
 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية
 

 

 

 

   محمود احمد جلوب الحيالي   :  االســــــــــــم 

 :  االرشاد الزراعي/ ادارة ارشادية     التـخـصــص

 :   عضو هيئة تدريسية    الوظيفــــــه  

 مدرس مساعد    الدرجة العلمية :

 ة / جامعة بغداد :    قسم االرشاد ونقل التقانات الزراعية / كلية الزراع   عنوان العمل

      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

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011 -2006 ادجامعة بغد -كلية الزراعة فني 1

 لحد االن -2011 = مدرس مساعد 2



 

 

 

 

 

 

 

 لحد االن -2006 بغداد كلية الزراعة 1

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. -:4

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

نات االرشاد ونقل التقا 1

 ةالزراعي

 2008 – 2006 مبادئ ارشاد

االرشاد ونقل التقانات  2
 ةالزراعي

 2008 - 2006 التقويم االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  3
 ةالزراعي

 2008 – 2006 تدريب االرشادي

االرشاد ونقل التقانات  4
 ةالزراعي

 2013 -2011 اساليب نقل التقانات الزراعية

نات االرشاد ونقل التقا 5
 الزراعية

 2008 -2007 دينامية الجماعة

االرشاد ونقل التقانات  6
 الزراعية

 لحد االن 2011 طرائق بحث اجتماعي 

االرشاد ونقل التقانات  7
 الزراعية

 لحد االن  -2011 مناهج ارشاد زراعي 

االرشاد ونقل التقانات  8
 الزراعية

 لحد االن  -2011 ادارة ارشادية 

التقانات  االرشاد ونقل 9
 الزراعية

 لحد االن  -2014 قياس 

االرشاد ونقل التقانات  10
 الزراعية

 لحد االن  – 2006 عالقات عامة 

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. -5

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشارك بغداد 2013 ورشة عمل الماسترشيت االلكتروني 1

الموسم  -ملتقى جامعة بغداد لتعليم االلكتروني 2

 الثالث

 مشارك جامعة بغداد 2014

 مشارك جامعة بغداد Smart Mail 2015ورشة عمل  3

 مشارك جامعة بغداد Google Scholar 2016ورشة عمل  4

 

 األنشطة االخرى .  -6

 السنة داخل الكلية



 

 

 

 

 

 

 

 ولغاية االن -2012 عضو في الجنة االمتحانية

 ولغاية االن -2012 عضو في لجنة الماستر شيت االليكتروني

 2013 -2011 عضو ارتباط في ضمان الجودة

 2013 -2011 عضو ارتباط في وحدة االعالم 

 ولغاية االن -2011 عضو في لجنة االشراف التربوي

 

 االبحاث المنشورة  -7

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
لعمل وعالقتها بأداء المرشدين الزراعيين ضغوط ا

لواجباتهم في بعض محافظات المنطقة الوسطى من 
 العراق   

مجلة العلوم الزراعية 
 العراقية 

2011 

 

 اللغات التي يتقنها -8

 االنكليزية

 

 كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. -9

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة انحةالجهة الم

 2007 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر  1

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2012 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 3

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2015 كلية الزراعة/جامعة بغداد كتاب شكر 5

 2016 دادكلية الزراعة/جامعة بغ كتاب شكر  6

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

C.V 
 

 

 

 

Name: Mahmoud ahmed challob    

Aelminstartion   Agriculture Extension / Extension  :Specialization 

Present Job: Ass.Teaching 

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

and Agricultural Technology transfer 

 

 

Mail:  

1- Academic Qualifications 

 
Period College University  Academic status 

2005 
 

Agriculture  Baghdad B.Sc. 

2010 Agriculture Baghdad M.Sc. 

 

 

 

2- Job experience 

 

 

 

Period of Attendance 
Location Job  

2006- 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  

2006 – 2008 Extension Principles Extension and Agricultural 

Technology transfer 
1 

2006-2008 Extension training Extension and Agricultural 

Technology transfer 
2 

2006 - 2008 Extension Evolution Extension and Agricultural 

Technology transfer 
3 

2011-2013 Metheds of transfer Agricultural 

                  

Agricultural 

Extension and Agricultural 

Technology transfer 
4 

2008-2007  Dynamic of group Extension and Agricultural 

Technology transfer 
5 

 Metheds of socil sresearch Extension and Agricultural لحد االن  – 2011

Technology transfer 
6 

 Agricultural of Extension Extension and Agricultural لحد االن  -2011

Technology transfer 
7 

 Extension administration appoarches لحد االن  -2011

Extension and Agricultural 

Technology transfer 
8 

 Measurement لحد االن  -2014

Extension and Agricultural 

Technology transfer 
9 

  Public realation لحد االن  – 2006

Extension and Agricultural 

Technology transfer 
10 

 

4- Conferences and seminars 

Participation 

State   

Location Years  Address  

 ) بحث / بوستر حضور(

 



 

 

 

 

 

 

 

participant Baghdad University 2013 Workshop Master sheet 

electronic 

1 

participant Baghdad University 2014 Forum Baghdad University 2 

participant Baghdad University 2015 Workshop Smart Mail 3 

participant Baghdad University 2016 Workshop Google Scholar 4 

 

 

 

5- Scientific research contributing to education 

Years Publishing place Search Name 

2011 

Journal of Kirkuk 

University of 

Agricultural 

Sciences 

Jobs stress and its rotation of extension Agent for their duties in 

some middle governornorate 

 

 

 

6- Certificates of Appreciation  

Years Donor Certificates of Appreciation  

2007 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 

 

  

 


