
 
 
 

 والذاتية السيرة العلمية
 قيس ناظم غزالاسم التدريسي:                 

 العراق -القسم:                          االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل/ نينوى 
  kays.1959@uomosul.edu.iq:              البريد االلكتروني

 

 07701743262   :                 رقم الهاتف
 التحصيل الدراسي

  السنة التخصص الشهادة

 / العراقاالدارة واالقتصاد/ كلية  جامعة الموصل 1987 اقتصاد بكالوريوس

 / العراقاالدارة واالقتصاد/ كلية  جامعة الموصل 1992 اقتصاد ماجستير

 / العراقاالدارة واالقتصاد/ كلية  جامعة الموصل 2003 اقتصاد دكتوراه

 حقل المعرفة واالهتمام

 / تجارة خارجية التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 / تجارة خارجية التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 / نمو اقتصاديتخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 العلمية والحقليةالخبرات 

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

 .اآلنسنة والى  2008عضو المكتب االستشاري منذ  -2

 / ال يوجدخبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية -3

 / كالعضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية -4

 

 التعيين

 1994عام عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .2021عام منذ  استاذحاصل على لقب  -2

 .ولحد اآلن 2019عام منذ  االقتصاد الزراعي  رئيس قسم  -3

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

 .1997لموصل/ العراق، دراسة اقتصادية قياسية لتحديد الفجوة الغذائية، مجلة زراعة الرافدين/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة ا -1

، مجلة زراعة الرافدين/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة 1990-1970تقدير العوامل المؤثرة على استتتتتيرادات القم  في العراق للفترة  -2

 .1998الموصل/ العراق، 

، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية كلية االدارة واالقتصاد 1990-1975محددات نمو صادرات تركيا المصنعة دراسة قياسية للفترة  -3

 .2000العراق،  –جامعة بغداد 



مدة  -4 ية ةالنفرية وفير النفريةل على النمو االقتصتتتتتتتادي لل ية اال1990-1970اثر الصتتتتتتتادرات العراق فدين كل ية الرا دارة ، مجلة تنم

 .1999العراق،  –واالقتصاد جامعة الموصل 

، مجلة تنمية الرافدين/ كلية االدارة واالقتصاد 1997-1970تقدير دوال صادرات السلع الزراعية الرئيسة في بلدان نامية مختارة للمدة  -5

 .2002العراق،  –جامعة الموصل 

ية لمنتجات مختارة للمدة اثر صتتتتتتتادرات العراق الزراعية على نمو القراع الزراعي/ دراستتتتتتتة ق -6 ، مجلة العلوم 1990-1970ياستتتتتت

 .2004العراق،  –االقتصادية واالدارية كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد 

، مجلة تنمية الرافدين/ كلية االدارة واالقتصتتتتاد جامعة 2000-1970اثر صتتتتادرات العراق االستتتتتخراجية في النمو االقتصتتتتادي للمدة  -7

 .2004العراق،  –الموصل 

 .2004العراق،  –البعد االقتصادي لخصخصة الدول النامية واثره في اقتصادات البيئة، مركز الدراسات االقليمية جامعة الموصل  -8

 .2005العراق،  –الخريجين وسوق العمل، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية كلية االدارة واالقتصاد جامعة بغداد  -9

و، مجلة زراعة الرافدين/ كلية اوضتتتتتاع المحاصتتتتتيل النقدية و فاق ت -10 رورها في العراق نقرة التعادل استتتتتلوباو محصتتتتتول القرن انموذجا

 .2007العراق،  –الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة زراعة الرافدين/ كلية 2000-1970تقدير وتحليل بعض العوامل المؤثرة في نمو الناتج الزراعي في بلدان نامية مختارة للمدة  -11

 .2007العراق،  –عة والغابات جامعة الموصل الزرا

 .2005، مجلة تنمية الرافدين/ كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل، 2005 – 1980محددات نمو الزراعة العراقية للمدة  -12

، مجلة تنمية الرافدين/ كلية االدارة واالقتصاد 2003-1990اثر الدعم السعري في نمو المحاصيل الزراعية الرئيسة في العراق للمدة  -13

 .2009العراق،  –جامعة الموصل 

ة والغابات ، مجلة زراعة الرافدين/ كلية الزراع2004-1980تقدير دوال استتتتتتتيرادات المنتجات الزراعية الرئيستتتتتتة في العراق للمدة  -14

 .2009العراق،  –جامعة الموصل 

، مجلة تنمية الرافدين/ كلية االدارة 2006-2005تقدير دوال انتاج وتكاليف محصتتتتتتول القم  في محافوة نينوى للموستتتتتتم الزراعي  -15

 .2010العراق،  –واالقتصاد جامعة الموصل 

لزراعي الستتتتتوري ، مجلة تنمية الرافدين/ كلية االدارة الستتتتتياستتتتتة الزراعية و فاق تحقيذ األمن الغذائي  مؤقتتتتترات عن االقتصتتتتتاد ا -16

 .2010العراق،  –واالقتصاد جامعة الموصل 

الجدوى االقتصادية لمشروع انتاج النباتات الربية في مدينة الموصل، مجلة زراعة الرافدين/ كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل  -17

 .2011العراق،  –

، مجلتتة تنميتتة 2008-1980جيتتة الزراعيتتة في نمو النتتاتج الزراعي في بلتتدان نتتاميتتة مختتتارة للمتتدة تقتتدير وتحليتتل اثرا التجتتارة الختتار -18

 .2012العراق،  –الرافدين/ كلية االدارة واالقتصاد جامعة الموصل 

 واقع انتاج المحاصتتتتتيل النقدية في البلدان النامية ةدراستتتتتة تحليلية في الحوافز والقيودل، مجلة زراعة الرافدين/ كلية الزراعة والغابات -19

 .2012العراق،  –جامعة الموصل 

عة الرافدين/ كلية ، مجلة زرا2010-1990قياس وتحليل اثر التكنولوجيا الزراعية في النمو الزراعي في بلدان نامية مختارة للمدة  -20

 .2012العراق،  –الزراعة والغابات جامعة الموصل 

دراستتتة الجدوى االقتصتتتادية والفنية والمالية النشتتتاح محرة ابحاش وترور مشتتتاريع النحل في الموصتتتل، مجلة زراعة الرافدين/ كلية  -21

 .2012العراق،  –الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة زراعة 2010-1980ر ستتتتتياستتتتتات منومة التجارة العالمية في بعض البلدان النامية للمدة واقع الصتتتتتادرات الزراعية بول ت ثي -22

 .2013العراق،  –الرافدين/ كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 

ين/ ، مجلة زراعة الرافد2010-1980تقدير وتحليل دوال استتتتيرادات محاصتتتيل الحبور االستتتتراتيجية في بعض البلدان النامية للمدة  -23

 .2014العراق،  –كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة زراعة الرافدين/ كلية 2010-1985واقع استتتيراد القم  في بعض الدول النامية بول ت ثير ستتياستتات العولمة االقتصتتادية للمدة  -24

 .2014العراق،  –الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة زراعة الرافدين/ كلية 2012-1985اثر ستتتتتتياستتتتتتات العولمة في تجارة الحبور االستتتتتتتراتيجية في بعض البلدان النامية للمدة  -25

 .2017العراق،  –الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة 2013-1985للفترة اتجاهات التجارة الخارجية الزراعية في بلدان نامية مختارة بول ت ثير متغيرات اقتصتتادية دولية معاصتترة  -26

 .2018العراق،  –زراعة الرافدين/ كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 

، مجلة جامعة الفيوم للبحوش 2015 – 1990تقدير وتحليل العوامل المؤثرة في الصتتتتتتتادات الزراعية في بلدان نامية مختارة للمدة  -27

 .2019والتنمية الزراعية/ جامعة الفيوم/ القاهرة، 

، مقبول للنشتتتتر بموجب كتار مجلة جامعة 2016-1990ر نستتتتب مستتتتاهمة المنتجات الزراعية في الناتج الزراعي العراقي للمدة ترو -28

 .2019/ 3/ 11في  2588/ 3كركوك للعلوم الزراعية م



ب كتار كلية االدارة ، مقبول للنشتتر بموج2015-199أثر االستتتامار االجنبي المباقتتر في النمو الزراعي في بلدان نامية مختارة للمدة  -29

 .2019/ 6/ 17في  446واالقتصاد/ جامعة الموصل/ مجلة تنمية الرافدين المرقم 

 لندوات والمؤتمراتا

 لية تن  2012/ 4/ 22بتار خ  3110/ 5/ 5م عضووو ة اللجنة العلمية فم تؤتمر الاالصتدوواز اليراعم ر ييت التنمية اليراعيةم المرص -1

 الموصل.اليراعة والغابات/ جاتعة 

ت3110/ت5/ت5الم امتت2012/تالشاااااا ا/تا   /ت3-2المشااااااي مؤتمرتماالم تاا االزااااااييتالا انرت ماازتالالةماؤتالا اناؤ ت -2
تملاؤتالا انؤت الغيبيت/تجيمعؤتالم ز .م/تت2012/ت4/ت22الي اختب

 

 رسائل الماجستير واطار ح الد تورات

 .(1988-1970املصنعة دراسة قياسية لسلع خمتارة للمدة حمددات منو صادرات العراق رسالة الماجستير الموسوتة ال -1

 أثر العولمة فم االزاء اليراعم فم بلدان ناتية تختارتماطروحة الد توراه بعنوان ال -2

 

 الشهازات التقد ر ة 

 في كفاحة اداح. 1996/ 12/ 15بتاريخ  241س/ 15جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -1

صادي مع قدم  2002/ 2/ 26بتاريخ  2186/ 10/ 9الموصل المرقم رئيس جامعة  -2 في اعداد مؤلف بعنوان اثر العولمة في االداح االقت

 قهر واحد.

في االقتتتتترا  على اعمال الممارستتتتتة  2005/ 3/ 23بتاريخ  1497/ 43/ 9جامعة الموصتتتتتل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -3

 الميدانية.

 في تروير واعادة بناح مركز البحوش االقتصادية. 2003/ 8/ 27بتاريخ  94قتصادية/ جامعة الموصل المرقم مدير مركز البحوش اال -4

 في القاح محاضرات على متدربي المركز. 2005/ 3/ 3بتاريخ  13مدير عام الهيئة العامة لالرقاد والتعاون الزراعي المرقم  -5

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2005/ 3/ 23بتاريخ  1407/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -6

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2005/ 6/ 26بتاريخ  4430/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -7

 في اقرا  على طلبة التدريب الصيفي. 2006/ 1/ 5بتاريخ  43/ 98جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -8

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2006/ 3/ 8بتاريخ  1577/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -9

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2006/ 4/ 3بتاريخ  2150/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -10

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2006/ 7/ 11بتاريخ  218/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -11

 حة اداح في اللجنة االمتحانية.في كفا 2006/ 11/ 14بتاريخ  9588/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -12

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2007/ 3/ 26بتاريخ  1734/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -13

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2007/ 7/ 23بتاريخ  6051/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -14

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2007/ 10/ 17بتاريخ  7593/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -15

 في اقرا  على طلبة التدريب الصيفي. 2008/ 8/ 5بتاريخ  4043/ 43 /9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -16

في كفاحة اداح في اعمال اللجنة التحضتتتتيرية للندوة العلمية عن  2008/ 8/ 18بتاريخ  12436/ 10/ 9رئيس جامعة الموصتتتتل المرقم  -17

 معوقات نمو االنتاج واالنتاجية في الزراعة العراقية مع قدم قهر واحد.

في كفاحة اداح في اعمال الندوة العلمية عن معوقات نمو االنتاج  2008/ 8/ 26بتاريخ  13129/ 10/ 9الموصتتل المرقم رئيس جامعة  -18

 واالنتاجية في الزراعة العراقية.

في القاح بحوش في نجوة مقومات نمو  2008/ 9/ 15بتاريخ  4974/ 43/ 9جامعة الموصتتتتتتل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -19

 اج واالنتاجية في الزراعة العراقية.االنت

 في اهداح نسخة من رسالة الماجستير الى المركز. 2009/ 12/ 2بتاريخ  447مدير مركز الدراسات االقليمية/ جامعة الموصل المرقم  -20

العلمية الخامستتة في القاح بحث في الندوة  2009/ 12/ 31بتاريخ  9432/ 3/ 9االدارة واالقتصتتاد/ جامعة الموصتتل المرقم عميد كلية  -21

 عن االتجاهات المستقبلية في محافوة نينوى/ الفرص والتحديات.

 في كفاحة اداح في اللجنة االمتحانية. 2010/ 12/ 30بتاريخ  8658/ 43/ 9جامعة الموصل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -22

في اهداح نستتتتتتخة من اطروحة الدكتوراه الى  2011/ 3/ 26بتاريخ  183مدير مركز الدراستتتتتتات االقليمية/ جامعة الموصتتتتتتل المرقم  -23

 المركز.

في االقتتتتترا  على الدورة التدريبية في  2012/ 3/ 25بتاريخ  2099/ 7/ 3جامعة الموصتتتتتل المرقم  –عميد كلية الزراعة والغابات  -24

 تقييم المشاريع الزراعية.

اركة في المؤتمر العلمي األول لقستتم االقتصتتاد الزراعي المشتتفي  2013/ 2/ 27بتاريخ  3926/ 10/ 9رئيس جامعة الموصتتل المرقم  -25

 مع قدم قهر واحد.

في القاح محاضتتتتتترات في الدورات التدريبية في  2014/ 5/ 26بتاريخ  697/ 6مدير المركز االرقتتتتتتتادي والتدريبي/ نينوى المرقم  -26

 المركز.

في المشتتتاركة في اعمال التدريب الصتتتيفي  2017/ 10 /9بتاريخ  107/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصتتتل المرقم  -27

 ومتابعة دوام الرلبة.

 في المشاركة في عضوية لجان المناقشات. 2017/ 10/ 29بتاريخ  196عميد كلية الزراعة/ جامعة تكريت المرقم م.ع/  -28



را  على اعمال التدريب الصتتيفي في االقتت 2017/ 10/ 9بتاريخ  107/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصتتل المرقم  -29

 ومتابعة دوام الرلبة.

في العمل في اللجان االمتحانية والدوام اثناح  2019/ 3/ 6بتاريخ  1303/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل المرقم  -30

 العرلة الربيعية.

في رعاية الدورة التدريبية المقامة تحت  2019/ 3/ 20بتاريخ  1623/ 7/ 3عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصتتتتتتل المرقم  -31

 .2019/ 3/ 14-10عنوان ةدراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستاماريةل للفترة 

في الدورة التدريبية الموسومة في المشاركة  2019/ 4/ 2بتاريخ  1817/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل المرقم  -32

 جدوى االقتصادية للمشروعات االستاماريةل.ةدراسات ال

في اقامة الدورة التدريبية الموستتتتتتومة  2019/ 4/ 17بتاريخ  2111/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصتتتتتتل المرقم  -33

 ةدراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستاماريةل.

في اعداد دراستتتات الجدوى االقتصتتتادية  2019/ 4/ 17بتاريخ  2110/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصتتتل المرقم  -34

 النشاح وتشغيل مشروع تربية ابقار الحليب.والمالية والفنية 

 في االقرا  على اعمال التدريب الصيفي. 2019/ 9/ 24بتاريخ  4897/ 7/ 3عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل المرقم  -35

في العمل في اللجنة االمتحانية للعام  2019/ 10/ 20بتاريخ  5616/ 43/ 9عميد كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصتتتتتتل المرقم  -36

 .2019 – 2018الدراسي 

 النشاطات األخرى

 مدير ادارة مركز البحوش االقتصادية / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصل -1

 كز البحوش االقتصادية / كلية االدارة واالقتصاد / جامعة الموصلرئيس قسم االقتصاد الجزئي / مر -2

 مقرر ووكيل رئيس قسم االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل -3

 اللجنة العلمية في قسم االقتصاد الزراعي. عضو -4

 رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم االقتصاد الزراعي. -5

 الفرعية في قسم االقتصاد الزراعي.رئيس اللجنة االمتحانية  -6

 عضو المكتب االستشاري لكلية الزراعة و الغابات. -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Curriculum vitae 

 
Teaching name:                 Qais Nazim Ghazal 
Department: Agricultural Economy / Faculty of Agriculture and Forestry / Mosul 

University / Nineveh - Iraq 
E-mail: kays.1959@uomosul.edu.iq 
 

Phonenumber: 07701743262 
Educational attainment 

Certificate Specialization The 

year 
 

Bachelor economy 1987 Mosul University / Faculty of  Management and 

Economics/Iraq 

Master economy 1992 Mosul University / Faculty of  Management and 

Economics/Iraq 

Doctor economy 2003 Mosul University / Faculty of  Management and 

Economics/Iraq 
Field of knowledge and attention 

1- Specialization in which teaching or academic work at present / foreign trade 

2- The specialization that the teaching is interested in and follows/ foreign trade 

3- Other disciplines close to the specialization of teaching or academic/ economic growth 

 

 

Scientific and field expertise 

5- Member of the Union of Iraqi Agricultural Engineers for a year. 

6- Member of the Advisory Office since 2008  years and so  far. 

7- Expert or consultant of an educational or industrial institution/ there is no 

8- Editor-in-chief of a magazine or editor-in-chief of a local or international scientific journal/ No 

 

 

Appointment 

1. Faculty member since 1994 

2- He has been a professor  since  2021. 

3- Head of the agricultural economy department since  2019  and so far. 

 

 

Scientific publications 



Scientific journals 

30- Standard Economic Study to Identify the Food Gap, Journal of Rafidain Agriculture/Faculty of 

Agriculture and Forestry/ Mosul University/ Iraq, 1997. 

31- Estimating the factors affecting wheat imports in Iraq for the period 1970-1990, Rafidain Agriculture 

Journal/ Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University/Iraq, 1998. 

32- Determinants of the growth of Turkey's manufactured exports a standard study for the period 1975-

1990, Journal of Economic and Administrative Sciences Faculty of Management and Economics 

University of Baghdad-  Iraq, 2000. 

33- Iraqi exports (oil and non-oil) affected the economic growth of 1970-1990, The Journal of Rafidain 

Development Faculty of Management and Economics, Mosul  University, Iraq, 1999. 

34- Estimate of major agricultural commodity exports in selected developing countries for 1970-1997, 

Rafidain Development Journal/Faculty of Management and Economics, Mosul  University, Iraq, 2002. 

35- Iraq's agricultural exports affected the growth of the agricultural sector/ a standard study of selected 

products for the period 1970-1990, Journal of Economic and Administrative Sciences Faculty of 

Management and Economics, University of Baghdad,  Iraq, 2004. 

36- Iraq's extractive exports affected the economic growth of 1970-2000, Rafidain Development Journal/ 

Faculty of Management and Economics, Mosul  University, Iraq, 2004. 

37- The economic dimension of the privatization of developing countries and its impact on the economies 

of the environment, Center for Regional Studies University of Mosul,  Iraq, 2004. 

38- Graduates and The Labour Market, Journal of Economics and Management Faculty of Management 

and Economics, University of Baghdad,  Iraq, 2005. 

39- The situation of cash crops and the prospects for their development in Iraq are the break-even point of 

the cotton crop model, Rafidain Agriculture Journal/ Faculty of Agriculture and Forestry University of 

Mosul,  Iraq, 2007. 

40- Estimate and analysis of some of the factors influencing agricultural output growth in selected 

developing countries for 1970-2000, Journal of Rafidain Agriculture/Faculty of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, Iraq, 2007. 

41- Determinants of the growth of  Iraqi agriculture for the period 1980-2005, Rafidain Development 

Journal/ Faculty of Management and Economics, Mosul University, 2005. 

42- Following price support in the growth of iraq's main agricultural crops for the period 1990-2003, 

Rafidain Development Journal/ Faculty of Management and Economics, Mosul  University, Iraq, 2009. 

43- Estimate of imports of major agricultural products in Iraq for 1980-2004, Rafidain Agriculture Journal/ 

Faculty of Agriculture and Forestry, Mosul  University, Iraq, 2009. 

44- Estimating the production and costs of wheat crops in Nineveh province for the 2005-2006 agricultural 

season, Rafidain Development Journal/ Faculty of Management and Economics, Mosul  University, 

Iraq, 2010. 

45- Agricultural Policy and Food Security Prospects "Indicators on the Syrian Agricultural Economy", Al-

Rafidain Development Journal/ Faculty of Management and Economics, Mosul  University, Iraq, 2010. 

46- Economic Feasibility of the Medical Plant Production Project in Mosul, Journal of Rafidain 

Agriculture/ Faculty of Agriculture and Forestry, Mosul  University, Iraq, 2011. 

47- Estimating and analyzing the impact of agricultural foreign trade on agricultural output growth in 

selected developing countries for 1980-2008, Rafidain Development Journal/Faculty of Management 

and Economics, Mosul  University, Iraq, 2012. 

48- Reality of cash crop production in developing countries (analytical study in incentives and restrictions), 

Journal of Rafidain Agriculture/Faculty of Agriculture and Forestry, University of Mosul, Iraq, 2012. 

49- Measuring and analysing the impact of agricultural technology on agricultural growth in selected 

developing countries for the period 1990-2010, Journal of Mesopotamia Agriculture/Faculty of 

Agriculture and Forestry, Mosul  University, Iraq, 2012. 



50- Economic, technical and financial feasibility study for the establishment of a research and 

development station for bee projects in Mosul, Journal of Rafidain Agriculture/Faculty of 

Agriculture and Forestry, Mosul University,    Iraq, 2012. 

51- The reality of agricultural exports has remained the impact of WTO policies in some developing 

countries for the period 1980-2010, Journal of Mesopotamia Agriculture/Faculty of Agriculture and 

Forestry, Mosul  University, Iraq, 2013. 

52- Estimate and analysis of strategic grain crop imports in some developing countries for 1980-2010, 

Rafidain Agriculture Journal/Faculty of Agriculture and Forestry, Mosul  University, Iraq, 2014. 

53- The reality of wheat imports in some developing countries has remained the impact of the policies of  
economic globalization of 1985-2010, Rafidain Agriculture Journal/ Faculty of 

Agriculture and Forestry Mosul University, Iraq, 2014. 

54- Following globalization policies in strategic grain trade in some developing countries for 1985-2012, 

Rafidain Agriculture Journal/Faculty of Agriculture and Forestry, Mosul  University, Iraq, 2017. 

55- Agricultural foreign trade trends in selected developing countries with the impact of contemporary 

international economic variables for the period 1985-2013, Journal of Mesopotamia 

Agriculture/Faculty of Agriculture and Forestry, Mosul  University, Iraq, 2018. 

56- Estimate and analysis of factors affecting agricultural fisheries in  selected developing countries 

for 1990-2015, Fayoum University Journal of Agricultural Research and Development/ Fayoum 

University/ Cairo, 2019. 

57- The evolution of the contribution of agricultural products to Iraqi agricultural output for the period 

1990-2016, acceptable for publication by the Book of kirkuk University of Agricultural Sciences 

M3/2588 on 11 March 2019. 

58- The impact of FDI on agricultural growth in selected developing countries for the period 199-2015 is 

acceptable for publication by the Book of the Faculty of Management and Economics/ Mosul 

University/Rafidain Development Journal Numbered 446 on 17 June 2019. 

Seminars and conferences 

3- Membership of the Scientific Committee in the Conference (Agricultural Economy, Pillar of 

Agricultural Development) GravyM5/5/3110 on 22 April 2012 from the Faculty of Agriculture 

and Forestry/ Mosul University. 

4- Participation in the Conference (Agricultural Economy, Pillar of Agricultural 

Development) 2-3/2012 numbered 5/5/3110 on22 April 2012 from the Faculty of 
Agriculture and Forestry/Mosul University. 

 

Master's letters and PhDs 

4- Master's letter tagged(determinants of the growth of Iraq's manufactured exports is a standard 

study of selected goods for the period 1970-1988). 

5- Doctoral thesis entitled"The Impact of Globalization on Agricultural Performance in 

Selected Developing Countries" 

 

Certificates of appreciation  

37- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 15 S/241 on 15/12/1996 

in performance efficiency. 

38- The President of Mosul University, numbered 9/10/2186 on 26 February 2002 in the preparation of an 

author entitled The Impact of Globalization on Economic Performance with one month's feet. 

39- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry-  Mosul University numbered 9/43/1497 on 23 March 

2005 in supervising field practice work. 

40- Director of the Center for Economic Research / Mosul University Number 94 on 27/8/ 2003 in the 

development and reconstruction of the Center for Economic Research. 



41- Director General of the General Authority for Agricultural Guidance and Cooperation numbered 13 

on 3 March 2005 in giving lectures to the center's trainees. 

42- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/1407 on 23 March 

2005 in the efficiency of performance in the exam committee. 

43- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/4430 on 26 June 

2005 in the efficiency of performance in the exam committee. 

44- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 98/43 on 5 January 2006 

under the supervision of summer training students. 

45- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University Number 9/43/1577 on 8/ 3/2006 

in the efficiency of performance in the exam committee. 

46- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/2150 on 3 April 

2006 in the efficiency of performance in the exam committee. 

47- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/218 on 11 July 

2006 in the efficiency of performance in the exam committee. 

48- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/9588 on 14/11/2006 

in the efficiency of performance in the exam committee. 

49- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/1734 on 26 March 

2007 in the efficiency of performance in the exam committee. 

50- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/6051 on 23 July 

2007 in the efficiency of performance in the exam committee. 

51- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/7593 on 17/10/2007 

in the efficiency of performance in the exam committee. 

52- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University No. 9/43/4043 on 5/8/ 2008 under 

the supervision of summer training students. 

53- President of Mosul University, numbered 9/10/12436 on 18/8/ 2008 In the efficiency of performance 

in the work of the preparatory committee for the scientific seminar on the constraints of the growth of 

production and productivity in Iraqi agriculture with one month. 

54- President of Mosul University numbered 9/10/13129 on 26/8/ 2008 In the efficiency of performance in 

the work of the scientific symposium on the obstacles to the growth of production and productivity in 

Iraqi agriculture. 

55- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry-  Mosul University, numbered 9/43/4974 on September 

15, 2008, in researching the survival of the growth of production and productivity in Iraqi agriculture. 

56- Director of the Center for Regional Studies/ Mosul University Number 447 on 2 December 2009 in the 

dedication of a copy of the master's thesis to the center. 

57- Dean of the Faculty of Management and Economics/ Mosul University Number 9/3/9432 on 

31/12/2009 in a research at the 5th Scientific Symposium on future trends in Nineveh province/ 

Opportunities and challenges. 

58- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 9/43/8658 on 30/12/2010 

in the efficiency of performance in the exam committee. 

59- Director of the Center for Regional Studies/ Mosul University Number 183 on March 26, 2011 in giving 

a copy of his doctoral thesis to the center. 

60- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry -  Mosul University numbered 3/7/2099 on 25 March 

2012 in supervising the training course in the evaluation of agricultural projects. 
61- The President of Mosul University, numbered 9/10/3926 on 27 February 2013, participated in the first 

scientific conference of the Department of Agricultural Economics with one month's feet. 

62- Director of the Guidance and Training Center / Nineveh Number 6/697 on 26/5/2014 in giving lectures 

in training courses at the center. 

63- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University numbered 9/43/107 on 9/10/2017 

to participate in the work of summer training and follow-up students' time. 

64- Dean of the Faculty of Agriculture/ Tikrit University,196 December 29, 2017, participating in the 

discussion committees. 

65- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University numbered 9/43/107 on 9/10/2017 

in supervising the work of summer training and follow-up students' work. 



66- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University numbered 9/43/1303 on 6/3/2019 

to work on the exam committees and permanence during the spring break. 

67- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University Numbered 3/7/1623 on 20/3/2019 

in sponsoring the training course held under the title (Economic Feasibility Studies for Investment 

Projects) for the period 10-14/3/2019. 

68- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University Number 9/43/1817 on 2 April 2019 

to participate in the tagged training course (Feasibility Studies for Investment Projects). 

69- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University Number 9/43/2111 on April 17, 

2019 in the establishment of the tagged training course (feasibility studies for investment projects). 

70- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University numbered 9/43/2110 on April 17, 

2019 in the preparation of economic, financial and technical feasibility studies for the establishment 

and operation of the milk cow breeding project. 

71- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University Number 3/7/4897 on 24 September 

2019 in supervising the summer training work. 

72- Dean of the Faculty of Agriculture and Forestry/ Mosul University Number 9/43/5616 on 20/10/2019 

to work on the exam committee for the academic year 2018-2019.    

Other activities 

8- Director of the Department of the Center for Economic Research / Faculty of 

Management and Economics / Mosul University 

9- Head of The Department of Microeconomics / Center for Economic Research / Faculty 

of Management and Economics / Mosul University 

10- Rapporteur and Deputy Head of Agricultural Economy / Faculty of Agriculture and 

Forestry / Mosul University 

11- Member of the Scientific Committee in the Department of Agricultural Economy. 

12- Chairman of the Graduate Committee in the Department of Agricultural Economy. 

13- Chairman of the Subcommittee in the Agricultural Economy Department. 

14- Member of the Advisory Office of the Faculty of Agriculture and Forestry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


