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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

زراعة في االقتصاد علوم  بكالوريوس

 الزراعي

 / العراق كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 2003

 العراق /جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات 2021 االقتصاد الزراعي ماجستير

 حقل المعرفة واالهتمام

 االقتصاد في والبحث التدريس.  الحاضر الوقت في األكاديمي او التدريسي فيه يعمل الذي التخصص - -1

 .الزراعي

 .الزراعية العلوم: ويتابعه التدريسي به يهتم الذي التخصص -2

 العامة واإلدارة العام االقتصاد:  االكاديمي او التدريسي تخصص على قريبة اخرى تخصصات -3

 

 والحقليةالخبرات العلمية 

1- 

2- 

 

 التعيين

 .2021 عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 .17/8/2021مساعد  حاصل على لقب مدرس -2

. 

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

)يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع  المجالت العلمية المحلية والدولية -1

 .(الخاص بالبحث ان وجد DOIذكر ترميز 

 

 المجلد والعدد اسم المجلة  البحثأسم  ت
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2    

3    



    

 

 

 لندوات والمؤتمراتا

 التاريخ محل انعقادها أسم المساهمة ت

حضور في دورة افتراضية بعنوان )التعليم المدمج  1

 المتنقل وصناعة المحتوى التعليم التفاعلي(

مركزززززززي ابزززززززن سزززززززينا للتعلزززززززيم 

 االلكتروني في جامعة البصرة

 6/10/2021-27/10/2021 

متطلبات اسزتمارة بعنوان )افتراضية  دورة في  حضور 2

 (تقييم االداء

 25/12/2021-24 لية اليراعة جامعة تكريتك

مهززارات اسززت دام الفصززول محاضززرة بعنززوان ) حضززور 3

 (االفتراضية

 11/10/2021 جامعة الملك  الد/ السعودية

حضور ورش عمل افتراضية بعنزوان )التقيزيم السزنو   4

بالجامعزززات والكليزززات مزززابين الوا ززز  الداء التدريسزززين 

 (والطموح وجودة العملية

عرا يززززة/ كليززززة طزززز  جامعززززة الال

 اسنان

18/11/2021 

افتراضززززية )تطبيقززززات جوجززززل التعلميززززة دورة حضززززور  5

 وتوظيفها في التعليم العالي(

 27/11/2021 اكاديمة علوم الدولية

حضززور ورش عمززل افتراضززية بعنززوان )النيززر العلمززي  6

للجامعزززززات العرا يزززززة فزززززي المجززززز ت المسزززززجلة فزززززي 

 المستوعبات العالمية(

ويارة التعلززززيم العززززالي والبحززززث 

ويم قززالعلمي/جهززاي االيززرال والت

 العلمي

26/11/2021 

حضززززور ورش عمززززل افتراضززززية بعنززززوان )م يززززرات  7

 العرا ية(المج ت العلمية 
ويارة التعلززززيم العززززالي والبحززززث 

ويم قززالعلمي/جهززاي االيززرال والت

 العلمي

17/12/2021 

حضززور فززي الززدورة التدريبيززة )التطززورات التكنولوجيززة  8

  الحديثة في المكننة اليراعية(

كلية اليراعززززة جامعززززة الموصززززل/

 والغابات 

 7/10/2021في 3/10/2021

)المكننة اليراعيزة الحديثزة حضور في الدورة التدريبية  9

 واست دامات االردينو في اليراعة الذكية(

كلية اليراعززززة جامعززززة الموصززززل/

 والغابات

5-9/12/2021 
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21    
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 الماجستير واطاريح الدكتوراةرسائل 

 

 

 الشهادات التقديرية 

 

 

 

 النشاطات األخرى

 31/10/2021مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء في كلية الزراعة والغابات بتاريخ  -1

 .9/11/9765العدد 

العدد  29/11/2021محاضر في ورش عمل بعنوان )الية تنظيم ملفة تقييم االداء( بتاريخ  -2

3/7/10382. 

 24/1/2022( بتاريخ 315محاضر في ورش عمل بعنوان )الية تنظيم ملفة تقييم االداء لعقود  -3

 .3/7/405العدد 

 14/3/2022محاضر في ورشة عمل بعنوان )عروض ومنح الوكالة الفرانكوفونية( بتاريخ  -4

 .3/7/1425العدد 

 .9/13/10130العدد  17/11/2021عضو في لجنة االشراف على االقسام الداخلية بتاريخ  -5

العدد  28/12/2021بتاريخ  2021-2020س لجنة تدقيق ملفات التقييم السنوي لسنة ئير -6

3/7/10985. 

بتاريخ  2022-2003عضو في لجنة ارشفة البحوث المسجلة في محاضر الكلية للفترة من  -7

 .9/13/549العدد  27/1/2022

 6/3/2022بتاريخ  2021-2020 عضو لجنة تدقيق االعتراضات على نتائج تقييم االداء للعام -8

 .9/13/1278العدد 
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Eman Faisal Mohammed 

Department of of Agricultural Economics / College of Agriculture 

and Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Nineveh, Iraq 

eman_faisal@uomosul.edu.iq  

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 

2003 Agricultural sciences 

in agricultural 

economics 

Sciences 

B. Sc. 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2021 Agricultural sciences 

in agricultural 

economics 

Sciences 

M.Sc. 

 

Areas of Interest 

1. The agricultural economy. 

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

economics. 

3. Other specializations close to the teaching or academic specialization of farm 

business administration. 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1.  

2- 

 

Appointment 

1-A faculty member since 2021 years. 

2- Holds the title of assistant teacher 17/8/2021 
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Publications 

Journals 

1-Local and International Scientific Journals (the details of the research  are 

Mentioned ,such as what the source writes in the master’s thesis, with the DOL 

coding in the research if any) 

No. Search Name 

 

journal name 

 

folder and number 

 

1    

2 

 

  

3    

4    

    

    

 

 

Conference Proceedings  

 

 

 

No. The name of the contribution Conference venue 

 

the date 

1 Attending a Virtual course entitled 

(Mobile Blended Education and 

Content Industry Interactive Education) 

Ibn Sina Center for E-

Learning at the University 

of Basra 

6/10/2021-27/10/2021 

2 

Attending a Virtual course entitled 

(Requirements for the Evaluation form) 

College of 

Agriculture/Tikrit 

University 

24-25/12/2021 

3 Attending lecture entitled (Skills for 

Using Virtual) 

Classrooms King Khalid 

University/Saudi Arabia 

11/10/2021 

4 Attending a Virtual Workshop entitled 

(Annual Evaluation of the Performance 

of Teachers in Universities and Colleges 

between reality ambition and quality of 

Iraqi University /College 

of Dentistry 

18/11/2021 



the process) 

5 Attending a Virtual course (Google 

Educational Applications and their 

Employment in higher Education) 

International Academy of 

Sciences  

27/11/2021 

6 Attending a Virtual course entitled 

(Scientific publication of IRAQ 

Universities in Journals Registered in 

International Containers ) 

Ministry of Higher 

Education and Scientific 

Research/Scientific 

Supervision and 

Evaluation Authority 

26/11/2021 

7 Attending a Virtual Workshop entitled 

(My Indicators for Iraqi Scientific 

Journals) 

Ministry of Higher 

Education and Scientific 

Research/Scientific 

Supervision and 

Evaluation Authority 

17/12/2021 

8  Attending the Training course (Modern 

Technological Developments in 

Agricultural Mechanization) 

University of Mosul/ 

College of Agriculture 

and Forestry 

3-7/10/2021  

9 Attending the Training course (Modern 

Mechanization and Arduino Uses in 

Smart  Agricultural) 

University of Mosul/ 

College of Agriculture 

and Forestry 

5-9/12/2021 

10 Attending a Virtual Workshop entitled 

(Offers and Grants of the Francophone 

University Agency ) 

University of Mosul/ The 

Francophone Corner   

27/2/2022 

11    

 

 

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

Certificates of Appreciation 

1-   

 

 

 Other Activities 

1-Head of the Quality Assurance and Performance Evaluation Division at the 

College of Agriculture and Forestry on 31/10/2021 Issue 9/11/9765. 

2-Lecturer in a Workshop entitled (The Mechanism for Organizing the Performance 

Appraisal File) on 29/11/2021 Issue 3/7/10382. 

3-Lecturer in a Workshop entitled (The Mechanism for Organizing the Performance 

Appraisal File Contracts 315) on 24/1/2022 Issue 3/7/405. 

4- Lecturer in a Workshop entitled (Offers and Grants of the Francophone Agency) 

on 3/14/2022 Issue 3/4/1425. 

5-Member of the Internal Departments Supervision Committee on 11/17/2021 Issue 

9/13/10130. 



6-Chairman of the Audit Committee for the annual Evaluation files for the year 

2020-2021 on 28/12/2021 Issue 3/7/10985. 

7-Member of the Committee to archive research in the College Records for the 

period from 2003-2022 on 27/1/2022 Issue 9/13/549. 

8- Member of the Committee to  audit objections to the results of the performance 

evaluation for the year 2020-2021 on 6/3/2022 Issue 9/13/1278. 

 


