
 

 

 

 السيرة العلمية والذاتية

 

 عقبه محمد نوري امين االغا د .-: السم الثالثيا

 : االقتصاد الزراعي  القسم 

 نينوى، العراق،   41002  الموصل جامعة الموصل،

 okba.mahammed.alagha@uomosul.edu.iq   الجامعي األلكتروني البريد

 

 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 جامعة الموصل / كلية االدارة و االقتصاد 1988 التخطيط االقتصادي بكالوريوس

 جامعة الموصل/ كلية االداب  2022 ترجمة بكلوريوس     

 جامعة الموصل / كلية االدارة و االقتصاد 2004 تجارة خارحية ماجستير

 جامعة الموصل / كلية االدارة و االقتصاد 2010 تجارة السلع الزراعية دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 تجارة السلع الزراعية الرئيسية ) تجارة الحبوب ( –االقتصاد الدولي  :التخصص الدقيق -

 اقتصاديات الموارد و البيئة  :التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه  -2

االقتصاد الدولي و التجارة   :  التدريسي او االكاديميتخصصات اخرى قريبة على تخصص  -3

 الخارجية . 
 

 الخبرات العلمية والحقلية

 ال يوجد
 

 التعيين

  . 2016/   12/ 21      عضو هيئة تدريسية منذ   -1

   2016/   12/  21     منذ      مدرس حاصل على لقب  -2
 المنشورات العلمية 

 المجالت العلمية

 المشاركين العدد و التاريخ النشرجهة  عنوان البحث ت

اثر سياسات االستثمار  1

االجنبي المباشر في القطاع 

الزراعي على متغيرات 

اقتصادية زراعية ) حالة  

دراسية في دول نامية مختارة 

 )1994 –  2016   

مجلة ميسان 

للدراسات 

 االكاديمية 

(  36عدد ) 

(  18مجلد ) 

 2019لسنة 

 د . عقبه محمد نوري 

 رحال صبحي قاسم 

 

 

 لندوات والمؤتمراتا

المؤتمر االلكتروني الطالبي 

 لجامعة نينوى
 2020ايار   جامعة نينوى



المؤتمر االلكتروني الزراعة 

 االمنة في ظل االزمات والتحديات
 2020-6-18  جامعة كركوك / كلية الزراعة الحويجة 

   الندوات

العلمية السياسات العامة الندوة  

ملف التعليم   –وادارة االزمة 

 والتربية

كلية العلوم السياسية ومركز التحسس  

 نيالنا
 2 – 5-2020 

The Dynamics of 

Qualitative and 

Grounded Theory in 

Multiseiplinary 

RESEAREH 

 2020-5-14 كلية الهندسة

'A Guide to the Distance 

Learning platform 

Edmodo' 

Certificate  of completion 18-6-2020 

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

االشراف على رسالة ماجستير ) واقع اداء الصادرات الزراعية في ظل منظمة التجارة العالمية و اثرها في  – 1

 . 2021جامعة الموصل /  –دراسة مقارنة لدول نامية مختارة ( / كلية الزراعة و الغابات  –النمو االقتصادي 

 .المشاركة في مناقشة ثالث رسائل ماجستير  – 2

 

 الشهادات التقديرية 

ورش عمل    7)    – مؤتمرات (    4)    شهادة مشاركة او تقديرية  حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و   .1

) 

 اليوجد - عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر .2

 ال يوجد – براءة اختراع .3

 

 النشاطات األخرى

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

 ال يوجد فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

)جامعات اهلية ، شركات اهلية ،   تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجهاالدورات تعليمية او ال -2

) ...  

  ت

االشراف على رسالة الماجستير )اداء الصادرات الزراعية في ظل منظمة التجارة العالمية  - 1

 ) حالة دراسية لدول نامية مختارة ( 

 ( ضمن جامعة الموصل .  3) عدد المشركة في مناقشة رسائل ماجستير  - 2

المشاركة في المؤتمر العلمي السنوي الذي تقيمه جامعة نوروز ) جامعه اهلية ( للسنوات  - 3

2011  ،2012   ،2013   ،2014  ،2015  ،2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

Perso

nal Photo 

Dr Aqaba . Mohammad Nori ALaga 

Department of Agriculture Economic, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 
okba.mahammed.alagha@uomosul.edu.iq  
Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Administration and Economics 
1988 Economic Planning 

                                           

B. Sc.  

 

 
Mosul University / College of Arts 2022 Translation B.Sc. 
Mosul University / College of 

Administration and Economics 
2004 Foreign Trade M.Sc. 

Mosul University / College of 

Administration and Economics 
2010 Agricultural 

Commodity Trade 

Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. - Specialization: International Economics - Trade in major agricultural 

commodities (grain trade) 

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

of resources and the environment 

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

international economics and foreign trade. 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

There is no 

Appointment 

1 - Faculty member since 12/21/2016 

2- Holds the title of teacher since 12/21/2016 

Publications 



Journals 

Title of research publication number and 

date 

participants 

1 The impact of 

foreign direct 

investment policies 

in the agricultural 

sector on 

agricultural 

economic variables 

(case study in 

selected developing 

countries) 1994-

2016 

Maysan Journal of 

Academic Studies 

36, volume (18) 

for the year 2019 

d 

1-Aqaba 

Muhammad 

Nouri 

2 - Rahal Sobhi 

Qassem 

 

 

Conference Proceedings  

1 - Nineveh University 

Student Electronic 

Conference 

Nineveh University May 2020 

2 - Electronic Conference 

on Safe Agriculture in the 

Light of Crises and 

Challenges 

Kirkuk University / 

Hawija College of 

Agriculture 

18-6-2020 

seminars   

1 - The scientific 

symposium, Public 

Policies and Crisis 

Management - Education 

and Education File, 

College of Political 

Science and the Center for 

Insensitivity 

2-5-2020 

2 - The Dynamics of 

Qualitative and 

Grounded Theory in 

Multiseiplinary 

RESEAREH 

College of Engineering 14-5-2020 

3 - 'A Guide to the 

Distance Learning 

platform Edmodo' 

Certificate  of completion 18 – 6 - 2020 

 

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

1 - Supervising a master’s thesis (The reality of agricultural exports performance under 

the World Trade Organization and its impact on economic growth - a comparative study 

of selected developing countries) / College of Agriculture and Forestry - University of 

Mosul / 2021 . 

2 - Participation in the discussion of three master's theses. 

Certificates of Appreciation 

1. Participation in a local or international conference and granting a certificate of 

participation or appreciation (4 conferences) - (7 workshops) 

2 - Member of the editorial committee or head of the editorial committee of a 

conference - none 



3. Patent - none  

Other Activities 

1 - Participation in scientific or educational activities of civil society institutions (primary 

or secondary schools, peasant associations, labor unions, ...) none 

2- Educational or training courses inside and outside higher education institutions (private 

universities, private companies, ...) 

1 - Supervising the Master's Thesis (The performance of agricultural exports under the 

World Trade Organization (a case study for selected developing countries) 

-Participation in the discussion of Master's theses (No. 3) within the University of Mosul2   

3 - Participation in the annual scientific conference held by Nowruz University (a private 

university) for the years 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 


