية وكفاءة موارد 

  2013محافظة بابل )حالة الدراسية( للموسم الزراعي ، العراق 

 

 واالقتصاد / جامعة كربالءمجلة االدارة 
0272 

78 
قياس اثر تباين فئات المساحة المحصودة لمزارع القمح في 

محافظة السليمانية على مستوى الكفاءة االقتصادية وتقدير حجم 

 الموارد المحققة للكفاءة المثلى 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية
0279 

76 
قياس الكفاءة الفنية ومعدل التغير في االنتاجية الكلية لمزارع القمح 

في المنطقة الديمية في ظل تباين فئات المساحة محافظة السليمانية 

 انموذجا تطبيقيا 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية
0279 

02 
التنبؤ بالكميات المتاحة الستهالك الفرد من اللحوم الحمراء 

( باستخدام 4144 – 4104والدجاج واالسماك في العراق للمدة )

 ( Box-Jenkinsمنهجية بوكس جينكنيز 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية
0279 

07 
دراسة اقتصادية في الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء الرئيسة 

باستخدام نموذج التقريب الخطي  4104 – 0991في العراق للمدة 

 AIDSلنظام الطلب االقرب لالمثلية 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية
0279 

تحليل اقتصادي لتاثير تباين المساحة المزروعة على االنتاجية  00

 طقة الديمية وااليراد لمزارع القمح في المن والتكاليف

 جامعة كربالء / كلية االدارة واالقتصاد

 المؤتمر العلمي الدولي الثامن
0279 

صول الذرة الصفراء في حاستجابة العرض والتقلبات السعرية لم 03

 ( 0274 -7682العراق للمدة )
 مجلة العلوم الزراعية العراقية

0279 
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 والمؤتمرات والحلقات العلمية الندوات

 القاء بحث .  5002الندوة العلمية االولى لقسم االقتصاد الزراعي القاء بحث في  -1

مناقشة  2101لسنة  291قانون ايجار االراضي الزراعية رقم المشاركة في الندوة التي اقامها مجلس النواب حول  -2
 مشروع القانون .

 .  01/01/1101جامعة كربالء   لكلية الزراعة / المؤتمر العلمي الثانيالقاء بحث في  -3

 .1104القاء بحث في الندوة العلمية لقسم االقتصاد الزراعي/كلية الزراعة/ جامعة بغداد  -4

 .1105الدولي السابع العلمي العاشر لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء  المؤتمر العلميالقاء بحث في  -5

 .1106العلمي العاشر لكلية االدارة واالقتصاد / جامعة كربالء الثامن الدولي  المؤتمر العلميالقاء بحث في  -6

 . 1106القاء بحث في الندوة العلمية في قسم االقتصاد الزراعي /كلية الزراعة جامعة بغداد  -7

 المشاركة كحضور في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية . -8
 كلية الزراعة. –الدراسات االولية والعليا داخل قسم االقتصاد الزراعي من الحلقات البحثية لطلبة  المشاركة بالكثير -9

 الشكر والتقدير:

 4/8/2119في  242العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -0
 2/6/2101في  2811العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -2

 6/6/2101في  /م212العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -3

 3/01/2101في  /م414العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -4
 24/2/2100في  /م228العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -2

 4/8/2119في  242العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -6

 04/3/2102في  90العدد ل.ز/ -شكر وتقدير من مجلس النواب لجنة الزراعة والمياه واالهوار -4
 22/2/2102في  242العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -8

 02/02/2100في  6426العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -9

 04/4/2103في  /م286العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -01
 31/02/2103في  6209العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -00

 . 06/2/2104في  2/281م و  –شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -02

 . 9/0/2102شكر وتقدير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .  -03
 . 04/6/2102في  2048 العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -04

 2106في  – السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -02
 2106في  – السيد عميد كلية الزراعة -وتقديرشكر  -06



6 
 

 2106في  – السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -04

 2106في – السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -08
 
 


