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 أ.م. د. سالم محمد صالحاسم التدريسي:                 

 العراق -القسم:                          االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل/ نينوى 
  dr.salim1956@uomosul.edu.iq  :              البريد االلكتروني

 

 
 التحصيل الدراسي

  السنة التخصص الشهادة

 / العراقالزراعة والغابات/ كلية  جامعة الموصل 1978 زراعي اقتصاد بكالوريوس

 / كلية الزراعة والغابات/ العراق جامعة الموصل 1983 تجارة دولية ماجستير

 والغابات/ العراق/ كلية الزراعة  جامعة الموصل 1998 سياسات اقتصادية وتنمية دكتوراه
 حقل المعرفة واالهتمام

 سياسة اقتصادية وتنمية  :التخصص الدقيق -1

 سياسة اقتصادية وتنمية، اقتصاد قياسي،  :التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 بحوث عمليات، تجارة خارجية.     

 التخطيط الزراعي واالحصاء : تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 1978عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ   -1

 

 التعيين

 1983عضو هيئة تدريسية منذ عام  -1

 .2001منذ عام  أستاذ مساعدحاصل على لقب  -2

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

دراة واالقتصاد / جامعة الرافدين/ كلية اال تنمية، مجلة 1985 - 1960الستيرادات العراق السلعية للفترة في التوزيع الجغرافي دراسة  -1

 .1989الموصل/ العراق 

/ جامعة اإلدارة واالقتصتتتتادالرافدين/ كلية تنمية ، مجلة 1986-1970تقدير العوامل المؤثرة على استتتتتيرادات القم  في العراق للفترة  -2

 .1989الموصل/ العراق، 

مجلة  1987 – 1986تطور تجارة تركيا الخارجية االستتتتيرادات الستتتلعية والعوامل المؤثرة في تطور دالة الطلي االستتتتيرادية للفترة  -3

 .1991دراسات تركية العدد الثاني 

الرافدين  زراعةة ، مجل1995-1980اثر لبعض الستتتياستتتات الزراعية في تلقيي التغيرات ال يكلية في قطاا الزراعة في تركيا للفترة  -4

 .1999العراق،  –جامعة الموصل  غاباتواللزراعة كلية ا

، مجلة 1998-1997تاثير الوظائف التستتويقية على انخفاا النستتبة الستتكرية والستتعر لملصتتول البنجر الستتكرر للموستت  الزراعي   -5

 .2000العراق،  –زراعة الرافدين كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 



، مجلة جامعة  1996 – 1980الستتتتياستتتتة الزراعية التجارية في تطور تجارة تركيا الخارجية للستتتتلع الزراعية ة لكفاءة دراستتتتة تلليلي -6

 .2001العراق،  – تكريت للعلوم الزراعية 

ناحية حمام العليل ملافظة نينوى، مجلة زراعة الرافدين  –دراستتتتة اقتصتتتتادية وتقويمية لماتتتتروا انتا  دجا  اللل  في فمنطقة لزاكة  -7

 .2003العراق،  –كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 

 .2004الخصخصة ومدى ضرورت ا في االقتصاد الزراعي وقطاا الزراعة ، الندوة العلمية األولى لمركز الدراسات اإلقليمية  -8

المللية في حقول كلية الزراعة والغابات /جامعة الموصتتتل ، مجلة زراعة الرافدين تلليل اقتصتتتادر وقياستتتي لتجربة تستتتمين لللم    -9

 .2005العراق،  –كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 

ة الزراعة مجلة زراعة الرافدين كلي لملصول القم  في السوق العالمية ،دراسة تلليلية للمتغيرات المؤثرة في تطور األسعار وتقلبات ا  -10

 .2007العراق،  –ت جامعة الموصل والغابا

، مجلة زراعة الرافدين كلية الزراعة 2005دراستتتتتة اقتصتتتتتادية لدالة انتا  ملصتتتتتول اللمو في ملافظة نينوى للموستتتتت  الزراعي  -11

 .2008العراق،  –والغابات جامعة الموصل 

صاديات البيئة وحساب التد -12 س  2006 – 1999هور البيئي في بلدا  عربية مختارة للفترة اقت ، مجلة زراعة الرافدين ،المؤتمر األول لق

 .2012االقتصاد الزراعي كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة زراعة الرافدين ،المؤتمر األول لقستتتتت  االقتصتتتتتاد الزراعي كلية الزراعة 2010 – 1980واقع االمن الغذائي في العراق للمدة  -13

 .2012والغابات جامعة الموصل 

، مجلة زراعة الرافدين كلية الزراعة والغابات جامعة 2009 - 1990وتلليل دالة الطلي على للوم الدواجن في العراق للمدة  تقدير -14

 .2017العراق،  –الموصل 

مجلة زراعة الرافدين كلية الزراعة والغابات   2010 – 1980التصتتتتتتلر واثره على واقع الزراعة والغطاء النباتي في العراق للمدة  -15

 .2017العراق،  –عة الموصل جام

 –، مجلة زراعة الرافدين كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 2008 1980التنمية المستقلة ومدى تلقق ا في بلدا  عربية مختارة  -16

 .2017العراق، 

 –لغابات جامعة الموصل ، مجلة زراعة الرافدين كلية الزراعة وا2010 1980التنمية المستقلة ومدى تلقق ا في بلدا  عربية مختارة  -17

 .2018العراق، 

دراسة مقارنة ، مجلة تنمية الرافدين كلية  2015 1995دور التنمية في تطور التجارة الخارجية الزراعية في بلدا  نامية مختارة للمدة  -18

 .2018العراق،  –اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل 

 2019لعربية ، دراسة واقع التنمية المستدامة في عدد من البلدا  ا -19

دور الستتياستتات التنافستتية في األداء االقتصتتادر لبلدا  نامية مختارة يدراستتة في الستتياستتات والنظريات ل المؤتمر الدولي الثاني الدارة  -20

 2019المجتمع والقانو  في تركيا 

مجلة أبلاث كلية التربية األساسية  ل DEAتقدير الكفاءة االقتصادية ومتضمنات ا لمزارا القم   تلت نظام الرر التكميلي باستخدام ي -21

2020. 

 Plant، مجلة  2018تقدير الكميات المثلة للناتج والموارد المستتتتتخدمة في زراعة القم  تلت نظام الرر التكميلي للموستتتت  الزراعي  -22

Archives  ،2020 

 لندوات والمؤتمراتا

 1980المشاركة في مؤتمر الزراعة في أربيل  -1

 1980الزراعة في الموصل المشاركة في مؤتمر  -2

 .1982، 1981، 1980المشاركة في مؤتمر الجمعيات الفالحية في الموصل لثالث سنوات  -3

 1988المشاركة في مؤتمر الدراسات التركية اإلقليمية حاليا لسنة  -4

كلية من  2012/ 4/ 22 بتاريخ 3110/ 5/ 5م عضوووية اللجنة العلمية في مؤتمر الاالقتصوواد الزراعي ركيزة التنمية الزراعيةم المرق -5

 الزراعة والغابات/ جامعة الموصل.

 3110/ 5/ 5المرقم  2012/ تشااااااري/ ا ول/ 3-2المشاااااااركة في مؤتمر اا قتصاااااااد الزراعي ركيزز التنمية الزراعية   -6
 كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل.م/  2012/ 4/ 22تاريخ ب

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 م. 1980 – 1960دراسة تحليلة لتجارة العراق الخارجية للسلع الزراعية للفترة الماجستير الموسومة الرسالة  -1

اثر سياسات اقتصادية زراعية مختارة في تحقيق التغيرات الهيكلية في قطاع الزراعة في العراق اطروحة الدكتوراه بعنوان ال -2

 .م 1993 – 1970للفترة 

 



 الشهادات التقديرية 

في االشووووراى على الدورة التدريبية في  2012/ 3/ 25بتاريخ  2099/ 7/ 3جامعة الموصوووول المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -1

 تقييم المشاريع الزراعية.

 المشاركة في المؤتمر العلمي األول لقسم االقتصاد الزراعي في  2013رئيس جامعة الموصل  -2

في الدورة التدريبية الموسووومة الدراسووات الجدوى االقتصووادية في المشوواركة  2019لموصوول عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة ا -3

 للمشروعات االستثماريةم.

في اقامة الدورة التدريبية الموسووووووومة الدراسووووووات الجدوى االقتصووووووادية  2019عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصوووووول  -4

 للمشروعات االستثماريةم.

 في العمل في اللجنة االمتحانية للعام الدراسي عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل المرقم  -5

 النشاطات األخرى

 / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل اللجنة العلمية في قس  االقتصاد الزراعي عضو -1

 والغاباتكلية الزراعة الدراسات العليا في  تدقيي نتائج امتلانات لجنة عضو -2

 لدراسات العليا في كلية الزراعة والغاباتالتنافسية ل عضو لجنة االمتلانات -3

 عضو لجنة استقبال الطلبة -4

 عضو في لجنة االمتلانات األولية  -5

 2014والثاني  2012األول  في قس  االقتصاد الزراعي عضو اللجنة التلضيرية لمؤتمرات وندوات -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Curriculum vitae 

 

 

Dr. Salem Muhammad Salih Al-Yuzbaki 
Department of Agricultural Economics, College of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 

dr.salim1956@uomosul.edu.iq 

 

 

Education 

University Graduation year Specialization Certificate 

University of Mosul / College of 

Agriculture and Forestry / Iraq 

1978 Agricultural Economics B. Sc.  

University of Mosul / College of 

Agriculture and Forestry / Iraq 

1983 International Trade M.Sc. 

University of Mosul / College of 

Agriculture and Forestry / Iraq 

1998 Economic Policy And 

Development 

 

Ph.D.  

    

Areas of Interest 

  

1- Specialization: Economic Policy and Development 

2- The specialization that the teacher is interested in and seeks to: economic policy and development,   

     econometrics, Operations research, foreign trade. 

3- Other specializations close to the teaching or academic specialization: agricultural planning and statistics 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1- Member of the Iraqi Agricultural Engineers Syndicate since 1978 

 

Appointment 

1. A faculty member since 1983 years. 

2. Holds the title of assistant professor since 2001 years. 

 

Publications 

Journals 

1. A study on the geographical distribution of Iraq's commodity imports for the period 1960 - 1985, 

Al-Rafidain Development Journal / College of Administration and Economics / University of Mosul 

/ Iraq 1989. 



2. Estimating the factors affecting wheat imports in Iraq for the period 1970-1986, Rafidain 

Development Journal / College of Administration and Economics / University of Mosul / Iraq, 1989. 

3. The development of Turkey’s foreign trade, commodity imports and the factors affecting the 

development of the import demand function for the period 1986-1987, Turkish Studies Journal, No. 

2, 1991. 

4. The effect of some agricultural policies in achieving structural changes in the agricultural sector in 

Turkey for the period 1980-1995, Al-Rafidain Agriculture Journal, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul - Iraq, 1999. 

5. The effect of marketing functions on the low sugar ratio and price of the sugar beet crop for the 

agricultural season 1997-1998, Al-Rafidain Agriculture Journal, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul - Iraq, 2000. 

6. Analytical study of the efficiency of agricultural trade policy in the development of Turkey's foreign 

trade in agricultural commodities 1980-1996, Journal of Tikrit University of Agricultural Sciences 

- Iraq, 2001. 

7. An economic and evaluative study of a project for the production of broiler chickens in the area of 

Lazaka - Hamam Al-Alil district, Nineveh Governorate, Al-Rafidain Agriculture Journal, College 

of Agriculture and Forestry, University of Mosul - Iraq, 2003. 

8. Privatization and its necessity in the agricultural economy and the agricultural sector, the first 

scientific symposium of the Center for Regional Studies 2004. 

9. An economic and econometric analysis of the experience of fattening local lambs in the fields of 

the College of Agriculture and Forestry / University of Mosul, Al-Rafidain Agriculture Journal, 

College of Agriculture and Forestry, University of Mosul - Iraq, 2005. 

10. An analytical study of the variables affecting the price development and fluctuations of wheat crop 

in the global market, Al-Rafidain Agriculture Journal, College of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul - Iraq, 2007. 

11. An economic study of the production function of chickpea crop in Nineveh governorate for the 2005 

agricultural season, Al-Rafidain Agriculture Journal, College of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul - Iraq, 2008. 

12. Environmental Economics and Environmental Degradation Calculation in Selected Arab Countries 

for the Period 1999-2006, Al-Rafidain Agriculture Journal, First Conference of the Department of 

Agricultural Economics, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul, 2012. 

13. The reality of food security in Iraq for the period 1980-2010, Al-Rafidain Agriculture Journal, the 

first conference of the Department of Agricultural Economics, College of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul, 2012. 

14. Estimation and analysis of the demand function for poultry meat in Iraq for the period 1990-2009, 

Al-Rafidain Agriculture Journal, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul - Iraq, 

2017. 

15. Desertification and its impact on the reality of agriculture and vegetation cover in Iraq for the period 

1980-2010 Journal of Rafidain Agriculture College of Agriculture and Forestry University of Mosul 

- Iraq, 2017. 

16. Independent development and its extent in selected Arab countries 1980-2008, Al-Rafidain 

Agriculture Journal, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul - Iraq, 2017. 

17. Independent development and its extent in selected Arab countries 1980-2010, Al-Rafidain 

Agriculture Journal, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul - Iraq, 2018. 

18. The role of development in the development of agricultural foreign trade in selected developing 

countries for the period 1995-2015, a comparative study, Al-Rafidain Development Journal, College 

of Administration and Economics, University of Mosul - Iraq, 2018. 

19. Studying the reality of sustainable development in a number of Arab countries, 2019 

20. The Role of Competitive Policies in the Economic Performance of Selected Developing Countries 

(Study in Policies and Theories) Second International Conference on Society and Law 

Administration in Turkey 2019 

21. Estimating the economic efficiency and its implications for wheat farms under the supplemental 

irrigation system using (DEA) Journal of Research of the College of Basic Education 2020. 



22. Estimation of the optimum quantities of yield and resources used in wheat cultivation under the 

supplementary irrigation system for the 2018 growing season, Plant Archives, 2020 

 

 

Conference Proceedings  

1- Participation in the Agriculture Conference in Erbil 1980 

2- Participation in the Agriculture Conference in Mosul 1980 

3- Participation in the Agricultural Associations Conference in Mosul for three years, 1980, 1981, 1982. 

4- Participation in the Turkish Regional Studies Conference for the year 1988 

5- Membership of the Scientific Committee in the Conference (Agricultural Economics is the Pillar of 

Agricultural Development) No. 5/5/3110 dated 4/22/2012 from the College of Agriculture and 

Forestry/Mosul University. 

6- Participation in the conference (Agricultural Economics Pillar of Agricultural Development) 2-

3/October/2012 No. 5/5/3110 dated 4/22/2012 from the College of Agriculture and Forestry/Mosul 

University. 

 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
1- Master's thesis tagged (analytical study of Iraq's foreign trade in agricultural commodities for the period 

1960-1980). 

2- Ph.D: (The effect of selected agricultural economic policies on achieving structural changes in the 

agricultural sector in Iraq for the period 1970-1993). 

 

Certificates of Appreciation 

1- Dean of the College of Agriculture and Forestry - University of Mosul No. 3/7/2099 on 3/25/2012 in 

supervising the training course in evaluating agricultural projects. 

2- President of Mosul University 2013 to participate in the first scientific conference of the Department of 

Agricultural Economics 

3- Dean of the College of Agriculture and Forestry / University of Mosul 2019 in participating in the tagged 

training course (economic feasibility studies for investment projects). 

4- Dean of the College of Agriculture and Forestry / University of Mosul 2019 in holding a training course 

tagged (economic feasibility studies for investment projects). 

5- Dean of the College of Agriculture and Forestry / University of Mosul, numbered at work in the 

examination committee for the academic year 

 

Other Activitie 

1- Member of the Scientific Committee in the Department of Agricultural Economics / College of 

Agriculture and Forestry / University of Mosul 

2- Member of the auditing committee for the results of postgraduate examinations in the Faculty of 

Agriculture and Forestry 

3- Member of the Competitive Examination Committee for Graduate Studies in the College of Agriculture 

and Forestry 

4- Member of the Student Reception Committee 

5- Member of the Preliminary Examinations Committee 

6- Member of the Preparatory Committee for Conferences and Seminars in the Department of Agricultural 

Economics I 2012 and II 2014 

 


