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 .: المؤهالت العلمية -1

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 معهد زراعي 

 

 

 1980 معهد الزراعي /المسيب مؤسسة المعاهد الفنية 

 1987 الزراعة بغداد بكلوريوس 

 2008 الزراعة بغداد ماجستير

 

 التدرج الوظيفي . -:2

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1994-1981 معهد الزراعي /المسيب فنيمدرب  1

  2008-1994 كلية الزراعة /جامعة بغداد  فني  2

 2013-2009 = مدرس مساعد 3

 لحد االن-2013 = مدرس 4



 

 

 

 

 

 التدريس الجامعي . -:3

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

 لحد االن -1994 بغداد كلية الزراعة 1

 

 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 – 2009  دينامية الجماعة 

االرشاد ونقل التقانات  3

 ةالزراعي

 2015 - 2009 علم النفس االجتماعي 

االرشاد ونقل التقانات  4

 ةالزراعي

 لحد االن – 2012 اعالم وصحافة 

االرشاد ونقل التقانات  5

 ةالزراعي

 لحد االن – 2015 البيئة االرشادية

االرشاد ونقل التقانات  6

 ةالزراعي

 2015 – 2009 علم النفس التربوي 

االرشاد ونقل التقانات  7

 ةالزراعي

 2014-2009 تخطيط ارشادي 

االرشاد ونقل التقانات  8

 ةالزراعي

 2014-2009 تعليم كبار

 لحد االن-2009 نظريات تغيير االرشاد ونقل التقانات 9

 2015 حلقات دراسية االرشاد ونقل التقانات 10

 2015-2012 قيادة ريفية االرشاد ونقل التقانات 11

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  -5

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك جامعة بغداد Google Scholar 2016ورشة عمل  1

 مشارك  جامعة بغداد 2016 ندوة مجالت الزائفة  2



 

 

 

3     

4     

5     

6     

 

 . االخرى األنشطة  -6

 السنة داخل الكلية
 2016 االمتحانيةلجنة في اعضو 

 لحد االن -2009 عضو لجنة اجتماعية 

 لحد االن -2009 عضو لجنة الجرد 

 ولغاية االن -2014 عضو شؤون الدبلوم 

 ولغاية االن -2009 عضو في لجنة االشراف التربوي
 2015-2011 عضو في لجنة التدقيق

 االبحاث المنشورة  -7

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
في واقع الخدمة االرشادية لمزراعي الخضروات المحمية 

 محافظتي النجف وكربالء المقدستين
 2009 مجلة جامعة تكريت 

2 
المستوى المعرفي لزراع البطاطا لعمليات خدمة المحصول 

 وعالقته ببعض العوامل في ناحية الحفرية 

 مجلة العلوم الزراعية

 بغداد/جامعة العراقية
2011 

3 
رغبة النشئ الريفي باستخدام الحاسوب للحصول على 

 المعلومات الزراعية في منطقة الحفرية 
 مجلة العلوم الزراعية

 /جامعة بغدادالعراقية 
2012 

4 
االيضاحات الحقلية لزراع الرز في مجالي الزراعة الكثيفة 

 2013والشتل االلي في محافظة النجف 

 مجلة العلوم الزراعية

 /جامعة بغدادالعراقية 
2013 

تقويم البرنامج البيئي والصحي التي تقدمة الهيئة العامة لالرشاد  5

والتعاون الزراعي للمراه الريفية في قضاء الكوت /محافظة 

 واسط

 

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية

 /جامعة ديالى

 

2012 

 

6 

معرفة المراه الريفية لمشروع الزراعة في البيوت البالستكية 

 تعده دائرة االرشاد والتدريب الزراعي في محافظة بابلالتي 

 مجلة العلوم الزراعية

 العراقية /جامعة بغداد

2015 

 

 اللغات التي يتقنها -8

 االنكليزية



 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ،  -9

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2012 الزراعة/جامعة بغدادكلية  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

    

    

 


