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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى
      قسم     الزراعةكمية 

 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 
 

 
 ماجستير / مدرس مساعد  الشيادة والمقب العممي:

           ) حالة دراسية (اقتصاديات انتاج فروج المحم في العراق محافظة ديالى  عنوان رسالو الماجستير 
  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 

 لمفترة الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  ت
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 2 شارك فييا:التي  عدد المجان

  :وأىميا

 عضو في لجنة تدقيق النتائج النيائية  -1

مينة عبداهلل محمود  االسم 
 عمي المياحي

 07702843950 موبايل  

البريد  1980  تاريخ الميالد
 االلكتروني 

  
mohnaa_alnoor@yahoo.com 

    

 صية
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 عضو في لجنة الدفاع المدني -2

    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 
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 : لمنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا 

 .لمعموم الزراعية تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العممية لمجمة ديالى مالحظة :
 
التقويم المالي إلنتاج محصول فستق الحقل في .  2006محمود ، مينا عبد اهلل و عبد اهلل السامرائي  -1

 .29-39 ((  . ص2( . العدد 37. مجمة العموم الزراعية العراقية . المجمد )  2006ديالى . 
الكفاء االقتصادية لمشاريع فروج .2011محمود ، مينا عبد اهلل و عفاف الحاني و اسكندر حسين .  -2

 .454. العدد الثامن لمبحوث الزراعية في بغدادقضاء المقدادية حالة دراسية .المؤتمر العممي  –المحم 
تقدير دالة تكاليف انتاج فروج المحم في محافظة . 2016محمود، مينا عبد اهلل و اسامة كاظم جبارة .  – 3
 (.1( . العدد )8. مجمد ) لى .مجمة ديالى لمعموم الزراعيةديا
تحميل اقتصادي . 2016محمود ، مينا عبد اهلل و عمي غيدان زيدان و اسكندر حسين و سعدون فرج .  -4

محافظة ديالى . مجمة  ديالى لمعموم لتقدير دالة الربح وقياس الكفاءة التقنية لإلنتاج فروج المحم في 
 (.2( . العدد )  8الزراعية. مجمد ) 

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

 المرحمة  اسم المقرر  م. 
 ) قسم عموم المحاصيل الحقمية( الثانية  ارشاد زراعي  1
 )قسم عموم المحاصيل الحقمية الثانية  ادارة مزارع 2
  األولى ) قسم عموم المحاصيل الحقمية(  زراعي  اقتصاداساسيات  3
 ) قسم الثروة الحيوانية( الثالثة اقتصاديات انتاج حيواني 4
 )قسم البستنة(الرابعة  ادارة مزارع  5
 األولى ) قسم البستنة( اساسيات اقتصاد زراعي 6

 
 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة
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 او االطروحةعنوان الرسالة  ب اسم الطال ماجستير/دكتوراة ت

    

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت

1    

    

 

 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة

 2016 جامعة ديالى دورة طرائق تدريس

 2017 جامعة ديالى صالحية تدريسدورة 

 2017 جامعة ديالى  ورة كفاءة الحاسوبد

   

 

مقاالت  كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العممية االخرى 
 عممية,الخ(

 

 

 

 


