
  

 

 

 والذاتية السيرة العلمية
 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 / العراق / كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل 2001 االرشاد الزراعي علوم  بكالوريوس

 / العراق والغابات / كلية الزراعة جامعة الموصل  2008 ارشاد زراعي  ماجستير

 حقل المعرفة واالهتمام

   / االرشاد الزراعي  .... . ذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضرالتخصص ال -1

 / التدريب االرشادي ....     التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

تقويم برامج ارشادية ... تخطيط برامج  ./.... تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 ارشادية 

 

 ات العلمية والحقليةالخبر

 2001منذ عام   .سنة 20منذ اقيين عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العر -1

 

 2018 منذ عام فرع نينوى   عضو نقابة االكاديميين -2

 

 التعيين

 .سنة13عضو هيئة تدريسية منذ  -1  

 .سنة 7منذ  حاصل على لقب مدرس -2  

 سنة. 2021/  10 / 27والى  2019/  10/   27 منذ سنة مقرر قسم  -3

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

 ( بحث منشور في مجلة زراعة الرافدين  3)   -1

 (بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الزراعية   1)  -2

 ( قبول بحث في مجلة كركوك   1)   -3

 لندوات والمؤتمراتا

 مؤتمرات محلية  3المشاركة في 

 ندوة محلية  20المشاركة في 

 جستير واطاريح الدكتوراةرسائل الما

 

 

 الشهادات التقديرية 

 ( شهادة تقديرية  40الحصول على العشرات من الشهادات التقديرية ..... تقريبا )  .1

 

 

 

 زهراء ميسر سلطان   .م  

،   41002كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل،  قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات ,

 ، العراق نينوى

 الجامعي اإللكتروني البريد

Zahraa.albasso@uomosul.edu.iq 
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 النشاطات األخرى

 وتوزيعها على الفقراء الغذائية   مشاركة في خدمة المجتمع  من خالل المشاركة في اعداد السالت -1

 المليون شجرة في كلية الزراعة والغابات  /المشاركة في حمالت التشجير  -2

  ورشة  26دورات تدريبية والمشاركة في العديد من ورش العمل بحدود  6مشاركة في ال -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

o 

M.Sc. zahraa meiser sultan 

Department of agricultural extension and technology transfer , College 

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

Ninawa, Iraq 

zahraa.albasso@uomosul.edu.iq  

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2001 Agricultural extension  

Sciences 
B. Sc.  

Mosul University / College  of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2008 Agricultural extension  

Sciences 
M.Sc. 

  

Areas of Interest 

1. The specialization in which the teacher works at the present time is 

agricultural extension  

2. The specialization that the teaching cares about and is followed by the 

training course 

3. Other disciplines close to the teaching specialty is evaluating extension 

programs and planning extension programs  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Member of the Iraqi agricultural engineers association for 20 year since 2001  

2. Member of the Syndicate of the Academyan Ninwey Branch of the 2018  

 

Appointment 

1.  Member of a training body since 13 years 

2. Hold the teachers nation has been 7 years old  

3. Section rapporteur from 27 / 10 /2019  to 27 /10 / 2021 

 

Publications 

Journals 

1-Research published in Al – Rafidain  A griculture journal 

2- Research published in Tikrit journal of Agricultural sciences 
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3-Accepting research in Kirkuk magazine 

 

Conference Proceedings  

1-Participation in 3 local conferences 

2-Participate in 20 local Seminar 

 

Supervisor for Students of M.Sc. and Ph.D. 
  

 

 

 

 

Certificates of Appreciation 

1 Obtaining 40 certificates of appreciation-  

Other Activities  

1-Participation in community Service  

2-Participation in the afforestation campaigns of one million trees  in the college of 

Agriculture and forestry  


