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  ليث محمد فائق مصطفى  أسامه م.م.

نينوى،  ،  الموصل ، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل،االقتصاد الزراعي  / القسم 

 العراق

 osama.laith@uomosul.edu.iq :  الجامعي األلكتروني البريد

   

 التحصيل الدراسي  

 الجامعة  سنة التخرج االختصاص  الشهادة 

 المعهد التقني / الموصل  2001/2002 تقني   دبلوم                      

 العراق  /كلية اإلدارة واالقتصاد  / الموصلجامعة  2006/2007 إدارة واقتصاد / إدارة اعمال بكالوريوس 

 العراق  /الموصل / كلية اإلدارة واالقتصادجامعة  2019 اعمال/ريادة استراتيجية           إدارة ماجستير

 حقل المعرفة واالهتمام

 االقتصادي الزراعي   االختصاصات اإلدارية وفي  التدريسي-1

  بالتخصصات اإلدارية واالقتصادية الزراعية  اهتم-2

 الخبرات العلمية  

   االن.ولحد  2019وحدة التدريسيين في شعبة الموارد البشرية من عام  مسؤول-1

 ولحد االن .   2019, ومنذ عام  1/11/2013ولغاية  7/5/2012وكيل مدير شعبة الموارد البشرية للفترة من  -2

 التعيين 

  2009موظف في جامعة الموصل منذ عام  -1

 . 2019عام عضو هيئة تدريسية منذ  -2

 .  2019مساعد منذ عام  على لقب مدرسحاصل  -3

 المنشورات العلمية 

 المجالت العلمية 

نشر بحث مستل بعنوان ) التمكين ودوره في تطوير السلوك الريادي : دراسة تحليلية آلراء المبحوثين في شركة اب    -1

 العراقية ( مجلة جامعة كربالء العلمية .   لأللبان

 لندوات والمؤتمرات ا

بعنوان ) دور البحث العلمي والزراعة المستدامة في  2019في المؤتمر الزراعي الدولي الثالث عام  حضور  -1

 تحقيق االمن الغذائي ( 

راثة والبيئة الدولي السادس وة العراقية ) مؤتمر اليصيانة المصادر الوراثية والبيئ العلمية لجمعية المؤتمر حضور  -2

 2019( عام 

 الدكتوراه ح رسائل الماجستير واطاري

 

 الشهادات التقديرية 

عنوان ) دور البحث العلمي الذي أقيم ب 2019المؤتمر الزراعي الدولي الثالث عام شهادة تقديرية عن المشاركة ب -1

 والزراعة المستدامة في تحقيق االمن الغذائي (

راثة  وئة العراقية ) مؤتمر الالوراثية والبيمؤتمر جمعية صيانة المصادر  هادة تقديرية عن المشاركة بالحضور  ش   -2

 2019والبيئة الدولي السادس ( عام 

 .   2019عام  شهادة مشاركة بالعمل التطوعي الذي اقامته منظمة النخلة  البيئية والزراعية  -3

 عدد من شهادات المشاركة بالدورات والندوات .   -4

 .   من السيد رئيس الجامعة  1من الوزارة و ٣منهم  كر وتقدير كتاب ش (  ١٨ حاصل على ) -15

 النشاطات األخرى

 . 2019مشاركة بالعمل التطوعي الذي اقامته منظمة النخلة  البيئية والزراعية  عام  -1

 قسم الغابات .  /المشاركة في مشروع زراعة المليون شجرة التي تقيمه كليتنا  -2



Curriculum vitae 
 

 

M.M. Osama Laith Muhammad Faiq Mustafa 

Department / Agricultural Economics, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, Mosul, Nineveh, Iraq 
University email: osama.laith@uomosul.edu.iq 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Technical Institute / Mosul 2001/2002 Technician diploma 

University of Mosul / College 

of Business and Economics / 

Iraq 

2006/2007  Management and 

Economics / Business 

Administration 

Bachelor  

University of Mosul / College 

of Business and Economics / 

Iraq 

2019 Business 

Administration/ 

Strategic 

Entrepreneurship 

M.A. 

 

Areas of Interest 

1- Teaching in the field of agricultural economics 

2- Interested in administrative and agricultural specializations 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1- Head of the teaching unit in the Human Resources Division from 2019 until now. 

2- Deputy Director of the Human Resources Division for the period from 7/5/2012 to 

1/11/2013, and since 2019 until now. 

Appointment 

1- An employee at the University of Mosul since 2009 

2- A faculty member since 2019. 

3- Holds the title of assistant teacher since 2019. 

Publications 

Journals 

1- Publication of an abstract research entitled (Empowerment and its role in 

developing entrepreneurial behavior: an analytical study of the opinions of the 

respondents in the Iraqi Ab Dairy Company) University of Karbala Scientific 

Journal. 

Conference Proceedings  

1- Attendance at the Third International Agricultural Conference in 2019 entitled 

(The role of scientific research and sustainable agriculture in achieving food security) 

2- Attending the Conference of the Scientific Society for the Conservation of Iraqi 

Genetic and Environmental Resources (the Sixth International Genetics and 

Environment Conference) in 2019 

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

1-  

Certificates of Appreciation 

1- Certificate of Appreciation for participating in the Third International 

Agricultural Conference in 2019, which was held under the title (The role of 

scientific research and sustainable agriculture in achieving food security) 

2- A certificate of appreciation for participation by attending the Iraqi Society for 



the Conservation of Genetic Resources and the Environment (Sixth International 

Genetics and Environment Conference) in 2019 

3- Certificate of participation in the volunteer work set up by the Palm 

Environmental and Agricultural Organization in 2019. 

4- A number of certificates of participation in courses and seminars. 

5- Obtaining (18) letters of thanks and appreciation, 3 of them from the ministry 

and 1 from the university president. 

 

Other activities 

1- The volunteer participation set up by the Palm Environmental and Agricultural 

Organization in 2019. 

2- Participation in the project of planting a million trees which is being established by our 

college / forest department. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


