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Born in Baghdad 1969 
Faculty of Agriculture, Anbar University, Department of 
Agricultural Economics 
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كلية الزراعة   –بكالوريوس ارشاد زراعي جامعة بغداد  -1 :الشهادات

1991 – 1992 

 2002كلية الزراعة  –ماجستير ارشاد زراعي جامعة بغداد  -2

كلية  –القاهرة جامعة  –االدارة االرشادية  –دكتوراه ارشاد زراعي  -3

 2011جمهورية مصر العربية  –الزراعة 

B.Sc. Agricultural Extension, Baghdad :  Certificates
University, Faculty of Agriculture 1991-1992 
Master of Agricultural Extension, University of Baghdad - 
Faculty of Agriculture 2002 
PhD in Agricultural Extension - Extension Management - 
Cairo University - Faculty of Agriculture - Egypt 2011 

 

 المناصب التي شغلها :  
 -2001جامعة االنبار  –مدير قسم الحسابات كلية الزراعة  -1

2005 

 – 2005مير قسم النقل واالليات رئاسة جامعة االنبار  -2

2007 

جامعة  –كلية الزراعة مقرر قسم االقتصاد الزراعي في  -3

 2015 -2012االنبار 

جامعة االنبار  –رئيس قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة  -4

2015 – 2017 

 

 
Positions held: 
1- Director of Accounting Department, Faculty of 
Agriculture, Anbar University, 2001-2005 
2 - Mir Department of Transport and Machinery Presidency 
of Anbar University 2005 - 2007 
3 - Decision of the Department of Agricultural Economics 
in the Faculty of Agriculture - Anbar University 2012-2015 
4- Head of Department of Agricultural Economics, Faculty 
of Agriculture, Anbar University 2015-2017 

 

 البحوث: 

 االرشاد الزراعي بين النظرية والتطبيق -1

دافعية المرشدين والباحثين الزراعيين نحو العمل  االرشادي  -2

 المشترك

مستوى تبني زراع الذرة الصفراء للتوصيات العلمية  -3

 المتعلقى بزراعة المحصول

التباين في مستوى التطبيق بين الزراع المتعاقدين وغير  -4

البرنامج الوطني  لتطوير زراعة القطن في  المتعاقدين مع

 العراق

 دور المراة الريفية في محافظة االنبار في التنمية الزراعية -5

 واقع االلتزام الوظيفي للمرشدين الزراعيين في العراق -6

مستوى تطبيق زراع الحنطة مستخدمي منظومة الري بالرش  -7

 المحوري للتوصيات العلمية المتعلقة بزراعة المحصول

 جاهات طلبة كلية الزراعة نحو العمل االرشاديات -8

المناخ التنظيمي السائد في الهيئة العامة لالرشاد الزراعي  -9

 وعالقتة بااللتزام الوظيفي للمرشدين الزراعيين

المستوى المعرفي الصحاب البساتين في قضاء هيت باالفات  -10

 الزراعية التي تصيب النخيل

بار نحو استخدام اتجاهات زراع الحنطة في محافظة االن -11

 منظومة الري بالرش

مدى مالئمة الهيكل التنظيمي لالرشاد الزراعي لتلبية  -21

 متطلبات العمل االرشادي

Research 
1- Agricultural extension between theory and practice 
2. Advocacy of agricultural extension workers and 
researchers towards joint extension work 
3. The level of adoption of maize farming for scientific 
recommendations related to crop cultivation 
4- The variation in the level of application between the 
contracted and non-contracted farmers with the national 
cotton development program in Iraq 
5 - The role of rural women in Anbar province in 
agricultural development 
6 - the reality of the functional commitment of agricultural 
extension workers in Iraq 
7 - The level of application of wheat farmers users of the 
sprinkler system of axial scientific recommendations 
related to crop cultivation 
8 - Attitudes of the students of the Faculty of Agriculture 
towards the extension work 
9. The organizational climate prevailing in the General 
Authority for Agricultural Extension and its relation to the 
functional commitment of agricultural extension workers 
 
10 - the level of knowledge of owners of orchards in the 
district of Hit Balafat agricultural palm 
11 - Trends of wheat growing in Anbar province towards 
the use of sprinkler irrigation system 
12. The adequacy of the organizational structure of 
agricultural extension to meet the requirements of the 
extension work 

االرشاد الزراعي . تنمية المجتمع الريفي . اللغة المحاضرات:  
االنكليزية )دراسات عليا واولية (. الحاسبات )عليا واولية(. التعاون 

 الزراعي . تمويل وتسليف زراعي . مباديء االقتصاد الزراعي
 
 
 
 
 
 
 

 

Agricultural Extension. Rural community Lectures: 
development. English Language (Postgraduate and 

Primary Studies). Computers (top and primary). 
Agricultural cooperation. Agricultural finance and credit. 

Principles of Agricultural Economics 



  :المشاركة في الندوات والمؤتمرات

الزراعية وافاق النهوض بها في ضل  التكنلوجيامؤتمر -1

 2008التغيرات االقليمية . جمهورية مصر العربية . 

التنمية الزراعية المستدامة )الواقع والطموح( مؤتمر -2

 2009جمهورية مصر العربية 

االرشاد الزراعي  وادواره في التنمية الزراعية . مؤتمر -3

 2009االردن 

اعية في العالم واقع عمل الموسسات االرشادية الزرمؤتمر -4

 2006العربي . سوريا 

دور االرشاد الزراعي في تحقيق االمن الغذائي. مؤتمر -5

 2010جمهورية مصرالعربية 

دور التقنيات الزراعية الحديثة في تحقيق التنمية مؤتمر -6

 2016الزراعية المستدامة  جامعة االنبار 

 2013 جامعة االنبار المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة -7

 
 

Participation in seminars and conferences:  
1. Agricultural technology and the prospects for its 
advancement in the light of regional changes. The 
Egyptian Arabic Republic . 2008 
2. Sustainable Agricultural Development (Reality and 
Ambition), Egypt, 2009 
3- Agricultural extension and its roles in agricultural 
development. Jordan 
4 - The reality of the work of agricultural extension 
institutions in the Arab world. Syria 
5 - The role of agricultural extension in achieving food 
security. Republic of Egypt 
6 - The role of modern agricultural techniques in achieving 
sustainable agricultural development Anbar University 
2016 
 7- The Third Scientific Conference of the Faculty of 
Agriculture 2013 

 
 

 

 عضوية النقابات: 
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين

 عضو الجمعية العلمية لالرشاد والتنمية الزراعية /مصر

 

Membership of trade unions: 
Member of the Syndicate of Agricultural Engineers 
Member of the Scientific Association for Extension and 
Agricultural Development / Egypt 

 اللجان واالشراف على الدراسات العليا:
 (4االشراف على طلبة الماجستير )

 (7لجان مناقشة طلبة الماجستير)

 

Committees and Supervision of Graduate Studies: 
Supervision of Master's Students (4) 
Discussion Committees for Master Students (7) 

 


