
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

     علي لطيف جاسم المشهداني   :  ـم ـــــــــاالســ

  1984 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 2     عـــــدد األوالد  :

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

 اإلرشاد الزراعي :             صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

 مدرس       علمية :الدرجة ال

 جامعة بغداد / كلية الزراعة / قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية  :                عنوان العمل

 /                  العمل   :       هاتف

 /                  :        الهاتف النقال

  ALILATEEF1984@YAHOO.COM : كترونيأاللالبريد 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

2006-2005 الزراعة بغداد  

 2009 الزراعة بغداد الماجستير

هالدكتورا  
 

 2016 الزراعة القاهرة

 / / / أخرى

  

 

 

 

 الصورة 

mailto:ALILATEEF1984@YAHOO.COM


 

 

 

 

 

 

 

  

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الى -لفترة من ا الجهة الوظيفة ت

 2008_2006 قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية كلية الزراعة /  معيد 1

 2012_2009 قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية كلية الزراعة /  مدرس مساعد 2

 ولحد اآلن – 2013 قسم اإلرشاد ونقل التقانات الزراعية كلية الزراعة /  مدرس 3

 

 جامعي .ثالثا  : التدريس ال 

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

 _ولحد اآلن2006 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 اإلرشاد الزراعي 1
إحصاء اجتماعي / علم النفس االجتماعي / 

 ئل اإلرشاديةالطرائق والوسا
2009 

 اإلرشاد الزراعي 2
إحصاء اجتماعي / اساليب نقل التقانات 

الزراعية / تقويم برامج إرشادية / الطرائق 

 والوسائل اإلرشادية

2010 

 2010 مبادئ اإلرشاد الزراعي  االنتاج الحيواني 3

 2010 مبادئ اإلرشاد الزراعي  وقاية النبات 4



 

 

 

 

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 اإلرشاد الزراعي  5
اجتماعي / اساليب نقل التقانات إحصاء 

 الزراعية / الطرائق والوسائل اإلرشادية
2011 

 2011 مبادئ اإلرشاد الزراعي  البستنة وهندسة الحدائق 6

 اإلرشاد الزراعي  7
إحصاء اجتماعي / اساليب نقل التقانات 

 الزراعية / الطرائق والوسائل اإلرشادية
2012 

 اإلرشاد الزراعي  8
 اسوببرنامج الح

 (Microsoft Word) 
2016 

 2016 أساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية اإلرشاد الزراعي  9

 2016 مبادئ اإلرشاد الزراعي  وقاية النبات 10

 2016 مبادئ اإلرشاد الزراعي  االنتاج الحيواني 11

 2016 مبادئ اإلرشاد الزراعي  علوم األغذية 12
 

 . العلميمجال التخصص  يالمشروعات البحثية ف :خامسا   

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1.  
تقويم عملية التخطيط ليوم الحقل 

اإلرشادي في بعض المحافظات الوسطى 
 من العراق 

المؤتمر العلمي الثالث / جامعة 
 واسط

2009 

2.  
تقويم عملية التنفيذ ليوم الحقل اإلرشادي 
 في بعض المحافظات الوسطى من العراق

 2009 جامعة واسط

3.  

استخدام الوسائل اإلرشادية في عملية نشر 
التقانات الزراعية من وجهة نظر 

المرشدين الزراعيين وعالقتها ببعض 
 العوامل

 2011 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

4.  
معرفة زراع العنب في مجال عمليات 

خدمة المحصول وعالقتها ببعض العوامل 
  في قضاء بلد

 2012 لعراقيةمجلة العلوم الزراعية ا



 

 

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

5.  
مستوى األداء الوظيفي للمرشدين 
 الزراعيين في جمهورية العراق 

مجلة الجمعية العلمية لإلرشاد 
 الزراعي / جامعة القاهرة 

2015 

6.  
المشاكل التي تواجه المرشدين الزراعيين 
 أثناء أدائهم الوظيفي في جمهورية العراق

مجلة الجمعية العلمية لإلرشاد 
 القاهرة  الزراعي / جامعة

2015 

7.  

Levels of Use and Importance of Extension 

Methods and Aids in the Process of 

Dissemination of Agricultural Technologies in 

the Republic of Iraq. 

IOSR Journal of Agriculture and 

Veterinary Science (IOSR-JAVS)  

e-ISSN: 2319-2380, p-ISSN: 2319-

2372. Volume 10, Issue 5 Ver. II 

(May. 2017), PP 01-06  
www.iosrjournals.org 

2017 

في مجال خدمة  التي شارك فيهاالعلمية والمقاالت والندوات المؤتمرات سادسا  :   

 .المجتمع

 األنعقاد أو النشرمكان  السنــة العنوان ت
نوع 

 المشاركة

1 

 تقويم عملية التخطيط ليوم الحقل
اإلرشادي في بعض المحافظات 

المؤتمر العلمي الوسطى من العراق )
 ( الثالث لجامعة واسط

 باحث جامعة واسط 2009

2 
استخدام الوسائل اإلرشادية في عملية 

 نشر التقانات الزراعية
2012 

مجلة ربوع الرافدين 
)العدد الثامن( / كلية 
 الزراعة / جامعة بغداد

 باحث

3 
بعض مصطلحات نقل التقانات 

الزراعية )التغير والتغيير وطبيعة 
 الهدف(

2012 
مجلة ربوع الرافدين 
)العدد التاسع( / كلية 
 الزراعة / جامعة بغداد

 باحث

4 
ظاهرة إنحسار وتدني مستوى التعليم 

 في العراق )ندوة علمية(
2012 

الجامعة العراقية / كلية 
 التربية بنات

 مشارك



 

 

 

 

 

 

 

5 
اعة المكتسب )اآليدز( توعية نقص المن

 وإرشاد )ندوة علمية(
2012 

الجامعة العراقية / كلية 
 الطب ابن سينا

 مشارك

6 

بحث تحت عنوان )العنف ودور 
التوجية التربوي في الحد من آثارة ( 
في المؤتمر التربوي الرابع )دور 

العلوم األنسانية في التصدي لظاهرة 
 العنف(

2016 
كلية الجامعة العراقية / 
 التربية بنات

 باحث

 

 

 

 

 . االخرى : األنشطة العلمية  سابعا   

 خارج الكلية داخل الكلية

 الممارسات الميدانية الجامعية المشاركة في  التدريب الصيفيلجنة 

 االمتحانية اللجنة المشاركة في 
دورة الترقيات العلمية في المشاركة في 

 كفاءة الحاسوب واللغة العربية 

 لجنة الموقع األلكتروني للكلية كة في لجنة األشراف التربوي المشار

 المشاركة في اللجنة االجتماعية 
 المشاركة في العديد من الدورات التدريبية 

 كما موضح في الجدول اآلتي.

 / المشاركة في الحلقات الدراسية 

 / المشاركة في المعارض الزراعية 

 / المشاركة في مجالس القسم 

 / راف على مشاريع بحث التخرج للمرحلة الرابعة األش

 / تدقيق الدرجات واالعتراضات لجنة 

 / لجان المشتريات

 

 .الدورات التدريبية: ثامنا   



 

 

 

 

 

 

 

 السنة المكان أسم الدورة التدريبية ت

1.  
 دورة تأهيلية في مجال الحاسوب

مركز الحاسبة األلكترونية / جامعة 

 بغداد
1/4/2009 

2.  
 في مجال الحاسوب دورة تأهيلية

مركز الحاسبة األلكترونية / جامعة 

 بغداد
9/8/2009 

3.  
 (140دورة التأهيل التربوي )

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
21/6/2010 

4.  
 (114دورة اللغة العربية )

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
21/6/2010 

5.  
 عندورة تدريبية 

(SMART BOARD, DATA 

SHOW, POWER POINT) 

مكتب الخدمة العلمية واالستشارية / 

 الكلية التقنية اإلدارية / جامعة بغداد
10/4/2012 

6.  
 (IC3دورة تدريبية واختبار لشهادة )

مركز الحاسبة األلكترونية / جامعة 

 بغداد
2012 

7.  
 (TOEFLدورة تدريبية واختبار لشهادة )

مة مركز اللغات االجنبية والترج

 المحترفة / جامعة القاهرة
7/12/2013 

8.  
 (ICDLدورة تدريبية واختبار لشهادة )

( / وزارة التعليم CTCأكاديمية )

العالي والبحث العلمي / جمهورية 

 مصر العربية

1/1/2015 

9.  
 (TOEFLدورة تدريبية واختبار لشهادة )

مركز اللغات االجنبية والترجمة 

 المحترفة / جامعة القاهرة
7/12/2015 

تأثير النشر الزائف على  دورة تدريبية عن  .10

 جودة البحث

معهد التعليم الدولي / الواليات 

 المتحدة األمريكية
2016 

دورة تدريبية عن المستوعبات العلمية   .11

(THOMSON REUTER) 

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
2016 

بوابة البحث العلمي دورة تدريبية عن   .12

(RESEARCH GATE) 

مركز التطوير والتعليم المستمر / 

 جامعة بغداد
2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      . عضوية نقابة المهندسين الزراعيين 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

 ت
كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة 

 التقدير
 ةالسن الجهة المانحة

1 
كتاب شكر وتقدير لصيانة مختبر 

 الحاسبات
 2007 عميد كلية الزراعة

2 
كتاب شكر وتقدير لصيانة مختبر 

 الحاسبات
 2009 عميد كلية الزراعة

3 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 اللجنة االمتحانية
 2009 عميد كلية الزراعة

4 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 متحانيةاللجنة اال
 2010 عميد كلية الزراعة

5 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 اللجنة االمتحانية
 2011 عميد كلية الزراعة

6 
كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في 

 صيانة ومتابعة المختبرات في القسم
 2011 عميد كلية الزراعة

 

 ات .ــعشر :اللغ الحادي 

              اللغة العربية 

              اللغة االنكليزية 

                  / 
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Name:   ALI LATEEF JASIM AL_MASHHADANI.  

Date of Birth: 1984.   

Religion: Muslim.  

Martial statues:  married.  

No. of children: 2 children.   

Specialization:   Agriculture Extension.  

Position:   Teaching in College of Agriculture.     

Scientific Degree:     Instructor.   

Work Address:   Department of Agricultural Extension and 

Transfer Technology. 

Work Phone:                    / 

Mobile:                            / 

E-mail:   ALILATEEF1984@YAHOO.COM  

 

      First, Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

2005/2006 Agriculture Baghdad B.Sc. 

2009 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2016 Agriculture Cairo Ph.D. 

/ / / Any other 

 

 

Photo 
 

mailto:ALILATEEF1984@YAHOO.COM


 

 

 

 

 

 

 

        Second, Career: 

From -To Workplace Career No. 

2006 - 2008 
College of Agriculture \ 

University of Baghdad 
Teaching Assistant 1 

2009 - 2012 
College of Agriculture \ 

University of Baghdad 
Assistant Instructor   2 

2013_to now  
College of Agriculture \  

University of Baghdad 
Instructor   3 

 

 Third, University Teaching. 

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

2006 _ to now College of Agriculture Baghdad 1 

 

       Fourth, Courses Which You Teach: 

Year Subject Department NO. 

2009 
Social Statistics / Social 

Psychology / Extension Methods 

and Means  

Dep. of Agri. Extension & 

Transfer Technology 
1.  

2010 

Social Statistics / Transfer of 

Agricultural Technologies / 

Evaluation of Extension 

Programs / Extension Methods 

and Means 

Dep. of Agri. Extension & 

Transfer Technology 
2.  



 

 

 

 

 

 

 

Year Subject Department NO. 

2010 
Principle of Agricultural 

Extension  
Dep. of Animal Production  3.  

2010 
Principle of Agricultural 

Extension 
Dep. of Plant Protection 4.  

2011 
Social Statistics / Social 

Psychology / Extension Methods 

and Means  

Dep. of Agri. Extension & 

Transfer Technology 
5.  

2011 
Principle of Agricultural 

Extension 

Dep. of Horticulture and 

garden engineering 
6.  

2012 

Social Statistics / Social 

Psychology / Extension Methods 

and Means  

Dep. of Agri. Extension & 

Transfer Technology 
7.  

2016 Microsoft Word Program 2013 
Dep. of Agri. Extension & 

Transfer Technology 
8.  

2016 
Basics of Computer and its Office 

Applications  

Dep. of Agri. Extension & 

Transfer Technology 
9.  

2016 
Principle of Agricultural 

Extension 
Dep. of Animal Production  10.  

2016 
Principle of Agricultural 

Extension 
Dep. of Plant Protection 11.  

2016 
Principle of Agricultural 

Extension 
Dep. of Food science 12.  

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

  Fifth, Research Projects in the Field of Scientific 

Specialization: 

 
Year Place of publication Research name No. 

2009 Wasit University 
Evaluation of planning process for field day in some 

central governorates of Iraq. 

1.  

2009 Wasit University 
Evaluation of implementation process for field day in 

some central governorates of Iraq. 

2.  

2011 

The Iraqi Journal of 

Agricultural 

Sciences 

USING "EXTENSION MEANS" IN PROCESS OF 

DISSEMINATION OF AGRICULTURAL 

TECHNOLOGIES FROM VIEWPOINT OF 

AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS   AND 

RELATIONSHIP WITH SOME RELATED 

FACTORS.   

 

3.  

2012 

The Iraqi Journal of 

Agricultural 

Sciences 

KNOWLEDGE OF GRAPE FARMERS IN THE 

AREA OF SERVICE OF THE CROP AND ITS 

RELATIONSHIP WITH SOME FACTORS IN THE 

DISTRICT OF BALAD.  

 

4.  

2015 

The Journal of 

Scientific Society 

of Agricultural 

Extension 

LEVEL OF FUNCTIONAL PERFORMANCE OF 

AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS IN THE 

REPUBLIC OF IRAQ. 

5.  

2015 

The Journal of 

Scientific Society 

of Agricultural 

Extension 

THE PROBLEMS FACING THE AGRICULTURAL 

EXTENSION WORKERS DURING THEIR 

FUNCTIONAL PERFORMANCE IN THE 

REPUBLIC OF IRAQ. 

6.  

2017 

IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary Science 

(IOSR-JAVS)  

e-ISSN: 2319-2380, p-

ISSN: 2319-2372. 

Volume 10, Issue 5 
Ver. II (May. 2017), 

PP 01-06  
www.iosrjournals.org 

Levels of Use and Importance of Extension Methods 

and Aids in the Process of Dissemination of 

Agricultural Technologies in the Republic of Iraq. 

7.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sixth, Conferences and Scientific articles which you 

participated to Community Service: 

Type of 

Participation Place Year Conferences Title NO. 

Researcher 
Conference of Wasit 

University 
2009 

Evaluation of planning 

process for field day in some 

central governorates of Iraq. 
1.  

Researcher 

Scientific article in the 

journal of College of 

Agriculture  

2011 
Use extension means in the 

process of transfer of 

agricultural technologies. 
2.  

Researcher 

Scientific article in the 

journal of College of 

Agriculture  

2012 

Some terms of transfer of 

agricultural technologies 

(change and modification and 

the nature of the target). 

3.  

participant 
Scientific Symposium in 

Iraqi University 
2012 

The phenomenon of the 

decline and low level of 

education in Iraq.  
4.  

participant 
Scientific Symposium in 

Iraqi University 
2012 

Acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS) awareness 

and guidance. 
5.  

Researcher 

Fourth Educational 

Conference in Iraqi 

University 

2016 

violence and the role of 

educational guidance in 

reducing its effects.  
6.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Seventh, Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Participation in the university field 

practices 
Committee Summer Training 

Participate in several training 

courses. 

As shown in the following table. 

Participation in the exam 

committee 

/ 
Participation in the Committee 

on Educational Supervision 

/ 
Participation in Social 

Commission 

/ Participation in seminars 

/ 
Participation in agricultural 

exhibitions 

/ Participation in Section Councils  

/ 
Supervision of Graduation 

projects in the fourth stage  

/ 
Audit Committee scores and 

objections 

 Committees purchases 

 

   Eighth, Training Courses: 



 

 

 

 

 

 

 

Place Year Training Courses Title NO. 

Computer Center - 

University of Baghdad 
2009 A training course in computer 1.  

Computer Center - 

University of Baghdad 
2009 A training course in computer 2.  

Development Center and 

Continuing Education / 

University of Baghdad 

2010 Educational qualifying Course (140) 3.  

Development Center and 

Continuing Education / 

University of Baghdad 

2010 Arabic language course (114) 4.  

Scientific and Advisory 

Service office / 

Management Technical 

College / University of 

Baghdad 

2012 

training course on 

(SMART BOARD, DATA SHOW, 

POWER POINT) 
5.  

Computer Center - 

University of Baghdad 
2012 

Training course and test for certification 

(IC3) 
6.  

Center of Foreign 

Languages and Translation 

Professional / Cairo 

University  

2013 
Training course and test certificate 

(TOEFL) 
7.  

 (CTC) Academy / 

Ministry of Higher 

Education and Scientific 

research / Republic of 

Egypt  

2015 
Training course and test for certification 

(ICDL) 
8.  

Center of Foreign 

Languages and Translation 

Professional / Cairo 

University  

2015 
Training course and test certificate 

(TOEFL) 
9.  



 

 

 

 

 

 

 

Place Year Training Courses Title NO. 

Institute of International 

Education / USA 
2016 

Training Course about the impact of 

predatory false publishing on research 

quality  
10.  

Development Center and 

Continuing Education / 

University of Baghdad 

2016 Training Course in (THOMSON REUTER) 11.  

Development Center and 

Continuing Education / 

University of Baghdad 

2016 Training Course in (RESEARCH GATE) 12.  

 

 Ninth, Membership: 

      membership of the agricultural Engineers association 

     Tenth, Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor 
Name of Awards and 

Certificates 
No. 

2007 
Dean of the College of 

Agriculture 

Thanks, and appreciation for 

the maintenance of Computers 

laboratory. 
1 

2009 
Dean of the College of 

Agriculture 

Thanks, and appreciation for 

the maintenance of Computers 

laboratory. 

2 

2009 
Dean of the College of 

Agriculture 

Thanks, and appreciation for 

the efforts made in the exam 

committee 

3 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor 
Name of Awards and 

Certificates 
No. 

2010 
Dean of the College of 

Agriculture 

Thanks, and appreciation for 

the efforts made in the exam 

committee 

4 

2011 
Dean of the College of 

Agriculture 

Thanks, and appreciation for 

the efforts made in the exam 

committee 

5 

2012 
Dean of the College of 

Agriculture 

Thanks and appreciation for 

the efforts made in the 

maintenance and monitoring 

laboratories in the department 

6 

 

       Eleventh,       languages:  

     Arabic language    

     English language 
 
 

*Note: - Make a copy on CD. 
 

 


