
 

 

 

 السيرة العلمية والذاتية
 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل 1989 زراعية اقتصادعلوم  بكالوريوس

    دبلوم

 / العراق / كلية الزراعة والغاباتالموصلجامعة  2005 اقتصاد زراعي ماجستير

 / العراق / كلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل 2018 اقتصاد زراعي دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 اقتصاد زراعي  التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر. -1

 اقتصاديات االنتاج الزراعي      التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 تسويق زراعي تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 1989 عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 اليوجدلى ؟؟؟؟ سنة.اعضو المكتب االستشاري منذ ؟؟؟؟ سنة و -2

 اليوجد تعليمية او صناعيةخبير او مستشار مؤسسة  -3

 اليوجدعضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية. -4

 

 التعيين

 .سنة 2005عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .2009منذ  او استاذ مساعد او استاذ حاصل على لقب مدرس -2

 اليوجدرئيس قسم او مقرر ؟؟؟؟ منذ سنة والى ؟؟؟؟ سنة. -3

 

 العلميةالمنشورات 

 المجالت العلمية

)يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع ذكر  المجالت العلمية المحلية والدولية -1

 (الخاص بالبحث ان وجد DOIترميز 

-1975للمدة  Factor Shar Approchقياس مساهمة التغيرات الهيكلية في الزراعة العراقية بأستخدام  .1

 (.2007(لعام 3العدد) 35زراعة الرافدين  / مجلد مجلة ) 2000

مجلة زراعة الرافدين مجلد )2003-1980مصادر نمو االنتاجية في زراعات) دول عربية مختارة( للمدة  .2

 (2009( لعام1العدد ) 37

مجلة زراعة الرافدين / )2005-1990دور التنمية الريفية في مكافحة الفقر الريفي في العراق للمدة  .3

 (.2009( لعام2العدد) 37مجلد 
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( 2العدد) 39لمجلد  ا/مجلة زراعة الرافدين )اثر البطالة في النمو االقتصادي )العراق والجزائر( انموذجا   .4

 (2011لعام 

 (2011( لعام 24العدد ) 8المجلد / مجلة دراسات اقليمية)سياسات االمن الغذائي في بلدان نامية مختارة .5

المخاطرة ودورها في الهامش التسويقي لمحاصيل الخضر في العراق للمدة دراسة اقتصادية لبيان اثر  .6

 (2012( /4الملحق ) 40المجلد  /مجلة زراعة الرافدين )( 1985-2010)

 /مجلة جامعة كربالء العلمية )اثر بعض متغيرات السياسة المالية في األمن الغذائي )دراسة مقارنة ( .7

 (2018( لعام 2العدد) 17المجلد 

8. The Size of States of the Gap technological in developing Countries compared 

to the States of advanced 

 ( 2019( لعام 1العدد) 47المجلد  /مجلة زراعة الرافدين)   

9. Comparison of the change in total agricultural productivity between the 

groups of developing and developed countries using the Malmquist method 

for the period (1990-2017) 

 (2019( لعام 3العدد) 19المجلد / مجلة تكريت للعلوم الزراعية)

تقدير الكفاءة التقنية واالنتاجية الكلية والفجوة التكنولوجية للقطاعات الزراعية في كل من )سوريا ، تركيا  .10

مجلة الفرات  ) دراسة مقارنة ((*)2012-1980للمدة  DEAPلوب مغلف البيانات ، ايران ( بأستخدام اس

 2017( 9المجلد الرابع العدد) /للعلوم الزراعية

قياس النمو في االنتاجية الكلية وتقدير الكفاءة التقنية والفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي العراقي  .11

المجلد  /مجلة الفرات للعلوم الزراعية)(*)2012-1980للمدة  DEAPباستخدام اسلوب مغلف البيانات 

 .2017( 9الرابع العدد)

 

 

 الندوات هي : : لندوات والمؤتمراتا

) المنطقة العربية في ظل المتغيرات االقليمية والدولية( مركز الدراسات االقليمية  35الندوة العلمية ال  -1

بيت الخبرة العراقي.عنوان البحث : اقتصاديات المياه وتحقيق التنمية المستدامة في  بالتعاون مع مئسسة

 المنطقة العربية :العراق انموذجا.

2-  

 المؤتمرات هي :

 المؤتمر العلمي االول لالقتصاد الزراعي تحت شعار ) االقتصاد الزراعي ركيزة التنمية الزراعية (اوال  :

المشاركة  2012كانون االول  4-3جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي للمدة 

 ببحثين في هذا المؤتمر هما :

دراسة اقتصادية لبيان اثر المخاطرة ودورها في الهامش التسويقي لمحاصيل الخضر في العراق للمدة  -1

(1985-2010) 

 (2010-1990الرئيسية في الفقر الريقي لدول عربية مختارة للمدة )قياس اثر التغيرات الهيكلية  -2

االمن ) ثانيا  : المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية التربية االساسية/جامعة ميسان وكيلة المنارة للعلوم الطبية

 الغذائي وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية والسياسية( عنوان البحث :

 موارد المائية في العراق )منظور ستراتيجي(الحالة االقتصادية لل

 البحث بعنوان:ثالثا:المؤتمر الثاني لشركة نور المعرفة في اذربيجان/تركيا 
The role of efficient use of water resources in achieving  agricultural development and food security in 

Iraq for the period (1990-2017) 

AL-Noor International Conference for Science and Technology  

2NICST2020/August 28-29,2020/Baku,Azerbaijan 

 

 

                                                           

 
 



 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

رسالة الماجستير : دراسة اقتصادية لبيان اثر االستثمار الزراعي على نمو القطاع الزراعي في العراق للمدة 

1980-2000. 

اطروحة الدكتوراه : قياس النمو في االنتاجية الكلية وتقدير الكفاءة التقنية والفجوة التكنولوجية للقطاع الزراعي 

 ) دراسة مقارنة بدول اقليمية مختارة(. 2012-1980للمدة  DEAPالعراقي باستخدام اسلوب مغلف البيانات 

 

 

 الشهادات التقديرية 

  شهادة مشاركة او تقديرية حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و  .1

شهادة مشاركة في المؤتمر الزراعي الدولي الثالث والذي اقامته كلية الزراعة والغابات في جامعة  -1

الموصل وكلية علوم الهندسة الزراعية في جامعة دهوك بعنوان ) دور البحث العلمي والزراعة 

 المستدامة في تحقيق االمن الغذائي (

لالقتصاد الزراعي تحت شعار ) االقتصاد حضور في المؤتمر الدولي االول المشاركة والشهادة  -2

الزراعي ركيزة التنمية الزراعية (جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / قسم االقتصاد 

 2012كانون االول  4-3الزراعي للمدة 

 الثاني لشركة نور المعرفة في اذربيجان/تركيا شهادة المشاركة والحضورللمؤتمر -3

العلمي الدولي الثالث لكلية التربية االساسية/جامعة ميسان وكيلة  شهادة مشاركة للمؤتمر -4

 المنارة للعلوم الطبية )االمن الغذائي وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية والسياسية(
 9/2012/ 25-24للمدة  محاصيل الحقليةالمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول لقسم ال -5

  23/4/2018في  المشاركة في الندوة ) غش االغذية بين االخالق والعلم ( -6

  16/4/2018في المشاركة في الندوة )التقانات اوالتطبيقات لحديثة في علبوم البستنة ( -7

  18/3/2018في  المشاركة في الندوة )صحة التربة وكيفية المحافظة عليها ( -8

  3/3/2019في  بذرة امل آلت الزمان( ---المشاركة في الندوة العلمية )غرس شجرة في أي مكان  -9

في  المشاركة في الحلقات الدراسية)واقع تعليمات الترقية العلمية واالستالل النصي والتساؤالت( -10

2/4/2019  

 (  IVSLة العلمية العراقية المشاركة في الحلقات الدراسية )كيفية التسجيل والبحث في المكتبة االفتراضي -11

  2/4/2019في 

في  المشاركة في الحلقات الدراسية ) كيفية اعداد الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية( -12

17/4/2019  

المشاركة في الحلقات الدراسية )دراسة الجدوى االقتصادية والمالية والفنية النشاء وتشغيل مشروع  -13

  25/4/2019في  تربية ابقار الحليب (

  19/3/2019في  حضور ورشة العمل )السجالت المزرعية واعداد التقارير في القطاع الزراعي -14

حضور ورشة العمل )در اسة فنية اقتصادية للخطة الزراعية المقترحة لمشروع حصاد المياه في وادي  -15

  19/3/2019في  الثرثار محافظة نينوى(

منتجي البذور والية التفتيش الحقلي في ظل الحجر  حضور ورشة الكترونية بعنوان ) الية متابعة حقول -16

  20/4/2020في  الصحي

ي ف الحضور في الورشة االلكترونية بعنوان )تطبيقات تخزين ومشاركة الملفات واالفادة من خدماتها ( -17

14/4/2020  

اقب (في تقرير مر 19المشاركة في ورشة االتصال الفيديوي ) االفصاح عن اثر جائحة كورونا )كوفيد  -18

  16/4/2020في  الحسابات .

 Subjectالمشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة )خطوات كتابة مقال مراجعة الموضوع  -19

Rview  28/4/2020في  

من  meetوبرنامج  zoomالمشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة )مقارنة بين برنامج  -20

  5/5/2020في  الناحية العلمية واالمنية

 في سميتها ومخاطر تداولها . ---المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة )النباتات السامة -21

18/5/2020 

  5/5/2020في  المشاركة في الورشة الموسومة )مراحل تصميم المحتوى للتعليم االلكتروني ( -22



في  في االمن الغذائي(المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة)اثر وباء كورونا  -23

23/4/2020  

 وتأثيرها على االغذية والزراعة 19-المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة)جائحة كوفيد  -24

  20/4/2020في 

  21/4/2020في  المشاركة في الورشة الموسومة)اساليب البحث على محركات البحث في االنترنت( -25

 

 اليوجد تحرير مؤتمرعضو لجنة تحرير او رئيس لجنة  .2

 : اليوجد براءة اختراع .3

 

 النشاطات األخرى

لمؤسسات المجتمع المدني )مدارس ابتدائية او ثانوية ، جمعيات  مشاركة في نشاطات علمية او تربوية -1

  فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

 المساهمة في حل مشكلة بعنوان :

)دائرة الزراعة / محافظة  كغم/ دونم 40-35والتي تتراوح بين الزيادة في كمية ضائعات الحبوب اثناء البذار 

 نينوى(

 

)جامعات اهلية ، شركات اهلية ،  تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجهاالدورات تعليمية او ال -2

) ... 

 الدورات داخل التعليم العالي هي :

  27/12/2018-23في  المشاركة في دورة )دورة التقانات الحديثة في علبوم البستنة ( -1

  26/3/2018-18في  المشاركة في الدورة التي اقامها قسم اللغة العربية -2

المحاضرات الفيديوية  ---المشاركة في الدورة االلكترونية التدريبية  الموسومة)تطبيقات التعليم االلكتروني  -3

  23/4/2020/جامعة بغداد في  واالمتحانات االلكترونية

  17/7/2008المشاركة في دورة كفاءة الحاسوب /جامعة الموصل  -4

 28/9/2008دورة طرائق التدريس في  -5
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University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 
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Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduationyear Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / 

Iraq 

1989 Agricultural 

economic Sciences 
B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture / Iraq 

2005 Agricultural 

economic Sciences 
M.Sc. 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / 

Iraq 

2018 Agricultural 

economic Sciences 
Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. Agricultural economy 

2. Economics of agricultural production 

3.  Agricultural marketing 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 1989.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2005. 

2. Appoint as Lecturer since 2009. 

 

Publications 

Journals 

1. Measuring the contribution of structural changes to Iraqi agriculture using 

Factor Shar Approch for 1975-2000 (Journal of Mesopotamia Agriculture / 

Volume 35 Issue3) 2007). 

2. Sources of productivity growth in agriculture (selected Arab countries) for 

the period 1980-2003 (Journal of Agriculture of Rafidain Volume 37 Issue (1) 

2009) 

mailto:ZZZZZZZZ@uomosul.edu.iq


3. The role of rural development in the fight against rural poverty in Iraq for 

1990-2005 (Journal of Mesopotamia Agriculture / Volume 37 Issue 2) 2009). 

4. The impact of unemployment on economic growth (Iraq and Algeria) model   

(Journal of Rafidain Agriculture / 39 issue2) 2011) 

5 . Food security policies in selected developing countries (Journal of 

Regional Studies / Volume 8 Issue (24) 2011) 

6. Economic study to show the impact of risk and its role in the marketing 

margin of vegetable crops in Iraq for the duration (1985-2010) ( Journal of 

Mesopotamia Agriculture / Volume 40 Annex (4) / 2012) 

7. The impact of some of the changes in fiscal policy on food security 

(comparative study) (Karbala University Scientific Journal/ Volume 17 

Issue2) 2018) 

8. The Size of States of the Gap technological in developing Countries 

compared to the States of advanced 

   (Journal of Mesopotamia/ Volume 47 Issue1 2019) 

9. Comparison of the change in total agricultural productivity between the 

groups of developing and developed countries using the Malmquist method 

for the period (1990-2017) 

(Tikrit Journal of Agricultural Sciences/ Volume 19 Issue3 2019) 

10. Estimating the technical efficiency and total productivity and 

technological gap of the agricultural sectors in Syria, Turkey, Iran using the 

deap method of data envelope for the period 1980-2012 (*) comparative study 

( Euphrates Journal of Agricultural Sciences / Volume 4 Issue9) 2017 

11. Measure the growth in total productivity and estimate the technical 

efficiency and technological gap of the Iraqi agricultural sector using the 

DEAP data envelope method for 1980-2012 (Euphrates Journal of 

Agricultural Sciences/ Volume IV Issue 9) 2017. 

 

 

 

Conference Proceedings  

1- Seminars and conferences: Seminars are: 

1- The 35th Scientific Symposium (Arab Region in light of regional and international 

variables) Center for Regional Studies in cooperation with the Iraqi House of 

Expertise Foundation. 

2-  

Conferences are: 

First: The first scientific conference of the agricultural economy under the theme 

"Agricultural economy is the pillar of agricultural development" 

Mosul University / Faculty of Agriculture and Forestry / Department of Agricultural 

Economics for the period 3-4 December 2012 participated in two researches in this 

conference: 

1- An economic study to show the impact of risk and its role in the marketing margin 

of vegetable crops in Iraq for the duration (1985-2010) 

2- Measuring the impact of major structural changes in the poverty of selected Arab 

countries for the duration (1990-2010) 

Second: The third international scientific conference of the Faculty of Basic Education 

/ University of Maysan, Al-Manara Undersecretary for Medical Sciences (Food 

Security and its economic, social and political implications) the title of the research: 

The economic situation of water resources in Iraq (strategic perspective) 



Third: The second conference of Noor Knowledge company in Azerbaijan/Turkey 

research entitled: The role of efficient use of water resources in achieving  agricultural development 

and food security in Iraq for the period (1990-2017) 

AL-Noor International Conference for Science and Technology  

2NICST2020/August 28-29,2020/Baku,Azerbaijan 

 

 

 

 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
Master's thesis: An economic study to show the impact of agricultural investment on the 

growth of the agricultural sector in Iraq for the period 1980-2000. 

Doctoral Thesis: Measuring growth in total productivity and estimating the technical 

efficiency and technological gap of the Iraqi agricultural sector using the DEAP method 

for 1980-2012 (comparative study of selected regional countries). 

 

Certificates of Appreciation 

1- 1- Certificate of participation in the third international agricultural conference, 

which was held by the Faculty of Agriculture and Forestry at Mosul University and 

the Faculty of Agricultural Engineering at Duhok University entitled "The role of 

scientific research and sustainable agriculture in achieving food security. 

2- Certificate of participation and attendance in the first international conference of 

agricultural economy under the theme "Agricultural Economy pillar of agricultural 

development "Mosul University / Faculty of Agriculture and Forestry / Department 

of Agricultural Economy for 3-4 December 2012 

3- Certificate of participation and attendance of the second conference of Noor 

Knowledge company in Azerbaijan/Turkey 

4- Participation certificate for the third international scientific conference of the 

Faculty of Basic Education / University of Maysan, Al-Manara Undersecretary for 

Medical Sciences (Food Security and Its Economic, Social and Political Implications) 

5- Participation in the first international scientific conference of the field crops 

section for the period 24-25/9/2012 

6- Participation in the symposium (food fraud between ethics and science) on April 

23, 2018  

7- Participation in the symposium (technologies or applications for modern in 

gardening cans) on April 16, 2018  

8- Participation in the symposium (soil health and how to preserve it) on 18 March 

2018  

9- Participating in the scientific symposium (planting a tree anywhere --- the seed of 

hope for time) on 3 March 2019  

10- Participation in seminars (reality of scientific promotion instructions, textual 

and questions) on 2 April 2019  

11- Participating in seminars (how to register and research in the Iraqi Virtual 

Scientific Library IVSL) on 2 April 2019  

12- Participation in seminars (how to prepare the economic feasibility of 

agricultural projects) on April 17, 2019 

13- Participating in seminars (economic, financial and technical feasibility study for 

the establishment and operation of the milk cow breeding project) on 25 April 2019  



14- Attending the workshop (agricultural records and reporting on 19 March 2019  

15- Attending the workshop (technical and economic capital for the proposed 

agricultural plan for the water harvesting project in Wadi Al-Tharthar, Nineveh 

governorate) on 19 March 2019  

16- Attending an electronic workshop entitled "The mechanism for the follow-up of 

the fields of seed producers and the mechanism of field inspection under quarantine 

on 20 April 2020  

17- Attendance at the electronic workshop entitled "Applications for storage, 

sharing files and benefiting from their services" on April 14, 2020  

18- Participation in the video contact workshop (disclosure of the impact of the 

Corona pandemic (Covid 19) in the auditor's report on 16 April 2020.  

19- Participating in the tagged virtual scientific workshop (Step writing subject 

Rview on 28 April 2020  

20- Participation in the virtual scientific workshop tagged (comparison between 

zoom and meet program from a scientific and security point of view on 5/5/2020  

21- Participating in the virtual scientific workshop tagged (toxic plants--- named and 

the risks of circulation. 

22- Participating in the tagged workshop (stages of content design for e-learning) on 

5/5/2020  

23- Participating in the virtual scientific workshop tagged (the impact of the Corona 

epidemic in food security) on 23 April 2020  

24- Participation in the virtual scientific workshop tagged (Coved Pandemic-19 and 

its impact on food and agriculture on 20 April 2020  

25- Participation in the tagged workshop (search methods on internet search 

engines) on 21 April 2020  

 

 

Other Activities 

1- Participation in scientific or educational activities of civil society institutions 

(primary or secondary schools, agricultural associations, trade unions, ...  

Contribute to solving a problem entitled: 

Increase in the amount of grain waste during seeding, which ranges from 35-40 

kg/dunum (Department of Agriculture / Nineveh Governorate) 

 

2- Educational or training courses inside and outside higher education institutions 

(private universities, private companies, ... 

Courses within higher education are: 

1- Participating in the course (modern technology course in gardening cans) on 23-

27/12/2018  

2- Participating in the course held by the Arabic Language Department on 18-

26/3/2018  

3- Participating in the electronic training course tagged (e-learning applications --- 

video lectures and electronic exams / Baghdad University on 23 April 2020  

4- Participating in the Computer Efficiency Course / Mosul University 17/7/2008  

5. Teaching methods course on 28 September 2008 

 


