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 لندوات والمؤتمراتا

１-  
 التاريخ محل انعقادها أسم المساهمة1

المشااااااا مؤتمر ممقتممماالترااااااا ممالالما  مال  م ماا  م

ؤ ن نماا  ملمشااااا مؤتممر ممقتمممل ااااا مم4-3ل فتمةممنم

مم2012م-م14-13الثم ةمالحي انيتمال  م مالث لثمل ممةم

ماا  مم4-3  الغ ب ت/مج م تمالم ر مؤ يتمالالما ت ؤاااااا ناااااا ن

2012  

محاضوورب نعن ا) إ ادارب المطاةرب  اقيقي)  ا القةا   حضوو ر

 الزراعا (

 11/4/2018 كلية الزراعة  الغانات

محاضووووووورب نعن ا) إ اعداد الميزانية الازكية  الكلية  حضووووووو ر

 لألنشةة الزراعية (

 24/4/2018 كلية الزراعة  الغانات

اء للعام لتق يم األد ةالية تقيم المنتسني)  ا المنظ مة اإللكتر ني

2018 

  2018 اامعة الم صل/كلية الزراعة الغانات

 رشووة عمل كيةية اعداد دراسووات دراسووات الاد ص اقةتصووادية 

 للمشاريع الزراعية 

 ٢٠١٨/ ٤/ ١٧ اامعة الم صل/كلية الزراعة الغانات

 ٢٧-٢٣التقانات الحديثة  ا عل م النسووتنة مت مشوواركة ند رب 

/١٢/٢٠١٨ 

 ٢٧/١٢/٢٠١٨ اامعة الم صل/كلية الزراعة الغانات

  ٩/١٢/٢٠١٨ اامعة الم صل/كلية الزراعة الغانات ( gat researchمشاركة  ا  رشة عملإ ن انة النحث 

 ٢٥/٢/٢٠١٩ اامعة الم صل كلية الزراعة  الغانات  عا الاما

 ١٤/٣/٢٠١٨ اامعة الم صل كلية الزراعة  الغانات  حض ر ند ب آ اق الشنةة ني) ال اةع  الةم ح 

مم١٦/٤/٢٠١٨ اامعة الم صل كلية الزراعة  الغانات  حض ممنم ةم)التق ن تم التطبيق تمالحميثهمر م    مالب تنتم(

 ١٨/٣/٢٠١٨ اامعة الم صل كلية الزراعة  الغانات  حض ر ند ب إ صحة الترنة  الكيةية المحا ظة علىها(

 ٢٣/٤/٢٠١٨ اامعة الم صل كلية الزراعة  الغانات  حض ر ند ب إغش األغذية ني) األطالق  العلم ( 

 مشووووووواركة ند ب نقانة اقكاديميي) العراةيي)/ ر  نين ص إ العمل

 الحق ق  ال اانات رؤية نقانة(  -اقكاديما

 ٤٢٠١٨-١٩ اامعة الم صل كلية الزراعة  الغانات 

  ١٢/٥/٢٠٢٠ كلية اقدارب  اقةتصاد/اامعة اقننار spssحض ر  رشة عمل إ تةنيقات اةتصادية  على نرنامج 

الاد ص اقةتصادية لمشاريع  مشاركة  ا د رب تدرينية إ دراسة

 اقستثمارية ( 

 ١٤/٣/٢٠١٩-١٠ كلية الزراعة  الغانات/ اامعة الم صل 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 ( ) اثر متغيرات التنمية البشرية على القطاع الزراعي لبلدان مختارة رسالة ماجستير  

 ( ٢٠٢٠-١٩٩٠متغيرات االقتصاد الكلي في اداء القطاع الزراعي لبلدان نامية مختارة  ) اثراطروحة دكتوراة

 الشهادات التقديرية 

 جامعة الفيوم في مصر   /شهادة مشاركة او تقديرية حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و  .1

 مشاركة في مؤتمر محلي ومنح شهادة مشاركة/ كلية الزراعة والغابات  .2

 

 األخرىالنشاطات 

  ٢٠١٠امتحانية عام المشاركة في لجنة  -1

 ٢٠١٩ -٦- ١٨مناظرة علمية  -2

 ٢٦/١٢/٢٠١٨زيارة علمية لطلبة المرحلة الثانية قسم االقتصاد الزراعي    -3

 ٢٧/٣/٢٠١٩مشاركة ورشة تدريبية عن كيفية التسجيل في المكتبة االفتراضية  -4

  ٢٨/٣٢٠١٩حضور ورشة واقع الترقية واالستقالل النصي والتفاؤل  -5
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Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2005 Agricultural  Sciences B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2009 Agricultural  Sciences M.Sc. 

 

Areas of Interest 

1. The specialization in which the teaching or academic works at the present time.  

Teaching and research in agricultural economics 

 2- The specialization that the teacher is interested in and pursues: agricultural 

sciences and statistical programs 

 3- Other specializations close to the teaching or academic specialization: public 

economics and public administration 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1.  1- Member of the Iraqi Agricultural Engineers Syndicate since 2003 

 2- Member of the Iraqi Academics Syndicate since 2019d as membership of 

Agricultural Engineers since 1999.  

 

Appointment 

A faculty member for 12 years. 

 2- He holds the title of teacher 24/2/2013. 

Publications 

Journals 

   

The reality of human 

development in some 

Rafidain Agriculture 

Magazine 

Volume (42) No. (1) 2014 
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Arab countries and its 

impact on the 

productivity of 

agricultural work 1990-

2009 

The effect of agricultural 

exports and imports on 

the growth of agricultural 

output in selected Arab 

countries for the period 

1990-2010 

Rafidain Agriculture 

Magazine 

Volume (40) Supplement 

(4) 2012 

Evolution of the 

proportions of the 

contribution of 

agricultural products to 

the Iraqi agricultural 

output for the period 

1990-2016 

Journal of Kirkuk 

University for 

Agricultural Sciences  

Volume (10) Issue (4) 201 

Estimation and analysis 

of factors affecting 

agricultural exports in 

selected developing 

countries 1990-2015 

The Ninth Conference of 

the Faculty of 

Agriculture / Fayoum 

University / Egypt 

 

   

 

 

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

Participation in the first 

scientific agricultural 

economics conference for 

the period from 3-4 

December to participate in 

the third scientific 

conference of the 

Department of Livestock 

Resources for the period 13-

14-2012 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

  2012ؤ ن نماا  مم3-4

 College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

11/4/2018 

 Attending a lecture entitled 

(Managing Risk and 

Certainty in the 

Agricultural Sector) 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

24/4/2018 



 Attending a lecture entitled 

(Preparing the partial and 

total budget for agricultural 

activities) 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

2018  

 A mechanism for 

evaluating associates in the 

electronic system for 

performance evaluation for 

the year 2018 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

٢٠١٨/ ٤/ ١٧ 

 Workshop on how to 

prepare economic 

feasibility studies for 

agricultural projects 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

٢٧/١٢/٢٠١٨ 
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of modern technologies in 

horticultural sciences mt 

23-27/12/2018 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 
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 Participation in a workshop 

(gat research portal) 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 
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 Workshop on the 

environmental impact on 
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mass mortality 

College of Agriculture and 

Forestry/ University of 

Mosul 

  

 

١٤/٣/٢٠١٨ 

م  
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1- Master's thesis (The impact of human development variables on the agricultural 
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2- PhD thesis (The effect of macroeconomic variables on the performance of the 
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optimism, 28/2019 


