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الدرجة العلمية
بكالوريوس

الجامعة
جامعة بغداد

الكليـ ـة

التاريخ

كلية الز ارعه -قسم االقتصاد الزراعي

4791

الماجستير
الدكتو اره

جامعة صوفيا  -بلغاريا

اكاديمية العلوم االقتصادية

4794

أخرى

حاصلة على شهادة استاذ زائر

جامعة فلورنس االيطالية

4141

ثانياً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

4

تدريسية

المعهد الفني المسيب

4799 - 4791

4

تدريسية

كلية الزراعة – قسم االقتصاد

4119 - 4799

1

تدريسية وباحثة

1

االااللزراعي
وحماية المستهلك
مركز بحوث السوق
اااااللمستهلك

ثالثاً  :التدريس الجامعي .

 - 4119لحد االن

ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

4

المعهد الفني -المسيب

هيئة المعاهد الفنية

4799-4791

4

كلية الزراعة

جامعة بغداد

4119-4799

1

مركز بحوث السوق وحماية المستهلك

جامعة بغداد

 4119لحد االن

رابعاً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.

ت

القســـم

4

التعاونيات

تسويق

4
1

=
=

مبادىء اقتصاد
مناهج بحث علمي

4791
4791

1
1

=
االقتصاد الزراعي

تخطيط
مشروع بحث تخرج

4799
4799

9

=

تنمية موارد

4797

9

=

تخطيط

4771

7

=

اقتصاد

4111

1

=

المـــــادة

السنـــــة
4791

ادارة مزارع

4791

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:

ت

اسم األطروحة أو الرسالة

4

تحليل اقتصادي النتاجية العمل

4

بانتاج البطاطا

المزرعي لبعض المزارع المتخصصة

القســـم

السنــة

االقتصاد الزراعي/

/4119 -4111

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

ت

العنوان

السنــة

4

سياسة االغراق وأثرها على السوق والمنتج

الوطني
ملتقى بغداد الثقافي الرابع (المعالم العمرانية

4144

جامعة بغداد

4144

=

1

التحديات التي تواجه آليات تسويق منتجات

4141

=

1

ازمة الطاقة الكهربائية وانعكاسها على

4144

=

1

رؤى اقتصادية حول انشاء ميناء مبارك

4144

=

1

الثقافة االستهالكية للدواء في اطار حماية

4119

=

9

مؤتمر ISPARTA /تركيا

4144

4

واالقتصادية في بغداد ..رؤى مستقبلية)

الدواجن المحلية وسبل النهوض في العراق)

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

بوسترظلحضور)
بحثر /
الزر (
سياسات
اقية في
اعة الع

االغراق السلعي
بغداد رؤى اقتصادية وعمرانية

اثر الفجوة الغذائية للحوم الدواجن
وبيض المائدة في تحقيق األمن

الغذائي في العراق للمدة -4779

المستهلك والمستهلك واالقتصاد الوطني
الكويتي واثره على الموانئ العراقية
المستهلك العراقي

4119الطاقة الكهربائية وانعكاسها
ازمة

على والمستهلك واالقتصاد الوطني

جدوى مشاريع االستزراع السمكي
في المناطق الصحراوية

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

المقاالت العلمية

مستشار علمي في الكليات االهلية

الحلقات النقاشية
لقاءات صحفية

مشاركة في مؤتمرات ) (IIEمعهد التعليم الدولي

مشاركة بعدة لجان
ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

السنة

2

The economic costs and consequences of
desertification in iraq

Global journal of political science and
administration Vol

4141

5

Dimensions rehabilitate pastures in the western
region in food security

Global journal of Agricultural
Research
Vol.2, No.1, pp.32-,43 March 2014

4141

7

حساب كلفة إنشاء مزرعة تدار بالطاقة الشمسية في

مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية مجلد

4144

4

افاق تنمية الثروة السمكية في بعض المناطق

المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية

4141

المناطق النائية
الصحراوية

 -58العدد 5

المستهلك مجلد ( )2العدد ()2

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .



عضو هيئة تدريسية/و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد

عضو في مجلة علمية ذات عامل التاثير(European centre for ()Impact Factor

)Reasearch Training and Development

ت
4
4
1
1
1

عاش ارً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
التقديرزير الزراعة
شكر وتقديرمن و

الجهة المانحة

السنة

و ازرة الزراعة

4144

شكروتقدير من رئيس لجنة التعليم
ئيس جامعة بغداد
شكر وتقدير من ر
العالي

لجنة التعليم العالي البرلمانية
جامعة بغداد

4144
4141

شكروتقدير من عميد كلية الزراعة

كلية الزراعة – جامعة بغداد

4141

شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد

==

4141

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

4

االقتصاد الزراعي العراقي -مشاكل ومعالجات/

/4144

4

بحوث ودراسات في االقتصاد العراقي

4141

1

اجندة اعمال االنبار الزراعية

4117

ثاني عشر :اللغــات .




اللغة العربية

اللغة االنكليزية

البلغارية

