
 2023-2022الورش والندوات والدورات التدريبية في قسم البستنة وهندسة الحدائق للسنة الدراسية 

 نوع النشاط  اسم المحاضر تاريخ النشاط  عنوان النشاط  ت
حضوري،  
 الكتروني 

 الكتروني  دورة تدريبية م.د. عبد الرحيم عاصي عبيد  30/9/2021 توازن المغذيات في انظمة الزراعة المائية  1

2 
ملخص ورشة عمل تمكين النظام الغذائي العراقي لإلسهام في توفير  

 فرص العمل والنمو والصمود أمام األزمات
 الكتروني  دورة تدريبية د. محمد مزهر حسن  16/10/2021

ر اللوزاستراتيجيات حديثة الستثمار الترب العراقية لزراعة اشجا 3  حضوري  دورة تدريبية م. زينه هزبر خزعل  10/11/2021 

 حضوري  دورة تدريبية د. محمد مزهر حسن  13/11/2021 مقدمة عن اهمية وبرمجة االردوينو وامثلة عن استخدامه  4

5 
المحفزات الحيوية ، تعريفها ، استخدامها الزراعية ، و دورها في نمو  

 وتطور النبات 
 حضوري  ورشة عمل  أ.د عبد الكريم عبد الجبار  15/12/2021

 حضوري  دورة تدريبية م.م لمى بشير حسين 21/12/2021 تدهور القطاع الزراعي، المشاكل والحلول المقترحة 6

7 
البحث العلمي، تعريفه، صالحيته، ادارته واالخطاء المتوقع حصولها  

 اثناء تنفيذ البحث 
 حضوري  ندوة علمية أ.د. عزيز مهدي عبد  22/12/2021

 28/12/2021 اخالقيات البحث العلمي الزراعي 8
 أ.م.د احمد ثامر حومد  
 أ.م زينه سامي راشد

 أ.م خالد ابراهيم مصطاف
 حضوري  دورة تدريبية

 حضوري  ورشة عمل  م.م محمد عباس حميد 30/12/2021 كيف تنشأ مشتل زراعي 9

10 
التقنيات الحديثة في اكثار النباتات الطبية خارج الجسم الحي و تقدير  

 مركباتها الفعالة 
 حضوري  دورة تدريبية م.د هبة احمد جواد  30/12/2021



 دور التسميد الحيواني في انتاج النخيل  11
2022/1/17-

19 

 أ.م.د احمد ثامر حومد  
 أ.م زينه سامي راشد

 أ.م خالد ابراهيم مصطاف
 حضوري  دورة تدريبية

 الكتروني  دورة تدريبية م. زينة هزبر خزعل  2/15/2022 االفاق المستقبلية لتطوير الزراعة العضوية في العراق  12

 الكتروني  دورة تدريبية م. عبدهللا فرحان مهدي  3/4/2022 دور التكنولوجيا والذكاء االصطناعي في تطوير الزراعة  13

 حضوري  دورة تدريبية م.د اخالص متعب احمد  3/10/2022 االهمية الطبية لنبات مقلة العين وتطبيقاته العالجية 14

15 
تقنيات انتاج الدرنات الدقيقة و دور اضافة منظمات النمو في زيادة  

 االنتاج
 الكتروني  دورة تدريبية م.د هبة احمد جواد  24/4/2022

 حضوري  ندوة علمية م.م. لمى بشير حسين 28/4/2022 تشقق الثمار في الفاكهة، اسبابه، انواعه، المعالجات  16

اري على المخلفات الزراعيةانتاج الفطر الغذائي المح 17  الكتروني  دورة تدريبية أ.م خالد ابراهيم مصطاف 5/11/2022 

 حضوري  ورشة عمل  أ.د عزيز مهدي عبد  5/24/2022 برامج تحسين محاصيل خضرية التكاثر  18

 2/6/2022 تقنيات التطفير خارج الجسم الحي و دورها في تربية  وتحسين النبات  19
 أ.د اياد عاصي عبيد  

 م.م محمد ظاهر عبد الهادي 
 حضوري  دورة تدريبية

 حضوري  ورشة عمل  محمد عباس حميد 30/12/2021 كيف تنشأ مشتل زراعي 20

 حضوري  ندوة علمية ميسر رياض زمان  31/5/2022 أهمية المتنزهات الحضرية 21

 


