
  0202 - 0202الدراسي  لعامل -كلية الزراعة  – )ندوات ، ورش ، دورات ، حلقات( الخطة العلمية 

 البرنامجمكان االنعقاد او  تاريخ االنعقاد المحاضر الحلقة النقاشية -الدورة  –الورشة  – الندوةعنوان  ت

 Google Meet 2020/  9/  9االربعاء  م. ظالل مهدي عبدالمادر (تحضٌر حلٌب الصوٌاندوة ) 1

 Google Meet 2020/ 10/10السبت    أ. باسم عبود عباس دورة تدرٌبٌة : )انشاء البٌوت المحمٌة البالستٌكٌة( 2

3 
ورشة بعنوان )تدرٌب طالب الدراسات العلٌا على أجهزة تمدٌر 

 عناصر التربة(
 13/10/2020  الثالثاء ا.م.د. باسم رحٌم بدر

مختبرات لسم التربة 
 والمختبر المركزي

4 
ورشة عمل )الجامعات العرالٌة مساحات خضراء ومصائد كاربون.. 

 فً بٌئة مستدامة( 2030لتحمٌك رؤٌة العراق 
 م.د. افاق ابراهٌم جمعة
 م.د. احمد بهجت خلف

 FCC 15/10/2020الخمٌس  

5 
دورة بعنوان )دور التحسس النائً ونظم المعلومات الجغرافٌة  فً 

 الكوارث الطبٌعٌة (متابعة 
 FCC 27/10/2020الثالثاء  م.د. احمد بهجت خلف

 مختبرات لسم التربة 11/11/2020االربعاء   ا.م.د. باسم رحٌم بدر دورة بعنوان) تحضٌر المحالٌل المٌاسٌة لعنصر الفسفور والبوتاسٌوم( 6

7 
 والتجهٌزات )الزراعة وتكنولوجٌـا المكائن والمعدات ندوة علمٌة 
 الزراعٌة(

 14/11/2020السبت     أ. باسم عبود عباس
Google Meet 

 الكترونٌا 2020/ 11/ 19الخمٌس  أ.د. رائد سامً عاتً (تربٌة االسمان فً االلفاص العائمة)دورة تدرٌبٌة  8

 الكترونٌا 28/11/2020السبت    أ.م.د. بشار ادهم احمد (اهم المعولات التً تواجه األبمار المستوردة)دورة تدرٌبٌة  9

 FCC 2020/  12/  5    السبت ا.م.د. حسن هادي مصطفى (والحٌاة لالنسان التربة اهمٌة) علمٌة  دوةن 10

 الكترونٌا 6/12/2020االحد      م.م. رشا عامر كاظم  (التعلٌم المدمج)دورة تدرٌبٌة  11

12 
ندوة )العنف األسري وأثره النفسً فً المجتمع الشرلً ،المرأة 

 العرالٌة  انموذجاً(
 لاعة المسم 8/12/2020الثالثاء  م. مٌادة دمحم عبد اللطٌف

 Fcc 12/12/2020السبت   أ.م.د.باسم رحٌم بدر )المعادلة السمادٌة والتوصٌات السمادٌة(دورة  13

14 
دورة )المعاٌٌر المتبعة فً اختبار وتمٌٌم أداء  أنظمة الرش الجوي 

 لتجهٌز المبٌدات الزراعٌة(
 لاعة المسم 13/12/2020االحد  م.د نصر سالم حسن

 الكترونٌا 14/12/2020االثنٌن  م.د. علً غٌدان زٌدان تحمٌك االمن الغذائً(دورة )دور االدارة المزرعٌة فً  15

16 
) المماومة المستحثة فً النبات ضد المسببات المرضٌة ندوة 

 ودٌنامٌكٌة الحث(
 لاعة المسم 15/12/2020الثالثاء  م. دمحم ندٌم لاسم



 الكترونٌا 12/2020/ 16االربعاء   ا.م.د. ماجد حمٌد رشٌد ندوة علمٌة : استخدام نبات االزوال فً تغذٌه المجترات 17

 الكترونٌا 17/2/2021الخمٌس  م. ظالل مهدي عبد المادر (كٌفٌة تعلٌب االغذٌة صناعٌا و منزلٌادورة ) 18

 الكترونٌا 20/12/2020االحد  م.م نبٌل إبراهٌم دمحم اإلفاق المستمبلٌة فً اإلنتاج الزراعً(ندوة ) 19

 FCC 21/12/2020 االثنٌن أ.م. رعد وهٌب للتنمٌة المستدامة"المدن المستدامة( 2030ندوة علمٌة )رؤٌة العراق  20

 Fcc 2020/ 23/12االربعاء  أ.د. فارس دمحم سهٌل ( مخاطر وسمٌة المواد النانوٌة للنظام البٌئً الزراعًورشة  ) 21

 Zoom 24/12/2020الخمٌس  عبد المادر أ.م. عبد الرحمن ندوة علمٌة )انتاج المرنفل ( 22

23 
ورشة عمل : تاثٌر اضافة مسحوق نبات الكركم فً العلٌمة على بعض 

 الصفات االنتاجٌة للطٌور الداجنة
 الكترونٌا 2/2021/ 27السبت     أ.م.علً جواد رزولً

24 
دورة )تطبٌمات انظمة االتمتة ودورها فً تطوٌر وزٌادة االنتاج 

 الزراعً(
 لاعة المسم 28/12/2020االحد  نصر سالم حسنم.د 

 دورة تدرٌبٌة )الممارسات الزراعٌة الجٌدة لمحاصٌل الخضر( 25
 أ.م.د. احالم احمد حسٌن
 م. خالد ابراهٌم مصطاف

 FCC 30/12/2020االربعاء 

26 
ورشة عمل : دراسه  بعض الجٌنات المرتبطة بالصفات اإلنتاجٌة 

 المزرعةوالتناسلٌة فً حٌوانات 
 الكترونٌا 2020/ 12/ 31الخمٌس   أ.د. صالح حسن جاسم

 لاعة المسم 3/1/2021االحد  أ.م  وجدان جاسم دمحم سوء الظن وتأثٌره على العاللات االجتماعٌة(ندوة ) 27

 Fcc 4/1/2021االثنٌن    م.د. احمد بهجت خلف دورة بعنوان )ادارة حرائك الغابات باستخدام تمنٌات التحسس النائً ( 28

 لاعة المسم 5/1/2021الثالثاء  م.د احمد ٌاسٌن حسن (التربٌنات االولٌة وجودها وأهمٌتهاحلمة نماشٌة ) 29

30 
دورة تدرٌبٌة )الطرائك الحدٌثة فً إنتاج المركبات الطبٌة خارج 

 الجسم الحً(

 أ.د. اٌاد عاصً عبٌد
 م.م. دمحم ظاهر
 م.م. سارة علً

 FCC 9/1/2021السبت 

 10/1/2021االحد  أ.د عماد خلف عزٌز (الزراعة غذاء ودواءندوة ) 31
لاعة الشهٌد عبد المادر احمد 

 عكاب

 لاعة المسم 11/1/2021االثنٌن  م.م نبٌل إبراهٌم دمحم (أثر لٌم المدخالت و المخرجات فً كفاءة اإلنتاجحلمة نماشٌة ) 32

 تداول ثمارها(ندوة )فسٌولوجٌا الحمضٌات وتكنولوجٌا  33
 أ. د. غالب ناصر حسٌن

 د. لٌلى إبراهٌم تبارة
 Zoom 1/2021/ 14الخمٌس 

34 
ورشة عمل : كٌفٌة اختٌار التحلٌل االحصائً المناسب لبٌانات البحوث 

 العلمٌة
 الكترونٌا 2021/  1/  18  االثنٌن  أ.د. خالد حامد حسن



35 
ندوة )الخٌال العلمً ودوره فً تطوٌر المواهب لدى أطفال المدارس 

 فً العراق(
 الكترونٌا 19/1/2021الثالثاء  م. مٌادة دمحم عبد اللطٌف

 الكترونٌا 21/1/2021الخمٌس  ا.د عدنان حسٌن الوكاع دورة )طرق مكافحة االدغال المعمرة( 36

 الكترونٌا 2021/ 1/  26السبت     أ.م.د. علً شهاب احمد دورة تدرٌبٌة : نمل االجنة فً األبمار 37

38 
ورشة عمل )مفهوم االلتباس، انواعه، نسبة االلتباس المسموح به 

 والفرق بٌنه وبٌن السرلة االدبٌة(

أ.م.د. عبدالكرٌم عبدالجبار 
 دمحم سعٌد

 م.م. لمى بشٌر حسٌن
 FCC 27/1/2021االربعاء 

 Zoom 3/2/2021االربعاء  م. عبد هللا فرحان وادوات جمع البٌانات والمعلومات(طرق دورة تدرٌبٌة ) 39

 كلٌة الزراعة 2021/  15/2االثنٌن  أ. د. عزٌز مهدي عبد ورشة عمل )طرائك تربٌة وتحسٌن محاصٌل الخضر ذاتٌة التلمٌح( 40

 الكترونٌا 16/2/2021الثالثاء    أ.م.د. احمد علً عذاب دورة تدرٌبٌة : دور انظمة االنتاج فً تحسٌن انتاج حٌوانات المزرعة 41

 21/2/2021االحد  أ.د رجاء مجٌد حمٌد ندوة )اهمٌة زراعة المطن فً العراق( 42
لاعة الشهٌد عبد المادر احمد 

 عكاب

 لاعة المسم 23/2/2021الثالثاء  أ.م.د مروان سامً سعٌد (صناعة السٌالجحلمة نماشٌة ) 43

 الكترونٌا 25/2/2021الخمٌس  م.م عمٌل ابراهٌم مصطاف )التعلٌم االلكترونً تأثٌره وأثاره(ندوة  44

45 
ورشة بعنوان) تخطٌط وتنفٌد التجارب الحملٌة ومحدداتها لطالب 

 الدراسات العلٌا(
 3/3/2021االربعاء   أ.م.د. عباس فاضل علً

حمول ومختبرات كلٌت 
 الزراعة

 الكترونٌا 2021/ 6/3السبت     م.م. احمد ابراهٌم اسماعٌل اجراءات االمن الحٌوي فً مزارع االسماندورة تدرٌبٌة  :  46

 الكترونٌا 14/3/2021االحد  م.د. علً غٌدان زٌدان )ندوة )اهمٌة التسوٌك الزراعً فً المطاع الزراعً 47

 الكترونٌا 15/3/2021االثنٌن  أ.م  وجدان جاسم دمحم (االتكٌت فن التعامل مع اآلخرٌندورة ) 48

 الكترونٌا 16/3/2021  الثالثاء أ.د. مهدي صالح جاسم ورشة عمل : مراحل التهوٌة الحدٌثة لحمول الدواجن 49

 الكترونً 17/3/2021االربعاء  م. دمحم ندٌم لاسم دورة )التشخٌص المبكر لمرض البٌوض على النخٌل وطرق مكافحته( 50

 المسملاعة  18/3/2021الخمٌس  أ.د رجاء مجٌد حمٌد )معلومات عن محصول الشوفان(حلمة نماشٌة  51

 لاعة المسم 21/3/2021االحد  أ.د عماد خلف عزٌز (الذرة الصفراء، االنتاج والتحسٌنورشة عمل ) 52

 الكترونٌا 25/3/2021الخمٌس  م.م عمٌل ابراهٌم مصطاف ورشة عمل )استخدامات تكنولوجٌا المعلومات فً المجال الزراعً( 53

 لاعة المسم 29/3/2021االثنٌن  أ.د عماد خلف عزٌز حلمة نماشٌة )العمم الذكري فً النباتات( 54

 الكترونٌا 30/3/2021الثالثاء   ا.م.د. زٌد دمحم مهديدورة تدرٌبٌة : تمنٌة تفاعل الكوثرة  المتسلسل ودورها فً التحسٌن  55



 الوراثً لدى حٌوانات المزرعة

56 
دورة تدرٌبٌة )ممارسات االنتاج العضوي فً معامالت ما بعد 

 الحصاد(
 أ.م.د. احالم احمد حسٌن

 
 FCC 31/3/2021االربعاء 

 Fcc 1/4/2021الخمٌس   م.د. عالء حسن فهمً دورة بعنوان)اختٌار المجالت العلمٌة الرصٌنة والٌة النشر( 57

58 
الفٌزٌاوي للعلٌمة فً االداء االنتاجً للطٌور ورشة عمل : تأثٌر الشكل 

 الداجنة
 الكترونٌا 3/4/2021السبت      م. صالح مهدي عبد

 أ.د عماد خلف عزٌز (الذرة الصفراء االنتاج والتحسٌندورة ) 59
 االثنٌن والثالثاء

 5-6/4/2021 
 لاعات المسم

 2021/ 11/4االحد  أ.م.د مروان سامً سعٌد حلمة نماشٌة )صناعة الدرٌس( 60
لاعة الشهٌد عبد المادر احمد 

 عكاب

 Zoom 15/4/2020الخمٌس  م. عبد هللا فرحان ندوة علمٌة )اهمٌة  تنمٌب البٌانات فً التعلٌم الجامعً( 61

62 
دورة تدرٌبٌة )استخدام برنامج اتوكاد فً صناعة المشهد الحضري 

 الطبٌعً(
 

 FCC 17/4/2021السبت  أ.م. رعد وهٌب

 FCC 18/1/2021االحد  أ. د. حمٌد صالح حماد ندوة علمٌة )حدائك الخضر المنزلٌة ودورها فً االوبئة والحروب( 63

 الكترونٌا 19/4/2021  االثنٌن   أ.م.د. دمحم احمد شوٌل دورة تدرٌبٌة : الحلب والمحالب فً ابمار الحلٌب. 64

65 
وأثرها فً البٌئة  حلمة نماشٌة )مفهوم الزراعة الحضرٌة )المدنٌة(

 والمجتمع والغذاء(

أ.م.د. عبدالكرٌم عبدالجبار 
 دمحم سعٌد

 
 FCC 20/4/2021الثالثاء 

 Fcc  2021/ 21/4االربعاء   أ.د. فارس دمحم سهٌل ورشة ) انتاج الفٌرمٌكمبوست من دودة االرض ( 66

 لاعة المسم 22/4/2021الخمٌس  خلف عزٌزأ.د عماد  ورشة عمل )الصفات المماسة فً بحوث المحاصٌل الحملٌة( 67

 ندوة )معلومات عن محصول الشوفان من الناحٌة العلفٌة( 68
 أ.د رجاء مجٌد حمٌد

 أ,م,د مروان سامً سعٌد
 الكترونٌا 27/4/2021الثالثاء 

 FCC 28/4/2021االربعاء   أ .د . حمٌد صالح حماد الطموح( –الوالع  -التشرٌع  -)الحجر الزراعً  ورشة عمل 69

70 
ورشة عمل: دور التشرٌعات البٌئٌة فً صٌانة المصادر الوراثٌة 

 والبٌئٌة.
 29/4/2021الخمٌس   م. معن عبد المنعم

 الكترونٌا

 الكترونٌا 1/5/2021السبت      م. اسامة احمد لطٌفورشة عمل )أثر جائحة كورونا على األداء اإلنتاجً للدواجن فً  71



 العراق(

 Fcc 4/5/2021الثالثاء    أ.د. حسٌن عزٌز دمحم دورة بعنوان )االستخدام األمثل لألسمدة الكٌمٌاوٌة( 72

 الكترونٌا 6/5/2021الخمٌس  ا.د عدنان حسٌن الوكاع زهرة النٌل النبات الدخٌل على البٌئة العرالٌة 73

 الكترونٌا 9/5/2021االحد  ا.د عدنان حسٌن الوكاع االدغال اضرارها وفوائدها 74

 كلٌة الزراعة 2021/  10/5االثنٌن  أ. د. عزٌز مهدي عبد حلمة نماشٌة )االفتراس واالدران فً النبات( 75

 Zoom 11/5/2021الثالثاء  مصطاف م.م. خالد ابراهٌم ورشة عمل )االستفادة من مخلفات مزرعة الفطر المحاري( 76

 الكترونٌا 5/2021/ 15    السبت ا.م.د. احمد سنان احمد ما لها وما علٌها(ندوة علمٌة : )اللحوم الحمراء المستوردة  77

78 
 دورة تدرٌبٌة )طرائك فحص وتشرٌح األنسجة النباتٌة(

 
 م.م. دمحم ظاهر
 م.م. سارة علً

 FCC 22/5/2021السبت 

 23/5/2021االحد  ا.د عدنان حسٌن الوكاع ندوة )اهم الوسائل العلمٌة فً زٌادة انتاج الحنطة( 79
لاعة الشهٌد عبد المادر احمد 

 عكاب

 لاعة المسم 24/5/2021االثنٌن  م.د احمد ٌاسٌن حسن حلمة نماشٌة )النباتات الطبٌة انتاجها وخزنها( 80

 Zoom 25/5/2021الثالثاء  أ.م. عبد الرحمن عبد المادر ورشة عمل )انتاج الكالدٌولس( 81

 الكترونٌا 26/5/2021االربعاء  م.م عمٌل ابراهٌم مصطاف فً دراسة المحاصٌل الحملٌة( GISدورة )استخدامات تطبٌك  82

 الكترونٌا 5/2021/ 27الخمٌس    م. معن عبد المنعم دورة تدرٌبٌة : مشارٌع انتاج الجاموس 83

 

 


