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أًالً  :الوؤىالت العلوية .
اجلامعة

الؽؾيـــة

التاروخ

الدرجة العؾؿية
بكالورووس ذ

بغداد

الزراعة

2005/6/30

ذ
املاجدًري ذ

بغداد

الزراعة

2011/12/28

ثانيا ً  :الحذرج الٌظيفي .
ث

الىظيفت

الجهت

الفترة هي  -الى

1

م.ههٌدس زراعي

قسن البستٌت وهٌدست الحدائق

2010-2005

2

هدرس هساعد

قسن البستٌت وهٌدست الحدائق

 2011ولحد االى

3

ثالثا ً  :الحذريش الجاهعي .
ث

الجهت (الوعهد  /الكليت)

الجاهعت

الفترة هي  -الى

1

كؾية الزراعة

 2005واىل حد االن

جامعة بغداد

2

رابعا ً  :الوقزرات الذراصية الحى قوث بحذريضيا.
ت ذ

املـــــادة ذ

القدـــم ذ

الدنـــــة ذ

1

االول – بستـة

مادة االحصاء  /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2007-2006

2

الرابع – بستـة

مادة االعـاب  /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2007-2006

3

الثالث  -بستـة

مادة انتاج بذور /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2008-2007

4

الثالث  -بستـة

مادة تربية نبات /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2008-2007

5

الرابع – بستـة

مادة تؼانات احيائية /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2009-2008

6

االول – صـاعات غذائية

مادة مبادئ بستـة /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2012-2011

7

الرابع – بستـة

مادة تؼانات احيائية /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2012-2011

8

الرابع – بستـة

مادة انتاج بذور /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2013-2012

9

الرابع – بستـة

مادة تؼانات احيائية /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2013-2012

10

الرابع – بستـة

مادة انتاج بذور /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2014-2013

11

الرابع – بستـة

مادة تؼانات احيائية /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2014-2013

12

الثاني – بستـة

مادة وراثة نبات /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2015-2014

13

الثاني – بستـة

مادة تشروح نبات /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2015-2014

14

الرابع – بستـة

مادة تؼانات احيائية /اجلزء العؿؾي  /ربيعي

2015-2014

15

الثاني – بستـة

مادة وراثة نبات /اجلزء العؿؾي  /خروػي

2016-2015

16

الرابع – بستـة

مشروع حبث التخرج

2015-2014

17

الرابع –بستـة

مشروع حبث التخرج

2016-2015

خاهضاً ( :االطاريح  ،الزصائل ) الحي أشزف علييا:
ت ذ

ادمذاألرروحةذذأوذذالردالة ذ

الدنــة ذ

القدـــم ذ

1

صادصاً :الوؤجوزات ًالنذًات العلوية الحي شارك فييا.
ت ذ

العنوانذ ذ

الدنــةذ ذ

نوعذاملشاركةذ ذ

مكانذأنعقادها ذ

1

المؤتمر العلمً الثالث (لنجعل
العراق واحة خضراء)

3102

كلٌة الزراعة  /جامعة الكوفة

القاء بحث

2

ندوة حول التقانات االحٌائٌة

3100

وزارة الزراعة /مركز
التدرٌب والتأهٌل

مُحاضرة

3

ندوة فً التنوع الوراثً والمؤشرات
الجزٌئٌة

3103

وزارة الزراعة /الشركة
العامة للبستنة والغابات

مُحاضرة

4

ندوة(ادخال اصناف البطاطا عالٌة
القٌمة الغذائٌة)

3102

كلٌة الزراعة  /قسم البستنة

سكرتارٌة الندوة

5

ندوة (التوجه نحو االنتاج النظٌف
بأستخدام الزراعة العضوٌة)
ندوة (كنوز الثروة النباتٌة الملحٌة فً
العراق )3102

3102

كلٌة الزراعة  /قسم البستنة

تشرٌفات

3102

كلٌة الزراعة

تشرٌفات

6

دابعاذ:ذاألنشطةذالعلميةذاالخرىذ.ذ
داخلذالكلية ذ

خارجذالكلية ذ

معرررو واحتفالٌررة بغررداد عاصررمة الثقافررة العربٌررة  /شررغبة دورة فً إدارة وتعلٌمرات اللجراا االمتحانٌرة وتطبٌقاتهرا
على الحاسوب
الخضر
مساهؿة عؾؿية يف خدمة اتجمتؿع نمـادبة وم اجلامعة

ترردربت فررً هٌئررة الطاقررة الذرٌررة السررورٌة /الجمهورٌررة
العربٌة السورٌة فً مجال استخدام تقنٌة الـ AFLP

دورة  google scholarلغرو الترقٌة العلمٌة

ورشة عمل (ورشة التقانات االحٌائٌة الزراعٌة) /
مكتب رئٌس الوزراء

ورشة عمل ملئ استمارة الترقٌات العلمٌة

دورة فً المعلومات الحٌوٌة Bioinformatics
دورة فً التأهٌل التربوي للتدرٌسٌٌا
دورة اللغة العربٌة للتدرٌسٌا

دورة الترقٌررات العلمٌررة فررً كفرراءة الحاسرروب الخاصررة
بأستاذة الجامعة

ثامنا:ذاملشروعاتذاليحٌيةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذالييىةذواجملًمعذأوذتطوورذالًعليمذ.
ت

أدمذاليحث

الدنة

حملذالنشر

1

اسررتخدام التحلٌررل العنقررودي الٌجرراد التبرراٌا الرروراثً لرربعو سرر الت قرررع
الكوسة

جامعة الكوفة  /كلٌة الزراعة

3102

2

قرروة الهجررٌا لهجررا قرررع الكوسررة المسررتنبطة محلٌررا ع مررا س ر الت متباعرردة
وراثٌا ع

مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة

3100

3

التبررراٌا الررروراثً برررٌا المؤشررررات المظهرٌرررة والجزٌئٌرررة فرررً قررررع الكوسرررة
بأستخدام االرتباط المتعدد والمكونات الرئٌسة

مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة

3102

4

AFLP aids the selection of explicit Cucurbita
pepo crosses resulting in hopeful vigor hybrids.

International Journal of
Agricultural
Sciences
ernational Journal of
Agricultural Sciences

3102

تادعا:ذعضووةذاهليىاتذالعلميةذاحملليةذوالدوليةذ.

عاذراذ:اللغــاتذ .ذ
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