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 6102للعام  ية الزراعةل/ ك خططةجدول يتضمن نشاطات التعليم المستمر الم

  الدورات-0

 

 الجهة المستفيدة المحاضرون تاريخ اقامتها اسم الدورة ت

1 
الفرمونات الحشرية وتطبيقاتها في برامج االدارة 

 المتكاملة لالفات
22-22/2/2112 

 د. حميد حسين محمد
 د. فلاير بهجت هرمز

 وزارة الزراعةمنتسبو 
قسم و التدريسيين في كليات العلوم

 وقاية النبات

 21/2/2112-22 التطبيقات االمنة للمبيدات الكيميائية 2

 د. صالح حسن سمير
 د. سنداب سامي جاسم
 د. احمد عباس حمد
 د. فلاير حسوني

 منتسبو وزارة الزراعة
التدريسيين في كليات العلوم وقسم 

 وقاية النبات

 2/2/2112-1 وتصليح الساحبات الزراعيةصيانة  3
 أ.د. عبد الرزاق عبد اللطيف

 جبرد. حسين عباس 
 د.محود كمال

 منتسبي وزارة الزراعة

 21/4/2112-11 ل للمعدات واالالت الزراعيةاالستخدام االمث 4
 د. محمود كمال
 أ. علي الشيخ

 أ.د. عبد الرزاق عبد اللطيف
 منتسبي وزارة الزراعة

5 
الدورة التدريبية الخامسة للبرامجيات االحصائية 

 الزراعية
12-11/1/2112 

 د. فوري عبد الحسين
 د. علي صباح الحسني

 منتسبي وزارة الزراعة
 منتسبي كلية الزراعة

6 
التحليل بطريقة االنبعاث واالمتصاص الذري جهاز 

 (AASاالمتصاص الذري)
 د. كاظم مكي ناصر 1-2/2/2112

الدراسات العليا واالساتذة طالب 

 بكلية الزراعة
 

 12/11/2112-12 طرق تشخيص الحمل المبكر لالغنام والماعز 7
أ.د. عبد الكريم عبد الرضا 

 هوبي
 د. حازم كسار جاسر

كلية الزراعة / وزارة الزراعة 
,الدوائر البحثية, طلبة الدراسات 

 العليا
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8 
تحسين االعالف رديئة النوعية الستخدامها في 

 تغذية المجترات
 أ.م.د. جمال عبد الرحمن 12-14/4/2112

كلية الزراعة / وزارة الزراعة 
,الدوائر البحثية, طلبة الدراسات 

 العليا

 

 12/1/2112-11 استخدام الطرق الحديثة في تناسل المجترات 9
 أ.م.د. طالل انور عبد الكريم

 ساجدة مهدي عيدانأ.م.د. 

كلية الزراعة / وزارة الزراعة 
,الدوائر البحثية, طلبة الدراسات 

 العليا

 أ.د. اياد شهاب 1/4/2112 االدارة الحديثة لمشاريع الدواجن 10
كلية الزراعة / وزارة الزراعة 
,الدوائر البحثية, طلبة الدراسات 

 العليا

 أ.د. اميرة محمد صالح 1/4/2112 الغش في المنتجات المصنعة في اللحوم 11
كلية الزراعة / وزارة الزراعة 
,الدوائر البحثية, طلبة الدراسات 

 العليا

 أ.د. حازم الدراجي 21/4/2112-11 التلقيح االصطناعي في طائر النعام 12
كلية الزراعة / وزارة الزراعة 
,الدوائر البحثية, طلبة الدراسات 

 العليا

 أ.د. أحمد صالح المشهداني 11/2/2112-14 والتحسس النائي GISتطبيقات ال 13
 وزارة الزراعة

 أمانة بغداد
 وزارة الموارد المائية

 د. عبد الغفور ابراهيم حمد 1/4/2112-2 نظم المعلومات الجغرافية 14
 وزارة الزراعة

 أمانة بغداد
 وزارة الموارد المائية

 22/1/2112-12 لموظفي كلية الزراعةدورة الحاسوب  15
 ليلى صفوت جميل -1

 عمار رياض خير الدين -2
 فراس شاكر أحمد -2

 منتسبي كلية الزراعة

 منتسبي كلية الزراعة/ مجانية علي صباح الحسني .د 12/2/2112 دورة الية رفع االخبار في الموقع االلكتروني 16

 منتسبي كلية الزراعة/ مجانية الحسنيعلي صباح د. 11/4/2112 استخدام محرك البحث في ايجاد المراجع العلمية 17

 منتسبي كلية الزراعة/ مجانية علي صباح الحسنيد. 2/1/2112 استخدام البريد االلكتروني 18

 منتسبي كلية الزراعة/ مجانية علي صباح الحسنيد. google 12/1/2112استخدام بريد  19
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 منتسبي كلية الزراعة/ مجانية الحسني علي صباحد. 21/1/2112 اعداد المكتبة االفتراضية العلمية 20

 منتسبي كلية الزراعة/ مجانية علي صباح الحسنيد. 22/11/2112 اعداد المحاضرات االلكترونية 21

 

 

 

 

 الندوات-6

 

 الجهة المستفيدة المحاضرون تاريخ اقامتها اسم الندوة ت

1 
ستراتيجية هامة لحماية )االدارة المتكاملة لالفات 

 (الزراعية وسالمة البيئة العراقيةالمحاصيل 
12/2/2112 

 د. راضي فاضل الجصاني
 د. حميد حسين الكربولي
د. زهراء عبد المعطي 

 الغضبان

 تدريسيو جامعة بغداد
 منتسبو وزارة الزراعة

2 
السالمة اللغوية في المكاتبات الرسمية لموظفي 

 الشؤون االدارية
 الزراعة منتسبي كلية د. بشرى عبد عطية 4/11/2112

 منتسبي كلية الزراعة د. منعم خميس مخلف 21/11/2112 هجرة الشباب العراقي بين االستالب واالغتراب 3

 =      =       = د. بشرى عبد عطية 12/12/2112 اليوم العالمي للغة العربية 4

 =      =       = د. رضاب شاكر 4/1/2112 الديمقراطية اسلوب الحياة 5

6 
الباقالء وظاهرة تكسر الكريات الحمراء تشخيص 

 ومعالجات
 =      =       = د. طارق ناصر موسى 24/2/2112

 =      =       = د. رضاب شاكر 2/2/2112 كفاية التربية 7

 11/1/2112 النخيل والتمور رافد حقيقي القتصادنا الوطني 8
 د. حسام سعد الدين  خير هللا

 د. خالدة القيم
الباحثين في وزارة الزراعة, 

 االساتذة بكلية الزراعة

9 
التحديات والحلول االقتصادية لواقع القطاع 

 الزراعي في العراق
 جامعة بغداد د. زهره هادي 12/4/2112

 



4 
 

 المحاضرات-3

 

 الجهة المستفيدة المحاضرون تاريخ اقامتها عنوان المحاضرة ت

 منتسبي كلية الزراعة د. منعم خميس مخلف 4/1/2112 الدولة العراقيةدراسة في قانون انضباط موظفي  1

 منتسبي كلية الزراعة المدرس سمير برهان رشيد 2/1/2112 حقوق االنسان بين الماهية والهوية 2

 جامعة بغداد د. عائده فوزي 1/2/2112 2121األهداف االنمائية للتنمية الى ما بعد  3

4 
 pandتحليل البيانات الزراعية باستخدام نماذج 

data 
2/4/2112 

 باسم حازم
 زهره هادي

 جامعة بغداد

 dummy variables 2/1/2112المتغيرات الصماء  5
 د. مائده حسين
 حوراء جعفر

 جامعة بغداد

 12/1/2112 نماذج االستجابة النوعية 6
 عفاف صالح

 د. اسكندر حسين
 جامعة بغداد

 منتسبي قسم االرشاد الزراعي د. بيان عبد الجبار 1/2/2112 االرشاد الزراعي في التنمية المستدامةدور  7

8 
الرؤية المستقبلية لواقع عملية نقل التقانات الزراعية 

 في العر اق
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي أ.د. اشواق عبد الرزاق 11/2/2112

 منتسبي قسم االرشاد الزراعي أ.م.د. مثال عبد اللطيف 21/2/2112 العاملينبيئة العمل ودورها في زيادة كفاءة  9

 منتسبي قسم االرشاد الزراعي د. رعد مسلم 1/4/2112 نظرة عن كثب لواقع عملية التخطيط االرشادي 10

 الزراعيمنتسبي قسم االرشاد  م. جمانة قيس توفيق 11/4/2112 االعالم والصحافة الزراعية وسبل تطويرها 11

 منتسبي قسم االرشاد الزراعي محمود احمد جلوب 11/1/2112 ادارة الوقت واهميتها في تطوير اداء التدريسيين 12

13 
المشاكل والمعوقات التي تواجه المرشد الزراعي 

 باستخدام الطرائق والوسائل االرشادية
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي أ.م. مها فاضل 12/1/2112

14 
المراة الريفية في الجانب الزراعي والبيئي دور 

 والصحي
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي م. سناء ثابت 24/1/2112

15 
العقبات التي تضعف مشاركة المراة الريفية في 

 عملية التنمية الريفية
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي السيد احسان راضي 21/1/2112
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 ش العملور -4

                 

 الجهة المستفيدة المحاضرون تاريخ اقامتها عنوان الورشة ت

 منتسبي كلية الزراعة د. رضاب شاكر 2/1/2112 ورشة عمل مع طلبة المرحلة االولى 1

 1/1/2112 دور محسنات الخبز في تحسين طحين الحنطة 2
 د. مكارم علي موسى

 د. جاسم محيسن
منتسبي اقسامك علوم االغذية 

 الحقلية ووزارة الزراعةوالمحاصيل 

 2/2/2112 واقع صناعة االلبان في العراق وسبل تطويرها 3
 د. عامر خلف عزيز

 د. ازهار جواد شنشول
 المنشأة العامة النتاج االلبان

4 
صناعة التمور في العراق والمشاكل التي تعاني 

 منها
22/2/2112 

 د. عالء عائد
 احالم مكي

تنة البسالتدريسين المختصين بقسم 
 وعلوم االغذية

 2/1/2112 قانون سالمة الغذاء في العراق 5
 د.عامر عبد الرحمن
 د. حميد عبود جبر

 د. الهام اسماعيل طامي

جهاز التقييس والسيطرة النوعية, 
مركز بحوث السوق وحماية 

المستهلك, المركز البحثي للتقانات 
 االحيائية/جامعة النهرين

 24/2/2112 ل في العراقحتربية النسبل النهوض بتطوير  6
 د. محمد عبد الجليل محمود

 د. سعدي حسين صبر
 د. كميلة ورد شاهر

 منتسبو جامعة بغداد
 منتسبو وزارة الزراعة

  2/2/2112 ورشة عمل تحت عنوان البذور صناعة 7
 منتسبي قسم البستنة

 وزارة الزراعة
 وزارة العلوم والتكنولوجيا

8 
للتدريسيين  Google Scholarكيفية تفعيل حساب 

 الراغبين بالترقية العلمية
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي د. علي صباح, احمد ثويني 2/2/2112

9 
الية استخدام البريد االلكتروني الرسمي للتدريسيين 

Smart mail 
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي هدوم احمد ثويني 11/2/2112

 منتسبي قسم االرشاد الزراعي هدوم احمد ثويني Master sheet 12/4/2112كيفية استخدام  10
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11 
تطوير مهارات تدريسي القسم باستخدام برنامج 

Microsoft  Office 
 منتسبي قسم االرشاد الزراعي هدوم احمد ثويني 22/4/2112

 كلية الزراعةمنتسبي  شعبة ضمان الجودة 21/2/2112 اعتماد المختبرات 12

 منتسبي كلية الزراعة شعبة ضمان الجودة 1/2/2112 ورشة تثقيفية حول ادارة الجودة 13

 منتسبي كلية الزراعة شعبة ضمان الجودة 21/1/2112 ورشة عمل حول تقييم االداء 14

 

 الحلقات الدراسية-5

 

 الجهة المستفيدة المحاضرون تاريخ اقامتها الحلقة الدراسية ت

1 
مستلزمات االستفادة القصوى من االسمدة الحيوية 

 في العراق
 د. حسن عبد الرضا 22/2/2112

منتسبي كلية الزراعة ووزارة 
 الزراعة

2 
في اعمال مسح وتصنيف  GISاستخدامات انظمة ال 

 الترب
 د. عبد الحليم علي سليمان 1/4/2112

منتسبي كلية الزراعة ووزارة 
 الزراعة

 د. مهدي ابر اهيم عودة 14/4/2112 العمليادارة الري  3
منتسبي كلية الزراعة ووزارة 

 المزارعون -الزراعة

 1/11/2112 اساليب التعايش معها -ملوحة التربة 4
 د. ايمان عبد المهدي عليوي

 د. كاظم مكي ناصر
منتسبي كلية الزراعة ووزارة 

 المزارعون -الزراعة

 د.حسن عبد هللا 21/11/2112 العراق تطوير استعمال االسمدة الحيوية في 5
طالب  –منتسبي كلية الزراعة 

وزارة  –الدراسات العليا 

 الزراعة

 د.بهاء عبد الجبار 11/2/2112 عزل وتشخيص البكتريا المثبتة للنتروجين 6
طالب  –ب كلية الزراعة طال

 الدراسات العليا

 


