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االَتاد انحٍٕاًَ
االَتاد انحٍٕاًَ

2010
2019
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انهمة انعهًً
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يذسط
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أعتار

انشٓادج :يارغتٍش/دكتٕساِ
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تاسٌخ انحظٕل عهى انهمة
2012/11/22
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ساتعا :انًُاطة/انٕظائف انتً شغهٓا
خ

انٕظٍفح/انًُظة

يكاٌ انعًم

1

يذٌش شعثح شؤٌٔ انطهثح

كهٍح ُْذعح انًٕاسد انًائٍح

2

يغؤٔل ٔحذج االسشفح
االنكتشٍَٔح

كهٍح ُْذعح انًٕاسد انًائٍح

3

يغؤٔل انثظًح
االنكتشٍَٔح

كهٍح ُْذعح انًٕاسد انًائٍح

4

يغؤٔل ٔحذج حٕكًح
انًٕاطٍ االنكتشٍَٔح

كهٍح ُْذعح انًٕاسد انًائٍح

5

ايٍٍ يزهظ

كهٍح ُْذعح انًٕاسد انًائٍح

6

يذٌش شعثح شؤٌٔ انطهثح
ٔانتغزٍم

كهٍح انُٓذعح

انفتشج يٍ  /إنى

يالحظاخ

 2014 /10/22ولغاية
.2012 /2/12
 2012 /10/1ولغاية
.2021 /1/4
 2012 /10/22ولغاية
.2021 /1/4
 2020 /3/3ولغاية
2021 /1/4
 2012/12/23ولغاية
2021/4/1
 2021/2/23ولغايةةةةةةةةةةةة
االن.

خايغا :انًمشساخ انذساعٍح انتً لاو تتذسٌغٓا
انمغى
اداسج انًٕاسد
انًائٍح

خ

انزايعح-انكهٍح/انًعٓذ

1

رايعح انماعى/انُٓذعح

2

رايعح انكٕفح/انضساعح

االَتاد
انحٍٕاًَ

3

رايعح انماعى/انُٓذعح

اداسج انًٕاسد
انًائٍح

4

رايعح انكٕفح/انضساعح

االَتاد
انحٍٕاًَ

5

رايعح انماعى/انُٓذعح

اداسج انًٕاسد
انًائٍح

6

رايعح انكٕفح/انضساعح

االَتاد
انحٍٕاًَ

انًادج
 -1يثادئ حاعثاخ
 -2فٍضٌاء تشتح
1ــ يكُُح اَتاد حٍٕاًَ
2ــ اداسج ٔاَتاد طٍٕس
دارُح
3ــ تكُٕنٕرٍا يُتزاخ
طٍٕس دارُح
 -1يثادئ حاعثاخ
 -2فٍضٌاء تشتح
1ــ اداسج ٔاَتاد طٍٕس
دارُح
2ــ تكُٕنٕرٍا يُتزاخ
طٍٕس دارُح
 -1يثادئ حاعثاخ
 -2فٍضٌاء تشتح
1ــ اداسج ٔاَتاد طٍٕس
دارُح
2ــ تكُٕنٕرٍا يُتزاخ
طٍٕس دارُح

2

انغُح انذساعٍح

2020/2019

2021/2020

2022/2021

يالحظاخ
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عادعا :انثحٕث انًُشٕسج فً يزال انتخظض
خ

1

2

3

عُٕاٌ انثحج-عشتً/اَكهٍضي
تأحٍش إضافح يغحٕق انضَزثٍم ٔفٍتايٍٍ ٔ Cخهٍطًٓا إنى
انعهٍمح فـً تعض انظـفاخ األَتارٍح نفشٔد انهحى عـالنح
/.Ross-308
Effect of adding ginger powder and vitamin C and
their mixture to the diet on some productive traits
for broiler chickens

تأحٍش تغزٌح يغتٌٕاخ يختهفح يٍ يغحٕق أساق انُٓذتاء
( )Taraxacum officinaleفً انعهٍمح عهى االداء االَتارً
ٔانفغهزً نفشٔد انهحى عـالنح /.Ross-308

يحم انُشش

انغُح

Euphrates Journal of Agriculture
Science

2012

Earth and Environmental Science

The effect of feeding different levels of dandelion
leaf powder (Taraxacum officinale) in the diet on
the productive and physiological performance of
broiler chickens, strain Ross-308.

Efficacy of licorice extract added to
water in improving productive drinking
some qualitative traits of efficiency and
carcass for broilers

International Journal of
Aquatic Science

2021

2022

عاتعا :انًؤتًشاخ ٔانُذٔاخ انعهًٍح ٔاالرتًاعٍح ٔانٕسػ ٔانذٔساخ ٔانحهماخ انُماشٍح
انتً شاسن فٍٓا

خ

1
2
3
4
5

انعُٕاٌ

يكاٌ االَعماد

َٕع انًشاسكح
(تحجٔ-سلح عًم-
يحاضش-
عضٕ/يششف-
حضٕس)

دٔسج تشَايذ Microsoft Office
Word 2010
دٔسج عاليح انهغح انعشتٍح
دٔسج تطٌٕش انمٍاداخ انزايعٍح
دٔسج طشائك تذسٌظ
دٔسج تذسٌثٍح تعُٕاٌ انتحهٍم االحظائً
نالعتثٍاٌ تاعتخذاو Spss

رايعح انماعى/كهٍح ُْذعح
انًٕاسد

حضٕس

رايعح انماعى انخضشاء

حضٕس

2017/9/17

رايعح انماعى انخضشاء

حضٕس

2017

رايعح انماعى انخضشاء

حضٕس

رايعح تغذاد

حضٕس

2020 /2/20
2020/5/4

حضٕس

0202/1/41

6

وشة عمل الكترونٌة معاٌٌر جودة التعلٌم
االلكترونً ()E-Learning

7

ورشة عمل سالمة اللغة العربٌة فً
المخاطبات الرسمٌة

8

ٔسشح عًم انزٕدج ٔاالعتًادٌح فً

رايعح انماعى
انخضشاء/يشكض انتعهٍى
انًغتًش
جامعة ذي قار -شعبة
التأهٌل والتوظٌف
الجامعة المستنصرٌة -كهٍح

3

حضٕس
حضٕس

انغُح

2017/3/28

2020/4/25
0202/1/05
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انتشتٍح

انتعهٍى انزايعً
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

ورشة عمل قانون انضباط موظفً الدولة
والقطاع العام
ورشة عمل THE REALITY OF
FOOD SECURITY IN IRAQ
ورشة عمل Types& methods of
vaccines in poultry
ورشة عمل السالمة المهنٌة فً مواقع العمل
والورش والمختبرات
ورشة عمل اهمٌة القطاع الزراعً فً تنمٌة
موارد الدولة
ورشة عمل الٌة تنفٌذ حظائر فروج اللحم
باالسالٌب الحدٌثة
المؤتمر العلمً التناقشً الدولً االول
(الزراعة االمنة فً ظل االزمات والتحدٌات)
ندوة علمٌة واقع البٌئة الزراعٌة فً العراق
وافاقها المستدامة
مؤتمر دور كلٌات الزراعة فً تحقٌق االمن
الغذائً
ورشة عمل االمن الحٌوي فً مشارٌع
االنتاج الحٌوانً
المؤتمر الدولً االول والعلمً الرابع للبحوث
الزراعٌة
دورة التدرٌب االحترافً للتعلم االلكترونً
ندوة الكترونٌة بعنوان تحسٌن الجودة
واالداء االكادٌمً
تصمٌم تعلٌمً لمختبر افتراضً لمختبر ناجح
المؤتمر الدولً العلمً االفتراضً االول
لعلوم البٌئة 0202
ورشة تدرٌبٌة الكترونٌة (البحث العلمً
وطرائق الكتابة)
ورشة علمٌة افتراضٌة المكتبات الرقمٌة
على الشبكات العالمٌة المتاحة بالنص الكامل
ورشة الكترونٌة بعنوان تطوٌر القٌادات
االدارٌة
ورشة عمل افتراضٌة تداعٌات ارتفاع اسعار
مستلزمات انتاج السلع الزراعٌة وانعكاساتها
على سعار الغذاء
دورة تدرٌبٌة بعنوان فن كتابة المخاطبات
الرسمٌة وارشفة الملفات على الحاسوب
ورشة عمل الحلول الهندسٌة لمخاطر مستقبل
العراق المائً والكوارث االنسانٌة بٌن سوء
االدارة وسٌاسات دول الجوار والتغٌر

جامعة تكرٌت -مركز
التعلٌم المستمر
جامعة الكوفة -كهٍح
انضساعح
جامعة القاسم الخضراء-
يشكض انتعهٍى انًغتًش

حضٕس

0202/2/0

حضٕس

0246/2/02

حضٕس

0202/2/44

الجامعة العراقٌة

حضٕس

0202/2/04

الجامعة العراقٌة -كلٌة
االدارة واالقتصاد

حضٕس

0202/3/42

المعهد التقنً المسٌب

حضٕس

0202/3/40

جامعة كركوك -كلٌة
الزراعة/الحوٌجة
جمعٌة الراسخ التقنً
العلمٌة
جامعة تكرٌت -كلٌة
الزراعة
جامعة سومر -كلٌة
الزراعة

يشاسكح تٕسلح
عًم

0202/3/45

حضٕس

0202/3/04

حضٕس

0202/3/05

جامعة دٌالى -كلٌة الزراعة
جامعة القاسم الخضراء
جامعة سامراء
جامعة البصرة
جامعة القاسم/علوم البٌئة
جامعة بغداد -كلٌة الزراعة
جامعة دٌالى/االمانة العمة
للمكتبة المركزٌة
الجامعة التقنٌة
الوسطى/مركز التعلٌم
المستمر

حضٕس
حضٕس
حضٕس
حضٕس
حضٕس
يشاسكح تحج
حضٕس
حضٕس

0202/4/42
0202/4/43-42
-0202/42/02
0202/44/1
0202/42/6
0202/40/0
0202/40/43-42
0204/4/4
0204/42/46

حضٕس

0204/44/6

جامعة االنبار/كلٌة الزراعة

حضٕس

0200/4/40

جامعة بغداد/كلٌة الزراعة

حضٕس

0200/0/42-5

الجمعٌة العراقٌة لالدارة
الهندسٌة

حضٕس

0200/0/00
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المناخً
جامعة دٌالى/االمانة العمة
للمكتبة المركزٌة

مهارات البحث فً البٌئة الرقمٌة

30

حضٕس

0200/0/0

حايُا :إتذاعاخ أٔ َشاطاخ حظم فٍٓا عهى (رٕائض/شٓاداخ تمذٌشٌح/كتة شكش)
خ

َٕع اإلتذاع/انُشاط

يا حظم عهٍّ (رائضج-
شٓادج تمذٌشٌح-كتاب شكش)

انزٓح انًاَحح
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء
يحافع تاتم
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء

1

شكش ٔتمذٌش

2

شكش ٔتمذٌش

3

شكش ٔتمذٌش

4

شكش ٔتمذٌش

سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء

5

شكش ٔتمذٌش

سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء

6

شكش ٔتمذٌش

7

شكش ٔتمذٌش

8

شكش ٔتمذٌش

9

شكش ٔتمذٌش

10

شكش ٔتمذٌش

11

شكش ٔتمذٌش

12

شكش ٔتمذٌش

13

شكش ٔتمذٌش

14

شكش ٔتمذٌش

15

شكش ٔتمذٌش

16

شكش ٔتمذٌش

17

شكش ٔتمذٌش

18

شكش ٔتمذٌش

عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
ٔصٌش انتعهٍى انعانً
ٔانثحج انعهًً
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء
ٔصٌش انتعهٍى انعانً
ٔانثحج انعهًً
انًغاعذ االداسي
نزايعح انماعى
انخضشاء
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح

5

عُٕاٌ انُشاط أٔ
اإلتذاع
اكًال يتطهثاخ تغزٍم
انطهثح انزذد
تخًٍٍ رٕٓد

2015/4/19

تخًٍٍ رٕٓد

205/4/30

اكًال تذلٍك ٔحائك
انطهثح انزذد انًمثٕنٍٍ
فً كهٍتُا 2014
اكًال تذلٍك ٔحائك
انطهثح انزذد انًمثٕنٍٍ
فً كهٍتُا 2015

انغُح
2014/12/22

2015/8/31

2015/12/27

تخًٍٍ رٕٓد

2016/1/7

تخًٍٍ رٕٓد

2016/11/6

تخًٍٍ رٕٓد

2016/4/6

تخًٍٍ رٕٓد

2019/4/16

تخًٍٍ رٕٓد

2019/6/30

تخًٍٍ رٕٓد

2019/11/4

تخًٍٍ رٕٓد

2019/11/20

تخًٍٍ رٕٓد(خالل فتشج
كٕسَا)

2020/4/28

تخًٍٍ رٕٓد

2020/5/6

تخًٍٍ رٕٓد(انتعهٍى
االنكتشًَٔ)
تخًٍٍ رٕٓد(انتعهٍى
االنكتشًَٔ)

2020/7/27
2020/8/11

تخًٍٍ رٕٓد(خالل فتشج
كٕسَا)

2020/8/16

تذلٍك انًعذالخ
انتشاكًٍح نخشٌزً

2020/11/9
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سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء

19

شكش ٔتمذٌش

20

شكش ٔتمذٌش

21

شكش ٔتمذٌش

22

شكش ٔتمذٌش

23

شكش ٔتمذٌش

24

شكش ٔتمذٌش

25

شكش ٔتمذٌش

سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء

26

شكش ٔتمذٌش

عًٍذ كهٍح انُٓذعح

27

شكش ٔتمذٌش

عًٍذ كهٍح انُٓذعح

28

شكش ٔتمذٌش

سئٍظ انٕصساء

ٔصٌش انتعهٍى انعانً
ٔانثحج انعهًً
ٔصٌش انتعهٍى انعانً
ٔانثحج انعهًً
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
عًٍذ كهٍح ُْذعح
انًٕاسد انًائٍح
سئٍظ رايعح انماعى
انخضشاء

6

كهٍتُا 2020/2019
تذلٍك انًعذالخ
انتشاكًٍح نخشٌزً
كهٍتُا 2020/2019

2021/1/31

تخًٍٍ رٕٓد

2021/3/1

تخًٍٍ رٕٓد

2021/9/2

تخًٍٍ رٕٓد

2021/9/2

َشش تحج ضًٍ
يغتٕعثاخ عكٕتظ
َشش تحج ضًٍ
يغتٕعثاخ عكٕتظ
تخًٍٍ رٕٓد (انًشاسكح
فً االَتخاتاخ
كًششفٍٍ)
اَزاص اعًال انهزُح
االيتحاٍَح
اكًال تغزٍم انطهثح
انزذد 2022/2021
تخًٍٍ رٕٓد (انًشاسكح
فً االَتخاتاخ
كًششفٍٍ)

2021/10/5
2021/10/13
2021/10/21
2021/12/23
2022/2/23
2022/4/30

