
 

 

 

 

 

 

 

 

 الســـيرة الذاتيــة
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 1959    تاريخ الميــالد :

 أعزب    الحالة الزوجية :
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 أستاذ مساعــد    الدرجة العلمية:

 كلية الزراعة  ⁄  جامعة بغـدادعنـوان العمــل:    

 االسم الظاهر:       هاتـف العمــل :البريد االلكتروني:

Ass.Prof.Dr.Mithal.Salman 

Mithal_salman@coagri.uobaghdad.edu.iq الدخولاسم  

 

 

أوال  : المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية ت

 1984 كلية الزراعة جامعة بغداد بكالوريوس 1

 1996 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير 2

 2006 راعةكلية الز جامعة بغداد الدكتوراه 3

 ⁄ ⁄ ⁄ أخرى 4

mailto:Mithal_salman@coagri.uobaghdad.edu.iq%20اسم


 

 

 

 

 

 

 

ثانيا  : التدرج الوظيفي 

 إلى – للفترة من الجهة الوظيفة ت

 1987 - 1984 ⁄  بغداد المعهد الزراعي الفني مدرس مساعد 1

 2001 - 1987 جامعة بغداد  - كلية الزراعة مدرس مساعد 2

 2011 - 2001 جامعة بغداد  - كلية الزراعة مدرس 3

 ولحد اآلن 2011 جامعة بغداد - ية الزراعةكل استاذ مساعد 4

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي 

 

ية التي قمت بتدريسهارات الدراسرابعا  : المقر 

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

 1987 -   1984 هيئة المعاهد الفنية ⁄  بغداد  المعهد الزراعي الفني 1

 ولحد اآلن 1987 جامعة بغداد كلية الزراعة 2

 السنــــــة المــادة القســــــم ت

 وقاية الحيوانية، الثروة 1
المحاصيل  المزروعات،

 الحقلية، صناعات غذائية

 2009 - 1997 مبادئ اإلرشاد الزراعي

 1998 - 1997 تصميم وتحليل التجارب اإلرشاد والتعليم الزراعي 2

 2002 - 1997 حث االجتماعيطرق الب اإلرشاد والتعليم الزراعي 3

 2001 - 1998 إدارة إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 4

 2002 - 1997 طرق ووسائل إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 5

 ولحد األن – 2007 دينامية الجماعة اإلرشاد والتعليم الزراعي 6

 2005 - 2000 القيادة ودينامية الجماعة اإلرشاد والتعليم الزراعي 7

 2000 - 1997 إحصاء اجتماعي اإلرشاد والتعليم الزراعي 8

 ولحد األن – 2006 بيئة إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 9

 ولحد األن – 2007 تقويم برامج إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 10

 2010 - 2007 قيادة إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 11

 2008 - 2007 نقل التقنيات الزراعية تعليم الزراعياإلرشاد وال 12

 2000 - 1997 تخطيط برامج إرشادية اإلرشاد والتعليم الزراعي 13



 

 

 

 

 

 

 

 

يح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامســـا  : ) األطار 

 ولحد األن -2007 نظريات التغيير االجتماعي األرشاد ونقل التقانات الزراعية 14

 2008 - 2007 دراسات عليا( نظريات التغيير االجتماعي ) اإلرشاد والتعليم الزراعي 15

 2016 - 2007 )دراسات عليا( طرق البحث االجتماعي قسم الصناعات الغذائية 16

 2015-2011 األتصال)دبلوم ارشاد تخصصي ( األرشاد ونقل التقانات الزراعية 17

تنظيم وادارة اجهزة األرشاد الزراعي )دبلوم  األرشاد ونقل التقانات الزراعية 18
 ارشاد تخصصي(

2011-2015 

 السنــة القســم أسم األطروحة أو الرسالة ت

المهارات االتصالية لمدراء اإلرشاد الزراعي في  1
مديريات الزراعة لمحافظات المنطقة الوسطى من 

 وجهة نظر المرشدين الزراعيين

قسم اإلرشاد والتعليم  ماجستير /
 الزراعي

 
2010 

الحاجات المعرفية لزراع الخضر في مجال التسميد  2
العضوي داخل البيوت البالستيكية في محافظة واسط 

 وعالقتها ببعض المتغيرات

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
أرشاد تخصصي / علوم التربة 

 والموارد المائيـة

2013 

تقويم مشروع اعادة تأهيل وتطوير صناعة بذور  3
 راقالخضر في الع

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2013 

الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في مجال  4
مكافحة اآلفات الزراعية التي تصيب نبات الخيار 
في الزراعة المحمية في محافظة المثنى وعالقتها 

 ببعض المتغيرات المستقلة

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2013 

معرفة زراع الخضر المحمية في ناحية بني سعد  5
لتقانة الري بالتنقيط وعالقتها ببعض العوامل 

 المستقلة

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2013 

معرفة زراع الطماطة في مجال استخدام التسميد  6
الورقي في داخل البيوت المحمية وعالقتها ببعض 

 المتغيرات

لي في العلوم الزراعية دبلوم عا
 أرشاد تخصصي

2013 

معرفة مربي االبقار في مجال التغذية بعد التلقيح  7
دراسة ميدانية في  –وخالل الشهر االخير من الحمل 

 قضاء العمارة محافظة ميسان

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2013 

نقل  الكفاءة االتصالية للمرشدين الزراعيين في مجال 8
المستحدثات الزراعية الى الزراع في محافظات 

 المنطقة الوسطى من العراق

ماجستير/ قسم االرشاد ونقل 
 التقانات الزراعية

2014 

مشاركة أصحاب بساتين النخيل باألنشطة األرشادية  9
المتعلقة بمكافحة حشرة الحميرة في ناحية السنية 

 قضاء الديوانية

اعية دبلوم عالي في العلوم الزر
 أرشاد تخصصي

2014 

مربي األسماك ببعض جوانب األدارة  معرفة 10
الناجحة في تربية األسماك داخل األقفاص العائمة 

 في محافطة ذي قار

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

بعض العوامل المؤثرة على محدودية أستخدام زراع  11
ية غماس محافظة الرز لتقانة البذور المصدقة في ناح

 الديوانية

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 

معرفة مربي األغنام بالتوصيات العلمية ذات الصلة  12
بتغذية وتناسل األغنام في محافظة واسط شعبة 

 زراعة مركز الكوت

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 

سات الزراعية لصنف معرفة زراع الرز بالممار 13
 في ناحية المشخاب 1فرات 

 محافظة النجف األشرف

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 

معرفة زراع محصول فستق الحقل بأهم أضرار  14
األدغال التي تؤثر على المحصول وطرائق 

 مكافحتها في ناحية جلوالء محافظة ديالى

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية
 أرشاد تخصصي

2014 

عزوف زراع الرز عن زراعة الرز صنف العنبر  15
 في مركز قضاء الشامية / محافظة القادسية

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 

معرفة زراع الرمان بعملية تقليم األشجار في قضاء  16
 محافظة كربالء المقدسة –عين التمر 

زراعية دبلوم عالي في العلوم ال
 أرشاد تخصصي

2014 

آراء زراع الحنطة نحو المعوقات التي تواجههم في  17
بعض عمليات خدمة المحصول في شعبة زراعة 

 محافظة كركوك –المركز 

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 

بعض العوامل المؤثرة على محدودية استخدام زراع  18
كي في ناحية المهناوية الرز لتقانة الشتل الميكاني

 محافظة الديوانية

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2014 

بناء أنموذج ألتصال زراع الخضر المحمية بمصادر  19
 المعلومات في محافظة المنطقة الوسطى من العراق

ماجستير / قسم األرشاد ونقل 
 التقانات الزراعية

2015 

عي للمعرفة بالمستحدثات دور ادارة المرشد الزرا 20
الزراعية في تحسين األنشطة األرشادية الميدانية في 

 محافظات المنطقة الوسطى من العراق

ماجستير / قسم األرشاد ونقل 
 التقانات الزراعية

2015 

الحاجات المعرفية للموظفين الزراعين العاملين في  21
 مجال أنتاج بذور الخضرفي قضاء ابي غريب /

 ادمحافظة بغد

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2015 

تطبيق زراع الذرة الصفراء لبعض الممارسات  22
االدارية التي تحافظ على ادامة التربة وخصوبتها في 

 ناحية مشروع المسيب/ محافظة بابل

دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 أرشاد تخصصي

2015 

اعيين العاملين في الحاجات المعرفية للموظفين الزر 23
مجال انتاج بذور الخضر في قضاء ابي غريب / 

 محافظة بغداد

رشاد األ فيدبلوم عالي 
 تخصصيال

2015 

دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين اداء  24
الموظفين الزراعين في مجال الثروة الحيوانية في 

 محافظات المنطقة الوسطى من العراق

ونقل  ماجستير / قسم األرشاد
 التقانات الزراعية

2016 



 

 

 

 

 

 

 

الندوات العلمية التي شارك فيهاسادسا  : المؤتمرات و 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــة العنوان ت

 المشاركة ببحث جامعة تكريت 2001 المؤتمر العلمي القطري األول لإلنتاج النباتي 1

ندوة حول التعاون والتنسيق بين كلية الزراعة  2
 أة العامة لإلرشاد الزراعيوالهي

الهيأة العامة لإلرشاد  2001
 والتعاون الزراعي

 تقديم المقترحات

 تقديم المقترحات وزارة الزراعة 2005 ندوة حول اإلرشاد الزراعي في العراق 3

 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية 4
 ) الباحث العلمي في خدمة التنمية االجتماعية (

 المشاركة ببحث بابلجامعة  2009

المؤتمر الدولي الثالث للنباتات الطبية ومجاالت  5
 استخدامها

 مشارك االردن -البتراء  2012

جامعة  –كلية الزراعة  2012 المؤتمر العلمي الثاني لكلية الزراعة 6
 كربالء

 المشاركة ببحث

 

ابعا  : األنشطة العلمية األخرىس 

 خارج الكلية داخل الكلية ت

إلشراف على مشروع بحث التخرج لطلبة ا 1
 إرشاد زراعي – الصف الرابع

المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير في جامعتي 
 السليمانية وتكريت

المشاركة في إلقاء المحاضرات في المركز التدريبي  لجنة استالل البحوث 2
 في أبي غريب

الهيأة العامة المشاركة في إلقاء المحاضرات في  اللجنة االمتحانية 3
 لإلرشاد والتعاون الزراعي

  اللجنة العلمية 4
المعهد الماجستير في  لةالمشاركة في مناقشة رسا

 العراقي للدراسات العليا/

المشاركة في دورة تطوير المالكات التدريسيةخارج  لجنة تدقيق االعتراضات والدرجات 5
 العراق جامعة فلورنس في ايطاليا

القاء محاضرات في الدورة التدريبية الوظيفية  علميا ماجستيرتقويم رسائل ال 6
)تطويرقدرات العاملين في تخطيط البرامج األرشادية 
للنشئ الريفي ( والتي أقامتها الهيأة العامة لآلرشاد 

(للفترة hsadوالتدريب الزراعي ضمن مشروع )
 من

27- 30 /10/2013 

 ( للفترة منexcelعالج الجداول المشاركة بدورة )م تقويم البحوث العلمية 7
13- 15 /4/2015 

 2016المشاركة بدورة البحوث المزيفة  مناقشة السيمينارات في القسم 8

المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير في قسم  9
 اإلرشاد ونقل التقنيات الزراعية

/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :  مشاريع البحوث في مجاالت البيئة والمجتمع ، أو التطوير ثامنا

 التعليمي

 / االشراف التربوي 10

حضور جميع المؤتمرات التي تعقد في كلية  11
 راعةالز

/ 

 / اللجنة األجتماعية 12

  لجنة التدريب الصيفي 13

 السنــة مكان النشر عنوان البحث ت

بعض الظواهر السلوكية االجتماعية للعائلة  1
 الريفية في بعض محافظات المنطقة الوسطى

 6، ع  1م  ريت للعلوم الزراعيةمجلة جامعة تك
2001 

أثر طريقتي حل المشكالت واالستكشاف في  2
 تطوير المهارات المعرفية لطالب السنة الرابعة

 3، ع 1م مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
2001 

أثر التنشأة األجتماعية ومستوى الدافعية نحو  3
تقنية التلقيح االصطناعي للطيور الداجنة في 

 ية معرفة طالب السنة الثالثةتنم

 4، ع  1م  مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
2001 

أثر التنشأة األجتماعية ومستوى الدافعية نحو  4
تقنية التلقيح االصطناعي لتطوير المعرفة 

والمهارة الفنية لطالب السنة الثالثة في التدريب 
 قبل الخدمة

 2، ع 9م جرش للبحوث والدراسات
2005 

بناء انموذج لتقويم التدريب لموظفي االرشاد  5
 الزراعي في العراق

 2006 

دافع االنجاز الوظيفي لموظفي وزارة الزراعة  6
 في بغداد  نحو العمل التطبيقي والعمل الحر

 مجلة جامعة بابل
 العلوم الصرفة والتطبيقية

2، ع 15م  
2008 
 

دافع االنجاز للمرشدين الزراعيين في محافظة  7
 اد وعالقته ببعض العوامل الشخصيةبغد

 2، ع 7م مجلة جامعة كربالء
2009 

المستوى المعرفي لزراع الخضر بفوائد تحسين  8
 خواص التربة وأثرها على االنتاجية

 المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية
 كلية الزراعة / جامعة بابل

2009 

اتجاهات الزراع نحو تطبيق بعض األرشادات  9
يقية الخاصة بمحصول البطاطا / دراسة التسو

 ميدانية في ناحية اليوسفية

 3،ع  17م  مجلة جامعة بابل
2009 

الحاجات التدريبية لمربي األسماك في منطقة  10
التاجي / محافظة بغداد وعالقتها ببعض 

 المتغيرات

( 3)42 مجلة العلوم الزراعية العراقية
2011 

األرشاد  المهارات األتصالية لدى مدراء 11
الزراعي في مديريات الزراعة لمحافظات 

مجلة جامعة كركوك للعلوم 
 الزراعية

 1، ع 2م
2011 



 

 

 

 

 

 

 

المنطقة الوسطى من وجهة نظر المرشدين 
 الزراعين

مدى ممارسة مدراء األرشاد الزراعي المهارات  12
األتصالية في مديريات الزراعة لمحافظة 

المنطقة الوسطى من العراق من وجهة نظر 
 المرشدين الزراعين

 2012 مجلة جامعة كربالء

الحاجات التدريبية للمرشدين الزراعيين في  13
اعداد خطة العمل االرشادي دراسة ميدانية في 

 محافظات المنطقة الوسطى من العراق

 3،ع 43م  مجلة العلوم الزراعية العراقية
2012 

تقويم البرنامج البيئي والصحي الذي تقدمه الهيأة  14
لعامة لألرشاد والتعاون الزراعي للمرأة الريفية ا

 محافظة واسط –في قضاء الكوت 

 2، ع 4م مجلة ديالى للعلوم الزراعية
2012 

واقع المراة الريفية في معرفتها لظروف الحفظ  15
 المناسبة لبعض أنواع األغذية والحد

 من تلوثها

 
 مجلة كلية التربية األساسية

 74،ع18م
2012 

المعرفي للمرشدين الزراعيين والزراع الوعي  16
بأهم االفات الحشرية التي تصيب النخيل 

 والتمور

 مجلة اجنبية

(Iosr-Javs) 

 

 4، ع7م
2014 

معرفة زراع الرمان بعملية تقليم األشجار في  17
 قضاء عين تمر / محافظة كربالء

 المقدسة

 2،ع12م  مجلة جامعة كربالء العلمية
2014 

 قار الحليب في مجالمعرفة مربي اب 18
 التغذية بعد التلقيح وخالل الشهر األخير

 من الحمل في مركز قضاء العمارة
 محافظة ميسان

 2،ع3م مجلة ذي قار للبحوث الزراعية
2014 

عزوف زراع الرز في قضاء الشامية عن  19
 زراعة الرز صنف العنبر

 4،م1ع مجلة القادسية للعلوم الزراعية
2014 

ين الزراعيين لبعض المهام اداء المرشد 20
 األرشادية وعالقته برضاهم عن  المنا خ

 التنظيمي/  في المنطقة  الوسطى من
 العراق

 1،ع46م  مجلة العلوم الزراعية العراقية
2015 

 الحاجات المعرفية لمزارعي الخضروات 21
 في مجال التسميد العضوي داخل البيوت
 البالستيكية في قضاء النعمانية / واسط

 عالقتها ببعض المتغيراتو

 2،ع20م  مجلة العلوم الزراعية العراقية
2015 

 معرفة زراع محصول فستق الحقل بأهم 22
 أضرار األدغال التي تؤثر على المحصول

 وطرائق مكافحتها في ناحية جلوالء /
 محافظة ديالى

 1، ع  7م  مجلة ديالى للعلوم الزراعية
2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

هيئات العلمية المحلية والدوليةتاسعا  : عضوية ال 

 ⁄ مهندس زراعي استشاريعضوه في المكتب االستشاري لنقابة المهندسين الزراعيين  -

 عضوه في نقابة المعلمين -

 

رـز وشهادات التقديـلشكر ، الجوائعاشرا  : كتب ا 

 السنــة نحةالجهة الما كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

شكر وتقدير للجهود المبذولة أثناء نقل وترتيب المعهد  1
 الزراعي الفني في أبي غريب

 1985 المعهد الزراعي الفني

 شهادة تقديرية للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح 2
 في المعرض الزراعي كلية الزراعة

 1988 وزارة الزراعة والري

ذولة في إعداد وتهيئة جناح شهادة تقديرية للجهود المب 3
 في المعرض الزراعي كلية الزراعة

 1989 وزارة الزراعة والري

شكر وتقدير للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح كلية  4
 في المعرض الزراعي الزراعة

 كلية الزراعة
 جامعة بغداد

1989 

شكر وتقدير للجهود المبذولة في إعداد وتهيئة جناح كلية  5
 في المعرض الزراعي ةالزراع

 1990 رئيس جامعة بغداد

للمشاركة في المعرض الزراعي النوعي  شهادة تقديرية 6
 المتخصص الثالث

 1990 وزارة الزراعة والري

جوانب األدارة معرفة مربي األسماك ببعض  23
الناجحة في تربية األسماك داخل األقفاص 

 العائمة في محافظة ذي قار

مجلة جامعة ذي قار للبحوث 
 الزراعية

 2،ع4م
2015 

معرفة المرأة الريفيةبمشروع الزراعة في  24
البيوت البالستيكية الذي تعده دائرة األرشاد 

 والتدريب الزراعي في محافظة  بابل

 5،ع46م اعية العراقيةمجلة العلوم الزر
2015 

معرفة مربي األغنام بالتوصيات العلمية ذات  25
الصلة بتغذية وتناسل األغنام في محافظة واسط 

 شعبة زراعة مركز الكوت

مجلة جامعة ذي قار للبحوث 
 الزراعية

 1،ع  5م
2016 

دور ادارة المرشد الزراعي للمعرفة  26
ة بالمستحدثات الزراعية في تحسين األنشط

األرشادية الميدانية في محافظات المنطقة 
 الوسطى من العراق

 5،ع47م مجلة العلوم الزراعية العراقية
2016 

دور الدورات التدريبية التخصصية في تحسين  27
أداء العاملين في مجال الثروة الحيوانية في 

 محافظات المنطقة الوسطى من العراق

 2، ع48م مجلة العلوم الزراعية العراقية
2017 



 

 

 

 

 

 

 

 1992 جامعة بغداد – كلية الزراعة شكر وتقدير للجهود المبذولة في العمل 7

 1992 جامعة بغداد – الزراعة كلية شكر وتقدير للجهود المبذولة في مجانية التعليم 8

 كلية الزراعة منح مكافأة مالية لاللتزام العالي بالدوام 9
 جامعة بغداد

1992 

شهادة تقديرية للمشاركة في المعرض الزراعي النوعي  10
 المتخصص الرابع

 1992 وزارة الزراعة والري

شهادة تأهيلية تقديرية في دورة التأهيل التربوي الثانية  11
 26/12/1996ولغاية  23/11د للفترة من للجد

مركز تطوير طرق التدريس 
 والتدريب الجامعي

1996 

شكر وتقدير لحصول طلبة قسم اإلرشاد الزراعي على  12
 96،97،98،99احد الجوائز الثالث للسنوات 

 1999 ديوان رئاسة الجمهورية

شهادة تأهيلية تقديرية في دورة التأهيل التربوي الثانية  12
 والخاصة بالتدريسيين لجددل

مركز تطوير طرق التدريس 
 والتدريب الجامعي

1999 

 2000 مركز الحاسبة االلكترونية شهادة تقديرية للمشاركة بدورة الحاسوب 13

شكر وتقدير للحصول على الجائزة األولى والثانية  14
 والثالثة في مسابقة جائزة صدام

 2000 رئاسة جامعة بغداد

 2000 وزارة التعليم العالي ير للمشاركة في الممارسة الميدانية التاسعةشكر وتقد 15

 كلية الزراعة شكر وتقدير لألعمال اإلبداعية المقام في كلية الزراعة 16
 جامعة بغداد

2001 

شكر وتقديرللجهود المبذولة ألنتهاء المعرض الزراعي  17
 لألعمال األبداعية

 2001 عميد كلية الزراعة

ة تقديرية للمشاركة في دعم الممارسة الميدانية شهاد 18
التاسعة لجامعة بغداد في قرى ناحية الدورة للفترة من 

4-8/15/8/2001 

 2001 رئيس جامعة بغداد

 كلية الزراعة شكر وتقدير للجهود المتميزة والمبذولة في العمل 19
 جامعة بغداد

2006 

 كلية الزراعة للمشاركة في الجنة االمتحانية شكر وتقدير 20
 جامعة بغداد

2008 

شهادة مشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة  21
 الحاسوب

 2008 مركز الحاسبة / جامعة بغداد

-2011 عميد كلية الزراعة شكر وتقديرللجهود المبذولة في التدريب الصيفي 22
2012 

شهادة مشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للنباتات الطبية  23
 23/11/2012ولغاية  21/11لفترة من ل

جامعة البلقاء التطبيقية / 
 االردن-البتراء

2012 

شهادة تقديرية أللقاء محاضرة في الدورة التدريبية  24
الوظيفية )تطوير قدرات العاملين في تخطيط البرامج 

 (hsadاألرشادية للنشئ الريفي (ضمن مشروع )

مدير عام دائرة األرشاد 
 اعيوالتدريب الزر

2013 

شهادة تقديرية للمشاركة في برنامج تطوير المالكات  25
 1/10/2014ولغاية  7/9للفترة من  التدريسية

 2014 ايطاليا  FIRENZEجامعة 

شكر وتقدير للجهود العلمية المتميزة من خالل نشر  26
 بحث في مجلة أجنبية

 2014 رئيس جامعة بغداد

 2015 وحدة التعليم المستمر (EXCEL)مشاركة في دورة معالجة الجداول  27



 

 

 

 

 

 

 

لجنة تدقيق السجالت  شكر وتقدير للمشاركة في 28
 األمتحانية

-2015 عميد كلية الزراعة
2016 

مجالت رية للمشاركة في دورة الكشف عن اليشهادة تقد 29
 لنشر البحوث المزيفة

 2016 جامعة بغداد

 

 

 

 شر : الكتب المؤلفة أو المترجمةحادي ع 

 سنــة النشـر لكتابأسم ا ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

ثاني عشر : اللغــات 

 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية

 

 CDملحوظــــــة : يتم تسليم نسخة على 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 

Name:   Mithal Abdulateef Salman 

Date of Birth:  1959 

Religion:  Muslim 

Marital status: Single 

No. of children:  \ 

Blood Type : ( O+ ) 

Specialization:  Agriculture Extension 

Position:   Assistant Professor at Agriculture College \ Baghdad University 

Scientific Degree: Assistant Professor 

Work Address: College of Agriculture \ Baghdad University 

Work Phone: 

Mobile:   07902629794 

E-mail address: Ass.Prof.Dr.Mithal.Salman 

Access Name:    Mithal_salman@coagri.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 First:  Scientific Certification 

Date College University Degree science No. 

1984 Agriculture Baghdad B.Sc. 1 

1996 Agriculture Baghdad M.Sc. 2 

2006 Agriculture Baghdad Ph.D. 3 

\ \ \ Any other 4 

mailto:Mithal_salman@coagri.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Second:  Career 

From - To Workplace Career No. 

1984 – 1987 Technical Agriculture Institute  ∕ Baghdad Assistant Instructor 1 

1987 – 2001 Agriculture College ∕ Baghdad University Assistant Instructor 2 

2001 - 2011 Agriculture College ∕ Baghdad University Instructor 3 

2011 till now Agriculture College ∕ Baghdad University Assistant Professor 4 

 

 Third:  University Teaching 

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

1984 - 1987 Technical Agriculture Institute  ∕ Baghdad Technical Institution 

Establishment 
1 

1987 till now Agriculture College Baghdad 2 

  

 Fourth:  Courses Which You Teach 

Year Subject Department No. 

1997 - 2009 Agricultural Extension Many Different Departments 1 

1997 - 1998 Exp. Design Agriculture Extension Dep. 2 

1997 - 2002 Social & Scientific Research 

Methods 

Agriculture Extension Dep. 3 

1998 - 2001 Administration Extension Agriculture Extension Dep. 4 

1997 - 2002 Extensional Methods and Means Agriculture Extension Dep. 5 

2007 till now Group Dynamic Agriculture Extension Dep. 6 

2000 - 2005 Leadership & Group Dynamic Agriculture Extension Dep. 7 

1997 -  2000 Social Statistics Agriculture Extension Dep. 8 

2006 till now Extensional Environment Agriculture Extension Dep. 9 

2007 till now Extensional Programs Evaluation Agriculture Extension Dep. 10 

2007 - 2010 Extensional Leadership Agriculture Extension Dep. 11 

2007 - 2008 Agricultural Technical 

Transportation 

Agriculture Extension Dep. 12 

1997 - 2000 Planning Extension Programs Agriculture Extension Dep. 13 

2007 till now Theory of social Changes extension & transfer of 

agricultural technologies 

14 



 

 

 

 

 

 

 

Year Subject Department No. 

2007-2008 Theory of social Changes 

( higher studies) 

Agriculture Extension Dep. 15 

2007 - 2016 Social & Scientific Research 

Methods (higher studies) 

Feed Industries Dep. 16 

2011-2015 Communication (Extension 

specialist Diploma) 

extension & transfer of 

agricultural technologies 

17 

2011-2015 Organize & administration of 

agriculture extension 

extension & transfer of 

agricultural technologies 
18 

 

 Fifth:   Thesis which was supervised by 

Year Department Thesis Title No. 

2010 M.Sc./ Agriculture Extension Communication Skills of Extension 

Managers in the Departments of Agriculture 

to the Provinces in the Central Region from 

the viewpoint of Agriculture Extension 

Agents 

1 

2013 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

The knowledge needs for vegetable farmers 

in field of organic managing at inside plastic 

house Numania in Wasit governorate as 

related to some variables. 

2 

2013 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Evaluate the rehabilitation project and the 

development of vegetable seed industry 

3 

2013 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Training needs for Agricultural Employees 

for cucumber pest control in Green Houses in 

Muthanna Governorate 

4 

2013 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

The knowledge of protected vegetables 

farmers in Bani-Saad district of drip irrigation 

technology and its relation with some 

independent factors 

5 

2013 High Diploma of  Science in  

specialty Agricultural 

Extension 

Tomatoes farmers knowledge in field of 

using foliar fertilization inside protected 

houses in Al-Imam district in Babylon 

governorate and its relation with some 

independent varieties 

6 

2013 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

The Knowledge of dairy cows breeders in the 

field of nutrition after inoculating and during 
7 



 

 

 

 

 

 

 

Year Department Thesis Title No. 

Specialized Agricultural 

Extension 

the last month of pregnancy 

2014 M.Sc./ Agriculture Extension Communication efficiency for agricultural 

extension agents in the field of agricultural 

technology transfer for farmers in middle 

provinces of Iraq 

8 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Participation for date palm orchard owner in 

extension activities related with control of 

batrachedra amydroula in Alsania region / 

Diwania government 

9 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Knowledge of Fish breeders of some aspects 

for successful management in fish breeding in 

floating cages in the province of Dhi Qar 

10 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Some Faotors offected the use limitation of 

certified seeds technology by Rice growers in 

Gammas District/ AL-Diwania Government 

11 

2015 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Knowledge of Sheep scientific 

recommendation relevant sheep in nutrition 

and productive in Agriculture Division of 

Center/ Wasit Governorate 

12 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

The knowledge of Rice Growers of the 

husbandry practices of Furat class 1 in 

Mishkhab district / Al- Najaf Alashraf 

Governorate 

13 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

knowledge of peanut crop farmers in most 

important weeds damage that effect the crop 

and control methods in Jaloula area / Diyala 

Province 

14 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Abstaining of Rice growers from plating 

Anbar Rice speis in Al-Shamiya district / Al- 

Qadisya province 

15 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Knowledge of growers to pruning process of 

pomegranate trees in Ain Al- Tamor district 

16 



 

 

 

 

 

 

 

Year Department Thesis Title No. 

Specialized Agricultural 

Extension 

Holy Karbala province 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

The opinions of wheat farmers towards the 

obstacles which face them in The processes 

of serving the crop at the centre of 

Agriculture Division Kirkuk province 

17 

2014 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Some variables affected limited use of Rice 

farmers in using mechanical transplanting in 

Mahnawiya of Diwaniya Governorate 

18 

2015 M. Sc./ extension & transfer 

of agricultural technologies 

Building a communication model for 

protected vegetable growers to contact 

information source in the provinces of the 

central region of Iraq 

19 

2015 M. Sc./ extension & transfer 

of agricultural technologies 

The Role of Agricultural Agents management 

of Agricultural Innovations Knowing in 

Improving field Extension Activities in the 

central region provinces o Iraq 

20 

2015 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

The Knowledge needed of Agricultural 

Employees in the area of Seed Production in 

Baghdad 

21 

2015 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

Application of corn growers of some 

management practices which maintain soil 

and its fertility in AL- Musayab project 

district/ Babylon governorate 

22 

2015 Higher Diploma in 

Agricultural Science / 

Specialized Agricultural 

Extension 

The Knowledge needed for Agriculture 

Employees in the Area of Seed Production in 

Baghdad 

23 

2016 M. Sc./ extension & transfer The Role of specialized Training courses to 24 



 

 

 

 

 

 

 

Year Department Thesis Title No. 

of agricultural technologies improve the performance of agriculture 

employees in the field of Animal Resources 

in central governorates of Iraq 

 

 Sixth:   Conferences which you participated 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences No. 

Research Tikrit University 2001 Proceedings of the First National 

Scientific Conference for Plant 

Production 

1 

Suggestion 

Presenting 

General Institution for 

Agricultural Extension 

& Corporation 

2001 Corporation & Coordination 

Panel between Agricultural 

college & General Institution for 

Agricultural Extension & 

Corporation 

2 

Suggestion 

Presenting 

Ministry of 

Agriculture 

2005 Panel about Agricultural 

Extension in Iraq 
3 

Research Babylon University 2009 Second Scientific Conference for 

Agricultural Researches 
4 

Participant Petra - Jordan 2012 The 3
rd

 International Symposium 

on Medicinal Plants their 

Cultivation and Aspects of Users 

5 

Suggestion 

Presenting 

College of agriculture/ 

Karbalaa  university 

2012 Second Scientific Conference for 

Agricultural College 

6 

 

 Seventh:   Scientific Activities 

The (Institute\ College) Within the College No. 
Participation in M.Sc. Thesis at 

Sulaimanyah & Tikrit Universities 

Supervision on graduation researches of 

the fourth stage students- agricultural 

extension 

1 

Participation in Lectures at the 

Training Centre ( Abu - Graib) 

 2 

Participation in Lectures at General 

Institution for agricultural Extension 

& Corporation 

Testing Committee 3 

Participation in M.Sc. Thesis at Iraqi Scientific Committee 4 



 

 

 

 

 

 

 

The (Institute\ College) Within the College No. 
institution for higher educations 

 Objection & Degrees Committee 5 
/ Scientific Evaluation for M.Sc. Thesis 6 
/ Evaluation for Scientific Researches 7 
/ Seminars Discussion at the Dep. 8 
 Participation in M.Sc. Thesis Discussion 

at Dept. 
9 

/ Teaching supervision 10 
/ All the conferences at the college 11 
/ Social committee 13 
 Summer training committee 14 

 

 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. 

(6)1 

2001 

Journal of Tikrit 

University for 

Agricultural Science 

Some Social Behavioral Phenomena of the 

Rural Families in some of the Governorates in 

the Middle part of Iraq (emphasizing) the 

Fustic women 

1 

(3)1 

2001 

Journal of Tikrit 

University for 

Agricultural Science 

The Influence of The Socialization and Level 

of Motivation toward Technology 
2 

(4)1 

2001 

Journal of Tikrit 

University for 

Agricultural Science 

The Influence of The Socialization and Level 

of Motivation toward Technology of Artificial 

Insemination for Poultry in the Cognitive 

Development of Third Year Students 

3 

(2)9 

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) 

4 

2006  Building  a model for the training evaluation 

mechanism on duty to the technical 

agricultural extension employees in Iraq 

5 

(2)15 

2008 

The magazine of Babylon 

University 

The Motivation of the Employment 

accomplishment for the Employees of 

Ministry of Agriculture in Baghdad towards 

6 



 

 

 

 

 

 

 

Year Place of Publication Research Title No. 

the Practical work of the Free Work 

(2)7 

2009 

The magazine of Karalaa 

University 

The motivation of  accomplishment for 

extension agents in Baghdad and its 

relationship with some personal factors 

7 

 

2009 

The second scientific 

conference at agricultural 

college/Babylon 

University 

The Cognitive Level to Vegetable 

Sharecropper to benefit soil dignitaries 

improvement process and your effected on 

your produced 

8 

   9 

(3)42 

2011 

Iraqi Agricultural  

Sciences Journal 

Training needs of fish farmers in Taji city of 

Baghdad province and its relationship with 

some variables 

10 

(1)2 

2011 

Journal of Kirkuk 

university for agricultural 

sciences 

Communication Skills of Extension Managers 

in the Departments of Agriculture to the 

Provinces in the Central Region from the 

viewpoint of Agriculture Extension Agents 

11 

2012 College of agriculture/ 

Karbalaa  university 

The extent to which managers Agricultural 

Extension communications skills in the 

Departments of Agriculture in the Central 

Region Provinces from the standpoint of 

Agricultural Extension Agents 

12 

(3)43 

2012 

Iraqi Agricultural  

Sciences Journal 

Training needs for Agricultural Extension of 

work in the preparation of the extension 

against plan a field study in the central region 

of Iraq 

13 

(2)4 

2012 

Diyala Agricultural 

Sciences Journal 

Evaluation of Program of Environmental and 

health for rural women , which was prepared 

by the General Directorate of  Agricultural 

Extension and Corporation 

14 

2012 Journal of the college of 

basic education –vol .18-

no:74 

The reality of rural women  in  their 

knowledge of the condition  suitable for the 

saved of some types of food and the reduction  

of pollution 

15 

2014 Journal of Agriculture and 

veterinary sciences (Iosr-

Javs volume 7 Issue 4 ver. 

1 CAP. 2014 ) pp 01-09 

Cognitive awareness of extension workers, 

farmers of major insect pests infecting dates, 

palms 

16 

(2)12 

2014 

The magazine of Karalaa 

University 

Knowledge of growers to pruning process of 

pomegranate trees in Ain Al- Tamor district 

Holy Karbala province 

17 



 

 

 

 

 

 

 

Year Place of Publication Research Title No. 

2014 Thi-Qar J.Agric. Res. 3(2) 

 

Measurement of inclependent factors 

previously mentioned, while the second part 

included a test to measure the knowledge level 

of beeders about the nutrition after 

vaccination and during the last month of 

pregnancy 

18 

(1)4 

2014 

Qaddissiyah  magazine 

for agricultural sciences 

Abstaining of Rice growers from plating 

Anbar Rice speis in Al-Shamiya district / Al- 

Qadisya province 

19 

2015 The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

46(1):87-94,2015 

The Performance of Agricultural Extension 

Agents for some extension Tasks and its 

relationship to their satisfaction for 

organizational climate 

20 

2015 The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

vol.20 no.2 

The knowledge needs for vegetable farmers in 

field of organic managing at inside plastic 

house Numania in Wasit governorate as 

related to some variables. 

21 

(1)7 

2015 

Diyala Agricultural 

Sciences Journal ISSN 

2073-9524 

knowledge of peanut crop farmers in most 

important weeds damage that effect the crop 

and control methods in Jaloula area / Diyala 

Province 

22 

(2)4 

2015 

Dhi-Qar magazine of 

Agricultural Sciences 

Knowledge of Fish breeders of some aspects 

for successful management in fish breeding in 

floating cages in the province of Dhi Qar 

23 

(5)46 

2015 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

vol.46 no.5 

Knowledge of rural woman in agricultural 

project inside plastic house organized by the 

agricultural extension and training office 

24 

(1)5 

2016 

Dhi-Qar magazine of 

Agricultural Sciences 

Knowledge of Sheep scientific 

recommendation relevant sheep in nutrition 

and productive in Agriculture Division of 

Center/ Wasit Governorate 

25 

(5)47 

2016 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

vol.47 no.5 

The Role of Agricultural Agents management 

of Agricultural Innovations Knowing in 

Improving field Extension Activities in the 

central region provinces o Iraq 

26 

(2)48 

2017 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

The Role of specialized Training courses to 

improve the performance of agriculture 

employees in the field of Animal Resources in 

central governorates of Iraq 

27 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ninth,   Membership: 

 Cons- agric-eng. at Agriculture Eng. Synd. 

 A member at Teachers Synd. 

 

 Tenth,   Awards and Certificates of Appreciation: 

Year Donor Name of Awards and Certificate No. 

1985 Agricultural Technical Institute Thanks appreciation for the efforts 

made during the arrangement & 

transfer the Agricultural Technical 

Institute in Abu-Graib 

1. 

1988 Ministry of Agricultural and 

Irrigation 

Thanks appreciation for the efforts 

made during prepare and create the 

pavilion the Agricultural College  at 

Agricultural Exhibition 

2. 

1989 Ministry of Agricultural and 

Irrigation 

Thanks appreciation for the efforts 

made during prepare and create the 

pavilion the Agricultural College  at 

Agricultural Exhibition 

3. 

1989 Agricultural College 

University of Baghdad 

Thanks & appreciation for the 

efforts made during prepare and 

create the pavilion the Agricultural 

College  at Agricultural Exhibition 

4. 

1990 Chairman of University of 

Baghdad 

Thanks & appreciation for the 

efforts made during prepare and 

create the pavilion the Agricultural 

College  at Agricultural Exhibition 

5. 

1990 Ministry of Agricultural and 

Irrigation 

Participation in the  third 

Agricultural Exhibition qualitative 

specialist 

6. 

1992 Agricultural College 

University of Baghdad 

Thanks & appreciation for the 

efforts at work 

7. 

1992 Agricultural College 

University of Baghdad 

Thanks & appreciation for the 

efforts in Free Education 

8. 

1992 Agricultural College 

University of Baghdad 

Financial reward for higher 

commitment attendance 

9. 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor Name of Awards and Certificate No. 

1992 Ministry of Agricultural and 

Irrigation 

Participation in the  fourth 

Agricultural Exhibition qualitative 

specialist 

10. 

1996 Center of development of 

teaching methods and training 

of university 

Qualification certificate of 

appreciation in the second 

educational qualification course for 

renewed for the period from 23/11 

until 12/26/1996 

11. 

1999 Office of the Republic 

Presidency 

Acknowledgement to get students of 

agricultural extension department at 

one of the three awards for the years 

96,97,98,99 

12. 

1999 Center of development of 

teaching methods and training 

of university 

Qualification certificate of 

appreciation in the second course for 

educational qualification for new 

teachers 

13. 

2000 Computer Center A certificate of appreciation for the 

participation of the computer course 

14. 

2000 The presidency of the University 

of Baghdad 

Acknowledgement for the first, 

second and third prize in the 

Saddam Prize Competition 

15. 

2001 Ministry of Higher Education Acknowledgement to participate in 

the practice field ninth 

16. 

2001 College of Agriculture 

University of Baghdad 

Acknowledgement of creative work 

in the College of Agriculture 

17. 

2001 The Dean of College of 

Agriculture 

Thanks and appreciation for the 

efforts of the end of the agricultural 

exhibition of creations 

18. 

2001 President of the the University 

of Baghdad 

A certificate of appreciation to 

participate in supporting the practice 

field ninth of the University of 

Baghdad for a period of 4-8 / 

08.15.2001 

19. 

2006 College of Agriculture 

University of Baghdad 

Thanks and appreciation for the 

excellence efforts at work 

20. 

2008 College of Agriculture 

University of Baghdad 

Acknowledgement to participate in 

the exam committee 

21. 

2008 Computer Center Certificate of participation in the 

scientific promotions course in 

computer efficiency 

22. 

2011-The Dean of College of Thanks and appreciation for the 23. 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor Name of Awards and Certificate No. 

2012 Agriculture efforts in the summer training 

2012 Shoubak University College Al-

Balqa applied University 

Certificate of attendance in the 3
rd

 

International Symposium on 

Medicinal Plants, their cultivation 

and aspects of uses 

24. 

2013 Extension Center in Karbala 

Governorate for the period 

(27-30/10/2013) 

Certificate of Appreciation for 

participation in (ICARDA-HSAD) 

Functional training course Capacity 

building of extension workers in the 

area of rural youth development 

25. 

2014 University Firenze/ Italy Certificate of Attendance to the 

training activities organized at Dep. 

Of Agricultural, Food and Forestry 

systems of University of Firenze 

26. 

2016 Institute of International 

Education 

Attended and completed the IIE live 

lectures on "Impact of Predatory 

Publishing on Research Quality" 

27. 

 

 Eleventh,   Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 
  7 

 

 Twelfth,   Languages: 

English 

 

 

 


