
 للتدريسيين باللغتين العربية واالنكليزية اتيةذلالسيرة ا

 معلومات عامة باللغة االنكليزية اوال: معلومات عامة باللغة العربية
 

 االستاذ الدكتور فايق جزاع ياسين سعيد الفهداوي: االسم واللقب

  :1/7/1955تاريخ الوالدة

  Professor استاذ : المرتبة العلمية

رئيس قسم االقتصاد الزراعي / كلية الزراعة / جامعة  :  العمل الحالي

 االنبار

 عراقية: الجنسية

 عربية:  القومية

 مسلم:  الديانة

 +B:  صنف الدم

 : االقتصاد الزراعي االختصاص العام

 : سياسة زراعية االختصاص الدقيق

  Dr.fiaq@yahoo.com:  البريد االلكتروني

  : 07905574900الجوال

 

Family Name : Al-Yaseen 

First Name : Faiq 

Middle Name : Jazaa 

Date of Birth: 1
st 

of July 1955 

Place of Birth: Anbar-Iraq 

Nationality: Iraqi 

Functional  Address: College of Agriculture-

University of Anbar –Ministry of Higher 

Education and Scientific –Iraq 

Telephone (House):07905574900 

E-mail : dr.fiaq@yahoo.com 

Marital status: Married 

Number of Family: seven 

 

 الشهادات
التحصيل 

 العلمي

سنة 

 التخرج

 االختصاص الجامعة والبلد

العام 

 والدقيق 

 دكتوراه

 

2005 

 الزراعة/جامعة بغداد/العراقكلية 

 االقتصاد الزراعي/ سياسة زراعية

 ماجستير

1987 

 كلية الزراعة/جامعة بغداد/العراق

 االقتصاد الزراعي

 بكالوريوس

1979 

 الجامعة المستنصرية/العراق

 التعاونيات الزراعية

 

Main Subject Year Degree College and 

Uniersity 

Agricultural policy 

2005 

Ph.D 

Baghdad University  

Agricultural Economic 

1987 

Msc 

Baghdad University 

Agricultural cooperatives 

1979 

Bsc 

Mustansiria University 

 
 

 المناصب التي شغلها
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 .1998-1993تدريسي في كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة للفترة من 

 .2008-1999واالقتصاد/جامعة االنبار للفترة من  تدريسي في كلية االدارة

 .2008-2006معاون عميد كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار للفترة من 

 .ولحد اآلن2008تدريسي في كلية الزراعة/جامعة االنبار للفترة من 

 . 2015 - 2012رئيس قسم االقتصاد الزراعي/جامعة االنبار/ كلية الزراعة للفترة من 

 . 2015 – 2011ضو هيئة تحرير مجلة جامعة االنبار للعلوم الزراعية للفترة من ع

 .سنة 15عضو ورئيس اللجنة االمتحانية في كلية االدارة واالقتصاد وكلية الزراعة لفترة تزيد عن 

 .وال يزال 2017رئيس قسم االقتصاد الزراعي/جامعة االنبار/ كلية الزراعة  للفترة من 

 وثثانيا : البح

 السنة المجلة عنوان البحث

تحليل اقتصادي الهم العوامل المؤثرة في عرض محصول الشلب 
 في العراق 

 وقائع المؤتمر االول لكلية الزراعة /االنبار
1997 

 2003 مجلة االنبار للعلوم الزراعية  مشكلة االمن الغذائي العربي في ظل ظروف الحصار االقتصادي 

البرمجة الخطية في تخطيط إنتاج احد معامل  استخدام اسلوب
 المنشأة العامة لمنتوجات األلبان 

 مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية 
2008 

اختبارات المساواة بين األنماط االستهالكية للسلع الغذائية في 
 القطر العراقي 

 واالقتصادية  مجلة العلوم اإلنسانية 
2004 

المرونات االنفاقية للطلب على المواد الغذائية في البيئتين تقدير 
 الحضرية والريفية في القطر العراقي

 مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية
2008 

2003قياس تفاوت توزيع الدخل العائلي في العراقي لما بعد عام   2010 مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واإلدارية  

دراسة تحليلية ألهم مؤشرات التنمية المستدامة في البلدان العربية 
 والمتقدمة

 مجلة كلية االدارة واالقتصاد / بابل 
2009 

   التنبؤ االقتصادي بالمساحات المزروعة بمحصول الحنطة في
 العراق للمدة 2008-2015

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية
2011 



 2013 مجلة االنبار للعلوم الزراعية   2012في محافظة االنبار لعام  العجولالكفاءة االقتصادية إلنتاج 

تحليل اقتصادي ألهم العوامل المؤثرة على استجابة عرض 
المساحة المزروعة بمحصول الحنطة في العراق مع اشارة خاصة 

  2013-1990بمحافظة االنبار للمدة 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية
2016 

تحليل مالي واقتصادي لحقول انتاج الحمالن في محافظة االنبار 
  2012لعام 

  الجامعة العراقية مجلة الدنانير/ 
2017 

قتصادي للطلب على لحوم الدواجن في العراق للمدة االالتحليل 
1995-2015  

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية
2017 

 

 

االوليةفي الدراسات  ----- ثالثا : المحاضرات    



 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

االقتصاد العام مبادئ 2011الخريفي    اول قتصاد زراعي 

االقتصاد الزراعي مبادئ 2011الربيعي    اول قتصاد زراعي 

2017-2011 الخريفي والربيعي النظرية االقتصادية الكلية  

 

 ثالث اقنصاد زراعي 

2011الخريفي والربيعي  اللغة االنكليزية  اول اقتصاد زراعي 

2010الربيعي  اقتصاديات موارد طبيعية  ثالث تربة 

2006السنوي  االقتصاد الجزئي  ثاني اقتصاد 

2007السنوي الحسابات القومية   ثاني اقتصاد   

2012الربيعي والخريفي  تقويم مشاريع  رابع اقتصاد زراعي 

2016-2015لخريفي ا تجارة خارجية  رابع اقتصاد زراعي 

 = = سياسة زراعية

 = = اقتصاديات موارد طبيعية

2017-2012الربيعي  تحليل اسعار زراعية  = 

 

في الدراسات العليا-----المحاضرات  
 التخصص الفصل/ السنة اسم المادة

2010الخريفي  تقييم مشاريع اقتصادية  االقتصاد 



 
 

2010الربيعي   

2007الربيعي  االقتصاد الزراعي  االقتصاد 

2017-2013الربيعي  االقتصاد الكلي/متقدم  االقتصاد الزراعي 
 


