
 

 

 

 السيرة العلمية والذاتية

 

 لمى منذر ادريس البصو:   :  السم الثالثيا

 الموصل ، كلية الزراعة والغابات، جامعة الموصل، : االرشاد الزراعي ونقل التقنياتالقسم 

 نينوى، العراق،   41002

 luma_adress@uomosul.edu.iq:  الجامعي األلكتروني البريد

  Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

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

 / كلية الزراعة والغابات / العراق جامعة الموصل 2007 التعليم الزراعي ماجستير

 

 معرفة واالهتمامحقل ال

  . التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر -1

 / االتصال االرشادي التخصص الذي يهتم به التدريسي ويتابعه -2

  تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي او االكاديمي -3

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 / اليوجد اقيين منذ.عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العر -1

 / اليوجدلى ؟؟؟؟ سنة.اعضو المكتب االستشاري منذ ؟؟؟؟ سنة و -2

 / اليوجد خبير او مستشار مؤسسة تعليمية او صناعية -3

 / اليوجد عضو تحرير مجلة او رئيس تحرير مجلة علمية محلية او دولية. -4

 

 التعيين

 .13/10/2001 سنة : عضو هيئة تدريسية منذ  -1

 2013/  12/  12: سنة في ب مدرسحاصل على لق -2

 مقرر ؟؟؟؟ منذ سنة والى ؟؟؟؟ سنة : اليوجدرئيس قسم او  -3

  

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

 اسم المجلة   اسم البحث 

المهارات التدريسية لتدريس كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل من وجهة 

 نظر الطلبة 
https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/ 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

احتياجات العاملين باالرشاد الزراعي في محافظتي كركوك والسليمانية لبعض 

 المعارف والخبرات االرشادية 

http://webcache.googleusercontent.com 

 مجلة زراعة الرافدين

https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/
http://webcache.googleusercontent.com/


 

جاهات اعضاء التدريس في كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل نحو ات

 تقييم الطلبة الدائهم التدريس

https://scholar.google.com/scholar 

 

 تكريت للعلوم الزراعة  مجلة

مستوى تطبيق االساليب العلمية الحديثة في كيفية المحافظة على البيئة لدى 

 الزراع في قضاء الشيخان 

333716-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM 

 

 ية  للعلوم الزراع مجلة الفرات

مساهمة الموظفين الزراعيين في االعمال االرشادية في محافظة نينوى 

 وعالقتها ببعض العوامل

https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/adad 

 

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 

The Reality of the Use For Educational aids and it is 
Importance from the point of view for the lecturers in 
the Faculty of Agriculture and Forest /University of  
Mosul 

uscripts/Published/196LY/Man-https://portal.arid.my/ar  

 ماليزيا/ مجلة اريد 

The realiy of the response of agricultural extension workers 

in Nineveh Governorate to the sources of agricultural 

 information and their relation with some variables 

://tujas.tu.edu.iq/index.php/ph/article/viewhttp 

 مجلة تكريت للعلوم الزراعية   

معوقات االتصال االداري من وجهة نظر الموظفين الزراعيين في محافظة 

 نينوى 

https://www.iasj.net/iasj/article/188516 

 

 ة الرافدينمجلة زراع

 مستوى تطبيق زراع الرقي للتوصيات االرشادية في مجال تطعيم الرقي على 

القرع في البيوت البالستيكية في محافظتي دهوك 

956560-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM 

 

 مجلة زراعة الرافدين

المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا في اعداد البحث العلمي بكلية 

 الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

Plant Archives 

https://scholar.google.com/scholar
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-333716
https://agriculmag.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/adad
https://portal.arid.my/ar-LY/Manuscripts/Published/196
http://tujas.tu.edu.iq/index.php/ph/article/view
https://www.iasj.net/iasj/article/188516
https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-956560


 

 لندوات والمؤتمراتا

 المؤتمرات 

مساهمة /  5/3/2004-1جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، /  ياالمؤتمر اإلقليمي الثالث والعشرون ألفريق①

 . البحوث واإلرشاد الزراعيين في األمن الغذائي والحد من الفقر في إقليم أفريقيا

 11- 10المؤتمر العلمي السابع والدولي االول للبحوث الزراعية / كلية الزراعة / جامعة تكريت /  ②

 . 2018نيسان 

 . 2018/  10/ 3لالبداع / جامعة الموصل / كلية االداب / المؤتمر العلمي الثاني  ③

 . 2019/  4/ 13المؤتمر العلمي الدولي السايع والثالثون / بغداد /  ④

 . 2019تشرين االول  3- 2المؤتمر الزراعي الدولي الثالث / كلية الزراعة جامعة دهوك /  ⑤

  2019/ ابريل /  6/ ماليزيا /  ع للتنمية المستدامةالمحفل العلمي الدولي الرابع / المؤتمر الدولي الراب ⑥

 

 

 رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراة

 ال يوجد

 

 الشهادات التقديرية 

 شهادة مشاركة او تقديرية حمنمشاركة في مؤتمر محلي او دولي و  .1

 عضو لجنة تحرير او رئيس لجنة تحرير مؤتمر .2

 براءة اختراع .3

 

 النشاطات األخرى

علمية المشاركات ال  
 المشاركة بورقة علمية في كلية العلوم والهندسة الزراعية , جامعة بغداد . ①

 الواقع والتحديات (  –محاضر في الندوة العلمية )العنف ضد المرأة الريفية في العراق  ②

 عمل العديد من النشرات االرشادية وخاصة )اضرار االدمان وتعاطي المخدرات( ③

  Google Classroomمشارك في موقع  ④

 Research Gateمشارك في  موقع  ⑤

 Google scholarمشارك في موقع  ⑥

 مشارك في منصة اريد  ⑦

 الدورات التدريبية 
 

) كيف ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة برامج واستراتيجيات في التفكير االبداعي ( قسم التربية  ①

 كلية التربية االساسية  .  الخاصة / 

http://www.plantarchives.org/indexing.html 

 

Realization of the teaching staff in college Agriculture and 

Forestry-University of Mosul to the importance of 

developing creative thinking among students 

International Journal of 

Agricultural and statistical 

Sciences 

http://www.plantarchives.org/indexing.html


 وفية( مركز بحوث السدود والموارد المائية .)المياه الج ②

 ) دورة سالمة اللغة العربية ( قسم اللغة العربية / كلية االداب , جامعة الموصل .  ③

)بعض المفاهيم االساسية في علم االحياء الجزيئي ( شعبة العلوم االساسية , كلية الزراعة  ④

 والغابات , جامعة الموصل .

الطرائق الحديثة في ادخال المصادر في البحوث العلمية والرسائل واالطاريح الجامعية  )اعتماد ⑤

 باستخدام برنامج مندلي ( كلية التربية بنات , جامامعة الموصل بالتعاون مع جامعة تكريت . 

 اللجان العلمية واالدارية

  المشاركة بالزيارات الميدانيةو المشاركة باللجان االمتحانية①

ة قسم االرشاد الزراعي للمقررات الدراسية للمرحلة االولىمخول②  
المشاركة بعمل تطوعي طالبي③  
المشاركة في لجان االقسام الداخلية④  
الدراسات العليا في القسم نةالمشاركة بلج⑤  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Curriculum vitae 
 

 

M.A:Luma Monther Idress Al-Baso 

Department of Agricultural Extension and Technology Transfer, College of 
Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul 41002, Nineveh, Iraq 

luma_adress@uomosul.edu.iq 

Scopus ID  or  ORCID ID  or  Research ID  or Publons ID 

 

Education 

University Graduation 

year 

Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2001 Agricultural  Sciences B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2007 Agricultural  Sciences M.Sc. 

    

 

Areas of Interest 

1. The specialization that the instructor is interested in and pursues / guiding communication 

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 1999.  

 

Appointment 
1- A faculty member since 10/13/2001. 

2- Holds the title of teacher in the year: 12/12/2013 

Publications 

Journals 
1- The teaching skills of teaching the College of Agriculture and Forestry / University of Mosul from the 

students' point of view / Diyala Journal of Agricultural Sciences 

2- The needs of agricultural extension workers in the governorates of Kirkuk and Sulaymaniyah for 

some extension knowledge and experience/ Al-Rafidain Agriculture Journal 

3- Attitudes of teaching members at the College of Agriculture and Forestry / University of Mosul 

towards students ’evaluation of their teaching performance/ Tikrit Journal of Agricultural Sciences 

4- The level of application of modern scientific methods in how to preserve the environment for 

farmers in Sheikhan district/ Al Furat Journal of Agricultural Sciences 

5- The contribution of agricultural employees in the extension work in Nineveh Governorate and its 

relationship to some factors/ Diyala Journal of Agricultural Sciences 

6- Obstacles to administrative communication from the viewpoint of agricultural employees in Nineveh 

Governorate/ Al-Rafidain Agriculture Journal 



7- The level of application of spell growers to the guiding recommendations in the field of grafting 

sprouting on pumpkins in greenhouses in the governorates of Dohuk and Kirkuk/ Al-Rafidain Agriculture 
Journal 

8- Problems facing graduate students in preparing scientific research at the College of Agriculture and 

Forestry / University of Mosul/ Plant Archives 

 

Conference Proceedings  
1-The 23rd Regional Conference for Africa / Johannesburg, South Africa, 1-5 / 3/2004 / Contribution of 
agricultural research and extension to food security and poverty reduction in the African region. 

2- The Seventh and First International Scientific Conference on Agricultural Research / Faculty of 
Agriculture / Tikrit University / 10-11 April 2018 

3-The second scientific conference on creativity / University of Mosul / Faculty of Arts / 3/10/2018. 

4- The thirty-fourth International Scientific Conference / Baghdad / 4/13/2019. 

5- The Third International Agricultural Conference / Faculty of Agriculture, University of Duhok / 2 -3 
October 2019. 

6- The Fourth International Scientific Forum / The Fourth International Conference on Sustainable 
Development / Malaysia / 6 / April / 2019. 

 

 

Certificates of Appreciation 

1-  

Other Activities 
 Posts Scientific 

① Participation with a scientific paper in the College of Agricultural 

Sciences and Engineering, University of Baghdad. 

② Lecturer in the scientific symposium (Violence against rural women in 

Iraq - reality and challenges) 

③ Making many instructional leaflets, especially (harms of addiction 

④ Participant in Google Classroomnd drug use) 

⑤ Participant in Research Gate 

⑥ Participant in Google scholar 

⑦ participant in the I want platform 

training courses 

① (How to develop creativity among university students, programs and 

strategies in creative thinking) Department of Special Education / 

College of Basic Education 

② (Groundwater) Dams and Water Resources Research Center. 

③ (Arabic Language Safety Course) Department of Arabic Language / 

College of Arts, University of Mosul. 

④ (Some basic concepts in molecular biology), Division of Basic 

Sciences, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul. 

⑤ (Adopting modern methods of introducing resources into scientific 

research, dissertations and theses using the Mandali program) College of 

Education for Girls, University of Mosul in cooperation with Tikrit 

University. 

Scientific and administrative committees 

①Participation in examination committees and field visits 

② The Department of Agricultural Extension is authorized for the first-
stage courses 

③Participation in student volunteer work 

④Participation in the internal departments committees 

⑤Participation in the Graduate Studies Committee in the department  

 


