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 .8/11/2018-7في المؤتمر الدولي الثالث للبحوث الزراعية جامعة تكريت ببحث في شارك  -
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 .1/4/2019جامعة كركوك بتاريخ 
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 ير ماجست

2011-2012 10/6/2014 

ج تكريت 7 في  والهندسة  الزراعة  كليتي  حدائق  واقع  امعة  دراسة 
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 ماجستير 

2011-2012 20/10/2014 
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 والمستخلصات النباتية النامية في االصص 

 نور علي
 ماجستير 

2015-2016 5/3/2018 

دور الفطريات المنشطة للنمو وبعض العوامل االخرى في  الموصل 13
الداؤودي   نبات  وازهار   × Dendranthemaنمو 

morifolium Ramat. 

 اشجان نزار كامل
 دكتوراه

2014-2015 25/10/2018 

والعمر بصال  الا وتكوين وازهار نمو في  بعض العواملتأثير   الموصل 14
 Iris hollandica االيرس  نباتالمزهري ل

 ايمان هادي 
 ماجستير 

2017-2018 27/6/2019 

ال كركوك 15 واوراق  السوس  عرق  جذور  مستخلصي  في تأثير  دفلة 
 بالبياض الدقيقي  نمو وازهار الورد ونسبة االصابة

 منى صالح مطر
 ماجستير 

2018-2019 10/9/2020 



 

 

 
 

تأثير السماد المركب النانوي وسليكات الكالسيوم في نمو  كركوك 16
الجربيرا   االصابة    Gerbera jamesoniوازهار  ونسبة 
 بالبياض الدقيقي

 سوسن طارق حسيب 
 ماجستير 

2018-2019 1/9/2020 

 كمناقش فقط   مناقشات الرسائل واالطاريح العلمية •
ونوع   عنوان الرسالة ةالجامع ت الطالب  اسم 

 الدراسة 
 سنة المناقشة 

تحت البيت   .Antirrhinum magus Lتقييم انتاج نورات حلق السبع   الموصل 1
 البالستيكي في منطقة الموصل

 االء محمد نجم
 ماجستير 

10/5/2011 

زهار  في نمو واتأثير مستويات ومواعيد الرش بمحلول اليونغرين وااللكارين   االنبار  2
 .Gladiolus grandiflorus Lوحاصل كورمات وكريمات الكالديولس 

 محمد انور جمعة 
 ماجستير 

19/7/2011 

 محمود شاكر احمد اكثار عقل المطاط نتدا بتقنيات االكثار  االنبار  3
 ماجستير 

2/4/2012 

بحا الموصل 4 والمعاملة  الزراعة  ومواعيد  البوهينيا  نبات  من  نوعين  مض دراسة 
 يك ونترات البوتاسيوم في انبات ونمو الشتالت.الجبرل

 احمد عماد محمود 
 ماجستير 

7/4/2012 

وانتاجية   الموصل 5 وازهار  نمو  في  الجبرليك  وحامض  التسميد  مستويات  تأثير 
 . Iris reticulataائي لنبات االيرس االبصال والمحتوى الكيمي

 اسماء محمد سلطان 
 ماجستير 

11/4/2012 

لماء الممغنط والرش باليوريا في نمو وحاصل صنفين من الخس تأثير ا لالموص 6
 .   NFTبنظام الزراعة المائية 

 عبد هللا محمد سالم
 ماجستير 

8/12/2013 

و  الموصل 7 اشجار  وتركيب  نمو  في  الغرس  مسافات  االسود  تأثير  الحور  مشاجر 
 الفتية في نينوى 

 محمد عاصم سعيد
 دكتوراه

10/12/2013 

ت لالموص 8 الصوتية تأثير  فوق  بالموجات  والمعالجات  الكهربائي  الصعق  قانات 
 Pinusوحامض الجبرليك في انبات البذور ونمو شتالت الصنوبر الحلبي  

halepensis . 

 صباح غازي شريف 
 دكتوراه

24/12/2013 

  Ultra kelp40و    Kelpakتأثير الرش بمستخلصات الطحالب البحرية   تتكري 9
العضوية النمو  واالوساط  لنبات   في  الفعالة  للمادة  الكيميائي  والمحتوى 

 حشيشة الليمون.

 نشئة جهاد رفيق 
 ماجستير 

13/3/2014 

تحت   Rosa hybrida (Angelina)انتاج ازهار القطف للورد الشجيري   بغداد 10
 ال تقانات مختلفة ة المحمية باستعمظروف الزراع

 رشا هاشم عبد العزيز
 دكتوراه

13/3/2014 

الورد   تأثير ددابغ 11 وازهار  نمو  في  توكوفيرول  والفا  االسكوربك  بحامض  الرش 
 الشجيري ودور بعض المعامالت الخزنية في العمر المزهري 

 16/4/2014 صادق محمد صادق 

لحدا االنبار  12 التصميمية  االنبارالمعايير  جامعة  وتصميم دراسة  -ئق  استبيانية 
 حديقة نموذجية

 24/9/2014 زياد محمد عبد الرزاق 

نمو  الموصل 13 في  الناب  البحري  والمستخلص  االباكلوبترازول  النمو  معوق  تأثير 
 المسطحات الخضراء

عبد  حسين  عالء 
 القادر دكتوراه

17/11/2014 



 

 

 
 

الب بغداد 14 النمو  التظليل ومنظمي  في  تأثير  السالسيلك  نمو راسينواليد وحامض 
 وازهار وحاصل نبات الكالديولس 

 اننوال محمود علو 
 هدكتورا

4/10/2015 

وحامض الهيومك في الصفات   Driwaterتأثير المادة الحافظة للرطوبة   تكريت 15
 . Officiualis calendulaالفسلجية والمواد الفعالة لنبات االقحوان 

 وسام ناجي احمد
 ماجستير 

4/5/2016 

(  PROSOL( والمغذي بروسول )Atonicتأثير منظم النمو اتونيك ) تكريت 16
 الحاصل الزهري والمادة الفعالة لنبات البابنجلنمو و ي اف 

السالم   عبد  زبيدة 
 شعبان

4/12/2016 

تأثير طول النهار والرش بالبنزل ادنين والسايكوسيل في نمو وازهار نبات  كركوك 17
 بنت القنصل 

 11/12/2016 هان محمودن بر ايما

تاج االبصال لصنفين  ازهار وان( واالالر في نمو و B1تاثير الرش بالثيامين ) كركوك 18
 .Iris sppمن االيرس 

 20/2/2017 عبير قاسم محمد 

لنبات   الموصل 19 الفعالة  النمو والحاصل والمادة  في  الزراعية  العوامل  تأثير بعض 
 الالفندر 

 1/7/2017 امجد عبيد محمد

النمو   تكريت 20 المنظم  المعدني    Brassinolideتأثير    PRO-SOLوالسماد 
ال فيعالي  عين    فسفور  لنبات  الفعالة  والمادة  الخضري  النمو  صفات 

 البزون 

عبد   حسين  هاوزين 
 الكريم

18/9/2017 

 21/2/2018 مدشناي هاشم اح تأثير القرط والرش باالالر والسيكوسيل في نمو وازهار نبات الداودي  كركوك 21
الرازقي والرش بحامض االسكوربيك وطريق  تكريت 22 ة اضافة استجابة نمو ازهار 

 ليوريا والبورون ا
 12/4/2018 مروان عبدهللا صنم 

كورمات  كركوك 23 وحاصل  وازهار  نمو  في  الجبرليك  وحامض  ادنين  البنزل  تأثير 
 وكريمات بعض اصناف الزعفران

 18/2/2019 مروة محمد عمر 

 Evaluation of Some Heavy Metals in Soil and Three  دهوك 24

Genera of Trees with Their Diversity and Urban 

Streetscape Design in Duhok City, Kurdistan Region-

Iraq 

 10/9/2019 ديرين جالدت مصطفى 

وا الموصل 25 الزراعة  لكلية  الخارجية  والفضاءات  الحدائق  حال  واقع  لغابات دراسة 
 والمنتدى العلمي لجامعة الموصل وإمكانية تطويرها 

 12/12/2019 فيصل مازن   عمران

تاثير الرش بحامض السالسيلك وكلوريد الكالسيوم في نمو وازهار وحاصل   لموصلا 26
 الكورمات لثالثة اصناف من الكالديولس 

 19/7/2020 سجى سالم ابراهيم

 المرئية الصفات  في السالسليك وحامض نبالسايتوكايني الرش تأثير االنبار  27

 االخضر  للمسطح
 24/8/2020 صالح نوري صالح

 لعلمي للرسائل واالطاريح العلمية  التقييم ا •
 موعد التقييم  عنوان الرسالة الجامعة ت
السبحبح   الموصل 1 شتالت  ونمو  البذور  انبات  في  التنظيد  وظروف  الحار  بالماء  البذور  نقع   Miliaتأثير 

azedarach L. 

26/3/2012 

 pelargonium sp.. 12/9/2012ت الجيرانيوم هار نباتاتأثير التغطية والسيكوسيل وحامض الهيومك في نمو واز  الموصل 2



 

 

 
 

تأثير الرش بالبنزايل ادنين وحامض الجبرلين والتسميد الورقي ببعض العناصر الصغرى في نمو وحاصل   الموصل 3
 ..Trigonella foenum-graecum Lالبذور لنبات الحلبة 

10/10/2012 

 Salcylicوحامض السالسليك    KT-30و    CPPUال   والرش بتأثير الري بالماء المعالج مغناطيسيا   الكوفة 4

acid    في نمو وازهار نبات االقحوانCalendula officinalis    و االستر الصينيCaltistephus 

chinensis . 

1/2/2013 

الباكلوبت الموصل 5 الهتأثير  وحامض  الجربيرا  رازول  من  اصناف  ثالثة  وازهار  نمو  في   Gerberaيومك 

jamesonii الزراعة النسيجية.   اتجة منلنا 
11/3/2013 

لنبات  الموصل 6 االبصال  وحاصل  وازهار  نمو  في  النتروجيني  والتسميد  ادنين  والبنزل  الجبرليك  حامض  تأثير 
 .Lilium longiflorumالليليوم 

17/12/2013 

  ficus nitida  وقلف اشجار الصنوبر كوسط زرعي في نمو عقل شجيرات الفيكس والدفلة  IBAتاثير   كركوك 7
 nerium oleanderو 

29/11/2017  

تاثير الرش بحامض السالسيلك في نمو وازهار ثالثة اصناف من الداوودي النامية في اوساط زراعية  كركوك 8
 مختلفة

26/11/2018 

من االنبار  9 النموتأثير  الجمال    IBA  ظم  وردة  نبات  عقل  اكثار  في  الزراعي  -Hibiscus rosaوالوسط 

sinensis L. 
29/7/2019 

 تقويم وزاري 
 

 

 الشهادات التقديرية 

 جامعة كركوك.  –شهادة تقدير للمشاركة فى فعاليات )المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية(  •
 جامعة تكريت. –شهادة تقدير للمشاركة فى االعداد للمؤتمر العلمي الزراعي الرابع لكلية الزراعة  •
 ة نجاح إلمتحان الكفاءة باللغة اإلنكليزية.وثيق •
 الجامعة التكنولوجيا.  -شهادة اجتياز دورة الكفاءة بالحاسبة االلكترونية  •
 شهادة اجتياز دورة الترقيات العلمية . مركز الحاسبة والمعلومات . جامعة تكريت  •
 . مر. جامعة تكريتشهادة اجتياز دورة طرائق التدريس العاشرة . مركز التطوير والتعليم المست •

 جامعة تكريت.   – شهادة تقدير للمشاركة فى االعداد للمؤتمر التخصصي الثاني )االنتاج النباتي( لكلية الزراعة  •

 شهادة تهنئة من المساعد االداري لرئيس الجامعة لتسنمي رئاسة قسم البستنة وهندسة الحدائق. •

 كلية الزراعة. شهادة تقدير للحصول على مرتبة االستاذية من قبل عميد  •

 شهادة تقدير للحصول على مرتبة االستاذية من قبل رئيس جامعة تكريت.  •

 شهادة تهنئة للحصول على مرتبة االستاذية من قبل عميد كلية العلوم االسالمية.  •

 شهادة تهنئة للحصول على مرتبة االستاذية من قبل مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية.  •

 مرتبة االستاذية من قبل عميد كلية الهندسة.شهادة تهنئة للحصول على  •

 شهادة تقدير للمشاركة في ندوة التقانات والتطبيقات الحديثة في علوم البستنة. •

 . 2018 شهادة تقدير للمشاركة في ندوة مكافحة التصحر •

 .11/4/2018-10 شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمر العلمي السابع والدولي االول للبحوث الزراعية •

سليمة  ش • بيئة  وتوفير  السير  حوادث  من  الحد  في  وتأثيرها  واالرصفة  الحدائق  تشجير  الية  ندوة  في  للمشاركة  تقدير  هادة 
28/12/2017. 



 

 

 
 

 . 8/11/2018-7شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمر الدولي العلمي الثالث للعلوم الزراعية والدراسات العليا جامعة كركوك  •

 .18/12/2018-17ولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم جامعة تكريت شهادة مشاركة في المؤتمر الد •

 .6/3/2019-4شهادة تقدير للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة في مصر بتاريخ   •

ت البستنية في جامعة كركوك شهادة تقدير للمشاركة كمحاضر في ندوة االستخدام االمثل لمنظمات النمو النباتية في انتاج الحاصال •
1/4/2019. 

 كتب الشكر والتقدير  •

 الجهة  السبب  تاريخ الحصول عليه  ت
 عميد الكلية  تثمين جهد  2007/ 4/ 26 1
 عميد الكلية  تثمين جهد  2008/ 1/ 12 2
 عميد الكلية  تثمين جهد  2008/ 5/ 7 3
 رئيس الجامعة  2009-2008تقويم اداء  2009/ 12/ 7 4
 رئيس الجامعة  2010-2009م اداء تقوي 2009/ 1/ 20 5
 عميد الكلية  تثمين جهد  2009/ 4/ 19 6
 رئيس الجامعة  االعداد للمؤتمر الطالبي 2010/ 5/ 5 7
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2011/ 3/ 16 8
 رئيس الجامعة  تقييم اداء الكلية  2011/ 3/ 22 9

 رئيس الجامعة  2011-2010تقييم اداء  2011/ 3/ 10 10
 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  تثمين جهد  2011/ 5/ 18 11
 رئيس الجامعة  لجنة امتحانية  2011/ 8/ 10 12
 عميد الكلية  تثمين جهد  2011/ 9/ 27 13
 عميد الكلية  تثمين جهد  2011/ 10/ 25 14
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2011/ 12/ 20 15
 رئيس الجامعة  لجنة امتحانية  2012/ 1/ 11 16
 رئيس الجامعة  عام عاى تأسيس الجامعة  25مرور  2012/ 4/ 16 17
 الوزير  تثمين جهد  2012/ 11/ 28 18
 العميد  لجنة امتحانية  2013/ 1/ 16 19
 العميد  لجنة امتحانية  2013/ 2/ 4 20
 الوزير  تقييم الذاتي المؤسسي  2013/ 6/ 16 21
 مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية  مباركة شكر الوزير  2013/ 6/ 23 22
 العميد  تثمين جهد  2013/ 9/ 22 23
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2014/ 1/ 8 24
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2014/ 1/ 22 25
 رئيس الجامعة  2012-2011تقييم اداء  2014/ 2/ 27 26
 رئيس الجامعة  تحضيرات امتحانية  2015/ 12/ 28 27
 العميد  تثمين جهد  2016/ 1/ 4 28
 رئيس الجامعة  ندوة علمية  2016/ 1/ 25 29
 رئيس الجامعة  تأسيس الجامعة  2016/ 4/ 26 30
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2016/ 5/ 8 31
 مساعد رئيس الجامعة العلمي  مشاركة في مؤتمر  2016/ 8/ 24 32
 رئيس الجامعة  2015-2014تقييم اداء  2016/ 9/ 29 33



 

 

 
 

 رئيس الجامعة  اعفاء من الرئاسة  2017/ 1/ 24 34
 لجامعة رئيس ا تثمين جهد  2017/ 1/ 31 35
 عميد الكلية  2016-2015تقييم اداء  2017/ 7/ 17 36
 عميد كلية زراعة تلعفر  تثمين جهد  2018/ 6/ 14 37
 عميد كلية الزراعة  تثمين جهد لجنة امتحانية 2018/ 10/ 24 38
 رئيس الجامعة  تثمين جهد لجنة امتحانية 2018/ 12/ 31 39
 عميد كلية الزراعة  عضوية مناقشات  2019/ 4/ 10 40
 عميد كلية الزراعة  عضوية مناقشات  2019/ 4/ 14 41
 رئيس الجامعة  نشر مجلة رصينة 2019/ 4/ 15 42
 عميد كلية الزراعة  دورة تدريبية  2019/ 4/ 29 43
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  تثمين جهد  2020/ 5/ 6 44
 رئيس الجامعة  تثمين جهد  2020/ 7/ 29 45

 
 النشاطات األخرى 

 نشطة العلمية:  األ  •
 لجنة.  13شارك كعضو مشرف في لجان مناقشة طالب ماجستير ودكتوراه وبعدد  -

 لجنة. 22شارك كعضو او رئيس في لجان مناقشة طالب ماجستير ودكتوراه وبعدد  -

 لجنة. 2شارك كعضو لجنة امتحان شامل لطالب دكتوراه وبعدد  -

 جامعة االنبار.  –ماجستير في كلية الزراعة شارك كعضو في اللجنة الوزارية الخاصة بفتح دراسة ال -

 . 2025شارك كعضو في لجنة اعداد التقرير التربوي المفصل للتصميم االساس للكلية حتى عام  -

 . 2010عضو اللجنة التحضيرية لالعداد المؤتمر الطالبي االول للعلوم البيطرية والزراعية عام  -

 . 2015-2011 التعليمي للهندسة المستدامة عضو اللجنة التنفيذية الوزارية للبرنامج الوطني -

 .1/3/2015وحتى  7/5/2013جامعة تكريت من  –عضو لجنة الترقيات العلمية والتعضيد في كلية الزراعة  -

 . 2011سات العليا اعضو لجنة النظر في طلبات المعترضين على نتائج القبول في الدر  -

 .2011لتقديم على الدراسات العليا عضو اللجنة االمتحانية الخاصة باالمتحان التنافسي ل -

 .2010عضو لجنة المقاصة الخاصة بالكلية للعام الدراسي  -

 .2012-2011و  2011-2010عضو اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  -

 .11/2017/ 2في  3/7/672حسب االمر االداري  2018-2017عضو اللجنة العلمية الخاصة بالقسم للعام  -

 .4/1/2018في  3/7/66حسب االمر االداري  2018-2017للعام الدراسي رئيس اللجنة االمتحانية  -

 . وحتى االن 1/2/2018في  5/5/2667عضو هيئة مجلة زراعة الرافدين حسب االمر الجامعي  -

 . 6/5/2019في    2419/ 9/13حسب االمر االداري    2019عضو اللجنة الفرعية الخاصة بتطبيق نظام المقررات الدراسية   -

  3/7/1759حسب االمر االداري    2019فرعية الخاصة بالتسجيل للمستوى االول لنظام المقررات الدراسية  عضو اللجنة ال -
 .31/3/2019في 

حسب االمر االداري   2019عضو اللجنة المركزية لالشراف على االمتحان التقويمي للمرحلة المنتهية للدراسات االولية   -
 . 31/3/2019في  9/13/1765

 .2020للترقيات العلمية  عضو اللجنة المركزية -

 . 2020عضو لجنة الرصانة الخاصة بالترقيات العلمية  -



 

 

 
 

 :  االداريةاألنشطة  -
 . 2010عضو اللجنة الجامعية الخاصة بصيانة الطرق لعام  -

 . 2011عضو لجنة تقديم دراسة تفصيلية عن مشاريع المحافظة الزراعية  -

 .2012عضو لجنة اعداد تقرير عن المخازن المبردة  -

 .2011جنة االشراف على انتخاب ممثل نقابة المعلمين في االقسام العلمية ومجلس الكلية عضو ل -

 .2012عضو لجنة اعادة تأهيل البيوت البالستيكية  -

 . 2009عضو لجنة اعداد دراسة مفصلة عن المساحات الخضراء في جامعة تكريت عام  -

 . 2012عضو لجنة تقييم محطة البحوث الزراعية في بيجي  -

 .2012ة تقييم محطة بحوث الموارد الطبيعية في العلم عضو لجن -

 . 2011عضو لجنة وضع الية تشغيل الورش والحقول االنتاجية المختلفة  -

 .2012عضو لجنة متابعة مراحل انجاز البناية الجديدة التابعة للكلية  -

 .2010عضو لجنة الجرد السنوي  -

 .2011عضو لجنة الجرد السنوي  -

 .2011الطلبة الطارئة التي تستوجب تأجيل امتحاناتهم عضو لجنة النظر بحاالت  -

 عضو لجنة جرد تفصيلي بعناوين الرسائل واالطاريح الجامعية. -

 (.2009-2008فعاليات المؤتمر القطري الرابع للعلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة تكريت ) عضو لجنة تحضير   -

 .27/4/2011-26في كلية الزراعة جامعة تكريت في   عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الزراعي الوطني الخامس -

 . 2011عضو لجنة النظر بطلبات المعترضين على القبول في الدراسات العليا  -

،   2008-2007  –معرض نباتات الزينة والزهور لالعوام  ليوم الجامعة بالمشاركة بعضو لجنة التحضير واالستعداد   -
2008-2009  ،2009-2010  ،2011 - 2012 . 

 .2012لجنة رفع أي اشارة تمجيد النظام السابق وحزب البعث المنحل من الكتب المنهجية والمساعدة عضو  -

 :  المشاريع التي أسهمت في تطوير المؤسسة التعليمية -
 . وكركوك االشراف المشترك على طلبة دراسات عليا مع جامعتي ديالى والموصل -

 . 2025لتصميم االساس للكلية حتى عام شارك كعضو في لجنة اعداد التقرير التربوي المفصل ل  -

 .2010شارك كعضو اللجنة التحضيرية لالعداد المؤتمر الطالبي االول للعلوم البيطرية والزراعية عام  -

 .2011الى  2009ترأس مشروع ريادي في مجال بحوث النباتات الطبية واالدوية واالعشاب للمدة  -

 لتوحيد المناهج. 27/9/2010جامعة بغداد في  – ة الزراعة حضور اجتماع رؤوساء االقسام المتناظرة في كلي -

 المشاركة في ترقية العديد من تدريسيي الجامعات المختلفة الى مرتبة علمية اعلى.  -

 االيفاد الى سوريا لجلب بذور ونباتات ومستلزمات تعليمية وكتب منهجية الى الكلية والقسم. -

خالل مدة االمتحانان    2019قويمي لجامعات المنطقة الشمالية للعام  شارك كعضو في لجنة االشراف على االمتحان الت -
 النهائية للفصل الثاني.

 . 18/2/2020شارك كعضو لجنة الخبراء لالقسام المناظرة في اجتماعها بتاريخ  -

 : المشاريع المنفذة في خدمة المجتمع  -
 29/12/2015لزراعة جامعة تكريت بتاريخ  شارك في ندوة ازهار القطف واليات النهوض بها في قاعة مناقشات كلية ا -

 كمحاضر مشارك.



 

 

 
 

جامعة تكريت بتاريخ    –شهادة مشاركة في الورشة العلمية" زراعة النخيل في العراق...الواقع والتحديات" في كلية الزراعة   -
20/12/2016. 

 .تقديم دراسة عن تشجير الحدائق للمحافظة -

 اعداد مخططات حدائق مجلس المحافظة. -

 عب كرة القدم واالشراف عليه.انشاء مل -

 دراسة تفصيلية عن المشاريع الزراعية المقترحة من قبل المحافظة. -

  - شارك في ندوة الية تشجير الحدائق واالرصفة وتأثيرها في الحد من حوادث السير وتوفير بيئة سليمة في كلية الزراعة  -
 .28/12/2017جامعة كركوك بتاريخ 

 .2018اسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة شارك في الندوة العلمية في من -

  - شارك في ندوة الية تشجير الحدائق واالرصفة وتأثيرها في الحد من حوادث السير وتوفير بيئة سليمة في كلية الزراعة  -
 .28/12/2017جامعة كركوك بتاريخ 

ف  - البستنة  علوم  "دور  كمحاضر  التدريبية  الدورة  في  في  شارك  نينوى"  محافظة  في  الزراعي  الواقع  تطوير  - 14ي 
18/4/2019 

 : المساهمات المجتمعية والمدنية -
 اعداد تصاميم مختلفة لحدائق ثابتة ومتحركة الحتفاالت يوم الجامعة.  -

 اعداد تصاميم منطومة الري بالرش الخاصة باالقسام الداخلية بنات. -

 اعداد تصاميم حدائق كلية الشريعة وتنفيذها.  -

 عادة تنظيم حدائق كلية االدارة واالقتصاد. ا -

 اعداد جداول كميات حدائق كلية طب االسنان والتربية. -

 االشراف على صيانة طرق الجامعة.  -

 تقدير المساحات الخضراء الخاصة بالجامعة. -

 تقديم تقرير المخازن المبردة.  -

 تقرير عن صالحية محطة البحوث الزراعية.  -

 ستيكية.تقرير عن تأهيل البيوت البال -

 انتخاب ممثلي نقابة المعلمين. -

 مشروع سد احتياجات الجامعة من الشتالت. -

 االعداد والتحضير ليوم الجامعة. -

 : العلمية الدورات التدريبية -
( من قبل  HPLCشهادة اتمام دورة تدريبية علمية على نصب وتشغيل جهاز الكروماتوكرافي السائل العالية الدقة ) -

 جامعة صالح الدين. – والتي اقيمت في كلية الزراعة  26/3/2017 – 15/3شركة روساين للفترة من 

جامعة    -في كلية االداب  11/10/2018-7رنامج سالمة اللغة العربية المقامة من  شهادة اتمام دورة تدريبية ضمن ب -
 الموصل.

- 13شهادة اتمام دورة تدريبية في تقويم االداء الجامعي من قبل شركة جواهر العقل للتدريب واالستشارات للفترة من   -
 في اربيل. 15/11/2018

 التي دخلها كمتدرب: االدارية الدورات -



 

 

 
 

 تاريخ الدورة  مدتها  سم الدورة ا

 2007شباط  ساعة  16 مبادئ في االدارة والتخطيط 

 2007اذار  ساعة  16 اساسيات في التخطيط 

 2007نيسان  ساعة  24 مبادئ في العالقات العامة 

 2007ايار  ساعة  16 البناء االستراتيجي للمؤسسات 

 2007حزيران  ساعة  16 الستراتيجي التخطيط ا 

 2007اب  ساعة  24 التخطيط االستراتيجي 

 2007ايلول  ساعة  16 اعداد مدربين

 2007 1ت ساعات  10 الذكاء العاطفي 

 2008نيسان  ساعة  12 برنامج العالقات العامة المبادئ

 2008نيسان  ساعة  24 برنامج التخطيط االستراتيجي في العالقات 

 2008نيسان  ساعة  12 نية واالدارة االستراتيجية للمنظمة الصورة الذه

 2008ايار  ساعات  4 ادارة الوقت 

 2008ايار  ساعات  4 االدارة الفعالة لالجتماعات 

 2008ايار  ساعات  3 السكرتارية 

 2008ايار  ساعة  2 االرشفة والمراسالت 

 في التدريب كمدرب  مشاركتي -
 مدة الدورة  اسم الدورة   ت

 ساعة  16 فن االنصات  1

 ساعة  16 تحويل الفكرة الى عمل  2

 ساعة  24 البناء االستراتيجي للمؤسسات  3

 ساعة  12 كيف تضع خطة  4

 ساعة  12 الرقابة والتقويم  5

 
 

 هللا ولي التوفيق و


