
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 

 

   أحمد ثويني هدوم الصالحي   :  االســــــــــــم 

 :  االرشاد الزراعي/ االتصال االرشادي    التـخـصــص

 :   عضو هيئة تدريسية    الوظيفــــــه  

 مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

 اعة / جامعة بغداد :    قسم االرشاد ونقل التقانات الزراعية / كلية الزر   عنوان العمل

     ahmedthwaini@coagri.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 : المؤهالت العلمية .-1

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2005 الزراعة بغداد

 2010 الزراعة بغداد الماجستير

 

 

 التدرج الوظيفي . -:2

 التدريس الجامعي . -:3

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

 لحد االن -2005 بغداد كلية الزراعة 1

 الى -ن الفترة م الجهة الوظيفة ت

 2011 -2005 جامعة بغداد -كلية الزراعة فني 1

 لحد االن -2011 = مدرس مساعد 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. -:4

 السنـــــة ـادةالمــــ القســـم ت

االرشاد ونقل التقانات  1

 ةالزراعي

 2012 – 2011 مبادئ ارشاد

االرشاد ونقل التقانات  2
 ةالزراعي

 لحد االن – 2011 االحصاء االجتماعي 

االرشاد ونقل التقانات  3
 ةالزراعي

 2015 - 2011 التقويم االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  4
 ةالزراعي

 لحد االن – 2012 االتصال االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  5
 ةالزراعي

 لحد االن – 2013 البيئة االرشادية

االرشاد ونقل التقانات  6
 ةالزراعي

 2013 – 2012 تنمية مجتمع ريفي

االرشاد ونقل التقانات  7
 ةالزراعي

 2009-2008 طرق ووسائل ارشادية

االرشاد ونقل التقانات  8
 ةالزراعي

 ولغاية االن -2013 لتقانات الزراعيةاساليب نقل ا

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. -5

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك Taxes, USA 2011 برنامج تدريبي  1

 باحث جامعة كربالء 2013 المؤتمر العلمي الثاني 2

 مشارك بغداد 2013 شيت االلكترونيورشة عمل الماستر 3

الموسم  -ملتقى جامعة بغداد لتعليم االلكتروني 4

 الثالث

 مشارك جامعة بغداد 2014

 محاضر جامعة بغداد Smart Mail 2015ورشة عمل  5

 محاضر جامعة بغداد Google Scholar 2016ورشة عمل  6

 

 األنشطة االخرى .  -6

 السنة داخل الكلية

 ولغاية االن -2012 جنة االمتحانيةعضو في ال

 ولغاية االن -2012 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني



 

 

 

 

 

 

 

 ولغاية االن -2012 عضو ارتباط في موقع الكلية االلكتروني

عضو ارتباط في موقع الكلية الرسمي على الفيس 
 بك

 ولغاية االن -2013

 ولغاية االن -2105 عضو في لجنة االشراف التربوي

 

 االبحاث المنشورة  -7

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
المهارات االتصالية لدى مدراء اإلرشاد الزراعي في 

مديريات الزراعة لمحافظات المنطقة الوسطى من وجهة 
 نظر المرشدين الزراعيين

مجلة جامعة كركوك 
 للعلوم الزراعية

2011 

2 
االتصالية مدى ممارسة مدراء االرشاد الزراعي المهارات 

في مديريات الزراعة لمحافظات المنطقة الوسطى  من 
 وجهة نظر المرشدين الزراعيين

 مجلة العلوم الزراعية
كلية الزراعة/جامعة 

 كربالء

2013 

3 
السمات االتصالية للعاملين بالجهاز االرشادي ودورها في 
تطبيق زراع محصول الحنطة للتوصيات الزراعية في 

 محافظة كركوك

 العلوم الزراعيةمجلة 
 كلية الزراعة/جامعة بغداد

2015 

4 
مصادر االتصال المستخدمة من قبل المرشد الزراعي في نقل المعلومات 

 الزراعية لزراع الشلب في ناحية العباسية بمحافظة النجف االشرف
 مجلة العلوم الزراعية

 كلية الزراعة/جامعة بغداد
2016 

 

 اللغات التي يتقنها -8

 ةاالنكليزي

 

 كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. -9

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2015 /جامعة بغدادكلية الزراعة كتاب شكر 4

 2013 رئيس جامعة كركوك      كتاب شكر 5

 2016 رئيس جامعة كركوك كتاب شكر 6
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Name: Ahmed Thwain Hdoom   

  Agriculture Extension / Communications Extension  :Specialization 

Present Job: Ass.Teaching 

Present address: University of Baghdad , college of agriculture , Extension 

and Agricultural Technology transfer 

 

 

Mail: ahmedthwaini@coagri.uobaghdad.edu.iq 

1- Academic Qualifications 

 
Period College University  Academic status 

2005 

 

Agriculture  Baghdad B.Sc. 

2011 Agriculture Baghdad M.Sc. 

 

 

 

2- Job experience 

 

 

 

Period of Attendance 
Location Job  

2005- 2011 University of Baghdad , college of agriculture B.Sc 1 

Till Now-2011 University of Baghdad , college of agriculture Ass.Teaching 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

-The curriculum3 

Years curriculum Department  

2011 – 2012 Extension Principles Extension and Agricultural 

Technology transfer 
1 

Till Now-2011 Social statistics Extension and Agricultural 

Technology transfer 
2 

2011 - 2015 Extension Evolution Extension and Agricultural 

Technology transfer 
3 

Till Now-2012 Communications Extension Extension and Agricultural 

Technology transfer 
4 

2013- Till Now Extension Environment Extension and Agricultural 

Technology transfer 
5 

2012 – 2013 The development of rural community Extension and Agricultural 

Technology transfer 
6 

2008-2009 Ways and means of Extension Extension and Agricultural 

Technology transfer 
7 

Till Now-2013 
Methods of transfer of agricultural 

technologies 

Extension and Agricultural 

Technology transfer 
8 

 

4- Conferences and seminars 

Participation 

State   

Location Years  Address  

 ) بحث / بوستر حضور(

 

participant Taxes, USA 2011 Training program 1 

participant Karbala University 2013 Second Scientific Conference 2 

participant Baghdad University 2013 Workshop Master sheet 

electronic 

3 

participant Baghdad University 2014 Forum Baghdad University 4 

participant Baghdad University 2015 Workshop Smart Mail 5 



 

 

 

 

 

 

 

participant Baghdad University 2016 Workshop Google Scholar 6 

 

 

 

5- Scientific research contributing to education 

Years Publishing place Search Name 

2011 

Journal of Kirkuk 

University of 

Agricultural 

Sciences 

Communication Skills of Extension Managers in the Departments 

of Agriculture in the Central Region Provinces From the 

Standpoint of Agricultural Extension Agents 

 

2013 

Journal of Karbala 

University of 

Agricultural 

Sciences 

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 

 

2015 

Journal of Baghdad 

University of 

Agricultural 

Sciences 

Communication Activities Of Extension Workes And Their 

Relation With The Application Of Wheat Growers To Agriculture 

Recommendations In The Province Of Kirkuk 

 

2016 

Journal of Baghdad 

University of 

Agricultural 

Sciences 

Communicational Sources Used By  The Agricultural Agent To 

Transfer Agricultural Infromation For Rice Farmers In  Al-

Abbassia  / Najaf Al-Ashraf Province 

 

 

6- Certificates of Appreciation  

Years Donor Certificates of Appreciation  

2012 Dean of the College of Agriculture Thanks and appreciation 1 

2012 Dean of the College of Agriculture Thanks and appreciation 2 

2013 Dean of the College of Agriculture Thanks and appreciation 3 

2015 Dean of the College of Agriculture Thanks and appreciation 4 

2013 President of the University of Kirkuk Thanks and appreciation 5 

2016 President of the University of Kirkuk Thanks and appreciation 6 

 

  


