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 .أوالً : المؤهالت العلمية   

 

 

 .   علميثانياً : التدرج ال 

 

 

الدرجة 

 العلمية 

 التاريخ  الكليـــة  التخصص  الجامعة 

 الدكتوراه 

 

 2010-2014 كليـــة الهندسة زراعية   هندسة جامعة فلوريدا 

 1998- 2001 كليـــة الزراعية  المكننة الزراعية  جامعة بغداد  الماجستير 

 بكالوريوس 

 

 1994- 1998 كليـــة الزراعية  المكننة الزراعية  جامعة بغداد 

 الى - الفترة من  الجامعة    درجة العلمية  ال ت

 كلية الزراعة / جامعة بغداد  مدرس  1

 

 الحاضر  -2015

 2015 -2009 مجاز دراسيا / جامعة فلوريدا  طالب دكتوراه   2

 كلية الزراعة / جامعة بغداد  مدرس مساعد  3

 

2002-2009 
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ً لثثا   . تدريسها للمراحل االولية تمالمقررات الدراسية التى  : ا

 ة ـــــالسن ادةـــــالم م ـــالقس ت 

 الصناعات الغذائية  1
لورش  هندسية  السس اال

 معامل االغذية
 الحاضر  -2015,  2005  -2004

 2007  -2006 معدات اعالف  المكائن واالالت الزراعية  2

 2007- 2006 هيدروليكيةمعدات  المكائن واالالت الزراعية  3

 2017-2015,  2008  -2005 صيانة الساحبات الزراعية المكائن واالالت الزراعية  4

 2017  -2015 مكائن ومعدات مكافحة وقاية النبات  5

 الحاضر  -2015,  2009- 2004 معدات ما بعد الحصاد  المكائن واالالت الزراعية  6

 2018  -2016 زراعيةمباني  المكائن واالالت الزراعية  7

 الحاضر  -2017 معدات تصنيع اغذية المكائن واالالت الزراعية  8

    

 

  ً  : المقررات الدراسية التى تم تدريسها لطلبة الدراسات العليا رابعا

 2016-2015 معدات جين وحصاد متقدم المكائن واالالت الزراعية  1

 معدات بذار متقدم المكائن واالالت الزراعية  2
2015-2016 

, 2019 -2020 

 

    : طلبة الدراسات العليا: خامسا 

 التخرج السنة جمال البحث الطالبأسم  ت

 2017 السيطرة االلكرتونية على احلرارة والرطوبة  يف خزن الفواكه بارق سلمان عواد 1

 البحثيف مرحلة  تقييم أداء منظفة الحبوب المدرجة المختبرية ذات الغرابيل  منار صاحل عبد 2

 

 



 

  ً  التي شارك فيها. العلمية والندوات المؤتمرات : سادسا

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حضور امريكا 2010 معرض االالت واملكائن والتقنيات الزراعية 1

 حضور امريكا 2012 االجتماع االول للمبتعثني العراقيني 2

 القاء حبثني امريكا 2013 االجتماع السنوي جلمعية املهندسني الزراعيني االمريكية 3

 عرض بوسرت امريكا 2013 املعرض للهندسة الزراعية يف جامعة فلوريدا 4

 عرض بوسرت امريكا 2015 االجتماع السنوي جلمعية املهندسني الزراعيني االمريكية 5

6 

 املومتر العلمي االول للبحوث الزراعية 

 يف كلية الزراعة واالهوار
2017 

جامعة ذي قار 

 وجامعة سومر
 القاء حبث

 

 . االخرى : األنشطة العلمية بعاسا 

 خارج الكلية داخل الكلية ت
 حضور ندوة منتدى املخرتعني يف اجلهاز املركزي  ة قسم مكافحة التصحر حضور ندو 1

 2015للتقييس والسيطرة النوعية   

 يف جامعه ذي قار ة لزراعيللبحوث ااالول لعلمي املشاركة باملومتر ا    النخيل حضور ندوة قسم وقاية النبات حول 2

 املشاركة يف ندوة قسم احلاسبات يف كلية الرتبية للبنات    الزراعة حضور ندوات خمتلفه يف كلية 3

 

 املشاركة يف اللجنة العلمية والتقيمية  ملعرض الرباءات للمخرتعني العراقيني  املقام يف كلية الزراعة جامعة بغداد  4

 للقسم  للدراسات العليا   االمتحان التنافسي واعداد الكلية  في  Moodleالمشاركه في دورة الصفوف التعليمية  5

 2018للتعليم االلكرتوني مركز ابن سينا  يف  Google Classroomتعليمية ال صفوفال ةيف دور ةاملشارك 6

 واعداد الصفوف للمرحلة الرابعة والدراسات العليا يف القسم 

 



 

 . االخرى : األنشطة ثامنا 

 السنني داخل الكلية ت

1 

 عضو اللجنة االمتحانية  الفرعية

 لعدة سنوات واالمتحان الوزاريواملركزية 

 , 2008 اىل 2004 من 

 2019اىل   2015 من

2 

 عضو جلان خمتلفة يف قسم املكائن الزراعية

 الزراعةعلوم اهلندسة وكلية 

2004 - 2008 , 

 احلاضراىل  الوقت  2015 من

 

    .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :ًاتاسع 

 السنة اهليئة مكان اهليئات العلمية احمللية والدولية أسم ت

 1998منذ  بغداد    نقابة املهندسني الزراعية 1

 2010منذ  امريكا اجلمعية االمريكية للمهندسني الزراعية 2

 2018منذ  بغداد العراقييني  نقابة االكادمييني 3

 

 التقدير.و شهادات  اجلوائز كتب الشكر ، : ًاعاشر   

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2018لغاية  عميد كلية الزراعةالسيد   7عدد  كتاب الشكر 1

 2017 السيد رئيس اجلامعة  2عدد  كتاب الشكر 2

 2016 السيد رئيس الوزراء كتاب الشكر 3
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