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 . المؤهالت العلميةاوآل:   

 

 التسلسل  التاريخ  الكليـــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس 

 
 2008  – 2007 اعة لزركلية ا جامعة بغداد / العراق 

على   لثامنسم واى القلعالثاني 

 %  85.26الكلية وبمعدل  

 2015  – 2014 ة الزراعة كلي جامعة بغداد / العراق  ماجستير 
الثالث على الدفعة وبمعدل 

77.86   % 

 

 .الوظيفي   التدرجثانيآ:   

 الى  –للفترة من  الجهة العنوان 

 معاون مهندس زراعي 

 

 مقس نصرية /رئاسة الجامعة المست

 عية الزرا ة/ الشعب دماتالخ
 2014/ 12/ 16الى  2010/ 8/ 19 من

 مهندس زراعي 
 القانون الجامعة المستنصرية / كلية 

 ) الشعبة االدارية ( 
 2015/ 1/ 20الى  2014/ 12/ 17من 

 9/2015/ 30الى  2015/ 1/ 21من  جامعة بغداد / كلية الزراعة  مدرس مساعد

 مدرس مساعد
 نقانولاة ية / كلي الجامعة المستنصر

 جيل ( ست) شعبة ال

 2015/ 11/ 12 الى 2015/ 1/10من 

هو يوم الجمعة   14و   13علمآ ان يومي 

 والسبت

 مدرس مساعد

/ رئاسة    الشعبة الزراعية مسؤول

الجامعة المستنصرية / قسم 

 الخدمات

 2016/ 4/ 24 الى 2015/ 11/ 15من 



 

 

 

 

 

 مدرس مساعد

مسؤول شعبة الخدمات المستدامة  

وحدة +   عيةرالزا) الوحدة وتشمل 

/ رئاسة  البدالة ( + وحدةمولدات لا

الجامعة المستنصرية / قسم ادارة   

 امعيةالخدمات الج

 7/2017/ 26 الى 2016/ 4/ 25من 

 مدرس مساعد
رئاسة الجامعة المستنصرية / قسم 

 الشعبة الزراعية  /شؤون الديوان 
 6/12/2017 الى 2017/ 7/ 27من 

 مدرس 
قسم  ة /المستنصري  رئاسة الجامعة

 عية الزراشعبة لا /الديوان شؤون 
 2019/ 11/ 18الى  2017/ 7/12من 

 مدرس 
رئاسة الجامعة المستنصرية / قسم 

الشؤون العلمية / شعبة تسويق  

 النتاجات العلمية 

 7/2020/ 7الى  2019/ 11/ 19من 

 مدرس 
مسؤول شعبة تسويق النتاجات 

ؤون العلمية /  قسم الش /العلمية 

 ة صري ستنجامعة المرئاسة ال

 2021/ 6/ 7الى  8/7/2020من 

 مساعد أستاذ
دير قسم شؤون الديوان / رئاسة  م

 الجامعة المستنصرية 
 ولغاية االن  8/6/2021من 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 : اللجان التي عملت فيها طيلة فترة التعيين ثالثآ  

 

 االمر  تاريخرقم و لجنة الدور في ال اسم اللجنة  ت 

لكافة  ةق الدراسيثائ الو ار صحة صدوراصدراءات متابعة اج 1

 ت الخدما منتسبي
 رئيسآ 

في  19/698خ/

2/11/2010 

ى حوض التعفين مع عمل   الوآلصوة جيقلع التأسيسات الخار 2

 حفرة 
 عضوآ

في    25709

3 /11 /2010 

 عضوآ مكافحة االرضة في قاعة شهيد المحراب  3
  في  28801

9 /12 /2010 

محيط  نظيفة لتد الالزموالمواليات  تأجير عمال وتوفير اال 4

 معةاجال
 عضوآ

في    29976

22 /12/2010 

5 
 عضوآ ة عمجاالمكافحة القوارض والفئران في بناية رئاسة 

في    17434

12 /1 /2011 

6 
 عضوآ شراء نباتات لمكتب امين مجلس الجامعة 

في    17437

12 /1 /2011 

 عضوآ معة الجديدة والقديمة الجاحيط رئاسة تنظيف وتسوية م 7
في  2123

24 /1 /2011 

8 
 عضوآ بناية رئاسة الجامعة ارض في وقمكافحة ال

في    30622

1 /2 /2011 

ز الوطني لبحوث وعالج لمركا في ة يحتأهيل المجاميع الص 9

 السكريامراض 
 عضوآ

في  2801

2 /2 /2011 

10 
 مخول  جامعةاكساء الطريق في الشارع المؤدي الى كراج ال

في  5716

7 /3 /2011 

11 
 عضوآ هام اامعة مع اقستنظيف رئاسة الجعلى راف شاال

في  6259

13 /3 /2011 

12 
 مخول  ( آ انمج )تجهيز نباتات من دائرة المتنزهات والتشجير 

في  7727

29 /3 /2011 

13 
 رئيسآ  استالم اعمال لجنة تلقيح وتكريب النخيل في الجامعة 

في   19/496خ/

6 /6 /2011 

 عضوآ د والسيد المساعجامعة ئيس الزينة وظلية لمكتب رباتات شراء ن 14
في    15608

19 /6 /2011 

 آ يس رئ داستالم زميج الخاص بحدائق الجامعة المستلم من امانة بغدا 15
  2025/ 19خ/ 

 2011/ 6/ 20في 

 عضوآ االشراف على اعمال مكافحة االرضة في قسم التجهيزات 16
في   804

8 /1 /2012 

17 
 عضوآ سامهاعة واقجمالية رئاسة الجام ذ علىلتنفياف وااالشر

في  2231

19 /1 /2012 



 

 

 

 

 

 عضوآ شراء نباتات لحدائق الجامعة  18
في  6859

28 /2 /2012 

19 
 عضوآ لالحتفال المركزي ادآ عدستا ةعتأهيل ملعب الجام

في    18593

17 /6 /2012 

  رئاسة الجامعةل التابعة  توزيع الوقود للمولدات والسيارات 20

 اخليةالدواالقسام 
 1/2016/ 5في    68 رئيسآ 

21 
 رئيسآ  اسة الجامعة ئرراعية في  لجنة االعمال الز

في   227

18 /1 /2016 

22 
 يسآ ئر عة مالجلجنة االعمال الزراعية في رئاسة ا

في  1624

15 /1 /2017 

23 
 رئيسا  لجنة تحديد اجور وقود البنزين 

في  2521

22 /1 /2017 

24 
 رئيسآ  الزراعة من وزارة  لجنة جلب فسائل النخيل

  في  79/ 19خ/ 

2 /3 /2017 

25 
 رئيسآ  رئاسة الجامعة مولدات فيلجنة صيانة ال

في  1322

11 /4 /2017 

26 
 عضوآ لدة االنارة الليليةة موصيان ىعللجنة الخاصة بالتنفيذ واالشراف 

في    10694

12 /4 /2017 

27 
 عضوآ ( 2017/ 2016لجنة اعمال احياء حفل التخرج للعام الدراسي )

في   2931

15 /8 /2017 

28 
 رئيسآ  ناوشؤون الديوجودات الثابتة لقسم ملجرد الجنة 

في   279/ 19خ/ 

6 /12 /2017 

29 
 عضوآ يلية غشلتلجنة حساب مبالغ صرف الوقود للسيارات ا

في  4675

12 /2 /2018 

لجنة تحديد مسار ومسافة الخط بالكيلومتر وتحديد كميات أجور  30

 فين نقل الموظ الوقود لسيارات خطوط
 عضوآ

في    11723

29 /4 /2018 

تحديد كميات أجور فة الخط بالكيلومتر و لجنة تحديد مسار ومسا 31

 الوقود لسيارات خطوط نقل الموظفين 
 عضوا

في   271516

29 /10/2018 

32 
 رئيسا  ئة الحركة والبطياعداد كشوفات مفصلة بالمواد الراكدة 

 في  4310

19 /12/2018 

33 
 رئيسا  الجغرافي  لجنة الموقع

في  5972

28 /2 /2019 

والعمليات  اإلرهابيةالعمال تعويض المتضررين جراء ا نةلج 34

 الحربية واالخطاء العسكرية 
 عضوآ

 في     28

 

35 
 يسآ ئر لجنة تحقيقة 

في  5639

27 /11/2019 

النماذج االختراع وبراءات عضو لجنة تحضيرية لمعرض  36

 2020/ 2/ 27-26للفترة ستنصرية لمالصناعية الثاني بالجامعة ا
 عضوا  

في  5993

17 /12/2019 



 

 

 

 

 

لى تدقيق استمارات المتقدمين لجائزة حكيمية تتوعضو لجنة ت 37

 2020لعام  واألدبالمستنصرية للعلوم 
 واعض

في  1523

17 /3 /2020 

في السرداب  األخرىتحديد الملفات الصالحة منها واتالف لجنة  38

 الموجود في الرئاسة القديمة 
 عضوا

في  2220

22 /7 /2020 

39 
 عضوا لجنة تحقيقة 

في  2445

25 /8 /2020 

40 
 عضوا   ةتدقيقيلجنة 

في  3070

11 /10/2020 

41 
 1/2021/ 4في    27 عضوا لجنة تحقيقية 

42 
 رئيسا   ية تحقيق لجنة 

في   401

28 /1 /2021 

العلمي الحادي والعشرون / كلية التربية   ية للمؤتمرلجنة تحضير  43

 األساسية 
 عضوا

في   596

31 /1 /2021 

/   علوم التطبيقيةاء والللفيزيالدولي الثاني لمؤتمر ل استقباللجنة  44

 كلية التربية 
 عضوا

في  1160

23 /2 /2021 

45 
 عضوا   حقيقية تلجنة 

في  1079

28 /3 /2021 

46 
 عضوا   لجنة تحقيقية 

في  1265

13 /4 /2021 

47 
 عضوا سة  للمؤتمر العلمي الثاني لكلية الهند تحضيريةلجنة 

في  2327// 1/ 3

5 /5 /2021 

48 
 اعضو انونلجنة االستقبال لمؤتمر كلية الق

في   1371د/ 

27 /5 /2021 

49 
 عضوا اآلداب لجنة تحضيرية لمؤتمر كلية 

في   3188ص /

10 /6 /2021 

50 
 عضوا اللجنة التحضيرية الخاصة بيوم الجامعة المستنصرية 

في  3203

12 /10/2021 

 يات في االللجنة تحديد كميات الوقود التي تصرف للسيارات و 51

 الجامعة
 عضوا

في  3675

7 /11 /2021 

52 
 عضوا اللجنة التحضيرية لمؤتمر قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة 

في   114

1 /1 /2022 

53 
 عضوا لجنة تتولى تقييم الخدمات اللوجستية لتطوير البيئة الجامعية 

في    888/ 7م ع /

2 /3 /2022 

 

 



 

 

 

 

 

   كتب الشكر: آ رابع 

 سنة لا الجهة المانحة  رب الشككت ت 

 2/2011/ 27في  4881 رية المستنص ةعالجامرئيس  شكر وتقدير  1

 2011/ 5/ 19  في  772/ 9م و ير التعليم العالي زو شكر وتقدير  2

 2011/ 8/ 11في    19526 ة ري تنصالمس رئيس الجامعة ير شكر وتقد  3

 2011/ 10/ 25في    27213 ة تنصري المس عةجامرئيس ال ر شكر وتقدي 4

 2011/ 10/ 27في    27626 المستنصرية  الجامعة يسرئ قدير ومكافأة شكر وت 5

 2011/ 10/ 30في    27701 رية المستنص رئيس الجامعة دير شكر وتق 6

 2011/ 10/ 30في    27702 ة المستنصري  لجامعةرئيس ا مكأفاة ر وتقدير و كش 7

 1/2012/ 22 في 2400 ة ري نصمست ال لجامعةس ارئي شكر وتقدير  8

 3/2012/ 13 في 8568 ستنصرية لما مساعد رئيس الجامعة ن جهود يم تث 9

 2012/ 5/ 31في    16694 المستنصرية  ةجامعس اليرئ دير شكر وتق 10

 2012/ 8/ 15في    24146 ستنصرية لما رئيس الجامعة ر ديقوت شكر 11

 2012/ 10/ 23في    31310 صرية المستن الجامعة يسرئ ر قديوت شكر 12

 2014/ 2/ 13في    259/ 9م و يم العالي تعللاوزير  ير شكر وتقد  13

 2014/ 4/ 17في    11308 رية المستنص عةالجامرئيس  شكر وتقدير  14

 6/2015/ 30ي ف  4992 دجامعة بغدا / عةلزراعميد كلية ا شكر وتقدير  15

 8/10/2015في  4417 د ة بغدارئيس جامع  قدير وت شكر 16

 2015/ 12/ 22في    31127 رية لمستنصامعة اجلس ارئي تقدير شكر و 17

 شكر وتقدير  18
ية في  عامة للمكتبة المركزنة الاالما

 رية ستنصلمالجامعة ا
 7/12/2015في  1028

 تقدير شكر و 19
لجامعة وم / اعلاللية عميد ك

 صرية المستن
 4/2016/ 11في  1986

 2016/ 5/ 23في    12712 ية ستنصرامعة المالج رئيس ر شكر وتقدي 20

 الوزراء  تب رئيسكم تقدير شكر و 21
في   69/10262م.ر.و./ 

18 /8 /2016 

 شكر وتقدير  22
لوم ة وعنيبية البدية الترعميد كل

 الرياضة
 8/2016/ 28في  1633

 6/10/2016في  4596 كلية العلوم يدعم ر شكر وتقدي 23

 2016/ 10/ 18في    22963 ة ي تنصرة المسرئيس الجامع تقدير شكر و 24



 

 

 

 

 

 2016/ 11/ 9في    25275 ة ي المستنصر لجامعةيس ائر دير شكر وتق 25

 2016/ 12/ 13في    5875ص/ عميد كلية االداب  شكر وتقدير  26

 1/2017/ 31في  3518 ة رئيس الجامعة المستنصري  وتقدير ر شك 27

 7/2017/ 3في    17748 تنصرية امعة المسالج رئيس شكر وتقدير  28

 2017/ 7/ 23  يف  19546 نصرية المست  لجامعةرئيس ا ير وتقد شكر  29

 2017/ 10/ 16في    26486 رئيس الجامعة المستنصرية  دير قتشكر و 30

 3/2018/ 19في  8102 رية ستنصالم عةالجام يسرئ قدير شكر وت 31

32 
 ر وتقدير كش

كتور لمجلس النواب الد ولألا ئبناال

 دي همام حمو

 1/3/122 م.خ

 2018/ 3/ 27في  

33 
 2018/ 5/ 23في    13855 مستنصرية لجامعة الس ارئي ر وتقدير كش

34 
 2018/ 10/ 18في    26586 رئيس الجامعة المستنصرية  وتقدير  رشك

35 
 2/2019/ 21في  5274 المستنصرية جامعة رئيس ال وتقدير  رشك

36 
 2/2019/ 21في  5233 عة المستنصرية الجامرئيس  وتقدير  رشك

37 
 4/2019/ 10في  9948 رية مستنصال ةعالجامرئيس  شكر وتقدير 

38 
 2019/ 5/ 29في    15172 الجامعة المستنصرية  يسرئ ر يد قوت شكر

39 
 العلمي  والبحث وزير التعليم العالي قدير شكر وت

 2019/ 7/ 3في  6/14607/ 4ق/ 

 

40 
 2020/ 20/2في  5178 رئيس الجامعة المستنصرية  ير شكر وتقد 

41 
 3/2020/ 9في  6598 ية مستنصررئيس الجامعة ال ر قديوت شكر

42 
 2020/ 15/3في  7024 صرية المستنعة املجس ارئي تقدير شكر و



 

 

 

 

 

43 
 لميالعالي والبحث الع لتعليموزير ا شكر وتقدير  

وحسب  2020/ 5/ 6ي  ف  208/ 2 م و

في  1931المر الجامعي المرقم ا

21 /6 /2020 

44 
 9/2020/ 1في    11823 للشؤون االدارية لجامعة رئيس امساعد  تقدير شكر و

 2020/ 11/ 5في    16831 ية رئيس الجامعة المستنصر وتقدير  شكر 45

46 
 2020/ 12/ 21في    21019 ية رئيس الجامعة المستنصر شكر وتقدير 

47 
 2/2021/ 14ي ف  3197 يرية الزراعة في محافظة ذي قاردم ير وتقد شكر 

48 
 2021/ 24/2في  89ك/ 42 ة المستنصري م/ الجامعةعلوعميد كلية ال شكر وتقدير 

49 
 2021/ 3/ 1في   432/ 2م و  علميال  حثلبوزير التعليم العالي وا شكر وتقدير 

50 
 3/2021/ 11في  5395 رئيس الجامعة المستنصرية  شكر وتقدير 

51 
 2021/ 6/ 30في    13232 رئيس الجامعة المستنصرية  وتقدير شكر 

52 
 7/2021/ 5في    13389 نصرية معة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

53 
 2021/ 7/ 27في    14457 نصرية معة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

54 
 8/2021/ 4في    15139 نصرية معة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

55 
 8/2021/ 16في  1354/  9م و  ي والبحث العلميليم العالوزير التع شكر وتقدير 

56 
 2021/ 8/ 29  في 16952 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

57 
 2021/ 9/ 14في    18209 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

58 
 2021/ 10/ 24في    21208 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

59 
 2021/ 11/ 23في    24175 رية صنت سممعة الرئيس الجا وتقدير شكر 



 

 

 

 

 

60 
 1/2022/ 18في  1424 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

61 
 1/2022/ 30في  2307 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

62 
 3/2022/ 3في    129م.ر.ج/  رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

63 
 2022/ 3/ 10في    186م.ر.ج/  رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

64 
 2022/ 3/ 13في     8633 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

65 
 2022/ 5/ 22في    10879 رية صنمعة المست رئيس الجا وتقدير شكر 

 

 

 

 ائزجوالو  يريةع والشهادات التقداراالخت آ : براءات خامس 

 

 ا اريخهتوها رقم المانحة هة الج الجائزة ع نو ت 

1 
 تراع ة اخبراء

  زيط / الجهاز المركالتخطيرة ازو

 2015/ 5/ 25ي  ف  4215 ة نوعي سيطرة الللتقييس وال

 2015/ 5/ 27 بمسي ال ية فينقتلية الك ديعم يرية شهادة تقد 2

 اع اختربراءة  3
زي  كراز الم وزارة التخطيط / الجه

 طرة النوعية سييس والللتقي
 5/2017/ 25في  4947

4 
 اعداالبوسام 

 ستنصرية معة المجاال

براءات االختراع والنماذج   رضمع

ز رك من م ي وبدعمنالصناعية الثا

 واالبحاث  اتساللدرالهوية 

26-27 /2/2020 

5 
 ديرية تقة شهاد

الجامعة  / ة األساسي ية الترب يد كلية مع

 المستنصرية 
10 /12/2020 

6 
 ة ديرية تقشهاد

الجامعة  / لهندسةاعميد كلية 

 المستنصرية 
16 /6 /2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . او المقاالت البحوث المنشورة : آسادس 

 لة البحث او المقام اس ت 

وز مرللة بمرك الة ءاداءة اكف ميوق( ت2014زمام عامر )  اللطيف و خالد دالرزاق عب بدع جاسم، 1

 2014، 31-26(:  1)45  عية العراقيةالزرا ومعلالمجلة . عةلزراد واتسميوال

2 

Jasim, A. A. ; A. A. Ati and K . Z. Amer (2014) Effect of Furrow Cross 

Section on Water Use Efficiency of Corn and Yield. Online International 

Interdisciplinary Research Journal, {Bi-Monthly}, ISSN2249-9598, Volume-

IV, Issue-IV, July-Aug 2014 

والتسميد  وز تخدم في فتح المرصنعة محليآ تسة ممركبة جديد وان الة فدين بعنوع الرارب  جلةم)مقالة في  3

 2014:  12العدد  (ةبالملوح رةأث متب الرتلافي والزراعة 

4 

Jasim, A. A. ; A. A. Ati  ; H. A. Jabbar and K. Z. Amer (2015)The Effect of 

Furrow Opener (Ridge), operation speed and samples depth on soil physical 

properties and maize yield. Elixir Agriculture 79 (2015) 30319-30322. 

 

5 
خدم في نعة محليآ تستصة ممركبلة ار ااختب (2015) رزاق عبد اللطيف جاسمد الام و عبمز عامر، خالد

تقنية في لكلية الالثاني لالعلمي مر مؤت البالملوحة.  رةأث المتي الترب ف لزراعةميد واالتسالمروز و حتف

 اق .رلعا بل ،ابيب ، ليم التقني / المسلتعهيئة ا 2015/ 5/ 28-27ب للفترة سيلما

6 
( 2015دري البدري )ب سامر  و    امرع  امد زمخال  وة و نفا  جدما  شذى  يف وللطد اب، عبد الرزاق عمساج

مجممركب   لةا  لاستعما تحعة  ة  سرمحليآ  للوحعت  المتين  الصفراء زرا  في  نيةيكدة  الذرة  محصول  عة 

 (.Zea Mays L)                          .   (1( العدد )15) دتربة المجلة لعلوم المجلة العراقي. الي  الزيت

7 

Jasim, A. A. ;Sh.M. Nafawa ; S.B. Albadri and K. Z. Amer (2016) The Effect 

of Different Furrow Depths and Speeds of  Machinary Units Using A 

Locally Assembled Combine Implement on Planting Maize. Elixir Mech. 

Engg. 97 (2016) 42368-42371 

8 

Jasim, A. A. ;Sh.M. Nafawa and K. Z. Amer (2017) Testing a Locally 

Assembled Combine Implement Used for Open Furrow, Planting and 

Fertilizing under Different Machinery Unit Speeds. Elixir Mech. Engg. 105 

46160 (2017) 46160-46162 

االداء للوحدة  فة لنوعين من المحاريث في بعض مؤشرات( تأثير سرع مختل2017) خالد زمام، عامر 9

 .( 4) ( العدد48ة العراقية المجلد )عيالميكنية مجلة العلوم الزرا



 

 

 

 

 

10 
مركبة في بعض  سرعة االلة التأثير   (2017)  زمام عامر خالدو  لطيفعبد الرزاق عبد ال، اسمج

اشر  لعالمؤتمر العلمي ا. الصفراء صفات نمو الذرة الميكنية وبعضة للوحدة ي نفاء الاالد مؤشرات

 .7العدد  22مجلد  .2017/ 12/ 7-6  للبحوث الزراعة للفترة من

11 
Al-Mossawei, M. T. M.; A. A. Jasim and K. Z. Amer (2018) Reducing the 

Microbialled Of Chicken Meat by Improving Grill Machine Design. Kufa 

Journal For Agricultural Sciences 6108 62 – 44: 01 (4) 

تاج  لوحدة الميكنية وان ات االداء لظم الحراثة في بعض مؤشرتأثير بعض ن (9201د زمام )عامر، خال 12

.( 1دد )( الع11ة المجلد )الى للعلوم الزراعيمجلة دي الزيتي فراءصول الذره الصمح  

13 
Amer, K. Z. and K. H. Swain (2019) The effect of tillage and pulverization 

equipment on beans growth and  some technical indication for machinery 

unit. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 388 012049. 
 

14 

Amer, K. Z., H. A. Jebur and K. H. Swain (2020) Study evaluation and 

analysis of the properties of some performance standards for agricultural 

tractor and Sorghum bicolor (L.) Moench yield. Int. J. Agricult. Stat. Sci. 

Vol. 16, Supplement 1, pp. 1811-1814, 2020 

15 
Amer, K. Z., K. H. Swain and H. A. Jebur (2021) The impact of plowing 

depth and soil moisture on some technical indicators at using Disk plow 

. Int. J. Agricult. Stat. Sci. Vol. 17, No. 1, pp. 177-180, 2021 

16 
Amer, K. Z., H. A. Jebur and K. AL-Halfi (2022) Evaluating some 

performance indicators of the mechanized unit and Maize production. 

Indian Journal of Ecology. 48(15). 

 المجالت التي قمت بمراجعة أبحاثها.: آسابع 

 

 السنة  عدد البحوث  المجلة م اس ت 

1 Net Journal of Agricultural Science 1 2020 

2 Current Journal of Applied Science and Technology 1 2020 

3 

Academia Scholarly Journals, International Journal of 

Agricultural Research, Sustainability, and Food 

Sufficiency 

3 2020 

http://ditdo.in/cjast


 

 

 

 

 

 

 . المؤتمرات التي تمت مراجعة أبحاثها: ثامنا   

4 

Academia Scholarly Journals, International Journal of 

Agricultural Research, Sustainability, and Food 

Sufficiency 

3 2021 

5 

Academia Scholarly Journals , INTERNATIONAL 

JOURNAL OF HEALTH, SAFETY AND 

ENVIRONMENT (IJHSE) 

5 2021 

6 
International Journal of Environment and Climate 

Change 
1 2021 

7 International Journal of Plant & Soil Science 2 2022 

8 Net Journal of Agricultural Science 1 2022 

عدد  تمر المؤان عنو ت 

 البحوث 

 السنة 

1 
The 6th International Conference on Agricultural and Biological 

Sciences 
1 2020 

2 
The Second International Agricultural Conference, Dhi Qar 

University / College of Agriculture and the Marshlands 
2 2021 

3 

1st International Conference of Advanced Research in Pure and 

Applied Sciences (ICARPAS)2021/ Faculty of Science -      Al 

Muthanna University 

1 2021 



 

 

 

 

 

 

 المقررات التي قمت بتدريسها. ا : سعات 

 

 ي دراسلاللعام  المادة القســـم  ت 

  راعية / كلية الزراعة /االالت الزو نكائالم 1

 د داجامعة بغ

حبات الزراعية  + الساالمكائن واالالت 

  زراعة + معداتالالبذار و+ معدات 

 وحصاد  جني

2014   /2015 

 الربيعي الكورس 

كلية الزراعة /   /  ةيالزراع المكائن واالالت 2

 بغداد  جامعة

 المكائن واالالت

 

2015   /2016 

 خريفي لا كورسلا

زراعة /  الت الزراعية / كلية المكائن واالال 3

 عة بغداد امج
 زل ي والبمعدات الر

2015   /2016 

 الربيعي الكورس 

زراعة /  لزراعية / كلية الات الالمكائن واال 4

 جامعة بغداد 
 كافحة مكائن ومعدات م

2016 /2017 

 الكورس الخريفي 

/   اعةرزالمكائن واالالت الزراعية / كلية ال 5

 اد بغدجامعة 
 ي والبزل معدات الر

2016 /2017 

 ي كورس الربيعال

لزراعة /  راعية / كلية ات الزالمكائن واالال 6

 اد امعة بغدج
 تالالالمكائن وا

2017 /2018 

 س الخريفي الكور

  /راعة زال ةلي/ ك  المكائن واالالت الزراعية 7

 جامعة بغداد 
 المكائن واالالت

2017 /2018 

 ي عربيالكورس ال

عية / كلية الزراعة /  الت الزرااالوائن مكال 8

 امعة بغداد ج
 عدات دسة المكائن والمنه

2018 /2019 

 س الخريفي الكور

  /ية / كلية الزراعة راعزئن واالالت الالمكا 9

 جامعة بغداد 
 الرسم الهندسي

2018 /2019 

 يعي برال سورالك

  /االالت الزراعية / كلية الزراعة ئن والمكا 10

 داد غبجامعة 
 ية راعات زحبسا

2019 /2020 

 س الخريفي الكور

/ كلية علوم   الت الزراعيةالمكائن واال 11

 دادة بغجامعالهندسة الزراعية / 

+  مكافحة ادغالتكنولوجيا معدات  

 ت الزراعيةالالندسة المكائن واه

2019 /2020 

 عي يبرالس الكور

4 

the Al-Kadhum 2nd International  Conference on Modern 

Applications of  Information and Communication  Technology 

(MAICT_2021) will be held in  Baghdad, Iraq on 8 - 9 December, 

2021 

1 2021 



 

 

 

 

 

/ كلية علوم   المكائن واالالت الزراعية 12

 بغدادجامعة  اعية / الهندسة الزر

مكننة  +   هندسة مكائن واالالت زراعية

هندسة المكائن +  الحقلية محاصيل

 واالالت 

2020 /2021 

 س الخريفي الكور

/ كلية علوم   المكائن واالالت الزراعية 13

 بغدادجامعة  اعية / الهندسة الزر
 انيك معدات جني وحصادميك

2020 /2021 

 لربيعي س االكور

 الهندسة الميكانيكية /  مسق  كلية الهندسة / 14

 المستنصرية  الجامعة 
Leveling Machines 1 

2022 /2021 

 الكورس الخريفي 

 كلية الهندسة / قسم الهندسة الميكانيكية /  15

 الجامعة المستنصرية  
Leveling Machines 2 

2022 /2021 

 ربيعي س الالكور

 

  يها ف تالتي شارك لدوراتاو والمعارضوالورش العلمية  دوات والن : المؤتمرات عاشرا   

 . اضرحكم

 نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة  ان العنو ت 

1 
ني  لثاا يمر العلالمؤتم 

للتخصصات الهندسية 

 ة يوالزراع

2015 

  –تقنية ت االوسط الجامعة الفرا

من فترة لل المسيب كلية التقنيةال

27  – 28  /5/ 2015 

 ث كة ببحمشار

2 
المؤتمر العلمي  

ث  والعاشر للبح

 اعية الزر

2017 

 ة ع راوزارة الز

نعقاد في جامعة بغداد اال مكان

 2017/ 12/  7و  6يومي ل

 حث مشاركة بب

3 

ي لذا عةالزرامعرض 

أقيم برعاية رئيس 

شعار   ء وتحتالوزرا

 لنجعل من العراق)

 ( احة خضراءو

2018 
ترة من دولي للفاد المعرض بغد

14  – 21  /3/2018 
 2كة ببراءة اختراع عدد شارالم

لمعرض األول  ا 4

 اع رتخلبراءات اال
2018 

/ كلية الزراعة للفترة  جامعة بغداد

 2018/   4/   19  – 18من 
 اع رة ببراءة اختمشاركلا



 

 

 

 

 

5 

العلمي ر مالمؤت

ول في  دولي االلا

الجيوفيزياء 

 تحسس النائيالو

2018 
 للفترةلعلوم كرخ لجامعة ال

 2018اني  تشرين الث 15 –  14
 مشاركة ببراءة اختراع ال

رشة عمل منصة  و 6

 قية بيطلتالبحوث ا
2020 

رئاسة الجامعة المستنصرية / 

  المستمر فيمركز التعليم 

8 /4 /2020 

 اضرةمحالقاء 

7 
تسويق ورشة عمل 

يقية  ث التطبالبحو

 فيذتنوادخالها حيز ال

2020 

كلية العلوم  /  يةصرمعة المستنالجا

ليم  التعمركز مع عاون وبالت

المستمر في رئاسة الجامعة 

 2020/ 14/4في ة ستنصري لما

 اضرةء محالقا

8 
  إجراءاتورشة عمل 

عمل شعبة الشؤون 

 يةالعلم

2020 

صرية / كلية العلوم  تنالمس ةعمالجا

ليم  كز التعمرمع عاون وبالت

ئاسة الجامعة المستمر في ر

 2020/ 21/4في ة مستنصري ال

 القاء محاضرة

9 
ت  االال ورشة عمل

ي  مركبة ودورها فلا

 الزراعي  اإلنتاجزيادة 

2020 

ة المستنصرية/ امعرئاسة الج

في   مركز التعليم المستمر

31 /10/2020 

 قاء محاضرةال

10 
تصنيع األغذية   معدات

ودورها في المحافظة  

 النسانى صحة اعل

2020 

رئاسة الجامعة المستنصرية/ 

في   لمستمرليم امركز التع

28 /11/2020 

 ضرةالقاء محا

11 

اجات العلمية الية  النت

تسويقها للوزارات 

يق  كافة عن طر

 المنصات البحثية 

2020 

صرية / كلية معة المستنالجا

ون مع  التعابو األساسيةبية التر

في  شعبة التعليم المستمر  

10 /12/2020 

 قاء محاضرةال

االدارة الذكية  12

 للعمليات الزراعية
2022 

الي والبحث وزارة التعليم الع

/   معةالعلمي / كلية السالم الجا

شعبة ضمان الجودة في  

5 /4 /2022 

 ء محاضرةالقا



 

 

 

 

 

الزراعية  واقع المكننة  13

 بين الماضي والحاضر
2022 

الي والبحث وزارة التعليم الع

/   معةالعلمي / كلية السالم الجا

شعبة ضمان الجودة في  

21 /4 /2022 

 ء محاضرةالقا

 

 

 

 

ي  والدورات الت لعمل والندوات ش اورالمحاضرات و المؤتمرات و  :الحادي عشر 

 ر وها كحضيف ركتشا

 ن انعقادها مكا السنة  ان العنو ت 

يس لحماية الملكية  اتفاقية بار ان بعنو ندوة 1

 الصناعية
2015 

طرة والسي سزي للتقييلمركالجهاز ا

 2015/ 8/9نوعية بتاريخ ال

ث النخيل حاألبة ية الثالثة العلمدولنا 2

 والتمور 
2016 

ريخ  لزراعة بتااكلية /  ادبغد امعةج

10 /1 /2016 

ة  تيجي ) الخطط االسترارة بعنوان ود 3

 ها (ادعدوطريقة ا
2016 

سم ية / قرالمستنص  اسة الجامعةرئ

 من  التعليم المستمر للفترة

6-10/3 /2016 

طلب براءة  دوة بعنوان " صياغة ن 4

 م القانونيةحكالشروط واال ع وفق اتراخالا
2016 

عة جامال / علومالة عمادة كلي

 2016/ 11/ 9 خالمستنصرية بتاري

5 
جدات  لمستورشة عمل " تفعيل نشر ا

نتاج  االدامة زيادة الستضرورة  الزراعية

 اعي الزر

2017 

راعة / قسم كلية الز  جامعة بغداد /

نيات بتاريخ  عي ونقل التقرالزشاد اراال

14 /3 /2017 

6 
 2017 "  ةهندسيمشاريع الة الداراشة عمل " ور

ة المستنصرية / قسم امعلجاسة ارئ

 بتاريخ من  رستمالم التعليم

22 /5 /2017 

التمور   "واقع صناعةية بعنوان معل ندوة 7

 ها "راق وسبل النهوض ب في الع
2017 

قسم  / عة كلية الزرا معة بغداد /جا

 2017/ 12/ 12علوم االغذية بتاريخ  



 

 

 

 

 

8 
 2018 العلمية ات يرق عن التشة عمل ور

مركز   / ية نصرالجامعة المسترئاسة 

 خ اريتعليم المستمر بالت

25 /1 /2018 

 Microsoft office 2018دورة في  9
 ةترق للفكلنا العرا منظمة

 2018/   1/3الى  1/2من 

  ةي لعلمية والعملورشة عمل  عن االسس ا 10

 ية براد المختالجهزة والموستخدام افي ا
2018 

لية الزراعة / قسم ك /بغداد  ةجامع

 2018/ 2/ 20يخ اراصيل الحقلية بتمحال

لمالية ودورها ا ةباالرقشة عمل عن ور 11

 العالوة والترفيعءات في اجرا
2018 

نصرية / مركز  ة المستالجامع رئاسة

 ليم المستمر بتاريخ تعال

28 /2 /2018 

بيئية تصنيفية    سةن دراعمل ع ةورش 12

 كربالء  محافظة اتلنبات
2018 

مركز   / امعة المستنصرية سة الجارئ

 ر بتاريخ ستملمالتعليم ا

13 /3 /2018 

ئية  شيد الطاقة الكهربارتفي ضرة محا 13

 امن استهالكه والحد
2018 

صرية / مركز  المستنالجامعة رئاسة 

 بتاريخ  مرستالتعليم الم

5 /4 /2018 

 ن ابعنو ةمحاضر 14

 (ةمحاكالواكتروني  لم االالتعلي)
2018 

المستنصرية / مركز  امعة الج رئاسة

 8/4/2018 يخالتعليم المستمر بتار 

ملية  ع لر اتطوي)عنوان ب رةمحاض 15

 ( التعليمية
2018 

  زصرية / مرك عة المستنامرئاسة الج

 2018/ 4/ 15مر بتاريخ التعليم المست

 ن ورشة العمل بعنوا 16

 ( لالعم تية والمقابلة في الذا ةريكتابة الس)
2018 

ية االداب ة / كلي صرالمستن ةعلجاما

 2018/ 19/4بتاريخ 

 ن نوابعضرة محا 17

 ( ني)االستالل االلكترو 
2018 

مركز   / صرية الجامعة المستن ةئاسر

 2018/ 4/ 25بتاريخ  لتعليم المستمرا

18 
 ة بعنوان ندو

ت  عن حاال رشاد النفسي في الكشفالا)

 (سيارتاخر الدال

2018 
  مركز تنصرية /مساسة الجامعة الرئ

 2018/ 4/ 29بتاريخ لمستمر ا معليتلا

 مالتربية والتعلي)ني ثاالسنوي الر تم المؤ 19

 ( ةام دتمس  نميةل تمن اج
2018 

/  24يان للدراسات والتخطيط لباركز م

 2018ني  ثاتشرين ال

20 
 E-College 2018 ورشة عمل

 معهدوسطى /  الة التقنية الجامع

نية  مدال اتني/ قسم التق يالوجولتكنا

 17/12/2018 ختاريب

التدريسي مع  عامل كيف يتة عمل شرو 21

 به خاص ال يلالبروفا
2019 

ة / مركز  ي رتنص المسرئاسة الجامعة 

 2019/ 1/ 21 خلمستمر بتارييم التعلا



 

 

 

 

 

االجتماعي   واصلكلوجية التساي محاضرة 22

 والطالب  ستاذاألن والعلمي بي القيخواأل
2019 

رية / مركز  ص ناسة الجامعة المسترئ

 2019/ 2/ 19 بتاريخمر تلمسم التعليا

منصة  ين ب تعاونرشة توسيع افاق الو 23

 ة ري نص اريد والجامعة المست
2019 

مرات  صرية / قاعة المؤت مستنالجامعة ال

ريخ لتربية بتالية اك ى فيالكبر

25 /2 /2019 

24 
 2019 الناجحة اإلدارةة دون

/ مركز   صرية لمستنا رئاسة الجامعة

 2019/ 2/ 27 اريخالمستمر بت يمللتعا

علمي  صعوبات للنشر الالضرة تذليل محا 25

 ت الرصينة حو المجالت نهاوالتوج
2019 

  مركز /رية عة المستنص ماالجسة ارئ

 4/3/2019 يخلتعليم المستمر بتار ا

26 
ة  بعنوان تطبيق الجود بيةرة تدريدو

تكار بنظام اال أداء الشاملة في تحسين

 اعي الزر

2019 

ة  سهندال مة علوغداد / كليب ةجامع

ت تقانااالرشاد ونقل ة / قسم الزراعي

 ة اعيزرالهندسة ال

 2019/ 3/  7-6ريخ بتا

الحديثة في  ت جيهاعنوان التوب عمل رشةو 27

 تفادة منها بل االسي وساالرشاد الزراع
2019 

ة  علوم الهندسة جامعة بغداد / كلي

تقانات ل د ونق اشرية / قسم االراعلزا

 زراعية الالهندسة 

 2019/ 26/3 خيربتا

اللكترونية  ان المحاضرة ابعنوورشة   28

 وتطبيقاتها
2019 

كز  مر /عة المستنصرية اسة الجامرئ

 2019/ 4/ 16بتاريخ تمر تعليم المسلا

رسة ت المفتالمجال ثيرأعنوان تورشة ب 29

 نشر للبحوث العلميةعلى ال
2019 

مركز   /رية ص نالجامعة المسترئاسة 

 2019/ 5/ 22مر بتاريخ ستالتعليم الم

من منظمة الصحة العالمية ركة  ادة مشاشه 30

 فيروس كورونا ار تشللحد من ان
2020 

 مية بتاريخلاالعصحة منظمة ال

25 /3 /2020 

31 
 CRISPR Technology 2020ورشة عمل  

كلية العلوم في   /ان جامعة ميس

1 /4 /2020 

خاطر في  والم تااالزمة ل إدارورشة عم 32

 ة در الجومعايي  تعليمية حسبالالمؤسسات 
2020 

العلمية معة واسط / قسم الشؤون جا

ي  ف  1634امعي المرقم الجر حسب االم

2 /4 /2020 

33 
اء االختبارات انش شة تدريبيةرو

ة  فوف االلكترونياستخدام الصااللكترونية ب

 جوجل من 

2020 
م المستمر في  جامعة بغداد / مركز التعلي

4 /4 /2020 

34 
م  التعلية الخزن في ارادمل ع  ورشة

 Googleمنصة  تخدام تروني باسكاالل

Drive 

2020 
معهد   /لوسطىة اقنيلتالجامعة ا

 2020/ 4/ 5 يف  تكنولوجيا



 

 

 

 

 

ي  فن المخاطبات الرسمية ف دريبيةتشة  ور 35

 اإلدارية  مكاتباتال
2020 

جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر في  

5 /4 /2020 

36 
 Bank Questionاعداد  ة عملشرو

التعليم  اليب ن أسحسيلت ةعالراجوالتغذية 

 Google Formااللكتروني بأستخدام 

2020 
 هدمع  /معة التقنية الوسطىالجا

 2020/ 4/ 6 لوجيا فيونتك

37 
 2020 كترونية االل تباراتداد االخأع ملع  ورشة

امعة بغداد / مركز ابن سينا للتعليم  ج

 2020/ 6/4تروني في االلك

38 
 عمل  ةورش

Moodle LMS in University of 

Kufa (Course Management) 

2020 
سم  ة / قراع لزجامعة الكوفة / كلية ا

 4/2020/ 7في   األغذيةعلوم 

39 
بة االفتراضية العلمية  المكتل عمورشة 

 Googleوالبحث العلمي    IVSLراقية  الع

Scholar 

2020 
في    رلتعليم المستمجامعة بغداد / مركز ا

7 /4 /2020 

40 
قررات وهات معمل اعداد فيدي ة ورش

صة ال من لكتروني على لتعليم االا

Youtube 

2020 
معهد   /لتقنية الوسطىة امعالجا

 2020/ 4/ 8في جيا تكنولو

  Classroomعمل منصة  ورشة  41

 لمتعددةواتها ال مع ادوالتعام  ميةالتعلي
2020 

في   صاديةمنظمة االعيان للتنمية االقت 

8 /4 /2020 

  Camtasia Studio مجاستخدام برنا 42

 ني االلكترو التعليمفي 
2020 

م  قسجامعة الكوفة / كلية الزراعة / 

 4/2020/ 9في   األغذيةوم لع

ية بأستخدام فيديوت اللمحاضراا  داداع 43

Microsoft PowerPoin 
2020 

نصرية / كلية العلوم في الجامعة المست

9 /4 /2020 

 مرة استخدامحاض 44

Google Classroom 
2020 

ستمر  ليم المز التعريت / مرك عة تكامج

 2020/ 4/ 10في  

45 
لتواصل  وا اتورشة علمية تصميم االختبار

 ي مع الطلبة في برنامج

Classroom and meet 

2020 
رشد ابن  يةجامعة بغداد / كلية الترب

 2020/ 4/ 11في   يةاإلنسانللعلوم 

 يرنيت الفضائبكات االنترشة عمل شو 46

VSAT 
2020 

د معه  /ية الوسطىقنلتامعة الجا

 11/4/2020ي لوجيا ف تكنو

في تخزين    Google Driveاستخدام  47

 ة الملفاتارك مشو
2020 

 يلوم فالع كلية  / ريةستنصالجامعة الم

11 /4 /2020 

48 
 2020 ي تبار االلكترون غش في االخلكيفية منع ا

بن جامعة بغداد / كلية اللغات / مركز 

ر في  تمالتعليم المسن مع والتعسينا با

11 /4 /2020 



 

 

 

 

 

 اراتاء اختبانش 49

Google Classroom 
2020 

عهد م   /طىية الوسامعة التقنلجا

 12/4/2020تكنولوجيا في 

لكتروني بالجامعة  م االتعلية الب رتج 50

 المستنصرية 
2020 

كلية العلوم في  ة المستنصرية /الجامع

12 /4 /2020 

51 
 2020 القرار اتخاذو  كالتت حل المشيااستراتيج

ستمر  ليم المز التعجامعة ديالى / مرك

 2020/ 4/ 12في  

ركة  امشو تخزيني تطبيقات ورشة عمل ف  52

 اتهامن خدم اإلفادةالملفات 
2020 

العامة للمكتبة   األمانة /غداد ة بعجام

في    تمرة التعليم المسب شعركزية / الم

14 /4 /2020 

53 
 2020 عليافبالتعليم الت لتطبيقات المستخدمةا

هد مع  /ية الوسطىلتقنا امعةلجا

 15/4/2020في ولوجيا تكن

 2020/ 4/ 15في  ة الكوفة امعج 2020 ( التعليم االلكتروني)دورة  54

نتاجات العلمية عن ق التسوي  لعم ورشة 55

 لكترونية طريق المنصة اال
2020 

/كلية الصيدلة في   تكريتجامعة 

15 /4 /2020 

 2020/ 16/4يوم  ة الفلوج عةجام 2020 نا روكو سو فيرعن  تأثير ورشة عمل 55

صنيفات العالمية للجامعات ة عمل التورش 56

 ر ويومقترحات التط
2020 

ي  فية  برالتلية المستنصرية / كالجامعة 

16 /4 /2020 

ت ديم للترقياالتق إجراءاتورشة عمل  57

 العلمية
2020 

في  المستنصرية / كلية التربية  الجامعة 

16 /4 /2020 

نصات االتصال م  مقارنة بين  ة عملشرو 58

 ني اللكتروواصل اوالت
2020 

لجامعة المستنصرية / كلية العلوم في ا

16 /4 /2020 

59 
في   ميةيدكات االورشة عمل دور المؤسسا

  ةمنص تطبيق البرنامج الحكومي ) إنجاح

 ( طبيقية البحوث الت

2020 

لجامعة المستنصرية / كلية العلوم  ا

تمر في  المس مي/ شعبة التعل السياحية

16 /4 /2020 

 Google تخدامسرة في ادو 60

Classroom  بطريقة احترافية 
2020 

لوم الهندسة  ة عليجامعة بغداد / ك

 2020/ 4/ 17-16زراعية ال

 ن جامعة ة مشاركة مشهاد 61

Harvard Medical School 
2020 

Harvard Medical School 

 4/2020/ 18يوم 

 Googleة ورشة عمل منص 62

Classroom اللكتروني ا ي التعليمف 
2020 

عهد الفنون لوسطى / م تقنية امعة الالجا

 2020/ 4/ 19التطبيقية في  

63 
في   تقنيات منع الغشعمل شة ور

ي وتسجيل الحضور ترون لكالن امتحاالا

 الكترونيا 

2020 
القائم في كلية التربية  االنبار /ة جامع

22 /4 /2020 

 ورشة عمل  64

Li-Fi Technology light fidelity 
2020 

عهد طى / م الجامعة التقنية الوس

 2020/ 4/ 22بغداد في   / كنولوجياالت



 

 

 

 

 

65 
الغذاء لزيادة ة واضورشة عمل الري

لذاتي لمواجهة  ام اهتلاالعي والنشاط المنا

 19  –يروس كوفيد ف

2020 
البدنية ربية سية / كلية التجامعة القاد

 5/2020/ 2وعلوم الرياضة في  

المستقبلي  ين االلكتروعليم تلاورشة عمل  66

 ضطرار وضع االا عن بعيد
 2020/ 2/5امعة في النور الج كلية 2020

لقاح   وإنتاجفاق المحتملة االل ورشة عم 67

 19 –وفيد  ك روسيفد ض
2020 

تعليم الالجامعة المستنصرية / مركز 

 2020/ 5/ 13ستمر في  الم

68 
 ,E-Learning in the USشة عمل  ور

my experience as a professor 

and a student 

2020 
تعليم ال ية / مركزلمستنصرامعة االج

 2020/ 5/ 20المستمر في  

69 
 2020 ( HPLC  )تقنيةكترونية ال رةمحاض

كلية العلوم التطبيقية  راء / ماة سجامع

 2020/ 5/ 22في  

70 
 ة ريبية الكتروني ة تد دور

How to write a valuable 

Research paper 

2020 

سم ضمان علوم / قخ للركلجامعة ا

 فترة من لل ديمياألكا واألداءالجودة 

1-3 /6 /2020 

لها وما ما ة ي الطفرات الوراثرشة عمل و 71

 عليها
 6/2020/ 9  ميو ديميأكابدن  2020

ي معالجة  دات السياسية فدور القياندوة  72

 زمات اال
2020 

ية / كلية العلوم  امعة المستنصرالج

 2020/ 6/ 12ي  ف السياسية

تفسيرات الفسيولوجية العمل  ورشة 73

 عد التنشيطالتقوية بلنظرية عصبية وال
 2020/ 13/6في  أكاديمي بدن 2020

74 

 ورشة 

Obesity- a recognized disease 

by WHO- current treatment 

options 

2020 
العلوم /   نصرية / كلية ستالجامعة الم

 6/2020/ 15في  التعليم المستمر

75 
ة كورونا على ات ازمتداعي ةحلقة نقاشي

الوكاالت ق ودور العرا النازحين في

 االممية في مساعدتهم على التكيف 

2020 

مستنصرية للدراسات العربية  ال كزمر

 شعبة الشؤون العلمية  - ةوليوالد

15 /6 /2020 

أسلوب  البدني في ضوء االداء عمل ورشة  76

 المفاهيم والتطبيقات( ظم )الن
2020 

لتربية  كلية اية / رصلجامعة المستنا

م التعلي -ياضة البدنية وعلوم الر

 2020/ 6/ 15في    المستمر

وأثره   spring الية ومفهومورشة عمل  77

 في حل المشاكل 
2020 

  /المستنصرية / كلية العلوم  ةعجامال

 6/2020/ 15مر في التعليم المست



 

 

 

 

 

اثر الصوت في الترجمة  عمل ة ورش 78

 مختارة   نصوص دبية معاأل
2020 

كلية العلوم  نصرية/المست جامعةلا

ي  ف  المستمرلتعليم ا -ية السياح

15 /6 /2020 

 Googleمستندات كوكل ورشة عمل   79

docs  وابرز استخداماته 
2020 

 مركز الحاسبةة المستنصرية / عملجاا

في    ب شعبة التدري -اإللكترونية 

15 /6 /2020 

جهة دور االدارة االلكترونية في موا 80

 راق ي العف فايروس كورونا
2020 

 -انون ية القكلالجامعة المستنصرية/

 6/2020/ 16في  لمستمرالتعليم ا

81 
تحال في الدراسات الن ا مفهومورشة عمل  

انواعه , وكيفية   , ابهاسب البحثية :

 جته.معال

2020 

كلية التربية  مستنصرية / الجامعة ال

التعليم  -لبدنية وعلوم الرياضة ا

 2020/ 6/ 16ي  المستمر ف

82 
عيار ورؤية جديدة لتطوير  معمل   ورشة

المواصفة  م العالي التعلي مؤسسات

 القياسية

2020 

لوم الحاسوب ة علي كجامعة البصرة /

 اتعلوموتكنولوجيا الم

م نظم المعلومات الحاسوبية  سق

15 /6 /2020 

وئية لخاليا الكهروضورة أنظمة اد 83

 التطبيقية 
2020 

  ةمية االقتصادييعتبر ضمن مشروع التن

 ستدامة في األردنقة الموالطا

15  – 18/6/2020 

لكسوف الجزيئي واالنقالب  ارشة عمل و 84

 رانزي ح 21الصيفي في  
2020 

  - ربيةتلة اكلي  /ية معة المستنصرالجا

 6/2020/ 20 في التعليم المستمر

طفال  وب الكشف عن االاسلرشة عمل و 85

 الموهوبين رؤية معاصرة 
2020 

  لتربيةلية اك المستنصرية / الجامعة

يم التعل - البدنية وعلوم الرياضة

 2020/ 6/ 20  في  تمرالمس

ة  ورشة عمل اختبارات التحصيلي 86

 شرات جودة صياغتها ومؤ
2020 

هورية مات التربوية جءالكفسة امؤس

 2020/ 20/6بتاريخ  العراق

ظيم رسائل عمل كتابة وتن ورشة 87

 هالماجستير واطاريح الدكتورا
2020 

الهندسة   ة علومكلي / دامعة بغداج

ت الن واالالمكائالزراعية / قسم 

 23/6/2020في ية الزراع

لية ي كف  مؤتمر الدولي األول 88

 العلوم/الجامعة المستنصرية 
2020 

 الجامعة المستنصرية للفترة من

 28-29 /9 /2020 



 

 

 

 

 

عمل كيفية ملئ استمارات الترقيات  ورشة  89

 2017لسنة   167وفق تعليمات 
2020 

  /ستنصرية / كلية العلوم ة المعمالجا

في   ليم المستمرتعمركز البالتعاون مع 

1 /12 /2020 

معاملة الترقية  يج  روورشة عمل خطوات ت  90

 ديدةات الجعليمالعلمية وفق الت
2020 

  /الجامعة المستنصرية / كلية العلوم 

في   مركز التعليم المستمرلتعاون مع با

3 /12 /2020 

الباحثين  لمنصة لر الدولي األوالمؤتم  91

 واألكاديميين 
2020 

ايفاد  – األكاديميينواحثين منصة الب

  مياديكاألوالمؤسسة الدولية للتطوير  

 نالمتحدة للفترة ممملكة في ال

 28-30 /12 /2020 

ورشة عمل أهمية الحاضنة التكنولوجية   92

 الحتضان األفكار اإلبداعية ورعايتها 
2021 

ن شؤوالقسم   نصرية /الجامعة المست

مركز التعليم مع لمية بالتعاون الع

 2/2021/ 2تمر في  المس

زراعية في  اقع المكننة الورشة عمل و 93

 اقالعر
2021 

سة  لهندجامعة بغداد / كلية علوم ا

الت الزراعية / قسم المكائن واال

اذار   2 –شباط  28الزراعية للفترة من  

2021 

ورشة عمل البحث العلمي والنشر في   94

 مية العالالمستوعبات 
2021 

  الجامعة المستنصرية / كلية التربية

البدنية وعلوم الرياضة/ مركز التعليم 

 3/2021/ 6المستمر  

95 
 2021 العلوم كليةورشة عمل الخطة العلمية ل

 الجامعة المستنصرية / كلية العلوم  

3 /4 /2021 

ظاهرة المخدرات ودور  ورشة عمل  96

 األستاذ الجامعي في الحد منها
2021 

كلية علوم الهندسة الزراعية / جامعة 

 2021/ 27/4داد بغ

المؤتمر العلمي الدولي االول للتاريخ  97

 والحياة البرية  عي الطبي
2021 

مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي / 

 2021/ 11/  25-24جامعة بغداد 



 

 

 

 

 

98 
 2022 المؤتمر الدولي الثالث  

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية  

23-24 /3/2022 

 


