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،  الموصل ، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل،/ االقتصاد الزراعي  القسم 

 العراق نينوى،

 salahodesh@uomosul.edu.iq :  الجامعي األلكتروني البريد

   

 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

/  الزراعة والغابات/ كلية  الموصلجامعة  2006 اقتصاد زراعي    بكالوريوس 

 العراق

          اقتصاد زراعي ماجستير

 

/ الزراعة والغاباتجامعة الموصل / كلية  2012

 العراق

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 االقتصاد الزراعي  االختصاصات اإلدارية وفي  التدريسي-1

  بالتخصصات اإلدارية واالقتصادية الزراعية  اهتم-2

 

 

 

 الخبرات العلمية 

 لحد االن  2019مسؤول وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة في كلية الزراعة والغابات من  -1

 2019عضو في لجنة الجودة لسنة  -2

 2018عضو في المكتبة االفتراضية  -3

 2019عضو في شعبة االعالم في الكلية  -4

 2020 المتابعة لمشروع البيوت البالستيكية للخريجين في كلية الزراعة والغاباتعضو في لجنة  -5

 عضو في اللجنة المركزية لإلرشاد التربوي -6

 ولحد االن 2020و 2012 عضو في لجنة تسير اعمال مجلة زراعة الرافدين -7

 2021عضو في لجنة المسابقة العلمية الطالبية لجامعة الموصل لسنة  -8

 

 التعيين

  2007في جامعة الموصل منذ عام موظف  -1

 ولحد االن. 2012عام عضو هيئة تدريسية منذ  -2

 . 2012مساعد منذ عام  حاصل على لقب مدرس -3

 

 

 



 المنشورات العلمية

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

DOI )الخاص بالبحث ان وجد 

 

 المجلد والعدد اسم المجلة  البحثأسم  ت

1 
دراسة تحليلية لبعض العوامل التي تؤثر على واقع االمن الغذائي في 

 وطرق المعالجة 2015 – 1995للمدة بعض البلدان النامية 
 (2) 2019:11 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 االستثمار الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الخضراء 2
مجلة الفيوم للبحوث 

 والتنمية الزراعية
2019:33(1)B 

سلوك مزارعي الخضر في مراحل تطبيق االفكار الزراعية الجديدة في  3

 المتغيرات وعالقته ببعض ناحية فايد ة العراق

اريد الدولية للعلوم مجلة 

 والتكنولوجيا
2019:2 (4) 

4 
دور االستثمار األجنبي المباشر في التجارة الخارجية الزراعية 

 (.2017 – 1995في بعض الدول العربية المختارة للمدة )
Plant Archives 2020:20(1) 

5 
القوش للموسم تقدير دالة ربح محاصيل الخضر في منطقة 

 .2019الزراعي 
 (2)2022:53 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 لندوات والمؤتمراتا

 التاريخ محل انعقادها أسم المساهمة ت

المشاركة في مؤتمر االقتصاد الزراعي العلمي 1

كانون االول لمشاركة   4-3االول للفترة من 

في مؤتمر قسم الثروة الحيوانية العلمي الثالث 

 2012 - 14-13للمدة 

كلية الزراعة والغابات/ جامعة 

 الموصل
 2012كانون االول  3-4

محاضرة بعنوان ) إدارة المخاطرة وااليقين  حضور2

 في القطاع الزراعي (
 11/4/2018 كلية الزراعة والغابات

محاضرة بعنوان ) اعداد الميزانية الجزئية  حضور3

 والكلية لألنشطة الزراعية (
 24/4/2018 الزراعة والغاباتكلية 

لتقويم  ةالية تقيم المنتسبين في المنظومة اإللكتروني4

 2018األداء للعام 
 2018 جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

 19/12/2018-16 كلية الزراعة والغابات دورة تصنيف وتشخيص النبات5

 27/12/2018-23 والغابات كلية الزراعة دورة التقانات الحديثة في علوم البستنة6

 11/12/2018في  3/7/7956 كلية الزراعة والغابات Research gateورشة ) بوابة البحث 7

كيفية التسجيل والبحث في المكتبة االفتراضية 8

 ( IVSLالعلمية العراقية ورشة ) 
 2/4/2019في  3/7/1827 كلية الزراعة والغابات

تعليمات الترقية  المشاركة في ورشة العمل )واقع9

 العلمية واالستالل النصي والتساؤالت(
 2/4/2019في  3/7/1826 كلية الزراعة والغابات

)مهارات البحث العلمي  ةالمشاركة الدورة التدريبي10

 باستخدام التقانات الحديثة(
 27/11/2019في  3/7/6587 كلية الزراعة والغابات

 22/1/2020في 3/7/458 كلية الزراعة والغابات األسئلة االمتحانية(المشاركة في ورشة عمل )تنظيم 11

الخاصة  ةالدورة التدريبي القاء محاضرة في 12

بمشروع البيوت البالستيكية بالتعاون مع منظمة 

Human appeal   

 كلية الزراعة والغابات
9/ 3/557  

شباط  2كانون الثاني الى28في 

/2020 



االلكترونية الموسومة استخدام الدورة التدريبة 13

 االختبارات االلكترونية ءالنماذج لإلجرا
 12/4/2020 كلية الهندسة /جامعة الموصل

الدورة التدريبة االلكترونية الموسومة استخدام 14

 االختبارات االلكترونية ءالنماذج لإلجرا
 12/4/2020 كلية الهندسة /جامعة الموصل

العلمية االفتراضية  القاء محاضرة في الورشة15

 الموسومة)اثر وباء كورونا في االمن الغذائي(

جامعة الموصل /كلية الزراعة 

 والغابات
20/4/2020 

ورشة ) العمل المناخي من اجل بيئة مستدامة , 16

 مشروع زراعة مليون شجرة انموذجا عراقيا (
 2020/أيار /9 كلية الزراعة والغابات

الدولي العاشر للتنمية المشاركة في المؤتمر 17

-2الزراعية المتواصلة كلية الزراعة جامعة الفيوم 

 2020/ مارس/3

/ 3-2كلية الزراعة جامعة الفيوم 

 2020مارس/
 2020/ مارس/2-3

 25/1/2021في  3/7/531 كلية الزراعة والغابات القاء محاضرة في دورة )نظم المعلومات الزراعية(18

 

 

 واطاريح الدكتوراةرسائل الماجستير 

 

التحليل االقتصااادو والقياسااي لدوال اجنتاج والتكاليح لمحصااول الزيتون في ناحية بعشاايقة بمحاف ة ))رسااالة الماجسااتير 

 ((2010نينوى للموسم الزراعي

 

 الشهادات التقديرية 

الندوة العلمية القانية في قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل   في مشاركة .1

 . مشاركة شهادة منح و 2014نيسان 

 2019 مشاركة شهادة ومنحمنصة اريد  في مشاركة .2

 .2018إعادة تأهيل بناية كلية الزراعة والغابات  في مشاركة .3

 2019 . مشاركة في لجنة االعالم في الكلية ومنح شهادة .4

 Expertise France 2020مشاركة في الدورة التدريبية من قبل منظمة فرنسية  .5

 

 

 النشاطات األخرى

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

 جمعيات فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

للتواصل بين الجامعة وهذا المعهد لتقديم الدعم لهذه مشاركة في زيارة معهد النور للمكفوفين  -أ

 . 2019الشريحة من المجتمع 

مشكلة هبوط أسعار منتوج  0 طرحها تم التي المشكلة حول ومقترحات حلول تقديم في المشاركة-ب 

 2019 الطماطة في فترة ذروة اإلنتاج في منطقة ربيعة

 

التعليم العالي وخارجها )جامعات اهلية ، شركات اهلية الدورات تعليمية او التدريبية داخل مؤسسات  -2

) ... ، 

 

 2018في تركيا لسنة  لطلبة األوائل في كلية الزراعة والغابات  لجنة التدريب الصيفي -أ

 2019لجنة التدريب الصيفي لطلبة األوائل في كلية الزراعة والغابات  في تركيا لسنة  -ب

 

 

 
 



 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

 

M.M. salah fahmi shaba w 

Department / Agricultural Economics, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, Mosul, Nineveh, Iraq 

University email: Salahodesh@uomosul.edu.iq 

Education 

University 

 

 

Graduation year Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2006 Agricultural sciences in 

agricultural economics 

 Sciences 

 

B. Sc.  

 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

 

2012 

 

Agricultural sciences in 

agricultural economics 

 Sciences 

 

M.Sc. 

Areas of Interest 

 

1- Teaching in the field of agricultural economics 

2- Interested in administrative and agricultural specialization 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

 

1- Official of the Rehabilitation, Employment and Follow-up Unit at the Faculty of 

Agriculture and Forestry from 2019 to date  

2- Member of the Quality Committee for 2019 

3- Member of virtual library 2018 

4- Member of the Faculty's Media Division 2019 

5- Member of the follow-up committee for the graduate plastic houses project at the 

Faculty of Agriculture and Forestry 2020 

6- Member of the Central Committee for Educational Guidance 

7- Member of a committee that conducts the work of the magazine Agriculture 

Rafidain 2012 and 2020 and so far 

8- Member of the Student Scientific Competition Committee of Mosul University for 

2021 

 

Appointment 

1- Employee at Mosul University since 2007. 



2- A faculty member since 2012 until now. 

3- Holds the title of assistant teacher 2012. 
Publications 

Journals 

1 

No. Search Name 

 

journal name 

 

folder and number 

 

1 

An analytical study of some factors that affect 

the reality of food security in some developing 

countries for the period 1995-2015 and 

methods of treatment 

Euphrates Journal 

of Agricultural 

Sciences 

  

2019:11 (2) 

2 
Agricultural investment and its role in 

achieving green development 

Fayoum Journal of 

Agricultural Research 

and Development  
2019:33(1)B 

3 

Vegetable Farmers Behavior in Application 

Stages of New Agricultural Ideas in the Area 

of Fayda-Iraq and its Relationship to Some 

Variables 

International 

Journal for Science 

and Technology 
 

2019:2 (4) 

4 

The  Role Of Direct  Foreign  Investment In 

The  External  Agricultural Trade In  Some  

Arab Countries  For The  Period (1995-2017) 

Plant Archives 2020:20(1) 

5 
Estimating of profit function of vegetable 

crops in Alqosh region for the  production 

season 2019 

Iraqi Journal of 

Agricultural 

Sciences 

2022:53(2) 

 

 

Conference Proceedings  

To Name of contribution Where it is held Date 

1 Participation in the first 

scientific agricultural economy 

conference from December 3-4 

to participate in the third 

scientific livestock section 

conference for the period 13-14 - 

2012 

Faculty of Agriculture 

and Forestry / Mosul 

University 

December 3-4, 2012 

2 Attending a lecture entitled 

"Risk management and 

certainty in the agricultural 

sector" 

College of Agriculture 

and Forestry 
11/4/2018 

3 Attending a lecture entitled 

"Preparing the partial and total 

budget for agricultural 

activities" 

College of Agriculture 

and Forestry 
24/4/2018 



4 
Mechanism evaluates members 

ofthe electronic performance 

evaluation system for 2018 

Mosul 

University/Faculty of 

Agriculture and 

Forestry 

2018 

5 Plant classification and diagnosis 

cycle 

College of Agriculture 

and Forestry 
16-19/12/2018 

6 Modern Technology Course in 

Horticulture 

College of Agriculture 

and Forestry 
23-27/12/2018 

7 
Research    gate 

College of Agriculture 

and Forestry 

3/7/7956 on 

11/12/2018 

8 How to register and research in the 

Iraqi Virtual Scientific Library 

Workshop   (IVSL)   

College of Agriculture 

and Forestry 

3/7/1827 on 2 April 

2019 

9 Participation in the workshop (the 

reality of scientific promotion 

instructions, textual ation and 

questions) 

College of Agriculture 

and Forestry 

3/7/1826 on 2 April 

2019 

10 Participationin training course 

(scientific research skills using 

modern technologies) 

College of Agriculture 

and Forestry 

3/7/6587 on 

27/11/2019 

11 Participating in a workshop 

(organizing exam questions) 

College of Agriculture 

and Forestry 

3/7/458 on 22 

January 2020 

12 Lecture at the plastic houses 

project training course in 

collaboration with Human appeal 

College of Agriculture 

and Forestry 

9/  3/557 

January 28 to 

February 20, 2012  

13 Electronic training course tagged 

using models to conduct electronic 

tests 

Faculty of Engineering / 

Mosul University 
12/4/2020 

14 Electronic training course tagged 

using models to conduct electronic 

tests 

Faculty of Engineering / 

Mosul University 
12/4/2020 

15 Lecture at the tagged virtual 

scientific workshop (impact of the 

Corona epidemic on food security) 

Mosul University 

/Faculty of Agriculture 

and Forestry 

20/4/2020 

16 Workshop (Climate Action  for a 

Sustainable Environment, One 

Million Iraqi Tree Planting 

Project) 

College of Agriculture 

and Forestry 
May 9 /2020 



17 Participation in the 10th 

International Conference on 

Continuous Agricultural 

Development Faculty of 

Agriculture Fayoum University 

2-3/ March 2020 

Faculty of Agriculture 

Fayoum University 2-

3/ March 2020 

2-3/March 2020 

18 Lecture in a course (agricultural 

information systems) 

College of Agriculture 

and Forestry 

3/7/531 on 25 

January 2021 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 

An Econometrical Analysis Of Olive Crop Production And Cost In Bashiqa Area – 

Ninevah:The Season Agrarian 2010 

Certificates of Appreciation 

1- Participation in the scientific symposium  in the Department of Agricultural 

Economy Faculty of Agriculture and Forestry Mosul University April 2014  

and granted a certificate of participation.   

2- Participation in the I want platform and grant a certificate of participation  2019 

3- Participation in the rehabilitation of the Faculty of Agriculture and Forestry 

Building 2018. 

4- Participation in the media committee in the college and the granting of a 

certificate. 2019 

5- Participation in the course by French organization Expertise France  2020 
  

 

 

 Other Activities 

 

1- Participation in scientific or educational activities of civil society 

institutions (primary or secondary schools, agricultural associations, trade 

unions, ... ) 

A- Participating in the visit of the Institute of Light for the Blind to 

communicate between the University and this institute to provide support 

to this segment of society 2019. 

B. Co-presentation of solutions and proposals on the problem raised 0 the 

problem of falling prices of the tamama product product in the peak 

period of production in the Spring  2019 region 

 

2- Educational or training courses inside and outside higher education 

institutions (non-governmental universities, non-governmental companies, 

... ) 
 

A- Summer Training Committee for First Students at the Faculty of 

Agriculture and Forestry in Turkey Istanbul 2018 

B- Summer Training Committee for First Students at the Faculty of 

Agriculture and Forestry in Turkey Istanbul 2019 


