
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

         نادية كاظم عنون :    ـم ـــــــــاالســ

   1967 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

  3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

        تنمية ريفية  -ارشاد زراعي  :      صــالتـخـص

 جامعة بغداد  –/ كلية الزراعة  تدريسية :      ه ــــــالوظيف

    مدرس    الدرجة العلمية :

           جامعة بغداد  –كلية الزراعة :      عنوان العمل

 كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1989 الزراعة  بغداد 

 1999 الزراعة  بغداد  الماجستير

 هالدكتورا

 

 2012 الزراعة  القاهرة 

    أخرى

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 الجامعي . جثالثاً : التدر 

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

معيدة  / في قسم اإلرشاد / كلية  1

 الزراعة 

 1996 – 1994 بغداد

 1999 – 1996 د بغدا                    طالبة دراسات عليا / ماجستير  2

بقسم اإلرشاد / مدرس  تدريسية 3

  مساعد  

  2008 – 1999 بغداد                 

  2012 – 2008 جامعة  القاهرة طالبة دراسات عليا / دكتوراه  4

  2017 – 2012 جامعة بغداد                  تدريسية في قسم اإلرشاد / مدرس  5

6    

7    

8    

 

 علمية:البحوث ال 

 تاريح النشر مكان النشر اسم البحث ت

1 

التمكين المهني للمراة الريفية في 

ودورها في  التنمية المستدامة 

 الحفاظ على البيئة

 

 

 

 

 

 

 

 2014- 5-12 69مجلة واسط للعلوم / العدد 

2 

األهمية اإلجتماعية للمشاركة إدراك 

 رأة الريفيةفي مشروعات تنمية الم

 2016 – 2 – 29 مجلة المخطط والتنمية



 

 

 

 

 

 

 

 تاريح النشر مكان النشر اسم البحث ت

3 

إدراك األهمية التعليمية للمشاركة  

في بعض مشروعات تنمية المراة 

 الريفية

كلية  –مجلة البحوث الزراعية 

 جامعة كفر الشيخ –الزراعة 

15 – 4 – 2014 

4 

التمكين اإلجتماعي للمرأة الريفية 

القته للمشاركة في التنمية المستدامة وع

الشخصية  واإلجتماعية  المتغيرات ببعض

 واإلقتصادية

 12المجلد   –مجلة جامعة األنبار 

 1العدد  –

24 – 11 – 2014 

5 

التمكين اإلقتصادي للمرأة 

الريفية ودورها في التنمية 

 المستدامة

مجلة المخطط والتنمية / العدد 

السنة  –الحادي والثالثون 

 العشرون /

  2015حزيران 

 1436ن  رمضا

 

 قررات الدراسية التى قمت بتدريسها.مرابعاً : ال 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 علم اإلجتماع الريفي  ) عملي ( األرشاد الزراعي  1

   

11    

12    

13    

14    

15    

1999-2008 

  تنمية مجتمع ريفي )عملي ( اإلرشاد الزراعي  2

  

11    

12    

13    

14    

15    

1999-2008 

 2008-1999 إحصاء إجتماعي )عملي ( األرشاد الزراعي 3

 2008-1999 علم النفس )عملي ( األرشاد الزراعي 4

 2008-1999 طرق بحث )عملي ( األرشاد الزراعي 5

 2008-1999 تعليم كبار )عملي ( األرشاد الزراعي 6



 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008-1999 تخطيط إرشادي )عملي ( األرشاد الزراعي 7

 2008-1999 تقويم إرشادي )عملي ( األرشاد الزراعي 8

 تدريب إرشادي ) عملي ( األرشاد الزراعي 9

 

1999-2008 

 2008-1999 القيادة   )عملي ( اإلرشاد الزراعي  10

 2008-1999 دينامية الجماعة )عملي ( اإلرشاد الزراعي  11

 2004 بيئة إرشادية   اإلرشاد الزراعي 12

  2014-2012 )نظري (مبادئ اإلرشاد الزراعي  الصناعات الغذائية  13

  2016 -2012 )نظري (مبادئ اإلرشاد الزراعي  وقاية النبات  14

  2017 -2012  )نظري (مبادئ اإلرشاد الزراعي محاصيل حقلية  15

 2015 )نظري (مبادئ اإلرشاد الزراعي  الثروة الحيوانية  16

  2016  )نظري (مبادئ اإلرشاد الزراعي اإلقتصاد الزراعي  17

 2017-2012 مجتمع ريفي )نظري ( اإلقتصاد الزراعي  18

 2017-2012 قيادة ريفية )نظري ( اإلرشاد الزراعي  19

  2017- 2012 علم النفس التربوي )نظري ( اإلرشاد الزراعي  20

 2017- 2012 اإلجتماعي )نظري (علم النفس  اإلرشاد الزراعي  21

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامساً  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

-11  يفيةندوة ووشة العمل خيارات التنمية الر 1

12/7/2010 

 حضور  كلية الزراعة/جامعة القاهرة

 مية في ظل التحدياتمؤتمر سبل التن 2

  الراهنة 

15-25 

 2011يناير/

5 - 

 حضور  كلية الزراعة /جامعة القاهرة   

مؤتمر التنمية الريفية  3

 المستدامة  

11-13 /9 

/2010 

 حضور  كلية الزراعة /جامعة القاهرة 

وورش عدد من الندوات  4

 العمل 

 حضور  كلية الزراعة /جامعة بغداد  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى ة العلمية سابعا : األنشط 

 خارج الكلية داخل الكلية

دورة تدريبية حول المسح الميداني  لجنة التدقيق )لجنة إمتحانية (

 وإستبيان المزارعين 
دورة تدريبية في الحاسب االّلي /جامعة  لجنة مناقشة البحوث العلمية 

 بغداد 
دورة مكثفة في مهارة الحاسب االلي  لجنة اإلشراف التربوي 

 /جامعة القاهرة
  

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تقويم مقال / المشاريع الصغيرة مساهمة في تمكين 

 المرأة

مجلة الزراعة العراقية 

 اإلرشادية

2015 

 

 .حلية والدولية الهيئات العلمية المعضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

  2016 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  شكر وتقدير  1

وزير التعليم العلي والبحث  شكر وتقدير  2

 العلمي 

8- 3- 2014  

 4/7/2006 كلية الزراعة /قسم اإلرشاد   شكر وتقدير 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

  العرببة             

  اإلنكليزية             


