
 

 لقسم المكننة الزراعية  الندوات التربويـــة

 الصف المستفيد موضوع الندوة

 تاريخ إقامتها

 نبذة عن النشاط )بما اليزيد عن سطرين(

 التعاون مع الجهات

 سنة شهر يوم
)تذكر في حالة اذا كان هناك 

آلية تعاون مع جامعة او 

 مؤسسة اخرى(

 القسم تقديم ارشادات للطلبة عن التعليمات االمتحانية 0203 3 7 االول التعليمات االمتحانية  1

0 
توعية وتحذير الطلبة من 

 المخدراتمخاطر 
 0203 5 7 االول+الثاني

شرح مختصر عن مخاطر المخدرات على االنسان وتفكيك النسيج 

 المجتمعي
 القسم

 القسم مخاطر التدخين على صحة االنسان  0203 6 1 االول+الثاني مخاطر التدخين على االنسان 3

 

 

 

 

 دورات التعليم المستمر

 مدة الدورة تاريخ إقامتها للدورةاسم المقيم  أســم الدورة ت القسم العلمي
عدد المشاركين 

 المخطط

 المكننة الزراعية
 02 ايام 5 11/5/0202-7 تدريسي القسم الحاصدة كومباين 1

 02 ايام 5 10/12/0202-8 تدريسي القسم الطرق الميكانيكية المختلفة لزراعة البذور والشتالت في الحقل 0



 الورش العلمية

القسم 
 العلمي

 التدريسي المكلف عنوان الورشة
نبذة عن النشاط)بما اليزيد عن 

 سطرين(

 التعاون مع الجهات إقامتهاتاريخ 

عدد 
 المشاركين

 سنة شهر يوم
)تذكر في حالة اذا كان هناك آلية 
 تعاون مع جامعة او مؤسسة اخرى(

المكننة 
 الزراعية

 عثمان عبد الجبار محمد حاصدات الذرة الصفراء
التعرف على النوع المناسب للفالح 
 العراقي لحصاد الذرة الصفراء 

00 1 0202  15 

 15  0202 2 9 الحفاظ على البيئة من التلوث  عثمان عبدالجبار محمد  االستدامة البيئية 

الطاقة البدبلة للوقود المستخدمة 
 لتشغيل المضخات

 يحيى يونس محسن
التعرف على الطاقة البديلة واالستغناء 

 عن الوقود
02 4 0202  15 

وسائل نقل الحركة المستخدمة 
 الزراعيةفي المكائن 

 فاروق دواس محمود
التعرف على انواع اجهزة ووسائل 

 نقل الحركة 
07 4 0202  15 

 ذنون يونس حسين زراعة قصب السكر ميكانيكيا  
كيف يزرع محصول القصب السكري 

 بالعقل المقطعة
02 7 0202  15 

اقتصاديات الحجم)المفهوم, 
 االستخدام,االهداف(

 15  0202 8 8 على اقتصاديات الحجومالتعرف  اسعد ابراهيم مصطفى

 زياد عامر مصطفى البيوت البالستيكية 
التقنيات المستخدمة في نصب 

وزراعة المحاصيل الزراعية بالبيوت 
 البالستيكية

14 9 0202  15 



 لقسم المكننة الزراعية الندوات العلمية 

 نبذة عن النشاط)بما اليزيد عن سطرين( عنوان الندوة

 التعاون مع الجهات تاريخ إقامتها

مكان 
 إقامتهـــا 

 (القسم) 
  

 سنة شهر يوم
)تذكر في حالة اذا كان هناك آلية تعاون مع جامعة او 

 مؤسسة اخرى(

 اقتصاديات المكننة الزراعية
الصرفيات لزيادة الغلة وزيادة التطرق الى تقليل 

 االنتاج
02 0 0202 -  

  0202 10 10 اسباب اندثار الزراعة بالعراق تدهور الواقع الزراعي بالعراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


