
 
  
 

 السيرة الذاتيــة

 

 اـبيان عبد الجبـــار رضــ  : االســـــــــــــم

 4691  : الدــتاريخ المي

 /    الحالة الزوجية :

 ⁄        عــــدد األوالد :

 مسلمة     الـــديـــــــانــة :

 اإلرشاد الزراعي     التــخــصــص :

 جامعة بغداد ⁄تدريسية في كلية الزراعة       الـوظـيفـــــــة :

 استاذ مساعد     الدرجة العلمية:

 جامعة بغـداد  ⁄كلية الزراعة      عنـوان العمــل:

  هاتـف العمــل :

 الهاتـف النقــال:

 البريد االلكتروني:

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 1986 كلية الزراعة جامعة بغداد بكالوريوس

 1996 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 2006 كلية الزراعة جامعة بغداد الدكتوراه

   ⁄   ⁄   ⁄ أخرى

 



 
  
 

  ثانياً : التدرج الوظيفي. 

 

 إلى –للفترة من  الجهة الوظيفة ت  

  4669 -4699 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  م. مهندس زراعي 

 4001 - 4669 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  مساعد مدرس 1

 4042 -4001 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  مدرس 2

 لحد اآلن – 4042 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  استاذ مساعد 3

4 ⁄   ⁄   ⁄   

 

  ًالتدريس الجامعي :  ثالثا. 

 إلى –للفترة من  الجامعة الكلية ( ⁄الجهة ) المعهد  ت  

 ولحد اآلن – 1986 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 

  ًالمقررات الدراسية التي قمت بتدريسها :  رابعا. 

 السنــــــة المــادة القســــــم ت

 4040 - 4691 مبادئ اإلرشاد الزراعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 4

+  4662 – 4660 تعليـــم كبـــــــــــــار               اإلرشاد والتعليم الزراعي 4

4669  

  4009 علـم النفــس األجتماعــــي اإلرشاد والتعليم الزراعي 2

+  4000 – 4669 مجتمــع ريفــي اإلرشاد والتعليم الزراعي 1

4009 - 4040 

 4662 - 4691 طرق ووسائل إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 5

  الجماعةالقيادة ودينامية  اإلرشاد والتعليم الزراعي 9

 4661 - 4669 إحصاء اجتماعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 1

 4009 ريفيةقيادة  اإلرشاد والتعليم الزراعي 9

  4000 – 4669 تدريــب أرشــادي اإلرشاد والتعليم الزراعي 6

4009 - 4040 



 
  
 

 السنــــــة المــادة القســــــم ت

 4662 – 4691 ادارة ارشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 40

 +4006 

 4662 - 4691 تنمية مجتمع والتعليم الزراعياإلرشاد  44

 4662 - 4660 طرق البحث االجتماعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 44

 4000 - 4669 تقويم ارشادي اإلرشاد والتعليم الزراعي 42

 4005 - 4001 علم نفس الكبار اإلرشاد والتعليم الزراعي 41

 4006 زراعيمناهج ارشاد  اإلرشاد والتعليم الزراعي 45

 4009 وسائل ارشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 49

 4040 - 4001 مناهج تنمية ريفية اإلرشاد والتعليم الزراعي 41

 4040 - 4009 دراسات عليا –حلقات  اإلرشاد والتعليم الزراعي 49

 مجتمع ريفي االقتصاد الزراعي 46
 مبادئ ارشاد زراعي

4004 

4004-4001  

  4009-4005 مبادئ ارشاد زراعي المحاصيل الحقلية 40

 4666 مبادئ ارشاد زراعي وقاية المزروعات 44

 4009-4005 مبادئ ارشاد زراعي التربة 44

 4001-4002 مبادئ ارشاد زراعي المكننة الزراعية 42

 4006 مبادئ ارشاد زراعي الصناعات الغذائية 41

 4049-4044 مناهج إرشاد زراعي العالياإلرشاد الزراعي طلبة الدبلوم  45

 4049-4044 تنمية الموارد البشرية اإلرشاد الزراعي طلبة الدبلوم العالي 49

ماجستيراإلرشاد الزراعي طلبة ال 41  4044-4040 نظريات التنمية االجتماعية 

ماجستيراإلرشاد الزراعي طلبة ال 49  4040-4009 حلقات 

 

 

 

 

 



 
  
 

  ًاألطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها :  خامســـا (. 

 السنــة القســم أسم األطروحة أو الرسالة ت

4 
بناء برنامج تدريبي للمرشدين الزراعيين في 

ضوء حاجاتهم التدريبية لبعض مجاالت الزراعة 
 العضوية في محافظات المنطقة الوسطى

 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية
 

 
4041 

4 
المهام التخصصية إلدارة الموارد واقع بعض 

البشرية في جهاز اإلرشاد الزراعي في محافظات 
 المنطقة الوسطى

 4045 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

2 
معرفة المرشدين الزراعيين في مجال توحيد 
الشياع لألغنام في محافظة كربالء المقدسة 

 وعالقتها ببعض العوامل
عيةاإلرشاد ونقل التقانات الزرا  4042 

1 
الحاجات التدريبية لزراع الخضر المحمية في 

 قضاء الديوانية وعالقته ببعض العوامل
 4042 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

5 
الحاجات التدريبية المعرفية لمربي النحل في 

 محافظة بابل وعالقته ببعض العوامل
 4042 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

9 
التدريبية للموظفين الزراعيين في مجال الحاجات 

اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية في محافظة 
 كركوك وعالقتها ببعض العوامل

 4042 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

1 
معرفة زراع الحنطة صنف إباء في قضاء الكوت 

 محافظة واسط بعمليات خدمة المحصول
 4041 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

9 
معرفة زراع البرتقال في ناحية الراشدية محافظة 

بغداد بالتوصيات العلمية المتعلقة بخدمة 
 المحصول

 4041 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

6 
معرفة زراع محصول زهرة الشمس في ناحية 

الكرمة محافظة االنبار بالتوصيات العلمية 
 المتعلقة بالمحصول

الزراعيةاإلرشاد ونقل التقانات   4041 

40 
الحاجة المعرفية لمربي االغنام في مجال رعاية 

 الحمالن في ناحية المنصورية محافظة ديالى
 4041 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

44 
اتجاهات زراع الذرة الصفراء نحو استخدام 

 الباذرة في ناحية تازة محافظة كركوك
 4041 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

44 
الحاجات التدريبية المعرفية لمربي الجاموس في 
محافظة ذي قار ناحية الفهود في مجال إدارة 

 الجاموس
 4041 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

42 
الحاجة المعرفية لمربي النحل في مجال تشخيص 
مرض تعفن الحضنة األوربي وطرائق مكافحته 

 في قضاء الصويرة محافظة واسط
التقانات الزراعيةاإلرشاد ونقل   4045 



 
  
 

 السنــة القســم أسم األطروحة أو الرسالة ت

41 
معرفة أصحاب بساتين أشجار الرمان في مجال 
مكافحة حشرة دودة ثمار الرمان في ناحية الحر 

 محافظة كربالء المقدسة
 4045 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

45 
تطبيق زراع الباذنجان للتوصيات العلمية المتعلقة 

 بالمحصول في ناحية الحر محافظة كربالء
 4045 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

49 
تطبيق زراع الطماطة لالسمدة الكيميائية 

الموصى بها داخل البيوت البالستيكية في ناحية 
 دبوني محافظة واسط

 4045 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

41 
الحاجات التدريبية لمربي االبقار في مجال إدارة 

 بغداد األبقار في ناحية الوحدة محافظة
 4045 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيهااً : سادس . 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــة العنوان ت

مؤتمر حول العلم والمعرفة )ردنا الحضاري على  4
 االعداء(

 المشاركة ببحث جامعة ديالى / كلية التربية 4000

 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية  4
 ) الباحث العلمي في خدمة التنمية االجتماعية (

 المشاركة ببحث جامعة بابل 4006

 حضور نقابة المهندسين الزراعيين 4004 مؤتمر علمي 2

ندوة حول التعاون والتنسيق بين كلية الزراعة  1
 والهيأة العامة لإلرشاد الزراعي

العامة لإلرشاد الهيأة  4004
 والتعاون الزراعي

 تقديم المقترحات

 تقديم المقترحات وزارة الزراعة 4005 ندوة حول اإلرشاد الزراعي في العراق 5

 

  ًاألنشطة العلمية األخرى :  سابعا. 

 خارج الكلية داخل الكلية ت
4 

 

 اإلشراف على مشروع بحث التخرج لطلبة 
 إرشاد زراعي – ةالرابع المرحلة

المشاركة في إلقاء المحاضرات في المركز التدريبي في أبي 
 غريب

المشاركة في إلقاء المحاضرات في الهيأة العامة لإلرشاد والتعاون   لجنة استالل البحوثعضو في  4
 الزراعي

االشتراك في دورة التصوير الفيديوي في هيئة المعاهد الفنية /   اللجنة االمتحانيةعضو في  2
 تطوير المالكات / وحدة الوسائل التعليميةمركز 



 
  
 

 خارج الكلية داخل الكلية ت
المشاركة في دورة التأهيل التربوي المنعقدة في جامعة بغداد /  اللجنة العلميةعضو في  1

 مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي

المشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب المنعقدة  لجنة الملف التقويميعضو في  5
 4000في جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية سنة 

المشاركة في دورة تأهيل طلبة الدراسات العليا ألستخدام الحاسوب  لجنة تدقيق االعتراضات والدرجاتعضو في  9
 / جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية

العلمية في كفاءة الحاسوب في سنة المشاركة في دورة الترقيات  علميا تقويم رسائل الماجستير 1
 جامعة بغداد / مركز الحاسبة 4009

 المشاركة في المعارض الزراعية تقويم البحوث العلمية 9

  مناقشة رسائل الماجستير 6

  في القسم الحلقات الدراسية المشاركة في 40

  عضو ارتباط في وحدة البحث والتطوير 44

44 

 

الصيفي لطلبة عضو في لجنة التدريب 
 المرحلة الثالثة / ارشاد زراعي

 

  المشاركة في مجال القسم 42

 . ثامناً : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم 

 السنة محل النشر اسم البحث ت
المستوى المعرفي لزراع الخضر بفوائد عمليات تحسين خواص التربة وأثرها  4

 .على األنتاجية
 4006 جامعة بابل

مستوى تطبيق مزارعي الحنطة التابعين للجمعيات الفالحية التعاونية لمركز  4
قضاء ابوغريب للمارسات الموصى بها بالنسبة لهذا المحصول وعالقة بعض 

 العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية بذلك.

مجلة العلوم 
الزراعية 
 العراقية

4666 

مستوى تطبيق مزارعي الحنطة للمارسات الموصى بها وعالقة بعض العوامل  2
 ناحية اليوسفية (. –بذلك )دراسة حالة في جمعية الوليد الفالحية 

مجلة العلوم 
الزراعية 
 العراقية

4000 

مستوى تطبيق مزارعي الذرة الصفراء للتقنيات الموصى بها في زراعة  1
)دراسة ميدانية في الجمعيات الفالحية المحصول وعالقته ببعض العوامل 

 التعاونية التابعة لمركز قضاء ابو غريب(.

مجلة العلوم 
الزراعية 
 العراقية

4001 

الرضا الوظيفي للمرشدين الزراعيين في المنطقة الوسطى وعالقته ببعض  5
 العوامل

مجلة جامعة 
 بابل

4006 

الزراعيين في محافظة بغداد تحديد مستوى االحتياجات التدريبية للمرشدين  9
 لبعض الموضوعات االرشادية وعالقتها ببعض العوامل.

مجلة جامعة 
 كربالء العلمية

4006 

جامعة ديالى /  اثر طريقة الندوة في تمنية اتجاهات طالب السنة االولى نحو العمل في الريف 1
 كلية التربية

4000 

 4004مجلة كلية دراسة بعض الظواهر السلوكية االقتصادية في حياة العائلة الريفية في بعض  9



 
  
 

 السنة محل النشر اسم البحث ت
اليرموك  محافظات المنطقة الوسطى مع التركيز على دور المرأة.

 الجامعة

 

 

  ًعضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية :  تاسعا. 

 مهندس زراعي استشاري ⁄عضو في المكتب االستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين       

 عضو ارتباط في نقابة المعلمين        

 . عاشراً : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير 

 السنــة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 4696 وزارة الزراعة والري شهادة تقديرية للمعرض الزراعي 4

 4660 وزارة الزراعة والري شهادة تقديرية للمعرض الزراعي 4

 4664 وزارة الزراعة والري شهادة تقديرية للمعرض الزراعي 2

جامعة بغداد / مركز تطوير طرائق  شهادة تأهيلية تقديرية لدورة التأهيل التربوي 1
 التدريس والتدريب الجامعي

4669 

جامعة بغداد / مركز الحاسبة  تقديرية لدورة الترقية العلميةشهادة  5
 االلكترونية

4000 

شهادة تقديرية لدورة تأهيل طلبة الدراسات العليا ألستخدام  9
 الحاسوب

جامعة بغداد / مركز الحاسبة 
 االلكترونية

4004 

جامعة بغداد / مركز الحاسبة  شهادة تقديرية لدورة الترقية العلمية 1
 االلكترونية

4009 

شكر وتقدير للجهود المبذولة اثناء فترة التدريب على مهنة  9
 التمريض

 4699 وزارة الصحة

 4696 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد شكر وتقدير للجهود التدريسية المبذولة في القسم 6

شكر وتقدير للجهود المبذولة على االشراف على التدريب  40
 الصف الثالثالصيفي لطلبة 

 4664 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد

شكر وتقدير للجهود العلمية المبذولة لمتابعة طلبة القسم  44
 وحثهم على المثابرة والنجاح

 4000 رئيس جامعة بغداد

شكر وتقدير للجهود المبذولة كعضوة ارتباط وحدة البحث  44
 والتطوير

 4000 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد

 4004 وزير التعليم العالي والبحث العلميشكر وتقدير للجهود المخلصة المبذولة في العمل لحصول  42



 
  
 

 السنــة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 طلبة القسم المتفوقين على جائزة صدام

شكر وتقدير للجهود المتميزة المبذولة لحصول طلبة القسم  41
 على جائزة صدام للطلبة المتفوقين

 4666 رئيس ديوان الرئاسة

وتقدير للجهود المخلصة والمتميزة المبذولة الداء شكر  45
الواجبات التدريسية في الظرف الصعب الذي يمر به 

 القطر

 4009 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد

 4009 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد شكر وتقدير للجهود المتميزة المبذولة في اللجنة االمتحانية 49

    

 

 عشر : اللغــات . أحد 

 اللغة العربية         

 اللغة االنكليزية        

  

 

 

 

 

 

 


