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 احسان راضي حسوني الفريجي   :  ـم ـــــــــاالســ

 االرشادياالرشاد الزراعي/ التدريب :      صــالتـخـص

  عضو هيئة تدريسية:       ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد   الدرجة العلمية :

  / جامعة بغداد / كلية الزراعة قسم االرشاد ونقل التقانات الزراعية:       عنوان العمل

     ahsan.rf6001@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .: المؤهالت العلمية -1

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2003 الزراعة بغداد

 2010 الزراعة بغداد الماجستير

 

 

 التدرج الوظيفي . -:2

 

 التدريس الجامعي . -:3

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

 لحد االن -2004 بغداد كلية الزراعة 1

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2010 -2004 جامعة بغداد -كلية الزراعة فني 1

 لحد االن -2011 = مدرس مساعد 2



 

 

 

 قمت بتدريسها.ي المقررات الدراسية الت -:4

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

ونقل التقانات  االرشاد 1

 ةالزراعي

 لحد االن  – 2004 زراعي ال رشاداالئ مباد

 االرشاد ونقل التقانات 2

 ةالزراعي

 2014 – 2006 الرشاديةالبيئة ا

االرشاد ونقل التقانات  3

 ةالزراعي

 2012 - 2004 التقويم االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  4

 ةالزراعي

 لحد االن – 2006 تخطيط البرامج االرشادية

االرشاد ونقل التقانات  5

 ةالزراعي

 2015 – 2014 مناهج التنمية الريفية

االرشاد ونقل التقانات  6

 ةالزراعي

 لحد االن – 2006 ريفيالمجتمع العلم                      

االرشاد ونقل التقانات  7

 ةالزراعي

 لحد االن -2008 الريفية المرأةارشاد 

االرشاد ونقل التقانات  8

 ةالزراعي

 االن لحد -2004 التدريب االرشادي

 

 الدورات التي شاركت بيها  -5

لمشاركة في دورة طرائق التدريس واللغة العربية في جامعة بغداد /وحدة التعليم المستمر لعام اأ.

2011. 

ب. المشاركة في دورة تدريبية على االساليب الحديثة للزراعة المستدامة في المملكة االردنية 

 .2014الهاشمية في عام 

 . االخرى األنشطة  -6

 السنة داخل الكلية
 2014 -2011 االمتحانيةجنة للفي اعضو 

 2012 -2011 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني

مع وحدة العالقات العامة في كلية عضو ارتباط 

 الزراعة 
2013- 2014 

 ولغاية االن -2015 مع شعبة التسجيل وشؤون الطلبة  عضو ارتباط

 االن لحد -2013 عضو في لجنة االشراف التربوي

 

 

 



 

 

 

 المنشورةاالبحاث   -7

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
حاجات التدريبية المعرفية لمدراء االرشاد الزراعي في ال

مجال ادارة الوحدات االرشادية المسؤولين عن ادارتها في 

 محافظات المنطقة الوسطى من العراق 

جلة الباحث االعالمي م

جامعة /كلية االعالم 

 بغداد

2011 

2 
مشكالت التي تواجه المراكز االرشادية التدريبية وسبل ال

 تطويرها في العراق من وجهة نظر العاملين فيها 

 مجلة العلوم الزراعية

امعة كلية الزراعة/ج

 بغداد 

2015 

3 
تدريبية المعرفية لزراع الشعير في مجال ادارة الحاجات ال

التابعة لقضاء الصويرة في  المحصول في ناحية الشحيمية

 محافظة واسط 

 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة /جامعة بغداد  
2016 

    

 
 

 اللغات التي يتقنها -8

 االنكليزية

 

 شهادات التقدير. كتب الشكر ، -9

 .2006كلية الزراعة عميد كتاب شكر وتقدير من السيد  . أ

 .2014كلية الزراعة في عام هادة تقديرية من رئيس الجامعة االردنية/ ش . ب

 .2015ج. كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  

 . 2016د. كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة  


