
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتيــة
 

 بيان عبد الجبـــار رضـــا  : االســـــــــــــم

 1964  : الدــتاريخ المي

 الحالة الزوجية :    /

 ⁄عــــدد األوالد :        

 الـــديـــــــانــة :     مسلمة

 التــخــصــص :     اإلرشاد الزراعي

سة قسم اإلرشاد الزراعي ونقل التقانات/ ورئي  ⁄الـوظـيفـــــــة :تدريسية في كلية الزراعة 

 جامعة بغداد

 الدرجة العلمية:     استاذ مساعد

 جامعة بغـداد  ⁄عنـوان العمــل:    كلية الزراعة  

 هاتـف العمــل : 

 الهاتـف النقــال:

 البريد االلكتروني:

 

 أوال  : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 1986 كلية الزراعة جامعة بغداد لوريوسبكا

 1996 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 2006 كلية الزراعة جامعة بغداد الدكتوراه

   ⁄   ⁄   ⁄ أخرى

  ثانيا  : التدرج الوظيفي. 

 

 إلى –للفترة من  الجهة الوظيفة ت  

  1996 -1986 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  م. مهندس زراعي 

 2004 - 1996 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  مدرس مساعد 1

 2013 -2004 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  مدرس 2

 لحد اآلن – 2013 جامعة بغداد  -كلية الزراعة  استاذ مساعد 3

رئيسة قسم اإلرشاد الزراعي ونقل  4

 التقانات

 ولحد اآلن – 2015 جامعة بغداد  -كلية الزراعة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   التدريس الجامعي :  ثالثا. 

 إلى –للفترة من  الجامعة الكلية ( ⁄الجهة ) المعهد  ت  

 ولحد اآلن – 1986 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 

   المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها :  رابعا. 

 السنــــــة المــادة القســــــم ت

 2010 - 1987 مبادئ اإلرشاد الزراعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 1

  1996+  1993 – 1990 تعليـــم كبـــــــــــــار               اإلرشاد والتعليم الزراعي 2

  2008 علـم النفــس األجتماعــــي اإلرشاد والتعليم الزراعي 3

 - 2006+  2000 – 1998 مجتمــع ريفــي اإلرشاد والتعليم الزراعي 4

2010 

 1993 - 1987 طرق ووسائل إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 5

  القيادة ودينامية الجماعة اإلرشاد والتعليم الزراعي 6

 1997 - 1996 إحصاء اجتماعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 7

 2008 قيادة ريفية اإلرشاد والتعليم الزراعي 8

  2000 – 1998 تدريــب أرشــادي اإلرشاد والتعليم الزراعي 9

2006 - 2010 

 1993 – 1987 ادارة ارشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 10

 +2009 

 1993 - 1987 تنمية مجتمع اإلرشاد والتعليم الزراعي 11

 1993 - 1990 طرق البحث االجتماعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 12

 2000 - 1998 تقويم ارشادي اإلرشاد والتعليم الزراعي 13

 2005 - 2004 علم نفس الكبار ياإلرشاد والتعليم الزراع 14

 2009 مناهج ارشاد زراعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 15

 2008 وسائل ارشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 16

 2010 - 2007 مناهج تنمية ريفية اإلرشاد والتعليم الزراعي 17

 2010 - 2008 دراسات عليا –حلقات  اإلرشاد والتعليم الزراعي 18

 مجتمع ريفي قتصاد الزراعياال 19

 مبادئ ارشاد زراعي

2001 

2002-2004  

  2006-2005 مبادئ ارشاد زراعي المحاصيل الحقلية 20

 1999 مبادئ ارشاد زراعي وقاية المزروعات 21

 2006-2005 مبادئ ارشاد زراعي التربة 22

 2004-2003 مبادئ ارشاد زراعي المكننة الزراعية 23



 

 

 

 

 

 

 

 السنــــــة المــادة القســــــم ت

 2009 مبادئ ارشاد زراعي ذائيةالصناعات الغ 24

اإلرشاد الزراعي طلبة الدبلوم  25

 العالي

 2016-2011 مناهج إرشاد زراعي

اإلرشاد الزراعي طلبة الدبلوم  26

 العالي

 2016-2011 تنمية الموارد البشرية

اإلرشاد الزراعي طلبة  27

 الماجستير

 2011-2010 نظريات التنمية االجتماعية

اعي طلبة اإلرشاد الزر 28

 الماجستير

 2010-2008 حلقات

 

 

 

 

 

   األطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها :  خامســـا (. 

 السنــة القســم أسم األطروحة أو الرسالة ت

1 

بناء برنامج تدريبي للمرشدين الزراعيين في 

ضوء حاجاتهم التدريبية لبعض مجاالت 

الزراعة العضوية في محافظات المنطقة 

 الوسطى

 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

 

 

2014 

2 
واقع بعض المهام التخصصية إلدارة الموارد 

البشرية في جهاز اإلرشاد الزراعي في 

 محافظات المنطقة الوسطى

 2015 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

3 
معرفة المرشدين الزراعيين في مجال توحيد 

 الشياع لألغنام في محافظة كربالء المقدسة

 وعالقتها ببعض العوامل

 2013 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

4 
الحاجات التدريبية لزراع الخضر المحمية 

 في قضاء الديوانية وعالقته ببعض العوامل
 2013 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

5 
الحاجات التدريبية المعرفية لمربي النحل في 

 محافظة بابل وعالقته ببعض العوامل
 2013 رشاد ونقل التقانات الزراعيةاإل

6 
الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في 

مجال اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية في 

 محافظة كركوك وعالقتها ببعض العوامل

 2013 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

7 
معرفة زراع الحنطة صنف إباء في قضاء 

ة الكوت محافظة واسط بعمليات خدم

 المحصول

 2014 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة القســم أسم األطروحة أو الرسالة ت

8 
معرفة زراع البرتقال في ناحية الراشدية 

محافظة بغداد بالتوصيات العلمية المتعلقة 

 بخدمة المحصول

 2014 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

9 
معرفة زراع محصول زهرة الشمس في 

ناحية الكرمة محافظة االنبار بالتوصيات 

 المتعلقة بالمحصول العلمية

 2014 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

10 
الحاجة المعرفية لمربي االغنام في مجال 

رعاية الحمالن في ناحية المنصورية محافظة 

 ديالى

 2014 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

11 
اتجاهات زراع الذرة الصفراء نحو استخدام 

 الباذرة في ناحية تازة محافظة كركوك
 2014 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

12 
الحاجات التدريبية المعرفية لمربي الجاموس 

في محافظة ذي قار ناحية الفهود في مجال 

 إدارة الجاموس

 2014 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

13 

الحاجة المعرفية لمربي النحل في مجال 

تشخيص مرض تعفن الحضنة األوربي 

ي قضاء الصويرة وطرائق مكافحته ف

 محافظة واسط

 2015 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

14 
معرفة أصحاب بساتين أشجار الرمان في 

مجال مكافحة حشرة دودة ثمار الرمان في 

 ناحية الحر محافظة كربالء المقدسة

 2015 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

15 
تطبيق زراع الباذنجان للتوصيات العلمية 

قة بالمحصول في ناحية الحر محافظة المتعل

 كربالء

 2015 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

16 
تطبيق زراع الطماطة لالسمدة الكيميائية 

الموصى بها داخل البيوت البالستيكية في 

 ناحية دبوني محافظة واسط

 2015 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

17 
جال الحاجات التدريبية لمربي االبقار في م

 إدارة األبقار في ناحية الوحدة محافظة بغداد
 2015 اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية

 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيهاا  : سادس . 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــة العنوان ت

مؤتمر حول العلم والمعرفة )ردنا الحضاري على  1

 االعداء(

 المشاركة ببحث جامعة ديالى / كلية التربية 2000

 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية  2

 ) الباحث العلمي في خدمة التنمية االجتماعية (

 المشاركة ببحث جامعة بابل 2009

 حضور نقابة المهندسين الزراعيين 2002 مؤتمر علمي 3



 

 

 

 

 

 

 

ندوة حول التعاون والتنسيق بين كلية الزراعة  4

 لهيأة العامة لإلرشاد الزراعيوا

الهيأة العامة لإلرشاد  2001

 والتعاون الزراعي

 تقديم المقترحات

 تقديم المقترحات وزارة الزراعة 2005 ندوة حول اإلرشاد الزراعي في العراق 5

 

   األنشطة العلمية األخرى :  سابعا. 

 خارج الكلية داخل الكلية ت
1 

 

 لطلبة  اإلشراف على مشروع بحث التخرج

 إرشاد زراعي –المرحلة الرابعة 

المشاركة في إلقاء المحاضرات في المركز التدريبي في 

 أبي غريب

المشاركة في إلقاء المحاضرات في الهيأة العامة لإلرشاد  عضو في لجنة استالل البحوث  2

 والتعاون الزراعي

يوي في هيئة المعاهد االشتراك في دورة التصوير الفيد عضو في اللجنة االمتحانية  3

 الفنية / مركز تطوير المالكات / وحدة الوسائل التعليمية

المشاركة في دورة التأهيل التربوي المنعقدة في جامعة  عضو في اللجنة العلمية 4

 بغداد / مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي

العلمية في كفاءة الحاسوب المشاركة في دورة الترقيات  عضو في لجنة الملف التقويمي 5

المنعقدة في جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية سنة 

2000 

المشاركة في دورة تأهيل طلبة الدراسات العليا ألستخدام  عضو في لجنة تدقيق االعتراضات والدرجات 6

 الحاسوب / جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونية

المشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب في  ياتقويم رسائل الماجستير علم 7

 جامعة بغداد / مركز الحاسبة 2008سنة 

 المشاركة في المعارض الزراعية تقويم البحوث العلمية 8

  مناقشة رسائل الماجستير 9

  المشاركة في الحلقات الدراسية في القسم 10

  عضو ارتباط في وحدة البحث والتطوير 11

12 

 

عضو في لجنة التدريب الصيفي لطلبة المرحلة 

 الثالثة / ارشاد زراعي

 

  المشاركة في مجال القسم 13

  ثامنا  : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير

 التعليم .

 السنة محل النشر اسم البحث ت
ين خواص التربة المستوى المعرفي لزراع الخضر بفوائد عمليات تحس 1

 وأثرها على األنتاجية.

 2009 جامعة بابل

مستوى تطبيق مزارعي الحنطة التابعين للجمعيات الفالحية التعاونية  2

لمركز قضاء ابوغريب للمارسات الموصى بها بالنسبة لهذا المحصول 

 وعالقة بعض العوامل النفسية واالجتماعية واالقتصادية بذلك.

مجلة العلوم 

 الزراعية

 العراقية

1999 



 

 

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر اسم البحث ت
مستوى تطبيق مزارعي الحنطة للمارسات الموصى بها وعالقة بعض  3

 ناحية اليوسفية (. –العوامل بذلك )دراسة حالة في جمعية الوليد الفالحية 

مجلة العلوم 

الزراعية 

 العراقية

2000 

مستوى تطبيق مزارعي الذرة الصفراء للتقنيات الموصى بها في زراعة  4

قته ببعض العوامل )دراسة ميدانية في الجمعيات المحصول وعال

 الفالحية التعاونية التابعة لمركز قضاء ابو غريب(.

مجلة العلوم 

الزراعية 

 العراقية

2004 

الرضا الوظيفي للمرشدين الزراعيين في المنطقة الوسطى وعالقته  5

 ببعض العوامل

مجلة جامعة 

 بابل

2009 

يبية للمرشدين الزراعيين في محافظة تحديد مستوى االحتياجات التدر 6

 بغداد لبعض الموضوعات االرشادية وعالقتها ببعض العوامل.

مجلة جامعة 

 كربالء العلمية

2009 

اثر طريقة الندوة في تمنية اتجاهات طالب السنة االولى نحو العمل في  7

 الريف

جامعة ديالى / 

 كلية التربية

2000 

القتصادية في حياة العائلة الريفية في دراسة بعض الظواهر السلوكية ا 8

 بعض محافظات المنطقة الوسطى مع التركيز على دور المرأة.

مجلة كلية 

اليرموك 

 الجامعة

2002 

 

 

   عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية :  تاسعا. 

ي مهندس زراع ⁄عضو في المكتب االستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين      

 استشاري

 عضو ارتباط في نقابة المعلمين       

 . عاشرا  : كتب الشكر ، الجوائز وشهادات التقدير 

 السنــة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 1989 وزارة الزراعة والري شهادة تقديرية للمعرض الزراعي 1

 1990 وزارة الزراعة والري يشهادة تقديرية للمعرض الزراع 2

 1992 وزارة الزراعة والري شهادة تقديرية للمعرض الزراعي 3

جامعة بغداد / مركز تطوير  شهادة تأهيلية تقديرية لدورة التأهيل التربوي 4

طرائق التدريس والتدريب 

 الجامعي

1996 

ة جامعة بغداد / مركز الحاسب شهادة تقديرية لدورة الترقية العلمية 5

 االلكترونية

2000 

شهادة تقديرية لدورة تأهيل طلبة الدراسات العليا  6

 ألستخدام الحاسوب

جامعة بغداد / مركز الحاسبة 

 االلكترونية

2001 

جامعة بغداد / مركز الحاسبة  شهادة تقديرية لدورة الترقية العلمية 7

 االلكترونية

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 السنــة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

تدريب على شكر وتقدير للجهود المبذولة اثناء فترة ال 8

 مهنة التمريض

 1988 وزارة الصحة

عميد كلية الزراعة / جامعة  شكر وتقدير للجهود التدريسية المبذولة في القسم 9

 بغداد

1989 

شكر وتقدير للجهود المبذولة على االشراف على  10

 التدريب الصيفي لطلبة الصف الثالث

عميد كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

1992 

ر للجهود العلمية المبذولة لمتابعة طلبة شكر وتقدي 11

 القسم وحثهم على المثابرة والنجاح

 2000 رئيس جامعة بغداد

شكر وتقدير للجهود المبذولة كعضوة ارتباط وحدة  12

 البحث والتطوير

عميد كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

2000 

شكر وتقدير للجهود المخلصة المبذولة في العمل  13

 قسم المتفوقين على جائزة صداملحصول طلبة ال

وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي

2001 

شكر وتقدير للجهود المتميزة المبذولة لحصول طلبة  14

 القسم على جائزة صدام للطلبة المتفوقين

 1999 رئيس ديوان الرئاسة

شكر وتقدير للجهود المخلصة والمتميزة المبذولة  15

ي الظرف الصعب الذي الداء الواجبات التدريسية ف

 يمر به القطر

عميد كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

2006 

شكر وتقدير للجهود المتميزة المبذولة في اللجنة  16

 االمتحانية

عميد كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

2008 

    

 

 . أحد عشر : اللغــات 

 اللغة العربية        

 االنكليزيةاللغة        
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Name: Bayan Abdul Jabbar Ridha 

Date of Birth: 1964 

Religion: Muslim 

Marital status: Single 

No. of children: None 

Specialization: Agricultural Extension  

Position: College Instructor  

Scientific Degree: Instructor 

Work Address: University of Baghdad / College of Agriculture 

Work Phone: 5112144 

Mobile: 

E-mail: 

 

 First,   Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 
1986 Agriculture Baghdad B.Sc. 
1996 Agriculture  Baghdad M.Sc. 
2006 Agriculture Baghdad Ph.D. 

   Any other 

 Second,   Career: 

 

  From - To Workplace Career No. 
1986-1996 Agriculture College ∕ Baghdad 

University 

Agricultural engineer 

assistant  
1 

1996 – 2004 Agriculture College ∕ Baghdad 

University 

Assistant Instructor 2 

2004 - 2010 Agriculture College ∕ Baghdad 

University 

Instructor 3 

 

 Third,   University Teaching: 

 
From - To The (Institute\ College) University No. 



 

 

 

 

 

 

 

1986 - 2010 Agriculture College Baghdad 1 

 

 Fourth,   Courses Which You Teach: 
 

Year Subject Department No. 

1987-2010 Principles of Agricultural 

Extension  

Agricultural Extension 

& Education Dep. 

1 

1987-1993 Extensional Methods  

1987-1993 Extension Administration  

1987-1993 Societies development  

1990-1993 Group Dynamic & Leadership   

1990-1993 Adults Education  

1990-1993 Social Research Methods  

1996 Adults Education  

1996-1997 Social statistic   

1998-2000 Extension Training   

2006-2010 Extension Training   

1998-2000 Extension Evaluation  

1998-2000 Rural Society  

2006-2010 Rural Society  

2008 Social Psychology  

2004-2005 Adult Psychology  

2009 Extension Administration  

2009 Agricultural Extension 

Approaches 
 

2008 Rural Leadership  

2008 Extension Means  

2007-2010 Rural Development Approaches  

2008-2010 Seminars  

2001 Rural Society 
Agricultural Economic 

Dep. 
2 2002-2004 Principles of Agricultural 

Extension  

1999 Principles of Agricultural 

Extension  

Plant Protection Dep. 3 

2005-2006 Principles of Agricultural 

Extension  

Crops Field Dept.  



 

 

 

 

 

 

 

2005-2006 Principles of Agricultural 

Extension  

Soil Dep. 4 

2003-2004 

2009 

Principles of Agricultural 

Extension  

Food Technology Dep. 5 

 Fifth,   Thesis which was supervised by: 

Year Place of Publication Research Title No 

2015 

Thi‒Qar university Journar For 

Agricultural researches . 

Constructing Training Program For 

Agricultural Extension Agents 

according to in some Fields of organic 

Agriculture in the Middle Provinces of 

Iraq . 

1 

2014 

Journal of university of Kirkuk 

for Agriculture  seciences . 

Training Needs for the Agricultural 

Employees in Kirkuk Governorate in 

the Field of integrated pest 

Management and Interrelated With 

some variables . 

2 

2012 

The Iraqi Journal of Agricutural 

Sciences . 

Training Needs For Agricultural 

Extension of Work in the Preparation of 

the Extension Agents Plan afield study 

in the Centtral region of Iraq . 

3 

2015 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences . 

Broblems Facing the Extension 

Training Centers in Iraq from the 

Standpoint of its Employees . 

4 

2011 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences . 

Training Needs of Fish Farmers in TaJi 

city of Baghdad Province and its 

relation ship With some variables . 

5 

2014 

Al‒Qadisiya Journal for 

Agricultural Sciences . 

Training Needs of covered vegetables 

in Diwaniya district as interrelated to 

some variables. 

6 

2014 

Journal of Wasit for Science 

and Medicine . 

The Knoewledge of the Farmers of 

Wheat (class Ebaagg) of The Processes 

of Planting the harvest in Kut Province 

‒ Wasit governorate . 

7 

2015 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences . 

The Performance of Agricultural  

Extension Agents for some and 

Extension Tasks its relationship to their 

satisfaction for organizationship 

climate. 

8 

2015 
 Training needs for cows Owners in 

dairy Catte Management in Awahda 
9 



 

 

 

 

 

 

 

Year Place of Publication Research Title No 

Sesction of Baghdad Provence . 

2014 

Journal of university of Kirkuk 

for Agriculture  seciences . 

Attitudes of Planters of Corn for abut 

using sowig machine in Taza township/ 

Kikuk  Provence . 

10 

2014 

Thi‒Qar university Journar For 

Agricultural researches . 

Knowledge of orange Farmers in the 

Al‒Rashidya / Baghdad about 

Scientific rescommendations on crop 

service 

11 

2014 

Iraqi Journal Agriculture  . Knowledge of sun Flower Farmers in 

Al‒ Anbar with its basic 

recommendations . 

12 

2015 

Journal of Al‒muthanna for 

Agricutural Science . 

Application of eggplants Farmers for 

scientific recommendations about 

Product in Al‒Hur/Karblsa 

Al‒mukadasa. 

13 

2011 

Thi‒Qar university Journar For 

Agricultural researches . 

Knowledge training needs for  bees 

breeders in Babylon Governorate and 

its connection with some variables .  

14 

2015 

Journal of university Karbala . Knowledge training needs for date 

plam orchards owners with the plam 

stalk borer insect and some control 

methods in Al housinya region‒holy 

Karbala  province . 

15 

2015 

Journal of university Karbala . Knowledge of orchards owners of 

Pomegranate trees about worm insect 

of Pomegranate fruits and some 

methods of controlling this worm in 

Al‒Hurr district / Province of Holly 

Karala  

16 

2014 

Journal of Diyala for 
Agriculture Science . 

The Knowledg need of sheep breeders 

in lams care fieldin 

Al‒Mansuriyya/Diyala province .  

17 

1999 

Iraqi  Journal of Agricultural 

Sciences. 

The application level of wheat farmers 

of the cooperative societies of A 

bu‒Ghraib of the practices concerning 

this crop and the relationship of some 

factors with .  

18 

2000 

Iraqi  Journal of Agricultural 

Sciences. 

Application lever of recommended 

agricultural Practices performed by 

wheat growers and the relationships of 

some factors with it . Case study in 

19 



 

 

 

 

 

 

 

Year Place of Publication Research Title No 

waleed Farmers  Cooperative , 

2004 

Iraqi  Journal of Agricultural 

Sciences. 

The application level of Maize Farmers  

recommended techniques in crop 

planting and the relationships of some 

factors with it 'Fields study in the 

conter of Abu‒Ghraib province' 

20 

2009 

Journal of university of Baylon 

. 

Job Satisfaction of the Extension agents 

at the central region and the 

relationships of some factors with it . 

21 

2009 

Journal of university Karbala . The training Needs for extension 

Agents in Baghdad governorate for 

some extensional subjects and its 

relation with some factors .  

22 

2009 

2 nd yearly conference for 

College of Agriculture/Babylon 

University. 

The Congnitive level for vegetable 

farmers to the benefits of soil properties 

improvement process its  
Impact on productivity . 

 

23 

 
2000 

3 rd scientific conference in 

University of Diyalaa/College 

of Education. 

Impact of Symposium method in 

develop the attitudes of first yesr 

students towards working in Rural 

Community . 

24 

 
2002 

Al‒Yarmook University 

College . 

A study of economical & Behavioral 

aspects in rural fomily life in some of 

middle area governorates with focusing 

on woman,s role . 

25 

2005 

Jerash for Research & Studies . The Influence of the Socialization and 

level of Motivation toward 

Technology of Artificial Insemination 

for Poultry in the cognitive and 

Technical Skills of Third Year 

Students as (pre service Training )  

26 

2006 

 Building a model for the training 

evaluation mechanism on duty to the 

technical agricultural extension 

employees in Iraq  

27 

2008 Babylon University  28 

2009 

Babylon University The Cognitive level to Vegetable 

Sharecropper to benefit soil 

dignitaries improvement Process and 

your effected on your produced   

29 



 

 

 

 

 

 

 

Year Place of Publication Research Title No 

2009 

Kerbalaa University Achievement Motive of Extension 

Agents in Baghdad Governorate and 

its relation with some Independent  

30 

 

 

 Sixth,   Conferences which you participated: 

 
Type of 

participation 

Place Year Conferences No. 

Delivering a 

research 

University of 

Diyala – 

Education College 

2000 Conference about science 

and knowledge  
1 

Attending 

Agricultural 

Engineers 

Association 

2002 Scientific Conference  2 

Delivering a 

research 

University of 

Babylon – College 

of Agriculture 

2009 Conference about the 

scientific research in 

service of agricultural 

development 

3 

Suggestions 

Proposing 

Ministry of 

Agriculture 

2005 Symposium about 

extension work 
4 

Suggestions 

Proposing 

General Board to 

Agricultural 

Extension & 

Cooperation 

2001 Symposium about 

cooperation between 

general board to 

agricultural extension & 

cooperation and college of 

Agriculture 

5 

 Seventh,   Scientific Activities: 

The (Institute\ College) Within the College 
Participation in Lectures at the Training 

Centre ( Abu-Ghraib) 

A member of Research Spiriting 

committee 

Participation in Lectures at General 

Institution for agricultural Extension & 

Corporation 

Seminars Discussion at the Dep. 

The participation in Educational 

rehabilitant Course in University of 

Baghdad – University Teaching methods 

A member of Examinations 

Committee 



 

 

 

 

 

 

 

The (Institute\ College) Within the College 
Center 

The participation in scientific promotions 

course for Computer efficiency in 

University of Baghdad / Computer Center 

2000 

Scientific Committee 

The participation in course of preparing the 

post-graduate students to use the computer 

/ University of Baghdad / Computer Center 

Evaluation Committee for (M.Sc) 

Thesis 

The participation in Agricultural 

Exhibitions 

A member of the Objections & 

Degrees Committee 

Participating in video-Photographing 

course in Technical institutes corporation / 

cadres development center / Educational 

Means unit 

Evaluating for Scientific Researches 

Participating in Educational rehabilitating 

course in University of Baghdad / 

University Training & Teaching Methods 

Center 

A member of the Evaluation Profile 

committee 

The participation in scientific promotions 

course for Computer efficiency in 

University of Baghdad / Computer Center 

2008 

A member of Linkage between 

Development & Research Unit and 

the Department 

 M.Sc. Thesis Discussion 

 

Supervising on Graduation Research 

for the 4th year students – 

agricultural Extension 

 A member of Department Councils 

 
A member of Summer training 

Committee for 3
rd

 Year Students 

 
Educational Supervising for 

Department’s Students 

 

 Eighth,  Research Projects in The Field of Specialization 

to The Environment and Society or the Development of 

Education: 

Year Place of Publication Research Title No. 

1999 Iraqi Journal of The application level of wheat 1 



 

 

 

 

 

 

 

Year Place of Publication Research Title No. 
 Agricultural Sciences farmers of the cooperative societies 

of Abu-Ghraib of the practices 

concerning this crop and the 

relationship of some factors with it. 

2000 
Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

Application level of recommended 

agricultural practices performed by 

wheat growers and the relationships 

of some factors with it. “Case study 

in Waleed Farmers Cooperative” 

2 

2004 
Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

The application level of Maize 

Farmers recommended techniques 

in crop planting and the 

relationships of some factors with it 

“Fields study in the center of Abu-

Ghraib province” 

3 

2009 
Journal of University of 

Babylon 

Job Satisfaction of the Extension 

agents at the central region and the 

relationships of some factors with 

it. 

4 

2009 
Journal of University of 

Karbala 

The traini8ng Needs for extension 

Agents in Baghdad governorate for 

some extensional subjects and its 

relation with some factors. 

5 

2009 

2
nd

 yearly conference for 

College of Agriculture / 

Babylon University 

The Cognitive Level for vegetable 

farmers to the benefits of soil 

properties improvement process 

and its impact on productivity. 

6 

2000 

3
rd

 scientific conference in 

University of Diyalaa / 

College of Education 

Impact of Symposium method in 

develops the attitudes of first year 

students towards working in Rural 

Community. 

7 

2002 
Al-Yarmook University 

College 

A study of economical & 

Behavioral aspects in rural family 

life in some of middle area 

governorates with focusing on 

woman’s role. 

8 

 Ninth,   Membership: 

 
 A member in Consult Bureau in Agricultural Engineers Association. 



 

 

 

 

 

 

 

 A member in Teachers Association. 

 

 

 

 

 

 

 Tenth,   Awards and Certificates of 

Appreciation: 
 

Year Donor Name of Awards and 

Certificate 

No. 

1985 Technical Agricultural 

institute 

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

during transferring and 

arranging the technical 

Agricultural institute in Abu-

Ghraib. 

1 

1988 College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

in preparing and setting up the 

Agricultural College section in 

Agricultural exhibition. 

2 

1989 The Minister of 

Agriculture and 

Irrigation  

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

in preparing and setting up the 

Agricultural College section in 

Agricultural exhibition. 

3 

1990 The Chief of University 

of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

in preparing and setting up the 

Agricultural College section in 

Agricultural exhibition. 

4 

1992 College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

in Job. 

5 

1992 College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

6 



 

 

 

 

 

 

 

of arranging the Library. 

1999 The office of Republic 

Presidency.   

Acknowledgement and 

Appreciation for getting the 

students of department on 

certificates and prizes for the 

three years 97, 98, 99 .  

7 

2000 The Chief of University 

of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for getting the 

First, Second and Third Prizes of 

Saddam’s Prize Test.  

8 

2000 Ministry of Higher 

Education 

Acknowledgement and 

Appreciation for participating in 

9
th

 Filed Practice. 

9 

2001  College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for the creative 

activities in College of 

Agriculture – University of 

Baghdad. 

10 

2006 College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for the spent efforts 

in Job. 

11 

2008 College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Acknowledgement and 

Appreciation for participating in 

Examinations Committee  

12 

1992 College of Agriculture / 

University of Baghdad 

Awarding a money prize for the 

High commitment in Job. 

13 

1988 Ministry of Agriculture 

and Irrigation  

Certificate of Appreciation for 

the spent efforts in preparing and 

setting up the Agricultural 

College section in Agricultural 

exhibition. 

14 

1989 Ministry of Agriculture 

and Irrigation  

Certificate of Appreciation for 

the spent efforts in preparing and 

setting up the Agricultural 

College section in Agricultural 

exhibition. 

15 

1990 Ministry of Agriculture 

and Irrigation  

Certificate of Appreciation for 

participating in 3
rd

 Agricultural 

exhibition (Specified and 

qualitative). 

16 

1992 Ministry of Agriculture Certificate of Appreciation for 17 



 

 

 

 

 

 

 

and Irrigation  participating in 4
th

 Agricultural 

exhibition (Specified and 

qualitative). 

1999 Center of University 

Training & Teaching 

methods.  

Certificate of Appreciation in the 

second educational rehabilitation 

for the new faculty members in 

College. 

18 

2000 Computer Center – 

University of Baghdad 

Certificate of Appreciation for 

participating in Computer 

course. 

19 

 

 Twelfth,   Languages: 

 
English  

 

 
  


