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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 1989 اقتصاد زراعي بكالوريوس

 ق/ العرا / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 1999 اقتصاد زراعي ماجستير

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 2004 سياسة وتنمية زراعية دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 . اقتصاد زراعي التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 الذي يهتم به التدريسي ويتابعه                                     سياسة وتنمية زراعيةالتخصص  -2

 تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي           برامج احصائية -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

  .سنة1992عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 التعيين

 .سنة 2000عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .سنة  2011 منذحاصل على لقب استاذ مساعد  -2

 

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

 . تقييم حالة االمن الغذائي لمحاصيل الحبوب في بعض الدول العربية .1

لعام  ينوىنمحافظة الصغيرة لتسمين عجول االبقار في  قوللميزة النسبية والقدرة التنافسية للحلاقتصادية دراسة  .2

2018 . 

تقدير الكفاءة التقنية والتخصصية لحقول تسمين عجول اللحم في محافظة نينوى )منطقة كوكجلي انموذجا(باستخدام  .3

 . DEAاسلوب 

 التنمية الخضراء . االستثمار الزراعي ودوره في تحقيق .4

 . 2015-1990ارة للمدة الحبوب التحديات والتوقعات لبلدان عربية مختتحليل واقع االمن الغذائي لمحاصيل  .5

 . 2018دراسة اقتصادية لتقدير الكفاءة التسويقية لحقول تسمين عجول اللحم في محافظة نينوى  .6

 ( .2017-1995ية للفترة )دور االستثمار األجنبي المباشر في التجارة الزراعية الخارجية في بعض الدول العرب .7

 البلدان العربية . لواقع التنمية المستدامة في عدد من دراسة .8
 المستهلكين في محافظة نينوى" .مواقف مستهلكي منتجات االلبان "دراسة ميدانية لعينة عشوائية من  .9

 لزراعي في الحد من الفقراثر النمو ا .10

 لتنمية االقتصادية الزراعيةمساهمة الفائض الزراعي في ا .11
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 دول نامية مختارةعلى االهمية النسبية للناتج الزراعي في العوامل الرئيسة المؤثرة  .12

عير "محصولي الحنطة والش 2000-1980االثار التوزيعية للمستويات المطرية في انتاجية الحبوب في نينوى للمدة  .13

 انموذجا"

 د من الفقر تاثير النمو الزراعي في الح  .14

 ع الزراعي في بلدان نامية مختارةقطاقياس وتفسير اثر بعض المتغيرات االقتصادية في اداء ال  .15

16. 2003 

17.   

 لندوات والمؤتمراتا
  4/2012-3حضور المؤتمر العلمي االول لقسم االقتصاد الزراعي /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل/للفترة 

 2019/مارس/6-4مشاركة المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة/كلية الزراعة/جامعة الفيوم/جمهورية مصر للفترة 

 الغذية والزراعة يرها على اوتأث 19-ائحة كوفيد اعداد ورشة بعنوان : ج

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 
 الماجستير "اثر التغيرات التكنلوجية على الزراعة العراقية القيود والمحددات"

 الدكتوراه "اثر الفائض االقتصادي الزراعي في النمو الزراعي لدول نامية مختارة

 

 الشهادات التقديرية 
ريخ بتا تدريبية اونالين بعنوان "مراحل اعداد الجدوى االقتصادية لمشروع صغير"المشاركة حضور في دورة  .1

 / جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل 2020/مارس/  31

شهادة مشاركة للموسم الثقافي االلكتروني لقسم علوم الحاسبات  /كلية علوم الحاسبات والرياضيات /جامعة  .2

 22/4/2020الموصل في 

وسم الثقافي االلكتروني لقسم علوم الحاسبات  /كلية علوم الحاسبات والرياضيات /جامعة شهادة مشاركة للم .3

 19/4/2020الموصل في 

شهادة مشاركة للموسم الثقافي االلكتروني لقسم علوم الحاسبات  /كلية علوم الحاسبات والرياضيات /جامعة  .4

 20/4/2020الموصل في 

/شعية العلوم  من الناحية العملية واالمنية meetوبرنامج  zoomشهادة حضور للورشه"مقارنة بين برنامج  .5

 5/9/2020االساسية /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل في 

شهادة حضور للورشه" المحاصيل البستنية ودورها في تقوية المناعة وتقليل االصابة بفايروس كورونا"  لقسم  .6

 21/5/2020ت/جامعة الموصل في البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة والغابا

شهادة مشاركة المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة/كلية الزراعة/جامعة الفيوم/جمهورية مصر  .7

 2019/مارس/6-4للفترة 

 24/10/2019شهادة مشاركة لندوة دائرة صحة محافظة نينوى/ .8

 8/6/2019شهادة مشاركة منصة اربد بتاريخ  .9

 )السالم طريقنا لبناء االنسان والمجتمع(5/5/2019شة عمل /كلية االداب/جامعة الموصل في شهادة مشاركة ور .10

 16/4/2019المشاركة في حضور محاضرات لشعبة ضمان الجودة / .11

 25/4/2019المشاركة في ورشة عمل قسم االقتصاد بتاريخ  .12

 2/4/2019المشاركة في ورشة عمل الترقيات العلمية /كلية الزراعة بتاريخ  .13

 27/3/2019المشاركة في ورشة عمل المكتبة االفتراضية العلمية بتاريخ  .14

 18/3/2019شهادة مشاركة ورشة عمل قسم االقتصاد الزراعي /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل في  .15

 3/3/2019شهادة مشاركة لندوة قسم الغابات /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل  في  .16

 11/12/2018ل قسم المكائن واالالت الزراعية /بوابة البحث بتاريخ المشاركة في ورشة عم .17

 23/4/2018شهادة مشاركة لندوة قسم علوم االغذية /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل في  .18

 17/4/2018شهادة مشاركة ورشة عمل قسم االقتصاد الزراعي /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل في  .19

 16/4/2018شهادة مشاركة لندوة قسم البستنة /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل  في  .20

 )للترفيع(لغة عربية26/3/2018الى 18/3/2018شهادة مشاركة لندوة كلية االداب /جامعة الموصل/للمدة من  .21

 18/3/2018شهادة مشاركة لندوة قسم علوم التربة /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل في  .22



 27/12/2018-23شهادة مشاركة لندوة قسم البستنة /كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل للفترة  .23

شهادة تقديرية لحضور المؤتمر العلمي االول لقسم االقتصاد الزراعي /كلية الزراعة والغابات/جامعة  .24

  4/2012-3الموصل/للفترة 

 30/9/2007ولغاية  16/9/2007( من 144مشاركة في دورة طرائق التدريس) .25

 24/8/2000شهادة دورة تاهيلية بالحاسبات لطلبة الدراسات العليا بتاريخ  .26

 20/3/1996ولغاية  16/3/1996( من 9مشاركة في دورة طرائق التدريس) .27

 30/3/1996وثيقة مشركة في امتحان الكفاءة باللغات االجنبية الحية بتاريخ  .28

 

 النشاطات األخرى
 منتجات النفطيةيع التعاون علمي مع شركة توز .1
تم التعاون مع مديرية زراعة نينوى لحل ووضع مقترحات لمشكلة تدني انتاج المحاصيل الزراعية في منطقة القبة  .2

  . وشريخان

 
 االشراف االكاديمي

قياس وتفسير اثر بعض المتغيرات االقتصادية في اداء القطاع الزراعي في بلدان نامية مختارة . 1  
 مستهلكي منتجات االلبان "دراسة ميدانية لعينة عشوائية من المستهلكين في محافظة نينوى". مواقف 2

 2015-1990. تحليل واقع االمن الغذائي لمحاصيل الحبوب التحديات والتوقعات لبلدان عربية مختارة للمدة 3

لوب منطقة كوكجلي انموذجا(باستخدام اس. تقدير الكفاءة التقنية والتخصصية لحقول تسمين عجول اللحم في محافظة نينوى )4
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5 .2020

61985

2019 

 

العلمية: عضوية الجمعيات و اللجان  
 17/5/2000عضو في وحدة معلومات الدراسات العليا في االقسام العلمية/

 8/3/2019عضو في منظمة حقوق االنسان في 

 3/10/2012-2عضو في اللجنة العلمية لمؤتمر العلمي االول لالقتصاد الزراعي في الكلية/جامعة الموصل للمدة من 

 للطالبة عبير اسماعيل احمد /جامعة الموصل 6/10/2019 المشاركة في لجنة مناقشة )مشرفا وعضوا( في

 للطالب ساجد نبيل /جامعة تكريت 2018/ 15/5المشاركة في لجنة مناقشة )عضوا( في 

 للطالبة قطر الندى غانم 17/3/2014المشاركة في لجنة منافشة )مشرفا وعضوا( في 

 ب بشار محسن محمدللطال 1/12/2010المشاركة في لجنة منافشة )مشرفا وعضوا( في 

 للطالبة اسماء محمود فتح هللا 12/4/2012المشاركة في لجنة منافشة )عضوا(  في 

 للطالب دكتوراه غدير غانم فرحان 16/9/2019المشاركة في لجنة منافشة )مشرفا وعضوا( في

 للطالبة زينب رياض سالم/جامعة تكريت 19/12/2018المشاركة في لجنة منافشة )عضوا( في 

 للطالبة زينة عبد القادر زينو 16/5/2019اركة في لجنة منافشة )عضوا( في المش

 للطالبة صابرين نزهت 2/2/2021المشاركة في لجنة منافشة )عضوا( في 

 للطالبة اماني امير شاكر 26/5/2021المشاركة في لجنة منافشة )عضوا( في 

 نكتل للطالبة رغدة 24/6/2021المشاركة في لجنة منافشة )عضوا( في 

 للطالبة ايمان فيصل محمد 20/6/2021المشاركة في لجنة منافشة )عضوا( في 



 للطالب محمد طالل محمد جهاد 15/7/2021المشاركة في لجنة منافشة )عضوا( في 

 

 

 التقييم

جا(/كلية انموذتقويم علمي /رسالة ماجستير/اقتصاديات تسويق المحاصيل السترتيجية في العراق )محصول القمح والشعير 

 6/6/2021الزراعة /جامعة بغداد بتاريخ 

-2020تقويم علمي /رسالة ماجستير/دراسة اقتصادية وقياسية لواقع زراعة البطيخ الديمي في العراقللموسم االنتاجي 

 24/5/2021/كلية الزراعة /جامعة تكريت بتاريخ 2021

تسويق القمح وكيفية معالجتها في محافظة صالح الدين للمدة من تقويم علمي /رسالة ماجستير/المعوقات التي تجابه عملية 

 19/1/2021قضاء سامراء انموذج تطبيقي /كلية الزراعة /جامعة تكريت بتاريخ  1990-2019

تقييم بحث /تحليل السياسة السعرية لمحصول الشعير الستراتيجي في العراق وقياس اثرها في بعض المتغيرات/المؤتمر 

 27/6/2019ي الثالث/الزراعي الدول

تقويم علمي /رسالة ماجستير/الميزة النسبية والقدرة التنافسية لمحصول العنب في العراق"محافظة صالح الدين انموذج تطبيقي" 

 23/6/2019/كلية الزراعة /جامعة تكريت بتاريخ  2018للموسم 

مختارة واثرها في النمو الزراعي دراسة تحليلية في  تقويم علمي /رسالة ماجستير/واقع التكنولوجيا الزراعية في بلدان نامية

 18/12/2018النظريات والتجارب /كلية الزراعة /جامعة الموصل بتاريخ  

 31/10/2018تقييم بحوث ترقية /كلية الزراعة جامعة الموصل /

عي في ية لالستصالح الزراتقويم علمي /رسالة ماجستير/التحليل االقتصادي الهم العوامل المؤثرة في التخصصات االستثمار

 16/8/2018/كلية الزراعة /جامعة تكريت بتاريخ  2016-1990العراق للمدة 

تقويم علمي /رسالة ماجستير/دراسة اقتصادية لتكاليف انتاج وتسويق االغنام في بعض مناطق محافظة صالح الدين /كلية 

 20/2/2018الزراعة /جامعة تكريت بتاريخ 

جستير/دراسة تحليلية لقياس السياسة السعرية لحاصل تمر الزهدي في تحقيق االمن الغذائي في العراق تقويم علمي /رسالة ما

 7/8/2017/كلية الزراعة /جامعة تكريت بتاريخ  2015-1995للمدة 

 30/10/2014تقييم معاملة ترقية /جامعة واسط/

 

 الشكر والتقدير 

 التعليم العالي والبحث العلميوزير السيد من  16/8/2021شكر وتقدير بتاريخ 

 من جامعة تكريت 11/5/2021شكر وتقدير بتاريخ 

 السيد رئيس الجامعة لنشر في مجالت عالميةمن  19/4/2021شكر وتقدير بتاريخ 

 السيد رئيس الجامعة لنشر في مجالت عالميةمن  2/2/2021شكر وتقدير بتاريخ 

 تعليم العالي والبحث العلمي من السيد وزير ال 6/9/2020شكر وتقدير بتاريخ 

 من رئيس جامعة الموصل  29/7/2020شكر وتقدير بتاريخ 

 من وزير التعليم والبحث العلمي  10/8/2020شكر وتقدير بتاريخ 

 )القاء محاضرات في ورش عمل الكترونيا(عميد كلية الزراعة والغاباتمن  19/8/2020شكر وتقدير بتاريخ 

 



 عميد كلية الزراعة والغاباتمن  18/8/2020شكر وتقدير بتاريخ 

 2019-2018من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية )التكميلي( للعام الدراسي  12/1/2020شكر وتقدير بتاريخ  .

 من السيد العميد للقيام بالتدريس في الفصل لدراسي المكثف)نظام العبور( للمدة من 21/10/2019شكر وتقدير بتاريخ  

1/7/2019-1/8/202019 

 2019-2018من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  20/10/2019شكر وتقدير بتاريخ 

 من السيد العميد للجهود المبذولة بإقامة دورة تدريبية )دراسة الجدوى ......(  17/4/2019شكر وتقدير بتاريخ 

من السيد العميد للجهود المبذولة في رعاية الدورة التدريبية المقامة في كليتنا "دراسة الجدوى  20/3/2019بتاريخ  وتقديرشكر 

 14/3/2019-10االقتصادية للمشروعات االستثمارية"للفترة من 

 2019-2018من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  6/3/2019شكر وتقدير بتاريخ  

 2019-2018للعام الدراسي  من عميد التربية االساسية للجهود المبذولة في اداء المراقبات 12/2/2019تقدير بتاريخ شكر و

-2018من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمنحانية)الدور التكميلي( للعام الدراسي  12/1/2019 يخشكر وتقدير بتار

2019 

 26/5/2014ي الزراعي في نينوى بتاريخ /االرشادي والتدريبشكر وتقدير من مدير مركز 

 7/5/2014شاد والتدريب الزراعي بتاريخ شكر وتقدير من معاون المدير العام /دائرة االر

 2008-2007من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  12/10/2008شكر وتقدير بتاريخ 

من رئيس الجامعة للجهود المبذولة في اللجنة التحضيرية للندوة علمية "معوقات نمو االنتاج  26/8/2008خ شكر وتقدير بتاري

 2007-2003واالنتاجية" في الزراعة العراقية 

 2008-2007من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  16/7/2008شكر وتقدير بتاريخ 

 2007-2006من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  17/10/2007اريخ شكر وتقدير بت

 2007-2006من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  23/7/2007شكر وتقدير بتاريخ 

 2007-2006باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي من السيد العميد للجهود المبذولة  26/3/2007شكر وتقدير بتاريخ 

 2006-2005من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  11/7/2006شكر وتقدير بتاريخ 

 2006-2005من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  3/4/2006شكر وتقدير بتاريخ 

 2006-2005من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  8/3/2006تقدير بتاريخ شكر و

 2005-2004من السيد العميد للجهود المبذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  26/6/2005شكر وتقدير بتاريخ 

 2005-2004بذولة باللجنة االمتحانية  للعام الدراسي من السيد العميد للجهود الم 23/3/2005شكر وتقدير بتاريخ 

 المواد التى  تم تدريسها :
 مبادىء االقتصاد الزراعي

 التنمية االقتصادية
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https://www.researchgate.net/profile/Ala_Mohammed4 

 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

University of Mosul / College of 

Agriculture and Forestry / Iraq 

1989 Agricultural 

Economics 

B. Sc.  

University of Mosul / College of 

Agriculture and Forestry / Iraq 

1999 Agricultural 

Economics 

M.Sc. 

University of Mosul / College of 

Agriculture and Forestry / Iraq 

2004 
Agricultural policy 

and development 

 

 

 

Ph.D.  

    

Areas of Interest 

  

1. The major in which he is teaching or academic at the present time. agricultural 

economy 

https://www.researchgate.net/profile/Ala_Mohammed4


2. The specialty that the teacher is interested in and pursues in agricultural policy 

and development 

3. Other disciplines close to the teaching or academic major, statistical programs 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1- A member of the Iraqi Agricultural Engineers Association, since 1992. 

 

Appointment 

1. A faculty member since 2000 years. 

2. Holds the title of assistant professor since 2011 years. 

 

Publications 

Journals 

1. Evaluation Of The Food Security Situation Of Cereal Crops In Some Arabic 

Countries 

2. E conomic Study of the Comparative Advantage and Competitiveness of Small 

Holdings for Fattening Cows Calves in Nineveh Governorate for the Year 2018 

3. Estimating the technical and specialized efficiency of veal fattening fields in 

Nineveh Governorate (Gökçeli region as a model) using DEA method  

4. Agricultural Investment and its Role in Achieving Green Development  

5. Analysis of the food security reality of cereal crops, challenges and expectations 

for selected Arab countries for the period 1990-2015 

6. An economic study to estimate the marketing efficiency of veal fattening fields in 

Nineveh Governorate 2018  

7. The role of foreign direct investment in foreign agricultural trade in some Arab 

countries for the period (1995-2017)  

8. A study of the status of sustainable development in a number of Arab countries  

9. Attitudes of consumers of dairy products “A field study of a random sample of 

consumers in Nineveh Governorate”  

10. The impact of agricultural growth on poverty reduction  

11. The contribution of the agricultural surplus to agricultural economic development  

12. The main factors affecting the relative importance of agricultural output in 

selected developing countries  

13. Distributive Effects of Rainfall Levels on Cereal Productivity in Nineveh for the 

Period 1980-2000: “Wheat and Barley Crops as a Model”  

14. The Impact of Agricultural Growth on Poverty Reduction  

15. Measuring and interpreting the effect of some economic variables on the 

performance of the agricultural sector in selected developing countries  

16. Disparity in the distribution of agricultural income (a study in rural poverty) 

"Developing countries for the year 2003 as a model"  

17. Policies of economic adjustment and structural change and their impact 

on agricultural poverty in the economies of developing countries  
 

Conference Proceedings  

1. Attending the first scientific conference of the Department of Agricultural 

Economics / College of Agriculture and Forestry / University of Mosul / for the 

period 3-4 / 2012 



2. Participation of the Ninth International Conference on Continuous Agricultural 

Development / Faculty of Agriculture / Fayoum University / Republic of Egypt 

for the period 4-6 / March / 2019 

3. preparing a workshop entitled: The Covid-19 pandemic and its impact on food and 

agriculture 

 

 

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

Master's degree "The Impact of Technological Changes on Iraqi Agriculture, Constraints 

and Limitations " 

Ph.D. "The Impact of Agricultural Economic Surplus on the Agricultural Growth of 

Selected Developing Countries." 

 

Certificates of Appreciation 

1. Participation Attending an online training course entitled "Stages of Preparing the 

Economic Feasibility of a Small Project" on March 31, 2020 / Imam Abdul Rahman Bin 

Faisal University 

2. Certificate of participation for the electronic cultural season of the Department of 

Computer Science / College of Computer Science and Mathematics / University of Mosul 

on 4/22/2020 

3. Certificate of participation for the electronic cultural season of the Department of 

Computer Science / College of Computer Science and Mathematics / University of Mosul 

on 19/4/2020 

4. Participation certificate for the electronic cultural season of the Department of Computer 

Science / College of Computer Science and Mathematics / University of Mosul on 

20/4/2020 

5.  Attendance certificate for the workshop "Comparison between the Zoom Program and 

the Meet Program from the practical and security aspects / Shayya Basic Sciences / Faculty 

of Agriculture and Forestry / University of Mosul on 5/9/2020 

6. Certificate of attendance for the workshop "Horticultural crops and their role in 

strengthening immunity and reducing infection with Corona virus" for the Department of 

Horticulture and Garden Engineering / College of Agriculture and Forestry / University of 

Mosul on 05/21/2020 



7. Certificate of participation in the Ninth International Conference on Continuous 

Agricultural Development / Faculty of Agriculture / Fayoum University / Republic of 

Egypt for the period 4-6 / March / 2019 

8. Certificate of participation for the Nineveh Governorate Health Department symposium 

/ 10/24/2019 

9. Irbid platform participation certificate, dated 6/8/2019 

10. Certificate of participation in a workshop / Faculty of Arts / University of Mosul on 

5/5/2019 (Peace is our way to build man and society) 

11. Participating in attending lectures of the Quality Assurance Division / 4/16/2019 

12. Participation in the economics department workshop on 25/4/2019 

13. Participation in the scientific promotions workshop / College of Agriculture on 

2/4/2019 

14. Participation in the Virtual Scientific Library workshop on 27/3/2019 

15. Certificate of participation in the workshop of the Department of Agricultural 

Economics / College of Agriculture and Forestry / University of Mosul on 3/18/2019 

16. Certificate of participation for the Forestry Department / College of Agriculture and 

Forestry / University of Mosul on 3/3/2019 

17. Participation in the workshop of the Agricultural Machinery and Machinery 

Department / Research Portal on 12/11/2018 

18. Certificate of participation in the symposium of the Department of Food Sciences / 

College of Agriculture and Forestry / University of Mosul on 23/4/2018 

19.   Certificate of participation in the workshop of the Department of Agricultural 

Economics / College of Agriculture and Forestry / University of Mosul on 4/17/2018 

20.  Certificate of participation for a symposium of the Department of Horticulture / College 

of Agriculture and Forestry / University of Mosul on 16/4/2018 

21. Certificate of participation for the Colloquium of Arts / University of Mosul / for the 

period from 3/18/2018 to 3/26/2018 (for promotion) Arabic language 

22. Certificate of participation in the symposium of the Department of Soil Sciences / 

Faculty of Agriculture and Forestry / University of Mosul on 3/18/2018 

23. Certificate of participation for a symposium of the Department of Horticulture / College 

of Agriculture and Forestry / University of Mosul for the period 23-27 / 12/2018 



24. Certificate of Appreciation for attending the first scientific conference of the 

Department of Agricultural Economics / College of Agriculture and Forestry / University 

of Mosul / for the period 3-4 / 2012 

25. Participation in the teaching methods course (144) from 16/9/2007 to 30/9/2007 

26. A qualifying course certificate for computers for postgraduate students on 08/24/2000 

27. Participation in the teaching methods course (9) from 3/16/1996 to 3/20/1996 

28. A common document for the proficiency exam in live foreign languages on 3/30/1996 

 

Other Activitie 

 

1. Scientific cooperation with the Oil Products Distribution Company 

2. Cooperation has been made with the Nineveh Agriculture Directorate to solve and 

develop proposals for the problem of low agricultural production in the area of Al-Qubba 

and Shrikhan. 

 

Academic supervision 

1. Measuring and interpreting the impact of some economic variables on the 

performance of the agricultural sector in selected developing countries. 

2. Attitudes of consumers of dairy products "A field study of a random sample of 

consumers in Nineveh Governorate. 

3. Analysis of the food security reality of cereal crops, challenges and expectations 

for selected Arab countries for the period 1990-2015. 

4. Estimating the technical and specialized efficiency of veal fattening fields in 

Nineveh governorate (Gökçeli region as a model) using the DEA method. 

5. Value chain analysis of wheat crop in Iraq (Nineveh Governorate as a 

model) for the productive season 2020. 

6. An economic study of climatic changes and their impact on the 

productivity of some agricultural crops in Iraq for the period 1985-2019. 

 

Membership of societies and scientific committees: 

Member of the Graduate Information Unit in the scientific departments / 5/17/2000 

Member of the Human Rights Organization on 3/8/2019 



Member of the Scientific Committee of the First Scientific Conference on Agricultural 

Economics at the College / University of Mosul for the period 2-3 / 10/2012 

Participation in the discussion committee (supervisor and member) on 6/10/2019 for 

student Abeer Ismail Ahmed / University of Mosul 

Participation in the discussion committee (member) on 15/5/2018 for the student Sajid 

Nabil / Tikrit University 

Participation in the discussion committee (supervisor and member) on 3/17/2014 for 

Qatari student Al-Nada Ghanem 

Participation in the discussion committee (supervisor and member) on 1/12/2010 of the 

student Bashar Mohsen Muhammad 

Participation in a discussion committee (member) on 12/4/2012 for the student Asma 

Mahmoud Fathallah 

Participation in the discussion committee (supervisor and member) on 16/9/2019 for PhD 

student Ghadeer Ghanem Farhan 

Participation in the discussion committee (member) on 19/12/2018 for the student Zainab 

Riad Salem / Tikrit University 

Participation in a discussion committee (member) on 16/5/2019 by the student Zeina Abdel 

Qader Zeno 

Calendar 

Research evaluation / analysis of the price policy of the strategic barley crop in Iraq and 

measuring its impact on some variables / Third International Agricultural Conference / 

27/6/2019. 

Scientific evaluation / Master thesis / The comparative advantage and competitiveness of 

the grape crop in Iraq "Salah al-Din Governorate is an applied model" for the 2018 season 

/ Faculty of Agriculture / Tikrit University on 06/23/2019. 

Scientific evaluation / Master thesis / The reality of agricultural technology in selected 

developing countries and its impact on agricultural growth Analytical study in theories and 

experiments / College of Agriculture / University of Mosul on 12/18/2018. 

Promotion Research Evaluation / Faculty of Agriculture, University of Mosul / 10/31/2018. 

Scientific evaluation / master's thesis / economic analysis of the most important factors 

affecting the investment specialties of agricultural reclamation in Iraq for the period 1990-

2016 / Faculty of Agriculture / Tikrit University on 16/8/2018. 



Scientific evaluation / Master Thesis / Economic study of the costs of producing and 

marketing sheep in some regions of Salah al-Din Governorate / College of Agriculture / 

Tikrit University on 02/20/2018. 

Scientific evaluation / Master thesis / Analytical study to measure the price policy of the 

yield of Al-Zahdi dates in achieving food security in Iraq for the period 1995-2015 / Faculty 

of Agriculture / Tikrit University on 7/8/2017. 

Evaluation of a promotion transaction / Wasit University / 10/30/2014. 

 

Thanks and appreciation 

Acknowledgment on 6/9/2020 from the Minister of Education and Scientific Research. 

Thanks and Appreciation, dated 07/29/2020, from the President of the University of Mosul. 

Thanks and Appreciation, dated 10/8/2020, from the Minister of Education and Scientific 

Research. 

Thanks and Appreciation, dated 18/8/2020, from the Dean of the College of Agriculture 

and Forestry. 

Thanks and appreciation on 12/1/2020 from the Dean for the efforts made in the 

(Complementary) Examination Committee for the academic year 2018-2019. 

Thanks and appreciation on 3/20/2019 from Mr. Dean for the efforts made in sponsoring 

the training course held in our college "Economic feasibility study for investment projects" 

for the period from 10-14 / 3/2019 

Thanks and appreciation on 6/3/2019 from the Dean for the efforts made in the examination 

committee for the academic year 2018-2019 

Thanks and appreciation on 12/2/2019 from the Dean of Basic Education for the efforts 

exerted in performing the observations for the academic year 2018-2019. 

Thanks and appreciation on 12/1/2019 from the Dean for the efforts made at the grant 

committee (supplementary role) for the academic year 2018-2019. 

Thanks and appreciation from the Director of the Agricultural Extension and Training 

Center in Nineveh on 05/26/2014. 

Thanks and appreciation from the Associate General Director / Agricultural Extension and 

Training Department on 7/5/2014. 

Thanks and appreciation on 12/10/2008 from the Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2007-2008.  



Thanks and appreciation on 26/8/2008 from the President of the University for the efforts 

made in the preparatory committee for the scientific symposium "Constraints to the growth 

of production and productivity" in Iraqi agriculture 2003-2007. 

Thanks and appreciation on 7/16/2008 from Mr. Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2007-2008. 

Thanks and appreciation on 10/17/2007 from the Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2006-2007. 

Thanks and appreciation on 7/23/2007 from the Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2006-2007. 

Thanks and appreciation on 3/26/2007 from Mr. Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2006-2007. 

Thanks and appreciation on 7/11/2006 from the Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2005-2005. 

Thanks and appreciation on 3/4/2006 from the Dean for the efforts made in the examination 

committee for the academic year 2005-2006. 

Thanks and appreciation on 3/8/2006 from Mr. Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2005-2006. 

Thanks and appreciation on 26/6/2005 from Mr. Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2004-2005. 

Thanks and appreciation on 3/23/2005 from Mr. Dean for the efforts made in the 

examination committee for the academic year 2004-2005. 

 

Subjects taught: 

Principles of the agricultural economy 

economical development 

The agricultural economy 

Agricultural economic policy 

Environmental economics 

Calculators 

Agricultural Statistics 

 
 


