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 التحصيل العلمي

 0222-0222  -جامعة بغداد -تصاد زراعًبكلورٌوس ال 

 ً0252-0223 -جامعة بغداد -ماجستٌر التصاد زراع 

 0254-0252 -جامعة والٌة كولورادو -الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة -اعًدكتوراه التصاد زر 

 المهارات

  العمل على برامج التحلٌل االحصائً مثلSTATA  وSPSS. 

  العمل على بالة اوفس و مكوناتها مثلword, excel,   و power point. 

 الخبرات

 نتاج الحٌوانًالتصادٌا ت اال ،صاد الزراعًمحاضر فً جامعة واسط لتدرٌس عدة دروس مثل االلتالعمل لسنتٌن متتالٌتٌن ك 

 .SPSSو 

  المشارٌع الصغٌرة. إلنشاءالعمل كمدرب فً منضمة االفك الغٌر ربحٌة لتشجٌع الشباب 

 ن العمل سنتٌن كمهندس زراعً فً وزارة العلوم والتكنولوجٌا. الواجب كان هو عمل بحوث للتنبؤ بكمٌات االنتاج واالستهال

 لكافة السلع الغذائٌة.

  0254-0253العمل كمدرس مساعد فً جامعة والٌة كولورادو لمدة سنة. 

 اللغات

 )العربٌة )اللغة االم 

 )االنكلٌزٌة )ممتازة 

 البحوث المنشورة

 Three essays on wheat production efficiency in Iraq: comparison between MENA 

countries and internal comparison of districts PhD dissertation, Spring 2019 

 Evaluating the lending and payback policy of the agricultural cooperative Iraqi bank for 

the period 1998-2008 2012 

 3002مدخرات للمدة تمٌٌم اداء المصرف الزراعً العرالً التعاونً من خالل الكفاءة التحصٌلٌة للمروض واستمطاب ال-

 Msc. Thesis 2010  م3002
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  02302010-3002لٌاس أداء المصرف الزراعً العرالً من خالل الكفاءة التحصٌلٌة للمروض الزراعٌة للمدة    

 قيد النشر

 HOW EFFICIENT ARE EGYPTIAN MAIZE PRODUCERS? A STUDY OF MAIZE PRODUCTION IN EGYPT 

USING STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS APPROACH 

 Is it worth investing in under grad education? A study measuring investment payback in some 

Iraqi universities 

 المناصب

 ًٌة االدارة وااللتصادفً كل مسؤول وحدة االستالل االلكترون. 

 ٌة االدارة وااللتصاد.مدٌر تحرٌر مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة واالدارٌة فً كل 

  ٌة االدارة وااللتصادفً كلعضو فً لجنة فحص المجالت العالمٌة والمحلٌة. 

  ًٌة االدارة وااللتصادفً كلمسؤول وحدة التعلٌم االلكترون. 

  ًلسم ادارة االعمال. ٌة االدارة وااللتصادفً كلتدرٌس 
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