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 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة العلميةالدرجة 

 بكالوريوس

 

 2005 الزراعة بغداد

 2010 الزراعة بغداد الماجستير

 

 

 التدرج الوظيفي . -:2

 

 التدريس الجامعي . -:3

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد االن -2005 بغداد كلية الزراعة 1

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011 -2005 جامعة بغداد -كلية الزراعة فني 1

 لحد االن -2011 = مدرس مساعد 2



 

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. -:4

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

ونقل التقانات  االرشاد 1

 ةالزراعي

 2012 – 2011 ئ ارشادمباد

االرشاد ونقل التقانات  2

 ةالزراعي

 لحد االن – 2011  االحصاء االجتماعي

االرشاد ونقل التقانات  3

 ةالزراعي

 2015 - 2011 التقويم االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  4

 ةالزراعي

 لحد االن – 2012 االتصال االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  5

 ةالزراعي

 لحد االن – 2013 البيئة االرشادية

 االرشاد ونقل التقانات 6

 ةالزراعي

 2013 – 2012 تنمية مجتمع ريفي

االرشاد ونقل التقانات  7

 ةالزراعي

 2009-2008 طرق ووسائل ارشادية

االرشاد ونقل التقانات  8

 ةالزراعي

 ولغاية االن -2013 اساليب نقل التقانات الزراعية

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  -5

 نوع المشاركة  هاأنعقادمكان  ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك Taxes, USA 2011 برنامج تدريبي  1

 احثب كربالءجامعة  2013 المؤتمر العلمي الثاني 2

 مشارك بغداد 2013 ورشة عمل الماسترشيت االلكتروني 3

الموسم  -ملتقى جامعة بغداد لتعليم االلكتروني 4

 الثالث

 مشارك جامعة بغداد 2014

 محاضر جامعة بغداد Smart Mail 2015ورشة عمل  5

 محاضر جامعة بغداد Google Scholar 2016ورشة عمل  6

 

 . االخرى األنشطة  -6

 السنة داخل الكلية
 ولغاية االن -2012 االمتحانيةلجنة في اعضو 

 ولغاية االن -2012 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني

 ولغاية االن -2012 كترونيموقع الكلية االلعضو ارتباط في 

عضو ارتباط في موقع الكلية الرسمي على الفيس 

 بك
 ولغاية االن -2013

 ولغاية االن -2105 عضو في لجنة االشراف التربوي

 



 

 

 

 االبحاث المنشورة  -7

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
المهارات االتصالية لدى مدراء اإلرشاد الزراعي في 

مديريات الزراعة لمحافظات المنطقة الوسطى من وجهة 

 نظر المرشدين الزراعيين

جامعة كركوك مجلة 

 للعلوم الزراعية
2011 

2 
مدى ممارسة مدراء االرشاد الزراعي المهارات االتصالية 

في مديريات الزراعة لمحافظات المنطقة الوسطى  من 

 وجهة نظر المرشدين الزراعيين

 الزراعيةمجلة العلوم 

كلية الزراعة/جامعة 

 كربالء

2013 

3 
السمات االتصالية للعاملين بالجهاز االرشادي ودورها في 

تطبيق زراع محصول الحنطة للتوصيات الزراعية في 

 محافظة كركوك

 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2015 

4 
المرشد الزراعي في نقل المعلومات لمستخدمة من قبل مصادر االتصال ا

 الشلب في ناحية العباسية بمحافظة النجف االشرفلزراع الزراعية 

 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2016 

 

 اللغات التي يتقنها -8

 االنكليزية

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ،  -9

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2015 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2013 رئيس جامعة كركوك      كتاب شكر 5

 2016 رئيس جامعة كركوك كتاب شكر 6

 


