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 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  
 السنة محل النشر أسم البحث ت
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 تحليل مخاطر االستثمار في مشاريع تربية فروج اللحم في العراق .

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 
 / كلية الزراعة

2005 

ر لمشاريع تربية االمثليةبأستخدام دوال الكلفة في فترة االجل القصي 2
 فروج اللحم في ظل برنامج اعادة تأهيل قطاع الدواجن

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 
 / كلية الزراعة

2005 

تقدير دوال التكاليف واقتصاديات الحجم لمشاريع تربية فروج اللحم في  3
 محافظة بغداد .

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 
 / كلية الزراعة

2006 

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

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 
 / كلية الزراعة

2009 

التحليل االقتصادي للتكاليف االنتاجية لمحصول القمح في ناحية  5

 ( .2008-2007الراشدية للموسم الزراعي )
الجامعة  مجلة االدارة واالقتصاد /

 المستنصرية
2009 

تقدير وتحليل تأثير االستثمار في البنية التحتية في الطلب على موارد  6
 االنتاج في الزراعة العراقية.

مجلة الزراعة العراقية / وزارة 
 الزراعة

 

2010 

أثر تباين السعة المزرعية في تكاليف و إنتاجية محصول القمح   7

 ()محافظة بغداد أنموذج تطبيقي

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 
 / كلية الزراعة

2012 

-1970قياس نمو انتاجية الموارد في القطاع الزراعي العراقي للمدة ) 8

2002 ) 

 

 مجلة كلية الزراعة / 
 جامعة كربالء

2013 

9 
دراسة علمية للشركة العامة لمنتجات األلبان تحت عنوان )دراسة 

 األلبان في السوق المحلية(اتجاهات الطلب على منتجات 

 

الشركة العامة النتاج االلبان 
 2013 ابوغريب

10 
 تقدير دالة تكاليف انتاج فروج اللحم في محافظة ديالى

 2015 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

11 
لكفاءة الفنية واالقتصادية ألصناف معتمدة لمحصول القمح لقياسادراسة 

 2013- 2012 موسمفي المناطق المروية في العراق لل
 

مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 
 / كلية الزراعة

2015 

محافظة بابل –تقدير دالة تكاليف محصول الذرة الصفراء في العراق  12

 2013حالة دراسية  للموسم الزراعي 
مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 

 / كلية الزراعة
2015 

واالقتصادية لمزارع انتاج الذرة الصفراء  دراسة مقارنة للكفاءة الفنية 13

 2013للصنفين المحلي والهجين في محافظة بابل للموسم الزراعي 
مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد 

 / كلية الزراعة
2015 



 

 

 

 

 

 

 

قياس الكفاءة التقنية واالقتصادية لمزارع محصول القمح صنف أباء  14

 2013-2012في المنطقة الوسطى في العراق للموسم  99
وقائع المؤتمر السابع لكلية االدارة 

 واالقتصاد/جامعة كربالء
2015 

15 
Estimating the Profit, Cost Functions and Economic 

and Technical Efficiencies of MaizeProduction in 

Babylon Province/ Iraq 

 

International Journal of 

Applied Agricultural 

Sciences(IJAAS) 
 

2015 

بالمساحات المزروعة بمحصول  في التنبؤ  VARاستخدام نماذج  16

  2020-2014الشلب في محافظة النجف للمدة 

مجلة كلية االدارة واالقتصاد / 
 الجامعة العراقية 

2015 

17 
الذرة الصفراء في العراق اثر الصنف الهجين في انتاجية وكفاءة موارد 

 2013راسية( للموسم الزراعي محافظة بابل )حالة الد، 

 

مجلة االدارة واالقتصاد / جامعة 
 كربالء

2015 

18 
قياس اثر تباين فئات المساحة المحصودة لمزارع القمح في محافظة 

السليمانية على مستوى الكفاءة االقتصادية وتقدير حجم الموارد 

 المحققة للكفاءة المثلى 

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

19 
قياس الكفاءة الفنية ومعدل التغير في االنتاجية الكلية لمزارع القمح في 

المنطقة الديمية في ظل تباين فئات المساحة محافظة السليمانية انموذجا 

 تطبيقيا 

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

20 
التنبؤ بالكميات المتاحة الستهالك الفرد من اللحوم الحمراء والدجاج 

( باستخدام منهجية بوكس 2022 – 2012اك في العراق للمدة )واالسم

 ( Box-Jenkinsجينكنيز

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

21 
دراسة اقتصادية في الطلب على اللحوم الحمراء والبيضاء الرئيسة في 

باستخدام نموذج التقريب الخطي لنظام  2012 – 1990العراق للمدة 

 AIDSيةالطلب االقرب لالمثل

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

تحليل اقتصادي لتاثير تباين المساحة المزروعة على االنتاجية  22

 والتكاليف وااليراد لمزارع القمح في المنطقة الديمية

جامعة كربالء / كلية االدارة 
 واالقتصاد

 المؤتمر العلمي الدولي الثامن
2016 

صول الذرة الصفراء في العراق حلسعرية لماستجابة العرض والتقلبات ا 23

 ( 2014 -1980للمدة )
 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

دراسة تأثير التقلبات السعرية في استجابة عرض محصول الذرة  24
 (2014-1980الصفراء في العراق للمده )

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

25 

لقياس استقرارية  ( M.W.Dموذج )التحليل االقتصادي باستخدام ن
لكل من المساحة واالنتاج والنتاجية  السالسل الزمنية لمعدالت النمو

لمزارع محصول القمح في المنطقة الديمية من العراق محافظة 

 انموذجا تطبيقيا–السليمانية 

كلية االدارة –جامعة كربالء 
المؤتمر العلمي الدولي –واالقتصاد 

 التاسع
2017 



 

 

 

 

 

 

 

سة اقتصادية لمزارع القمح صنف الرشد في المحافظات الوسطى درا 26
 (2013-2012للعراق للموسم )

كلية االدارة –جامعة كربالء 
المؤتمر العلمي الدولي –واالقتصاد 

 التاسع
2017 

27 Assessing the impact of salinity on resource use 

efficiency in wheat production in central Iraq 

ؤتمر الدولي السابع للزراعة الم
 –والثورة الحيوانية االسيوي 

 (ICAAAتايلند ) –بانكوك 

2017 

28 Technical and environmental efficiency of wheat 

farms in saline irrigated areas of central Iraq 

المؤتمر العالمي السنوي الثاني عشر 
للنظرية االقتصادية والسياسات 

 اليونان  –اثينا  –ت والتطبيقا
2017 

)محافظة  2016-2015اقتصاديات انتاج البطاطا للموسم الخريفي  29
 انموذج تطبيقي ( –بغداد 

 2017 مجلة المثنى للعلوم الزراعية

30 
ECONOMIES OF POTATO PRODUCTION 2017 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 2016-2015 اقتصاديات انتاج البطاطا للموسم الخريفي 31

 انموذج تطبيقي(–)محافظة بغداد 
 2017 مجلة المثنى للعلوم الزراعية

التنبؤ بانتاج واستهالك والفجوة الغذائية لمحصول الرز في  32

 العراق باستخدام طريقة التمهيد االسي
 2017 مجلة المثنى للعلوم الزراعية

33 
FORECASTING THE FOOD GAP AND 

PRODUCTION OF WHEAT CROP IN IRAQ 

FOR THE PERIOD (2016-2025) 

 2017 مجلة العلوم الزراعية العراقية

تأثير استخدام بعض التقنات على كفاءة انتاج مزارع القمح في العراق  34
 2017-2016للموسم الزراعي 

المؤتمر الدولي الثامن للتنمية 
الزراعية المتواصلة/ كلية الزراعة 

 /جامعة الفيوم /مصر
2018 

محددات كفاءة الربح لمزارعي القمح في العراق باستخدام دالة الربح  35
 الحدودية العشوائية

المؤتمر العلمي الدولي العاشر ) 
المؤتمر العلمي الثالث عشر ( جامعة 

 كربالء كلية االدارة واالقتصاد
2018 

القياس الكمي لتاثير التكنولوجيا الحديثة في انتاج القمح في العراق  36
 لمحافظات واسط وبابل والديوانية انموذجا . 2017-2016وسم للم

 مجلة الزراعة العراقية ) البحثية (
 وزارة الزراعة

2018 



 

 

 

 

 

 

 

37 

The effect of technology packages on the profit 

efficiency of wheat farmers in Iraq using the 

stochastic profit frontier function for the season 2016-

2017 . The province of Wasit, Babil and Diwaniyah 

are a model 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences  
2018 

38 Impact of product dumping on the agricultural sector 

in Iraq (2009-2017) 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences  
2019 

39 

measurment the relative economic efficiency and 

estimating the dual production function for project of 

table eggs in Diyala governorate using a normalized 

profit function  

International Journal of 

Plant Research 
2019 

40 
Financial Performance Assessment  for Projects of 

table Eggs Production and Measurement Investment 

Risk( Diyala province a caase Study  

International Journal of 

Plant Research 
2019 
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 منهجي(

 

 

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
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Name:    OSAMAH  KADHIM JBARA ALMANSI 

Date of Birth:   1967 

Religion:    Moslem 

Martial statues:   Married 

No. of children:  3 

Specialization:    Agricultural Economics  

Position:   Instructor 

Scientific Degree:   Professor 

Work Address: University of Baghdad – College of Agricultural 

Engineering Sciences – Agricultural Economic Dep. 

Work Phone: 

Mobile:  07817223797 

E-mail:   u.mansee@gmail.com 

 

 

      Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1990 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

2002 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2008 Agriculture Baghdad Ph.D. 

   Any other 

 University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2002- till now Agriculture College Baghdad 1 

   2 

 

 

       Courses Which I Teach: 

 

Subject No. 

Microeconomics Theory 1 

Principles of economics 2 

Agricultural Policy 3 

Macroeconomics Theory 4 

Mathematical Economic  5 

Principles of economics 7 

 

 Member of the Editorial Board of the American journal: 
International Journal of Applied Agricultural Sciences 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Thesis and dissertation which was supervised by  : 

 
Thesis Title No. 

The impact of farm size on the productivity and cost of wheat in 

Baghdad governorate. 

1 

The economics of broiler production in Iraq — Diyala case study 2 

Comparative study of technical and economic efficiency of varieties 

certified for wheat in irrigated areas in Iraq for season 2012-2013 
3 

The economics of producing maize Babil case study of season 2013 4 

Doctoral dissertation - Estimate demand functions on red and 

white meat in Iraq during the period (1980-) 
5 

Measuring the efficiency of production of wheat growers —  
Sulaimania applied model 

6 

Supply response to price fluctuations for maize in Iraq for  
the duration (1980-2004) 

7 

Estimating food gap and future prospects for production, 

consumption and imports wheat and rice in Iraq for the duration 

(1990 – 2015)   
8 

Doctoral dissertation -Economic and environmental impacts of 

salinity on the standard of living in Iraq a test of economic 

efficiency of wheat farms in Wasit governorate)) 
9 

Doctoral dissertation – economics of potato production in Iraq of 

the 2016 season Baghdad applied paradigm. (Faisal Hassan 

Nasser)) 

10 

doctoral dissertation-economic effects of the use of modern 

technology in the production of wheat in Iraq for season 2016-2017 

(the national programme for the development of wheat model (Essa 

Swadi Ayez) 

11 



 

 

 

 

 

 

 

Economic study of agricultural goods imports and dumping on 

agricultural production in Iraq 2009-2016 (Laith Hamad )) 12 

 

   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title 

1 Investment Risk Analysis for Broiler projects in Iraq. 

2 Optimality By Short Ran Cost Function for Poultry Projects Under Rehabilitation 

program for poultry Sector.    

3 An Estimation of cost function and Economics of Size for poultry Projects( in 

Baghdad) 
4 The impact of infrastructure investment on productivity in Iraqi agriculture. 

5 Measuring the resource productivity growth in Iraqi agricultural sector 

 

6 An economic analysis and estimation of the impact of investment in infrastructure on 

input demand in Iraqi agriculture. 

7 Economic analysis for production cost of wheat in al-Rashdia region in Iraq for the 

agriculture season 2007-2008. 

8 The Impact Of Partitioning Farm Size On Costs And Productivity OF Wheat ( 

Baghdad Province As Case Study ) 

9 A Comparative Study For Technical And Economic Efficiency Of Domestic And 

Hybrid Maize In Babylon Province For The Season 2013. 

10 An estimation cost function of Broiler in Diyala province 

11 Vector Autoregression Models In Prediction Of Rice-Cultivated Acreage In AL-Najaf 

Province For The Period 2014-2020 

 
12 Estimating the Profit, Cost Functions and Economic and Technical Efficiencies of 

Maize  Production in Babylon Province/ Iraq 

 
13 Measure the technical and economic efficiency of the farmer's wheat crop class Ibaa 

99 in the Middle Area in Iraq for the season (2012-2013). 

 
14 Estimmate A Function Of Profit And Costs And Economic And Technical Efficiency 

Of Production Of Maize Maize In Iraq –Babil Province( As Case Study) Season 2013  

 
15 STUDY OF TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CERTIFIED WHEAT 

CULTIVARS IN THE IRRIGATED AREAS OF IRAQ DURING THE   SEASON 2012-

2013 

 16 AN ESTIMATION OF COST FUNCTION OF MAIZE IN IRAQ –BABIL 

PROVINCE( AS CASE STUDY) SEASON 2013 



 

 

 

 

 

 

 

17 Study Of Technical And Economic Efficiency Of Certified Wheat Cultivars In The 

Irrigated Areas Of Iraq During The Season 2012-2013 

18 A comparative study for technical and Economic Efficiency of domestic and hybrid 

maize in Babylon province for the season 2013. 

 
19 Measuring The Technical Efficiency And The Rate Of Change In The Tfp For Farms 

Rain-Fed Wheat In The Region In Light Of Differing  Size Area 

 
20 Effect Of Variation In The Measurement Space Categories Of Farms In 

Sulaymaniyah   Wheat On The Level Of Economic Efficiency And Estimate The Size 

Of The Efficiency Achieved Optimal Resources. 

 21 Predicting quantities available per capita consumption of red meat, chicken and fish in 

Iraq for the period (2012-2022) using the methodology Box-Jenkins) 

22 Economic study on the demand for red and white meat in Iraq for the period 1990-

2012 using linear approximation model for the closest AIDS optimization application 

system 
23 Economic Analysis Of The Impact Of Cultivated Area On Productivity And Costs And 

Revenue For Wheat Farms In The rain Region  

24 
STUDY EFFECT OF A PRICE VOLATILITY ON SUPPLY RESPONSE OF CORN IN IRAQ DURING PERIOD 

(1980 – 2014) 

 
25 STUDY EFFECT OF A PRICE VOLATILITY ON SUPPLY RESPONSE OF CORN IN 

IRAQ DURING PERIOD (1980 – 2014)  
 26 The economic analysis using a model (M.W.D) to measure the stability of a time 

series of growth rates for both size and production and productivity of wheat 
farms in the region fed from Iraq Sulaymaniyah governorate — applied model 

27 Economic study of wheat farms Alrashed item in the Central 
governorates of Iraq for the season (2012-2013) 

28 Assessing the impact of salinity on resource use efficiency in wheat production 

in central Iraq 

29 Technical and environmental efficiency of wheat farms in saline irrigated areas 

of central Iraq 

30 2016, Baghdad -c of potato production for Atumn season 2015Economi

governerate as practical case 

31 ECONOMIES OF POTATO PRODUCTION 

32 
Forecasting production, consumption and the food gap of rice crop in Iraq 

using Exponential Smoothing method 

 
33 FORECASTING THE FOOD GAP AND PRODUCTION OF WHEAT CROP 

IN IRAQ FOR THE PERIOD (2016-2025) 

34 Effect of using some technology to efficiently produce wheat farms 
in Iraq for the growing season 2016-2017 

35 Wheat growers profit efficiency parameters in Iraq using stochastic 
frontier profit function 

36 QUONTITIUTIVE MEASUREMENT TO IMPACT OF MODERN TECHNOLOGY IN 
2017 SEASON IN THE PROVINCES OF -PRODUCTION OF WHEAT IN IRAQ OF 2016

 DIWANIYAH AS PATTERN ANDWASIT AND BABYLON  

37 The effect of technology packages on the profit efficiency of wheat farmers in 

Iraq using the stochastic profit frontier function for the season 2016-2017 . The 

province of Wasit, Babil and Diwaniyah are a model 38 Impact of product dumping on the agricultural sector in Iraq (2009-2017) 



 

 

 

 

 

 

 

39 measurment the relative economic efficiency and estimating the dual 

production function for project of table eggs in Diyala governorate using a 

normalized profit function  40  

 

 

     Awards and Certificates of Appreciation: 

 

No. Donor Name of Awards and Certificates No. 

24 College of Agricultural From Dean of Agriculture College 1 

 

       Twelfth,       languages:  

               Arabic 

              English 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


