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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة التخرجسنة  االختصاص الشهادة

 الموصل 2003 علوم زراعية  بكالوريوس

 تكريت   2020 أقتصاد وارشاد زراعي  ماجستير

   ------------------ دكتوراه

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 أقتصاد زراعي   :التخصص الدقيق -

 وعلوم التسيير قتصادية والتجارية الالعلوم ا  :التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه  -2

العلوم االقتصادية وعلوم   :  تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 التسيير والعلوم التجارية 
 

 الخبرات العلمية والحقل

 

 

 

 التعيين

 . سنة  2020      عضو هيئة تدريسية منذ   -1

 . سنة   2020     منذ      حاصل على لقب  -2
 المنشورات العلمية 

 المجالت العلمية

 مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية     
 2017-1995دور االستثمار االجنبي المباشر في التجارة الخارجية الزراعية في بلدان نامية مختارة للمدة 

    دار االطروحة للنشر العلمي     

 2019- 1990ق للمدة اثر االستيرادات الزراعية على النمو االقتصادي في العرا

 االقليمية    مركز الدراسات 

 اقتصاديات االمن  المائي مسار لتحقيق االقتصاد االخضر في العراق 

 

 

 

 



 لندوات والمؤتمراتا
 المؤتمر الزراعي الدولي الثالث )دور البحث العلمي والزراعة المستدامة في تحقيق االمن الغذائي (

 مؤتمر أسطنبول الدولي الخامس للعلوم االجتماعية واالنسانية  

لتحديات  : الدولة ،المجتمع ،االقتصاد،القانون ، العالقات الخارجية ا2003العلمي الدولي التاسع )العراق بعد عام المؤتمر 

 والفرص ( 

 المؤتمر النورالعالمي للعلوم والتكنلوجيا  الثالث في مسقط عمان  

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

االستثمار االجنبي المباشر وبعض المتغيرات االخرى في التجارة الخارجية الزراعية في  رسالة ماجستير ) دور

 ( 2017-1995بلدان نامية مختارة للمدة 

 

 

 

 

 الشهادات التقديرية 

  شهادة مشاركة او تقديرية حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و 

 المؤتمر الزراعي الدولي الثالث )دور البحث العلمي والزراعة المستدامة في تحقيق االمن الغذائي ( 

 مؤتمر أسطنبول الدولي الخامس للعلوم االجتماعية واالنسانية 

: الدولة ،المجتمع ،االقتصاد،القانون ، العالقات الخارجية 2003المؤتمر العلمي الدولي التاسع )العراق بعد عام 

 التحديات والفرص (

 المؤتمر النورالعالمي للعلوم والتكنلوجيا  الثالث في مسقط عمان 

 

 النشاطات األخرى

لمؤسسات المجتمع المدني )مدارس  مشاركة في نشاطات علمية او تربوية -1

 ابتدائية او ثانوية ، جمعيات فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

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

 اهلية ، شركات اهلية ، ... (
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Areas of Interest 

Publications 

Journals 

1-Tikrit Journal for Administration &Economic Sciences (The Role of Foreign 

Direct Investment in Foreign Trade in Selected Developing Coiunturies for The 

Preiod 1990-2017) 

2-Al utroha for scientific publication(The Impact of Agricultural Imports on 

Econonmic Growth in Irag for the Period 1990-2019) 

3- Regional Studies Center (Econonmics of Water Security is a Way Toward Green 

Economy in Iraq) 

 

Conference Proceedings  

1-3rd International Agricultural Conference(The Role Of Scientific Researcg and 

Sustainable Agriculture in Achieving Food Securiety ) 

2- The Fifth Istanbul International Conference on Social and Human Sciences  

3- The Ninth International Scientific  Conference (Iraq after 2003 ,The State ,Socoety 

, Econonmy, Foreign Relation, Challenges and Opportunities) 

4- AL-Noor International Conference for Sciences and Technology at Muscat -Oman 
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