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 سنة التخرج التقدير الكليـة الجامعة الدرجة العلمية
 بكالوريوس

 
/ قسم الزراعة والغابات الموصل

االرشاد الزراعي ونقل 
  التقنيات

  2005 جيد

/ قسم الزراعة والغابات الموصل  ماجستير
االرشاد الزراعي ونقل 

 التقنيات

 2010 جيد جدا  

كلية الزراعة قسم التقنيات  ماليزيا دكتوراه 
 الزراعية/ قيادة عامة  

 2017 جيد جدا 

 املؤهالت العلمية

mailto:wisam.yako@yahoo.com


 

 

 
 

 
 
 اللغة العربية 

 اللغة اإلنكليزية 
 

 
 

 Word 

  power point   

  Excel 

 Internet 

 Spss 

 

 

 

 

 3rd Kuala Lumpur International Communication, Education, Language & Social Science Conference 

 

 International conference on computer sciences engineering and technologies   

 

 

 

 

 

 

 

 فترة العمل  مكان العمل
 1/9/2010 – 7/12/2005 معيد في قسم االرشاد ونقل التقنيات كلية الزراعة جامعة الموصل 

 12/2012/ 1   – 11/2010/ 1   تدريسي في قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات 
 6/2015/ 1 – 2014/ 9/ 1 مساعد باحث في جامعة كلنتان في ماليزيا 

مدرس احياء وعلوم في مدرسة الحكمة االهلية العراقية الشاملة في 
 ماليزيا 

1 /10 /2016 – 1 /6/2017 

 اخلربات العملية 

 املهارات 

 املشاركة يف املؤمترات

 اللغات

 البحوث املنشورة 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  اسم المجلة  اسم البحث 

 قضاء في المحليين الريفيين للقادة القيادي السلوك استكشاف

 نينوى محافظة/تلكيف
 الرافدين زراعة مجلة

التباين في السلوك القيادي للقادة الريفيين المحليين في قضاء تلكيف 

 محافظة نينوى 
ةمجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعي  

Identify the Knowledge Level of Rural Leaders 
towards Paddy Farming Technologies in Muda 
Agriculture Development Authority (MADA-MALAYSIA) 

 

Indian Journal of Science and 
Technology 

Maturity Level of Rural Leaders in Selected Paddy 
Farming Technologies in Muda Agricultural 
Development Authority (MADA)-Malaysia 

Asian Social Science; 

Skill Level of Rural Leaders towards some Agricultural 

Technologies in Muda Agriculture Development 

Authority (Mada-Malaysia)) 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences 

Leadership in Malaysian Paddy Farming Academic Journal of 

Interdisciplinary Studies 

Perceptions Level Of Rural Leaders Towards 
Implementation Of  Agricultural Technologies In 
Malaysia Paddy Farming 

 

Journal of Engineering of 

applied  science   

Perceptions Towards Attitude Of Rural Leaders Towards 
Some Agricultural Technologies In Malaysia Paddy 
Farming 

European Journal of 

Agriculture and Forestry 

Research 

The Relationship between Leadership Style and Maturity 

Level of Rural Leaders in Muda Agriculture Development 

Authority (Mada-Malaysia) 

International journal of 

enhanced research in science 

technologies and engineering  

Perception level of respondent toward flood and natural 

disaster in Kelantan Malaysia  
International journal of trend in 

research and development 



 

 

 
 
 
 
 
 

 (2012-2010الفترة من )في قسم االرشاد الزراعي 
 مادة نقل التقنيات الزراعية  -1

 مادة جماعات وقيادة  -2

 مادة قيادة ريفية  -3

 مادة ديناميكية الجماعة  -4

 التخطيط االرشادي  -5

 مناهج االرشاد  -6

 علم االجتماع الريفي  -7

 مادة الحاسبات   -8

 تنمية مجتمعات ريفية -9
  

 املواد اليت قمت بتدريسها 


