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 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

الدرجة 

 العلمية
 الدرجة التقدير التاريخ القسم الكليـــة الجامعة

 كلية الزراعة بغدادجامعة  بكالوريوس
المكائن و االآلت 

 الزراعية
 90.28 إمتياز 2013_2012

 ماجستير
جامعة سلجوق / 

 تركيا
 كلية الزراعة

المكائن  هندسة

الزراعية 

 ةوالتكنولوجي

 85.77 جيدجدا 2019_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التسلسل الجامعي : 

 2013_2012داد لسنة األول على التخصصات الزراعية والطب البيطري / جامعة بغ 1

 2013_2012األول على كلية الزراعة / جامعة بغداد لسنة  2

 2013_2012العاشر على جامعة بغداد لسنة  3

 

ً لثثا   : التدرج الوظيفي . ا

 

  ً  المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. : رابعا

 العنوان ت

 زراعية معدات و آالت 1

 معدات تهيئة التربة 2

 محركات احتراق داخلي 3

 معدات ثقيلة 4

 ن الزراعيةاقتصاديات و إدارة المكائ 5

 معدات أعالف 6

 معدات و منظومات هيدروليكية 7

 معدات بساتين وخدمة المحصول 8

 معدات وقاية النبات 9

 معدات جني وحصاد 10

 معدات مابعد الحصاد 11

 صيانة وتصليح المكائن الزراعية 12

ً خامس    .كمحاضر هاب المشارك : الدورات ا

 التاريخ الموقع العنوان ت

 30/6/2020 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية EndNoteة المراجع باستخدام برنامج إدار 1

 27/9/2020 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية االرشفة االلكترونية 2

 7/20/2020 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية الحنطة وحصادها مابين الماضي والحاضر 3

4 
زراعة الدقيقة في مجال المكننة تطبيقات ال

 الزراعية
 5/12/2020 جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2017_ 2014 جامعة بغداد / كلية الزراعة / قسم المكائن واالآلت الزراعية معيد 1

 درس مساعدم 2
جامعة بغداد / كلية علوم الهندسة الزراعة / قسم المكائن 

 واالآلت الزراعية
2019 - 



 

 

 

 

 

 

 

 .البحثية فى مجال التخصص  اريع: المشاً سادس 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 The Effect of Knife Clearance on the Machine 

Performance in Disc Type Silage Machines 

k Journal of Agriculture Selcu

and Food Science 
2019 

2 Determination of Performance of Disc Type Silage 

Machines 
St Internatıonal Ercıyes Agrıculture, 

Anımal & Food Scıences Conference 
2019 

3 
Determination of Operating Characteristics of 540 

and 540E PTO Applications in Disc Type Silage 

Machines 

Turkish Journal of Agriculture - 

Food Science and Technology 
2020 

4 The Effect of Plowing and Harrowing Systems on 

Some Plant Indicators of Onion 
Plant archives 2021 

5 New Irrigation Techniques for Precision Agriculture 
Plant archives 2021 

6 
Comparison of the Effect Using Color Sensor and 

Pixy Camera on the Classification of Pepper Crop 

Journal of Mechanical 

Engineering Research & 

Developments 
2021 

7 Determination of Grain Losses on Combine Harvester Journal of Scientific and 

Engineering Research 
2021 

 

 

 اً : رسالة الماجستيربعسا 

 التخصص القسم الجامعة السنة العنوان

تأثير الخلوص بين السكين الثابتة والمتحركة على 

 اداء ماكنة حصاد سيالج الذرة القرصية
 سلجوق / تركيا 2019

هندسة المكائن 

 الزراعية والتكنولجية

معدات حصاد 

 سيالج الذرة

 

ً ثامن   والدوليةلهيئات المحلية : عضوية ا ا

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين . -

 رئيس اتحاد الطلبة العراقيين في قونيا / تركيا . -

 .TOTمدرب دولي   -

 الرابطة الدولة للباحث العلمي.عضو  -

 .publonsمقيم علمي في منظمة  -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شهادات التقدير.و  الجوائز كتب الشكر ، :  ً تاسعا 

 لسنةا الجهة المانحة شهادة تقديرية ت

 2013/  7/  15 جامعة بغداد شهادة تفوق علمي 1

 2014/  3/  11 العتبة العباسية المقدسة شهادة تفوق علمي 2

 2014/ 3/  11 العتبة العباسية المقدسة درع التفوق العلمي 3

 2017/  5/  19 / تركيا كلية السياحة / جامعة سلجوق شهادة تقديرية 4

 17 / 10 / 2020 اتحاد نقابة المدربين العرب وسام االبداع العلمي 5

 2020/  11/  29 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 وسام االبداع العلمي الدولي 7
جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة 

 الزراعية
30  /12  /2020 

 شكر وتقدير 8
عميد كلية علوم الهندسة 

 زراعيةال
21  /1  /2021 

 شكر وتقدير 9
عميد كلية علوم الهندسة 

 الزراعية
2021 / 02 / 01 

 درع االبداع العلمي الدولي 10
جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة 

 الزراعية
24  /02  /2021 

 

 . و المهرجانات المؤتمرات والمعارض : اً عاشر 

 التاريخ النوع الموقع األسم ت

1 Growtech 1-2017/11/28 معرض زراعي ليا / تركياانطا 

 2018/ 03/  25 مؤتمر قونيا / تركيا القيادة والتنمية 2

 مهرجان قونيا / تركيا مهرجان الطالب الدوليين 3
5-6  /05  /

2018 

4 
 -المؤتمر الدولي األول في العلوم الزراعية

 األفتراضي
 مؤتمر بغداد/العراق

16-

17/12/2020 

 

 مؤتمرات العلمية: الالحادي عشر 

 اسم البحث السنة الموقع عنوان المؤتمر ت

 تحديد كفاءة ماكنة حصاد سيالج الذرة القرصية 2019 تركيا / قيصري مؤتمر العلوم الغذائية والحيوانية 1

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــاللغ : شرعني الثا 
    اللغة العربية 

    اللغة التركية 

    اللغة االنكليزية 

 

 

 . ت: المهارا شرع ثالثال 

 تصفح االنترنيت ._ 

 Office  (Word _ Excel _ power point . ) ألاستخدام برامج _ 

 . EndNote_ استخدام برنامج ال 

 . Spssو  Minitab_استخدام برنامج التحليل االحصائي 

_ Arduino IDE 

 SolidWorks_ برنامج الرسم الميكانيكي 

 Gis_ برنامج نظم المعلومات الجغرافية 

 PixyMonمج الذكاء االصطناعي _ برنا

 

Google Scholar 

https://scholar.google.com.tr/citations?user=KuqRamEAAAAJ&hl=tr 

 

Research gate 

2-rraieSamma-Al-https://www.researchgate.net/profile/Mustafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.tr/citations?user=KuqRamEAAAAJ&hl=tr

