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 أوالً  :المؤهالت العلمية
ت
1
2
3
4

الدرجة العلمية
بكالوريوس
الماجستير
الدكتوراه
أخرى

الجامعة

الكلية

التاريخ

جامعة بغداد
جامعة بغداد
جامعة بغداد

كلية الزراعة
كلية الزراعة
كلية الزراعة

1984
1996
2006

⁄

⁄

⁄

1

 ثانيا ً  :التدرج الوظيفي
ت
1
2
3
4

الوظيفة
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

الجهة
المعهد الزراعي الفني  ⁄بغداد
كلية الزراعة  -جامعة بغداد
كلية الزراعة  -جامعة بغداد
كلية الزراعة  -جامعة بغداد

للفترة من – إلى
1987 - 1984
2001 - 1987
2011 - 2001
 2011ولحد اآلن

 ثالثا ً  :التدريس الجامعي
ت
1

الجهة ( المعهد  ⁄الكلية )
المعهد الزراعي الفني  ⁄بغداد

الجامعة
هيئة المعاهد الفنية

للفترة من – إلى
1987 - 1984

2

كلية الزراعة

جامعة بغداد

 1987ولحد اآلن

 رابعا ً  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

القســــــم
الثروة الحيوانية ،وقاية
المزروعات ،المحاصيل
الحقلية ،صناعات غذائية
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي

المــادة
مبادئ اإلرشاد الزراعي

السنــــــة
2009 - 1997

تصميم وتحليل التجارب
طرق البحث االجتماعي
إدارة إرشادية
طرق ووسائل إرشادية
دينامية الجماعة
القيادة ودينامية الجماعة
إحصاء اجتماعي
بيئة إرشادية
تقويم برامج إرشادية

1998 - 1997
2002 - 1997
2001 - 1998
2002 - 1997
 – 2007ولحد األن
2005 - 2000
2000 - 1997
 – 2006ولحد األن
 – 2007ولحد األن

اإلرشاد والتعليم الزراعي

قيادة إرشادية

2010 - 2007

2

12
13
14
15
16
17
18

اإلرشاد والتعليم الزراعي
اإلرشاد والتعليم الزراعي
األرشاد ونقل التقانات الزراعية
اإلرشاد والتعليم الزراعي
قسم الصناعات الغذائية
األرشاد ونقل التقانات الزراعية
األرشاد ونقل التقانات الزراعية

نقل التقنيات الزراعية
تخطيط برامج إرشادية
نظريات التغيير االجتماعي
نظريات التغيير االجتماعي ( دراسات عليا)
طرق البحث االجتماعي (دراسات عليا)
األتصال(دبلوم ارشاد تخصصي )
تنظيم وادارة اجهزة األرشاد الزراعي (دبلوم
ارشاد تخصصي)

2008 - 2007
2000 - 1997
 -2007ولحد األن
2008 - 2007
2016 - 2007
2015-2011
2015-2011

 خامســـا ً  ( :األطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها
ت
1
2
3
4

5
6
7
8
9

أسم األطروحة أو الرسالة

القســم

السنــة

المهارات االتصالية لمدراء اإلرشاد الزراعي في
مديريات الزراعة لمحافظات المنطقة الوسطى من
وجهة نظر المرشدين الزراعيين
الحاجات المعرفية لزراع الخضر في مجال التسميد
العضوي داخل البيوت البالستيكية في محافظة واسط
وعالقتها ببعض المتغيرات
تقويم مشروع اعادة تأهيل وتطوير صناعة بذور
الخضر في العراق
الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في مجال
مكافحة اآلفات الزراعية التي تصيب نبات الخيار
في الزراعة المحمية في محافظة المثنى وعالقتها
ببعض المتغيرات المستقلة
معرفة زراع الخضر المحمية في ناحية بني سعد
لتقانة الري بالتنقيط وعالقتها ببعض العوامل
المستقلة
معرفة زراع الطماطة في مجال استخدام التسميد
الورقي في داخل البيوت المحمية وعالقتها ببعض
المتغيرات
معرفة مربي االبقار في مجال التغذية بعد التلقيح
وخالل الشهر االخير من الحمل – دراسة ميدانية في
قضاء العمارة محافظة ميسان
الكفاءة االتصالية للمرشدين الزراعيين في مجال نقل
المستحدثات الزراعية الى الزراع في محافظات
المنطقة الوسطى من العراق
مشاركة أصحاب بساتين النخيل باألنشطة األرشادية
المتعلقة بمكافحة حشرة الحميرة في ناحية السنية
قضاء الديوانية

ماجستير  /قسم اإلرشاد والتعليم
الزراعي

2010

3

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي  /علوم التربة
والموارد المائيـة
دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي
دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2013
2013
2013

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2013

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2013

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2013

ماجستير /قسم االرشاد ونقل
التقانات الزراعية

2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معرفة مربي األسماك ببعض جوانب األدارة
الناجحة في تربية األسماك داخل األقفاص العائمة
في محافطة ذي قار
بعض العوامل المؤثرة على محدودية أستخدام زراع
الرز لتقانة البذور المصدقة في ناحية غماس محافظة
الديوانية
معرفة مربي األغنام بالتوصيات العلمية ذات الصلة
بتغذية وتناسل األغنام في محافظة واسط شعبة
زراعة مركز الكوت
معرفة زراع الرز بالممارسات الزراعية لصنف
فرات  1في ناحية المشخاب
محافظة النجف األشرف
معرفة زراع محصول فستق الحقل بأهم أضرار
األدغال التي تؤثر على المحصول وطرائق
مكافحتها في ناحية جلوالء محافظة ديالى
عزوف زراع الرز عن زراعة الرز صنف العنبر
في مركز قضاء الشامية  /محافظة القادسية
معرفة زراع الرمان بعملية تقليم األشجار في قضاء
عين التمر – محافظة كربالء المقدسة
آراء زراع الحنطة نحو المعوقات التي تواجههم في
بعض عمليات خدمة المحصول في شعبة زراعة
المركز – محافظة كركوك
بعض العوامل المؤثرة على محدودية استخدام زراع
الرز لتقانة الشتل الميكانيكي في ناحية المهناوية
محافظة الديوانية
بناء أنموذج ألتصال زراع الخضر المحمية بمصادر
المعلومات في محافظة المنطقة الوسطى من العراق
دور ادارة المرشد الزراعي للمعرفة بالمستحدثات
الزراعية في تحسين األنشطة األرشادية الميدانية في
محافظات المنطقة الوسطى من العراق
الحاجات المعرفية للموظفين الزراعين العاملين في
مجال أنتاج بذور الخضرفي قضاء ابي غريب /
محافظة بغداد
تطبيق زراع الذرة الصفراء لبعض الممارسات
االدارية التي تحافظ على ادامة التربة وخصوبتها في
ناحية مشروع المسيب /محافظة بابل
الحاجات المعرفية للموظفين الزراعيين العاملين في
مجال انتاج بذور الخضر في قضاء ابي غريب /
محافظة بغداد
دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين اداء
الموظفين الزراعين في مجال الثروة الحيوانية في
محافظات المنطقة الوسطى من العراق

4

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي
دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي
دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014
2014
2014

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2014

ماجستير  /قسم األرشاد ونقل
التقانات الزراعية
ماجستير  /قسم األرشاد ونقل
التقانات الزراعية

2015
2015

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2015

دبلوم عالي في العلوم الزراعية
أرشاد تخصصي

2015

دبلوم عالي في األرشاد
التخصصي

2015

ماجستير  /قسم األرشاد ونقل
التقانات الزراعية

2016

 سادسا ً  :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها
ت
1
2
3
4
5
6

العنوان

السنــة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

المؤتمر العلمي القطري األول لإلنتاج النباتي
ندوة حول التعاون والتنسيق بين كلية الزراعة
والهيأة العامة لإلرشاد الزراعي
ندوة حول اإلرشاد الزراعي في العراق
المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية
( الباحث العلمي في خدمة التنمية االجتماعية )
المؤتمر الدولي الثالث للنباتات الطبية ومجاالت
استخدامها
المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة

2001
2001

جامعة تكريت
الهيأة العامة لإلرشاد
والتعاون الزراعي
وزارة الزراعة
جامعة بابل

المشاركة ببحث
تقديم المقترحات
تقديم المقترحات
المشاركة ببحث

2012

البتراء  -االردن

مشارك

2012

كلية الزراعة – جامعة
كربالء

المشاركة ببحث

2005
2009

 سابعا ً  :األنشطة العلمية األخرى
ت
1
2

داخل الكلية

خارج الكلية

اإلشراف على مشروع بحث التخرج لطلبة
الصف الرابع – إرشاد زراعي
لجنة استالل البحوث

المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير في جامعتي
السليمانية وتكريت
المشاركة في إلقاء المحاضرات في المركز التدريبي في
أبي غريب
المشاركة في إلقاء المحاضرات في الهيأة العامة لإلرشاد
والتعاون الزراعي

3

اللجنة االمتحانية

4

اللجنة العلمية

5

لجنة تدقيق االعتراضات والدرجات

6

تقويم رسائل الماجستير علميا

7

تقويم البحوث العلمية

8

مناقشة السيمينارات في القسم

المشاركة في مناقشة رسالة الماجستير في المعهد العراقي
للدراسات العليا/
المشاركة في دورة تطوير المالكات التدريسيةخارج العراق
جامعة فلورنس في ايطاليا
القاء محاضرات في الدورة التدريبية الوظيفية
(تطويرقدرات العاملين في تخطيط البرامج األرشادية للنشئ
الريفي ) والتي أقامتها الهيأة العامة لآلرشاد والتدريب
الزراعي ضمن مشروع ()hsadللفترة من
2013/10/ 30 -27
المشاركة بدورة (معالج الجداول  )excelللفترة من
2015/4 /15 -13
المشاركة بدورة البحوث المزيفة 2016

5

9
10
11
12
13

/

المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير في قسم
اإلرشاد ونقل التقنيات الزراعية
االشراف التربوي
حضور جميع المؤتمرات التي تعقد في كلية
الزراعة
اللجنة األجتماعية
لجنة التدريب الصيفي

/
/
/

 ثامنا ً  :مشاريع البحوث في مجاالت البيئة والمجتمع  ،أو التطوير التعليمي
ت
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

عنوان البحث

مكان النشر

السنــة

بعض الظواهر السلوكية االجتماعية للعائلة
الريفية في بعض محافظات المنطقة الوسطى
أثر طريقتي حل المشكالت واالستكشاف في
تطوير المهارات المعرفية لطالب السنة الرابعة
أثر التنشأة األجتماعية ومستوى الدافعية نحو
تقنية التلقيح االصطناعي للطيور الداجنة في
تنمية معرفة طالب السنة الثالثة
أثر التنشأة األجتماعية ومستوى الدافعية نحو
تقنية التلقيح االصطناعي لتطوير المعرفة
والمهارة الفنية لطالب السنة الثالثة في التدريب
قبل الخدمة
بناء انموذج لتقويم التدريب لموظفي االرشاد
الزراعي في العراق
دافع االنجاز الوظيفي لموظفي وزارة الزراعة
في بغداد نحو العمل التطبيقي والعمل الحر

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

م،1ع6
2001
م ، 1ع3
2001
م،1ع4
2001

جرش للبحوث والدراسات

م ، 9ع2
2005

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

2006
مجلة جامعة بابل
العلوم الصرفة والتطبيقية

م ، 15ع2
2008

مجلة جامعة كربالء

م ، 7ع2
2009
2009

دافع االنجاز للمرشدين الزراعيين في محافظة
بغداد وعالقته ببعض العوامل الشخصية
المستوى المعرفي لزراع الخضر بفوائد تحسين المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية
كلية الزراعة  /جامعة بابل
خواص التربة وأثرها على االنتاجية
مجلة جامعة بابل
اتجاهات الزراع نحو تطبيق بعض األرشادات
التسويقية الخاصة بمحصول البطاطا  /دراسة
ميدانية في ناحية اليوسفية
مجلة العلوم الزراعية العراقية
الحاجات التدريبية لمربي األسماك في منطقة
التاجي  /محافظة بغداد وعالقتها ببعض
المتغيرات
مجلة جامعة كركوك للعلوم
المهارات األتصالية لدى مدراء األرشاد

6

م ، 17ع 3
2009
)3(42
2011
م ، 2ع1

الزراعي في مديريات الزراعة لمحافظات
المنطقة الوسطى من وجهة نظر المرشدين
الزراعين
 12مدى ممارسة مدراء األرشاد الزراعي المهارات
األتصالية في مديريات الزراعة لمحافظة
المنطقة الوسطى من العراق من وجهة نظر
المرشدين الزراعين
الحاجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في
13
اعداد خطة العمل االرشادي دراسة ميدانية في
محافظات المنطقة الوسطى من العراق
 14تقويم البرنامج البيئي والصحي الذي تقدمه الهيأة
العامة لألرشاد والتعاون الزراعي للمرأة الريفية
في قضاء الكوت – محافظة واسط
 15واقع المراة الريفية في معرفتها لظروف الحفظ
المناسبة لبعض أنواع األغذية والحد
من تلوثها
 16الوعي المعرفي للمرشدين الزراعيين والزراع
بأهم االفات الحشرية التي تصيب النخيل
والتمور
معرفة زراع الرمان بعملية تقليم األشجار في
17
قضاء عين تمر  /محافظة كربالء
المقدسة
معرفة مربي ابقار الحليب في مجال
18
التغذية بعد التلقيح وخالل الشهر األخير
من الحمل في مركز قضاء العمارة
محافظة ميسان
عزوف زراع الرز في قضاء الشامية عن
19
زراعة الرز صنف العنبر

20

21

22

الزراعية

2011

مجلة جامعة كربالء

2012

مجلة العلوم الزراعية العراقية

م ،43ع 3
2012

مجلة ديالى للعلوم الزراعية

م ، 4ع2
2012

مجلة كلية التربية األساسية

اداء المرشدين الزراعيين لبعض المهام
األرشادية وعالقته برضاهم عن المنا خ
التنظيمي /في المنطقة الوسطى من
العراق
الحاجات المعرفية لمزارعي الخضروات
في مجال التسميد العضوي داخل البيوت
البالستيكية في قضاء النعمانية  /واسط
وعالقتها ببعض المتغيرات
معرفة زراع محصول فستق الحقل بأهم
أضرار األدغال التي تؤثر على المحصول
وطرائق مكافحتها في ناحية جلوالء /
محافظة ديالى

7

م،18ع74
2012

مجلة اجنبية
)(Iosr-Javs

م ،7ع4
2014

مجلة جامعة كربالء العلمية

م ،12ع2
2014

مجلة ذي قار للبحوث الزراعية

م،3ع2
2014

مجلة القادسية للعلوم الزراعية

ع،1م4
2014

مجلة العلوم الزراعية العراقية

م ،46ع1
2015

مجلة العلوم الزراعية العراقية

م ،20ع2
2015

مجلة ديالى للعلوم الزراعية

م،7ع1
2015

23
24
25
26

27

معرفة مربي األسماك ببعض جوانب األدارة
الناجحة في تربية األسماك داخل األقفاص
العائمة في محافظة ذي قار
معرفة المرأة الريفيةبمشروع الزراعة في
البيوت البالستيكية الذي تعده دائرة األرشاد
والتدريب الزراعي في محافظة بابل
معرفة مربي األغنام بالتوصيات العلمية ذات
الصلة بتغذية وتناسل األغنام في محافظة واسط
شعبة زراعة مركز الكوت
دور ادارة المرشد الزراعي للمعرفة
بالمستحدثات الزراعية في تحسين األنشطة
األرشادية الميدانية في محافظات المنطقة
الوسطى من العراق
دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين
أداء العاملين في مجال الثروة الحيوانية في
محافظات المنطقة الوسطى من العراق

مجلة جامعة ذي قار للبحوث
الزراعية

م،4ع2
2015

مجلة العلوم الزراعية العراقية

م،46ع5
2015

مجلة جامعة ذي قار للبحوث
الزراعية

م، 5ع 1
2016

مجلة العلوم الزراعية العراقية

م،47ع5
2016

مجلة العلوم الزراعية العراقية

م ،48ع2
2017

 تاسعا ً  :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية
 -عضوه في المكتب االستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين  ⁄مهندس زراعي استشاري

 -عضوه في نقابة المعلمين

 عاشرا ً  :كتب الشكر  ،الجوائـز وشهادات التقديـر
ت
1
2
3
4
5
6

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنــة

شكر وتقدير للجهود المبذولة أثناء نقل وترتيب المعهد
الزراعي الفني في أبي غريب
شهادة تقديرية للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح
كلية الزراعة في المعرض الزراعي
شهادة تقديرية للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح
كلية الزراعة في المعرض الزراعي
شكر وتقدير للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح كلية
الزراعة في المعرض الزراعي
شكر وتقدير للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح كلية
الزراعة في المعرض الزراعي
شهادة تقديرية للمشاركة في المعرض الزراعي النوعي
المتخصص الثالث

المعهد الزراعي الفني

1985

وزارة الزراعة والري

1988

وزارة الزراعة والري

1989

كلية الزراعة
جامعة بغداد
رئيس جامعة بغداد

1989
1990

وزارة الزراعة والري

1990

8

7
8
9

شكر وتقدير للجهود المبذولة في العمل
شكر وتقدير للجهود المبذولة في مجانية التعليم
منح مكافأة مالية لاللتزام العالي بالدوام

10

شهادة تقديرية للمشاركة في المعرض الزراعي النوعي
المتخصص الرابع
شهادة تأهيلية تقديرية في دورة التأهيل التربوي الثانية
للجدد للفترة من  11/23ولغاية 1996/12/26
شكر وتقدير لحصول طلبة قسم اإلرشاد الزراعي على
احد الجوائز الثالث للسنوات 96،97،98،99
شهادة تأهيلية تقديرية في دورة التأهيل التربوي الثانية
للجدد والخاصة بالتدريسيين
شهادة تقديرية للمشاركة بدورة الحاسوب
شكر وتقدير للحصول على الجائزة األولى والثانية
والثالثة في مسابقة جائزة صدام
شكر وتقدير للمشاركة في الممارسة الميدانية التاسعة
شكر وتقدير لألعمال اإلبداعية المقام في كلية الزراعة

17

شكر وتقديرللجهود المبذولة ألنتهاء المعرض الزراعي
لألعمال األبداعية
شهادة تقديرية للمشاركة في دعم الممارسة الميدانية
التاسعة لجامعة بغداد في قرى ناحية الدورة للفترة من
2001/8/15/8-4
شكر وتقدير للجهود المتميزة والمبذولة في العمل

20

شكر وتقدير للمشاركة في الجنة االمتحانية

21

شهادة مشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة
الحاسوب
شكر وتقديرللجهود المبذولة في التدريب الصيفي

11
12
12
13
14
15
16

18
19

22

 23شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للنباتات الطبية
للفترة من  11/21ولغاية 2012/11/23
شهادة تقديرية أللقاء محاضرة في الدورة التدريبية
24
الوظيفية (تطوير قدرات العاملين في تخطيط البرامج
األرشادية للنشئ الريفي )ضمن مشروع ()hsad
شهادة تقديرية للمشاركة في برنامج تطوير المالكات
25
التدريسية للفترة من  9/7ولغاية 2014/10/1
شكر وتقدير للجهود العلمية المتميزة من خالل نشر
26
بحث في مجلة أجنبية
مشاركة في دورة معالجة الجداول )(EXCEL
27

9

كلية الزراعة – جامعة بغداد
كلية الزراعة – جامعة بغداد
كلية الزراعة
جامعة بغداد
وزارة الزراعة والري
مركز تطوير طرق التدريس
والتدريب الجامعي
ديوان رئاسة الجمهورية
مركز تطوير طرق التدريس
والتدريب الجامعي
مركز الحاسبة االلكترونية
رئاسة جامعة بغداد

1992
1992
1992
1992
1996
1999
1999
2000
2000

وزارة التعليم العالي
كلية الزراعة
جامعة بغداد
عميد كلية الزراعة

2001

رئيس جامعة بغداد

2001

كلية الزراعة
جامعة بغداد
كلية الزراعة
جامعة بغداد
مركز الحاسبة  /جامعة بغداد

2006

عميد كلية الزراعة
جامعة البلقاء التطبيقية /
البتراء-االردن
مدير عام دائرة األرشاد
والتدريب الزراعي

2000
2001

2008
2008
-2011
2012
2012
2013

جامعة  FIRENZEايطاليا

2014

رئيس جامعة بغداد

2014

وحدة التعليم المستمر

2015

28
29

شكر وتقدير للمشاركة في لجنة تدقيق السجالت
األمتحانية
شهادة تقديرية للمشاركة في دورة الكشف عن المجالت
المزيفة لنشر البحوث

عميد كلية الزراعة
جامعة بغداد

 حادي عشر  :الكتب المؤلفة أو المترجمة
ت
1
2
3
4
5
6

سنــة النشـر

أسم الكتاب

 ثاني عشر  :اللغــات
اللغة العربية
اللغة االنكليزية

ملحوظــــــة  :يتم تسليم نسخة على CD

10

-2015
2016
2016

11

