
 
 

 التحصيل االكاديمي: 
 

2012-2014  Master.  

 

  
 

 

   الخبرات العملية:
 

 2016-     حتى االن

:مبادئ مادة  مدرس

 -اقتصاد زراعي

 -اقتصاديات انتاج زراعي

 مبادئ ارشاد زراعي

 

 

 

 

   

 

 الورش والندوات

  المختلفة:

 الندوات:

أثر التمويل  - 2019

 المالي على المشاريع الزراعية.

 دورات تدريبية :

تأهيل طلبة الماجستير إلدارة التجارب الميدانية واكتساب الخبرة  - 2019

 األكاديمية.

 جدوى ادارة منشأة زراعية. - 2019

 محصول قصب السكر وأثره على تكاليف اإلنتاج على المدى القصير. - 2019

 اقتصاديات الزراعة في القطاع الزراعي.تطبيق  - 2020

 فوائد محصول قصب السكر في استخدام الغذاء والعلف. - 2019

 زراعة قصب السكر وأثره على تحسين التربة. - 2019

 استثمار رأس المال في مزارع قصب السكر. - 2019

 اعداد استمارة االستبانة وتحديد حجم العينة في البحوث التطبيقية – 2022

 

 

  لبحوث المؤتمرات العلمية:ا

 -. التمويل الحكومي للمشاريع الزراعية وأثره 2020بد احمد التميمي عباس ع

 -دراسة المبادرة الزراعية في محافظة ديالى / العراق. مجلة العلوم االجتماعية 

 

 بلدروز -ديالى  العنوان الرسمي:

 abbasahmed@uodiyala.edu.iqااليميل الرسمي: 
 

رابط كوكل 
سكولر:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fcitations%3

Fhl%3Dar%26user%3DnKkKqeAAAAAJ%26fbclid%3DIwAR0lpjkjVDWA8BJs3Oo

oZjpOFFsCAJbhB49gD3vqNisodf-

BHQ3Su8aLWgc&h=AT1lNsVofR7fwr85ogui6JfmAM1sLCQyS0UY11gYur8H-

luH6b0ynlhK9C78j76IB5KmsWvjQggpzz93yUqHzfGtO0AfMdSPp-

97hW_iz1NIR_Bnjj1NefTJFjDICQJHD02B9D7mCtzVfi8 

 اليوجد  رابط سكوبس:

  مدرس -م. عباس عبد احمد 

االقتصاد واالرشاد الزراعيالتخصص :   

 

mailto:abbasahmed@uodiyala.edu.iq
mailto:abbasahmed@uodiyala.edu.iq


 

 2020، يناير  2ج  12برلين ، العدد  -المركز العربي الديمقراطي بألمانيا 

 .245 - 218ص 

 

. تأثير العمليات الزراعية ومدخالت اإلنتاج 2020بد احمد التميمي عباس ع

. مجلة الهندسة الخضراء 2019ألراضي مزارع الشعير في محافظة ديالى لموسم 

(JGE المجلد )9، العدد  10. 

 

. تحليل اقتصادي للعوامل المؤثرة على إنتاج 2020التميمي ، عباس عبد أحمد .

. مجلة العلوم 2018برك الطينية في محافظة ديالى لموسم ال -المزارع السمكية 

 .9 - 1، ص  5، العدد  6، المجلد  2020البيولوجية والبحوث التطبيقية ، 

 

. التحليل االقتصادي للعوامل المؤثرة على انتاج 2019بد أحمد التميمي ، عباس ع

الخريفي محصول الخيار في البيوت البالستيكية في محافظة ديالى للموسم 

 .80 - 73(: 1) 11-( مجلة الفرات للعلوم الزراعية 2017-2018)

 

التحليل االقتصادي لدالة التكلفة واإلنتاج ألثر  2018بد أحمد ، التميمي ، عباس ع

استخدام الحزمة التكنولوجية للبرنامج الوطني لتنمية زراعة القمح في محافظة 

 .51-42(: 4) 01 -م الزراعية . مجلة الفرات للعلو2018-2017ديالى لموسم 

 

. 2020حمد ، عبود ، أسماء مناحي ، فالح ، شيماء طارق. عبد االتميمي ، عباس 

دراسة واقع انتاج العسل وتصنيف المعوقات التي تواجه محافظة ديالى لموسم 

العدد الخاص للمؤتمر العلمي الدولي الرابع  -. مجلة ديالى للعلوم الزراعية 2017

 .2020وز تم 15-16 -

 

التميمي ، عباس عبد أحمد ، محمود ، مهنا عبد هللا. تحديد الحجم األمثل لمزارع 

(. أرشيفات النبات 2019إنتاج األرز بمحافظة ديالى ، العراق )دراسة للموسم 

 .424-420ص. 2020،  1، الملحق  20المجلد. 

 

نتاج محصول . التحليل االقتصادي الهم معوقات ا2018التميمي عباس عبد أحمد 



 

 IOP. المؤتمر العلمي الدولي الثاني 2018البرتقال في ديالى / دراسة لموسم 

Conf. :السلسلة: مجلة الفيزياء . 

 -. استثمار المشروعات الزراعية الصغيرة2022التميمي، عباس عبد احمد. 

دراسة اقتصادية لمشروع تربية وتسمين العجول في محافظة ديالى للموسم 

 .2020االنتاجي 

 

  

 ال يوجد عضوية الجمعيات والهيئات:

 

 

 

 8الشهادات التقديرية :  – 11كتب الشكر عدد :  الشهادات التقديرية وكتب الشكر:
 

 .شكر وتقدير للمواضبة على العمل 2020:  كتاب شكر من سيادة وزير التعليم العالي 

 

 المهارات االخرى:
 

  : استخدام برنامجeviwes  للتحليل االحصائي االقتصادي 
 


