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   ضرغام سلمان برباز الغزالي   :  ـم ـــــــــاالســ

  1981 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 -   عـــــدد األوالد  :

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 اقتصاد زراعي:      صــالتـخـص

 عضو هيئة تدريسية :       ه ــــــالوظيف

 مدرس    ة :الدرجة العلمي

  قسم االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة / جامعة بغداد:       عنوان العمل

 07804651265العمل   :       هاتف

 07706333195:       الهاتف النقال

 dhurghambarbaz@gmail.com البريد إاللكتروني :

Dhurgham81@yahoo.com                                                                     

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2006 الزراعة بغداد

 2012 الزراعة بغداد الماجستير

 اهالدكتور
 

- - - 

 أ
 
 
 
 
 

- - - 
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 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 لحد االن -2006 بغداد كلية الزراعة 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2012 -2006 جامعة بغداد -كلية الزراعة فني 1

 2015 -2012 جامعة بغداد -كلية الزراعة مدرس مساعد 2

 حتى االن -2015 جامعة بغداد -كلية الزراعة مدرس 3

   استاذ مساعد 4

   استاذ 5



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2016 – 2012 1مبادئ اقتصاد  االقتصاد الزراعي 1

 2016 – 2012  2مبادئ اقتصاد  االقتصاد الزراعي 2

  2009-2007 مبادئ االحصاء االقتصاد الزراعي 3

 2009 - 2007 احصاء زراعي  االقتصاد الزراعي 4

 2009 - 2008 1النظرية االقتصادية الكلية  االقتصاد الزراعي 5

 2009 - 2008 1النظرية االقتصادية الكلية  االقتصاد الزراعي 6

 2009-2008 تطبيقات الحاسوب االقتصاد الزراعي 7

 2009-2008 تسويق زراعي االرشاد الزراعي 8

 2009-2008 مبادئ االقتصاد الزراعي المكائن واآلالت الزراعية   9

 لحد االن – 2012 تقييم المشاريع الزراعية االقتصاد الزراعي 10

 لحد االن – 2012 االقتصادية دراسات الجدوى االقتصاد الزراعي 11

 2016 – 2012 1االقتصاد القياسي  االقتصاد الزراعي 12

 2016 – 2012 2االقتصاد القياسي  االقتصاد الزراعي 13

 

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامسا :  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

- -- -- -- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات تمرات سادسا : المؤ 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد 2012 معرض السيادة 1

 بحث جامعة كربالء 2013 المؤتمر العلمي الثاني 2

 مشارك بغداد 2013 ورشة عمل الماسترشيت االلكتروني 3

الموسم  -لتعليم االلكتروني ملتقى جامعة بغداد 4

 الثالث

 مشارك جامعة بغداد 2014

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة  

 السنة داخل الكلية
  2014-2012 عضو في لجنة المشتريات الرئيسية

 2016 -2012 عضو في الجنة االمتحانية

 2016 -2012 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني

 2016 -2012 ة االليكترونيعضو ارتباط في موقع الكلي

 2016 -2013 عضو ارتباط في موقع الكلية الرسمي على الفيس بك

 ولحد االن  -2015 مقرر لجنة االرشاد والتوجيه التربوي

 2019 محاسب المكتب االستشاري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  يثامنا: المشروعات البحثية ف 

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
كفاءة اداء مشاريع البيوت البالستيكية في 

 محافظة كربالء
 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2012 

2 
دور حجم المزرعة  في تحقيق الكفاءة 

 االقتصادية
 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة كربالء
2013 

 فاءة انتاج القمح في مزرعة العبايجيتقييم ك 3
 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2014 

4 
الكفاءة التقنية لمزارع االسماك في محافظة 

 بغداد
المؤتمر الدولي الثاني لجمعية صيانة 

 الموارد الوراثية والبيئية
2015 

5 
تقييم مالي لمشاريع تربية الحمالن في قضاء 

 ابو غريب 
 2015 المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

6 
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 مجلة العلوم الزراعية
 كلية الزراعة/جامعة بغداد

2019 

 . الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ائز  و شهادات التقدير.عاشرا : كتب الشكر ، الجو 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 3



 

 

 

 

 

 

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2012 وزير الرياضة والشباب تاب شكرك 5

 2013 امين بغداد كتاب شكر 6

 2014 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 7

 2014 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 8

كلية الزراعة/ قسم االقتصاد  كتاب شكر 9

 الزراعي 

2015 

 2015 عضو مجلس النواب كتاب شكر 10

 2015 عة /جامعة كركوككلية الزرا كتاب شكر 11

 2015 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 12

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 13

 2017 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 14

 2018 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 15

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Name: Dhurgham Salman Barbaz    

Date of Birth:   1981 

Religion:  Moslem 

Martial statues:   Married 

No. of children:   

Specialization:    Agricultural Economics  



 

 

 

 

 

 

Position:   Instructor 

Scientific Degree:   

Work Address: University of Baghdad – College of – Agricultural 

Economic Dep. 

Work Phone: 

Mobile:  07706333195 

E-mail:  dhurghambarbaz@gmail.com  

 

      Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

2006 Agriculture Baghdad B.Sc. 

2012 Agriculture Baghdad M.Sc. 

   Ph.D. 

   Any other 

 

 University Teaching. 

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

- till now Agriculture College Baghdad 1 

   2 

       Courses Which I Teach: 

 

Subject No. 
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Principles of Economics(1) 1 

Principles of Economics(2) 2 

Computer Applications 3 

Principles of  Statistics 4 

Agricultural Statistics 5 

Macro Economical Theory (1) 7 

Macro Economical Theory (2) 8 

 
Agricultural Marketing 9 

Econometrics (1) 10 

Econometrics (2) 11 

Agricultural Projects  Evaluation 12 

Studies in Economic Feasibility 13 

 

 

 

    Thesis which was supervised by  : 

 
Thesis Title No. 

 1 

 

   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title 



 

 

 

 

 

 

1 EFFICIENT PERFORMANCE OF GREENHOUSE PROJECTS IN KARBALA  

GOVERNORNORATE 

2 THE ROLE OF FARM SIZE TO ACHIEVE ECONOMIC EFFICIENCY 

3 THE ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCING WHEAT AT AL-ABAICHI 

FARM 
4 TECHNICAL COMPETENCE FISH FARMS IN BAGHDAD PROVINCE  

5 FINANCIAL EVALUATION OF SHEEP PROJECTS IN ABU GHRAIB DISTRICT  

 

 

6 ROLE OF TENURE IN THE FESIBILITY OF WHEAT PRODUCTION 

PROJECTS IN DHI- QAR GOVERNORNORATE 
 
     Awards and Certificates of Appreciation: 

 

No. Donor Name of Awards and Certificates No. 

    

 

       Twelfth,       languages:  

               Arabic 

              English 
 


