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 الدورات و الورش و الندوات العلمية
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 1 دور االقتصاد الزراعي في القطاع الزراعي بصفة محاضر 

 2 اهمية التسويق الزراعي في القطاع الزراعي بصفة محاضر 

 3 دور االدارة المزرعية في تحقيق االمن الغذائي بصفة محاضر

 4 تقييم المشاريع الزراعية بصفة محاضر

 5 االساليب المتبعة في قياس الكفاءة االقتصادية للمشاريع الزراعية بصفة محاضر

تنمية القطاع الزراعي بصفة محاضراهمية السياسة الزراعية في   6 

 

 ت البحوث و المؤتمرات العلمية

 -555( . ص :2( . العدد ) 5مجلة ديالى للعلوم الزراعية . مجلد )  .2102تحليل أقتصادي لدوال تكاليف االنتاج لمحصول فستق الحقل في محافظة ديالى .

 .بحث مشترك. 561
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( . 2( . العدد ) 5. مجلة ديالى للعلوم الزراعية . . مجلد ) 2151التسويقية لمحصول فستق الحقل في محافظة ديالى . قياس الكفاءة االنتاجية والكفاءة 

 . بحث مشترك.561 -555ص :
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( . العدد ) 6مجلد ) .مجلة ديالى للعلوم الزراعية.  2152دراسة اقتصادية لتقدير دوال تكاليف وأقتصاديات الحجم لألنتاج عسل النحل في محافظة ديالى. 

 . بحث مشترك. 251 -212( . ص :5
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. . مجلة العلوم الزراعية العراقية 2102أنموذج تطبيقي ( . –)محافظة ديالى إلنتاج عسل النحلدراسة اقتصادية لتقدير دالة الربح والكفاءة أالقتصادية 

 . بحث مشترك. 555 -512( .ص :5( .العدد ) 25مجلد) 
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 225 -262( . ص :1( . العدد ) 7. مجلة الفرات  للعلوم الزراعية . مجلد ) 2155. تحليلية ألقتصاديات انتاج محصول القمح في قضاء المقداديةدراسة 

 .بحث مفرد.
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( . العدد 2. مجلد )  2156اعية. تحليل اقتصادي لتقدير دالة الربح وقياس الكفاءة التقنية ألنتاج فروج اللحم في محافظة ديالى .مجلة  ديالى للعلوم الزر

 (.بحث مشترك.5) 
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.  مجلة الفرات للعلوم الزراعية . مجلة الفرات   2156قياس عوائد السعة والكفاءة التوزيعية وتقدير دالة الربح في أنتاج فستق الحقل في محافظة ديالى .

 (. بحث مفرد.2( . العدد ) 2للعلوم الزراعية . مجلد ) 
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استخدام الزراعة بتقنية الشتل بدالً عن الزراعة التقليدية في أنتاج الذرة الصفراء الموسم الربيعي ) دراسة مقارنة.  اقتصادية لتقويم كفاءة أثردراسة 

 .2156العدد الخاص بالمؤتمر الدولي لجامعة التقنية الجنوبية ،
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MEASUREMENT THE RELATIVE ECONOMIC EFFICIENCY AND ESTIMATING THE DUAL PRODUCTION FUNCTION FOR PROJECTS 

OF TABLE EGGS PRODUCTION IN DIYALA GOVERNORATE USING A NORMLIZED PROFIT FUNCTION , Plant Archives ,Vol. 19 No. 2, 

2019 pp. pp. 4195-4203 .  

10 

 جامعة ، الرابع العلمي بالمؤتمر الخاص العدد ،( تطبيقي أنموذج – ديالى محافظة)   العراق في المائدة بيض انتاج تكاليف دالة لتقدير اقتصادي تحليل

 2152.واالقتصاد االدارة كلية ، كربالء
11 

( . العدد الخاص بالمؤتمر العلمي 52. مجلد )  2121تقييم مالي لتجربة زراعة محصول قصب السكر في محافظة ديالى . مجلة ديالى للعلوم الزراعية. 
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INVESTMENT RISK (MQDADIYA DISTRICT – A CASE STUDY).j.Indain Ecological Society,48(18).2021. 
13 
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والوحدات  عضوية الجمعيات و اللجان و الهيئات  ت 

 1 عضو نقابة المهندسين الزراعيين

 2 عضو نقابة االكاديمين الجامعيين

 3 عضو لجنة االمتحانية

 4 عضو لجنة التعليم االلكتروني والمدمج

 5 علوم المحاصيل الحقلية  لجنة مجلس قسمعضو 



 

 

  

 -مناقشة الرسائل واالطاريح :لجنة 

اثر التقانات الحديثة على اقتصاديات انتاج محصول القمح للمزارع العاملة ضمن برنامج تعزيز االمن الغذائي في العراق  -5
 عضوا - جستيررسالة ما –)حالة دراسية (  2121 – 2152للموسم الزراعي 

  عضواً  - رسالة ماجستير –تقييم قرار االستثمار في مشاريع الزراعة المائية في العراق  -2

في العراق )محافظة الموارد الزراعية  في كفاءة استخدامستيكية تحليل اقتصادي الثر الزراعة في البيوت البال -1
 عضواً  - رسالة ماجستير – بابل حالة دراسية (

 

 

 -: المقررات الدراسية

 

 

 

 6 عضو لجنة علمية  

 7 عضو لجنة حقوق االنسان

 7 رئيس لجنة البرنامج الحكومي في كلية الزراعة 

 7 رئيس وحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 1 شهادات و مهارات أخرى

 2 لكلية الزراعة جامعة ديالى  مؤتمر العلمي الثاني مشاركة فيشهادة 

جامعة ديالى لمساهمتي في نشر بحوث عبر مجالت تحت تصنيف سكوبس من رئاسة شهادة تقديرية  3 

 4  أقيمت في كلية الزراعة جامعة ديالى  شاركة في ندوة علميةشهادة م

 5 كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء  الدولي الحادي عشرمشاركة في مؤتمر العلمي شهادة 

شهادة تقديرية من مهرجان السنوي الثاني والوطني االول لقصب السكر    6 

شهادة تقديرية   كلية الزراعة جامعة ديالى  الدولي الثاني مؤتمر العلمي  من  7 

كلية الزراعة جامعة ديالى   الدولي الثاني مؤتمر العلمي  منوسام االبداع   8 

 الفصل الخريفي الفصل الربيعي

 المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية

 اقتصاد زراعي االولى عياقتصاد زرا االولى

 ادارة مزارع الرابعة ادارة مزارع الثانية

 اقتصاديات انتاج الثالثة  احصاء  الثانية
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