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 1997-1994 تقييم مشاريع عملي االقتصاد الزراعي 2

 1996 اقتصاد زراعي علوم التربة 3

اقتصاديات االنتاج  االنتاج الحيواني 4

 الحيواني

1995 

 2019-2004 مباديء احصاء االقتصاد الزراعي 5

 2019-2004 احصاء زراعي االقتصاد الزراعي 6

 2019-2011 اقتصاد رياضي االقتصاد الزراعي 7

 2015 اقتصاد كلي االقتصاد الزراعي 9

 2015 بحوث عمليات االقتصاد الزراعي 10

 2016 سياسة زراعية االقتصاد الزراعي 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها لطلبة الدراسات العليا:: الثاث

 
 السنة المادة القسم ت

 2019-2005احصاء متقدم/  االقتصاد الزراعي 1



 

 

 

 

 

 

 ماجستير

اقتصاد كلي متقدم/  االقتصاد الزراعي 2
 ماجستير

2014 

اقتصاد كلي متقدم/  اعياالقتصاد الزر  3
 دكتوراه 

2015 

اقتصاد رياضي  االقتصاد الزراعي 4
 متقدم/ دكتوراه

2011-2019 

 2011 حاسبات الكترونية االقتصاد الزراعي 5

 
 طلبة الدراسات العليا -رابعا:

 -االطاريح والرسائل التي تم االشراف عليها:

 2007—ماجستير –التنبؤ بالطلب على القمح في العراق  -1
تحليل اقتصادي لسوق محصول الرز في العراق من خالل تقدير دالتي الطلب والعرض خالل  -2

 2010 --- ماجستير ---( 2010-1980المدة )
( 2009-1979تقدير الفجوة الغذائية لمحصول القمح والعوامل المؤثرة في انتاجه للمدة ) -3

 2011 —محافظة المثنى انموذج تطبيقي. ماجستير
 2014-اطروحة دكتوراه  -ةالعراقي الزراعةفي  المباشر المحلي واالجنبيدور االستثمار  -4
تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة في الناتج المحلي االجمالي الزراعي في العراق خالل المدة  -5

 2014-رسالة ماجستير  – 1985-2011
جينكنز  في العراق باستخدام اسلوب بوكس لمحصولي القمح والرزالتنبؤ بالفجوة الغذائية  -6

 .2015-اطروحة دكتوراه  – 2022-2014والشبكات العصبية للمدة 
اولويات االستثمار في نتائج البحث العلمي الزراعي في العراق باستخدام مصفوفة تحليل السياسة  -7

 -2016 –) القمح حالة دراسية(. اطروحة دكتوراه 
. 2013 -1971 المدة خالل العراق في القمح لمحصول والعرض الطلب توازن في الثبات تحليل -8

 2016.ماجستير رسالة



 

 

 

 

 

 

دراسة اقتصادية ألثر التقلبات في سعر الصرف على هيكل التجارة الخارجية الزراعية في  -9

 -اطروحة دكتوراه -العراق

  الجملة اسواق في الخضر منتجات بعض ومبيعات ألسعار الموسمية لظاهرة اقتصادي تحليل -10

 الموسمية الزمنية السالسل نماذج باستخدام بها والتنبؤ 2015- 2010 المدة خالل بغداد لمدينة

SARIMA- .رسالة ماجستير 

دراسة اقتصادية ألثر بعض السياسات الزراعية على محاصيل الحبوب الرئيسة في العراق  -11

 2018 -اطروحة دكتوراه –( 2015-1994خالل المدة )

ي االقتصاد تحليل اقتصادي ألثر سياسات دعم محاصيل الحبوب الرئيسة ف -12

 2019 -رسالة ماجستير -(2016-1990)العراقي للمدة 

 

 خامسا: المؤتمرات والندوات العلمية

 المشاركة ببحث. -2003 –روسيا االتحادية —المؤتمر العلمي للدراسات االقتصادية -1
 -اسبيةالمؤتمر العلمي الذي اقامته كلية االدارة واالقتصاد مع المعهد العالي للدراسات المالية والمح -2

2013 
تحت عنوان) االثار االقتصادية  ندوة لمناقشة قرار وزارة الزراعة ايقاف استيراد الفواكه والخضر -3

 جامعة بغداد. تم القاء بحث . –كلية الزراعة  –لسياسات تحديد استيراد السلع الزراعية ( 
 2010.تم القاء بحث –عة ندوة علمية في كلية الزرا—نظرة ألداء السياسة الزراعية العربية والعراقية -4
دائرة المنظمات غير الحكومية التمويل االصغر بين العمل المدني واالستثمار الربحي )ورشة عمل(  -5

مشاركة ببحث) دور   12/4/2011-11) االمانة العامة لمجلس الوزراء( نادي الصيادلة 
 المشروعات الصغيرة في االقتصاد العراقي(

المتعلقة بادارة المكافحة المتكاملة في ورشة العمل حول السياسات  القاء محاضرة بعنوان السياسات -6
اذار  31للفترة من  USAIDالزراعية التي اقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة ايكاردا  و 

 (2013نيسان  2ولغاية 
لسنة  290المشاركة في الندوة التي اقامها مجلس النواب حول قانون ايجار االراضي الزراعية رقم  -7

 14/3/2012–تمت االستضافة لمرتين —2010
ندوة في كلية الزراعة / جامعة بغداد. القاء —دور االستثمار األجنبي في االقتصاد الزراعي العراقي -8

 23/12/2012بحث.



 

 

 

 

 

 

 –من الحلقات البحثية لطلبة الدراسات االولية والعليا داخل قسم االقتصاد الزراعي  المشاركة بالكثير -9
 ة.كلية الزراع

القطاع  -إلقاء محاضرة بعنوان –األمانة العامة لمجلس الوزراء  –ورشة تطوير القطاع الزراعي  -10
 2015-9-14 -الزراعي بين الواقع والطموح

المشاركة في اجتماع اللجنة الفرعية لتحسين التشريعات الخاصة بالقطاع الزراعي . مجلس  -11
 18/2/2016 –النواب 

االستثمار االجنبي المشاركة  ببحث عن ) 11/4/2016م ندوة قسم االقتصاد الزراعي يو  -21

 (المباشر ودوره في القطاع الزراعي العراقي

استخدام محاضرة علمية في قسم االقتصاد الزراعي ضمن النشاط العلمي للقسم تحت عنوان) -13
الزمنية)  في بيانات السلسلة معايير الدقة التنبؤية في تحديد الطريقة المثلى في تقدير القيم المفقودة

 22/11/2016يوم  بيانات البحوث الزراعية انموذجا(

-6 –مؤتمر وزارة الزراعة العراقية  –رئيس جلسة لمحور االقتصاد واالرشاد الزراعي  -14
7/12/2017 

تقييم العشرات من البحوث العلمية بمختلف المجالت العلمية فضال عن تقييم البحوث المقدمة  -15
 للترقية العلمية.

ور االستثمار االجنبي في الزراعة العراقية في ندوة قسم االنتاج الحيواني يوم محاضرة عن د -16
12/3/2019 

مشاركة  .2018 -الزراعة كلية – الفيوم جامعة -المستدامة الزراعية للتنمية القومي المؤتمر -17
 ببحث

 سادسا: براءات االختراع : ال يوجد

 سابعا: الجوائز العلمية: ال يوجد

لجنة مناقشة رسائل ماجستير واطاريح  50عضوية ورئاسة ما يقارب  -لعلمية االخرى:: االنشطة اثامنا 
 دكتوراه.

 تاسعا : االبحاث العلمية



 

 

 

 

 

 

 المنشورة:

 السنة محل النشر اسم البحث ت

التحليل االقتصادي والرياضي لتأثير الحصار الدولي على انتاج الحبوب في  1
 العراق

المؤتمر العلمي الدولي في كلية 
قتصاد .جامعة سانكت بطرس اال

 بورغ . روسيا االتحادية
2002 

مجلة العلوم الزراعية  التضخم والبطالة وأثرهما في االقتصاد العراقي 2
 العراق -العراقية

2005 

تقويم مستوى االداء العلمي لطلبة قسم االقتصاد الزراعي  3
للعام الدراسي  ةو الرابع ة/انموذج حالة المرحلتين الثالث

2004-2003 

مجلة العلوم الزراعية 
 العراق -العراقية

2006 

قياس وتحليل بعض العوامل المؤثرة في التضخم في العراق  4
 2002-1992للمدة 

مجلة العلوم الزراعية 
 العراق -العراقية

2006 

االصالح االقتصادي في العراق والشروط االساسية لسياساتة الناجحة دراسة  5
 تحليلية

 -الزراعية العراقيةمجلة العلوم 
 العراق

2007 

مقارنه طرائق التنبؤ بالطلب على محصول الرز في العراق  6
 2020- 2011للمده 

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2008 

التحليل االقتصادي للتكاليف اإلنتاجية لمحصول القمح في ناحية الراشدية  7

 -القتصادمجلة االدارة وا 2008-2007للموسم الزراعي
 -الجامعة المستنصرية

 العراق

2009 

تأثير فقدان إحدى مشاهدات المتغير المستقل وموقعها في  8
 تحليل االنحدار البسيط

مجلة العلوم االقتصادية 
كلية االدارة  –واالدارية 
 جامعة بغداد -واالقتصاد

2011 

استخدام معايير الدقة التنبؤية في تحديد الطريقة المثلى في  9
 دير القيم المفقودةتق

 ) بيانات البحوث الزراعية انموذجا( 

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2013 

 2011مجلة اوروك لالبحاث تقدير دالة انتاج محصول القمح في محافظة المثنى للموسم  10



 

 

 

 

 

 

 العلمية .2011-2010االنتاجي 

خالل  تقدير دالتي الطلب والعرض لمحصول الرز في العراق 11
 (.2010-1985المدة )

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2010 

تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة في نسبة االراضي الزراعية في  12
-2014والتنبؤ بها للمدة  2013-1980العراق خالل المدة

2024 

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2015 

ر التقني في الناتج المحلي الزراعي تحليل اقتصادي الثر التطو  13
 (.2010-1990العراقي للمدة )

مجلة القادسية للعلوم 
 الزراعية

2014 

التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز في العراق  14
 2012-2014باستخدام طريقة الشبكات العصبية للمدة 

مجلة المثنى للعلوم 
 الزراعية

2015 

ذائية لمحصولي القمح والرز في العراق التنبؤ بالفجوة الغ 15
-2014للمدة  ARIMAباستخدام طريقة بوكس جنكنز 

2022 

مجلة المثنى للعلوم 
 الزراعية

2015 

تحليل قياسي للعوامل المؤثرة في االستثمار الزراعي المحلي  16
 (2012-1990في العراق للمدة )

 2015 مجلة الزراعة البحثية

ري في العراق واثره في جذب االستثمارات تحليل المناخ االستثما 17
 (.2012-2000االجنبية المباشرة للمدة )

 2015 مجلة الزراعة البحثية

اولويات االستثمار في البحث العلمي الزراعي في العراق  18
باستخدام اسلوب مصفوفة تحليل السياسة اصناف الحبوب ) 

، الذرة  5، رز عنبر البركة ، بحوث  158قمح بحوث 
 ( حالة دراسية 1لصفراء التركيبي فجر ا

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2017 

مصفوفة تحليل السياسة لبعض محاصيل الحبوب الرئيسة  19
( 3، الذرة الصفراء التركيبي بغداد  1االصناف ) رز بحوث 

 2012حالة دراسية في العراق لعام 

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2017 

تحليل الثبات في توازن الطلب والعرض لمحصول القمح في  20
( باستخدام االنموذج 2013-1971العراق للمدة )

 -مجلة العلوم الزراعية العراقية
 العراق

2017 



 

 

 

 

 

 

 العنكبوتي(.

اثر التجارة الخارجية غير النفطية وبعض متغيرات االقتصاد  21
باستعمال انموذج  الكلي العراقي في سعر صرف الدينار العراقي

FMOLS   ( 2015-1990للمدة)- 

كلية االدارة  -مجاة دنانير
الجامعة  –واالقتصاد 

 العراقية

2017 

تحليل الموسمية لالسعار الشهرية لمحصول الطماطة والتنبؤ  22
 SARIMA)بها باستخدام نماذج السالسل الزمنية الموسمية 

مجلة المثنى للعلوم 
 جامعة المثنى -الزراعية

2017 

23 An economic study of the impact of foreign 
agricultural trade and some macroeconomic 
variables on the exchange rate in Iraq using 
the FMOLS model for the period (1990-

2015) 

the Iraqi journal of 
agricultural 

sciences (TIJAS)- 

2018 

24 Detection of the seasonal variations of potato sales 
in wholesale markets of Baghdad province during 
the period (2010-2015) and forecasting by using 

seasonal time series models(SARIMA)- 

the Iraqi journal of 
agricultural 

sciences (TIJAS)- 

2018 

25 1- ESTIMATION OF THE IMPACT OF SOME 
VARIABLES OF AGRICULTURAL ECONOMIC 
POLICY ON THE IRAQI DOMESTIC 
AGRICULTURAL PRODUCT FOR THE 
PERIOD 1994-2015 USING THE METHOD OF 

COINTEGRATION AND THE ARDL MODEL 

 

the Iraqi journal of 
agricultural 

sciences (TIJAS) 

2018 

لزراعية على انتاج واستهالك محصولي اثر السياسة السعرية ا 26
 – 2016-2003القمح والرز في العراق خالل الفترة 

مجلة جامعة ذي قار 
 للبحوث الزراعية

2019 

27 AN ECONOMIC ANALYSIS OF 
DETERMINANTS OF WHEAT 
PRODUCTION SUPPORT IN IRAQ FOR 

the Iraqi journal of 
agricultural 

sciences (TIJAS 

2019 



 

 

 

 

 

 

THE PERIOD 1990-2016 

 في الرز محصول انتاج لدعم االقتصادية المحددات 28
 2016-1990) للمدة العراق

 2019 مجلة الرشيد الجامعة

 السلسلة شكل وتحديد الموسمية المركبة عن الكشف 29
 محافظة في الخيار لمحصول الشهرية لألسعار الزمنية
 الباستعم بها والتنبؤ( 2015-2010) لمدة بغداد
 SARIMA الموسمية الزمنية السالسل نماذج

 للعلوم االنبار مجلة -
 الزراعية

2019 

 

 

 

 عاشرا: عضوية الهيئات العلمية

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –عضو مجلة العلوم الزراعية العراقية  -1

 International journal of applied agricultural sciencesعضو المجلة  -2

3- Peer reviewer in International journal of applied agricultural 

sciences 

 رئيس لجنة الخبراء عن اقسام االقتصاد الزراعي في كليات الزراعة . -4

 

 احد عشرا: الكتب المؤلفة

 سنة النشر اسم الكتاب ت

 2013 االحصاء الزراعي 1

 2014 االقتصاد الرياضي 2

 

 اثنا عشر: كتب الشكر والتقدير



 

 

 

 

 

 

 31/12/2007في  542العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -1
 8/3/2008في  155العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -2

 18/11/2008في  632العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -3

 12/4/2010في  106العدد  -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -4

 2/6/2010في  2800العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -5

 13/6/2010في  214العدد  -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -6

 3/10/2010في  407العدد  -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -7

 2/10/2011في  414العدد -جامعة بغداد -سيد عميد كلية الزراعةال -شكر وتقدير -8

 26/6/2012في  240العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -9

 26/11/2012في  4599العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -11

 6/6/2013في  2762العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -11

 17/7/2013في  268العدد -جامعة بغداد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -12

 30/12/2013في  6219العدد -السيد عميد كلية الزراعة -شكر وتقدير -13

 2113 -جامعة بغداد -السيد وزير الزراعة –شكر وتقدير  -14

 2115-4-26 في 1671 ددالع  -جامعة بغداد -الزراعة كلية عميد – وتقدير شكر -15

 .29/11/2115في  854/ع/6/8العدد  -مساعد رئيس جامعة بغداد -شكر وتقدير -16

في  4132العدد  -جامعة كربالء –عميد كلية االدارة واالقتصاد  -شكر وتقدير -17

13/12/2115 

 21/1/2116 في -386 العدد -جامعة بغداد -الزراعة كلية عميد – وتقدير شكر -18

 8/2/2116 في -753 العدد -جامعة بغداد – الزراعة ليةك عميد -وتقدير شكر -19

 25/4/2116 في 2194 العدد  -جامعة بغداد -الزراعة كلية عميد – وتقدير شكر -21

العدد  -محافظة بغداد– 2مدير عام تربية الكرخ الكرخ/ -شكر وتقدير -21

 8/5/2116في  38/2/2/29864

 15/5/2116 في 313/ع/6/8العدد  -رئيس جامعة بغداد –شكر وتقدير  -22

 13/11/2117في  31117العدد  -رئيس جامعة بغداد –شكر وتقدير  -23

في  2176العدد د/ -جامعة االنبار –عميد كلية الزراعة  –شكر وتقدير  -24

24/11/2117 



 

 

 

 

 

 

 .31/1/2118في -2397العدد  -وزير التعليم العالي والبحث العلمي -شكر وتقدير -25

 21/11/2118في  -6111العدد  -رئيس جامعة بغداد -شكر وتقدير -26

 11/3/2119في  417العدد  -جامعة االنبار -عميد كلية الزراعة –شكر وتقدير  -27

 في 2316 – بغداد جامعة – الزراعية الهندسة علوم كلية عميد – وتقدير شكر - 28

3/4/2119 

/  7 في 3231/ 44/  ب م ق – والتكنولوجيا العلوم وزير وكيل – وتقدير شكر - 29

5 /2119 

 في 3536 -بغداد جامعة – الزراعية الهندسة علوم كلية عميد – وتقدير شكر - 31

13/5/2119 

 3/7/2777العدد  -جامعة الموصل -عميد كلية الزراعة والغابات –شكر وتقدير  - 31

 27/5/2119في 

 

 ثالثة عشر: اللغات التي اتقنها فضال عن العربية:

 اللغة الروسية بشكل جيد جدا )كتابة وقراءة وتحدثا( -1

 )كتابة وقراءة( االنكليزية بشكل جيداللغة  -2
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C.V. in English Prof Dr. ALI DARUB KASSAR 

 
                                                                                                                                   
 

Name:  ALI  DARUB KASSAR 

Date of Birth:  24/6/1966 

Religion:  Muslim 

Martial status:  Married 

No. of children:  4 children 

Specialization:  Agricultural Economics  

Position:  University Professor 

Scientific Degree: Professor 

Work Address: dept. of  Agricultural Economics ./College of agriculture /Univ. of 

Baghdad 

Work Phone: 

Mobile: 009647731200648 

E – Mail: adk_1966@yahoo.com 

  First: Scientific Certification 

Degree(scientific) University College Date 

mailto:adk_1966@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

B.Sc. Baghdad agriculture 1988 

MSc Baghdad agriculture 1997 

Ph.D. Saint- Petersburg/ 

Russia   

Economic 2003 

Any other    

 

 

University Teaching 

No. University The College From – To 

1 Univ. of Baghdad Agriculture 1992- till now 

2    

3    

4    

 

Courses which I teach 

No. Subject 

1 Farm management 

2 Micro economics 

3 Project  evaluation  

4 Agricultural economics principles   

5 Animal production economics  

6 Statistics  

7 Agricultural statistics  

8 Mathematical economics 

9 Macro economics 

10 Operation researches  

11 Advanced statistics  

12 Computers  

13 Advanced macroeconomics 



 

 

 

 

 

 

14 Advanced mathematical economics 

15 Agricultural Policy 

 

 

 

 

Thesis which was supervised by: 

 

No. Thesis Title 

1 Demand forecasting for wheat in Iraq(2007) 

 

2 An economic analysis of rice market in Iraq through estimation of 

demand and supply functions for the period (1980-2005). 

 

3 Food gap estimation of wheat crop  and the most effective 

factors in wheat production in Iraq for the period (1979-2009) – 

Muthana province as a case study. 

 

4 An economic analysis to the factors affect direct domestic and 

foreign investment in Iraqi agriculture for the period (2000-2012). 

 

5 Predict foo gap of wheat and rice crops in Iraq by using two models 

Box-Jenkins and artificial neural networks for the period 2014-

2022. 

 

6 Determination of the investment priorities in results of the 

agricultural scientific research in Iraq by using the policy 

analysis matrix for some of the main grains crops. 

 

7 Stability analysis of demand –supply equilibrium for wheat crops in 



 

 

 

 

 

 

 Iraq through the period (1971-2013). 

 

8 An economic study of the impact of exchange rate fluctuations on 

the structure of agricultural foreign trade in Iraq - Ph.D. 

9 Economic analysis of the phenomenon of seasonal prices and sales 

of some vegetable products in wholesale markets of the city of 

Baghdad during the period 2010 -2015 and prediction using 

seasonal time series models SARIMA - Master Thesis. 

10 Economic study of the impact of some agricultural policies on the main grain 

crops in Iraq during the period (1994-2015) - PhD thesis - 2018 

11 An Economic analysis of the impact of supporting policies of the 

main cereal  crops in the Iraqi economy for the period (1990-2016) - 

Master Thesis - 2019 

 

 

 

 

 

Research projects in the fields of agricultural economics 

(Please see the following enclosed list of publications, on next page). 

No. Research Title Place of Publication Year 

1 See publications list, next page   

2    

 

 

 

1- An economic and mathematical analysis for the effects of notional blockade 

on grains crops in Iraq.(2002) 

2- Inflation and unemployment and their effects on Iraqi economics(2005) 

3- An evaluation of agricultural economics students scientific performance – 

the third and fourth year as a  case study(2003-2004). 2004 



 

 

 

 

 

 

4- Measurement and analysis of some factors affecting inflation in Iraq during 

(1992-2002). (2006) 

5- Economic reform in Iraq and the basic conditions for successful policies- an 

analytic study. (2007) 

6- The comparison between forecasting methods with demand on rice in Iraq 

for the period (2001-2020). (2008) 

7- An economic analysis of the production costs for the wheat crops in Al- 

rashdia city for agricultural season (2007-2008). (2009) 

8- The effect of missing one of independent variable observation and it 

location in simple regression analysis. (2011) 

9- The expected consequences for the role of direct foreign investment on Iraqi 

agricultural economics. (2013) 

10- Using forecasting accuracy criteria to determine optimum method for 

estimating missing values (agricultural researches data as a case study). 

2015 

11- An estimation of demand and supply functions for rice in Iraq for the 

period (1980-2005). 2010 

12- Estimation production function for wheat in Al salman reagon / Al 

muthana province for the season (2009-2010). 2011 

13- An economic analysis of factors affecting agricultural land ratio in 

Iraq for the period (1980-2013) and forecasting it for period (2014-2024). 

(2015) 

14- Economic analysis for the effect of technical development in Iraqi 

agricultural domestic product during the period (1990-2010). (2014) 

15- Food gap forecasting for wheat and rice crops by using Box-Jenkins 

method for period (2014-2022). (2015) 

16- Food gap forecasting for wheat and rice crops by using neural 

networks method for period (2014-2022). (2015) 

17- The analysis of the investment climate in Iraq and its impact in 

attracting foreign direct investment for the period (2000-2012). (2015) 

18- An econometrics analysis for the most important factors affecting in 

local agricultural investment in Iraq for the period (1990-2012). (2015) 

19- Stability analysis of demand –supply equilibrium for wheat crops in 

Iraq through the period (1971-2013). 

20- Seasonal analysis of the monthly prices of tomato yield and 

forecasting using seasonal time series (SARIMA) models - Muthanna 

Agricultural Sciences Journal - Muthanna University / Faculty of 

Agriculture - 2017. 



 

 

 

 

 

 

21- An economic study of the impact of foreign agricultural trade and 

some macroeconomic variables on the exchange rate in Iraq using the 

FMOLS model for the period (1990-2015) – the Iraqi journal of agricultural 

sciences (TIJAS)- volume 49, issue(2) – 2018 

22- Detection of the seasonal variations of potato sales in wholesale 

markets of Baghdad province during the period (2010-2015) and forecasting 

by using seasonal time series models(SARIMA)- journal of agricultural 

sciences (TIJAS)- volume 49, issue(1) – 2018 

23- ESTIMATION OF THE IMPACT OF SOME VARIABLES OF 

AGRICULTURAL ECONOMIC POLICY ON THE IRAQI DOMESTIC 

AGRICULTURAL PRODUCT FOR THE PERIOD 1994-2015 USING 

THE METHOD OF COINTEGRATION AND THE ARDL MODEL 

24- The Effect of Agricultural Price Policy on the Production and 

Consumption of Wheat and Rice Crops in Iraq during the Period 2003-2016 

- Journal of ThiQar University for Agricultural Research - Volume 8 Issue 2 

- 2019. 

25- AN ECONOMIC ANALYSIS OF DETERMINANTS OF WHEAT 

PRODUCTION SUPPORT IN IRAQ FOR THE PERIOD 1990-2016. 

journal of agricultural sciences (TIJAS)- volume 50, issue(4) – 2019 

26-  

 

 

  

 

Eleventh: Awards and certificates of appreciation: 

 

No. Name of Awards and  

Certificates 

Donor  Year 

1 Thanks and   Appreciation            Dean of College of agriculture  31/12/2007 

2 = Dean of College of agriculture 8/3/2008 

3 =            Dean of College of agriculture 18/11/2008 

4 =            Dean of College of agriculture 12/4/2010 

5 =            Dean of College of agriculture 2/6/2010 

6 =            Dean of College of agriculture 13/6/2010 

7 =            Dean of College of agriculture 3/10/2010 



 

 

 

 

 

 

8 =            Dean of College of agriculture 2/10/2011 

9 = Dean of College of agriculture 26/6/2012 

10 = Dean of College of agriculture 26/11/2012 

11 = Dean of College of agriculture 6/6/2013 

12 = Dean of College of agriculture 17/7/2013 

13 = Dean of College of agriculture 30/12/2013 

14 = Minister of agriculture  2013 

15 = Dean of College of agriculture 26/4/2015 

16 = Assistant of president of Baghdad 

university   

29/11/2015 

17 = Dean of College of economics / karbala 

university  

13/12/2015 

18 = Dean of College of agriculture 20/1/2016 

19 = Dean of College of agriculture 8/2/2016 

20 = Dean of College of agriculture 25/4/2016 

21 = General manager of al karkh education  8/5/2016 

23 = University of Baghdad president  2016 

24 = University of Baghdad president 2017 

25 = Dean of College of agriculture 

Al- Anbar University  

2017 

26 = Minister of Higher education and 

scientific research  

2018 

27 = University of Baghdad president 2018 

28 = Dean of College of agriculture 

Al- Anbar University 

2019 

29 = Dean of College of agriculture 2019 

30 = Deputy Minister of Science and Technology 2019 

31 = Dean of College of agriculture 2019 

32 = Dean of College of agriculture 

Al-Mousol University 

2019 

 



 

 

 

 

 

 

Scientific literature Published (Books) 

1- Agricultural statistics (book) 2013 

2- Mathematical economics (book) 2014 

Editorial board member for the following journals:  

1- The Iraqi Journal of Agricultural Sciences 

2- International journal of Applied Agricultural Sciences (IJAAS) 

3- Peer Reviewers(International journal of Applied Agricultural 

Sciences (IJAAS) 

 

Languages:  

Arabic  

Russian  

English  

 
 

 


