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                                                  وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى                                                                                                                 
                                                                 الحقمية  لالزراعة قسم عموم المحاصيكمية                                           
 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                             

 

 : البيانات الشخصية أوال

 

 
 
 
 
 
 

 :المؤىالت العممية   :ثانياً 
  

 
 
 

                االسم الرباعي 
 والمقب   

دة محمد عبد المطيف ميا
  موبايل    ديالى الجامعة  جاسم المشيداني

 Mayadamayam555@gmil.com البريد االلكتروني   الزراعة  الكمية  01/01/0753 تاريخ الميالد

عموم المحاصيل  القسم  غير متزوجة            الحالة االجتماعية 
   الحقمية 

رقم وتاريخ امر 
  42/4/4111( قي  56) التعيين

 الجامعة والكمية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤىل
  جامعة بغداد –كمية اآلداب   المغة العربية   0777-0776سنة التخرج  البكالوريس 
  ديالى  / جامعة  -األصمعي  -كمية التربية   المغة العربية وآدابيا  05/0/4117في  (304)  الماجستير 

 = = طالبة دكتوراه  الدكتوراة 

 
 صورة شخصية
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 :العممي المقب:   ثالثاً 
  

 
 
 
 

 
 -:الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  :رابعاً 
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  الميام اإلدارية  ت
0- 

 

 

 

 

 

 

 جامعة ديالى  –مدير اإلدارة في كمية الزراعة      
 
 
 
 

 10/01/4115في  760
 
 
 
 
 
 

 2/00/4116في 0155  كمية الزراعة _ جامعة ديالى  مسؤولية األداء الجامعي في      -4

 جامعة ديالى  –مسؤولية البعثات والعالقات الثقافية  -1
 

  42/1/4117في 42في1112

2- 

 

 42/7/4104في 46 جامعة ديالى  –لمحاصيل الحقمية االقسم / قسم عموم  مجمس مانة وكتابةأ

  المجان التي شارك فييا:  خامسًا:

 فترة عمل المجنة  مجنة ميام ال       المنصب اإلداري األمررقم وتاريخ  اسم المجنة  ت
0  
 
 
 

1 

 .كمية الزراعة  – التعييناتلجنة    

 المؤتمر الوطني لمبحوث الزراعية  االالاللزراعية الزراعية 

 4116 تعيين               عضوا                     04/0/4116( في 55)          

4 
 
 
 

2 

 4117 إدارة وتنظيم الندوة         عضوا        01/00/4117في ( 053 )            . كمية الزراعة  في إدارة ندوة  لجنة االستقبال

1         

3 

       4100-2-1 تشريفات           عضوا       4100/ 2/ 43( في 544)         / كمية الزراعة.لجنة التشريفات في المؤتمر الوطني لمبحوث الزراعية 

 لحصول عمى المقبا تاريخ        الدرجة العممية
 2/4101/ 02                              مدرس مساعد 

 6/01/4105                               مدرس
 / أستاذ  مساعد

 /  استاذ
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/كمية الزراعة قسم عموم المحاصيل الحقمية/ لجنة توزيع منحة الطمبة  2
- 

 الزراعة

   4104 صرف مبالغ مالية لمطمبة       عضوا       06/4/4104( في 261)     

 4102 ميام إنسانية           عضوا       01/1/4102( في 315)          .كمية الزراعة  /لجنة حقوق اإلنسان المركزية  3

كمية  -قسم عموم المحاصيل الحقمية -لفرعية  لجنة حقوق اإلنسان ا 4
 .الزراعة

 4102 ميام إنسانية              رئيسا       2/4102/ 41( في  616)       

–بين العمل واألسرة  المرأةالمجنة التحضيرية لندوة )سبل تنظيم وقت  5
 كمية الزراعة .

           نسانية        ميام إ           عضوا       4102/ 41/2( في 553)     
 واجتماعية  

4102 

 4103 ثقافية              عضوا     3/2/4103( في411)        لجنة إقامة ميرجان شعري ومعرض خط ورسم _ كمية الزراعة . 6

   4104 صرف مبالغ مالية لمطمبة        عضوا      4104/ 01/2( في 502)        ./ قسم عموم المحاصيل الحقمية/كمية الزراعةمنحة الطمبةلجنة توزيع  7

       / قسم عموم المحاصيل الحقمية/كمية   اإللكترونيلجنة التصحيح  01
 الزراعة/ قسم عموم المحاصيل الحقمية/كمية الزراعة.

اإلشراف عمى تصحبح األسئمة تابعة و الم تكميف وعضوية    40/4103( في 0111)      
 . لكترونياإل باالمتحان   الخاصة

4103 

 4104   إدامة وجمع بيانات الطمبة           عضوا       0/4/4104( في 431)      لجنة األوراكل / قسم عموم المحاصيل الحقمية/كمية الزراعة. 00 

 
 
 
 
 

    المشاركات التي شارك فييا العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادساً 
 الفترة  مشاركة نوع ال       اسم المشاركة م. 
 4102/ 41/2             عضوًا ومحاضراً          كمية الزراعة . –المجنة التحضيرية لندوة )سبل تنظيم وقت المراة بين العمل واألسرة  

 3/3/4103  اً محاضر               جامعة ديالى . -كمية الزراعة –( شر بإلقاء محاضرة بعنوان )حقوق اإلنسان واالتجار بال -0  

  4- 

4 

 4/3/4103 عصواً                جامعة ديالى . -كمية الزراعة -الميرجان الشعري المقام في كمية الزراعة تحت عنوان )الزراعة في الشعر العربي (
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  1- 

1 

 47/7/4103  اً محاضر    جامعة ديالى . –/ كمية الزراعة إلقاء محاضرات خارج النصاب 

نجاح إقامة  -2     04/2/4103               مشاركة    المعرض العممي في قسم عموم المحاصيل الحقمية / كمية الزراعة / جامعة ديالى. وا 

 4104-4103-4101/4102         عضواً  التكميف بميام المجنة االجتماعية في قسم عموم المحاصيل الحقمية / جامعة ديالى .    -3  

 :األنشطة العممية :سابعاً   

 لماجستير والدكتوراه :ا

 أثر اإلسالم في شعر النقائض  عنوان رسالو الماجستير 
  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  إلنتاج العممي )المنشور/المقبول لمنشر(ا

 مكان النشر             اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
0 

0 

  اآلدابكمية  –جامعة بغداد  منشور _ اإلغراب التصويري في شعر قيس بن الُمموَّح   م.م ميادة محمد عبد المطيف  -أ.د.إياد عبد الودود الحمداني

4 

41 

 جامعة تكريت  -كمية التربية  ر منشو –شعر األخطل بين االنتماء القبمي والديني  م.م ميادة محمد عبد المطيف 

 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا
 المرحمة  اسم المقرر  م. 
 الثانية  لمغة العربية ا 0
 الثانية  الحرية والديمقراطية  4
 األولى  حقوق اإلنسان  1
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 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
           /             /           / 

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية قر الجمعية م اسم الجمعية  ت
0                /              /           / 
    

 : الدورات التدريبية
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد       اسم الدورة            م.          

       األسس والمفاىيم العامة لمبيئة والسالمة           مشاركة        
  الصناعية          

وزارة  – ئيةالتدريب الميني لمصناعات الكيربامركز 
  الصناعة والمعادن 

04/4 /4111 

             مر / جامعة تالتعميم المسو  التطوير   دورة تدريبية متقدمة في حقوق إلنسان           مشاركة            
 ديالى   

                                  4101 

  2/4100/ 46 -44                         / جامعة ديالىالتطوير والتعميم المستمر  دورة تدريبية في حقوق اإلنسان ركةمشا           
  04/02/4104من                        / جامعة ديالىالتطوير والتعميم المستمر  دورة في حقوق اإلنسان مشاركة           
                           4101                   ضمان الجودة واألداء الجامعي  دورات تدريبية متقدمة                 مشاركة            

     4101 /04/4                               ضمان الجودة / جامعة ديالى  خطة التربية عمى حقوق اإلنسان  مشاركة 

 42/01/4101 -41                            المركز الوطني لحقوق اإلنسان  اشرة األساسية العالتدريبية الدورة  مشاركة 

 ايام1ولمدة 1/2/4102  من                     مركز التطوير والتعميم المستمر / جامعة ديالى  دورة تجويد التعميم العالي            مشاركة 
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 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 

 

 

 

 

 

 

 

  :مقاالت عممية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,ة االخرى النجازات واالنشطة العمميا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 4117آذار 04-03من  جامعة ديالى -كمية الزراعة  وي األول لمبحوث الزراعية .نالمساىمة في أعمال المؤتمر العممي الس   -0

 4100آيار 2-1من  جامعة ديالى-كمية الزراعة  .األول لمبحوث الزراعيةوطني المساىمة في أعمال المؤتمر ال    -4

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

 2/4100/ 46 -44                                    / جامعة ديالىالتطوير والتعميم المستمر 

أعمال المجنة التحضيرية لندوة )سبل تنظيم وقت  فيالمساىمة       -2
 بين العمل واألسرة .      ة    المرأ

 41/2/4102                                         جامعة ديالى-كمية الزراعة      

 أيام1ولمدة 1/2/4102من                                       / جامعة ديالىالتطوير والتعميم المستمر  دورة تجويد التعميم العالي والخاص بالبرنامج التدريبي        -3

     إنجاح الندوة العممية )التقنيات المستحدثة لتطوير  المساىمة في     -4
 زراعة محصول الذرة الصفراء الموسم الربيعي في العراق(      

قسم عموم المحاصيل  - جامعة ديالى-كمية الزراعة 
  الحقمية

                           46-04-4102 

ا لموسومة )اخطر أنواع األدغال إنجاح الندوة العممية المساىمة في     -5
 .في العراق بين األىمية االقتصادية ليا واألضرار التي تسببيا (

قسم عموم المحاصيل  - جامعة ديالى-كمية الزراعة 
 الحقمية

                              46/04/4103 

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

الحصول عمى شيادة مشاركة من مؤسسة المرتقى العراقية لمتنمية  -0
  تجويد التعميم العالي /القيادة التشاركية البشرية الخاصة بورشة 

 التشاركية  لمقيادة ورشة التدريب في    4102مشاركة / شيادة 
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 :اخلدمة العامة واالرشاد  -
 عضوية النشاطات المهنية والعلمية والمجتمعية خالل السنوات الرئيسية . -1
 .18/1/2116في 131عضو في لجنة المهر جان الشعري جامعة ديالى / كلية الزراعة وفق الكتاب المرقم  -2

 25/7/2116في 1396ضو في لجنة متابعة انجاز استمارات التقييم اإلداري وفق الكتاب المرقم ع -3

 .25/7/2116في 1396عضو لجنة ادامة وجمع بيانات الطلبة االوراكل  -4

 .28/3/2116في  611وفق الكتاب21في اللجنة التحضيرية لمهرجان التأخي في الشعر الزراعي  عضو -5

 11/4/2116في 7614ة منحة الطلبة / علوم المحاصيل وفق الكتاب في لجنعضو  -6

 .26/12/2116في 1491في اللجنة االجتماعية / علوم المحاصيل وفق الكتاب عضو  -7

 .22/11/2117في 2165في لجنة  التدقيق / علوم المحاصيل وفق الكتاب عضو  -8

 21/8/2117في 1235عضوفي لجنة صندوق دعم األيتام وفق الكتاب  -9

 .11/2/2118في 331لجنة  تدقيق الدرجات  / علوم المحاصيل وفق الكتاب  في  ضوع

 .21/5/2115في 1111في لجنة التصحيح االلكتروني وفق الكتاب عضو  -11

 21/11/2115في  1939عضو في لجنة جقوق اإلنسان وفق الكتاب  -11

 
 
 

الحصول عمى شيادة تقديرية من كمية الزراعة جامعة ديالى / المؤتمر  -4
 الوطني األول لمبحوث الزراعية .

 المؤتمر  لتشريفاتفي لجنة  اعضو  4100 / شيادة تقديرية

ان / المعيد الحصول عمى شيادة مشاركة من وزارة حقوق اإلنس -1
 الوطني لحقوق اإلنسان .

 التدريب عمى احدث األساليب التشاركية وأساليب العمل                            4100مشاركة /  شيادة                

الندوة الحصول عمى شيادة تقديرية من كمية الزراعة جامعة ديالى /   -2
 العممية الثالثة لقسم المحاصيل الحقمية.

 المشاركة في أعمال الندوة  4101/   ادة تقديريةشي
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 : االشتراك في اللجان الرئيسية وفرق العمل  -
 ة والعلمية خالل السنوات الخمس األخيرة حضور االجتماعات المهني -
 .11/2116/ 14في 2154حضورحلقة نقاشية علمية ) المكافحة الحيوية في الحشرات ( /كلية الزراعة وفق الكتاب  -

    7/11/2116في  2118حضور حلقة نقاشية ) التكنلوجيا المتقدمة لخفض فوائد الرش في منظومة تجهيز الكيماويات الزراعية ( وفق الكتاب المرقم  - 

 .27/11/2116في 2214(في 2131حضور محاضرة ) مستقبل الطاقة والزراعة في العراق  - 
 24/11/2116حضور ورشة عمل )تقنية ملئ االستمارة وصف البرنامج األكاديمي (في  -
  .25/11/2116في 1951بوابة العلماء المرقم حضور ورشة عمل/ جامعة ديالى / كلية الزراعة / شعبة االنترنيت / اهمية التسجيل في موقع  -
 .3/5/2117في  ا991حضور الندوة العلمية )التلوث الكيميائي واثره في تلوث البيئة ...( وفق رقم الكتاب المرقم  - 

 .23/11/2117في 2184حضور الحلقة الدراسية )رعاية العجول الحديثة ( وفق الكتاب المرقم  - 
 12/12/2117في 3593)التعليم االلكتروني ( وفق الكتاب المرقم حضور الحلقة الدراسية  -
 .3/12/2117في 2481جامعة ديالى في المعرض الزراعي في مدينة بورصة التركية وفق الكتاب المرقم –حضور الحلقة الدراسية )اهمية مشاركة كلية الزراعة  -
 .3/4/2118رئيات الفضائية ( وفق الكتاب المرقم في حضور الحلقة النقاشية ) التغيير البصري للصور الجوية والم - 

                                                6/5/2118في 1113حضور الحلقة النقاشية )النشر العلمي (وفق الكتاب المرقم  -
      

 او رئاسة جلسة .  Research Presentation، عرض بحثي    Invited Speakerادراج المشاركات بصفة متحدث في مؤتمر   - 
 .46/2/4103في  0012حاضر عن حقوق اإلنسان واالتجار بالبشر وفق الكتاب المرقم م .1

 .6/04/4141في العنف األسري وأثره النفسي في المجتمع الشرقي , المرأة العراقية انموذجًا الثالثاء عن محاضر في ندوة  .2

  8/1/2121المواهب لدى اطفال المدارس في العراق في  الخيال العلمي ودوره في تطويرمحاضر في ندوة عن  .3

 



 9 

 :النشاط الدولي , تاريخ النشاط , موقع النشاط( -

 مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية ومنظمة االعتماد الدولي.البورد االلماني لمتدريب واالستشارات و  (ToT)مشارك في دورة اعداد المدربين في مجال التنمية البشرية  -  

 .11/00/4107المقام في بغداد السالم  ة شاممة لتنمية بشرية مستدامة  عضو لجنة تحضيرية ونشاط الصفي في المؤتمر العممي الدولي السابع واألربعوننيض -

 الحصول عمى وسام االبداع من دورة اعداد المدربين . -

 .4141ديسمبر 41اليند/ األحد  –الحصول عمى شيادة مشاركة من كمية الجامعة قسم المغة العربية /كيراال  -

 .6/01/4141االنتماء الى منظمة العطاء الرقمي مع حضور محاضرة التحول الرقمي لالستاذة سارة محمد المفضي في  -

ويدة العراقية /جامعة لوند .برعاية الشبكة الس4/01/4141حضور محاضر ة عن االستفادة من خبرة الجامعات البريطانية في التعميم المدمج في التعميم العراقي في  -
 السويدية .

كانون األول/ 00س /شيادة مشاركة في ورشة عمل ماليزية عن المغة العربية وسائل تعميميا ونشرىا من منظور التنمية الشاممة لتدقيق النيوض الحضاري / الخمي -
 م.4141

اىات العممية واالبداعية في السرديات من جامعة أم أي أس ممباد /كيراال/اليند في مشاركة مع شكر وتقدير من اكاديمية التميز باليند عن حضور ندوة االتج -
 .4140/يناير /06

لفقو عمى منصة جسور     شيادة حضور مع شكر وامتنان من الدكتور يوسف الكاّلم  لمتابعة محاضرة االستاذ الدكتور عبد الجميل سالم عن الخمفية الكالمية ألصول ا -
 .4141 واالبحاث العممية والتدريب / األحد دنجبرلمدراسات     
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 .4141يناير 11شيادة حضور عن الممتقى الدولي الشبابي لمقصة القصيرة /الممكة المغربية /مركز افاق لمدراسات الثقافية المغربية اليمنية    -

-    

 :العالمات المميزة لمتدريسي )يذكر التكريم , التميز االكاديمي , الزماالت( -

 .                                     3/2/4103شكر وتقدير/ عميد كمية الزراعة /عقد الندوة العممية )اخطر أنواع األدغال ...( وفق الكتاب المرقم  -    

 04/2/4103في 512شكر وتقدير / عميد كمية الزراعة /بخصوص المعرض العممي وفق الكتاب المرقم  -    

 .4/3/4103في 674عميد كمية الزراعة/بخصوص الميرجان الزراعي وفق الكتاب المرقم  شكر وتقدير/ -    

    --07/3/4103في  5526شكر وتقدير /رئيس جامعة ديالى / بخصوص دعم األيتام  وفق الكتاب المرقم  -      

 .4103/ 1/4في 0012المرقم  شكر وتقدير / عميد كمية الزراعة / بالقاء محاضرة في االتجار بالبشر وفق الكتاب -    

 .40/4/4103في 0451شكر وتقدير / عميد كمية الزراعة /بخصوص منحة الطمبة وفق الكتاب المرقم  -    

 .40/7/4103في 0521شكر وتقدير / عميد كمية الزراعة /بخصوص القاء محاضرات مجانية خارج النصاب وفق الكتاب  -   

 .                                 4/5/4105في 7371لى وفق الكتاب شكر وتقدير / رئيس جامعة ديا -    

 . 04/01/4105في  4177شكر وتقدير / عميد كمية الزراعة وفق الكتاب المرقم   -    
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                                                                                                     .41/5/4141في 4301د/م شكر وتقدير رئيس الجامعة العددش/ -
                                                                                                         .00/6/4141في 4/314و4ص العممي  شكر وتقدير من وزير التعميم العالي والبحث -
.                                                                                       45/7/4141في 3/2221ي والبحث العممي بتشكر وتقدير من وكيل وزير التعميم العال -
 .4141مشاركة عن الندوة الدولية االفتراضية المغة العربية الغراض خاصة اندنوسيا  –شكر وتقدير من جامعة ماالنج الحكومية  -

                                       

 

 

 -                                         .01/04/4105شيادة مشاركة في دورة قيادة التخطيط االستراتيجي / كمية التربية لمعموم الصرفة / التعميم المستمر / من  
 .4104مستقبمية لواقع نبات زىرة النيل ( شيادة تقديرية جامعة ديالى /كمية الزراعة /عموم المحاصيل  الندوة العممية )رؤيا

- 

 


