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 التدريس الجامعي . 

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

 مستمر( 2017 – 1986) جامعة بغداد كلية الزراعة  1

 

 لطلبة الدراسة االولية المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 السنة المـــــادة القسم ت
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 قسم االرشاد الزراعي

 مرحلة رابعة –قسم البستنة 

 مرحلة ثانية –قسم المحاصيل الحقلية 

 

 إدارة مزارع
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 2017- 2018  

2018 - 2019   

رحلة م –قسم االرشاد ونقل التقانات  2

 رابعة

 2015 التسويق الزراعي

 مرحلة ثالثة –قسم اقتصاديات الهندسة  4

 

 التعاون الزراعي

 

 

2014&  2015 &2016  &
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 لغاية اآلن
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 مرحلة اولى –قسم الوقاية 

 مرحلة اولى –قسم الصناعات 

 

مباديء اقتصاد 

 زراعي

2014 – 2015-2016 
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 مرحلة رابعة –قسم اقتصاديات الهندسة 

 

 مشروع بحث
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2016 – 2017 

2017 - 2018   
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 مرحلة ثالثة –قسم مكافحة التصحر  7
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 الدراسات العليا: ) اإلشراف على طالبة الماجستير آمنة محمد خيري طلبة  

 عنوان الرسالة : اثر الصنف على الكفاءة االقتصادية لمزارع                                 
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 اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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 19/10/2016في معمل البان ابوغريب بإستخدام البرمجة الخطية 

 

واقتصادي النتاج محصول البصل اليابس في محافظة تقويم البحث الموسوم تقييم مالي 

 16/12/2018ديالى 
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 التاريخ الجهة المؤتمر او الندوة ت

 2017/4/17 جامعة بغداد/كلية الزراعة /قسم علوم االغذية شهادة مشاركة /الندوة العلمية 1

 2017/5/15 جامعة بغداد/كلية الزراعة /قسم علوم االغذية شهادة مشاركة /الندوة العلمية 2

 شهادة مشاركة /الندوة العلمية 3
 جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية

 2017/10/31 / كلية الهندسة الخوارزمي /جامعة بغدادلعراقيةا

 شهادة مشاركة /الندوة العلمية 4
 جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية

 2018/1/13 /دائرة المتنزهات والتشجيرامانة بغدادالعراقية

 2018/2/14 جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم وقاية النبات شهادة حضور/ورشة عمل 5



 

 

 

 

 

 

 شهادة حضور/ورشة عمل 6
جامعة بغداد /كلية الزراعة/وحدة التاهيل 

 2018/3/5 والتوظيف

 2018/3/13 جامعة بغداد/كلية الزراعة /وحدة التعليم المستمر شهادة مشاركة /الندوة العلمية 7

 14-2018/3/15 جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم وقاية النبات شهادة حضور/ندوة علمية 8

 ادة مشاركة /الندوة العلميةشه 9
جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم االقتصاد 

 2018/4/1 الزراعي

 2018/4/3 جامعة بغداد/كلية الزراعة /قسم علوم االغذية شهادة حضور/ندوة علمية 10

 2018/5/3 جامعة بغداد/كلية الزراعة /قسم مكافحة التصحر شهادة حضور/ندوة علمية 11

 2018/5/3 جامعة بغداد /كلية الزراعة /ورشة عمل شهادة مشاركة 12

13 
شهادة مشاركة /دورة المجالت 

 العلمية للتدريسيين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة 

 2017/11/22 كز التطوير والتعليم المستمرربغداد/م

14 
شهادة مشاركة /دورة المجالت 

 العلمية

مي /جامعة وزارة التعليم العالي والبحث العل

 2017/11/29 كز التطوير والتعليم المستمرمربغداد/

15 

شهادة مشاركة /دورة كتابة ونشر 

البحوث في المجالت العالمية ذات 

 معامل التاثير

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة 

 2018/11/5 كز التطوير والتعليم المستمرمربغداد/

16 
شهادة مشاركة /دورة االتصال 

 التواصل مع االخرينو

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة 

 2018/11/18 التطوير والتعليم المستمر مركزد/بغدا

17 

شهادة مشاركة /دورة تدريبية 

)تطبيق الجودة الشاملة في تحسين 

 اداء نظام االبتكار الزراعي(

كلية علوم الهندسة الزراعية / قسم االرشاد ونقل 

 7-2019/3/6 سة الزراعيةتقانات الهند

18 

شهادة حضور/ندوة علمية تحت 

عنوان التقانات الحديثة في مكافحة 

 التصحر

 2019/3/4 جامعة بغداد/كلية الزراعة /قسم مكافحة التصحر



 

 

 

 

 

 

19 

شهادة مشاركة /الندوة 

العلميةالموسومة تنمية زراعة 

العراق /التحديات  الحنطة في

والحلول/برعاية السيد العميد 

 وحضور السيد الوزير

جامعة بغداد /كلية علوم الهندسة الزراعية/قاعة 

 2018/12/5 ابن سينا/قسم المحاصيل الحقلية

20 

شهادة حضور/المؤتمر الدولي االول 

الوطني الثالث تحت شعار )التمييز 

واالبداع المحاسبي والمالي دعامة 

 للتنمية المستدامة ( اساسية

جامعة بغداد /المعهد العالي وزارة التعليم العالي /

 5-2018/12/6 للدراسات المحاسبية والمالية

وهي دراسة شاملة  11/4/2016ندوة قسم اإلقتصاد الزراعي التي أ قيمت في يوم األثنين  -21

 لمشاكل ومعالجات القطاع الزراعي.
 

في قسم الثروة الحيوانية /كلية  (H-INDEX)مل هيرش محاضرة عن كيفية معرفة معا -22

 الزراعة/جامعة بغداد.
 

 ندوة عن اليوم العالمي للغة العربية في كلية الزراعة / جامعة بغداد. -23
  

 حضور المناقشات التي يقيمها قسم اقتصاديات الهندسة الزراعية لطلبة الدراسات العليا -**

 

 األبحاث العلمية المنشورة : 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
 2009المردود االقتصادي لمشروع انتاج العسل في محافظة بغداد 

 للتقويم مناحل زين العابدين وموقع الكريعات )إنموذج تطبيقي(

مجلة الزراعة العراقية/المؤتمر العلمي 

 الثامن للبحوث الزراعية

2011 

في  محددات استجابة عرض المساحات المزروعة بالعدس 2

 (2003 – 1980العراق للمدة )

  

كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة 

 المستنصرية

2009 

3 
تحليل اقتصادي للكفاءة االقتصادية لمربي نحل العسل في 

 (ADEمحافظة بغداد بإستخدام تحليل مغلف البيانات )

 2015 مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث 



 

 

 

 

 

 

4 
لعسل في محافظة بغداد بإستخدام تقدير الكفاءة التقنية لمربي نحل ا

(ASTOCHASTIC FRONTIER APPROACH) 

 2015 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 الكفاءة االقتصادية لمشاريع تربية فروج الدجاج في العراق )المحاويل( 5
Genetic and Environmental Resources 

Conservation السويد / 

2015 

6 
على البصل اليابس في العراق تقدير دالة الطلب الفردي 

 ( 2015 – 1990للمدة )

مجلة البحوث الزراعية / كلية الزراعة 

 /جامعة كفر الشيخ

2015 

7 
تحليل اقتصادي لتكاليف محصول الباقالء الخضراء في 

 محافظة بغداد / منطقة الرضوانية

المجلة المصرية للعلوم التطبيقية في 

 الزقازيق

2015 

8 
نحدار االحتمالية لدراسة العوامل المؤثرة استخدام نماذج اال

 في كفاءة انتاج الطماطة

مجلة الفرات للعلوم الزراعية /المؤتمر 

 2016الزراعي الثالث/

2016 

9 
استجابة منتجي فستق الحقل لظروف السوق المتغيرة 

 باستخدام دالة التكاليف .

 2017  زراعيةللعلوم ال ديالىمجلة 

10 
جاية عرض محصول القمح في العراق دراسة اقتصادية الست

 (. 2014-1985للمدة )

المؤتمر العلمي العاشرللبحوث 

 الزراعية/وزارةالزراعة 

2017 

11 
The Economic Efficiency of Wheat Farms in 

Baghdad Province.                        

IOSR Journals    International 

Organization  of Scientific 

Research                 

 

2017 

12 

The Economic Efficiency of Okra crop 

Farms 

 

In Baghdad Governorate  Estern 

Karrada(Application model) in the summer 

season of 2016 

IOSR Journals    International 

Organization  of Scientific 

Research                 

 

2018 



 

 

 

 

 

 

13 
في االرباح والكمية تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة 

 المسوقة من محصول الشعير

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

2018 

 

 

 

 قبول نشر

14 

Economical analysis of efficiency of rice 

farms in Al-Najaf Alshraf for The 

Agricultural season 2017 

 2019 عية العراقيةامجلة العلوم الزر

15 

Factors affecting the Adootion of selected 

Brands of Rice in Al-Najaf Alshraf pronince 

for The Agricultural season 2017 

 2019 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 

 : و شهادات التقديركتب الشكر  

 ت

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 السنة الجهة المانحة التقدير

 2015 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 1

 2016 عميد كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير 2

 2016 عميد كلية الزراعة )ثاني( كتاب شكر وتقدير 3

 2015 مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث شهادة تقديرية 4

 2016 جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة شهادة تقديرية 5

 2010 عة بغداد/مركز التطوير والتعليم المستمرجام شهادة مشاركة 6

 2009 جامعة بغداد/مركز الحاسبة االلكترونية شهادة مشاركة 7

 2016 للتدريب وتطوير القدرات الشخصيةأكاديمية التميز  شهادة مشاركة 8

 2016 العراقية جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية شهادة مشاركة 9



 

 

 

 

 

 

 شهادة مشاركة 10
 العراقية معية صيانة المصادر الوراثية والبيئيةج

 2016 /وزارة الصحة والبيئة

 شهادة مشاركة 11
/ العراقية جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية

 2017/2/28 كلية الهندسة الخوارزمي /جامعة بغداد

 شهادة مشاركة 12
ال بجامعة النهرين/قسم كلية اقتصاديات االعم

 2017 ة االستثمار والموارداقتصاديات ادار
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