
 كلية الزراعة والغابات 

  قسم االقتصاد الزراعي

 المرحلة الرابعة
بحث التخرج للعام الدراسي اريعمشوعناوين الطلبة والمشرفين اسماء   

 (2020-1920)  

 عنوان البحث اسم المشرف
 

 اسم الطالب
 

 ت

 سرى صائل عبد
على  واقع انتاج محاصيل الحبوب الرئيسية في العراق واثره

2017-1995االمن الغذائي للمدة من   
 1 امين بركات الياس صالح 

 منى عبد القادر احمد
تحليل اقتصادي لتأثير  السياسة السعرية في انتاج واستهالك 

2016-1990لحم الدجاج في العراق للمده  
 2 احسان عدنان عبد القادر

يونس محمود ند. أيما  
اج منتجات االلبان في دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع انت

 محافظة نينوى
 3 احمد خليل ابراهيم احمد

2018واقع مشاريع تربية وتسمين الدواجن في دهوك للعام  رحال صبحي قاسم  4 ايناس محمد خضير غضبان 

 احمد هاشم علي
اثر بعض المتغيرات الكلية في نمو االنتاج الزراعي لدول 

  2016-1995نامية مختارة للمدة 
 5 حارث مثنى محمد امين 

 صالح فهمي شابا
تحليل اقتصادي النتاجية الدونم الواحد لمحاصيل الخضر 

2018للموسم الزراعي   
 6 حسن قاسم حجي علي

محمد عبد هللا ءد. أال  7 حسين محمد ياسين مجيد تطوير القطاع الزراعي العراقي واثره في التنمية  

عبد القادر زيدان ند. أسوا  8 سحر ثائر محمود رشيد قياس النمو في االنتاجية الكلية  

محمد نوري ةد. عقب  
اثر االستثمار االجنبي المباشر على الناتج الزراعي للفترة 

مصر العربية ة(حاله دراسية لجمهوري2000-2016)  
 9 سيف حميد حاجي صالح

ضمير نافع حسنعبد هللا  دراسة اقتصادية لواقع الموارد المائية امنة عبد االله  10 

 محاسن محمود سلطان
استراتيجة تنمية وتطوير القطاع الزراعي في العراق للمده 

1990-2016  
 11 عمر طالل محمود اسماعيل

 منى عبد القادر احمد
تحليل اقتصادي لتأثير السياسة السعرية في انتاج واستهالك 

2016-1990لحم الدجاج في العراق للمدة   
درويش فاضل ناسو ابراهيم  12 

2018واقع مشاريع تربية وتسمين الدواجن في دهوك للعام رحال صبحي قاسم  13 نسرين سليمان حاجي 

يونس محمود ند. أيما  
دراسة الجدوى االقتصادية لمشروع انتاج منتجات االلبان في 

 محافظة نينوى
 14 نور عبد الستار حميد محمد

عبد العزيز دد. عما  
ول الزيتون في ناحية بعشيقه تقييم اداء مزارعي محص

2019للموسم االنتاجي   
 15 يونس ابراهيم حيدر عبد

 


