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 الشهادات الحاصل عليها والسنة

 2774 سنة   بكالوريوس زراعة قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة بغداد -

 1122اقتصاد زراعي / تخطيط زراعي كلية الزراعة جامعة بغداد سنة اجستير م -

  بالعربي عنوان رسالة الماجستير

محافظة المثنى أنموذج 1117-2797تقدير الفجوة الغذائية لمحصول القمح وأهم العوامل المؤثرة في إنتاجه في العراق للمدة )
 تطبيقي(

 باالنكليزي: عنوان رسالة الماجستير

 FOOD GAB ESTIMATION OF WHEAT CROP AND THE MOST EFFECTIVE FACTORS IN WHEAT PRODUCTION IN 

IRAQ FOR THE PERIOD (1979-2009) "MUTHANA PROVINCE AS A CASE STUDY" 

 1125دكتوراه اقتصاد زراعي / اقتصاديات اإلنتاج الزراعي كلية الزراعة جامعة بغداد سنة  -

 بالعربي : األطروحةوان عن

جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية للمدة  –نموذجي بوكس االتنبؤ بالفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الرئيسية في العراق باستخدام ) 

1121-1111 ) 

 عنوان األطروحة باالنكليزي:

"Predict food gap of Wheat and Rice  crops in Iraq By using two Model Box – Jenkins and artificial 

neural networks for the period 2014-2022" 

 



 المكلف بها اإلداريةالمهام 

 1121-1122الداخلية  األقساممعاون مدير  -2

 1121مجلس كلية الزراعة  أمين -1

 1124 -1125رئيس قسم التربة والموارد المائية للعام الدراسي  -3

 ولحد اآلن 1124/ 2/21معاون عميد كلية الزراعة للشؤون اإلدارية والمالية  -4

 2/21/1124رئيس قسم وقاية النبات باإلضافة إلى مهام العمل كمعاون إداري  -5

 ا داخل الجامعةاللجان المكلف به

 عضوية اللجنة االمتحانية الفرعية في قسم التربة والموارد المائية -2

 متحانية الفرعية في قسم التربة والموارد المائيةاالرئيس اللجنة  -1

 رئيس اللجنة العلمية في قسم التربة والموارد المائية -3

 التربوي في قسم التربة والموارد المائية اإلشرافرئيس لجنة  -4

 رئيس لجنة اعتراضات الطلبة في الكلية -5

 رئيس اللجنة العلمية في قسم وقاية النبات -4

 لجنة االمتحانية المركزية في كلية الزراعةرئيس ال -9

 رئيس لجنة انضباط الطلبة  -0

  1111 – 1129المكلفة بوضع إستراتيجية  محافظة المثنى للسنوات  في الجامعة عضو لجنة الخبراء -7

 كلية الزراعة عضو اللجنة الزراعية العليا في محافظة المثنى كممثل عن جامعة المثنى -21

 العمل التطوعي في الجامعة.عضو لجنة  -22

 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر

 منشور .......(9000-9002تقدير دالة إنتاج محصول القمح في قضاء السلمان/محافظة المثنى للموسم) -2

للمدة   ANNالشبكات العصبية االصطناعية  طريقةفي العراق باستخدام  التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز) -9

 (  ............. منشور 1111-  1124

( 1111-1124للمدة  ARIMAبوكس جنكنز  طريقةفي العراق باستخدام  التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز) -3
 منشور

 الطويل واقتصاديات الحجم إلنتاج محصول القمح في محافظة المثنى للموسم الزراعي دراسة لتقدير دالة التكاليف في االجل )-4

 ( .............مقبول للنشر 2014- 2015   

 قيد النشر.(و داب على نمو وحاصل صنفين من القمح وتحليل الكفاءة االقتصادية NPKتأثير إضافة ثالثة مستويات من سماد ) -5



 بتدريسهاالمواد الدراسية المكلف 

 مبادئ اإلحصاء -0

 التصحر  قسم مكافحة األولىلطلبة المرحلة الثانية قسم التربة والموارد المائية وقسم وقاية النبات وطلبة المرحلة  

 االقتصاد الزراعي -1

 لطلبة المرحلة األولى قسم التربة والموارد المائية وطلبة المرحلة الثانية قسم اإلنتاج الحيواني

 الحيواني اإلنتاجاقتصاديات  -3

 الحيواني اإلنتاجلطلبة المرحلة الثالثة قسم 

 اقتصاديات الموارد الطبيعية -4

 لطلبة المرحلة الثالثة قسم التربة والموارد المائية

 إدارة مزارع -5

 لطلبة المرحلة الثانية قسم المحاصيل الحقلية

 الزراعي اإلرشاد -4

 التربة والموارد المائيةلطلبة المرحلة الثانية قسم 

 

 الندوات والورش

ندوة علمية لدراسة تأثير منع االستيراد لبعض الفواكه والخضر على المنتج والمستهلك المحلي في قسم االقتصاد الزراعي كلية  -1

 (.  بصفة مشارك1122الزراعة جامعة بغداد.)

 بصفة مشارك 1125التصحر كلية الزراعة جامعة بغداد ورشة علمية لبحث واقع التصحر في العراق في قسم مكافحة  -1

 1125ندوة حوارية للتاثيرات البيئية على نهر الفرات كلية الزراعة جامعة المثنى  -3

 ممثل عن كلية الزراعةبناية محافظة المثنى   1124ورشة عمل لتنشيط القطاع الخاص في محافظة المثنى  -4

بالتعاون مع نقابة  ية الصغيرة لخريجي كلية الزراعة في كلية الزراعة جامعة المثنىورشة عمل خاصة بالمشاريع الزراع -5

 (  بصفة محاضر المثنىالمهندسين الزراعيين في 

 رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية ) التطبيقات الحيوية( كلية الزراعة / جامعة المثنى. -4

 


