االسم الرباعي واللقب  :حيدر حميد بالو جاسم الكعبي
مكان وتاريخ الوالدة  :املثىن  /السماوة 2791 / 4 / 5 /
احلالة الزوجية  :متزوج
الشهادة  :دكتوراه
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
اللقب الوظيفي  :أستاذ مشارك
الدرجة الوظيفية  :الدرجة الثانية املرحلة اخلامسة 5/ 1
تاريخ التعيني 1115/21/2 :
رقم اهلاتف 19014140551 :
الربيد االلكتروين : dr.hayderaikaabi@gmail.com hayderhamed@mu.edu.iq :
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 بكالوريوس زراعة قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة بغداد سنة 4991 ماجستير اقتصاد زراعي  /تخطيط زراعي كلية الزراعة جامعة بغداد سنة 1144عنوان رسالة الماجستير بالعربي (تقدير الفجوة الغذائية لمحصول القمح وأهم العوامل المؤثرة في إنتاجه في العراق للمدة
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عنوان رسالة الماجستير باالنكليزي:
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"IN IRAQ FOR THE PERIOD (1979-2009) "MUTHANA PROVINCE AS A CASE STUDY

 دكتوراه اقتصاد زراعي  /اقتصاديات اإلنتاج الزراعي كلية الزراعة جامعة بغداد سنة 1142عنوان األطروحة بالعربي  (:التنبؤ بالفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الرئيسية في العراق باستخدام انموذجي بوكس – جنكنز والشبكات
العصبية االصطناعية للمدة ) 1111-1141

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

المهام اإلدارية المكلف بها
 -4معاون مدير األقسام الداخلية 1141-1144
 -1أمين مجلس كلية الزراعة 1141
 -3رئيس قسم التربة والموارد المائية للعام الدراسي 1142 -1142
 -1معاون عميد كلية الزراعة للشؤون اإلدارية والمالية  1142 /41/4ولحد اآلن
 -2رئيس قسم وقاية النبات باإلضافة إلى مهام العمل كمعاون إداري .1142/41/4
 -2عميد كلية الزراعة ( وكالة ) في .1149/41/41

اللجان المكلف بها داخل الجامعة
 -4عضوية اللجنة االمتحانية الفرعية في قسم التربة والموارد المائية
 -1رئيس اللجنة االمتحانية الفرعية في قسم التربة والموارد المائية
 -3رئيس اللجنة العلمية في قسم التربة والموارد المائية
 -1رئيس لجنة اإلشراف التربوي في قسم التربة والموارد المائية
 -2رئيس لجنة اعتراضات الطلبة في الكلية
 -2رئيس اللجنة العلمية في قسم وقاية النبات
 -9رئيس اللجنة االمتحانية المركزية في كلية الزراعة
 -8رئيس لجنة انضباط الطلبة.
 -9عضو لجنة الخبراء في الجامعة المكلفة بوضع إستراتيجية محافظة المثنى للسنوات 1111 – 1149
 -41عضو اللجنة الزراعية العليا في محافظة المثنى كممثل عن جامعة المثنى كلية الزراعة
 -44عضو لجنة العمل التطوعي في الجامعة.
 -41رئيس لجنة مشروع المليون شجرة في كلية الزراعة  /جامعة المثنى.
 -43رئيس لجنة اإلسكان الجامعي  /جامعة المثنى.
 -41عضو لجنة عمداء كليات الزراعة في الجامعات العراقية.
 -42عضو مجلس جامعة المثنى.

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر
 -4تقدير دالة إنتاج محصول القمح في قضاء السلمان/محافظة المثنى للموسم( .......)9000-9002منشور()1122
( -9التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز في العراق باستخدام طريقة الشبكات العصبية االصطناعية  ANNللمدة
 ............. ) 1111- 1141منشور()1142
( -3التنبؤ بالفجوة الغذائية لمحصولي القمح والرز في العراق باستخدام طريقة بوكس جنكنز  ARIMAللمدة )1111-1141
منشور ()1142
 (-1دراسة لتقدير دالة التكاليف في االجل الطويل واقتصاديات الحجم إلنتاج محصول القمح في محافظة المثنى للموسم
الزراعي

............. )2015 -2014منشور ()9002
( -5تأثير إضافة ثالثة مستويات من سماد  NPKو داب على نمو وحاصل صنفين من القمح وتحليل الكفاءة
االقتصادية).منشور.

 -6دراسة الجدوى االقتصادية لتصويم األفراخ أليام مختلفة بعمر مبكر وتأثيره في الصفات اإلنتاجية واالقتصادية لفروج
اللحم .مقبول للنشر ضمن مستوعبة سكوبس.

 -2تأثير تخفيف العلف بمسحوق نوى التمر بأعمار مختلفة في بعض الصفات اﻹنتاجية واالقتصادية لفروج اللحم في
محافظة المثنى للموسم  . 8102منشور في مستوعبة ثومسن رويتر)9002( .

Economic Evaluation of One of the Broiler Breeder Farms in the Province of Qadisiyah / -8
)Sunniah Area (Case Study for the 2016 Agricultural Season
منشور في مجلة ضمن مستوعبة سكوبس ()9008
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المواد الدراسية المكلف بتدريسها
 -0مبادئ اإلحصاء
لطلبة المرحلة الثانية قسم التربة والموارد المائية وقسم وقاية النبات وطلبة المرحلة األولى قسم مكافحة التصحر
 -1االقتصاد الزراعي
لطلبة المرحلة األولى قسم التربة والموارد المائية وطلبة المرحلة الثانية قسم اإلنتاج الحيواني
 -3اقتصاديات اإلنتاج الحيواني
لطلبة المرحلة الثالثة قسم اإلنتاج الحيواني
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لطلبة المرحلة الثالثة قسم التربة والموارد المائية
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لطلبة المرحلة الثانية قسم المحاصيل الحقلية
 -2اإلرشاد الزراعي
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كلية الزراعة جامعة بغداد .)1144(.بصفة مشارك
 -1ورشة علمية لبحث واقع التصحر في العراق في قسم مكافحة التصحر كلية الزراعة جامعة بغداد  1142بصفة مشارك
 -3ندوة حوارية للتاثيرات البيئية على نهر الفرات كلية الزراعة جامعة المثنى 1142
 -1ورشة عمل لتنشيط القطاع الخاص في محافظة المثنى  1142بناية محافظة المثنى ممثل عن كلية الزراعة
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المهندسين الزراعيين في المثنى ) بصفة محاضر
 -2رئيس اللجنة التحضيرية للندوة العلمية ( التطبيقات الحيوية) كلية الزراعة  /جامعة المثنى.
 -9رئيس اللجنة التحضيرية ومحاضر في ورشة العمل الموسومة ( األمن الغذائي في محافظة المثنى) المشتركة بين مجلس
المحافظة وكلية الزراعة.
 -8دورة تدريبية في (طرق اإلدارة الحديثة ) في جمهورية روسيا االتحادية /جامعة تامبوف 1148
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