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 أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية
بكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه
أخرى

الجامعة

الكلية

التاريخ

جامعة المستنصرية

كلية االدارة
واالقتصاد
كلية الزراعة
كلية الزراعة

1976
1988
2006

⁄

⁄

⁄

جامعة بغداد
جامعة بغداد

ثانيا  :الخبرات  /ومواقع العمل
 -1منذ  2010/6/1ولغاية الوقت الحاضر .تدريسي في كلية الزراعة
جامعة بغداد  /قسم االرشاد والتقنات الزراعية
 -2منذ  2010 – 2007مدير التخطيط والدراسات في الهيئة العامة
للنخيل  /وزارة الزراعة
 -3منذ  2007 – 1996معاون مدير عام للهيئة العامة لالرشاد والتعاون
الزراعي  /وزارة الزراعة
 -4منذ  1996 – 1992مدير المركز التدريبي الزراعي  /وزارة
الزراعة
 -5منذ  1991 -1990مدير قسم التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة
لالرشاد والتدريب الزراعي
 -6منذ  1989 – 1973مهندس زراعي في المنشأة العامة الزراعية في
الخالص  /مؤسسة مزارع الدولة

ثالثا  :اشراف على طلبة الدراسات العليا /
االشراف على ( )20طالب ماجستير و دبلوم عالي

رابعا  :البحوث العلمية المنشورة
ت
-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

عنوان \ الرسالة ،االطروحة  ،البحوث،
االصدارات ،الدراسات ...المنشورة
واقع مجتمعات مناطق االهوار البصرة واثره
مشاريع دعم المزارعين واالنشطة والبرامج
االرشادية المخطط لها .
الحاجات االرشادية المعرفية والمشاركة في
البرامج المخطط لها وعالقتهما ببعض
الخصائص لسكان مناطق المراعي الزراعية في
العراق
الحاجات التخطيطية المعرفية للقائمين بعملية
التخطيط االرشادي في الهيأت والشركات العامة
الزراعية .
معرفة العاملين في المنظمة االرشادية لبعض
المعايير المتعلقة بتنمية وتخطيط البرامج
االرشادية
واقع عملية التخطيط االرشادي في مديرية
زراعة بغداد
تخطيط حملة ارشادية لنشر تقانة زراعة فسائل
النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية من قبل الفنيين
والمرشدين الزراعيين
اتجاهات زراع الرز نحو حزمة عمليات التكثيف
لمحصول الرز  RSiفي محافظة المثنى وعالقتها
ببعض العوامل
الحاجة المعرفية للموظفين الزراعيين في مجال
ادارة االراضي الصحراوية في محافظة كربالء
المقدسة
الحاجات التدريبية للفنيين الزراعيين المشاركين
في دورات تشغيل وصيانة منظومات الري
بالرش
المستويات العمرية والتعليمية للمراة الريفية
العاملة في الزراعة واالهتمامات الزراعية
واالرشادية والتدريبية
انموذج للتخطيط االرشادي الزراعي في العراق

-12

واقع المراة الريفية في منطقة االهوار جنوب
العراق

-13

الحاجات المعرفية للمالكات الوظيفية االرشادية
الزراعية وزارة الزراعة في موضوع االتصال
االرشادي
مستوى تبني المزارعين لمنظومات الري
الحديثة
مستويات التبني المزارعين لالفكار الموصى بها
من قبل البرنامج الوطني لتطوير القطو وعالقتة
ببعض العوامل

-14
-15

مجالها \
التخصص
ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي

مكان النشر

تاريخ النشر

مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد ( )16عدد3
سنة2011

ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي

مجلة الزراعية
العراقية البحثية

مجلد( )17عدد 1
سنة 2011

ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي

مجلة العلوم
الزراعية
العراقية
مجلة االنبار
للعلوم الزراعية

مجلد( )42عدد 1
سنة 2011

ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي

مجلة العلوم
الزراعية
العراقية
مجلة العلوم
الزراعية
العراقية
مجلة القادسية
للعلوم الزراعية

مجلد( )3عدد  1سنة
2013

ارشاد زراعي \
حاجة معرفية

مجلة جامعة
كربالء العلمية

قبول النشر برقم 98
في 2014\4\13

ارشاد زراعي
\حاجة تدريبية

مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد( )14عدد9
سنة 2009

ارشاد زراعي \
مستوى اهمية

مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد( )14عدد9
سنة 2009

ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي
ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي

مجلة الزراعة
العراقية البحثية
مجلة العلوم
الزراعية
العراقية
مجلة العلوم
الزراعية
العراقية
مجلة ام سلمه
للعلوم
مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد( )14عدد9
سنة 2009
مجلد ( )40عدد 1
سنة 2009

ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي

ارشاد زراعي
\تخطيط ارشادي
ارشاد زراعي \
اتجاهات

ارشاد زراعي
\حاجة معرفية
ارشاد زراعي \
تبني

قبول النشر برقم
733في 2013\5\5
مجلد( )44عدد6
سنة 2013
قبول النشر في
2014\4\30

مجلد()38عدد 3سنة
2007
مجلد  1عدد 2سنة
2004
مجلد  7عدد  5سنة
2002

-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27

تعرض الفالحين لبرامج االرشاد الزراعي
التلفازية وعالقتها
ببعض العوامل
تقويم محتوى الرساله االرشادية المقدمة من
خالل البرنامج االذاعي االرض والناس
دراسة تقويمية للدورات التدريبية في مراكز
التدريب .
دراسة تقويمية للدورات التدريبية للمنظمة
العربية .
تنمية االهوار نبات القصب باستخدام طرق
زراعية مختلفة .
استجابة هجن زهرة الشمس لمواعيد الزراعة .

ارشاد زراعي \
تعرض

ارشاد زراعي \
تقويم
ارشاد زراعي \
تقويم
ارشاد زراعي \
تقويم
محاصيل زراعية
\تنمية
محاصيل زراعية
\تنمية
محاصيل زراعية
انتاجية العصفر المزروع بكثافات نباتية جنوب
\تنمية
العراق .
الجدوى االقتصادية النشاء بساتين النخيل الحديثة اقتصاد زراعية
\تنمية
.
اقتصاد زراعية
مؤشرات اقتصادية لتكاليف وايرادات الدونم
\تنمية
الواحد لمحصول الطماطة لمزارعي البرنامج
الوطني لتطوير زراعة الطماطة .
كفاءة اداء شركة مابين النهريين العامة للبذور  .اقتصاد زراعية
\تنمية
اقتصاد زراعية
دراسة اقتصادية لتقدير وتحليل نسب ضائعات
\تنمية
الحبوب اثناء الحصاد االلي .
دور المناطق االرشادية المتكاملة في نقل االفكار ارشاد زراعي \
نشر
والممارسات الحديثة

-28

مشاركة المجتمعات الريفية في صيانة مناطق
الغابات والمراعي وتعزيز خدمات االرشاد
واالعالم الزراعي .
تجهيز بذور الخضر المستورة من خالل شركة
التجهيزات الزراعية .

-30

االمن القومي العربي للمياه .

اقتصاد زراعية
\تنمية

-31

سياسة االنتاج الزراعي في العراق

اقتصاد زراعية
\تنمية

-32

المؤشرات االنتاجية واالقتصادية للمحاصيل
السكرية في العراق .

اقتصاد زراعية
\تنمية

-33

The Knowledge of components of
extension planning process and its
Importance for ministry of
Aqriculture.

ارشاد زراعي \
تخطيط

-29

ارشاد زراعي \
اعالم زراعي
ارشاد زراعي \
تجهيز

مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد  7عدد 8سنة
2002

مجلة كلية
التربية للبنات
مجلة التقني

مجلد  13عدد 4
سنة 2002
عدد  86سنة 2001

مجلة التقني

عدد 91سنة 2001

مجلة الزراعة
العراقية البحثية
مجلة الزراعة
العراقية البحثية
مجلة الزراعة
العراقية البحثية
مجلة الزراعة
العراقية البحثية
مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد  14عدد 9سنة
2009
مجلد  14عدد 7سنة
2009
مجلد  8عدد  4سنة
2009
مجلد  14عدد 9سنة
2009
مجلد  13عدد 1
سنة 2008

مجلة التربية
للبنات
مجلة التقني

مجلد  20عدد 1سنة
2009
مجلد  19عدد 3
سنة 2006
1999-23-12
دمشق

المؤتمر الفني
الدوري الثالث
عشر التحاد
المهندسين
الزراعيين
مجلة كلية
اليرموك
الجامعة
مجلة الرافدين
الجامعة للعلوم
مجلة كلية
اليرموك
الجامعة
المؤتمر العلمي
التاسع لنقابة
المهندسين
الزراعين
وزارة الصناعة
–ندوة واقع
صناعة سكر في
العراق
مجلة الفرات
للعلوم الزراعية

قبول النشر برقم
 110في \ 9\25
2002
قبول النشر برقم
 103في
2002\4\23
قبول النشر  110في
2002\9\25
1993\12\22-21

1991\10\7-6

مجلد 3عدد خاص
2011

34
35
36

37
38
39
40

اساسيات التخطيط االرشادي في دائرة االرشاد
الزراعي ومعرفة واداء العاملين بها تخطيطا وتنفيذا
وتقويما
الحاجة المعرفية للموظفين الزراعين في مجال ادارة
االراضي الصحراوية
بعض المعاير الزراعية واالرشادية واالقتصادية
واالجتماعية للمستفيدين من التقنات الزراعية لزراع
البرنامج الوطني لتطوير زراعة الطماطة للعوام
2012-2011
تخطيط حملة ارشادية لنشر تقانة زراعة فسائل
النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية من قبل الفنين
والمرشدين الزراعين
تخطيط الدورة التدريبة لنشر تقانة زراعة فسائل
النخيل للزراعة النسيجية
الية تخطيط المعارض النوعية للنخيل والتمور في
مديرية زراعة الديوانية
معرفة الزراع البطاطا لبعض العمليات التسويقية

ارشاد
زراعي/تخطيط
ارشاد زراعي /
حاجة معرفية
ارشاد وتنمية

ارشاد
زراعي/تخطيط
ارشادي
ارشاد زراعي/
تخطيط ارشادي
ارشاد زراعي
/تخطيط ارشادي
ارشاد زراعي/
معرفة

قبول نشر في
2013/11/11

مجلة كلية
الزراعة /جامعة
االنبار
مجلة جامعة
كربالء العلمية
مجلة كلية االدارة
واالقتصاد جامعة
كربالء

نشر مجلد
2014)2(12
قبول نشر 2014/5/5

مجلة العلوم
الزراعية العراقية

مجلد (2 )45
2014

مجلة الزراعة
العراقية البحثية
مجلة العلوم
الزراعية العراقية
مجلة الزراعة
العراقية البحثية

مجلد ( )20عدد 1
2015
مجلد ()46عدد 3
2015
قبول نشر 2015/2/9

خامسا  :النشاطات العلمية االخرى
اعداد نشرات ارشادية زراعية عدد

12

نشر مقاالت في الصحف المحلية والمجالت االرشادية

18

شهادات تقديرية
مشاركة في مؤتمرات وندوات عليمة
مشاركة في ندوات ارشادية ميدانية

26
19
عدد كثير

مشرف عام على البرامج االرشادية الزراعية التلفازية من 2007-1992

Agriculture Extension &

قسم االرشاد

Technology Transfer

ونقل التقانات
الزراعية

Dept.

Subject

الوحدة
Unit

الموضوع

3
1

المرحلة االولى
/الفصل الخريفي
علم االجتماع الريفي-1
1/ لغة انكليزية-2

Spring semester
1-social psychology
2-english Language/2

3
1

الفصل الربيعي
علم النفس االجتماعي-1
2/ لغة انكليزية-2

Second Class/Fall
1-Educational Psychology
2-Social Statstics

3
3

الخريفي/المرحلة الثانية
علم النفس التربوي-1
احصاء اجتماعي-2

3
3

الربيعي
تعليم الكبار-1
مبادئ ارشاد زراعي-2

3
3
3
3

الخريفي/ المرحلة الثالثة
اتصال-1
طرائق بحث-2
دينامية الجماعة-3
طرائق ووسائل ارشادية-4

3

اعالم وصحافة زراعية-5

3
3

الربيعي
قياس-1
نظريات تغير اجتماعي وتقني-2

First class
Fall semester /
1-Rural sociology
2-English Language/1

Spring
1-Adult Education
2-Principles of Agriculture
Extension

Third class/Fall
1-Commnunications
2-Social Research Methods
3-Group Dynamics
4-Extension Techniques
Methods
5-Agric prees & media
Spring
1-Measurement
2-Social Change Theorises &
Technigues
3-Rural women &f Youth
Extension
4-Rural Leadership
5-Extension Management

3
3

ارشاد مرأه ونشئ ريفي-3
قيادة ريفية-4

Fourth class /fall
1-Extension Programs Planning
2-Agricalture Extension Methods
3-Agriculture Ecology
4-Extension Training
5-Research Project
6-Seminar
Spring
1-Rural Developing Programs
2-Extension program Evaluation
3-Agriculturl Techniques
Transportion Methods
4-General Extnsion Relationships
5- resrarch project

3

ادارة ارشادية-5

3

الخريفي/المرحلة الرابعة
تخطيط برامج ارشادية-1

3

مناهج ارشاد-2

3
3
1.5
1

3
3
3
3
1.5

بيئة ارشادية-3
تدريب ارشادي-4
مشروع بحث تخرج-5
حلقات-6
الفصل الربيعي
مناهج تنمية ريفية-1
تقويم برامج ارشادية-2
اساليب نقل التقانات-3
عالقات عامه-4
بحث تخرج-5

