
 

 فرع االقتصاد الزراعي 

 اسم المشرف  عنوان بحث التخرج االسم الثالثي ت

تحليل اقتصادي لمحددات النمو الزراعي في العراق   هاني هاتم نوري 1

 ( ٢٠1٨_1٩٩٠للمده)

 أ.م. يسرى طارق بكر

التحليل االقتصادي ألثر التكنولوجيا الزراعية في الزراعة العراقية  عبد هايس عبد ٢

 ( ٢٠1٦_1٩٩٠للمده )

 م.م. مزهر عبدهللا احمد

 د.ثامر زيدان مخلف ( ٢٠1٨_٢٠٠٤الطلب الفردي على فروج اللحم)  محمد بهجت عبدهللا 3

تحليل االستثمار في المكائن والمعدات الزراعية المستعملة في   احمد صالح خلف  ٤

 ( ٢٠1٦_ 1٩٩٠االنتاج النباتي في العراق للمدى )

 بد م.م.هاشم عطاهللا ع

قياس اثر بعض المتغيرات االقتصادية في معدل البطالة في   اسماء جمال مرعي 5

 ( ٢٠1٨_٢٠٠3العراق)

 د.عمر عادل جاسم 

 أ.د.جدوع شهاب احمد واقع وافاق انتاج لحم الدجاج وبيض المائدة في العراق  االء جمال مرعي ٦

تحليل اقتصادي وقياسي لتقدير التوليفات المثلى من العمل ورأس  زكريا يحى خضير 7

المال المستخدمة عند مستويات االنتاج المختلفة لمحصول الطماطة 

 المغطاة ناحية يثرب

 أ.د.حسن ثامر زنزل

تحليل اقتصادي وقياسي الستيرادات محصول القمح في العراق  بهاء كامل عواد ٨

 ( ٢٠1٨_1٩٩5للمده)

 د.نصيف جاسم محمدم.

قياس اثر بعض المتغيرات االقتصادية في معدل البطالة في العراق  يوسف رافع قاسم ٩

 ( ٢٠1٨_٢٠٠3للمده)

 م.محمد كامل عبدهللا

 فرع االرشاد الزراعي 

 اسم المشرف  عنوان بحث التخرج االسم الثالثي ت

الموظفين العاملين في محددات العمل اإلرشادي من وجهة نظر  تدى سعد كاظم 1

 مديرية زراعة صالح الدين/ تكريت

 هم.م. مها سعيد شد

المستوى المعرفي لزراع بساتين النخيل في مكافحة آفات النخيل  محمد مصطفى هاني ٢

 وعالقتها ببعض العوامل في محافظة صالح الدين /قضاء العلم 

 م. محمد عمر شريف

 هيثم احمد خليل  3

 رعد سامي عطيه 

 م. حسيب محمود أمين منظومات الري بالرش المحورية في قضاء العلم 

مستوى التمكين االجتماعي للمرأة في المشاركة بعمليات التنمية  اسماء سامي صالح ٤

 الريفية في قرية السعدون/ ناحية االسحاقي

 م. احمد صكر عبدهللا

النساء الريفيات نحو استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في   إتجاه زيد محمد عبد هللا 5

 قرية سديرة / قضاء الشرقاط وعالقته ببعض المتغيرات

 أ.محمود حديس جاسم

بزراعه  المتعلقة العلميةالتوصيات  الحنطةمستوى الزراع  خلف  صكر رمضان ٦

 المحصول في قريه مكحول قضاء بيجي

 أ.د. سحاب عايد يوسف

وخدمه  ةفي مجال زراع  العلميةبالتوصيات  الحنطةمعرفه زراع  احمد مظهر مربد 7

 المحصول 

 م.م. رأفت رياض عبدالوهاب 

بصيانة مرشات الري المحوري  الحنطةالمستوى المعرفي لزراع  مشرف راغب صعب ٨

 الحجاج محافظه صالح الدين وعالقته ببعض العوامل في ناحيه

 م. محمد عمر شريف

التي تواجه الباحثين في المحطات   الزراعيةمعوقات نقل التقنيات  خضير خضير نوري ٩

 في محافظة صالح الدين  ةالبحوث الزراعي لدائرة التابعة البحثية

 م.م. رأفت رياض عبدالوهاب 

في اداره عمليه نشر التقنيات  المعرفيةالحاجات اإلرشادية  محمد عبد السالم حميد 1٠

الزراعي في مديريه زراعه صالح   باإلرشادللعاملين  الزراعية

 الدين 

 م. احمد صكر عبدهللا

 م.م.رأفت رياض عبدالوهاب  محصول الطماطه في قريه الزاليه سيف الدين عامر عبود  11

 أ.ماجد خليل علي  االغنام في قضاء الشرقاط تربيه  احمد جمعة إبراهيم 1٢

بحشره المن  المتعلقة العلميةبالتوصيات  الحنطةمعرفه زراع  خيرهللا ياسين دخيل 13

 ومكافحتها في قريتي عين حياوي وسيحه عثمان في قضاء الشرقاط 

 م.م. مها سعيد شده


