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 واقتصاديات الموارد الطبيعية

UPM 3 دكتوراه )بوترا( / ماليزيا 

 في للموارد االمثل والتخصيص االقتصادية الكفاءة لمستوى اقتصادي : )تحليل عنوان رسالة الماجستير

 شدية ـ محافظة بغداد (الرا قضاء في التعاونية الفالحية القادسية جمعية
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 التدرج الوظيفي:ـ
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قسم االقتصاد الزراعي/ كلية الزراعة/ جامعة 
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قسم االقتصاد الزراعي/ كلية الزراعة/ جامعة 
 بغداد

 4 استاذ مساعد

 التدريس الجامعي:ـ

 الكلية الجامعة المدة
2013ـ  2000  
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 6 ادارة مزارع / اولية عدة سنوات
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 المؤتمرات والندوات العلمية والدورات التي شارك فيها:ـ



 

 

 

 

 

 

 ـ عدة مؤتمرات وندوات ودورات علمية داخل القطر

وادرة االعمال  ( في مجال االرشاد الزراعي2009ـ المشاركة في دورة تدريبية لمدة شهر ونصف )

 الزراعية / الواليات المتحدة االمريكية ـ كلية الزراعة ـ جامعة والية نيو مكسيكو
ـ المشاركة بالقاء بحث في المؤتمر الثاني للعلوم االنسانية في مشهد/ ايران برعاية وزارة العلوم 

 2019تموز  11والبحوث والتكنولوجيا االيرانية / 

العديد من كتب الشكر والتقدير من جامعة بغداد وكلية الزراعة وجهات ر:ـ كتب الشكر وشهادات التقدي
 اخرى

 االنشطة العلمية وغير العلمية االخرى:ـ

 ـ مقرر لجنة ترقيات علمية/ كلية الزراعة ـ جامعة بغداد

 ـ عضو لجنة امتحانية فرعية لعدة سنوات/ كلية الزراعة ـ قسم االقتصاد الزراعي
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ـمجال االقتصاد الزراعي (:  
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 2000 لية الزراعةمجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / ك

 قضاء في القمح محصول انتاج دالة 2
 الراشدية

 2002 وزارة الزراعة / العراق/  الزراعة العراقيةمجلة 

 في المؤثرة العوامل الهم اقتصادي تحليل 3
 في السمسم محصول عرض استجابة

 (2003 - 1980) للمدة العراق
 2005 مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية الزراعة

 انتاج في المؤثرة للعوامل اقتصادي تحليل 4
 الراشدية قضاء في الباذنجان محصول

 2006 مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية الزراعة

5 
 انتاج تكاليف لدوال اقتصادي تحليل

 الحقل فستق لمحصول الحجم واقتصاديات
 الزراعي للموسم ديالى محافظة في

(2003) 

 2006 مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية الزراعة

6 
 محصول انتاج لمزارع االقتصادي المردود

 الزراعي للموسم بغداد محافظة في القطن

(2009) 
 مجلة االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية

2010 

 استهالكو انتاج لواقع اقتصادي تحليل 7

 مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية الزراعة العراق في السكر وبنجر السكر قصب
2011 

 العراق في للرقي الفردي الطلب دالة تقدير 8

 مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية الزراعة 2009 – 1985 للمدة
2012 



 

 

 

 

 

 

 احد في العسل النتاج االقتصادية الجدوى 9
 للموسم بغداد محافظة/  غريب ابو لمناح

 2011 االنتاجي
 2012 / كلية الزراعة الموصل/ جامعة  زراعة الرافدينمجلة 

10 
 في المؤثرة للعوامل اقتصادي تحليل

 المزروعة المساحات عرض استجابة
 للمدة العراق في الحقل فستق بمحصول

1990 - 2010 

 2012 مجلة كلية الزراعة / جامعة كربالء

 بين التمور نقل ألنموذج اقتصادي تحليل 11
 ممكنة كلفة بأقل العراق محافظات

 2013 مجلة العلوم الزراعية / جامعة بغداد / كلية الزراعة

 من المسوقة للكميات االمثل التخصيص 12
 العراق محافظات بين المحلي الرز

 النقل مشكالت نماذج بأستعمال
 2013 معة عمر المختار / ليبيامجلة المختار للعلوم االقتصادية / جا

تقدير الحجم االمثل لمحصول الدخن في  13
 محافظة بغداد

 2014 مجلة ديالى للعلوم الزراعية / جامعة ديالى / كلية الزراعة

14 
Transactions Costs Analysis of 

Agricultural Machinery Hiring 

Decision in Iraq 

Journal of Management Science and 

Engineering / Canada 2016 

15 

The Role and Importance of the 

Transactions Costs Theory in 

Agricultural Contracting Area: 

an Appraisal of Selected 

Empirical Studies 

IOSR Journal of Business and Management / 

India 2017 

16 
Break-Even Analysis for Hiring 

Decision of Agricultural 

Mechanization services in Iraq 

AMA-Agricultural Mechanization in Asia 

Africa and Latin America / Farm Machinery 

Industrial Research Corp / Japan 
2018 

17 

Custom Hiring versus 

Ownership of Agricultural 

Machinery Services in Rice 

Production Farms in Alnajaf 

Al-Ashraf Province  

Iraqi Journal of Agricultural Sciences / 

College of Agriculture / University of 

Baghdad 
2018 

18 

 Perceptions toward 

transaction costs: Aspect of 

hiring the agricultural 

machinery services by rice 

farmers in Iraq  

Bulgarian Journal of Agricultural Science / 

Agricultural Academy of Bulgaria 2018 
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An Investigation of Current 

Status of Agricultural 

Mechanization Services in Iraq 

and Future Suggestions 

ARPN Journal of Agricultural and Biological 

Science / Pakistan  2019 

20 

Margin of Safety of Hiring 

Decision of Agricultural 

Machinery Services by Rice 

Farmers in Alnajaf Al-Ashraf 

Province 

تموز  11وقائع المؤتمر الثاني للعلوم االنسانية /  مشهد ايران 

 2019 المؤتمرات بمتابعة الخاص اإللكتروني الكتاب منشور على 2019

21 
 النتاج المثلى والمساحة االمثل الحجم رتقدي

 للموسم بغداد محافظة في القمح محصول

2018/  2017 الزراعي  

/ كلية  الموصلجامعة  / مقبول للنشر في مجلة زراعة الرافدين 

)المؤتمر الثالث للبحوث الزراعية / جامعة دهوك كلية  الزراعة

 (2019الزراعة تشرين االول 
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