
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

     جمانة قيس توفيق   :  ـم ـــــــــاالســ

  1966 : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 1    عـــــدد األوالد  :

 مسلمة   :   الديـــــــــــانة

 إرشاد زراعي :             صــالتـخـص

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

 مدرس      الدرجة العلمية :

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

 /                  العمل   :       هاتف

 /                  :        الهاتف النقال

                      / : كترونيأاللالبريد 

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة رجة العلميةالد

 بكالوريوس
 

 1987 الزراعة  بغداد

 1995 الزراعة  بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

/ / / 

 / / / أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 مدرس مساعد 1
قسم اإلرشاد ونقل  كلية الزراعة / 

 التقانات الزراعية
2001_2008 

 مدرس 2
قسم اإلرشاد ونقل  كلية الزراعة / 

 التقانات الزراعية
 _ولحد اآلن2009

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 _ولحد اآلن2001 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1 
اإلرشاد الزراعي / وقاية 

 النبات
مبادئ إرشاد زراعي / تقويم إرشادي / 

 تدريب إرشادي / تجارب ميدانية
2001 

 اإلرشاد الزراعي 2
إحصاء اجتماعي / علم النفس 

 االجتماعي / طرائق ووسائل إرشادية .
2002 

3 
اإلرشاد الزراعي / الثروة 

 انيةالحيو

مبادئ إرشاد زراعي / أدارة إرشادية / 
 قيادة وجماعة / طرق بحث اجتماعي

2003 

 اإلرشاد الزراعي 4
مبادئ إرشاد زراعي / طرق بحث 

اجتماعي/  إحصاء اجتماعي / تقويم 
 إرشادي / تدريب ارشادي

2004 



 

 

 

 

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

5 
اإلرشاد الزراعي / وقاية 

 النبات

مبادئ إرشاد زراعي/ تقويم إرشادي / 
إرشادي /  طرائق إرشادية/ قيادة  تدريب

 وجماعة .

2005 

 اإلرشاد الزراعي 6
/ تقويم إرشادي / تدريب إرشادي /  

 طرائق إرشادية .
2006 

 اإلرشاد الزراعي / التربة 7

مبادئ إرشاد زراعي / طرق بحث 
اجتماعي / مناهج إرشاد / مشروع بحث 

 تخرج .

2007 

8 
اإلرشاد الزراعي / وقاية 

 المكننة النبات /

مبادئ إرشاد زراعي / مناهج إرشاد / 
مشروع بحث تخرج / تقويم إرشادي / 

 تدريب إرشادي

2008 

9 

اإلرشاد الزراعي / التربة 
/ الثروة الحيوانية / 
 الصناعات الغذائية

مبادئ إرشاد زراعي / مشروع بحث 
تخرج / نظريات تغيير اجتماعي / إرشاد 

 مرآة ريفية .

2009 

10 

الزراعي / اإلرشاد 
المحاصيل الحقلية  / 

 المكننة

مبادئ إرشاد زراعي / مناهج إرشاد / 
 مشروع بحث تخرج / تقويم إرشادي

2010 

11 / / / 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادسا : المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت
) بحث / بوستر 

نقابة المهندسين  2002 مؤتمر علمي 1 حضور(
 الزراعيين

 حضور

2 

ندوة تعاون وتنسيق بين 

كلية الزراعة والهيئة العامة 

 لإلرشاد

2002 
الهيئة العامة لإلرشاد 

 والتعاون الزراعي
 تقديم مقترحات

3 
ندوة حول اإلرشاد الزراعي 

 في العراق
 تقديم مقترحات وزارة الزراعة 2005



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 الممارسات الميدانية الجامعية المشاركة في  مقرر القسم 

 التأهيل التربوي  دورة المشاركة في المشاركة في اللجان االمتحانية 

 دورة اللغة العربيةالمشاركة في  المشاركة في لجنة األشراف التربوي 

 المشاركة في اللجنة االجتماعية 
الترقيات العلمية في كفاءة ي المشاركة ف

 الحاسوب 

 / المشاركة في الحلقات الدراسية 

 / المشاركة في المعارض الزراعية 

 / المشاركة في مجالس القسم 

األشراف على مشاريع بحث التخرج للمرحلة 

 الرابعة 
/ 

 / لجان تدقيق الدرجات واالعتراضات 

 / لجان التدريب الصيفي 

 

أو تطوير ات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروع 

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
دور البرامج التلفزيونية اإلرشادية الزراعية في 
نشر المعلومات المتعلقة بمكافحة حشرة الذبابة 

 البيضاء على أشجار الحمضيات .

مجلة كلية التربية 
 األساسية 

2006  

2 
توى تطبيق مزارعي الحنطة للممارسات مس

الزراعية الموصى بها وعالقتها ببعض العوامل 
 )دراسة حالة في جمعية النضال الفالحية (

 2008 مجلة جامعة بابل 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

      . عضوية نقابة المهندسين الزراعيين 

      . عضوية نقابة المعلمين 

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 شهادة تقديرية / دورة طرائق التدريس 1

جامعة بغداد / مركز تطوير 

طرائق التدريس والتدريب 

 الجامعي

 

 دورة اللغة العربيةشهادة تقديرية /  2

ركز تطوير جامعة بغداد / م

طرائق التدريس والتدريب 

 الجامعي

 

 ممارسات ميدانيةكتاب شكر /  3
وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد 

 / قسم الشؤون العلمية
 

 دورة الترقياتكتاب شكر /  4
جامعة بغداد / مركز الحاسبة 

 االلكترونية
 

 ممارسات ميدانيةكتاب شكر /  5
بغداد وزارة التعليم العالي / جامعة 

 / قسم الشؤون العلمية
 

 / دورة طرائق التدريسكتاب شكر  6
جامعة بغداد / مركز تطوير 

طرائق التدريس والتدريب 

 الجامعي

 

 كتاب شكر  / دورة اللغة العربية 7
جامعة بغداد / مركز تطوير 

طرائق التدريس والتدريب 

 الجامعي

 

  جامعة بغداد كلية الزراعة / كتاب شكر  / اللجنة االمتحانية 8

  كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر  / لإلخالص في العمل 9

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

              اللغة العربية 

              اللغة االنكليزية 

 



 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 

 
 

 

Name:   JOMANA KAYS TAWFIK  

Date of Birth: 1966   

Religion: Muslim  

Martial statues:  married  

No. of children: 1 child   

Specialization:   Agriculture Extension  

Position:   Teaching in College of Agriculture     

Scientific Degree:     Instructor   

Work Address:   Department of Agri. Extension 

Work Phone:                    / 

Mobile:                            / 

E-mail:                          / 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

1987 Agriculture Baghdad B.Sc. 

1995 Agriculture Baghdad M.Sc. 

/ / / Ph.D. 

/ / / Any other 

 

 

 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

From -To Workplace Career No. 

2001_2008 
College of  agriculture \  

University of   Baghdad 
Assistant Instructor   1 

2009_for now  
College of  agriculture \  

University of   Baghdad 
Instructor   2 

/ / / 3 

/ / / 4 

/ / / 5 

/ / / 6 

 

 Third,     University Teaching. 

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

2001_for now College of Agriculture Baghdad 1 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

Year Subject Department No. 

2001 
Principle of Agricultural  

Extension  \ Evaluation \ 

Training \ field practices 

Agriculture  Extension\ 

plant production 
1 

2002 
Social statistic \ psychology 

social 
Agriculture  Extension 2 



 

 

 

 

 

 

 

Year Subject Department No. 

2003 
Principle of Agricultural  

Extension \ Leader ship rural \ 

social research Methods 

Agriculture  Extension\ 

Animality riches 
3 

2004 
Principle of Agricultural  

Extension  \ Evaluation \ 

Training \ Social statistic 

Agriculture  Extension 4 

2005 
Principle of Agricultural  

Extension  \ Evaluation \ 

Training \ Leader ship rural 

Agriculture  Extension\ 

plant production 
5 

2006 
Evaluation \ Training \ 

Extension teaching methods 
Agriculture  Extension 6 

2007 

Principle of Agricultural  

Extension \ Extension 

Approaches \ Research Project 

Agriculture  Extension\ soil 7 

2008 

Principle of Agricultural  

Extension \ Extension 

Approaches \ Evaluation \ 

Training 

Agriculture  Extension\ 

plant production 
8 

2009 

Principle of Agricultural  

Extension \ Research Project \ 

theories of social change \ 

Extension rural Women 

Agriculture  Extension\ soil 

\ Animality riches 
9 

2010 

Principle of Agricultural  

Extension \ Research Project \ 

Extension Approaches \ 

Evaluation 

Agriculture  Extension 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of 

Participatio

n 

Place Year Conferences Title 

No.  

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

Presence  
Agriculture Engineers 

Association  
2002 Scientific con.  1 

Submission 

of proposals 

Authority's general 

Extension and Agri. 

Cooperation  

2002 
Symposium 

Cooperation And 

Coordination   

2 

Submission 

of proposals  
Ministry of  Agriculture 2005 

Symposium on  

Agricultural  Extension 

in Iraq   
3 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

 Participation In under graduate 

field practices  
Section Decision  

Participation In session of 

Educational qualification  
Participation in the test scores  

Participation In Arabic language 

course   

Participation In commission on 

educational supervision  

Participation In scientific session 

of the promotions in the efficiency 

of computer  

Participation In social 

committee  

/ Participation in seminars  

/ 
Participation in Agricultural 

exhibition  

/ Participation in council section  

/ 
Supervision of graduate research 

projects 

/ 
Degrees of audit committees and 

objection  

 



 

 

 

 

 

 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 

The role of Extension T.V. programs in 

the Basic Education diffusion of the 

information about treatment of the white 

fly insect ciritus trees 

Journal of college   2006 

2 

Application level of Recommended 

Agricultural practices performed by 

wheat growers and the relation ship of 

some factures with it       

Journal of Babylon 

University   
2008 

   Ninth,   Membership: 

      membership of the agricultural Engineers association  

 membership of the teachers association 

       /                      

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor 
Name of Awards and 

Certificates 
No. 

2002 
Session University of 

Baghdad 

Certificate of merit 

educational qualification 

center for development 

teaching methods 

1 

2002 
Session University of 

Baghdad 

Certificate of merit 

educational qualification 

center for development 

teaching methods \ Arabic 

language course 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

Year Donor 
Name of Awards and 

Certificates 
No. 

2002 

Ministry of high education \ 

University of Baghdad  \ 

department of scientific 

affairs 

Certificate of merit 

educational qualification 

center for development 

teaching methods \ 

undergraduate field practices 

3 

2008 
University of Baghdad 

computer center 
Certificate of participation 4 

2002 

University of Baghdad \ 

center for development 

teaching methods 

Awards \ session of the 

education qualification 
5 

2002 
Ministry of high education \  

University of Baghdad   

Awards \  undergraduate field 

practices  
6 

2002 

University of Baghdad \ 

center for development 

teaching methods 

Awards \  Arabic language 

course 
7 

2008_2009 
University of Baghdad \ 
college of Agriculture  

Awards \  the test scores 8 

2006 
University of Baghdad \ 
college of Agriculture 

Awards \  dedication to work  9 

 

       Twelfth,       languages:  

     Arabic language    

     English language 
 

 
 

 

 


