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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل 2003 زراعياقتصاد  بكالوريوس

    دبلوم

/  الزراعةوالغابات كلية/ الموصل جامعة 2005 اقتصاد زراعي ماجستير

 العراق

    دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 االقتصاد الزراعي  -1

 الغذائي المائي واألمنالمياه  اقتصاديات -2

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 اليوجد 

 التعيين

 .سنة 2021 - 2005عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .سنة 2011منذ  حاصل على لقب مدرس -2

 

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

 2009 -الرافدين تنمية - (مقارنة دراسة)للحبوب السلعية الموازين قيمة في الخارجية المديونية أثر-1

 2010الرافدين زراعة -أنموذجا( والجزائر العراق) االقتصادي النمو في البطالة أثر -2

 0201 -مستقبلية بحوث (2009-1980)للمدة مختارة نامية لبلدان الغذائي األمن في االقتصادية األزمة أثر -3

 2011 -إقليمية دراسات ( مقارنة دراسة) مختارة نامية بلدان في الغذائي األمن سياسات -4

-1985) العراق في الخضر لمحاصيل التسويقي الهامش في ودورها المخاطرة أثر لبيان اقتصادية دراسة -5

 2012-الرافدين زراعة (2000

  2018العلمية كربالء مجلة(مقارنة دراسة) الغذائي األمن في المالية السياسة متغيرات بعض أثر -6

-2000)و(1994-1985) للفترتين العربية مصر جمهورية في الغذائي األمن في الهيكلي التكيف سياسات أثر -7

 8201 العلمية كربالء مجلة (2016

  2019سكوبس مستوعبات صمن الكترونية مجلة –( ستراتيجي منظور) العراق في المائي األمن سياسات -8

 رةللفت مالمكويست أسلوب باستخدام ونامية متقدمة دول مجاميع بين الكلية الزراعيةاإلنتاجية  مقارنة دراسة -9

 9201الزراعية للعلوم تكريت مجلة -1990-2017

 2019األوسط  الشرق دراسات مركز/انقره / العراق فياألخضر  االقتصاد وتحقيق المائي األمن اقتصاديات -10

 دور السياسات التنافسيه  في األداء االقتصادي الكلي لبلدان ناميه مختاره )دراسه في السياسات والنظريات(. -11
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 مؤتمر-(2017-1990) للمده العراق في الزراعيه والتنميه الغذائي األمن تحقيق في أالستخداميه الكفاءه دور -12

 0202  اونالينالثاني عقد  دوليال النور

 المائي وتحقيق التنميه المستدامه في العراق)تحليل وتقييم( األمناقتصاديات  -13

 قياس الكفاءه االقتصاديه والتقنيه وانعكاسه في تحقيق اعلى معدالت االنتاج لمزارع القمح في محافظة نينوى -14

  (.2020-2019للموسم الزراعي )

 

 

 

 

 لندوات والمؤتمراتا

 الموصل جامعة/ اإلقليمية الدراسات مركز/ 34العلميةال الندوة -1

 الموصل جامعة/ السياسية العلوم كلية/7العلميةال الندوة -2

 الموصل جامعة2012/والغابات الزراعة كلية/ الزراعي االقتصاد لقسم األول المؤتمر -3

 2019/القادسية جامعة/العلوم لكلية الرابع الدولي المؤتمر -4

 2019 تركيا / اسطنبول في الدارة المجتمع والقانون الثاني الدولي المؤتمر -5

 2019 تركيا/أنقرة في2011العراق بعد العام    األول الدولي المؤتمر -6

 2020اونالين  عقد تركيا/ أذربيجان والتكنولوجيا للعلوم الثاني الدولي النور مؤتمر -7

 2021مؤتمر النور الدولي الثالث للعلوم والتكنولوجيا عمان/ مسقط         -8

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

 اليوجد

 الشهادات التقديرية 

 الشهادات التقديريه -1

 لالقتصاد الزراعي تحت شعار ) االقتصادشهادة المشاركة والحضور في المؤتمر الدولي االول  -1

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

 2012كانون االول  4-3الزراعي للمدة 

 شهادة المشاركة والحضورللمؤتمر الثاني لشركة نور المعرفة في اذربيجان/تركيا -2

ة/جامعة ميسان وكيلة العلمي الدولي الثالث لكلية التربية االساسي شهادة مشاركة للمؤتمر -3

 المنارة للعلوم الطبية )االمن الغذائي وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية والسياسية(

 9/2012/ 25-24للمدة  المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول لقسم المحاصيل الحقلية -4

  23/4/2018في  المشاركة في الندوة ) غش االغذية بين االخالق والعلم ( -5

  16/4/2018في المشاركة في الندوة )التقانات اوالتطبيقات لحديثة في علبوم البستنة ( -6

  18/3/2018في  المشاركة في الندوة )صحة التربة وكيفية المحافظة عليها ( -7

  3/3/2019في  بذرة امل آلت الزمان( ---المشاركة في الندوة العلمية )غرس شجرة في أي مكان  -8

في  لدراسية)واقع تعليمات الترقية العلمية واالستالل النصي والتساؤالت(المشاركة في الحلقات ا -9

2/4/2019  

 (  IVSLالمشاركة في الحلقات الدراسية )كيفية التسجيل والبحث في المكتبة االفتراضية العلمية العراقية  -10

  2/4/2019في 

في  يع الزراعية(المشاركة في الحلقات الدراسية ) كيفية اعداد الجدوى االقتصادية للمشار -11

17/4/2019  

المشاركة في الحلقات الدراسية )دراسة الجدوى االقتصادية والمالية والفنية النشاء وتشغيل مشروع  -12

  25/4/2019في  تربية ابقار الحليب (

  19/3/2019في  حضور ورشة العمل )السجالت المزرعية واعداد التقارير في القطاع الزراعي -13

سة فنية اقتصادية للخطة الزراعية المقترحة لمشروع حصاد المياه في وادي حضور ورشة العمل )در ا -14

  19/3/2019في  الثرثار محافظة نينوى(

حضور ورشة الكترونية بعنوان ) الية متابعة حقول منتجي البذور والية التفتيش الحقلي في ظل الحجر  -15

  20/4/2020في  الصحي



 يف الحضور في الورشة االلكترونية بعنوان )تطبيقات تخزين ومشاركة الملفات واالفادة من خدماتها ( -16

14/4/2020  

(في تقرير مراقب  19المشاركة في ورشة االتصال الفيديوي ) االفصاح عن اثر جائحة كورونا )كوفيد  -17

  16/4/2020في  الحسابات .

 Subjectالموسومة )خطوات كتابة مقال مراجعة الموضوع المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية  -18

Rview  28/4/2020في  

من  meetوبرنامج  zoomالمشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة )مقارنة بين برنامج  -19

  5/5/2020في  الناحية العلمية واالمنية

 في سميتها ومخاطر تداولها . ---مةالمشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة )النباتات السا -20

18/5/2020 

  5/5/2020في  المشاركة في الورشة الموسومة )مراحل تصميم المحتوى للتعليم االلكتروني ( -21

في  المشاركة في الورشة العلمية االفتراضية الموسومة)اثر وباء كورونا في االمن الغذائي( -22

23/4/2020  

 وتأثيرها على االغذية والزراعة 19-ية الموسومة)جائحة كوفيد المشاركة في الورشة العلمية االفتراض -23

  20/4/2020في 

  21/4/2020في  المشاركة في الورشة الموسومة)اساليب البحث على محركات البحث في االنترنت( -24
 

 كتب الشكر والتقدير-2

 

 2006 والغابات الزراعة كلية مكتبة جرد/الزراعي االقتصاد قسم رئيس -1

 2011 الشهرية االمتحانات أداء في المشاركة/الزراعي االقتصاد قسم رئيس  -2

 2012  االمتحانية اللجنة في المشاركة/ الموصل جامعة/والغابات لزراعةكلية ا  عميد -3

  2014/نينوى في والتدريب اإلرشادي المركز/الزراعة وزارة -4

 2014/نينوى في التدريب و اإلرشادي المركز/الزراعة وزارة -5

 2017الصيفي التدريب لجان في المشاركة/الموصل جامعة/والغابات الزراعة كلية عميد -6

 2018 األول الدولي المؤتمر حضور/ تكريت جامعة/والغابات الزراعة كلية عميد -7

 2019التدريبية  يالدورةه محاضر إلقاء في المشاركة/الموصل جامعة/والغابات الزراعة كلية عميد -8

 2019/االقتصاد لقسمورشة عمل  في المشاركة/الموصل جامعة/والغابات الزراعة كلية عميد -9

 2019/الموصل جامعة/اإلقليمية الدراسات مركز - 10

 2019/السليمانية/للتكنولوجيا األول الدولي النور لمؤتمر العليا اللجنة - 11

 2019/ االمتحانات أثناء طلبتهم مراقبة/ المحترم األساسية التربية كلية عميد - 12

 2019/سكوبس مستوعبات ضمن بحث نشر/لمحترم ا الموصل جامعه رئيس – 13

 2020/االلكتروني التعليم في المشاركه/المحترم العلمي والبحث العالي التعليم وزير – 14

 2020/االلكتروني التعليم في المشاركه/ المحترم والغابات الزراعه كليه عميد– 15

 النشاطات األخرى

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

 فالحية ، نقابات عمالية ، ... ( 

 المساهمة في حل مشكلة بعنوان :

 والشيخان بسبب عدم تلقيح البذور )مديرية زراعة نينوى( انخفاض االنتاجيه الزراعيه في منطقة الكبه

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

  15/2/2009اءة الحاسوب /جامعة الموصل المشاركة في دورة كف -4

 31/5/2009في (170)دورة طرائق التدريس  -5

 



 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

 

Amina abdul ilah hamdoon  

Department of agricultural economic, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 

amina80@uomosul.edu.iq 

Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduationyear Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / 

Iraq 

2002 Agricultural Sciences B. Sc.  

Mosul University / Faculty of 

Agriculture / Iraq 

2005 Agricultural Sciences M.Sc. 

University of Ankara / 

Faculty of Engineering / 

Turkey 

 Specific Field or 

Area 
Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. agricultural economic  

2.  the economics of water and food security and water  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

Not found 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2005-2021. 

2. Appoint as Lecturer since 2011. 

 

Publications 

Journals 

1-The impact of external debt in value goods balance for wheat(comparative study). 

2-The impact of unemployment on economic growth (Iraq and Algeria) model   

(Journal of Rafidain Agriculture / 39 issue2) 2011) 

3-The  impact crises economics in food security for selected development countries 

for period (1980-2009) . 

4-  Food security policies in selected developing countries (Journal of Regional 

Studies / Volume 8 Issue (24) 2011). 
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5- 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) 

6- The impact of some of the changes in fiscal policy on food security (comparative 

study) (Karbala University Scientific Journal journal / Volume 17 Issue2) 2018) 

7-The impact of structural adjustment policies in food security (acomparative study) 

in republic of Arabic eygption for period(1985-1994)and(2000-2016). (Karbala 

University Scientific Journal/ Volume 17 Issue1) 2018) 

 

8- Food security polices in Iraq( strategic persepective).conf,eilectronic. iop. 

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-Economics of water security apath to achieving agreen economy. 

11-The role of competitive polices in the economic performance of selected 

development countries. 

12- The role of efficient use of water resources in achieving  agricultural development 

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

13-Economics of water security and achievement of sustainable development in Iraq 

(analysis and Evalualion). 

 

14-  Measuring the economic and technical efficiency and its reflection in achieving 

the highest production rates for wheat farms in Nineveh governorate for the 

agricultural season(2019-2020) 

 

 

Conference Proceedings  

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 this1- 

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) 

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. 
Not found 

Certificates of Appreciation 

1-  

Other Activities 

 Participation in scientific or educational activities of civil society institutions 

1-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 15/2/2009  

5. Teaching methods course (170)on 31 MAY 2009 

 

 


