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  1961\11\2تاريخ الميالد: 

 الحالة الزوجية: متزوجة 

 1عدد االوالد: 

 مكننة زراعية:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

   مساعد الدرجة العلمية استاذ

     جامعه بغداد –كليه الزراعه –قسم المكائن واالالت الزراعيه :      عنوان العمل

      Jinanaltalabany@yahoo.com  كترونيالبريد إالل

 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 دبلوم زراعي 

 

 1982 المعهد الزراعي الفني مؤسسة المعاهد الفنية

بكلورويوس 

 زراعة

 1999 كلية الزراعة    بغداد

 ماجستير 

 

 2001 كلية الزراعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 االن - 1983 بغداد كليه الزراعه 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2009 - 2006 مكننة االنتاج الحيواني  قسم المكائن واالالت الزراعية 1

 2014 معدات ثقيلة  يةقسم المكائن واالالت الزراع 2

 2019 - 2014 ساحبات ومعدات زراعية قسم التربة  3

 2010 – 2008 ساحبات ومعدات زراعية قسم البستنة 4

 2012 – 2010 ساحبات ومعدات زراعية االقتصاد الزراعي  5

 2012- 2009 مككنة انتاج حيواني  الثروة الحيوانية  6

 2019- 2013 بساتين وخدمة محصول  مكننة المكائن واالالت الزراعية 7

 2007 – 2004 ساحبات ومعدات زراعية وقاية نبات 8

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001-1982 جامعة بغداد فني  1

  جامعة بغداد مدرس مساعد 2

  جامعة بغداد مدرس  3

  جامعة بغداد استاذ مساعد  4



 

 

 

 

 

 

 

 2018- 2014 صاينة وتصليح المكائن واالالت الزراعية 9

 2016 – 2009 مشروع تخرج  المكائن واالالت الزراعية 10

 2005- 2004 تهياة التربة  المكائن واالالت الزراعية  11

 2014 – 2012 اسس ورش هندسية   علوم االغذية  12

  2009 – 2007 ساحبات ومعدات زراعية المحاصيل الحقلية  13

 2019 -  2017 بذار وزراعة المكائن واالالت الزراعية  14

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامسا :  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد 1

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  سادسا : 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 بحث كلية الزراعة 2011 اضواء على المكننة الزراعية  1

 بحث كلية الزراعة 2011 ندوة اضواء على المكننة الزراعية 2

  

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية ت

  تقويم بحوث للنشر في مجالت علمية  1

  لجان استالل 2

  لجان تقويم للترقيات العلمية  3

  لجان مناقشة ماجستير 4

  لجانت مناقشة بحوث التخرج 5

 حضور دورات   6

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

تاثير اضافة زعانف على سكين المحراث المطرحي في  1

 بعض المؤشرات الفنية والكثافة الظاهرية 

 2006 مجلة جامعة بابل 

تاثير رطوبة التربة وسرع الجرار والتداخل بينهما في  2

االنتاجية وبعض صفات التربة الفيزيائية باستخدام 

 القرصي الثاللثي المحراث 

مجلة العلوم 

 الزراعية العراقية 

2006 

العلوم الزراعية  مقارنة نوعي في مظهر الحراثة وبعض المؤشرات الفنية  3

 العراقية 

2006 

تاثير الزعانف النضافة على  سكين المحراث المطرحي  4

 في بعض المؤشرات الفنية ومظهر الحراثة 

المجلة المصرية 

في الهندسة 

 اعية الزر

2008 

العلوم الزراعية  االنزالق وبعض المؤشرات الفنية للنوعين من المحاريث  5

 العراقية 

2009 

تاثير نظم التنعيم والمخلفات العضوية في عدد الكتل ذات  6

م\سم5القطر اكبر من 
2
 وبعض صفات التربة الفيزيائية  

المجلة العراقية 

 لعلوم التربة 

2010 

بة واعماق الحراثة في بعض المؤشرات تاثير رطوبة التر 7

 الفنية باستعمال المحراث القرصي الثالثي 

المجلة العراقية 

 لعلوم التربة 

2018 

    .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة جهة المانحةال

 2002 كلية الزراعة  شكر وتقدير  1

 2004 جامعة بغداد شكر وتقدير  2

 2005 جامعة بغداد شكر وتقدير  3

 2016 جامعة بغداد شكر وتقدير  4

 2018 كلية الزراعة  شكر وتقدير  5

 2018 جامعة بغداد شكر وتقدير  6

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: حادى عشر 

 سنة النشر سم الكتابأ ت

  ال يوجد 1

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 العربي 

 English  

 


