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  Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 التحصيل الدراسي 

 الجامعة      سنة التخرج االختصاص الشهادة

 جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات 2004 االرشاد الزراعي                       بكالوريوس

    دبلوم

الزراعة / كلية  الموصلجامعة  2007 االرشاد الزراعي ماجستير

 العراق / والغابات

    دكتوراه

 

 المعرفة واالهتمامحقل 

 علوم زراعية ) االرشاد الزراعي(/التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 /علوم زراعية وتربوية والتقنيات الحديثة التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

 االجتماعي: علوم االحصاء تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 2019-2017رئيس قسم االرشاد الززراعي ونقل التقنيات للعام  -1

 2018-2017رئيس اللجنة العلمية للعام  -2

 عضو في فريق برنامج التحسين المعاشي لصغار الفالحين بالتعاون مع منظمة ايكاردا. -3

 ارشادية زراعية لكلية الزراعة والغابات ولبرنامج الشعير والماشية  مصمم نشرات وبوسترات -4

 

 التعيين

  2007 سنة عضو هيئة تدريسية منذ -1

 2013 ةسن منذ حاصل على لقب مدرس -2

3-  

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

)يتم ذكر تفاصيل البحث مثل ما يكتب المصدر في رسالة الماجستير مع  المجالت العلمية المحلية والدولية -1

 (الخاص بالبحث ان وجد DOIذكر ترميز 

 

 لندوات والمؤتمراتا

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

 

 الشهادات التقديرية 

 (18عدد كتب الشكر ) .1

 (3شهادات تقديرية ) .2



3.  

 

 النشاطات األخرى

لمؤسسات المجتمع المدني )مدارس ابتدائية او ثانوية ، جمعيات  او تربويةمشاركة في نشاطات علمية  -1

 فالحية ، نقابات عمالية ، ... (

)جامعات اهلية ، شركات اهلية ،  تدريبية داخل مؤسسات التعليم العالي وخارجهاالدورات تعليمية او ال -2

) ... 
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Teacher. Abbas Ali Ahmed 

Department of Agriculture Extension & technology transfer , College of 

Agriculture and Forestry, University of Mosul, Ninawa, Iraq 

a_info@uomosul.edu.iq  

Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

 Department of Agriculture 

Extension & technology transfer 

, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, 

Ninawa, Iraq 

2004  Agricultural Extension B. Sc.  

Department of Agriculture 

Extension & technology transfer 

, College of Agriculture and 

Forestry, University of Mosul, 

Ninawa, Iraq 

2007 Agricultural Extension M.Sc. 

    Ph.D.  

 

Areas of Interest 

1. The specialization in which the teaching or academic works at the present time / 

agricultural sciences (agricultural extension) 

2- The specialization that the teacher is interested in and pursues / agricultural and 

educational sciences and modern technologies 

3- Other specializations close to the teaching or academic specialization: social 

statistics sciences 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1- Head of the Agricultural Extension and Technology Transfer Department for the 

year 2017-2019 

2- Chairman of the Scientific Committee for the year 2017-2018 

3- A team member of the Livelihood Improvement Program for Small Farmers in 

cooperation with ICARDA. 

4- Designer of agricultural guide brochures and posters for the College of 

Agriculture and Forestry and for the Barley and Livestock Program 



 

Appointment 

1- A faculty member since 2007 

2- Holds the title of teacher since 2013 

Publications 

 

1- 

  

1- 

 

Certificates of Appreciation 

1-  Certificates of Merit (20) 

 Other Activities                                                                                           


