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 c.v)مختصر الســـــيرة الذاتية )

 
 د. محمد سعد عبد القادر محمود الحربي   االسم الكامل : .1

 العراق -بغداد 52/9/2925 تاريخ الوالدة : .2

 .م(6522) شهيدأخر متزوج  ولدي أبن وبنت و  الحالة االجتماعية: .3
  متفرغ للبحث العلمي في و خبير اقتصادي : العنوان الوظيفي.3

 هيوستن(. والية تكساس )مدينة-مقيم في أمريكا ،الوقت الحاضر                   

  التحصيل العلمي :.4
 بولندا.  –. جامعة وارشو  الزراعية م2992تقويم مشاريع زراعية  –دكتوراه اقتصاد زراعي       

 ) االستثمار الزراعي وكفاءته في العراق( أطروحة الدكتوراه عنوان                
 كلية الزراعة.  –. جامعة بغداد م2992إدارة مزارع  –ماجستير اقتصاد زراعي 

 ) التخصيص األمثل للموارد المزرعية باستخدام أسلوب البرمجة الخطية(عنوان رسالة الماجستير            
 م.2996، عام ) تعاونيات زراعية( بكالوريوس اقتصاد زراعي

  مجاالت: دراسااااااااااات الجدوا الفنية واالقتصااااااااااادية للمشاااااااااااريعخبرة فنية وعلمية في  الخبرات العملية:  .5
، الساياساات الزراعية، األمن الغئا،ي، الخصاصاة، منامة التجارة العالمية، االساتثمار الزراعي، الزراعية

  (.األعالف غير التقليديةاإلبل ، و النخيل والتمور، المراعي الطبيعية،  ) واقتصاديات
   : الخدمة الوظيفية.6

شغلت العديد من المواقع وقد  م.5229ولغاية  29/25/2991موظف في وزارة الزراعة العراقية منئ أ.  
وكان أخرها مدير قساااااااااام الدراسااااااااااات في دا،رة التخطي  ومن ضاااااااااامنها مدير عام بالوكالة، اإلدارية 

 م.5229 -5225للفترة  العراقيةوالمتابعة في وزارة الزراعة 
مدير قسااام الدراساااات االقتصاااادية ودراساااات الجدوا في المركز العربي لدراساااات المناط  الجافة  ب. 

 .م5221-5222واألراضي القاحلة "أكساد" في دمش  للفترة 
  الدورات والندوات والمحاضرات والمقاالت العلمية :-7

 ( ندوات علمية خارج العراق.  6 ) و( دورات علمية داخل وخارج العراق.  9 المشاركة في )  .أ
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جامعة  -)كلية الزراعة .مختلفةولدا جهات علمية ية مجاالت االقتصاااااااااادالإلقاء محاضااااااااارات في  .ب
أبو غرياا ،  -جاامعاة البكر، المركز الزراعي اإلرشااااااااااااااادي في بغاداد -بغاداد، كلياة الادفااع الوطني
 ي دمش (.المركز العربي "أكساد" ف

مجلة الزراعة والمياه في الوطن وفي نشاااااار عدة مقاالت علمية في مجلة الزراعة العراقية اإلرشااااااادية.  .ت
 الصادرة عن المركز العربي "أكساد". العربي

عضو هيئة تحرير المجلة العربية للبيئات الجافة. ومجلة الزراعة والمياه في الوطن العربي الصادرتان  .ث
 م.5221-5222سات المناط  الجافة واالارضي القاحلة )اكساد(، للفترة عن المركز العربي لدرا

 
  :والدراساتالبحوث -8
  تم إلقاءها ونشرها. ،اعلمي ثا( بح52إنجاز )  -
قدمت إلى المنامة العربية للتنمية الزراعية بناء على طلبها وبتكليف دراسة وتقرير و ورقة قطرية  (56) -

  (.2دراسة جدوا ) (،21تقرير قطري )  (،1ورقة قطرية ) (،9دراسة قطرية ) :من وزارة الزراعة
إلى جهات مختلفة بناء على طلبها وبموج  تكليف رسمي:  ( دراسة أخرا قدمت12باالضافة إلى ) -

دراسات مقدمة إلى منامة (، 22) دراسات مقدمة إلى وزارة الزراعة(، 52) دراسة جدوا فنية واقتصادية
 (.1) دراسات مقدمة إلى جهات أخرا (، 6) والزراعة الدوليةاألغئية 

لدواجن لوخاصة  إضافة الى العديد من دراسات الجدوا الفنية واالقتصادية لمشاريع زراعية متنوعة  -
 في العراق. لصالح المستثمرين في القطاع الخاص وإنتاج الفطر الطازج )المشروم(

في موريتانيا، و دراسة جدوا فنية  متكاملة دراسات جدوا اقتصادية النشاء مشاريع دواجن ثالثة  -
ا على طل  ، بناءفي موريتانيا واقتصادية إلنشاء مزرعة لتسمين العجول ودراسة أخرا لتسمين األغنام

 م.5252أحدا الشركات العربية لالستثمار، أنجزت جميعها في عام 
 
  :رةو منشلا الدراسات الكتب و -9 

: دمش  -في سورية د"اركز العربي"أكسمصدرت عن المنشورة مشتركة )دراسات( كت   (1) عدد -
ن " وانية بعناوالث ،م5221م ارية" عو س في اإلبلربي مل ماعيةدية اجتان "دراسة اقتصوالى بعنألو ا

م 5221م اعف" الج والتصنيع الزراعي كأعانتإلت اادة من مخلفاستفلال تحليليةدية ادراسة اقتص
، والرابعة م5222 ما" عايرهو البلدان العربية وسبل تط للمراعي فيلي اقع الحوان "دراسة الوالثة بعناوالث

 م.5255بعنوان الجدوا الفنية واالقتصادية القامة المزارع الرعوية لإلبل في الوطن العربي، عام 
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دراسة منفردة بعنوان الجدوا الفنية واالقتصادية إلعادة تأهيل المراعي الطبيعية في الوطن العربي،  -
 م.5221لسنة  59العدد  د"اركز العربي"أكسمالوالمنشورة في مجلة الزراعة والمياه الصادرة عن 

يجي لخلعنوان النخيل والتمور في دول مجلس التعاون ابمع د. عبد الباس  عودة  مشترك كتاب -
األردن عام  -صدر عن دار دجلة في عمانودورهما في تعزيز االقتصاد الوطني واألمن الغئا،ي، 

 م.5255
 
 

 نشاطات أخرى: -11
مجال:  فيالعراقية  استخدمت في عمل وزارة الزراعة الكترونيةأعداد أربعة آليات عمل  المشاركة في .أ

، والمتنافسين على القرا العصرية، الصحاراويةالزراعية، واألراضي تحديد بدالت إيجاار األراضي 
 وتحديد الروات  وتسكين الموظفين. 

 2999الرياض( للمدة  -الشركة العربية للثروة الحيوانية ) دمش : عضو مجلس إدارة في عدة شركات .ب
الشركة العامة للتجهيزات و  م.5221 – 2999العراقية للثروة الحيوانية  –الشركة العربية و م. 5222 –

 م.2999الزراعية لعام 
 . أنئاك العراقية في وزارة الزراعةعضو في أربعة لجان دا،مة  .ت

 .المشاركة في عضوية لجان مناقشة عدد من طلبة الماجستير والدكتوراه  .ث

المشاركة في تنفيئ مشروع تقييم وتحسين إنتاج وتسوي  حلي  اإلبل في بعض الدول العربية )المغرب  .ج
 م.5221أذار  -5222المنفئ من قبل المركز العربي "أكساد" للفترة أذار (  والجزا،ر والسودان

 

 المالحق)التفاصيل(
 

 المسؤوليات اإلدارية : 
الهيئااة العااامااة للبحوث الزراعيااة، بموجاا  األمر اإلداري المرقم با  –ر،يس قساااااااااااااام التخطي  والمتااابعااة -أ

  م.5/5/2995في  192
 . م26/22/2991في  6522بموج  األمر الوزاري المرقم با  وزير الزراعةمدير مكت  -ب   
ر،يس قسم اإلحصاء والقوا العاملة والتدري  / دا،رة التخطي  والمتابعة بموج  األمر الوزاري المرقم -ج

 . م21/6/2996في  229با 
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 . م51/2/2999في  929ر،يس قسام االقتصاد الزراعي بموج  األمر الوزاري المرقم با -د
في  1995بموجاا  األمر الصاااااااااااااااادر عن مجلس الوزراء المرقم بااااااااااااااااااااااااااااا  وزير الزراعااةماادير مكتاا  - ه

 . م52/6/2999
 مدير عام بالوكالة لدا،رة التخطي  والمتابعة والهيئة العامة لالستثمارات الزراعية لفترات محددة. -و
في  1996المرقم بااااااااااااااااااااااااااا مدير قساااااااااااام الدراسااااااااااااات / دا،رة التخطي  والمتابعة بموج  األمر الوزاري -ز
 . م2/1/5225

  اللجان الدائمة :
ة وزارة العلوم والتكنولوجيا بموج  كتاب وزار  –في الحكومة اإللكترونية العراقية ممثل وزارة الزراعاااااااااااة -أ

 . م12/6/5222ولغاية  59/22/5221في  2621الزراعة المرقم با 
 . م56/22/5221في  1292ي المرقم با عضو لجنة مناقشة تقارير الموفدين بموج  األمر الوزار -ب
 . م2/2/5222في  11عضو لجنة إنعاش األهوار بموج  األمر الوزاري المرقم با -ج    
 .  م9/1/5221في  219عضو لجنة الروات  المركزية في الوزارة بموج  األمر الوزاري المرقم با -د    
 2921اللجنة الفرعية لمنامة التجارة العالمية في وزارة الزراعة بموج  األمر الوزاري المرقم باااا عضو -هاااا    

 . م59/9/5221في 
 مجالس اإلدارة:

 . م5222 – 2999للمدة  الرياض( -) دمش  لثروة الحيوانيةتنمية اعضو مجلس إدارة الشركة العربية ل-أ
 .م5221 – 2999 )بغداد( للمدة لثروة الحيوانيةتنمية العراقية ل –عضو مجلس إدارة الشركة العربية -ب

 م.2999ج_ عضو مجلس أدارة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية لعام  
 

 دراسات مقدمة إلى وزارة الزراعة                       
المجزور المجااامد المدعاااوم د. محمد سعد عبد  مدا تقبل الساااوق المحلية للزيادة في سعر كيلوغرام الدجاج-2

برنااام   –. وزارة الزراعااة  5225تشاااااااااااااارين الثاااني  –القااادر، د. عبااد الوهاااب محمااد محمود العاااني . بغااداد 
 تشغيل مشاريع الدواجن . 

     مواقع االسااااااتثمار الزراعي في الصااااااحراء الغربية . د. محمد سااااااعد عبد القادر، د. فاضاااااال علي  الفراجي،-5
 د. عبد الوهاب محمد العاني، صالح الدين كاظم عزيز . 

 قسم الدراسات .  –دا،رة التخطي  والمتابعة  5221بغداد شباط   
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د. محمد سااعد عبد القادر محمود ، في اسااتخدامات األرض في العراق . تطور االسااتثمار الزراعي وتأثيره -1
 .  5225الستثمارات الزراعية، بغداد آيار الهيئة العامة لتنايم ا، عبد الوهاب محمد محمود د. 
 تأثيرات تقليص الدعم لمدخالت اإلنتاج على إيراد المزرعة -1
 د. باسل كامل داللي ود. عبد الحسين نوري الحكيم، أ . د سالم توفي  النجفي -أ
 م.5221أيلول  –د. محمد سعد عبد القادر، بغداد آب       

سة الدعم السعري لمستلزمات اإلنتاج الزراعي )في المنطقتين الوسطى سالوك وتصارف المزارعين تجاه سيا-2
عبد الحساااااان د. محمد سااااااعد عبد القادر، صااااااالح الدين كاظم عزيز، ، والجنوبية( )الجداول اإلحصااااااا،ية( 

 . م5221أيلول  –بغداد ، آب الصراف، كاظم هويدي. 
  م،2991أعداد : محمد سعد عبد القادر، بغداد آب ، األهمية االقتصادية للمراعي الطبيعية في العراق -6

 .وزارة الزراعة -دا،رة المراعي الطبيعية
 د. كامل حايف شديد، د. جميل محمد جميل، ر األراضي الزراعية في العراق . أسس ومعايير تقدير إيجا-9 

 . م2992ن أول بغداد كانو  –صبري شمعون، وزارة الزراعة  د. محمد سعد عبد القادر، سمير العبيدي،
 . في العراقالخطة العشرية لتطوير اإلنتاج الزراعي -9

     د. عبد الله نجم عبد الله، عبد العزيز عبد الرحمن، د. بدر جاساااااااااام عالوي، د. محمد سااااااااااعد عبد القادر،
 .م5225بغداد تموز  –د. عبد الحسين نوري الحكيم، د. سوسن علي ماجد . وزارة الزراعة 

 ورقة قطرية .  –في العراق  األمن الغئا،ي-9
 أعداد د. محمد سعد عبد القادر ود. عبد الحسين نوري الحكيم، نهى حسين فتح الله . 

 . م5222وزارة الزراعة . بغداد كانون األول 
اتجاهات الخصاااااااااااخصاااااااااااة للقطاع الزراعي في العراق . أعداد : د. محمد ساااااااااااعد عبد القادر، راجي علي -22

 . م5221وزارة الزراعة : بغداد تشرين الثاني  موسى، سعاد أمين حسين .
 

 دراسات مقدمة إلى جهات أخرى 
 
 د. محمد سعد عبد القادر ، سامي حسن علي أعداد : تطور اإلنتاج الزراعي في العراق -2

مقدمة إلى ندوة استراتيجية التصنيع الغئا،ي في العراق المقامة من قبل االتحاد العربي للصناعات الغئا،ية 
 .  (م22/25/2996-9بغداد  )بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن 

 العمل العربي المشترك في مجال األمن الغئا،ي . -5
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ة الخاصاة باألمن الغئا،ي ضامن فري  عمل بر،اسة ورقة محورية مقدمة إلى بيت الحكمة كجزء من الدراسا
 . م5225وزارة الزراعة، بغداد / أيلول   د. بدر جاسم عالوي .

ألقيات في نادوة المجمع العلمي العراقي عن النخلاة ماضاااااااااااااايها ، اقتصااااااااااااااادياات النخيال والتمور في العراق -1
 .، أعداد : د. محمد سعد عبد القادر م55/25/2999وحاضرها .  بغداد 

 
 دراسات مقدمة إلى منظمة األغذية والزراعة الدولية 

تقرير قطري مقدم إلى مؤتمر القمة العالمي لألغئية ، حالة األمن الغئا،ي والقضايا المتصلة به في العراق -2
. أعداد : د. جميل محمد جميل الدباغ، د. محمد سااعد عبد القادر،  2996/تشاارين 29-21روما، إيطاليا 

اللجنة التحضاااااااااايرية القطرية لمؤتمر القمة العالمي لألغئية.  بغداد  –وزارة الزراعة ، عاصاااااااااام إسااااااااااماعيل 
  م.2996أغسطس / آب 

حالة األمن الغئا،ي والقضايا المتصلة به في العراق، خمسة سنوات بعد مؤتمر قمة الغئاء . وزارة الزراعة، -5
 . 5222د. محمد سعد عبد القادر، بغداد تشرين األول 

أ.د. باسااااااال كامل داللي ود. محمد ساااااااعد عبد ،  5222تيجية التنمية الزراعية في العراق آفاق عام اساااااااترا-1
 .  5222القادر . بغداد، شباط 

  أعداد : أ.د. باسل كامل داللي،م ، 5222اإلطار العام الساتراتيجية التنمية الزراعية في العراق لغاية عام -1
 . م2999بغداد شباط / فبراير  –وزارة الزراعة  ، قادرد. جميل محمد جميل، د. محمد سعد عبد ال

د. إساااااااماعيل حمادي، د. عبد الحساااااااين نوري م، 5222اساااااااتراتيجية التنمية الزراعية في العراق آفاق عام -2
 . م5222الحكيم، ود. محمد سعد عبد القادر، بغداد أيار / مايو 

 . م5221محمد سعد عبد القادر، بغداد آذار  أعداد د. –محافاة المثنى ل الواقع الزراعي آفاق تطوير-6
 

 البحـوث
 

 سياسة اإلنتاج الزراعي في العراق  -
  م،2991كانون األول  51-52المؤتمر العلمي التاسع لنقابة المهندسين الزراعيين بغداد 

  .رعد مسلم الخزرجي و د. محمد سعد عبد القادر 
 الزراعة القابلة لالستمرار في العراق  - 

  م،2991كانون األول  51-52بغداد ،  المؤتمر العلمي التاسع لنقابة المهندسين الزراعيين 
 .د. محمد سعد عبد القادر، د. محمد عبد الرحمن محل 
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 سياسة تنشي  القطاع الخاص في العراق وتطبيقاتها في القطاع الزراعي .  -
 مجلة كلية المأمون الجامعة، ، د. عزيز محسن محمد، د. محمد سعد عبد القادر

  م,5225بغداد،  ،العدد السابع
دورة القيادات اإلدارية العليا  –الشركات العامة في وزارة الزراعة، الواقع وآفاق التطور . بحث التخرج  -

 كلية الدفاع الوطني .  -م، جامعة البكر 5221شباط ، التاسعة عشر 
ة المؤتمر العلمي الثالث لكلية بغداد للعلوم االقتصادي ،العراق التعديالت الهيكلية في القطاع الزراعي في -

 . 22/1/5222-22الجامعة .  بغداد نيسان 
 وزارة الزراعة .  –واقع وآفاق إنتاج الدواجن في العراق، مجلة الزراعة العراقية  -

 .تأصيل صناعة الدواجن في العراق ، مجلة الزراعة العراقية ، وزارة الزراعة، بغداد -
 د.محمد سعد عبد القادر، صالح الدين كاظم عزيز    
المؤتمر العلمي الثامن لنقابة المهندسين الزراعيين والمنعقد للمدة –اقتصاديات المكننة الزراعية في العراق  -

 ، بغداد .  2995/ تشرين الثاني /  29-26من 
، د.حميد هدوان و في العراق( White Button Mushroom)مزرعة الفطر األبيض إقامة اقتصاديات  -

 م.5226 /يوليوتموزد. محمد سعد عبد القادر و د. عبد العزيز فتاح و د. عبد الحسين الحكيم. 

االستخدام األمثل للمعايير الفنية واالقتصادية ألربعة سيناريوهات إلنتاج البيض في محافاة األنبار،  - 
 م.5229،  القادر، د. محمد عبد الرحمن العانيالعراق، د.عبد الرزاق الراوي، د.محمد سعد عبد 

 
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية –دراسات وتقارير وأوراق قطرية 

عشاااااااار ساااااااانوات بعد قيام منامة التجارة العالمية واكتمال منطقة  –تحليل اتجاهات التجارة الزراعية للعراق -2
 طرية . . دراسة ق 5222 – 2992التجارة الحرة العربية الكبرا، 

 . م5222تموز / يوليو  –د. محمد سعد عبد القادر، بغداد   
، د. محمد سااااااااعد عبد القادر ود. ناقد عبد الرضااااااااا خميس ود. رافد 2992التنمية الزراعية في العراق عام -5

 . م2992عبد الكريم حسين، بغداد أيلول 
 ، تقرير قطري . 5222تطورات التنمية الزراعية في العراق لعام -1

 . م5225د. محمد سعد ود. رافد عبد الكريم حسين . بغداد كانون الثاني 
، تقرير قطري د. محماد سااااااااااااااعاد عباد القاادر ود. رافاد عبااد 2999تطورات التنمياة الزراعياة في العراق لعاام -1

 . م2999الكريم حسين . بغداد تشرين ثاني 
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 . م2996التقرير القطري للتنمية الزراعية في العراق، عام -1
 .  م2996د. محمد سعد عبد القادر ورعد محمود سلمان ورافد عبد الكريم حسين .  بغداد أغسطس / آب    
 . م2999التقرير القطري للتنمية الزراعية في العراق عام -2

 م.2999بغداد أغسطس / آب    ،د. محمد سعد عبد القادر ود. جميل محمد جميل     
 . م2999ة في العراق عام التقرير القطري للتنمية الزراعي-6

 . م2999د. محمد سعد عبد القادر ود. رافد عبد الكريم حسين . بغداد أغسطس / آب 
 ، تقرير قطري . م 5222تطورات التنمية الزراعية في العراق لعام -9

 م. 5222د. محمد سعد عبد القادر ورافد عبد الكريم حسين . بغداد شباط 
 تقرير قطري .  م,5222العراق لعام  تطورات التنمية الزراعية في-9

 د. رافد عبد الكريم حسين .  د. محمد سعد و
  دراسة قطرية . –تقويم برنام  خصخصة األنشطة الزراعية اإلنتاجية والخدمات المساندة في العراق -9

 .م2999بغداد تموز / يوليو  ، د. محمد سعد عبد القادر ود. محمد عبد الرحمن محل
 التعديالت االقتصادية الزراعية الهيكلية الواجبة لألقطار العربية، دراسة قطر العراق )ورقة قطرية( . -22

 د. رضوان خليفة عبد الحليم ود. إسماعيل عبيد حمادي ود. محمد سعد عبد القادر 
 . م2991بغداد نيسان / أبريل 

  م،2999بغداد آذار ، رية دراسة قط -تطوير إحصاءات الثروة الحيوانية في العراق -22
 د. رافد عبد الكريم ود. محمد سعد عبد القادر 

 دراسة قطرية  –تقويم سياسات استهالك الغئاء وأثرها على أنماط التغئية الريفية في العراق -25
 م.5222بغداد حزيران )يونيو(  ،أ د. باسل كامل داللي ود. محمد سعد عبد القادر

 الغئاء وأثرها على أنماط التغئية الريفية في العراق، )ورقة قطرية( تقويم سياسات استهالك -21
مقدمة إلى الندوة القومية حول تقويم الساياسات والبرام  المؤثرة على استهالك ، د. محمد ساعد عبد القادر 

بغااداد أيلول م 5222أيلول  51-55القاااهرة للماادة  –الغاائاء في الوطن العربي . جمهوريااة مصاااااااااااااار العربيااة 
 . م5222بتمبر( )س
 .م2991بغداد أغسطس / آب السياسات الزراعية في جمهورية العراق )عقد الثمانينات(، تقرير قطري . -21

  .د. محمد سعد عبد القادر ود. جميل محمد جميل ونهى حسين فتح الله
 . م5222ديسمبر  /2كبغداد  ،توثي  السياسات الزراعية في عقد التسعينات في العراق، دراسة قطرية-22

 د. محمد سعد عبد القادر ود. غسان هاشم ثامر ود. رافد عبد الكريم حسين . 
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  .   م2999بغداد أيار )مايو( ، ، دراسة قطرية5252استشراف مستقبل الزراعة وإنتاج الغئاء العربي عام -26
  .د. جميل محمد جميل ود. محمد سعد عبد القادر

 تقويم أثر برام  اإلصااااالح االقتصااااادي والتكيف الهيكلي على أوضاااااع الزراعة في العراق، دراسااااة قطرية، -29 
 . م2999بغداد تشرين األول ، د. محمد مرزا  د. محمد سعد عبد القادر و

 .م2999بغداد نيسان / أبريل . م2996التقرير القطري ألوضاع األمن الغئا،ي في العراق لعام -29
 د. محمد سعد عبد القادر ود. توفي  أحمد المشهداني . 

مقدم إلى المؤتمر القومي حول مستقبل الزراعاااااااااااة  الغئاء في العراق، تقرير قطري . مستقبل الزراعة وإنتاج-29
 . 2999. بغداد تشرين الثاني 25/25/2999-9وإنتاج الغئاء في الوطن العاربي، القاهرة 

 .د. محمد سعد عبد القادر    
مقدم  ( تقرير قطري  ) القطاع الزراعي في العراق في ظل برام  اإلصااااااالح االقتصااااااادي والتكيف الهيكلي-52

إلى الندوة القومية حول برنام  العمل لسااياسااات ومناه  إدارة القطاعات الزراعية في ظل برام  اإلصااالح 
 . م9/9/2999-6القاهرة  –ربية جمهورية مصر العلي، االقتصادي والتكيف الهيك

    .د. محمد سعد عبد القادر 
متابعة األداء وتطبي  األحكام للبرنام  التنفيئي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرا في المجال الزراعاي . -52

 . م5221، آذار  2-1)ورقة قطرية( مقدمة إلى لقاء كبار المساؤولين المختصين في تونس 
 ،  د. محمد ساااااعد عبد القادر،   تقرير قطري )اسااااتبيان( – 5221من الغئا،ي في العراق لعام أوضاااااع األ-55

 . م5221بغداد نيسان 
 د. فاضااااااال، د. محمد سااااااعد عبد القادر )تقرير قطري(  فرص ومجاالت االسااااااتثمار الزراعي في العراق .-51

 .   م5221بغداد   صالح الدين كاظم عزيز .، علي هالل الفراجي 
 ،تطبيقات التقانات الحيوية الحديثة في مجال اإلنتاج الحيواني في العراق، )تقرير قطري( -51
 . م5222بغداد، تشرين األول ، د. محمد سعد عبد القادر، د. هالل حكمت محمد، د. محسن عبد النبي      
    . م2992كانون األول بغداد ، دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية لمشروع إنتاج هجين الئرة الصفراء-52

   . د. حسين أحمد سعد الله ود. محمد سعد عبد القادر       
 تقييم سياسات و نام توزيع الغئاء وتأثيرها على األمن الغئا،ي في العراق ، دراسة قطرية ،          -56

 .م5226د. محمد سعد عبد القادر ، جاسم محمد الهاشمي . بغداد تموز/ يوليو        
 

 دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية
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 حوث الزراعية الهيئة العامة للب –دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية لزراعة تبغ السيكار والغليون في العراق -2
 . م(2996بغداد كانون األول  )أعداد . د. محمد سعد عبد القادر و د. أحمد شهاب شاكر   
نيسان )عن  9ستيراد أبقار ومستلزمات إنتاج لمحطة أبقار الحلي  في دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية ال-5

طري  قرض مقدم من حكومة العراق( . أعداد د. محمد سعد عبد القادر، صالح الدين كاظم عزيز و د. عبد 
 الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية .  م،2999بغداد كانون الثاني ، جواد كاظم 

ما بين  شركة –دوا الفنية االقتصاادية إلنشاء محطة ريادية في أعالي الفرات . )منطقة حديثة( دراساة الج-1
 . م(5221بغداد كانون األول  )د. محمد سعد عبد القادر، النهرين العامة للبئور 

دراسااة الجدوا الفنية واالقتصااادية لزراعة بعض المحاصاايل )القطن، الئرة الصاافراء( تحت مناومات الري -1
 (.م5225تشرين األول  ،بغداد)بالتنقي  في محافاتي نينوا والتأميم . دا،رة التخطي  والمتابعة . 

 .راجي علي العوادي  ود. محمد سعد عبد القادر 
لبرنام  اإلنما،ي لتطوير زراعة الئرة الصااافراء في العراق، وزارة الزراعة، بغداد دراساااة الجدوا االقتصاااادية ل-2

 .. أعداد د. محمد سعد عبد القادر م2996 5ت
دراساااااااة الجدوا الفنية واالقتصاااااااادية لتأسااااااايس الشاااااااركة العراقية لتنقية وتجفيف الئرة الصااااااافراء )مسااااااااهمة -6

راعية . د. مطر زبار عنيزان، د. محمد ساااعد عبد القادر، مختلطة( . الهيئة العامة لتنايم االستثمارات الز 
 .م2996بغداد شباط   ،رياض داود بهنام ، مفيد ساوا ماندو، صالح الدين كاظم عزيز

 م،2992بغداد كانون أول ، دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية لمشروع إنتاج هجين الئرة الصفراء -9
دراساااااااااااة مقدمة إلى المنامة العربية للتنمية ).عبد القادرد. محمد ساااااااااااعد  د. حساااااااااااين أحمد ساااااااااااعد الله و

 .(الزراعية
 دراسة جدوا فنية واقتصادية لتأسيس شركة مختلطة الستثمار وتنمية مسطح بحيرة الحبانية . -9

 د. محمد سعد عبد القادر، صالح الدين كاظم عزيز، محمد محمود هلوس، نزار عبد الجبار 
 الهيئة العامة لتنايم االستثمارات الزراعية .  م،2996بغداد آذار 

 م،2996بغداد ، دراسة جدوا فنية واقتصادية لتأسيس شركة مختلطة للطيران الزراعي-9
  .الهيئة العامة لتنايم االستثمارات الزراعية . د. محمد سعد عبد القادر، وآخرون  
اج وتسااااوي  المنتجات الزراعية )ش.م( مختلطة، دراسااااة الجدوا الفنية واالقتصااااادية للشااااركة العراقية إلنت-22

للنار في إمكانية دمجها مع الشركة العراقية إلنتاج وتسوي  اللحوم والمحاصيل الحقلية )ش.م( مختلطة . 
 . م5221بغداد تموز ، أعداد : د. محمد سعد عبد القادر، صالح الدين كاظم عزيز 

 دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية إلنشاء غابة صناعية في منطقة العايم . -22
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 أعداد : د. محمد سعد عبد القادر، راجي علي موسى، سعاد أمين حسين . 
 .  م5221الشركة العامة للبستنه والغابات، بغداد نيسان  –وزارة الزراعة 

الهيئة  –الساااتثمار وتنمية مسااااطح سااااد القادسااااية دراساااة جدوا فنية واقتصااااادية لتأساااايس شااااركة مختلطة -25
 . م2996العامة لتنايم االستثمارات الزراعية . بغداد نيسان 

  .د. محمد سعد عبد القادر، صالح الدين كاظم عزيز، محمد محمود هلوس، نزار عبد الجبار
 ،_دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية إلنشاء مزرعة إلنتاج الفطر في العراق21 
 (.م5226د.محمد سعد عبد القادر وآخرون أيلول  ))  ،وزارة الزراعة      
       ، دراسااااة الجدوا الفنية واالقتصااااادية إلنشاااااء المحمية الطبيعية في محافاة ميسااااان قضاااااء علي الغربي-21

 م.5229 /ابريلنيسان، بغداد ،  م. مثنى محمد رحيمد. محمد سعد عبد القادر و  
 افاة المثنىفي محللحيوانات والنباتات الطبيعية إلنشاء محمية ساوه  الفنية واالقتصاديةدراسة الجدوا  -22

 .م5229 أيار/مايو بغداد ، م. مثنى محمد رحيمد. محمد سعد عبد القادر و  
 .بغدادوزارة الزراعة، ،  العراقفي  القرا العصريةدراسة الجدوا الفنية واالقتصادية إلنشاء  -26
 م.5222، االقتصادية للمشروع الوطني لإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية في العراقلجدوا ادراسة  -29
ي فدراساة الجدوا الفنية واالقتصاادية إلنشااء المزرعة النموذجية إلنتاج البئور والمحاصيل االستراتيجية  -29

 الزراعية. م، شركة الصدور لالستثمارات5222، كانون الثاني محافاة ديالى/ العايممنطقة 
، اديةوخياراته االقتص لمشروع الدجاج المحلي في محطة بحوث إزرع دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية -29

 م.5225يوليو  تموز/المركز العربي "أكساد" دمش ، 
 ماه،حمحافظة في  لزراعيةاقامة معمل لتصنيع األعالف من المخلفات إلدراسة جدوا فنية واقتصادية  -52

 م.5225 / ينايركانون الثانيالمركز العربي "أكساد" دمش ، ، منطقة الغاب 
 م.5229بغداد دراسة الجدوا الفنية واالقتصادية لمشروع تربية الدجاج البياض في محافاة األنبار،  -52
  
 

   


