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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 2003 االرشاد الزراعيعلوم  بكالوريوس

 العراق/  والغابات / كلية الزراعة الموصلجامعة  2010 ارشاد زراعي ماجستير

 

 حقل المعرفة واالهتمام

/ تخصص االرشاد الزراعي ونقل . فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضرالتخصص الذي يعمل  -1

 التقنيات

 / تخصص المعارف االرشادية الزراعية التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

/التدريب االر شادي والتقويم االرشادي تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 واالتصال والعلوم النفسية والتربوية 

 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 16عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 .2019منذ  الهيئة الدولية لعلماء التنمية البشريةعضو  -2

 . 2018عضو نقابة االكاديميين فرع نينوى منذ العام  -3

 التعيين

 .سنة 11عضو هيئة تدريسية منذ -1

 .سنة 7منذ  حاصل على لقب مدرس -2

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

 سبعة بحوث منشورة بحثان في مجالت محلية وخمسة بحوث في مجالت عالمية

 لندوات والمؤتمراتا

 المشاركة في مؤتمرين احدهما محلي واالخر عالمي

 المشاركة في عشرة ندوات محلية 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 

 

 الشهادات التقديرية 

وعشرات الشهادات التقديرية عن المشاركة في دورات 1، والمشاركة في مؤتمر دولي  1مشاركة في مؤتمر محلي ال

 وندوات وورش عمل وغيرها

 النشاطات األخرى

 المشاركة في عشرات الندوات وورش العملدورة تدريبية ،  12المشاركة في 
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Curriculum vitae 
 

 

 M.Sc.  maher Ibrahim dawood 

Department of agricultural extension and technology transfer  , College of 

Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Ninawa, Iraq 

Mah_inf@uomosul.edu.iq   

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2003 Agricultural extension 

Sciences 
B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2010 Agricultural extension 

Sciences 
M.Sc. 

 

Areas of Interest 

1-The specialization in which the teaching or academic is working at the present 

time./ Agricultural extension and technology transfer specialization 

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

of agricultural extension knowledge 

3- Other disciplines close to the teaching or academic specialization / advisory 

training, instructional evaluation, communication, psychological and educational 

sciences 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1- Member of the Iraqi Agricultural Engineers Association for 16 years. 

2- Member of the International Association of Human Development Scholars since 

2019. 

3- Member of the Academics Syndicate, Nineveh Branch, since 2018. 

 

Appointment 

1- A faculty member for 11 years. 

2- Holds the title of teacher 7 years ago 

 

Publications 

Journals 

Seven published papers, two papers in local journals, and five research papers in 

international journals 

Conference Proceedings  

Participation in a local conference 1, participation in an international conference 1 

and tens of certificates of appreciation for participation in courses, seminars, 

workshops, etc. 
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Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
 

 

Certificates of Appreciation 

1. Participation in a local or international conference and granting a certificate of 

participation or appreciation / participation in a local conference 1, and 

participation in an international conference 1 

Other Activities 

Participation in 12 training courses, participation in dozens of seminars and 

workshops 

 


