
 

 

 

 

 

 

 

 
 سيرة علمية

 

 د. حسين خضير عبد الحسين علي الطائيد. حسين خضير عبد الحسين علي الطائي: أ.: أ.أالسمأالسم
 

 ../ بغداد/ بغداد  45914591: : التولدالتولد

 
 التحصيل الدراسيالتحصيل الدراسي

 ( .( .67916791)عام )عام جامعة بغدادجامعة بغداد  مزارع وتعاونيات / كلية الزراعة/مزارع وتعاونيات / كلية الزراعة/  كالوريوس أدارةكالوريوس أدارةبب 
 / ( .( .67976797كلية الزراعة/ جامعة بغداد)عام كلية الزراعة/ جامعة بغداد)عام   ماجستير ارشاد زراعي /ماجستير ارشاد زراعي 
 / ((67716771)عام )عام جامعة بغدادجامعة بغدادكلية الزراعة/ كلية الزراعة/   دكتوراه فلسفة أرشاد زراعي /دكتوراه فلسفة أرشاد زراعي  .. 
 

 رسالة الماجستير واطروحة الدكتوراهرسالة الماجستير واطروحة الدكتوراه  عناوينعناوين

 (دور االرشاد الزراعي في تطوير الجمعيات الفالحية التعاونية في العراق(  عنوان رسالة الماجستير)عنوان رسالة الماجستير)دور االرشاد الزراعي في تطوير الجمعيات الفالحية التعاونية في العراق . . 
 ( ( .بناء أنموذج تقويم لبرامج االرشاد الزراعي في العراقبناء أنموذج تقويم لبرامج االرشاد الزراعي في العراق  عنوان أطروحة الدكتوراه )عنوان أطروحة الدكتوراه. ) 

 

 ختاا  العلميختاا  العلمياالاال
 .االختصاص العام/  ارشاد زراعي.االختصاص العام/  ارشاد زراعي 

 .االختصاص الدقيق/ تقويم برامج.االختصاص الدقيق/ تقويم برامج 
 

 اللقب العلمياللقب العلمي
 .أستاذ.أستاذ 

  (فاااي )( بموجاااا ا مااار الجاااامعي ال اااادر عااان ( بموجاااا ا مااار الجاااامعي ال اااادر عااان 80018001//66//6161تااااريل الح اااوا علااال الل)اااا العلمي)اساااتاذ( فاااي) تااااريل الح اااوا علااال الل)اااا العلمي)اساااتاذ
 ..80078007//33//  6060والمؤرخ في  والمؤرخ في      131131أ/أ/66جامعة بغداد المرقم جامعة بغداد المرقم 

 التاريخ الوظيفيالتاريخ الوظيفي

 فاااي المعااااد الزراعاااي فاااي اساااكي كلااا / مؤسساااة المعا اااد فاااي المعااااد الزراعاااي فاااي اساااكي كلااا / مؤسساااة المعا اااد   67996799//6868//99ياااين فاااي الو يفاااة: ياااين فاااي الو يفاااة: تااااريل اوا تعتااااريل اوا تع
 الفنية/ وزارة التعليم العالي.الفنية/ وزارة التعليم العالي.

  تدريسي في المعاد الفني في المسيا/ مؤسسة المعا د الفنية/وزارة التعليم العالي.تدريسي في المعاد الفني في المسيا/ مؤسسة المعا د الفنية/وزارة التعليم العالي.  67186718في عام في عام 

  سااعد( فاي كلياة الزراعاة/ سااعد( فاي كلياة الزراعاة/ انت)لات مان المعااد الفني/المسايا الال العما)تدريسي/اساتاذ مانت)لات مان المعااد الفني/المسايا الال العما)تدريسي/اساتاذ م  67776777في عاام في عاام
 جامعة بغداد ومستمر بالو يفة فياا حتل الوقت الحاضر.جامعة بغداد ومستمر بالو يفة فياا حتل الوقت الحاضر.

 ( في وزارة التعليم العالي )( سنة.( سنة.3737مدة الخدمة الو يفية)تدريسي( في وزارة التعليم العالي )مدة الخدمة الو يفية)تدريسي 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في مجال االختصاصفي مجال االختصاص  العلميالعلمي  التدريبالتدريب

 في التوقيتات والمواضيع ا تية:في التوقيتات والمواضيع ا تية:  التدريا في الو يات المتحدة أ مريكيةالتدريا في الو يات المتحدة أ مريكية 

اد الزراعي والبحث العلمي/ مكان التدريا وزارة الزراعة ا مريكية وجامعة اد الزراعي والبحث العلمي/ مكان التدريا وزارة الزراعة ا مريكية وجامعة ع أ رشع أ رشاضياضيمو مو   التدريا فيالتدريا في ..66
 ..  80028002فلوريدا وجامعة نبراسكا ا مريكية. كانون ا وا فلوريدا وجامعة نبراسكا ا مريكية. كانون ا وا 

اد الزراعاي والبحاث العلماي/ مكاان التادريا  جامعاة اوكس وماا ساتيت فاي اد الزراعاي والبحاث العلماي/ مكاان التادريا  جامعاة اوكس وماا ساتيت فاي أ رشأ رش  التدريا في مواضيعالتدريا في مواضيع ..88
 ..80806666الو يات المتحدة ا مريكية  نيسان الو يات المتحدة ا مريكية  نيسان 

 
 الحاليةالحالية  ةةالوظيفيالوظيفي  المسؤوليةالمسؤولية

  ومستمر حتل ا ن(.ومستمر حتل ا ن(.  80098009مدير شؤون الطلبة والت دي)ات / جامعة بغداد) ُمنذ بداية شار أا مدير شؤون الطلبة والت دي)ات / جامعة بغداد) ُمنذ بداية شار أا 

 
 السابقةالسابقة  ةةالوظيفيالوظيفي  المسؤوليةالمسؤولية

  نااياة شاار نااياة شاار   -80068006رئيس قسم ا رشاد الزراعي في كلية الزراعة/ جامعة بغداد)منذ شار كانون الثااني رئيس قسم ا رشاد الزراعي في كلية الزراعة/ جامعة بغداد)منذ شار كانون الثااني
 ( .( .80098009تموز تموز 

 67706770-67116711رة المعاد الفني/المسيا للفترة رة المعاد الفني/المسيا للفترة مدير ادامدير ادا.. 

 
 hussainkhadair@yahoo.com: : عنوان البريد االلكترونيعنوان البريد االلكتروني

 
 أالشراف على الدراسات العلياأالشراف على الدراسات العليا

ونقال ونقال   اختاا  االرشاد ونقل التقانات الزراعية/ قسم االرشااداختاا  االرشاد ونقل التقانات الزراعية/ قسم االرشااد  فيفي  دراسات عليادراسات عليا  طالبطالب  ((6363))األشراف على األشراف على 
( طالااااب ( طالااااب 9191( طالااااب درتااااورا    و)( طالااااب درتااااورا    و)22يتوزعااااون بواقاااا )يتوزعااااون بواقاااا )التقانااااات الزراعيااااة/ رليااااة الزراعة/جامعااااة بغااااداد  التقانااااات الزراعيااااة/ رليااااة الزراعة/جامعااااة بغااااداد  

 . جميعهم متخرجين:. جميعهم متخرجين:( طالبًا دبلوم عالي( طالبًا دبلوم عالي9191ماجستير )ماجستير )
 طالب دكتوراه متخرج(:طالب دكتوراه متخرج(:  22أوالً. األشراف على طلبة الدكتوراه )أوالً. األشراف على طلبة الدكتوراه )

يااة المسااتهدفة فااي البرنااامج الااوطني يااة المسااتهدفة فااي البرنااامج الااوطني تقااويم التغيياارات الحاااالة فااي الاانظم المزرعتقااويم التغيياارات الحاااالة فااي الاانظم المزرععنااوان ا طروحااة:  عنااوان ا طروحااة:   ..66
(. اساام الطالباة: أشااوا  عبااد الارزا  ناااجي البادرا.  تخرجاات عااام (. اساام الطالباة: أشااوا  عبااد الارزا  ناااجي البادرا.  تخرجاات عااام لتطاوير تقانااة الاارم فااي محافظااة بغاادادلتطاوير تقانااة الاارم فااي محافظااة بغااداد

80018001 . . 

. اساام الطالااا:  سااحاا عايااد . اساام الطالااا:  سااحاا عايااد تطااوير البناااء التنظيمااي لالرشاااد الزراعااي فااي العااراقتطااوير البناااء التنظيمااي لالرشاااد الزراعااي فااي العااراقعنااوان ا طروحااة:  عنااوان ا طروحااة:   ..88
 ..20022002يوسف العجيلي. تخرج عام يوسف العجيلي. تخرج عام 

 

 متخرج(:متخرج(:  4949منهم منهم   طالب ماجستيرطالب ماجستير  4141أإلشراف على طلبة الماجستير )أإلشراف على طلبة الماجستير )ثانياً. ثانياً. 

. اساام . اساام :  مسااتوت تطبيااق زران النخياال للتوااايات المتعلقااة باادمم عمليااات خدمااة النخلااة:  مسااتوت تطبيااق زران النخياال للتوااايات المتعلقااة باادمم عمليااات خدمااة النخلااةعنااوان الرسااالةعنااوان الرسااالة ..11
   20022002  الطالا ثامر نعمة الجنابي.  تخرج عامالطالا ثامر نعمة الجنابي.  تخرج عام

mailto:hussainkhadair@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

. اسام الطالاا: ساعد . اسام الطالاا: ساعد ياداتياداتلمحمياة فاي اساتخدام المبلمحمياة فاي اساتخدام المب  المساتوت المعرفاي لازران الخضار االمساتوت المعرفاي لازران الخضار اعنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..22
 ..20022002عبيد فياض. تخرج عام عبيد فياض. تخرج عام 

:  مستوت تطبيق الزران مستخدمي تقانة الرم بالرش الثابت للتوايات العلمية المتعلقاة :  مستوت تطبيق الزران مستخدمي تقانة الرم بالرش الثابت للتوايات العلمية المتعلقاة عنوان الرساالةعنوان الرساالة ..33
 ..40024002. اسم الطالا ماجد خليا علي الدايني.  تخرج عام . اسم الطالا ماجد خليا علي الدايني.  تخرج عام بدستخدامها في محافظة ديالىبدستخدامها في محافظة ديالى

. اسام الطالاا: ساامر محاي . اسام الطالاا: ساامر محاي ين المرشدين الزراعيين فاي العاراقين المرشدين الزراعيين فاي العاراقبناء أنموذج لسياسة تعيبناء أنموذج لسياسة تعيعنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..44
 ..40024002طه تخرج عام طه تخرج عام 

. اسام . اسام   : المساتوت المعرفاي لمرباي الجااموت للتواايات العلمياة المتعلقاة باددارن الحياوان: المساتوت المعرفاي لمرباي الجااموت للتواايات العلمياة المتعلقاة باددارن الحياوانعنوان الرساالةعنوان الرساالة ..55
 ..20022002الطالا: مجيد  ادا  الح الحمداني.  تخرج عام الطالا: مجيد  ادا  الح الحمداني.  تخرج عام 

. اساام . اساام حشاارن ذبابااة الياساامين علااى اشااجار الحمضااياتحشاارن ذبابااة الياساامين علااى اشااجار الحمضاايات  تقااويم العماال االنمااائي لمرافحااةتقااويم العماال االنمااائي لمرافحااةعنااوان الرسااالة: عنااوان الرسااالة:  ..66
 ..20022002الطالبة: خالدة شوكت محمد العبيدا. تخرجت عام  الطالبة: خالدة شوكت محمد العبيدا. تخرجت عام  

المعرفيااة والمهاريااة للنساااء الريفيااات فااي مجااالي االقتااااد المنزلااي واالنتاااج المعرفيااة والمهاريااة للنساااء الريفيااات فااي مجااالي االقتااااد المنزلااي واالنتاااج عنااوان الرسااالة: الحاجااات عنااوان الرسااالة: الحاجااات  ..77
 ..20022002. اسم الطالبة: اسراء محمود عويد الجبورا. تخرجت عام . اسم الطالبة: اسراء محمود عويد الجبورا. تخرجت عام الزراعيالزراعي

تقااويم نتااائج البرنااامج الااوطني لتطااوير زراعااة الاارز فااي المناااطق الشاالبية بمحااافظتي تقااويم نتااائج البرنااامج الااوطني لتطااوير زراعااة الاارز فااي المناااطق الشاالبية بمحااافظتي ان الرسااالة: ان الرسااالة: عنااو عنااو  ..88
 ..20022002. اسم الطالا: حسن داخا الخفاجي. تخرج عام . اسم الطالا: حسن داخا الخفاجي. تخرج عام النجف والديوانيةالنجف والديوانية

. اسام . اسام : واق  الخدمة االرشادية لزران الخضاروات المحمياة فاي محاافظتي راربالء والنجاف: واق  الخدمة االرشادية لزران الخضاروات المحمياة فاي محاافظتي راربالء والنجافعنوان الرساالةعنوان الرساالة ..99
 ..20022002ت نجيا الراوا. تخرجت عام ت نجيا الراوا. تخرجت عام الطالبة: سناء ثابالطالبة: سناء ثاب

تخطيطااًا تخطيطااًا و و الحاجااات المعرفيااة للعاااملين فااي باارامج نشاار التقنيااات الزراعيااة تنظيمااًا  الحاجااات المعرفيااة للعاااملين فااي باارامج نشاار التقنيااات الزراعيااة تنظيمااًا  عنااوان الرسااالة: عنااوان الرسااالة:  ..1111
 ..20022002. اسم الطالبة: از ار حمزة مادا اا بحر. تخرجت عام . اسم الطالبة: از ار حمزة مادا اا بحر. تخرجت عام وتنفيذًا ومتابعة وتقويموتنفيذًا ومتابعة وتقويم

الزراعاااي فاااي مجاااال ادارن الوحااادات الزراعاااي فاااي مجاااال ادارن الوحااادات : الحاجاااات التدريبياااة المعرفياااة لمااادراء االرشااااد : الحاجاااات التدريبياااة المعرفياااة لمااادراء االرشااااد عنااوان الرساااالةعنااوان الرساااالة ..1111
. اساام الطالااا: احسااان . اساام الطالااا: احسااان االرشااادية المساانولين عاان ادارتهااا فااي محافظااات المنطقااة الوسااطى ماان العااراقاالرشااادية المساانولين عاان ادارتهااا فااي محافظااات المنطقااة الوسااطى ماان العااراق

 ..20002000راضي حسوني الفريجي. تخرج في عام راضي حسوني الفريجي. تخرج في عام 

وسابل وسابل   في محافظاات المنطقاة الوساطى مان العاراقفي محافظاات المنطقاة الوساطى مان العاراق  واق  تنظيم ارشاد المرأن الريفيةواق  تنظيم ارشاد المرأن الريفية: : عنوان الرساالةعنوان الرساالة ..1212
 20022002في عامفي عام  تت. تخرج. تخرجوسن وديع اسكندروسن وديع اسكندر: : ةةطالبطالب. اسم ال. اسم التطوير تطوير 

زياد زياد . اسام الطالاا: . اسام الطالاا: بناء انماوذج لمتابعاة عملياة نشار التقاناات الزراعياة فاي العاراقبناء انماوذج لمتابعاة عملياة نشار التقاناات الزراعياة فاي العاراق: : عنوان الرسالةعنوان الرسالة ..1313
 ..20022002في عامفي عامابرا يم مر ون. تخرج في ابرا يم مر ون. تخرج في 

دور الشاررات الزراعياة رياار الحرومياة فاي عملياة نشاار نظاام الزراعاة فاي البيااوت دور الشاررات الزراعياة رياار الحرومياة فاي عملياة نشاار نظاام الزراعاة فاي البيااوت : : عناوان الرساالةعناوان الرساالة ..1414
 20022002في عامفي عام  تت. تخرج. تخرج ابرين ابرين: : ةة. اسم الطالب. اسم الطالبتيرية في محافظة رربالء المقدسة تيرية في محافظة رربالء المقدسة الالسالالس

  افارا افارا :.:.ةة. اسام الطالبا. اسام الطالباانتشار انفي الرز ياسمين والفرات في مافظة النجف االشرفانتشار انفي الرز ياسمين والفرات في مافظة النجف االشرف: : عنوان الرسالةعنوان الرسالة ..1515
 ..20022002في عامفي عام  تتتخرجتخرج



 

 

 

 

 

 

 

ت في منطقتي ت في منطقتي واق  الخدمة االرشادية والبيطرية والتجهبزية المقدمة لمربي الجامو واق  الخدمة االرشادية والبيطرية والتجهبزية المقدمة لمربي الجامو عنوان الرساالة: عنوان الرساالة:  ..1616
 ..20022002. اسم الطالبة: دينا محمد علي: التخرج عام . اسم الطالبة: دينا محمد علي: التخرج عام الفضيلية والذمب االبيض/محافظة بغدادالفضيلية والذمب االبيض/محافظة بغداد

الترامل باين المباادرن الزراعياة ومشارون تقاناات الارم الحاديت فاي اساتدامة الماوارد الترامل باين المباادرن الزراعياة ومشارون تقاناات الارم الحاديت فاي اساتدامة الماوارد عنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..1717
 ..21152115ج في عام ج في عام . اسم الطالا: حسين نعمة العبودا. تخر . اسم الطالا: حسين نعمة العبودا. تخر الطبيعية وزيادن انتاجية محاول الحنطةالطبيعية وزيادن انتاجية محاول الحنطة

و و   5555االسباب ذات الصلة بالفجوة االنتاجية الممكنة والمتحققة لصنفي الحنطة اباء االسباب ذات الصلة بالفجوة االنتاجية الممكنة والمتحققة لصنفي الحنطة اباء عنوان الرسالة:عنوان الرسالة: ..1818

 واد محمد.واد محمد.: اسم الطالا فائز ج: اسم الطالا فائز جوسبل تجسيرها في محافظة واسطوسبل تجسيرها في محافظة واسط  33وابو غريب وابو غريب 

زياادن زياادن دور البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطاة فاي نشار المساتجدات الزراعياة و دور البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطاة فاي نشار المساتجدات الزراعياة و عنوان الرساالة: عنوان الرساالة:  ..1919
 عدون نجم.عدون نجم.اسم الطالا: يع)وا ساسم الطالا: يع)وا س: : انتاجية المحاول في محافظة واسطانتاجية المحاول في محافظة واسط

 ::ثالثًا. االشراف على رسائل الدبلوم العالي في االرشاد الزراعي التخاايثالثًا. االشراف على رسائل الدبلوم العالي في االرشاد الزراعي التخااي
بعااض العواماال ذات العالقااة بمحدوديااة نطاااق انتشااار نظااام الزراعااة فااي البيااوت بعااض العواماال ذات العالقااة بمحدوديااة نطاااق انتشااار نظااام الزراعااة فااي البيااوت عنااوان الرسااالة: عنااوان الرسااالة:  ..11

 ..21132113سم الطالا: فليح عبد جابر الجبورا.تخرج عام سم الطالا: فليح عبد جابر الجبورا.تخرج عام ااالبالستيرية في محافظة النجف االشرف. البالستيرية في محافظة النجف االشرف. 

بعض االسباب ذات العالقة بمحدودية نطاق انتشار تقانات الرم الحديثة في قضاء بعض االسباب ذات العالقة بمحدودية نطاق انتشار تقانات الرم الحديثة في قضاء عنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..22
 ..21132113اسم الطالا:خالد عبيد علي ال)رة غولي.تخرج عام اسم الطالا:خالد عبيد علي ال)رة غولي.تخرج عام المحاويل/ محافظة بابل. المحاويل/ محافظة بابل. 

مدن الحديثاة والتواايات ذات العالقاة بزراعاة مدن الحديثاة والتواايات ذات العالقاة بزراعاة مستوت انتشار اااناف الباذور واالسامستوت انتشار اااناف الباذور واالسا  عنوان الرساالة:عنوان الرساالة: ..33
اسام الطالاا: ماجاد علاي كيطاان.تخرج اسام الطالاا: ماجاد علاي كيطاان.تخرج محاول الحنطة في شاعبة زراعاة المحاويل/محافظاة بابال. محاول الحنطة في شاعبة زراعاة المحاويل/محافظاة بابال. 

 ..21132113عام عام 

مستوت رضاا مرباي االرناام واالبقاار عان الخدماة االرشاادية الزراعياة المقدماة لهام مستوت رضاا مرباي االرناام واالبقاار عان الخدماة االرشاادية الزراعياة المقدماة لهام عنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..44
 ..21132113سم الطالا: عمار عبد الحسن علي.تخرج عام سم الطالا: عمار عبد الحسن علي.تخرج عام ااوتحسينها في محافظة رربالء المقدسة. وتحسينها في محافظة رربالء المقدسة. 

مستوت تطبيق زران الذرن الافراء للتقنيات الحديثاة والتواايات العلمياة فاي مجاال مستوت تطبيق زران الذرن الافراء للتقنيات الحديثاة والتواايات العلمياة فاي مجاال عنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..55
اسااام الطالاااا: نا ااار نااااجي عطياااة الاااداودا.تخرج عاااام اسااام الطالاااا: نا ااار نااااجي عطياااة الاااداودا.تخرج عاااام الهجااان واالسااامدن فاااي محافظاااة الديوانياااة. الهجااان واالسااامدن فاااي محافظاااة الديوانياااة. 

21132113.. 

فارهااة فااي مجااال وقايااة ومرافحااة ذبابااة البحاار االباايض فارهااة فااي مجااال وقايااة ومرافحااة ذبابااة البحاار االباايض معرفااة ااااحاب بساااتين المعرفااة ااااحاب بساااتين العنااوان الرسااالة: عنااوان الرسااالة:  ..66
اسم الطالاا: فاس  ماادا حسان الساعدون. اسم الطالاا: فاس  ماادا حسان الساعدون. المتوسط في ناحية الحسينية/محافظة رربالء المقدسة. المتوسط في ناحية الحسينية/محافظة رربالء المقدسة. 

 ..21132113تخرج عام تخرج عام 

اساام الطالااا: اساام الطالااا: معرفااة مربااي العجااول فااي ادارن حقااول التساامين فااي محافظااة باباال. معرفااة مربااي العجااول فااي ادارن حقااول التساامين فااي محافظااة باباال. عنااوان الرسااالة: عنااوان الرسااالة:  ..77
 ..22114114  محمود فاخر محمد. تخرج عاممحمود فاخر محمد. تخرج عام

معرفة منتجي الحنطة في السيطرن على االدرال في حقاولهم فاي شاعبة زراعاة اباي معرفة منتجي الحنطة في السيطرن على االدرال في حقاولهم فاي شاعبة زراعاة اباي عنوان الرسالة: عنوان الرسالة:  ..88
 ..21142114اسم الطالبة: شكرية امين محمد. تخرجت عام اسم الطالبة: شكرية امين محمد. تخرجت عام رريب. رريب. 



 

 

 

 

 

 

 

: بعض االسباب ذات العالقة بضعف انتشارر تقانة التلقيح االاطناعي لالبقار في عنوان الرسالة .1
 .2114ن علوان كا م. تخرج عام اسم الطالا: حسمحافظة واسط. 

انتشااار بعااض التقانااات الحديثااة فااي زراعااة محاااول البطاطااا فااي منطقتااي انتشااار بعااض التقانااات الحديثااة فااي زراعااة محاااول البطاطااا فااي منطقتااي عنااوان الرسااالة:عنااوان الرسااالة: ..1111
اساام الطالااا: ضااياء عبااد الحسااين نا اار الحلفااي .تخاارج عااام اساام الطالااا: ضااياء عبااد الحسااين نا اار الحلفااي .تخاارج عااام اليوساافية والرضااوانية/محافظة بغااداد. اليوساافية والرضااوانية/محافظة بغااداد. 

21142114.. 

. اسام . اسام محافظاة بابالمحافظاة بابال  واق  الخدمة االرشاادية الزرراعياة وسابل تحساينها فايواق  الخدمة االرشاادية الزرراعياة وسابل تحساينها فاي  عنوان الرسالة:عنوان الرسالة: ..1111
 ..21152115تخرج في عام تخرج في عام   الطالا: نجم عبد طراد.الطالا: نجم عبد طراد.

دور مجلتي الزراعة العراقية االرشادية والبحثية في تنمية معاارف دور مجلتي الزراعة العراقية االرشادية والبحثية في تنمية معاارف   عنوان الرساالة:عنوان الرساالة: ..1212
  اساام الطالااا: علااي جاساام محمااد.اساام الطالااا: علااي جاساام محمااد.العاااملين بالتنظيمااات االرشااادية فااي محافظااة بغااداد. العاااملين بالتنظيمااات االرشااادية فااي محافظااة بغااداد. 

 ..21152115  تخرج في عامتخرج في عام
ت الزراعياة الموااى بهاا مان البرناامج الاوطني ت الزراعياة الموااى بهاا مان البرناامج الاوطني انتشاار المساتجداانتشاار المساتجدا  عنوان الرساالة:عنوان الرساالة: ..1313

اسام الطالاا: ساعد اسام الطالاا: ساعد لتنمية زراعة الحنطة في شعبة زراعة المهناوية/محافظة القادسية. لتنمية زراعة الحنطة في شعبة زراعة المهناوية/محافظة القادسية. 
 ..21152115  تخرج في عامتخرج في عام  كاطع لفتة.كاطع لفتة.

مستوت انتشاار المساتجدات الزراعياة فاي مجاال اساتدامة الماوارد الزراعياة مستوت انتشاار المساتجدات الزراعياة فاي مجاال اساتدامة الماوارد الزراعياة   عنوان الرساالة:عنوان الرساالة: ..1414
تخارج فاي تخارج فاي . اسام الطالاا: عماار نجام  اشام. . اسام الطالاا: عماار نجام  اشام. ي منطقاة النهارواني منطقاة النهاروانوزيادن انتاجياة محااول الحنطاة فاوزيادن انتاجياة محااول الحنطاة فا

 ..21152115عامعام

الممارسات الزراعية لزراع الخضروات المحمية في المنطقة  عنوان الرسالة: .15

تخرج في , اسم الطالب: زيدون عباس حسينالصحراوية / محافظة كربالء المقدسة. 

 .4015عام 
 

 20002000بعد عام بعد عام البحوث العلمية المنشورة البحوث العلمية المنشورة 

 في مجا ت ا رشاد الزراعي والتدريا ون)ا الت)نيات الزراعية:في مجا ت ا رشاد الزراعي والتدريا ون)ا الت)نيات الزراعية:حثًا حثًا بب( ( 3333))

  8383-8686)المااؤتمر العلمااي ال)طاارا ا وا لسنتاااج النباااتي  )المااؤتمر العلمااي ال)طاارا ا وا لسنتاااج النباااتي  تحسااين تقااويم الباارامج االرشااادية فااي العااراقتحسااين تقااويم الباارامج االرشااادية فااي العااراق ..66
  كلياااة الزراعااااة جامعاااة تكرياااات(. منشاااور فااااي مجلاااة جامعااااة تكريااات للعلااااوم   كلياااة الزراعااااة جامعاااة تكرياااات(. منشاااور فااااي مجلاااة جامعااااة تكريااات للعلااااوم 80008000تشااارين الثااااني عااااام تشااارين الثااااني عااااام 
 ..80068006سنة سنة   22العدد العدد   66الزراعية  المجلد الزراعية  المجلد 

. منشاور فاي مجلااة . منشاور فاي مجلااة مساتوت تطبيااق زران النخيال فااي العاراق للتوااايات العلمياة بعمليااات خدماة النخلااةمساتوت تطبيااق زران النخيال فااي العاراق للتوااايات العلمياة بعمليااات خدماة النخلااة ..88
 ..80038003  سنة   سنة 66العدد العدد   3232العلوم الزراعية العراقية  المجلد العلوم الزراعية العراقية  المجلد 



 

 

 

 

 

 

 

دد دد العاالعا  3131. منشور في مجلة العلوم الزراعية العراقية  المجلد . منشور في مجلة العلوم الزراعية العراقية  المجلد انموذج لتدميل القيادات الفالحية التعاونيةانموذج لتدميل القيادات الفالحية التعاونية ..33
 . . 80018001  سنة   سنة 11

  3939منشور في مجلة العلوم الزراعية العراقية  المجلد منشور في مجلة العلوم الزراعية العراقية  المجلد   ..بناء انموذج تقويم لعملية نقل التقنيات الزراعيةبناء انموذج تقويم لعملية نقل التقنيات الزراعية ..22
 ..80018001  سنة   سنة 66العددالعدد

. منشاااور فاااي مجلاااة العلاااوم الزراعياااة . منشاااور فاااي مجلاااة العلاااوم الزراعياااة لمساااتوت المعرفاااي لمرباااي الجااااموت فاااي مجاااال ادارن حيوانااااتهملمساااتوت المعرفاااي لمرباااي الجااااموت فاااي مجاااال ادارن حيوانااااتهماا ..11
 ..80018001  سنة   سنة 22العدد العدد   3939العراقية  المجلد العراقية  المجلد 

  ..المسااتوت المعرفااي للمالرااات الوظيفيااة االرشااادية الزراعيااة فااي العااراق بموضااون االتاااال االرشااادمالمسااتوت المعرفااي للمالرااات الوظيفيااة االرشااادية الزراعيااة فااي العااراق بموضااون االتاااال االرشااادم ..11
 ..80098009  سنة   سنة 88العددالعدد  3131منشور في مجلة العلوم الزراعية العراقية  المجلد منشور في مجلة العلوم الزراعية العراقية  المجلد 

دراسااة بعااض التغيياارات االقتاااادية واالجتماعيااة الناتجااة عاان البرنااامج الااوطني لتطااوير تقانااة الاارم دراسااة بعااض التغيياارات االقتاااادية واالجتماعيااة الناتجااة عاان البرنااامج الااوطني لتطااوير تقانااة الاارم  ..99
العادد العادد   6363. منشور في مجلة الزراعة العراقية)البحثية(  المجلد . منشور في مجلة الزراعة العراقية)البحثية(  المجلد ة ميدانية في محافظة بغدادة ميدانية في محافظة بغدادبالرش  دراسبالرش  دراس

 ..80018001  سنة   سنة 66

المستوت المعرفي لزران الخضر المحمية في قضاء المحمودية بالتوايات العلمية بدستخدام المبيدات المستوت المعرفي لزران الخضر المحمية في قضاء المحمودية بالتوايات العلمية بدستخدام المبيدات  ..11
  سانة   سانة 66العادد العادد   6363  المجلاد   المجلاد . منشاور فاي مجلاة الزراعاة العراقية)البحثياة(. منشاور فاي مجلاة الزراعاة العراقية)البحثياة(الزراعية والوقاية مان مخاطرمااالزراعية والوقاية مان مخاطرماا

80018001.. 

منشاارات اقتاااادية لتراااليف واياارادات الاادونم الواحااد لمحاااول الطماطااة لمزارعااي البرنااامج الااوطني منشاارات اقتاااادية لتراااليف واياارادات الاادونم الواحااد لمحاااول الطماطااة لمزارعااي البرنااامج الااوطني  ..77
منشاااااو فاااااي مجلاااااة الزراعاااااة منشاااااو فاااااي مجلاااااة الزراعاااااة   لتطاااااوير زراعاااااة الطماطاااااة فاااااي محافظاااااات راااااربالء والنجاااااف والباااااارن.لتطاااااوير زراعاااااة الطماطاااااة فاااااي محافظاااااات راااااربالء والنجاااااف والباااااارن.

 ..80018001  سنة   سنة 66العددالعدد  6363العراقية)البحثية(  المجلد العراقية)البحثية(  المجلد 

. منشاور فاي مجلاة الزراعاة العراقياة )البحثياة(  . منشاور فاي مجلاة الزراعاة العراقياة )البحثياة(  ريبية لمربي النحال ومشارالتهم فاي العاراقريبية لمربي النحال ومشارالتهم فاي العاراقالحاجات التدالحاجات التد. . 6060
 ..80018001  سنة   سنة 88العددالعدد  6363المجلد المجلد 

 .8001  سنة 3. منشور في مجلة حوار الفكر. العدد . تحسين نظام نشر التقنيات الزراعية في العراق66
          

)المؤتمر العلمي الزراعي الرابع/ كلية الزراعة/ ي العراقتطوير البنيان التنظيمي لالرشاد الزراعي ف. 68
 .8001 للعلوم الزراعية  سنة منشور في مجلة جامعة تكريت (.8001نيسان  30-87جامعة تكريت 

المجلد  . منشور في مجلة الفرات للعلوم الزراعية تحسين ادارن برامج نشر التقنيات الزراعية في العراق. 63
 8007  سنة 8العدد  6

. أنموذج االدارن المتراملة لبرامج تلبية حاجات المنتجين الزراعيين من مستلزمات االنتاج الزراعي. 62
 .8060  سنة 6العدد  60منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  المجلد 

  ر في مجلة. منشوالحاجات المعرفية للعاملين في ادارة عملية نشر التقنيات الزراعية في وسط العراق. 61

 . 8060  سنة 6العدد 26  المجلد الزراعية العراقية  العلوم



 

 

 

 

 

 

 

        . واق  بعض جوانب الخدمة االرشادية الزراعية في مجال الزراعة المحمية في محافظتي رربالء 61

           سنة 8العدد  60. منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  المجلد والنجف المقدستين

8060. 
 المسؤولين الحاجات التدريبية المعرفية لمدراء اإلرشاد الزراعي في مجال ادارة الوحدات اإلرشادية. 69

 . 8066. منشور في مجلة الباحث اإلعالميعن ادارتها في محافظات المنطقة الوسطى من العراق

في مجلة مركز الدراسات .منشور ظامرن استخدام وثائق دراسية مزورن للقبول في رليات جامعة بغداد. 61
 . 8060التربوية واألبحاث النفسية / جامعة بغداد 

. مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية / . دور الجامعة في الحد من ظامرن تزوير الوثائق الدراسية67
 . 8066جامعة بغداد 

ور في مجلة حوار الفكر  . منشمدخل مقترح لتحسين جودن عملية نشر التقانات الزراعية في العراق. 80
 .8063  سنة النشر 81-81العددين 

 قضاء المحاويل/ في تقانات الرم الحديثةذات العالقة بمحدودية نطاق انتشار  االسباببعض . 86
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ط التجهيزم الحرومي في عملية نشر تقانتي ااناف البذور واالسمدن الريمياوية الحديثة تقويم النشا. 22
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 .2113للعلوم الزراعية المجلد الخامس  العدد الثالث  
مدن الحديثة والتوايات ذات العالقة بزراعة محاول الحنطة في مستوت انتشار ااناف البذور واالس .23
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 .2113الخامس  العدد الرابع  

ة في محاف ة . بعض العواما ذات العسقة بمحدودية نطا  انتشار ن ام الزراعة في البيوت البسستيكي24
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      . بحاث أل)اي فاي ورشاة العماا ا قليمياة التاي اقامتااا . بحاث أل)اي فاي ورشاة العماا ا قليمياة التاي اقامتااا تجربة العراق في ميدان نقل التقنيات الزراعيةتجربة العراق في ميدان نقل التقنيات الزراعية. . 88

     (.) الل)ااء التشااورا للخيااراء فاي مجااا ن)اا الت)نياات (.) الل)ااء التشااورا للخيااراء فاي مجااا ن)اا الت)نياات FAOمن ماة ا غذياة والزراعاة لسمام المتحادة )من ماة ا غذياة والزراعاة لسمام المتحادة )
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   العلميةالعلمية  تأليف الكتبتأليف الكتب

  ((45544554    عام  عاماالدارن المزرعية واالرشاد الزراعياالدارن المزرعية واالرشاد الزراعي))  كتاا مناجي بعنوانكتاا مناجي بعنوانمشار في ت ليف مشار في ت ليف  .. 
 

                     وخارج العراقوخارج العراق  داخلداخل  العلميةالعلمية  والملتقيات التربويةوالملتقيات التربوية  وورش العملوورش العمل  المشاركة في المشاركة في 

المشاركة في ورشة العما " عداد سياسات وأجراءات ال)بوا في الجامعات العراقية " التي اقامتاا من ماة المشاركة في ورشة العما " عداد سياسات وأجراءات ال)بوا في الجامعات العراقية " التي اقامتاا من ماة    ..66
 ا ردن.ا ردن.  -/ عمان/ عمان80078007عليم العالي والبحث العلمي  في تشرين ا وا عليم العالي والبحث العلمي  في تشرين ا وا اليونسكو بالتعاون مع وزارة التاليونسكو بالتعاون مع وزارة الت

المشاركة في الملت)يات السنوية لتدريا طسا الجامعات العربية التي ن ماا المجلس العربي لتدريا  .8
ممثس  لجامعة بغداد والتي جرى اقامتاا في  8062 -8007طسا الجامعات العربية اعتبارا من العام 

 عات العربية في عدد من الدوا العربية مناا: ا ردن  الجزائر  سلطنة عمان.عدد من الجام

المشاركة في جميع ورش العما التي اقامتاا وزارة التعليم العالي  عداد دليا شؤون الطلبة للسنوات  .3
8001-80061. 

( ( ورش عما في مجا ت )تحسين جودة ش عا التسجيا في كليات جامعة بغداد2اعداد وتنفيذ ) .2
 .8061-8063و)تحسين ادارة ا متحانات الجامعية في كليات جامعة بغداد( للسنوات 

 
 العلمية العلمية في هيئة تحرير المجالت في هيئة تحرير المجالت العضوية العضوية 



 

 

 

 

 

 

 

   ( .( .80018001-80028002)للمدة )للمدة   بغدادبغداد  جامعةجامعة  عضو  يئة تحرير مجلة العلوم الزراعية العراقية / كلية الزراعة /عضو  يئة تحرير مجلة العلوم الزراعية العراقية / كلية الزراعة / ..66
 (.              (.              80098009 )عام  )عام بغدادبغداد  جامعةجامعة  قية / كلية الزراعة /قية / كلية الزراعة /سكرتير  يئة تحرير مجلة العلوم الزراعية العراسكرتير  يئة تحرير مجلة العلوم الزراعية العرا ..88
ومساتمر حتال ا ن( ومساتمر حتال ا ن(   80068006)مناذ عاام)مناذ عاام  عضو  يئة تحرير مجلة الزراعة العراقية أ رشادية / وزارة الزراعاةعضو  يئة تحرير مجلة الزراعة العراقية أ رشادية / وزارة الزراعاة ..33

..   

-80018001عضو  يئة تحرير مجلة حوار الفكر ال ادرة عن المعاد العراقي للدراسات الستراتيجية للسنوات عضو  يئة تحرير مجلة حوار الفكر ال ادرة عن المعاد العراقي للدراسات الستراتيجية للسنوات  ..22
80628062.. 

  80078007الايئاااة ا ستشاااارية لمجلاااة الفااارات للعلاااوم الزراعياااة/ كلياااة الزراعاااة/ جامعاااة بابا)مناااذ العاااام الايئاااة ا ستشاااارية لمجلاااة الفااارات للعلاااوم الزراعياااة/ كلياااة الزراعاااة/ جامعاااة بابا)مناااذ العاااام عضاااو عضاااو  ..11
 ومستمر حتل ا ن(.ومستمر حتل ا ن(.

ومسااتمر حتاال ومسااتمر حتاال   80078007عضااو الايئااة ا ستشااارية لمجلااة الزراعااة العراقيااة البحثيااة/ وزارة الزراعااة) منااذ عااام عضااو الايئااة ا ستشااارية لمجلااة الزراعااة العراقيااة البحثيااة/ وزارة الزراعااة) منااذ عااام  ..11
 ا ن(.ا ن(.

  80618061يااة/ كليااة الزراعااة/ جامعااة بغااداد منااذ العااام يااة/ كليااة الزراعااة/ جامعااة بغااداد منااذ العااام عضااو الايئااة ا ستشااارية لمجلااة العلااوم الزراعيااة العراقعضااو الايئااة ا ستشااارية لمجلااة العلااوم الزراعيااة العراق ..99
 ومستمر حتل ا ن.ومستمر حتل ا ن.

 
 
 
 

   في الجامعة ووقارة التعليم العاليفي الجامعة ووقارة التعليم العالي  العلميةالعلميةفي اللجان في اللجان العضوية العضوية 

رئايس اللجناة العلمياة والدراسااات العلياا فاي قساام اررشااد الزراعاي/ كلياة الزراعااة /جامعاة بغاداد) للماادة رئايس اللجناة العلمياة والدراسااات العلياا فاي قساام اررشااد الزراعاي/ كلياة الزراعااة /جامعاة بغاداد) للماادة  ..66
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ولغاياااة ولغاياااة   80018001عضاااو لجناااة ت)اااويم المجاااست العلمياااة / وزارة التعلااايم العاااالي والبحاااث العلمي)للسااانوات عضاااو لجناااة ت)اااويم المجاااست العلمياااة / وزارة التعلااايم العاااالي والبحاااث العلمي)للسااانوات  ..33
80098009.).) 

   ((80018001مم)عا)عارة التعليم العالي والبحث العلمرة التعليم العالي والبحث العلموزاوزا   داء كليات الزراعة والطا البيطرا/داء كليات الزراعة والطا البيطرا/م)رر لجنة عمم)رر لجنة عم ..22

عضو لجنة ت)ويم البحوث الزراعية والبيطرية في لجنة المشاريع الريادية ) في دائارة البحاث والتطاوير عضو لجنة ت)ويم البحوث الزراعية والبيطرية في لجنة المشاريع الريادية ) في دائارة البحاث والتطاوير  ..11
 ..80018001و و   80098009/ وزارة العالي والبحث العلمي ( للسنتين / وزارة العالي والبحث العلمي ( للسنتين 

 عضو اللجنة المركزية لسرشاد التربوا/جامعة بغداد.عضو اللجنة المركزية لسرشاد التربوا/جامعة بغداد. ..11

 ادارة ا متحانات الجامعية.ادارة ا متحانات الجامعية.عضو اللجنة الوزارية)وزارة التعليم العالي(  عداد دليا عضو اللجنة الوزارية)وزارة التعليم العالي(  عداد دليا  ..99

 
     عضوية اللجان العلمية التخصصية في مجال خدمة المجتمع عضوية اللجان العلمية التخصصية في مجال خدمة المجتمع 

 ..((80018001-80068006    )للمدة)للمدةلايئة العامة لسرشاد والتعاون الزراعي / وزارة الزراعةلايئة العامة لسرشاد والتعاون الزراعي / وزارة الزراعةعضو اللجنة العلمية لعضو اللجنة العلمية ل ..66



 

 

 

 

 

 

 

  بمشااركةبمشااركة  ة ة تاه وزارة الزراعاتاه وزارة الزراعانفذنفذت ت)اناات المحا ايا الشاتوية الاذا ت ت)اناات المحا ايا الشاتوية الاذا عضاو اللجناة الوطنياة لمشاروع مشاا داعضاو اللجناة الوطنياة لمشاروع مشاا دا ..88
 ..بتمويا من وزارة الزراعة ا مريكيةبتمويا من وزارة الزراعة ا مريكية    80018001//80028002عام عام   بعض الجامعات فيبعض الجامعات في

 (.(.80018001)عام)عام  عضو الايئة ا ستشارية لبرناما تطوير زراعة الذرة في العرا  / وزارة الزراعةعضو الايئة ا ستشارية لبرناما تطوير زراعة الذرة في العرا  / وزارة الزراعة ..33

 (.(.80078007رئيس اللجنة ا ستشارية لتخطيط ا رشاد الزراعي في العرا . وزارة الزراعة)رئيس اللجنة ا ستشارية لتخطيط ا رشاد الزراعي في العرا . وزارة الزراعة) ..22

 (.(.80018001مية للمبادرة الزراعية/ ا مانة العامة لمجلس الوزراء)عام مية للمبادرة الزراعية/ ا مانة العامة لمجلس الوزراء)عام عضو اللجنة ا عسعضو اللجنة ا عس ..11

عضااو اللجنااة الفنيااة للبرناااما الااوطني ألعااداد خاارائط الت)ساايم البيئااي فااي العاارا / وزارة الزراعااة) منااذ العااام عضااو اللجنااة الفنيااة للبرناااما الااوطني ألعااداد خاارائط الت)ساايم البيئااي فااي العاارا / وزارة الزراعااة) منااذ العااام  ..11
 ومستمر حتل ا ن(. ومستمر حتل ا ن(.   80018001

  –  80668066زراعاااة للسااانوات زراعاااة للسااانوات عضاااو اللجناااة الوزارياااة )وزارة الزراعاااة( الخا اااة بمراجعاااة وت)اااويم خطاااة وزارة العضاااو اللجناااة الوزارياااة )وزارة الزراعاااة( الخا اااة بمراجعاااة وت)اااويم خطاااة وزارة ال ..99
80628062 . . 

 
 

 النشاطات العلمية في مجال خدمة المجتمع  النشاطات العلمية في مجال خدمة المجتمع  

( دورة تدريبياة للماندساين والمرشادين الازراعيين التاي نفاذتاا وزارة الزراعاة ( دورة تدريبياة للماندساين والمرشادين الازراعيين التاي نفاذتاا وزارة الزراعاة 8080ُمحاضر فاي أكثار مان )ُمحاضر فاي أكثار مان ) ..66
  80008000والمن مااااة العربيااااة للتنميااااة الزراعيااااة والايئااااة العامااااة لمرشاااااد الزراعااااي فااااي العرا )منااااذ العااااام والمن مااااة العربيااااة للتنميااااة الزراعيااااة والايئااااة العامااااة لمرشاااااد الزراعااااي فااااي العرا )منااااذ العااااام 

 نوات السح)ة(.نوات السح)ة(.والسوالس

( دورات تدريبيااة فاااي ميااادان تطااوير المسكاااات التدريسااية الجامعياااة التاااي ( دورات تدريبيااة فاااي ميااادان تطااوير المسكاااات التدريسااية الجامعياااة التاااي 3030ُمحاضاار فاااي أكثاار مااان )ُمحاضاار فاااي أكثاار مااان ) ..88
 ينفذ ا مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغداد.ينفذ ا مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة بغداد.

دورة تدريبياااة فاااي موضاااوع ادارة ا متحاناااات الجامعياااة المنفاااذة  عضااااء دورة تدريبياااة فاااي موضاااوع ادارة ا متحاناااات الجامعياااة المنفاااذة  عضااااء   8080اعاااداد وتنفياااذ اكثااار مااان اعاااداد وتنفياااذ اكثااار مااان  ..33
 في كليات جامعة بغداد ومؤسسات تعليمية اخرى.في كليات جامعة بغداد ومؤسسات تعليمية اخرى.  اللجان ا متحانيةاللجان ا متحانية

تاااااا جامعااااة بغااااداد  تاااااا جامعااااة بغااااداد  التااااي ن مالتااااي ن م  الساااانوية)خدمة المجتمااااع(الساااانوية)خدمة المجتمااااع(  المشاااااركة فااااي الممارسااااة الميدانيااااة الجامعيااااةالمشاااااركة فااااي الممارسااااة الميدانيااااة الجامعيااااة ..22
بضمناا رئايس فريا  كلياة الزراعاة فاي الممارساة الماذكورة وعلال مادى ثاسث بضمناا رئايس فريا  كلياة الزراعاة فاي الممارساة الماذكورة وعلال مادى ثاسث   80088008-67776777للسنوات للسنوات 
 ..سنواتسنوات

 

 الختصاص)ارشاد زراعي( في كلية الزراعة جامعة بغدادسها لطلبة ايدربت قمتالمقررات التى 

 . ن م ارشاد زراعي.. ن م ارشاد زراعي.88. سياسات وستراتيجيات ارشاد زراعي.  . سياسات وستراتيجيات ارشاد زراعي.  66اوً . الدراسات العليا/ الدكتوراه: اوً . الدراسات العليا/ الدكتوراه: 
. ت)ااااااااويم بااااااااراما . ت)ااااااااويم بااااااااراما 88. اساااااااااليا ن)ااااااااا الت)نيااااااااات الزراعية)مت)اااااااادم(.  . اساااااااااليا ن)ااااااااا الت)نيااااااااات الزراعية)مت)اااااااادم(.  66ثانيااااااااًا. الدراسااااااااات العليااااااااا/ الماجسااااااااتير: ثانيااااااااًا. الدراسااااااااات العليااااااااا/ الماجسااااااااتير: 

 ة ارشاد زراعي )ن ريات(.ة ارشاد زراعي )ن ريات(.. ادار . ادار 33ارشادية)نماذج(.  ارشادية)نماذج(.  
 . اساليا ن)ا الت)نيات الزراعية. . اساليا ن)ا الت)نيات الزراعية. 33. ت)ويم ارشاد زراعي.  . ت)ويم ارشاد زراعي.  88. تدريا ارشادا.  . تدريا ارشادا.  66ثالثًا. الدراسات ا ولية: ثالثًا. الدراسات ا ولية: 
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  2111  2119( كتا شكر وت)دير من السيد  وزير التعليم العالي والبحث العلمي)السنوات 5) .1
2112  2114.) 

 (21116كيا وزير التعليم العالي والبحث العلمي)كتاا شكر وت)دير من و  .2
 (2114  2111  2118  2116( كتا شكر وت)دير من السيد  وزير الزراعة)السنوات 5) .3
 (.2116  2113  2111  218( كتا شكر وت)دير من السيد  وزير التربية)4) .4
 .(8001)رئيس ديوان مجلس النواا كتاا شكر وت)دير من السيد .5
 (.2111المشرف العام علل اللجنة العليا لتطوير التعليم في العرا )من السيد تاا شكر وت)دير ك .6
 (.2115كتاا شكر وت)دير من وكيا وزير التربية) .7
 (.2114اااااا 2117( كتا شكر وت)دير من السيد  رئيس جامعة بغداد)السنوات 6) .8
 (.2116  2112كتابي شكر وت)دير من المفتش العام في وزارة الداخلية) .9
 .2116شكر وت)دير من الايئة المشرفة علل امتحانات الدراسة الثانوية/ وزارة التربية  كتاا .11
 ( كتا شكر وت)دير من مساعدا رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات.11) .11

  


