
 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

 عبد الحسين جبر البهادلي ءد. عال:   ـم ـــــــــاالســ

 فسلجه ومكافحة االدغال:      صــالتـخـص

  تدريسي:       ةالوظيف

 استاذ مساعد   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد -كلية الزراعة قسم المحاصيل الحقلية/:    عنوان العمل

 alla2004ele@gmail.com/ : كترونياإللالبريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 61/8/3002 الزراعة بغداد

 32/5/3001 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 62/63/3065 الزراعة بغداد

    أخرى

 التدرج الوظيفيثانيا : 

 تاريخ نيل اللقب الجهة الوظيفة ت

  8/66/3001 جامعة ميسان–ة التربية كلي مدرس مساعد 1

  3/5/3060 جامعة ميسان–كلية التربية  مدرس 2

 7/9/3067 جامعة بغداد -كلية الزراعة استاذ مساعد 3

    

 
 

 ورة   الص



 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

الى  8/66/3001 قسم علوم الحياة-/ كلية التربيةميسانة جامع كلية التربية 1

32/60/3066 

 لحد االن 35/60/3066 قسم المحاصيل الحقلية -جامعة بغداد/ كلية الزراعة كلية الزراعة 2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 3007-3001 نباتفسلجه ال قسم علوم الحياة 6

 3008-3007 فسلجه النبات قسم علوم الحياة 3

 3009-3008 فسلجه النبات قسم علوم الحياة 2

 3060-3009 فسلجه النبات قسم علوم الحياة 4

 3066-3060 فسلجه النبات قسم علوم الحياة 5

 3063-3066 تصميم وتحليل التجارب العملي قسم المحاصيل الحقلية 1

 3063-3066 مكافحة االدغال العملي اصيل الحقليةقسم المح 7

 3061-3065 مبادئ محاصيل العملي قسم البستنة 8

 3061-3065 مبادئ محاصيل قسم االقتصاد الزراعي 9

 3067-3061 حاسبات قسم االقتصاد الزراعي 60

 3067-3061 مبادئ محاصيل حقلية قسم البستنة 66

 3067-3061 حاسبات قسم المحاصيل الحقلية 63

 3068-3067 مبادئ محاصيل حقلية قسم البستنه وهندسة الحدائق 62

 3068-3067 حاسبات قسم االقتصاد الزراعي 64

 3068-3067 مبادئ محاصيل حقلية قسم االقتصاد الزراعي 65

 حياتية ادغال/ مكافحة ادغال قسم المحاصيل الحقلية 68

 علم االدغال لطلبة الدكتوراه

3068-3069 



 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: خامس 

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المركز االرشادي الزراعي في  67/6/3007-65 المزرعية لإلدارةدورة االسلوب االمثل  1

 ميسان

 محاضر

 حضور غدادمعرض ب 3063 المؤتمر العلمي لوزارة الزراعة 2

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المكننة  3
 الزراعية

 حضور جامعة بغداد-كلية الزراعة 81/4/2182

الورشة العلمية االولى المعاشب وبنوك  4
 الجينات كنوز العراق المتجددة

 حضور جامعة بغداد–كلية العلوم للبنات  22-01/4/2182

المؤتمر الوطني الثالث لقسم وقاية  5
 اتالنب

11-12 
/11/2112 

كلية الزراعة / جامعة 
 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي األول لقسم  6
 المحاصيل الحقلية

8 – 11 
/11/2113 

كلية الزراعة / جامعة 
 بغداد

 حضور

7 
ورشة عمل تقنين مياه الري 

واالسمدة الكيميائية لزيادة االنتاج 
الزراعي مهمه ملحة لمواجهة 

 عراقالجفاف وشح المياه في ال

2115-5-4 

 الزراعةكلية 
 جامعه بغداد

 ادارة المشروع
 PEERالريادي العالمي 

 حضور

8 
الندوة العلمية األولى لقسم 

 المحاصيل الحقلية
)االكتفاء الذاتي من المحاصيل 

 االستراتيجية حقيقة ممكنة(

21/5/2115 
 كلية الزراعة 
 جامعة بغداد

 قسم المحاصيل الحقلية

اللجنة 
 التحضيرية

9 

الدورة التدريبية السادسة 
للبرامجيات االحصائية لقسم 

 المحاصيل الحقلية 
/9/2117 

 كلية الزراعة 
 جامعة بغداد

 قسم المحاصيل الحقلية
 مقرر الدورة

11 

الندوة العلمية االولى لتربية النبات 
 )افاق في تربية النبات(

11/1/2118 
 كلية الزراعة 
 جامعة بغداد

 ةقسم المحاصيل الحقلي

اللجنة 
 التحضيرية



 

 

 

 

 

 

11 

ندوة علمية )مكافحة االدغال في 
 حقول المحاصيل االستراتيجية(

1/3/2118 
 كلية الزراعة 
 جامعة بغداد

 قسم المحاصيل الحقلية

اللجنة 
 التحضيرية

 

ندوة علمية )تنمية زراعة الحنطة 
 في العراق، التحديات والحلول(

5/12/2118 

كلية علوم الهندسة 
 الزراعية 

 معة بغدادجا
 قسم المحاصيل الحقلية

رئيس اللجنة 
 التحضيرية

أو تطوير ا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع سادس 

 . التعليم

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

صفات  في بعض الجبريلين الكلتارالنمو  يتأثير رش منظم 6

 البيضاء للذرةالخضري  النمو
 

 3060سنة 3العدد  1ميسان مجلد  مجلة ابحاث

تأثير منظمات النمو النباتية المختلفة على الحاصل الحبوبي  3

 ومكوناته لبعض أصناف الذرة البيضاء

 

 8مجلة ميسان للدراسات االكاديمية مجلد 

 3060سنة  61العدد

 لألدغالالقابلية التنافسية لبعض اصناف الذرة البيضاء  2

 المرافقة

 2العدد 46لزراعية العراقية مجلدمجلة العلوم ا

 3060سنة 

التأثير االليلوباثي إلفرازات جذور اصناف من الحنطة  4

 في االدغال المرافقة

 6العدد36مجلة الزراعة العراقية )البحثية( مجلد 

 3061سنة   66-6ص:

التأأأأثير االليلوبأأأاثي لمخلفأأأات الحنطأأأة فأأأي االدغأأأال  5

 المرافقة لمحصول الماش

 6العدد36اعة العراقية )البحثية( مجلد مجلة الزر

 3061سنة   32-63ص:

تأثير التضاد )االليلوباثي( للمأواد المفأرزه مأن جأذور  1

 بعض اصناف الشعير في االدغال المرافقة للمحصول

 6العدد  65, مجلد مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 3067سنه  643-626ص:

7 Effect Of some herbicides on licorice 

control 

 IOSR Journal ofمقبول للنشر في مجلة 

Agriculture and Veterinary 

Science(IOSR-JAVS) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، اً: سابع 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 3007 زراعيوالتعاون ال لإلرشادالهيئة العامة  شهادة تقديرية 1

قسم علوم المحاصيل الحقلية كلية الزراعة  ريةيشهادة تقد 2

 جامعة بغداد

3063 

وزير التعليم العالي والبحث  كتاب شكر 3

 العلمي

2112 

 2115 النائب حنان الفتالوي كتاب شكر 4

 2117 السيد عميد كلية الزراعة كتاب شكر 5

 2117 السيد عميد كلية الزراعة تثمين جهود 6

 2117 السيد عميد كلية الزراعة تثمين جهود 7

 2118 السيد عميد كلية الزراعة ةتقديريشهادة  8

 2118 السيد عميد كلية الزراعة ةتقديريشهادة  9

 2118 السيد عميد كلية الزراعة كتاب شكر 11

علوم الهندسة السيد عميد كلية  ةتقديريشهادة  11

 الزراعية

2118 

  

  المهام والمناصب

   رئيس وحدة الحاسبات االلكترونية في كلية الزراعة /جامعة بغداد من تاريخ

 9/60/3068الى  33/60/3067

  رئيس قسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة/جامعة بغداد من تاريخ

 ولحد االن. 33/5/3068

 


