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 .: المؤهالت العلمية -1

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2005 الزراعة بغداد

 2010 الزراعة بغداد الماجستير

 

 

 التدرج الوظيفي . -:2

 

 التدريس الجامعي . -:3

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

 لحد االن -2006 بغداد كلية الزراعة 1

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011 -2006 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

 2008 – 2006 ئ ارشادمباد

االرشاد ونقل التقانات  2

 ةالزراعي

 2008 - 2006 التقويم االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  3

 ةالزراعي

 2008 – 2006 االرشادي تدريب

االرشاد ونقل التقانات  4

 ةالزراعي

 2013 -2011 اساليب نقل التقانات الزراعية

االرشاد ونقل التقانات  5

 الزراعية

 2008 -2007 دينامية الجماعة

االرشاد ونقل التقانات  6

 الزراعية

 لحد االن 2011 طرائق بحث اجتماعي 

االرشاد ونقل التقانات  7

 الزراعية

 لحد االن  -2011 مناهج ارشاد زراعي 

االرشاد ونقل التقانات  8

 الزراعية

 لحد االن  -2011 ادارة ارشادية 

االرشاد ونقل التقانات  9

 الزراعية

 لحد االن  -2014 قياس 

االرشاد ونقل التقانات  10

 الزراعية

 لحد االن  – 2006 عالقات عامة 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  -5

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد 2013 ورشة عمل الماسترشيت االلكتروني 1

الموسم  -ملتقى جامعة بغداد لتعليم االلكتروني 2

 الثالث

 مشارك جامعة بغداد 2014

 مشارك جامعة بغداد Smart Mail 2015ورشة عمل  3

 مشارك جامعة بغداد Google Scholar 2016ورشة عمل  4

 

 . االخرى األنشطة  -6

 السنة داخل الكلية
 ولغاية االن -2012 االمتحانيةلجنة في اعضو 

 ولغاية االن -2012 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني

 2013 -2011 ضمان الجودةعضو ارتباط في 

 2013 -2011 في وحدة االعالم عضو ارتباط 

 ولغاية االن -2011 عضو في لجنة االشراف التربوي

 



 

 

 

 االبحاث المنشورة  -7

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
ضغوط العمل وعالقتها بأداء المرشدين الزراعيين 

   لواجباتهم في بعض محافظات المنطقة الوسطى من العراق 

مجلة العلوم الزراعية 

 العراقية 
2011 

 

 اللغات التي يتقنها -8

 االنكليزية

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ،  -9

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2007 الزراعة/جامعة بغدادكلية  كتاب شكر  1

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2015 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 5

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر  6

 


