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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / كلية الزراعة والغابات / العراق جامعة الموصل 2002 علوم زراعية بكالوريوس

    

 جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات 2015 اقتصاد زراعي ماجستير

    

 

 المعرفة واالهتمامحقل 

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

 التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه.  اقتصاد -2

 تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي. تجارة خارجية -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ ؟؟؟؟ سنة. -1

 عضو المكتب االستشاري منذ ؟؟؟؟ سنة والى ؟؟؟؟ سنة. -2

 خبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية -3

 عضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية. -4

 

 التعيين

 ولحد االن ٢٠١٥عضو هيئة تدريسية منذ  -1

  ٢٠٢١على لقب مدرس  منذ حاصل -2

 رئيس قسم او مقرر ؟؟؟؟ منذ سنة والى ؟؟؟؟ سنة. -3

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

بحثي بعنوان دور االستثمار األجنبي المباشر في التجارة الخارجية الزراعية في بعض البلدان العربية للفترة  -1

  PlantArchiveفي مجلة  ٢٠٢٠لسنة  ١مجلد  ٢٠في العدد  ٢٠١٧-١٩٩٥

-١٩٩٠بحثي بعنوان تقدير وتحليل العوامل المؤثرة في الصادرات الزراعية في بلدان نامية مختارة للفترة  -2

 مجلة الفيوم. مصر  ٢٠١٩لسنة  ٣٣مجلد  ١العدد  ٢٠١٥



بحثي بعنوان أثر سياسات االستثمار األجنبي المباشر في القطاع الزراعي على متغيرات اقتصادية زراعية  -3

مجلة ميسان للدراسات  ٢٠١٩لسنة  ٣٦مجلد  ١٨العدد  ٢٠١٦-١٩٩٤لة دراسية في دول نامية مختارة حا

 األكاديمية. ميسان. العراق

 

 الندوات والمؤتمرات

 . حضور ندوة العنف ضد المرأة الريفية في العراق كمشارك ١

 .حضور ندوة دور المرأة في بناء المجتمع بمحاضرة ٢

 والتطبيقات الحديثة في علوم البستنة في كليتنا كمشارك .حضور ندوة التقانات٣

 .حضور ندوة صحة التربة وكيفية المحافظة عليها في كليتنا كمشارك ٤

 .حضور ندوة غرس شجرة في أي مكان.. بذرة امل آلت الزمان. كمشارك٥

 .حضور ندوة من أجلها لمكافحة سرطان الثدي في دائرة صحة نينوى كمشارك .٦

 .مؤتمرتكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم في كلية التربية األساسية جامعة الموصل كمشارك ٧

.مؤتمر األمن الغذائي وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية والسياسية " ببحثي الموسوم" إثر سياسات االستثمار ٨

حالة دراسية في دول نامية مختارة األجنبي المباشر في القطاع الزراعي على متغيرات اقتصادية زراعية 

٢٠١٦_١٩٩٤      

.الموتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة في جامعة الفيوم. مصر ببحثي الموسوم"تقدير وتحليل العوامل ٩

 " ٢٠١٥_١٩٩٠المؤثرة في الصادرات الزراعية في بلدان نامية مختارة للمدة 

 

 

 اةرسائل الماجستير واطاريح الدكتور

 

 

 الشهادات التقديرية 

موصل المشاركة في مؤتمر تكامل العلوم نحو تحقيق أهداف التعليم في كلية التربية األساسية. جامعة  .1

ومنحي شهادة تقديرية... ومشاركة في مؤتمر األمن الغذائي وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية جامعة ميسان كباحث ومنحي شهادة تقديرية... ومشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للتنمية ال 

 راعية المتواصلة في جامعة الفيوم. مصر كباحث ومنحي شهادة تقديرية. 

 ضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمرع .2

 براءة اختراع .3

 

 النشاطات األخرى

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

 فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

ورة التقانات الحديثة في علوم . د٢. مشاركة في دورة الحاسوب في كلية اإلدارة واالقتصاد          ١ -2

.دورة تصنيف وتشخيص النباتات في كليتنا ٤. دورة اللغة االنكليزية في كلية اآلداب ٣البستنة في كليتنا 

.دورة تحرير ٧.دورة التعلم اإللكتروني في جامعتنا وحدة التعليم المستمر ٦. دورة تقويم األداء الجامعي ٥

.دورة سالمة اللغة العربية في كلية اآلداب في ٨جامعة الموصل  الخطابات الرسمية في كلية اآلداب

. دورة دراسات الجدوى االقتصادية ١٠.دورة طرائق التدريس والتعليم المستمر في جامعتنا ٩جامعتنا 

للمشاريع االستثمارية في قسم االقتصاد الزراعي في كليتنا في محاضرة األثر اإليجابي للمشروع على 

 البيئة. 
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, Iraq 
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Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2002 Agricultural Sciences B. Sc.  

Mosul University / Faculty of 

Agriculture / Egypt 

2015 Agricultural  Sciences M.Sc. 

  Specific Field or Area Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. Agricultural economy. 

2. Economics.  

3. Foreign Trade.  

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 1999.  

 

Appointment 

1. Member of the teaching staff from 2015 until now.  

2. Assistant lecturer since 2015. Publications 

Journals 

1. A research entitled: "The role of the direct foreign investment in the 

agricultural foreign trade in some Arab countries for the period 1995-2017", 

No. 20, Vol. 1, 2020, Plant Archive magazine.  

2. A research entitled: " Estimation and analyzing the factors affecting the 

agricultural exports in selected developing countries for the period 1990-2015", 

No. 1, Vol. 33, 2019, AlFayoom Magazine, Egypt. 

3. A research entitled: " The effect of the direct foreign investment in the 

agricultural sector on agricultural economic variable", a case study in selected 
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developing countries for the period 1994-2016, No. 18, Vol. 38, 2019, Meisan 

magazine for academic studies, Meisan, Iraq.  

 

Conference Proceedings  

1. Participated in the symposium entitled "Violence against the rural women in 

Iraq". 

2. Participated in the symposium entitled "The role of woman in building the 

society". 

3. Participated in the symposium "Technologies and New Application in 

Horticulture at the College of Agriculture and Forestry. 

4. Participated in the symposium entitled: "Soil health and how to preserve the 

soil" at the College of Agriculture and Forestry. 

5. Participated in the symposium entitled: "planting a tree anywhere: a seed of 

hope for the future". 

6. Participated in the symposium entitled:" For Her Sake" to fight beast cancer 

in the directorate of healthh in Nineveh.  

7. Participated in the conference entitled: "Sciences Integration to achieve the 

learning goals" at the basic college of education, Mosul University. 

8. Participated in the conference entitled: " Food security and its economic, social 

and political consequences, with the research entitled: "The effect of the Direct 

Foreign Investment in the gricultural sector on the economic agricultural 

variables, A case study in selected developing countries 1994-2016". 

9. Participated in the 9th international conference for constant agricultural 

development at Alfayoom University, Egypt, with the research entitled: "The 

estimation and analysis of the factors affecting agricultural exports in selected 

developing countries for the period 1990-2015. 

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

Certificates of Appreciation 

1. Was awarded a certificate of appreciation for her participation in the 

conference: "Sciences Integration to achieve the learning goals" at the basic 

college of education, Mosul University. 

2. Was awarded a certificate of appreciation as a researcher in the conference 

entitled: "Food security and its economic, social and political consequences", 

Meisan University.  

3. Was awarded a certificate of appreciation as a researcher in the conference 

entitled: "The constant Agricultural Development held at AlFayoom 

University"  

 

Other Activities 

 

1. Participated and passed the computer training course at the College of 

Administration and Economics.  

2. Participated and passed the computer training course of modern technologies 

in horticulture at the college of agriculture and forestry. 

3. Participated and passed the English training course at the college of Arts, 

Mosul University. 

4. Participated the training course of identifying the plants at college of 

agriculture and forestry. 



5. Participated the training course of the evaluation of the university 

performance. 

6. Participated the training course of electronic learning at Mosul University. 

7. Participated the training course of writing official letters at the college of Arts, 

Mosul University. 

8. Participated the training course of Arabic Language at the college of Arts, 

Mosul University. 

9. Participated the training course of Teaching methods and continuous teaching 

at Mosul University. 

10. Participated the training course of Economic Feasibility of the investment 

project at the department of Agricultural Economic, College of Agriculture 

and Forestry, a lecture entitled: "The positive effect of the project on 

environement". 

 

  


