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  اقتصاديات انتاج   3



 

 

 

 

 

 

 

  ادارة مزارع   4

  اقتصاد قياسي   5

  اقتصاد زراعي  البستة  6

  ادارة مزارع   7
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 تقييم علمي لعدد من البحوث . .7
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تحليل مالي إلنتاج فروج اللحم في قضاء .4
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 انتاج عسل النحل .مجلة ديالى للعلوم الزراعية .
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 الموارد والبيئة . مصر .

استجابة منتجي فستق الحقل لظروف السوق .19

 المتغيرة .

تحليل اقتصادي الهم العوامل المؤثرة في  .20
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 جامعة بغدادشكر وتقدير السيد رئيس  -3

 شكر وتقدير السيد رئيس جامعة ديالى . -4
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 شكر وتقدير السيد مساعد رئيس جامعة بغداد العلمي . -6

 السيد رئيس جامعة بغداد. -شكر وتقدير -7

 جامعة بغداد.-السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -8

 السيد عميد كلية الزراعة. جامعة بغداد. -شكر وتقدير -9

 السيد عميد كلية الزراعة. جامعة بغداد. -شكر وتقدير -10

 السيد عميد كلية الزراعة. جامعة تكريت. -شكر وتقدير -11

 جامعة بغداد. –شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة  -12
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 لجنة تدقيق درجات . .4
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 الزراعي كلية الزراعة.

 لجنة مراجعة ودراسات نظام المقررات في قسم االقتصاد الزراعي . .7

 رئيس لجنة بيع وايجار عقارات كلية الزراعة . .8

 للمشتريات  51لجنة  .9

 لجنة مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة . .10
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 لجنة استقبال الطلبة الجدد .  .14
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Scientific Degree: Assist. Prof. 

Work Address:   Baghdad University – Agriculture College 
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      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

2003 Agriculture Baghdad B.Sc. 

2010 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2014 Agriculture Baghdad Ph.D. 

   Any other 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 

 

 Third,     University Teaching. 

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

2004- Until 

Now 
Agriculture College Baghdad 1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 

 

From -To Workplace Career No. 

2004-2010 Agriculture College Aso.Agriculture 

Engineer 

1 

2010- 2014 Agriculture College Assistant Lecturer 2 

2014  Lecturer 3 

2017  Assist. Prof. 4 

   5 

   6 



 

 

 

 

 

 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2004 Agricultural Financing and 

Credit 
Agricultural Economics 1 

2004 Farm Management Group Field Dept. 2 

2005 Marketing Food Technology   3 

2006 Marketing Food Technology   4 

2006 Statistic  Agricultural Economics 5 

2010 Econometrics Agricultural Economics 6 

2010 Agricultural Development Agricultural Economics 7 

 Farm Management Agricultural Economics 8 

 Production economic  Agricultural Economics 

 

9 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  :   None 

 
Year Department Thesis Title No. 

2016 Agricultural 

Economics 

An economical analysis of technical change 

of the barley production 

1 

   2 

   3 

   4 

   5 

   6 

   7 



 

 

 

 

 

 

 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: None 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث / 

بوس

تر 

حضو

 ر(
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    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

 

   Seventh,     Scientific Activities: None 

Outside the College Within the College 

  

  

  

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Economic Feasibility and 

Assessment of Performance 

in The Peanut Farms 

The Iraqi J.of Agri. 

Sciences  

2010 

2 Estimation Of Production 

Function Of Peanut  

The Iraqi J.of Agri. 

Sciences  

2010 

3 Economic Analysis For 

Some Factors Affecting 

Peanut 

The Iraqi J.of Agri. 

Sciences  

2010 

4 
 

The Iraqi J.of Agri. 

Sciences 
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TECNICAL EFFICIENCY 

FOR   PRODUCTION 
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STUDY) 
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