
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

  ألحلفيانتصار هادي حميدي  ـم :   ـــــــــاالســ

 علوم زراعية ص:ــالتـخـص

 تدريسيةه:ــــــالوظيف

 أستاذ الدرجة العلمية :

 كلية الزراعة / جامعة بغدادعنوان العمل :

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1982 الزراعة بغداد

 1995 الزراعة بغداد  الماجستير

 هالدكتورا
 

 2001 الزراعة بغداد

   وجدالت أخرى

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الجامعي .ثالثا  : التدريس  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  1995 -1982 كلية الزراعة –جامعة بغداد  م. مهندس زراعي 1

 2001 - 1995 كلية الزراعة –جامعة بغداد  مدرس مساعـد 2

 2005 - 2001 كلية الزراعة –جامعة بغداد  مدرس 3

 2013- 2005 كلية الزراعة –جامعة بغداد  أستاذ مساعد 4

 2013 كلية الزراعة –جامعة بغداد  استاذ 5



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 لحد اآلن -1982 بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1992 - 1982 مبادئ المحاصيل ومحاصيل الحبوب والبقول علوم المحاصيل الحقلية 1

 1992 - 1982 محاصيل زيتية وسكرية ومبادئ األحصاء علوم المحاصيل الحقلية 2

 2000-1992 مبادئ األحصاء الصناعات الغذائية 3

 2014-2000 مبادئ األحصاء و تصميم وتحليل التجارب علوم التربة والمياه 4

 2005-2000 مبادئ األحصاء و تصميم وتحليل التجارب المكائن واآلالت الزراعية 5

 2014-2008 نوعية محاصيل علوم المحاصيل الحقلية 6

 2014 – 2011 متقدم ومحاصيل البقول متقدم/عليا نوعية محاصيل علوم المحاصيل الحقلية 7

 2016-2015 محاصيل حبوب متقدم عليا  علوم المحاصيل 8

 2017 االيض النتروجيني في النبات متقدم عليا علوم المحاصيل 9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح)خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو اسم ت

في صفات النمو تاثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ما بعد الحصاد  1
 / ماجستير. فات النوعية للخردلصومكوناته والوالحاصل 

 

 

 علوم المحاصيل الحقلية
 بغداد2006

2 
 / ماجستير.بتأثير طريقة الزراعة والكثافة النباتيةنمو وحاصل فستق الحقل 

 بغداد 2012 علوم المحاصيل الحقلية

 في نمو وحاصل ونوعية حنطة NPKو  Cوالبورون وفيتامين  تأثيرالكبريت 3

 /دكتوراهالخبز

 بغداد 2013 علوم المحاصيل الحقلية



 

 

 

 

 

 

 

 

نمو وحاصل تأثير مستويات السماد البوتاسي والرش بالبورون في   4

 / ماجستير.الباقالءونوعية

 بغداد 2014 علوم المحاصيل

في نمو وحاصل ونوعية موعد الزراعة والرش بالبوتاسيوم والكالسيوم تأثير  5

 /دكتوراهفستق الحقلمحصول 

 بغداد 2015 علوم المحاصيل

ومعدالت البذار في نمو وحاصل  وشدة االشعاع الشمسيتراكم الحراري التأثير  6
 /دكتوراه .الخبز اصناف من حنطةونوعية 

 بغداد 2017 علوم المحاصيل

سمدة المعدنية و العضوية و الحيوية و تداخالتها في نمو و حاصل و االثاثير  7

 /دكتوراهنوعية حنطة الخبز 

 بغداد 2017 علوم المحاصيل 

االصناف التركيبية من الذرة الصفراء لالسمدة استجابة بعض  8
 / ماجستير. المعدنية والعضوية والحيوية.

 
 
 

 بغداد 2017 علوم المحاصيل

تأثير رش بعض االحماض االمينية في نمو وحاصل ونوعية  9
 /دكتوراهحنطة الخبز

 / االنبارمستمر قسم المحاصيل

/ .البراسينواليد معايير نمو الذرة الصفراء بتاثير منظم النمو 10

 ماجستير
 بغداد مستمر المحاصيل الحقلية

دور السليتيوم والبراسينواليد ومواعيد الزراعة في تساقط  11
ه وانتاجيته ازهار وقرنات الماش  واثر ذلك في نمو 

 /دكتوراهونوعيته

 بغداد مستمر محاصيل حفلية

12    

 فيها.التي شارك العلمية والندوات  المؤتمراتسادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 بحث  بغداد 1986 المؤتمر العلمي الرابع لمجلس البحث العلمي 1

 ر الكيميائي العربي العاشرالمؤتم 2

 

 ر الكيميائي العربي العاشر

 مقالة بغداد 1996

 بحث واسط 2011 المؤتمر العلمي الخامس لجامعة واسط 3

المؤتمر العلمي الرابع لقسم علوم التربة  4

 والموارد المائية 
 حضور بغداد 2011

 بحث بصرة 2012 المؤتمر العلمي الثاني لجامعة البصرة  5

 للبحوث الزراعية/ المؤتمر العلمي الثامن 6

 وزارة الزراعة 
 بحث بغداد 2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث دهوك 2012 المؤتمر العلمي الدولي األول لجامعة دهوك 7

 بحث كربالء 2012 المؤتمر العلمي الثاني لجامعة كربالء  8

 بحث الكوفه 2012 المؤتمر العلمي الثاني لجامعة الكوفة 9

المؤتمر النسوي األول لوزارة العلوم  10

 والتكنولوجيا
 بحث بغداد 2012

المؤتمر العلمي الثاني للتقانات الحديثة في  11

 اإلنتاج الحيواني النباتي 
 حضور بغداد 2012

 بحث تركيا 2013 المؤتمر الدولي لتقنيات المياه في اسطنبول  12

المؤتمر العلمي األول لقسم المحاصيل الحقلية    13

 جامعة بغداد  –كلية الزراعة 
 بحث بغداد 2013

المؤتمر العلمي الرابع للبحوث الزراعية كلية  14

 جامعة االنبار  –الزراعة 
 بحث االنبار 2013

المؤتمر العلمي األول للتقنيات اإلحيائية  15

 التطبيقية وزارة العلوم والتكنولوجيا
 حضور بغداد 2013

16 

 

للبحوث الزراعية/  المؤتمر العلمي التاسع 

 وزارة الزراعة 
 بحث بغداد 2014

المؤتمرالعلمي الثاني للتخصصات الهندسية  17

 الكلية التقنية المسيب -والزراعية
 بحث بابل 2015

المؤتمر العلمي الثالث جامعة القاسم الخضراء  18

 كلية الزراعة 
 بحث بابل 2016

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجمعية صيانة  19

 المصادر الوراثية و البيئية العراقية 
 بحث جمهورية مصر العربية  2016

للبحوث الزراعية  الخامسالمؤتمر العلمي  20

 جامعة االنبار  –كلية الزراعة 
 بحث االنبار /نيسان 2017

 -للبحوث الزراعية العاشرالمؤتمر العلمي  21

 وزارة الزراعة
/كانون  2017

 اول

 بحث بغداد

المؤتمر الدولي العلمي لالغذية الزراعية  22

 البيئية في تونسوالعلوم 
 بحث تونس /مابس2017

 بحث اربيل /مايس2017 بامؤتمر الجمعية االمريكية للعلوم واالد 23

دراسات العليا في المؤتمر الدولي العلمي لل 24

 في تايلند الزراعة والبيئة 
 بحث تايلند /ايلول 2017

المؤتمر العلمي الزراعي الثالث في جامعة  25

 كربالء 
 بحث  كربالء  / اذار 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث تركيا /نيسان2018  26

 بحث اندونسيا /اب2018  27

 بحث مصر 1/تشرين2018  28

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

تقويم رسالة ماجستيرعلميا)استجابةفستق الحقل لمكافحة 

االدغال باستعمال المبيداتالكيميائيةواثرها فيصفاتالنمو 

 2006/ والحاصل والنوعية(

تقويم رسالة ماجستير علميا)التغيرات في 

النوعية في تصافي  االهمية النسبية للصفات

الحليج لتراكيب وراثية من القطن بتأثيرات 

التسميد البوتاسي/جهاز االشراف والتقويم 

 2005 -العلمي

 2009تقويم بحوث ترقية علمية/

الرش )تأثير تقويم رسالة ماجستير علميا

باالسبرين في نمو وحاصل لصنفين من نبات 

زهرة الشمس المعرضين الجهاد الجفاف/كلية 

 2014 –ابن الهيثم -التربية للعلوم الصرفة

تقويم رسالة ماجستير )استجابة القطن للفسفور والزنك ( 

/2012   

)تأثير رش االثيفون تقويم اطروحة دكتوراه علميا

النمو والحاصل والسماد الطحالبي في صفات 

تحت مدد ري  33والنوعية للرز عنبر 

 2014-جهاز االشراف والتقويم العلمي/مختلفة(

تقويم كتاب مساعد)ضوابط ومعايير زراعة ودراسة المحاصيل 

 2013الحقلية/

 

 

)استجابة تراكيب  تقويم رسالة ماجستير علميا

وراثية من الحنطة الخشنة لمواعيد زراعة 

 الزراعة/جامعة المثنى كلية -2014مختلفة(/

تقويم اطروحة دكتوراه علميا)دراسة بعض العوامل المؤثرة في 

 2014حاصل بذور الجت ومكوناته(/

تقويم بحث/ تأثير مواعيد اول حشة بعد تشتية 

والرش بالنتروجين على حاصل بذور الجت 

 2014/مجلة ديالى للعلوم الزراعية .

مواعيد الزراعة ومراحل تقويم رسالة ماجستير علميا)تأثير 

القطع في حاصل العلف االخضر ونوعيته للذرة البيضاء صنف 

 2014ابو السبعين(/

 

تأثير مواعيد الزراعة في نمو وانتاج زهرة 

 2014الشمس /مجلة ديالى للعلوم الزراعية .

تأثير مصدر مياه الري ومستويات من النتروجين  

في نمو وحاصل ونوعية نوعين من الرغل 

 2014جلة المثنى للعلوم الزراعية ./م



 

 

 

 

 

 

 

 

)معايير النمو وحاصل البذور تقويم رسالة ماجستير علميا

ونوعيته لراتون الذرة البيضاء بتأثير السماد النتروجيني( 

/2014 

استجابة تقويم رسالة ماجستير علميا/   

تراكيب وراثية من محصول زهرة الشمس 

لمواعيد الزراعة الربيعية في ظروف 

 2015. محافظة المثنى

تقويم اطروحة دكتوراة /القابلية التنافسية لبعض اصناف القطن  

 2015واثرها في المكافحة المتكاملة لالدغال .
تقويم بحث/تأثير التراكيب الوراثية ومواعيد 

 الزراعة الربيعية على الحاصل ومكوناتة

/مجلة .ونسبة الزيت لمحصول زهرة الشمس

 2015الزراعية.المثنى للعلوم 

تقويم اطروحة دكتوراه علميا)نمو وحاصل ونوعية تركيبين 

وراثيين من الماش بتأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية 

 2015بالحديد والزنك(/

التعاون مع وزارة الزراعة بالمشاركة مع 

باحثي قسم بحوث التربة التابع لدائرة 

في  3البحوث الزراعية بحسب الكتاب المرقم 

20/2/2012 

تقويم بحث /انتخاب خطوط نقية من حنطة الخبز للحاصل 

الحيوي تحت كميات بذار مختلفة. مجلة العلوم الزراعية 

 2015العراقية.

/ تأثير الرش تقويم رسالة ماجستير علميا

باالسبرين)حامض االستيل سالسيلك( في نمو 

وحاصل لصنفين من نبات زهرة الشمس 

 2014جفاف.المعرضين الجهاد ال

تقويم بحث /انتخاب خطوط نقية من حنطة الخبزللحاصل 

ومكوناته تحت كميات بذار مختلفة. مجلة العلوم الزراعية 

 2015العراقية.

 

 

تقويم اطروحة دكتوراة/تأثير رش االثيفون 

والسماد الطحالبي في صفات النمو والحاصل 

تحت مدد ري  33والنوعية للرز عنبر 

االشراف والتقويم مختلفة،جهاز 

 2014العلمي.

تقويم بحث/ تاثير نقع البذور بالجبرلين و كلوريد البوتاسيوم و 

حامض االسكوربك  في صفات النمو و حامض الهيدروسيانيك 

 2015في الذرة البيضاء مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

دراسة االداء المحصولي الصناف من حنطة 

 الخبز/مجلة جامعة كركوك للعلوم

 2014الزراعية.

تقويم علمي لرسالة ماجستير / تاثير كميات البذار و مسسافات 

الزراعة و السماد النتروجيني في نمو الشوفان و انتاجه / 

  2016جامعة المثنى 

تقويم رسالة ماجستير/استجابة اصناف 

مختلفة من محصول الحنطة الى مستويات 

مختلفة من التسميد الفوسفاتي.جامعة 

 2015البصرة.

تقويم بحث / تاثير رش البريدوكسين في نمو و حاصل عدة 

تراكيب وراثية من الباقالء مجلة االنبار للعلوم الزراعية  جامعة 

  2016االنبار 

تقويم اطروحة دكتوراه/قياس االثر المتبقي 

( في محصول (TOPIK PLUSلمبيد 

الحنطة وفي التربة والحبوب المخزونة.جهاز 

 2015والتقويم العلمي.االشراف 

 Response Of Corn Grain Traits Toتقويم بحث / 

Harvesting Moisture  

 2016مجلة العلوم الزراعية 

تقويم رسالة ماجستير/تأثير التراكم الحراري 

ومواعيد الزراعة في نمو وانتاجية بعض 

جامعة القاسم –اصناف الرز.كلية الزراعة 

 2015الخضراء. 

 Impact Of Corn Grain Moisture Atتقويم بحث / 

Harvesting To Agronomic Traits In 

Generation  

 2016مجلة العلوم الزراعية العراقية 

تقويم بحث / تأثير مكونات وحاصل حبوب 

حنطة الخبز بمواعيد  رش البوتاسيوم 

 2015وملوحة ماء الري.جامعة ديالى .

ماد الفوسفاتي و مستوياته في نمو تقويم بحث / تاثير نوع الس

و حاصل حنطة الخبز في تربة جبسية / مجلة ديالى للعلوم 

 2016الزراعية 

تأثير التداخل بين التسميد االرضي ورش 

الجبرلين في الصفات النوعية والريولوجية 

للحنطة/مجلة مركز بحوث التقنيات 

 2015االحيائية.



 

 

 

 

 

 

 

 

تقويم بحث / استجابة بعض صفات النمو الخضري للذرة 

  2016الصفراء / مجلة جامعة كركوك للجامعة الزراعية 
تقويم اطروحة دكتوراه /تحديد الصفات 

الحقلية واالنتاجية والنوعية ونسب الفقد في 

الذرة الصفراء بتأثير االصناف والتسميد 

النتروجيني والعضوي ونسب الرطوبة عند 

 2015كلية الزراعة. -جامعة تكريتالجني. 

تقويم رسالة ماجستير/ تأثير نظم توزيع   2016تقويم بحث/ مجلة المثنى للعلوم الزراعية 

النباتات بالحقل  في نمو وحاصل الباقالء. 

 2016جهاز االشراف والتقويم العلمي. 

تقويم علمي لرسالة ماجستير /استجابة الحنطة للشد المائي 

لحراثة و طريقة اضافة السماد الفوسفاتي / جهاز بتاثير نظم ا

االشراف و التقويم العلمي / وزارة التعليم العالي و البحث 

 2016العلمي 

تقويم بحث / تأثير نوع السماد الفوسفاتي 

ومستوياته في نمو وحاصل حنطة الخبز في 

جامعة ديالى  –ترب جبسيه . كلية الزراعة 

.2016 

/ استجابة صنفان من  تقويم اطروحة دكتوراه 

حنطة الخبز للتسميد العضوي الحيوي 

واتجاه خطوط الزراعة. جهاز االشراف 

 .2016والتقويم العلمي .

 

 

 المنــاقشــــــــات

 التاريخ اسم الطالب ت

 2011/  9/  14 بشرى شاكر جاسم 1

 2012/  3/  8 سناء عبد حمود 2

 2012/  8/  30 عبد اللطيف محمود القيسي 3

 2013/  5/  5 عبد الرزاق يونس صالح 4

 2013/  6/  6 عال سامي حسب 5

 2013/  12/  29 نجاة حسين زبون 6

 2014/  1/  5 محسن كامل محمد علي 7

 2014/  6/  25 احمد فوزي عبد الحسين 8

9 

 

 احمد عبد الهادي

 

24  /11  /2014 

 

 11/1/2015 رئام شاكر محمود 10

 30/3/2015 هللا عباسسنان عبد  11

 21/4/2015 حيدر طالب حسين 12

 29/9/2015 فاطمة يحيى عسكر 13

 29/5/2016 عصام سبتي سلمان 14

 27/9/2016 عدنان محمد عذراء 15

 19/1/2017 حيدرناصر المنتفجي  16

 16/3/2017 هاشم عماد خليل 17

 18/5/2017 مخلد ابراهيم فليح 18

 20/7/2017 مهدي اثير هشام 19

 4/12/2017 صفاء عباس واحد 20



 

 

 

 

 

 

 

 

 31/1/2018 حسن نجم منصور 21

 االمتحــان الشامل

 التاريخ اسم الطالب ت

 2011/  10/  23 نجاة حسين زبون  1

 2012/  10/  4 عادل هايس عبد الغفور  2

 2012/  10/  21 سنان عبد هللا عباس 3

 2012/  10/  22 إسماعيل احمد سرحان  4

 2012/  10/  23 رئام شاكر محمود 5

 2014/  11/  16 عماد خليل هاشم  6

 2014/  11/  16 مخلد إبراهيم فليح  7

 2014/  11/  16 مقداد صالح الدين احمد  8

 16/8/2015 صفاء عباس واحد 9

 2016/ 27/3 حامد عبد القادر عجاج 10

  2017 احمد عبد الهادي  11
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أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 .التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 .الكلفانمكونات الزيت لنبات  1
 

 

-23العراق. ص-جلس البحث العلم بغدادالرابع لم المؤتمر
28. 

1986 

تأثير مواعيد الزراعة والجني في الصفات النوعية   2
 لمحصول القطن صنف كوكر

 .184-173(:1) 30مجلة العلوم الزراعية العراقية. 
 

1999 

تأثير مواعيد الزراعة والجني في حاصل القطن  3
 ومكوناته..

 .232-225(: 2) 29مجلة العلوم الزراعية العراقية. 
 

1998 

تأثير مواعيد الزراعة والقلع في الصفات النوعية لصنفين  4
 من فستق الحقل

 .124-117(: 1) 35مجلة العلوم الزراعية العراقية. 

 
2004 

تأثير مواعيد الزراعة والقلع في حاصل فستق الحقل  5
 ومكوناته

 .116-109(: 1) 35مجلة العلوم الزراعية العراقية. 
 

2004 

 
6 

 

 

في  وأثرها األدغالاستجابة فستق الحقل لعدد من مبيدات 
 الحاصل ومكوناته.

 .112-105(: 2) 36الزراعية العراقية. مجلد مجلة العلوم 
 

2005 

 .100-95( : 4) 36مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلد  .األدغالمقدرة بعض تراكيب القطن لمنافسة  7
 

2005 

ستق الحقل بحسب مراحل من ف أصنافنمو وحاصل  8
 النمو.

 

 2005 .82-75(: 41) 36مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلد 

ي نمو وحاصل صنفين من تأثير السماد البوتاسي ف 9
 .القطن

 

 2005 .94-89(: 4) 36مجلة العلوم الزراعية العراقية. مجلد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 في حاصل ونوعية شعر القطن.تأثير رش البوتاسيوم  10
 

 .124-116(: 2)3مجلة االنبارللعلوم الزراعية العراقية. مجلد 

 

2005 

والفوسفاتي في نمو وحاصل  النتروجينتأثير التسميد  11
 .األبيضالخردل 

 .164-154(: 2: )5مجلة االنبار للعلوم الزراعية. 

 

2007 

تأثير ماء الري الممغنط والتسميد الفوسفاتي في نمو  12
 وحاصل الحنطة.

 

 .107-96( 2:)6مجلة االنبار للعلوم الزراعية. مجلد 

 

2008 

في حاصل ونوعية بعض تراكيب  نالبور وتأثير رش  13
 فستق الحقل.

 

 2009 149-140 (:1)7مجلة االنبار للعلوم الزراعية. مجلد  

والبريمكرام ومسافات الزراعة ن االترازي األدغالتأثير مبيدا  14
 المرافقة. واألدغالفي نمو وحاصل الذرة الصفراء 

 2010 .45 – 36(:3)8مجلة جامعة كربالء العلمية 

 . نوالبور والقطن  للزنك  استجابة 15
 2010 20-:11(6)41مجلة العلوم الزراعية العراقية .

في ستة  GGE bioplot دراسة تأثير البورون بأستخدام 16
 اصناف من فستق الحقل .

 2010 132-124:(2)8مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

والبوتاسيوم في الصفات النوعية لبذور  نالبور وتأثير  17
 األبيضالخردل 

-1018:المؤتمر العلمي الخامس لجامعة واسط )عدد خاص(
1025 

2011 

تأثير مسافات الزراعة بين الخطوط ومعامالت ماقبل  18
 الحصاد في الصفات النوعية للخردل االبيض

مجلة البصرة للعلوم الزراعية )عدد خاص( مجلد 
26(1:)243-255 

2012 

في  Cتأثير بعض المستخلصات النباتية وفيتامين  19
 الحاصل ومكوناته لحنطة الخبز

 2012 11-1(:6)16مجلة الزراعة العراقية المجلد 

نتاجيةكفاءة استخدام الماء  20 الباقالء تحت تأثير معامالت  وا 
 الري الناقص

 277-273( :1)15مجلة جامعة دهوك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

والبوتاسيوم في نمو وحاصل الخردل  نالبور وتأثير رش  21
 األبيض

 2012 64-56(2)43مجلة العلوم الزراعية العراقية 

النايتروجينية و الفوسفاتية و  األسمدةالكبريت و  تأثير 22
 البوتاسية في الحاصل و مكوناته و حنطة الخبز 

، الدولي العلمي الرابع في القاهرةوقائع مؤتمر الوراثة والبيئة 
 520 -514جمهورية مصر/ عدد خاص :

 

 االلمصادر   

2016 

الحصادفي صفات  تأثير مسافات الزراعة ومعامالت ماقبل 23
 الحاصل ومكوناته وصفات اخرى للخردل االبيض

مجلة جامعة كربالء العلمية/المؤتمر العلمي الثاني لكلية 

 الزراعة

2012 

زهرة الشمس لبعض المستخلصات النباتية  استجابة 24
 ومضادات االكسدة

مجلة جامعة كربالء العلمية/المؤتمر العلمي الثاني لكلية 
 514-506الزراعة :

2012 

نمو وحاصل  الذرة الشامية بتأثير رش المستخلصات  25
 Cالنباتية وفيتامين 

 2013 258-248(:11)28المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

بتأثير معدالت البذار الخبز نمووحاصل صنفين من حنطة  26
 والبورون

 2013 78-66(:2)6مجلة واسط للعلوم والطب.



 

 

 

 

 

 

 

 

تأثير االسمدة الحيوية والري الناقص في نمو وحاصل  27
 وكفاءة استعمال الماء لفستق الحقل

 2013 /تركياIWTCالمؤتمر الدولي السابع عشر لتقنيات المياه 

تأثيرطريقة الزراعة والمسافة بين النباتات في نمو وحاصل  28
 فستق الحقل 

 2013 124-114(:1)1مجلة المثنى للعلوم الزراعية.

 Nالنتروجينيةوالبوتاسية في تركيز  واألسمدةتأثير الكبريت  29
P K   وحبوب الحنطة أوراقفي 

عدد )707-700(:7)45 .مجلة العلوم الزراعية العراقية
 (خاص

2014 

والبوتاسية في بعض  تأثير الكبريت واالسمدة النتروجينية 30
 صفات نمو الحنطة

مجلة  -المؤتمر العلمي الرابع للبحوث الزراعية /جامعة االنبار
 180-169:،عدد خاص12المجلد:-للعلوم الزراعية االنبار

2014 

للبحوث الزراعية/مجلة الزراعة العراقية  العلمي التاسعمر تالمؤ  في بعض صفات نمو الحنطة Cوفيتامين  نالبور وتأثير  31
 30-20(:6)19البحثية )عدد خاص(

2014 

 األكسدةرش بعض المستخلصات النباتية ومضادات  تأثير 32
 في نمو وحاصل زهرة الشمس

)عدد  659-651(: 7)45 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 
 خاص(

 

المعدنية في حاصل ونوعية شعرة  واألسمدة األصنافتأثير  33
 القطن

 2014 144-139(:1)2. مجلة المثنى للعلوم الزراعية

 من القطن للتسميد المعدني والعضوي أصنافاستجابة  34
 2014 281-270: (2)12،مجلة االنبار للعلوم الزراعية

بتأثير الكثافة النباتية  األبيضنمو وحاصل الخردل  35
 والسماد البوتاسي

 2014 10-1(:1)7واسط للعلوم والطب  مجلة

الحيوية في نمو ،  واألسمدةدراسة تأثير فترات الري  36
 الحنطة. أصنافحاصل وكفاءة استخدام الماء لبعض 

Online International Interdisciplinary Research 

Journal, Volume-IV, (Special Issue):8-14.           

                   

2014 

37 
البوتاسيوم للتربة ورشه بتركيزات  إضافةتأثير كل من 

مختلفة خالل مراحل النمو المختلفة على معدل النمو 
نتاجوحاصل   ونوعية الحنطة .  وا 

Egypt,J.Appl.Sci.29(9):527-535. 2014 

بمراحل  نالبور وورش وتكرار  البوتاسيوم إضافة تأثير 38
 الباقالء، إنتاجيةمختلفة في 

 61-54(  :2)8 مجلة واسط للعلوم والطب 

 

 

2015 

 

 
 في نالبور و ورش البوتاسي السماد إضافة تأثير 39

 الباقالء بذور حاصل
 2015 األوسطالفرات  للكلية التقنية/جامعة األولالمؤتمر العلمي 

تأثير مواعيد الزراعة ورش البوتاسيوم في حاصل  40
  .بذور فستق الحقل

 2015 713 -704(: 5)46 – الزراعية العراقيةمجلة العلوم 

 قرنات مواعيد الزراعة ورش الكالسيوم في حاصل  تأثير 41
 .الحقلفستق 

 2015 703 -695(: 5)46 – مجلة العلوم الزراعية العراقية

تأثير مواعيد الزراعة ورش الكالسيوم في الحاصل  42

 والصفات النوعية لفستق الحقل .

 2017 غير منشور



 

 

 

 

 

 

 

 

على نمو وحاصل صنفين من  نوالبور وتأثير النتروجين  43
 الحنطة

 2015 38-26(: 2)20-مجلة الزراعة العراقية  

نمو وحاصل فستق الحقل بتأثير طريقة الزراعة والكثافة  44

 النباتية .

 2016 1187-1181( : 5)47العراقية   مجلة العلوم الزراعية

45 
Effect Of Irrigation Period And 
Organic Fertilization( Top10) on 

Growth Production and Water Use by 
Maiz Crop. 

IOSR Journal of Agriculture and 

Veternary Science  5(8) : 1-4 
2015 

استجابة حاصل حنطة الخبز ومكوناته للرش بالبورون  46

 . Cوفيتامين 
 1180-1171:( 5) 47مجلة العلوم الزراعية العراقية  . 

2016 

استجابة بعض التراكيب الوراثية من فول الصويا لرش  47

 حامض االسكوربيك .

 1195-1188(؛5)47 مجلة العلوم الزراعية العراقية  .

 

 

2016 

تاثير الكبريت واالسمدة النتروجينية والفوسفاتية   48

 والبوتاسية في الحاصل ومكوناته لحنطة الخبز

لعلمي االرابع لجمعية الوراثة والبيئة الدولي امؤتمر وقائع 

/مصر  في القاهرةالعراقية صيانة المصادر الوراثية و البيئية 

 523-514: 2016تموز  30-23للمدة من 

2016 

في نوعية  NPKو   Cاثر الكبريت والبورون وفيتامين  48

 حنطة الخبز

مجلة الفرات للعلوم الزراعية /المؤتمرالزراعي 

 21-14الثالث /جامعة القاسم الخضراء:
2016 

49 
 مقبول للنشر في مؤتمر جامعة االنبار تأثير النتروجين والفسفور في نمو وحاصل الكجرات

2017 

50 Response of faba bean to spraying 
salicylic acid   

American- Eurasian Journal of 

Sustainable  Agriculture, 11(3);1-6 
2017 

51 
Impact of sowing date on the growth 
and straw yield of some bread wheat 
cultivears and their re lationship with 

accumulated heat units  

American Resrarch Proceeding  
2017 

52 
Effect of sowing date on the growth 

and yield of different wheat cultivars 
and their re lationship with 

accumulated heat units 

American- Eurasian Journal of 

Sustainable  Agriculture, 11(3);7-13 
2017 

حنطة الخبز لالسمدة المعدنية استجابة حاصل صنفين من  53

 والحيوية والعضوية
 (:6)48,  مجلة العلوم الزراعية العراقية

2017 

54 
استجابة بعض االصناف التركيبية من الذرة الصفراء 

الحاصل -1لالسمدة المعدنية والعضوية والحيوية  

 ومكوناته
 (:6)48,   مجلة العلوم الزراعية العراقية

2017 

االسمدة المعدنية والحيوية والعضوية في تاثير اضافة  55

 بعض صفات نمو صنفين من حنطة الخبز

عدد خاص   مجلة البحوث الزراعية العراقية

 بالمؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعية
2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير االسمدة المعدنية والحيوية والعضوية في بعض  57

 الصفات  النوعية لحنطة الخبز
 )مقبول للنشر(لعلوم  والتكنلوجيا العراقية لمجلة ال

2017 

58 
تاثير ااالسمدة المعدنية والحيوية والعضوية في محتوى 

االوراق والحبوب من المغذيات الرئيسة وحاصل حبوب 

 الحنطة 
 المجلة العراقية للعلوم  والتكنلوجيا )مقبول للنشر(

2017 

تركيزهما في في    Cالبورون وفيتامبن    رش تاثير  59

 حنطة لاب  وحبو اوراق
 المجلة العراقية للعلوم  والتكنلوجيا )مقبول للنشر(

2017 

60 
استجابة بعض االصناف التركيبية من الذرة الصفراء 

بعض صفات ا -2لالسمدة المعدنية والعضوية والحيوية  

 لنمو والحاصل البايولوجي
  المجلة العراقية للعلوم  والتكنلوجيا )مقبول للنشر(

2017 

61 
Seeding rates influence on growth 

and  straw yield of some bread wheat 
cultivars and their re lationship with 

accumulated heat units 

American- Eurasian Journal of 

Sustainable  Agriculture, 11(5);49-58 
2017 

62 
GROWTH  AND YIELD COMPONENTS OF 

SOME BREAD WHEAT CULTIVARS AS  
AFFECTED BY DIFFERENT SOWING 

DATES 

THE IRAQI JOURNAL OF 

AGRICULTURAL SCIENCES  49(2):  
2018 

حاصل و نوعية اصناف من الحنطة المزروعة بمواعيد  63

 مختلفة 
 المؤتمر العلمي الثالث لجامعة كربالء

2018 

فيتحسين دور منظم النمو البراسينواليد ومراحل رشه  64

 حاصل وكونات الذرة الصفراء
 مجلة البحوث الزراعية العراقية  

2018 

65 
  

2018 

66 
  

2018 

67 
  

2018 

 

 

 ليالهيئات العلمية المحلية والدوعضوية  :تاسعا 

 الجوائز و شهادات التقدير.كتب الشكر ، عاشرا : 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2011-2003 عمادة كلية الزراعة 5عدد شكر وتقدير 1

 2011 رئيس قسم المحاصيل الحقلية شكر وتقدير 2

 معالي وزير التعليم العالي والبحث شكر وتقدير 3

 العلمي

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 معالي وزير التعليم العالي والبحث شكر وتقدير 4
 العلمي

2014 

 2015و  2014 رئاسة جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2011 جامعة واسط شكر وتقدير 6

 2012 جامعة البصرة شكر وتقدير 7

 2012 جامعة دهوك شكر وتقدير 8

 2012 جامعة كربالء كتاب شكر وتقدير 9

 2014و2012 وزارة الزراعة  2كتاب شكر وتقدير عدد  10

 2013 جامعة االنبار  كتاب شكر وتقدير 11

جامعة الفرات االوسط التقنية   كتاب شكر و تقدير  12

 الكلية التقنية / المسيب

2015 

 2016 جامعة بغداد الحصول على درع المتميزين 13

 2017 جامعة االنبار شهادة تقديرية 14

 2017 وزارة الزراعة  2كتاب شكر وتقدير عدد  15

مؤسسة الشرق االوسط لعلوم   3كتاب شكر وتقدير عدد  16

 (   الهندسة والحاسوب

MEACSE) والحاسوب)   

2017 

 2017 الجمعية االمريكية للعلوم واالداب شهادة تقديرية 17

 2017  للعلوم والتكنلوجيا العراقية المجلة   كتاب شكر و تقدير 18

19    

20    

21    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 قيد النشر المحاصيل الزيتية و السكرية   1

 

 

 

 

 

 

 

 


