سيرة علمية

أالسم :أ.د .حسين خضير عبد الحسين علي الطائي
التولد / 1954 :بغداد.
التحصيل الدراسي
 بكالوريوس أدارة مزارع وتعاونيات  /كلية الزراعة /جامعة بغداد(عام . )1976
 ماجستير ارشاد زراعي  /كلية الزراعة /جامعة بغداد(عام . )1979
 دكتوراه فلسفة أرشاد زراعي  /كلية الزراعة /جامعة بغداد(عام . )1998
عناوين رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه
 عنوان رسالة الماجستير( دور االرشاد الزراعي في تطوير الجمعيات الفالحية التعاونية في العراق).
 عنوان أطروحة الدكتوراه ( بناء أنموذج تقويم لبرامج االرشاد الزراعي في العراق) .
االختصا العلمي
 االختصاص العام /ارشاد زراعي.
 االختصاص الدقيق /تقويم برامج.
اللقب العلمي
 أستاذ.
 تاريخ الحصول على اللقب العلمي(اسبتاذ) فبي(  )2008/1/15بموجب االمبر المبامعي الصبادر عب
جامعة بغداد المرقم 1أ 838/والمؤرخ في .2009/3/ 10
التاريخ الوظيفي
 تاريخ اول تعيي في الوظيفة 1977/12/7 :في المعهبد الزراعبي فبي اسبكي كلبس /مؤسسبة المعا بد
الفنية /وزارة التعليم العالي.
 في عام  1982تدريسي في المعهد الفني في المسي  /مؤسسة المعا د الفنية/وزارة التعليم العالي.
 في عام  1999انتقلت م المعهد الفني/المسي الى العمل(تدريسي/استاذ مساعد) في كلية الزراعة/
جامعة بغداد ومستمر بالوظيفة فيها حتى الوقت الحاضر.
 مدة الخدمة الوظيفية(تدريسي) في وزارة التعليم العالي ( )39سنة.

التدريب العلمي في مجال االختصا
 التدري في الواليات المتحدة أالمريكية في التوقيتات والمواضيع االتية:
 .1التدري في مواضيع أالرشاد الزراعي والبحث العلمي /مكان التدري وزارة الزراعة االمريكية
وجامعة فلوريدا وجامعة نبراسكا االمريكية .كانون االول . 2004
 .2التدري في مواضيع أالرشاد الزراعي والبحث العلمي /مكان التدري جامعة اوكال ومبا سبتيت
في الواليات المتحدة االمريكية نيسان .2011
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المسؤولية الوظيفية الحالية
 مدير شؤون الطلبة والتصديقات  /جامعة بغداد( ُمنذ بداية شهر أب  2007ومستمر حتى االن).
المسؤولية الوظيفية السابقة
 رئيس قسم االرشاد الزراعي في كلية الزراعبة /جامعبة بغداد(منبذ شبهر كبانون اليباني  -2001نهايبة
شهر تموز . )2007
 مدير ادارة المعهد الفني/المسي للفترة .1990-1988
عنوان البريد االلكترونيhussainkhadair@yahoo.com :
أالشراف على الدراسات العليا
األشراف على ( )36طالب دراسات عليا في اختصاا االرشااد ونقال التقاناات الزراعياة /السام االرشااد
ونقل التقانات الزراعية /كلية الزراعة/جامعة بغداد ،يتوزعون بواالع( )2طالب دكتاوراه  ،و( )19طالاب
ماجستير )15(،طالبا ً دبلوم عالي .جميعهم متخرجين:
أوالً .األشراف على طلبة الدكتوراه ( 2طالب دكتوراه متخرج):
 .1عنوان االطروحة :تقويم التغييرات الحاصلة في النظم المزرعياة المساتهدفة فاي البرناامج الاوطني
لتطوير تقانة الري في محافظة بغداد) .اسم الطالبة :أشواق عبد الرزاق ناجي البدري .تخرجبت عبام
.2005
 .2عنوان االطروحة :تطوير البناء التنظيمي لالرشاد الزراعي في العراق .اسم الطالب  :سبحاب عايبد
يوسف العميلي .تخرج عام .2006
ثانياً .أإلشراف على طلبة الماجستير ( 17طالب ماجستير منهم  15متخرج):
 .1عنوان الرسالة  :مستوى تطبيق زراع النخيل للتوصايات المتعلقاة با عم عملياات خدماة النخلاة .اسبم
الطال ثامر نعمة المنابي .تخرج عام 2002
 .2عنوان الرسالة :المستوى المعرفي لزراع الخضر ا لمحمية في استخدام المبيدات .اسم الطال  :سبعد
عبيد فياض .تخرج عام .2002
 .3عنبوان الرسبالة :مساتوى تطبياق الازراع مسااتخدمي تقاناة الاري باالر الوابات للتوصايات العلميااة
المتعلقة ب ستخدامها في محافظة ديالى .اسم الطال ماجد خليل علي الدايني .تخرج عام .2004
 .4عنوان الرسالة :بناء أنموذج لسياساة تعياين المرشادين الازراعيين فاي العاراق .اسبم الطالب  :سبامر
محي طه تخرج عام .2004
 .5عنوان الرسالة  :المستوى المعرفاي لمرباي الجاامول للتوصايات العلمياة المتعلقاة با دارة الحياوان .
اسم الطال  :مميد ادي صالح الحمداني .تخرج عام .2005
 .6عنوان الرسالة :تقويم العمل االنمائي لمكافحة حشارة ذباباة الياسامين علاى اشاجار الحمضايات .اسبم
الطالبة :خالدة شوكت محمد العبيدي .تخرجت عام .2006
 .7عنوان الرسالة :الحاجات المعرفية والمهارية للنساء الريفيات في مجالي االالتصاد المنزلي واالنتااج
الزراعي .اسم الطالبة :اسراء محمود عويد المبوري .تخرجت عام .2006
 .8عنوان الرسالة :تقويم نتائج البرنامج الوطني لتطاوير زراعاة الارز فاي المنااطق الشالبية بمحاافظتي
النجف والديوانية .اسم الطال  :حس داخل الخفاجي .تخرج عام .2007
 .9عنوان الرسالة :واالع الخدمة االرشادية لزراع الخضروات المحمياة فاي محاافظتي كاربالء والنجاف.
اسم الطالبة :سناء ثابت نمي الراوي .تخرجت عام .2008
 .10عنبوان الرسبالة :الحاجاات المعرفياة للعااملين فاي بارامج نشار التقنياات الزراعياة تنظيماا ً وتخطيطاا ً
وتنفيذا ً ومتابعة وتقويم .اسم الطالبة :از ار حمزة مهدي ال بحر .تخرجت عام .2009
 .11عنببوان الرسببالة :الحاجااات التدريبيااة المعرفيااة لماادراء االرشاااد الزراعااي فااي مجااال ادارة الوحاادات
االرشادية المسؤولين عن ادارتها في محافظات المنطقة الوسطى مان العاراق .اسبم الطالب  :احسبان
راضي حسوني الفريمي .تخرج في عام .2010
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 .12عنوان الرسالة :واالع تنظيم ارشاد المرأة الريفية في محافظات المنطقة الوساطى مان العاراق وسابل
تطويره .اسم الطالبة :وس وديع اسكندر .تخرجت في عام2013
 .13عنوان الرسالة :بناء انموذج لمتابعة عملياة نشار التقاناات الزراعياة فاي العاراق .اسبم الطالب  :زيبد
ابرا يم مر ون .تخرج في في عام.2014
 .14عنوان الرسالة :دور الشركات الزراعياة ييار الحكومياة فاي عملياة نشار نظاام الزراعاة فاي البياوت
الالستيكية في محافظة كربالء المقدسة  .اسم الطالبة :صابري  .تخرجت في عام2014
 .15عنوان الرسالة :انتشار صنفي الرز ياسمين والفرات في مافظة النجف االشرف .اسم الطالببة.:افبرا
تخرجت في عام.2014
 .16عنببوان الرسببالة :واالااع الخدمااة االرشااادية والبيطريااة والتجهبزيااة المقدمااة لمربااي الجااامول فااي
منطقتي الفضيلية والذعب االبيض/محافظة بغداد .اسم الطالبة :دينا محمد علي :التخرج عام .2014
 .17عنوان الرسالة :التكامل بين المبادرة الزراعية ومشروع تقانات الري الحادي فاي اساتدامة الماوارد
الطبيعية وزيادة انتاجية محصول الحنطة .اسم الطال  :حسي نعمة العبودي .تخرج في عام .2015
 .18عنوان الرسالة:االسباب ذات الصلة بالفجوة االنتاجية الممكنة والمتحققة لصنفي الحنطاة ابااء  99و
وابو يريب  3وسبل تجسيرعا في محافظة واسط :اسم الطال فائز جواد محمد.
 .19عنوان الرسالة :دور البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة فاي نشار المساتجدات الزراعياة وزياادة
انتاجية المحصول في محافظة واسط :اسم الطال  :يعقوب سعدون نمم.
ثالواً .االشراف على رسائل الدبلوم العالي في االرشاد الزراعي التخصصي:
 .1عنوان الرسالة :بعض العوامال ذات العالالاة بمحدودياة نطااق انتشاار نظاام الزراعاة فاي البياوت
البالسااتيكية فااي محافظااة النجااف االشاارف .اسببم الطال ب  :فلببيح عبببد جببابر المبببوري.تخرج عببام
.2013
 .2عنوان الرسالة :بعاض االساباب ذات العالالاة بمحدودياة نطااق انتشاار تقاناات الاري الحديواة فاي
الضاء المحاويل /محافظة بابل .اسم الطال :خالد عبيد علي القرة غولي.تخرج عام .2013
 .3عنببوان الرسببالة :مسااتوى انتشااار اصااناف البااذور واالس امدة الحديوااة والتوصاايات ذات العالالااة
بزراعااة محصااول الحنطااة فااي شااعبة زراعااة المحاويل/محافظااة باباال .اسببم الطالب  :ماجببد علببي
كيطان.تخرج عام .2013
 .4عنوان الرسالة :مستوى رضا مربي االيناام واالبقاار عان الخدماة االرشاادية الزراعياة المقدماة
لهم وتحساينها فاي محافظاة كاربالء المقدساة .اسبم الطالب  :عمبار عببد الحسب علي.تخبرج عبام
.2013
 .5عنوان الرسالة :مستوى تطبيق زراع الذرة الصافراء للتقنياات الحديواة والتوصايات العلمياة فاي
مجال الهجن واالسمدة في محافظاة الديوانياة .اسبم الطالب  :ناصبر نباجي عطيبة البداودي.تخرج
عام .2013
 .6عنوان الرسالة :معرفة اصحاب بساتين الفاكهة فاي مجاال والاياة ومكافحاة ذباباة البحار االبايض
المتوسط في ناحية الحسينية/محافظة كربالء المقدسة .اسم الطال  :فال مهدي حس السعدون.
تخرج عام .2013
 .7عنوان الرسالة :معرفة مربي العجول في ادارة حقاول التسامين فاي محافظاة بابال .اسبم الطالب :
محمود فاخر محمد .تخرج عام .2014
 .8عنوان الرسالة :معرفة منتجي الحنطة في السيطرة على االدياال فاي حقاولهم فاي شاعبة زراعاة
ابي يريب .اسم الطالبة :شكرية امي محمد .تخرجت عام .2014
 .9عنوان الرسالة :بعض االسباب ذات العالالة بضعف انتشارر تقانة التلقيح االصطناعي لالبقار
في محافظة واسط .اسم الطال  :حس علوان كاظم .تخرج عام .2014
 .10عنوان الرسالة:انتشار بعض التقانات الحديوة في زراعة محصول البطاطا في منطقتي اليوسفية
والرضوانية/محافظة بغداد .اسم الطال  :ضياء عبد الحسي ناصر الحلفي .تخرج عام .2014
 .11عنببوان الرسببالة :واالااع الخدمااة االرشااادية الزرراعيااة وساابل تحسااينها فااي محافظااة باباال .اسببم
الطال  :نمم عبد طراد .تخرج في عام .2015
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 .12عنوان الرسالة :دور مجلتاي الزراعاة العراالياة االرشاادية والبحوياة فاي تنمياة معاارف
العاملين بالتنظيمات االرشاادية فاي محافظاة بغاداد .اسبم الطالب  :علبي جاسبم محمبد.
تخرج في عام .2015
 .13عنببوان الرسببالة :انتشااار المسااتجدات الزراعيااة الموصااى بهااا ماان البرنااامج الااوطني
لتنمية زراعة الحنطاة فاي شاعبة زراعاة المهناوية/محافظاة القادساية .اسبم الطالب :
سعد كاطع لفتة .تخرج في عام .2015
 .14عنببوان الرسببالة :مسااتوى انتشااار المسااتجدات الزراعيااة فااي مجااال اسااتدامة المااوارد الزراعيااة
وزيادة انتاجية محصول الحنطة في منطقة النهروان .اسم الطال  :عمار نمبم اشبم .تخبرج فبي
عام.2015

عنوان الرسالة :الممارسات الزراعية لزراع الخضروات المحمية في المنطقة
.15
الصحراوية  /محافظة كربالء المقدسة .اسم الطال  :زيدون عباس حسي  ,تخرج
في عام .2015
البحوث العلمية المنشورة بعد عام 2000
( )33بحوا ً في مماالت االرشاد الزراعي والتدري ونقل التقنيات الزراعية:
 .1تحسين تقويم البرامج االرشادية في العراق(المؤتمر العلمي القطري االول لالنتاج النباتي23-21 ،
تشري اليباني عبام  ،2000كليبة الزراعبة جامعبة تكريبت) .منشبور فبي مملبة جامعبة تكريبت للعلبوم
الزراعية ،المملد  1العدد  4سنة .2001
 .2مستوى تطبيق زراع النخيل في العراق للتوصيات العلمية بعمليات خدمة النخلة .منشبور فبي مملبة
العلوم الزراعية العراقية ،المملد  34العدد  ،1سنة .2003
 .3انموذج لت عيل القيادات الفالحية التعاونية .منشور فبي مملبة العلبوم الزراعيبة العراقيبة ،المملبد 36
العدد  ،5سنة .2005
 .4بناء انموذج تقويم لعملية نقل التقنيات الزراعية .منشور في مملة العلوم الزراعية العراقية ،المملد
 37العدد ،1سنة .2006
 .5المستوى المعرفي لمربي الجامول في مجاال ادارة حيوانااتهم .منشبور فبي مملبة العلبوم الزراعيبة
العراقية ،المملد  37العدد  ،4سنة .2006
 .6المستوى المعرفي للمالكات الوظيفية االرشادية الزراعية في العراق بموضوع االتصال االرشادي.
منشور في مملة العلوم الزراعية العراقية ،المملد  38العدد ،2سنة .2007
 .7دراسة بعض التغييرات االالتصادية واالجتماعية الناتجة عن البرناامج الاوطني لتطاوير تقاناة الاري
بالر  ،دراسة ميدانية في محافظة بغداد .منشور في مملبة الزراعبة العراقية(البحييبة) ،المملبد 13
العدد  ،1سنة .2008
 .8المسااتوى المعرفااي لاازراع الخضاار المحميااة فااي الضاااء المحموديااة بالتوصاايات العلميااة ب سااتخدام
المبيدات الزراعية والوالاية من مخاطرعا .منشور في مملبة الزراعبة العراقية(البحييبة) ،المملبد 13
العدد  ،1سنة .2008
 .9مؤشرات االتصادية لتكاليف وايرادات الدونم الواحد لمحصول الطماطة لمزارعي البرناامج الاوطني
لتطاااوير زراعاااة الطماطاااة فاااي محافظاااات كاااربالء والنجاااف والبصااارة .منشبببو فبببي مملبببة الزراعبببة
العراقية(البحيية) ،المملد  13العدد ،1سنة .2008
 .10الحاجااات التدريبيااة لمربااي النحاال ومشااكالتهم فااي العااراق .منشببور فببي مملببة الزراعببة العراقيببة
(البحيية) ،المملد  13العدد ،2سنة .2008
 .11تحسين نظام نشر التقنيات الزراعية في العراق .منشور في مملة حوار الفكر .العدد  ،3سنة .2008
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 .12تطوير البنيان التنظيمي لالرشاد الزراعي في العراق(المؤتمر العلمي الزراعي الرابع /كلية
الزراعة /جامعة تكريت  30-29نيسان  .)2008منشور في مملة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ،سنة
.2008
 .13تحسين ادارة برامج نشر التقنيات الزراعية في العراق .منشور في مملة الفرات للعلوم الزراعية،
المملد  1العدد  ،2سنة 2009
 .14أنموذج االدارة المتكاملة لبرامج تلبية حاجات المنتجين الزراعيين من مستلزمات االنتاج الزراعي.
منشور في مملة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ،المملد  10العدد  ،1سنة .2010
 .15الحاجات المعرفية للعاملين في ادارة عملية نشر التقنيات الزراعية في وسط العراق .منشور في
مملة العلوم الزراعية العراقية ،المملد  41العدد ،1سنة .2010
 .16واالع بعض جوانب الخدمة االرشادية الزراعية في مجال الزراعة المحمية في محافظتي كربالء
والنجف المقدستين .منشور في مملة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ،المملد  10العدد  ،2سنة
.2010
 .17الحاجات التدريبية المعرفية لمدراء اإلرشاد الزراعي في مجال ادارة الوحدات اإلرشادية
المسؤولين عن ادارتها في محافظات المنطقة الوسطى من العراق .منشور في مملة الباحث
اإلعالمي.2011
 .18ظاعرة استخدام وثائق دراسية مزورة للقبول في كليات جامعة بغداد.منشور في مملة مركز
الدراسات التربوية واألبحاث النفسية  /جامعة بغداد . 2010
 .19دور الجامعة في الحد من ظاعرة تزوير الوثائق الدراسية .مركز الدراسات التربوية واألبحاث
النفسية  /جامعة بغداد . 2011
 .20مدخل مقترح لتحسين جودة عملية نشر التقانات الزراعية في العراق .منشور في مملة حوار
الفكر ،العددي  ،26-25سنة النشر .2013
 .21بعض االسباب ذات العالالة بمحدودية نطاق انتشار تقانات الري الحديوة في الضاء المحاويل/
محافظة بابل(.بحث مشترك) .منشور في مملة الفرات للعلوم الزراعية،المملد الخامس ،العدد الرابع،
.2013
 .22تقويم النشاط التجهيزي الحكومي في عملية نشر تقانتي اصناف البذور واالسمدة الكيمياوية
الحديوة في زراعة محصول الحنطة في شعبة زراعة المحاويل /حافظة بابل(بحث مشترك) ,منشور في
مملة الفرات للعلوم الزراعية،المملد الخامس ،العدد اليالث.2013 ،
 .23مستوى انتشار اصناف البذور واالسمدة الحديوة والتوصيات ذات العالالة بزراعة محصول الحنطة
في شعبة زراعة المحاويل/محافظة بابل(.بحث مشترك) ،منشور في مملة الفرات للعلوم
الزراعية،المملد الخامس ،العدد الرابع.2013 ،
 .24بعض العوامل ذات العالقة بمحدودية نطاق انتشار نظام الزراعة في البيوت البالستيكية في محافظة
النمف االشرف(بحث مشترك) ،منشور في مملة الزراعة العراقية البحيية2014. ،)7(19،
 .25واالع تنظيم ارشاد المرأة الريفية في محافظات المنطقة الوسطى من العراق وسبل تطويره( .بحث
مشترك) ،منشور في مملة العلوم الزراعية العراقية .2014 ،)1(44
 .26مدخل مقترح في اصالح نظم االرشاد الزراعي في العراق ،منشور في مملة الزراعة العراقية
(البحيية).2014 ،)7(19 ،
 .27دور الشركات الزراعية غير الحكومية في نشر نظام الزراعة في البيوت البالستيكية في محافظة
كربالء المقدسة(بحث مشترك) .مقبول للنشر في مملة الزراعة العراقية البحيية .2015
 .28بناء انموذج لمتابعة عملية نشر التقانات الزراعية في العراق(بحث مشترك) .منشور في مملة
الفرات للبحوث الزراعية.2015 ،)1(7 ،
 .29دور الشركات الزراعية يير الحكومية في عملية نشر نظام الزراعة في البيوت البالستيكية في
محافظة كربالء المقدسة .مقبول للنشر في مملة الزراعة العراقية(البحيية) بموج كتاب المملة  47في
2015./2/9
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 .30تقويم النشاط االرشادي الحكومي في عملية نشر اصناف البذور واالسمدة الكيمياوية الحديوة في
زراعة محصول الحنطة في شعبة زراعة المحاويل /محافظة بابل .مقبول للنشر في مملة الزراعة
العراقية(البحيية) بموج كتاب المملة  88في 2015./3/5
 .31مستوى تطبيق منتجي الحنطة للتوصيات الخاصة بالسيطرة على االديال في حقولهم

في منطقة ابو يريب /بغداد  .مقبول للنشر في مملة الزراعة العراقية(البحيية) بموج
كتاب المملة  87في 2015./3/5
 .32مستوى انتشار صنفي الرز ياسمين وفرات  1في محافظة النجف االشرف .مقبول للنشر في مملة
الزراعة العراقية(البحيية) بموج كتاب المملة  293في2015./5/24
.33انتشار المستجدات الزراعية في مجال استدامة الموارد الطبيعية الزراعية وزيادة انتاج محصول
الحنطة في منطقة النهروان/محافظة بغداد(بحث مشترك) .مقبول للنشر في مملة الزراعة العراقية
(البحيية) بموج كتاب المملة  295في.2015/5/25
 .34تحسي جودة نشر التقانات في الدول العربيه .ورقة عمل مقدمه في (اللقاء الدوري اليالث لمسؤولي
وخبراء البحوث ونقل التقانات في ممال االنتاج النباتي ) الذي اقامته المنظمه العربيه للتنميه الزراعيه
للفترة  2015/12/ 29-27في السودان,الخرطوم.
بحوث ودراسات علمية أُخرى فاي مجاال االرشااد الزراعاي ونقال التقنياات الزراعياة مقدماة وملقااة فاي
مؤتمرات وور عمل داخل وخارج العراق
.1اعادة ت عيل االرشاد الزراعي في العراق ،دراسة مقدمة الى برنامج اعادة تأ يل الزراعة العراقية الذي
قامت به وزارة الزراعة االمريكيبة بمشباركة منظمبة االغذيبة والزراعبة لالمبم المتحبدة ووزارة الزراعبة
العراقية عام  .2003بغداد.
 .2تجربة العراق في ميدان نقل التقنيات الزراعية .بحث ألقي في ورشة العمل االقليمية التي اقامتهبا
منظمة االغذية والزراعة لالمم المتحدة ( (.)FAOاللقاء التشاوري للخيراء فبي ممبال نقبل التقنيبات
الزراعية في منطقة الشرق االدنى ،اذار  ،2004االردن ،جامعة العلوم والتكنلوجيا).
 .3العاملون في االرشاد الزراعي في العراق ،الواالع ومقترحات التطوير .دراسة مقدمة الى مبؤتمر
اعادة تنشيط االرشاد الزراعي في العراق البذي نظمتبه جامعبة تكسباس االمريكيبة .عمبان/االردن15-11
اذار .2007
 .4برنامج مقترح لتطوير اداء العاملين باالرشاد الزراعي في العراق ،دراسة مقدمة الى مؤتمر اعادة
تنشيط االرشاد الزراعي فبي العبراق البذي نظمتبه جامعبة تكسباس االمريكيبة.عمان /االردن  15-11اذار
2007.
 . 5تحسي دور االرشاد الزراعي في التنميبة الزراعيبة المسبتدامة .بحبث ملقبى فبي مبؤتمر التنميبة والبيةبة
واالجيال المسبتقبلية /نظمبه المركبز العلمبي العراقبي /فبي قاعبات جامعبة د بوك للفتبرة  4-3كبانون االول
.2012
 .6جودة نشر التقانات في الدول العربيه .ورقة عمل مقدمه في (اللقاء البدوري اليالبث لمسبؤولي وخببراء
البحوث ونقل التقانبات فبي ممبال االنتباج النبباتي ) البذي اقامتبه المنظمبه العربيبه للتنميبه الزراعيبه للفتبرة
 2015/12/ 29-27في السودان,الخرطوم.
 .7المشبباركة العلميببة فببي عببدد م ب المببؤتمرات العلميببة التببي نفببذتها عببدد م ب المامعببات العراقيببة ووزارة
الزراعة( جامعة تكريت  2001و ،2008جامعة بابل  ،2009وزارة الزراعة .)2014
المقاالت العلمية المنشورة
( )12مقالة علمية في مماالت الزراعة والتنمية الريفية واالرشاد والتدري ونقل التقنيات الزراعية:
 .1تطااوير المعااارف واالتجاعااات والمهااارات الزراعيااة النساااء الريفيااات .منشببور فببي مملببة الزراعببة
العراقية االرشادية\ وزراة الزراعة ،العدد  ،1سنة .2004
 .2تطوير مشاركة الجمعيات الفالحية والقيادات الريفية المحلية والزراع في نشر التقنياات الزراعياة.
منشور في مملة الزراعة العراقية االرشادية\ وزراة الزراعة ،العدد ،1سنة .2004
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 .3الفجوة االنتاجية في مجال نقال التقنياات الزراعياة .منشبور فبي مملبة الزراعبة العراقيبة االرشبادية\
وزراة الزراعة ،العدد  ،2سنة .2004
 .4ستراتيجيات مقترحة لتحسين تجهيز الزراع بمستلزمات االنتاج الزراعي واستخدامها  .منشور في
مملة الزراعة العراقية االرشادية\ وزراة الزراعة ،العدد  ،3سنة .2004
 .5تحساين جاادوى وفاعليااة باارامج تادريب المااوظفين الاازراعيين .منشببور فبي مملببة الزراعببة العراقيببة
االرشادية\ وزراة الزراعة ،العدد  ،4سنة .2004
 .6االدارة الجياادة لنقااال التقنياااات الزراعياااة .منشبببور فببي مملبببة الزراعبببة العراقيبببة االرشبببادية\ وزراة
الزراعة ،العدد  ،2سنة .2005
 .7تحسااين انتاجيااة مزرعااة العائلااة .منشببور فببي مملببة الزراعببة العراقيببة االرشببادية\ وزراة الزراعببة،
العدد  ،4سنة .2005
 .8تحسين دور المجتمعات الريفية المحلية في تطوير الخدماة االرشاادية  .منشبور فبي مملبة الزراعبة
العراقية االرشادية\ وزراة الزراعة ،العدد  ،1سنة .2006
 .9تحسين اداء العاملين بالمزرعاة .منشبور فبي مملبة الزراعبة العراقيبة االرشبادية\ وزراة الزراعبة،
العدد  ،3سنة .2006
 .10العوامل المؤثرة في فاعلية االتصال االرشادي ومقترحات تطويره .منشور في مملة الزراعبة
العراقية االرشادية\ وزراة الزراعة ،العدد  ،3سنة 2007.
 .11افكار في زيادة االنتاجية الزراعية .منشور في مملة حوار الفكر ،العدد الخامس ،سنة .2008
 .12افكار اساسية في اعداد الاعدة البيانات االرشادية .منشور في مملة الزراعبة العراقيبة االرشبادية،
العدد  ،3سنة .2009
نشاطات علمية
 -1المشاركة في مناقشة اكيبر مب ( )50اطروحبه او رسبالة علميبة ( رئبيس لمنبة او عنبو لمنبة او
مشرف).
 -2تقويم اكير م ( )20ترقية علميه ( استاذ  ،استاذ مساعد  ،مدرس ).
 -3تقويم اكير م ( )50بحث علمي للممالت العلمية.
ت ليف الكتب العلمية
 مشار في تأليف كتاب منهمي بعنوان (االدارة المزرعية واالرشاد الزراعي ،عام . )1991
المشاركة في وور العمل والملتقيات التربوية العلمية داخل وخارج العراق
 .1المشاركة في ورشة العمل " عداد سياسات وأجراءات القببول فبي المامعبات العراقيبة " التبي اقامتهبا
منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمبي فبي تشبري االول  /2009عمبان-
االردن.
 .2المشاركة في الملتقيات السنوية لتدري طالب المامعات العربية التي نظمها المملس العربي لتدري
طالب المامعات العربية اعتبارا م العام  2014 -2009مميالً لمامعة بغداد والتي جرى اقامتها في
عدد م المامعات العربية في عدد م الدول العربية منها :االردن ،المزائر ،سلطنة عمان.
 .3المشاركة في جميع ورش العمل التي اقامتها وزارة التعليم العالي العداد دليل شؤون الطلبة للسنوات
.20016-2008
ُ
 .4اعداد وتنفيذ ( )4ورش عمل في مماالت (تحسي جودة شع التسميل في كليات جامعة بغداد)
و(تحسي ادارة االمتحانات المامعية في كليات جامعة بغداد) للسنوات .2016-2013
العضوية في عيئة تحرير المجالت العلمية
 .1عنببو يةببة تحريببر مملببة العلببوم الزراعيببة العراقيببة  /كليببة الزراعببة  /جامعببة بغببداد (للمببدة -2004
. )2006
 .2سكرتير يةة تحرير مملة العلوم الزراعية العراقية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد(،عام .)2007
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عنو يةة تحرير مملة الزراعة العراقية أالرشادية  /وزارة الزراعة (منذ عام 2001ومستمر حتبى
االن) .
عنو يةة تحرير مملة حوار الفكبر الصبادرة عب المعهبد العراقبي للدراسبات السبتراتيمية للسبنوات
.2014-2008
عنو الهيةة االستشارية لمملة الفرات للعلوم الزراعية /كلية الزراعبة /جامعبة بابل(منبذ العبام 2009
ومستمر حتى االن).
عنو الهيةة االستشارية لمملة الزراعة العراقية البحييبة /وزارة الزراعبة( منبذ عبام  2009ومسبتمر
حتى االن).
عنو الهيةة االستشارية لمملة العلوم الزراعية العراقية /كلية الزراعة /جامعة بغداد منذ العام 2015
ومستمر حتى االن.

العضوية في اللجان العلمية في الجامعة ووزارة التعليم العالي
 .1رئيس اللمنة العلمية والدراسات العليا فبي قسبم اإلرشباد الزراعبي /كليبة الزراعبة /جامعبة بغبداد(
للمدة م  2001ولغاية تموز .)2007
 .2رئببيس اللم نببة االمتحانية/قسببم االرشبباد الزراعي/كليببة الزراعة/جامعببة بغداد(للمببدة مبب -2001
.)2007
 .3عنو لمنة تقويم الممالت العلمية  /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(للسبنوات  2005ولغايبة
.)2007
 .4مقببببرر لمنببببة عمببببداء كليببببات الزراعببببة والطبببب البيطببببري /وزارة التعلببببيم العببببالي والبحببببث
العلم(عام)2006
 .5عنو لمنبة تقبويم البحبوث الزراعيبة والبيطريبة فبي لمنبة المشباريع الرياديبة ( فبي دائبرة البحبث
والتطوير  /وزارة العالي والبحث العلمي ) للسنتي  2007و .2008
 .6عنو اللمنة المركزية لالرشاد التربوي/جامعة بغداد.
 .7عنو اللمنة الوزارية(وزارة التعليم العالي) العداد دليل ادارة االمتحانات المامعية.
عضوية اللجان العلمية التخصصية في مجال خدمة المجتمع
 .1عنببو اللمنببة العلميببة للهيةببة العامببة لالرشبباد والتعبباون الزراعببي  /وزارة الزراعة(للمببدة -2001
.)2006
 .2عنببو اللمنببة الوطنيببة لمشببروع مشببا دات تقانببات المحاصببيل الشببتوية الببذي نفذت به وزارة الزراع بة
بمشاركة بعض المامعات في عام  2005/2004بتمويل م وزارة الزراعة االمريكية.
 .3عنو الهيةة االستشارية لبرنامج تطوير زراعة الذرة في العراق  /وزارة الزراعة (عام.)2006
 .4رئيس اللمنة االستشارية لتخطيط االرشاد الزراعي في العراق .وزارة الزراعة(.)2009
 .5عنو اللمنة االعالمية للمبادرة الزراعية /االمانة العامة لمملس الوزراء(عام .)2008
 .6عنو اللمنة الفنية للبرنامج الوطني ألعداد خبرائط التقسبيم البيةبي فبي العبراق /وزارة الزراعبة( منبذ
العام  2008ومستمر حتى االن).
 .7عنببو اللمنببة الوزاريببة (وزارة الزراعببة) الخاصببة بمراجعببة وتقببويم خطببة وزارة الزراعببة للسببنوات
.2014 – 2011
النشاطات العلمية في مجال خدمة المجتمع
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ُمحاضر في أكيبر مب ( )20دورة تدريبيبة للمهندسبي والمرشبدي البزراعيي التبي نفبذتها وزارة
الزراعة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيةة العامة لإلرشاد الزراعي في العراق(منذ العام
 2000والسنوات الالحقة).
ُمحاضر في أكير م ( )30دورات تدريبية في ميدان تطبوير المالكبات التدريسبية المامعيبة التبي
ينفذ ا مركز التطوير والتعليم المستمر  /جامعة بغداد.
اعداد وتنفيذ اكير م  20دورة تدريبية في موضوع ادارة االمتحانبات المامعيبة المنفبذة العنباء
اللمان االمتحانية في كليات جامعة بغداد ومؤسسات تعليمية اخرى.
المشبباركة فببي الممارسببة الميدانيببة المامعيببة السببنوية(خدمة الممتمببع) التببي نظمتهببا جامعببة بغببداد
للسنوات  2002-1999بنمنها رئيس فريق كليبة الزراعبة فبي الممارسبة المبذكورة وعلبى مبدى
ثالث سنوات.

المقررات التى المت بتدريسها لطلبة االختصا

(ارشاد زراعي) في كلية الزراعة جامعة بغداد

اوالً .الدراسات العليا /الدكتوراه .1 :سياسات وستراتيميات ارشاد زراعي .2 .نظم ارشاد زراعي.
ثانيبببباً .الدراسببببات العليببببا /الماجسببببتير .1 :اسببببالي نقببببل التقنيببببات الزراعية(متقببببدم) .2 .تقببببويم بببببرامج
ارشادية(نماذج) .3 .ادارة ارشاد زراعي (نظريات).
ثالياً .الدراسات االولية .1 :تدري ارشادي .2 .تقويم ارشاد زراعي .3 .اسالي نقل التقنيات الزراعية.
بعض كتب الشكر
 )5( .1كت شكر وتقدير م السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي(السنوات ،2010 ،2009
.)2014 ،2012
 .2كتاب شكر وتقدير م وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي()20016
 )5( .3كت شكر وتقدير م السيد وزير الزراعة(السنوات )2014 ،2011 ،2008 ،2006
 )4( .4كت شكر وتقدير م السيد وزير التربية(.)2016 ،2013 ،2010 ،208
 .5كتاب شكر وتقدير م السيد رئيس ديوان مملس النواب(.)2008
 .6كتاب شكر وتقدير م السيد المشرف العام على اللمنة العليا لتطوير التعليم في العراق(.)2010
 .7كتاب شكر وتقدير م وكيل وزير التربية(.)2015
 )6( .8كت شكر وتقدير م السيد رئيس جامعة بغداد(السنوات 2007ــــــ .)2014
 .9كتابي شكر وتقدير م المفتش العام في وزارة الداخلية(.)2016 ،2012
 .10كتاب شكر وتقدير م الهيةة المشرفة على امتحانات الدراسة اليانوية /وزارة التربية .2016
 )10( .11كت شكر وتقدير م مساعدي رئيس المامعة وعدد م عمداء الكليات.
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