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 السيره الذاتيه
 

 

 

 

       علي لطيف جاسم المشهداني :  ـم ـــــــــاالســ

  1984 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 2     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 زراعي ال رااداإل:             صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

  مدرس      علمية :الدرجة ال

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

 /                  العمل   :       هاتف

 /                  :        الهاتف النقال

  ALILATEEF1984@YAHOO.COM : كترونيأاللالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية  التاريخ 

 بكالوريوس
 

2006-2005 الزراعة بغداد  

 2009 الزراعة بغداد الماجستير

هالدكتورا  
 

 2016 الزراعة القاهرة

 / / / أخرى

  

  

 

 

 

 الصورة 

mailto:ALILATEEF1984@YAHOO.COM
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -لفترة من ا الجهة الوظيفة ت

 2008_2006 قسم اإلرااد ونقل التقانات الزراعية كلية الزراعة /  معيد 1

 2012_2009 قسم اإلرااد ونقل التقانات الزراعية كلية الزراعة /  مدرس مساعد 2

 ولحد اآلن – 2013 قسم اإلرااد ونقل التقانات الزراعية كلية الزراعة /  مدرس 3

 

 جامعي .ثالثاً : التدريس ال 

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

 _ولحد اآلن2006 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 الزراعي اإلرشاد 1
إحصاء اجتماعي / علم النفس االجتماعي / 

 ئل اإلرااديةالطرائق والوسا
2009 

 الزراعي اإلرشاد 2
اساليب نقل التقانات اجتماعي /  إحصاء

طرائق التقويم برامج إراادية / /  الزراعية

 رااديةاإلوسائل الو

2010 

 2010 زراعي ال رااداإلمبادئ  االنتاج الحيواني 3

 2010 مبادئ اإلرااد الزراعي  وقاية النبات 4

 اإلرشاد الزراعي  5
اجتماعي / اساليب نقل التقانات إحصاء 

 الزراعية / الطرائق والوسائل اإلراادية
2011 
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 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011 مبادئ اإلرااد الزراعي  البستنة وهندسة الحدائق 6

 اإلرشاد الزراعي  7
إحصاء اجتماعي / اساليب نقل التقانات 

 الزراعية / الطرائق والوسائل اإلراادية
2012 

 اإلرشاد الزراعي  8
 اسوببرنامج الح

 (Microsoft Word) 
2016 

 2016 الحاسوب وتطبيقاته المكتبيةأساسيات  اإلرشاد الزراعي  9

 2016 مبادئ اإلرااد الزراعي  وقاية النبات 10

 2016 مبادئ اإلرااد الزراعي  االنتاج الحيواني 11

 2016 مبادئ اإلرااد الزراعي  علوم األغذية 12
 

  ً  . العلميمجال التخصص  يالمشروعات البحثية ف :خامسا

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1.  
تقويم عملية التخطيط ليوم الحقل اإلرشادي 
 في بعض المحافظات الوسطى من العراق 

 2009 جامعة واسطتمر العلمي الثالث / المؤ

2.  
تقويم عملية التنفيذ ليوم الحقل اإلرشادي 
 في بعض المحافظات الوسطى من العراق

 2009 جامعة واسط

3.  

استخدام الوسائل اإلرشادية في عملية نشر 
التقانات الزراعية من وجهة نظر 

المرشدين الزراعيين وعالقتها ببعض 
 العوامل

 2011 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

4.  
معرفة زراع العنب في مجال عمليات 

خدمة المحصول وعالقتها ببعض العوامل 
  في قضاء بلد

 2012 لعراقيةمجلة العلوم الزراعية ا

5.  
مستوى األداء الوظيفي للمرشدين 
 الزراعيين في جمهورية العراق 

مجلة الجمعية العلمية لإلرشاد 
 الزراعي / جامعة القاهرة 

2015 

6.  
المشاكل التي تواجه المرشدين الزراعيين 
 أثناء أدائهم الوظيفي في جمهورية العراق

مجلة الجمعية العلمية لإلرشاد 
 القاهرة  الزراعي / جامعة

2015 
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 .في مجال خدمة المجتمع التي اارك فيهاالعلمية والمقاالت والندوات المؤتمرات سادساً :   

 األنعقاد أو النشرمكان  ةــالسن عنوانال ت
نوع 

 المشاركة

1 

تقويم عملية التخطيط ليوم الحقل 
اإلرشادي في بعض المحافظات 

المؤتمر العلمي ) الوسطى من العراق
  (امعة واسطالثالث لج

 باحث جامعة واسط 2009

2 
استخدام الوسائل اإلرشادية في عملية 

 نشر التقانات الزراعية
2012 

مجلة ربوع الرافدين 
)العدد الثامن( / كلية 
 الزراعة / جامعة بغداد

 باحث

3 
بعض مصطلحات نقل التقانات 

الزراعية )التغير والتغيير وطبيعة 
 الهدف(

2012 
مجلة ربوع الرافدين 
)العدد التاسع( / كلية 
 الزراعة / جامعة بغداد

 باحث

4 
ظاهرة إنحسار وتدني مستوى التعليم 

 في العراق )ندوة علمية(
2012 

الجامعة العراقية / كلية 
 التربية بنات

 مشارك

5 
نقص المناعة المكتسب )اآليدز( توعية 

 وإرشاد )ندوة علمية(
2012 

كلية  الجامعة العراقية /
 الطب ابن سينا

 مشارك

6 

بحث تحت عنوان )العنف ودور 
التوجية التربوي في الحد من آثارة ( 

دور ) التربوي الرابع مؤتمرالفي 
العلوم األنسانية في التصدي لظاهرة 

 (العنف

2016 
الجامعة العراقية / كلية 

 التربية بنات
 باحث

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  سابعا   

 خارج الكلية كليةداخل ال

 الممارسات الميدانية الجامعية المشاركة في  التدريب الصيفيلجنة 

 االمتحانية اللجنة المشاركة في 
دورة الترقيات العلمية في المشاركة في 

 كفاءة الحاسوب واللغة العربية 

 لجنة الموقع األلكتروني للكلية المشاركة في لجنة األاراف التربوي 

 اللجنة االجتماعية  المشاركة في
  المشاركة في العديد من الدورات التدريبية

 كما موضح في الجدول اآلتي.

 / المشاركة في الحلقات الدراسية 

 / المشاركة في المعارض الزراعية 

 / المشاركة في مجالس القسم 

 / األاراف على مشاريع بحث التخرج للمرحلة الرابعة 

 / تراضات تدقيق الدرجات واالعلجنة 

 / المشترياتلجان 

 

 .الدورات التدريبية: ثامنا   

 السنة المكان أسم الدورة التدريبية ت

1.  
 دورة تأهيلية في مجال الحاسوب

مركز الحاسبة األلكترونية / جامعة 

 بغداد
1/4/2009 

2.  
 دورة تأهيلية في مجال الحاسوب

مركز الحاسبة األلكترونية / جامعة 

 بغداد
9/8/2009 

3.  
 (140ة التأهيل التربوي )دور

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
21/6/2010 

4.  
 (114دورة اللغة العربية )

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
21/6/2010 

5.  
 عندورة تدريبية 

(SMART BOARD, DATA 

SHOW, POWER POINT) 

مكتب الخدمة العلمية واالستشارية / 

 التقنية اإلدارية / جامعة بغدادالكلية 
10/4/2012 

6.  
 (IC3دورة تدريبية واختبار لشهادة )

مركز الحاسبة األلكترونية / جامعة 

 بغداد
2012 

7.  
 (TOEFLدورة تدريبية واختبار لشهادة )

مركز اللغات االجنبية والترجمة 

 المحترفة / جامعة القاهرة
7/12/2013 
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 السنة المكان أسم الدورة التدريبية ت

8.  
 (ICDLدورة تدريبية واختبار لشهادة )

( / وزارة التعليم CTCأكاديمية )

العالي والبحث العلمي / جمهورية 

 مصر العربية

1/1/2015 

9.  
 (TOEFLدورة تدريبية واختبار لشهادة )

مركز اللغات االجنبية والترجمة 

 المحترفة / جامعة القاهرة
7/12/2015 

تأثير النشر الزائف على  دورة تدريبية عن  .10

 جودة البحث

الدولي / الواليات معهد التعليم 

 المتحدة األمريكية
2016 

دورة تدريبية عن المستوعبات العلمية   .11

(THOMSON REUTER) 

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
2016 

بوابة البحث العلمي دورة تدريبية عن   .12

(RESEARCH GATE) 

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية ضوية ع :تاسعا 

      . عضوية نقابة المهندسين الزراعيين 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

 ت
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

1 
كتاب شكر وتقدير لصيانة مختبر 

 الحاسبات
 2007 عميد كلية الزراعة

2 
تاب شكر وتقدير لصيانة مختبر ك

 الحاسبات
 2009 عميد كلية الزراعة

3 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 اللجنة االمتحانية
 2009 عميد كلية الزراعة

4 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 اللجنة االمتحانية
 2010 عميد كلية الزراعة

5 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 اللجنة االمتحانية
 2011 عميد كلية الزراعة
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 ت
الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

6 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 ومتابعة المختبرات في القسمصيانة 
 2011 عميد كلية الزراعة

 

 ات .ــعشر :اللغ الحادي 

              اللغة العربية 

              اللغة االنكليزية 

                  / 

 

 

   CD نسخة على   ملحوظة : يتم تسليم


