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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                                 
                                                                 الحقلية  لالزراعة قسم علوم المحاصيكلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                             

 

 :  البيانات الشخصية

 

 
 
 
 

 
 

 _  مدرس مساعد  ماجستير في األدب العربي / األدب اإلسالمي  :العلمي الشهادة واللقب    

  

 نقائــــــض أثـــــر اإلســـــــالم في شـــــعر ال      عنوان رسالة الماجستير 
 /                 عنوان أطروحة الدكتوراه 

 االسم     
ميادة محمد عبد اللطيف 

  70121282870 موبايل    جاسم المشهداني

 Mayadamayame66@gmil.com البريد االلكتروني   87/87/8801 تاريخ الميالد   

 
 صورة شخصية
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 الفتـــــــرة                  التي ُكلف بها المهام اإلدارية  ت
8- 

 

 

 

 

 

 

 جامعة ديالى  –مدير اإلدارة في كلية الزراعة      
 
 
 
 

 18/87/2770في  818
 
 
 
 
 
 

 2/88/2771في 8100  _ جامعة ديالى كلية الزراعة  مسؤولية األداء الجامعي في      -2

 جامعة ديالى  –مسؤولية البعثات والعالقات الثقافية  -1
 

  22/1/2778في 22في1772

2- 

 

 22/8/2782في 21 جامعة ديالى  –لمحاصيل الحقلية االقسم / قسم علوم  مجلس مانة وكتابةأ

 اللجان التي شارك فيها:       

  وأهمها :        

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة        المنصب اإلداري األمررقم وتاريخ  نة اسم اللج ت
8  
 
 
 

1 

 .كلية الزراعة  – التعييناتلجنة    

 المؤتمر الوطني للبحوث الزراعية  االالاللزراعية الزراعية 

 2771 تعيين               عضوا                     87/8/2771( في 00)          

2 
 
 
 

2 

 2778 إدارة وتنظيم الندوة         عضوا        87/88/2778في ( 801 )            . كلية الزراعة  في إدارة ندوة  لجنة االستقبال

1         

3 

       2788-2-1 يفات تشر           عضوا       2788/ 2/ 21( في 022)         / كلية الزراعة.لجنة التشريفات في المؤتمر الوطني للبحوث الزراعية 

/كلية الزراعة قسم علوم المحاصيل الحقلية/ لجنة توزيع منحة الطلبة  2
- 

 الزراعة

   2782 صرف مبالغ مالية للطلبة       عضوا       81/2/2782( في 211)     

 2782 مهام إنسانية           عضوا       81/1/2782( في 170)          .كلية الزراعة  /لجنة حقوق اإلنسان المركزية  1

كلية  -قسم علوم المحاصيل الحقلية -لجنة حقوق اإلنسان الفرعية   7
 .الزراعة

 2782 مهام إنسانية              رئيسا       2/2782/ 21( في  171)       

–بين العمل واألسرة  المرأةاللجنة التحضيرية لندوة )سبل تنظيم وقت  0
 كلية الزراعة .

           مهام إنسانية                   عضوا       2782/ 27/2( في 001)     
 واجتماعية  

2782 

 2781 ثقافية              عضوا     1/2/2781( في711)        لجنة إقامة مهرجان شعري ومعرض خط ورسم _ كلية الزراعة . 1

   2787 صرف مبالغ مالية للطلبة        عضوا      2787/ 87/2( في 082)        .ية/كلية الزراعة/ قسم علوم المحاصيل الحقلمنحة الطلبةلجنة توزيع  8
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       / قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية   اإللكترونيلجنة التصحيح  87
 الزراعة/ قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة.

اإلشراف على تصحبح األسئلة ة و تابعالم تكليف وعضوية    28/2781( في 8777)      
 . اإللكترونيباالمتحان   الخاصة

2781 

 
 2787   إدامة وجمع بيانات الطلبة           عضوا       8/2/2787( في 217)      لجنة األوراكل / قسم علوم المحاصيل الحقلية/كلية الزراعة. 88

 
 

    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع       
 الفترة  نوع المشاركة        سم المشاركةا م. 
 2782/ 27/2             عضوًا ومحاضراً          كلية الزراعة . –اللجنة التحضيرية لندوة )سبل تنظيم وقت المراة بين العمل واألسرة  

 1/1/2781  اً محاضر               جامعة ديالى . -كلية الزراعة –( شر بإلقاء محاضرة بعنوان )حقوق اإلنسان واالتجار بال -8  

  2- 

2 

 7/1/2781 عصواً                جامعة ديالى . -كلية الزراعة -المهرجان الشعري المقام في كلية الزراعة تحت عنوان )الزراعة في الشعر العربي (

  1- 

1 

 28/8/2781  اً محاضر    جامعة ديالى . –/ كلية الزراعة إلقاء محاضرات خارج النصاب 

   
2- 

نجاح إقامة   87/2/2781               مشاركة    المعرض العلمي في قسم علوم المحاصيل الحقلية / كلية الزراعة / جامعة ديالى. وا 

 2787-2781-2781/2782         عضواً  التكليف بمهام اللجنة االجتماعية في قسم علوم المحاصيل الحقلية / جامعة ديالى .    -1  

 للنشر: ةالمقبولة و المنشور البحوث        

 مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى للعلوم الزراعية .        

 

 مكان النشر             اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
8 

8 

  اآلدابكلية  –جامعة بغداد  منشور  _ إلغراب التصويري في شعر قيس بن الُملوَّحا   م.م ميادة محمد عبد اللطيف  -أ.د.إياد عبد الودود الحمداني

2 

21 

 جامعة تكريت  -كلية التربية   منشور     –شعر األخطل بين االنتماء القبلي والديني  م.م ميادة محمد عبد اللطيف 
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا         
 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 جميع األقسام العلمية  /الثانية     اللغة العربية  8
/ قسم علوم التربة                  الثانية  الحرية والديمقراطية  2

 الثانية/ علوم محاصيل
/علوم التربة                               األولى  حقوق اإلنسان  1

 األولى/ علوم المحاصيل     
رسائل الماجستير والدكتوراة اإلشراف على          

 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت   
           /             /           / 

  : العضوية في الجمعيات العلمية        

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
8                /              /           / 
    

 : الدورات التدريبية       
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد       اسم الدورة            م.          

       األسس والمفاهيم العامة للبيئة والسالمة           مشاركة        
 الصناعية           

وزارة  – ئيةالتدريب المهني للصناعات الكهربامركز 
  الصناعة والمعادن 

87/2 /2771 

 2787                                               ديالىمر / جامعة تالتعليم المسو  التطوير   دورة تدريبية متقدمة في حقوق إلنسان           مشاركة            
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  2/2788/ 21 -27                         / جامعة ديالىالتطوير والتعليم المستمر  دورة تدريبية في حقوق اإلنسان مشاركة           

  82/82/2782من                        / جامعة ديالىالتطوير والتعليم المستمر  دورة في حقوق اإلنسان مشاركة           

                           2781                   ضمان الجودة واألداء الجامعي  دورات تدريبية متقدمة                 مشاركة            

     2781 /82/2                               ضمان الجودة / جامعة ديالى  خطة التربية على حقوق اإلنسان  مشاركة 

 22/87/2781 -27                            المركز الوطني لحقوق اإلنسان  األساسية العاشرة التدريبية الدورة  مشاركة 

 ايام1ولمدة 1/2/2782  من                     مركز التطوير والتعليم المستمر / جامعة ديالى  دورة تجويد التعليم العالي            مشاركة 

  :الخ( مقاالت علمية, كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة, األخرىالعلمية  واألنشطةالنجازات ا         

      

 

 

 

 

 

 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

قية للتنمية االحصول على شهادة مشاركة من مؤسسة المرتقى العرا -8
  تجويد التعليم العالي /القيادة التشاركية البشرية الخاصة بورشة 

 التشاركية  للقيادة ورشة التدريب في    2782مشاركة / شهادة 

تقديرية من كلية الزراعة جامعة ديالى / المؤتمر  الحصول على شهادة -2
 الوطني األول للبحوث الزراعية .

 المؤتمر  لتشريفاتفي لجنة  اعضو  2788 / شهادة تقديرية

الحصول على شهادة مشاركة من وزارة حقوق اإلنسان / المعهد  -1
 الوطني لحقوق اإلنسان .

 التدريب على احدث األساليب التشاركية وأساليب العمل                            2788مشاركة /  شهادة                

الندوة الحصول على شهادة تقديرية من كلية الزراعة جامعة ديالى /   -2
 العلمية الثالثة لقسم المحاصيل الحقلية.

 المشاركة في أعمال الندوة  2781/   شهادة تقديرية
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 تاريخ االنعقاد نعقاد مكان اال  اسم النشاط ت

 2778آذار 87-81من           جامعة ديالى -كلية الزراعة  وي األول للبحوث الزراعية .نالمساهمة في أعمال المؤتمر العلمي الس   -8

 2788ر آيا2-1من             جامعة ديالى-كلية الزراعة  .األول للبحوث الزراعيةوطني المساهمة في أعمال المؤتمر ال    -2

المعهد              –مع ورشة عمل  دورة تدريبية في حقوق اإلنسان        -1
 الوطني لحقوق اإلنسان .      

 2/2788/ 21 -27                                 / جامعة ديالىالتطوير والتعليم المستمر 

    وقت المساهمة في أعمال اللجنة التحضيرية لندوة )سبل تنظيم       -2
 بين العمل واألسرة . المرأة     

 27/2/2782                                     جامعة ديالى-كلية الزراعة      

 أيام1ولمدة 1/2/2782من                                       / جامعة ديالىالتطوير والتعليم المستمر  دورة تجويد التعليم العالي والخاص بالبرنامج التدريبي        -1

     إنجاح الندوة العلمية )التقنيات المستحدثة لتطوير  المساهمة في     -7
 زراعة محصول الذرة الصفراء الموسم الربيعي في العراق(      

قسم علوم المحاصيل  - جامعة ديالى-كلية الزراعة 
  الحقلية

                           21-82-2782 

ا لموسومة )اخطر أنواع األدغال إنجاح الندوة العلمية لمساهمة فيا     -0
 .في العراق بين األهمية االقتصادية لها واألضرار التي تسببها (

قسم علوم المحاصيل  - جامعة ديالى-كلية الزراعة 
 الحقلية

                              21/82/2781 


