السيره الذاتية
االسم  :عمار دحام عيادة
المواليد5912 :
الشهادة  :دكتوارة -فيزياء تربه
المرتبة العلمية  :استاذ مساعد

الوظائف والمهام التي شغلها :
 - 2باحث علمي في مجلس البحث العلمي  /منذ عام  5991حتى الغاء مجلس
البحث عام 5999
 - 1عضو هيئه تدريسية في كلية الزراعه جامعه بغداد منذ 5991
 -4عضو مجلس امناء كلية المأمون الجامعه للفتره 5991- 5999
 -1عضو مجلس كلية الزراعة منذ عام 5991 -5991
 -1عميد كلية المأمون الجامعة 5991
 -9رئيس قسم الدراسات العليا في جامعه بغداد عام 2115
 -9عميد كلية التراث الجامعه للفتره ()2152 -2112
 -51عضو هيئه الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثل للكليات
والجامعات االهلية في العراق للفتره ()2152 -2119
 -55عضو الكثر من  51لجان وزارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -52عضو هيئة تدريسية في كلية الزراعة جامعة بغداد للفترة من  2152ومازلت
مستمرا بالوظيفه
المشاركه في المؤتمرات والمعارض العلمية
 - 5المؤتمر العلمي االول للطاقة الشمسيه في عام  / 5991بغداد

 - 2المؤتمر العلمي الثالث والرابع والخامس لمجلس البحث العلمي لالعوام ، 5991 ،5991
5999
 - 1المؤتمر العلمي العربي الثالث للطاقه الشمسية  / 5991بغداد
 - 4مؤتمر الطاقة الشمسية في المانيا الغربية  / 5991 /هامبرك
 - 1المؤتمر العلمي الثالث والرابع لطلبة جامعات العراق في بغداد 5999- 5999 /
 - 1المعرض النوعي التخصصي الثالث والرابع لوزاره الزراعه والري في بغداد لالعوام
5999 – 5999
 - 1رئيس لعده لجان تحضريه لمؤتمرات علميه في بغداد وخارج العراق
 - 9المشاركه في العديد من المؤتمرات خارج بغداد وخارج العراق قسم منها لدراسات حول
الجوده والتعليم العالي االهلي في العراق وخدمه المجتمع

كتب الشكر :
 - 5حصلت على العديد من الشهادات التقديرية من داخل العراق وخارجه
 - 2حصلت على شهادة تقديريه من وزارة الزراعة في العراق
 - 1حصلت على ثمانية كتب شكر من السادة وزراء التعليم للفترة من عام 2152- 2119
 - 4حصلت على ثالث كتب شكر من رؤوساء جامعات وعمداء كليات مع شهادات تقدير
 - 1حصلت على كتب شكر وشهادات تقديريه من معهد التربية والتعليم العالي في الواليات
المتحدة االمريكية

البحوث المنشورة :
 21بحث في مجال االختصاص مع براءة اختراع من التقيس والسيطره النوعيه

