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 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 المشاركين العدد والتاريخ جهة النشر عنوان البحث ت

تقدير دالة الطلب على لحوم الدواجن في العراق  1

1990-2004 

مجلة جامعة تكريت 

للللعلللوم اللزراعليلللة 

2008 

في  674/162العدد

20/12/2008 

 د.عبدالسالم محمد حسين

 عماد عبدالعزيز أحمد

تقدير حجم الفجوة الغذائية الظاهرية لمحصللللللو   2

 2006 - 1980القمح في العراق للمدة 

مللللجلللللللللة زراعللللة 

 2009الرافدين  

 1العدد 37مجلد

 2009لعام 

 عماد عبدالعزيز أحمد

دراسة قياسية للطلب على اللحوم الحمراء في  3

 2004- 1980العراق للمدة 

مجلة زراعة 

 الرافدين

 1العدد 35المجلد 

 2007لعام 

 عدنان احمد ثالج

 عماد عبدالعزيز احمد

والكميات المثلى من  لإلنتاجتقدير الحجم االمثل  4

اللحم في محافظة  بقاراالعلف لمشللللللروع تربية 

 2008نينوى لعام 

مجلة الفرات للعلوم 

اللللزراعللليلللة اللللعلللدد 

 2012( لعام 2)3

لعام  3العدد 2مجلد

2012 

 عماد عبد العزيز احمد

التحليللل االقتصلللللللادي والقيللاسللللللي لللدالللة انتللاج  5

في ناحية حمام العليل محافظة  الطماطممحصو  

 2011نينوى للموسم الزراعي 

مللللجلللللللللة زراعللللة 

 الرافدين 

 4ملحق 40مجلد

 2012لعام 

 عماد عبدالعزيز أحمد

التجارة الخارجية الزراعية في  تقدير وتحليل اثر 6

نمو النللاتا الزراعي في بلللدان نللاميللة مختللارة 

 2008-1980للمدة 

تنمية الرافدين العدد 

لعام  34مجلد  110

2012 

 110عدد  34مجلد 

 2012لعام 

 د. قيس ناظم غزا 

 عماد عبد العزيز أحمد

تاج دجاج  7 تقدير الكفاءة االقتصلللللللادية لحقو  ان

ينوى بلللاسللللللتخلللدام مغلف اللحم في محلللافظلللة ن

 SFAوالحدود العشوائية    AED البيانات

مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية

المجلد التاسع العدد 
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 احمد عماد عبد العزيز

تقدير دوا  التكاليف االنتاجية والحجم االمثل  8

لحم الدجاج في محافظة نينوى للموسم  جنتا

 2013االنتاجي 

للعلوم مجلة الفرات 

 الزراعية

المجلد التاسع العدد 

 2017الرابع لسنة 

 عماد عبد العزيزاحمد

تقدير دوا  انتاج وتكاليف محصو  القمح في  9

 2006 -2005محافظة نينوى للموسم الزراعي 

مجلة تنمية 

 الرافدين

 98العدد  32المجلد

 2010لسنة 

 قيس ناظم غزا 

 احمد عماد عبدالعزيز

 مهدي صالح خضر

 محمود سلطان محاسن
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Research on 

the 

Lepidoptera 

 3العدد  53المجلد

 2020لسنة 

 زويد عبد فتحي

 محاسن محمود سلطان

 عماد عبدالعزيز احمد



 2004- 1980تقدير دالة الطلب على اللحوم الحمراء في العراق للمدة  :رسالة الماجستير

 2013التقييم االقتصادي لحقو  تربية الدواجن في محافظة نينوى للعام  :اطروحة الدكتوراه
 الشهادات التقديرية 

 ورشة 22 –مؤتمرات  3 :مشاركة في مؤتمر محلي و منح شهادة مشاركة  .1

 دال يوج :عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر  .2

 دال يوج :    براءة اختراع .3

 النشاطات األخرى
 مشاركة في نشاطات علمية او تربوية  -1

ارتفاع تكاليف االنتاج واثرها على ارتفاع 

 االسعار

 المركز االرشادي والتدريبي الزراعي في نينوى 

 

معالجة ظاهرة ارتفاع اسعار الطماطم في 

 ربيعة   

 مديرية زراعة نينوى

المشاركة في مناقشة اطروحة دكتوراه 

 ( 4عدد)

 كلية الزراعة والغابات –جامعة الموصل 

 كلية الزراعة –جامعة تكريت 

المشاركة في مناقشة رسالة ماجستير عدد 

(7) 

 جامعة الموصل + جامعة تكريت  

 كلية الزراعة 

 كلية االدارة واالقتصاد –جامعة تكريت 

 دورة تعليمية 10الدورات تعليمية او التدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي :  -2
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scientific and personal biography                                                                                      

                                          Name: Emad Abdul Aziz Ahmed Ali 
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                 Mosul    – Nineveh    –Iraq            : the University 

University email :   imadabdulaziz79@uomosul.edu.iq            

Academic achievement 
    

History  University College Degree 

BA of Mosul Administr

ation and 

Economics 

1993  

Master 's Mosul College of 

Forestry 

Agricultur

e 

2006 

Ph.D                         

 

 

Mosu                                                                    

 

College of   

Forestry 

Agricultur

e       

   

2017                                 

 

    

Field of knowledge and attention 
Sub spec economics of agricultural production.                                               

laity: The specialty that the teacher is interested in and follows up on: the 

economics of agricultural production.                                                             

Other specializations close to the teaching or academic specialization.      

Scientific and field experiences 
                                     There is no 

Designation 
Faculty member since 2006.                                                                              

 Holds the title of assistant professor since 2017.                                             

                                                          Head of department or reporter: None 
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                 Seminars and conferences            
Seminars and conferences               

conferences 

Venue                  date 

C Title of the publication Publishing 

authority 
Number and 

date 
participants 

1 Estimation of the Demand Function 

for Poultry Meat in Iraq 1990-2004 
Journalof   

Tikrit 

University for 

Agricultural 

Sciences 2008 

Issue 674/162 

on 20/12/2008 
Abdul slam 

Muhammad 

Hussein 
Emad Abdul Aziz 

Ahmad 
2 Determination of the apparent food 

gap of wheat crop in Iraq for the 

period 1980 - 2006 

Rafidain 

Cultivation 

Journal 2009 

Volume 37 

Issue 1 for 

2009 

Emad Abdul Aziz 

Ahmad 

3 A STUDY STUDY ON THE 

REQUEST FOR RED MEAT IN 

IRAQ FOR 1980-2004 

Free 

Membership 
Issue 1 for 35 

Volume 2007 
Adnan Ahmad 

ThalJ 

Emad Abdul Aziz 

 Ahmad 
4 stimation of Optimum Volume of 

Production and Optimal Quantities 

of Fodder for Meat Cattle Breeding 

Project in Nineveh Governorate 

2008 

Al-Furat 

Journal for 

Agricultural 

Sciences No. 3 

(2) for 2012 

Volume 2 

Issue 3 of 

2012 

Emad Abdul Aziz 

Ahmad 

5 Economic and Standard Analysis of 

Tomato Tomato Production 

Function in Hammam Al-Alil, 

Nineveh Governorate, 2011 

Furat ournal 

for 

Agricultura 

Volume40 

Issue2012 4 

of  

Emad Abdul Aziz 

Ahmad 

6 Estimating and analyzing the 

impact of agricultural foreign trade 

on the growth of agricultural 

output in selected developing 

countries for 1980-

2008                                              

Mesopotamia 

development  
Volume 34 of 

110  2012 

Issue 

Qais Nazem 

Ghazal Emad 

Abdul Aziz Ahmad 

7 Estimation of Economic Efficiency 

of Meat Chicken Production Fields 

in Ninewa Governorate Using AED 

Data Envelope and Random 

BoundariesSFAS                                

ALFurat 

gournal of 

Agricultural 

Sciences 

 

Volume 9 of 4  

Issue 2017 

Emad Abdul Aziz 

Ahmad 

8 Estimation of Functions of 

Production Costs and Optimum 

Volume of Poultry Meat 

Production in Nineveh 

Governorate for the Production 

Season 2013 

ALFurat 

gournal of 

Agricultural 

Sciences 

Volume 9 of 4  

Issue 2017 
Emad Abdul Aziz 

Ahmad 

9 Estimation of Wheat Production 

and Costing Functions in Nineveh 

Governorate for the 2005-2006 

Season 

Rafidain 

Development 

Volume 32 

Issue 98 

For the year 

2010 

Qais Nazem 

Ghaza 

Emad Abdul Aziz 

Ahmad  

Beauties 

Mahmoud Sultan 

10     

 Assesing the performance 

of Broad Beans Cultivators in 

Hammam AL,alil District/ Nineve 

Governorate for the year 2019 

Journal of 

Research on 

the 

Lepidoptera 

Volume 51 

Issue 3 

For the year 

2020 

Zawid abd- 

mahasin 

mahmood- Emad 

abdulaziz 



Agricultural investment is a 

way to advance the agricultural 

sector 

University of Mosul / College 

of Agriculture and Forestry 

          16-4-2014 

Student electronic conference 

at the University of Nineveh, 

Nineveh University 

Nineveh University  May 2020 

Electronic conference, safe 

agriculture in light of crises 

and challenges 

 Kirkuk University / Hawija 

College of Agriculture 
 18-6-2020 

Seminars   

The Scientific Symposium 

Public Policies and Crisis 

Management 

The Education and 

Education Dossier Faculty of 

Political Science and the 

Center for Nanoscale Allergy 

 2 – 5-2020 

The Dynamics of Qualitative 

and Grounded Theory in 

Multiseiplinary RESEAREH 

Faculty of Engineering 14-5-2020 

'A Guide to the Distance 

Learning platform Edmodo' 
Certificate  of completion 18-6-2020 

Master theses and PhD theses                             
Master thesis: estimating the demand function for red meat in Iraq for the   period 

1980-2004                                                                                                    

PhD thesis: Economic evaluation of poultry fields in Nineveh Governorate for the 

year 2013                                                                                            

Testimonials discretionary 
4. participation in a local conference and the award of a certificate of 

participation: 3 conferences - 22 workshops.                                           

Member of the Editorial Committee or Chairman of the Editorial Committee 

of a Conference: Non.                                                                   

                                                                                                       . Patent: no 

Other activities 
3- Participation in scientific or educational activities.             

High production costs and their impact 

on the price increase 

the Agricultural Extension and 

Training Center in Nineveh 

Addressing the phenomenon of high 

tomato prices in Raba 

Nineveh Agriculture Directorate 

Participation in the discussion of a PhD 

thesis, number (4) 

University of Mosul - College of 

Agriculture and Forestry 

participation in the discussion of a 

master's thesis (7)) 

Tikrit University                               

College of Agriculture and 

Forestry 

           Educational or training courses within higher education institutions: 10 

educational courses.                                                                                                    

 


