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 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 30/6/2005 الزراعة بغداد

 28/12/2011 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

   

   أخرى
 
 
 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 والى حد االن  2005 جامعة بغداد كلية الزراعة  1

2    

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007-2006 مادة االحصاء / الجزء العملي / ربيعي بستنة  –االول  1

 2007-2006 مادة االعناب / الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  2

 2008-2007 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الثالث  3

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  2010-2005 قسم البستنة وهندسة الحدائق م.مهندس زراعي  1

 ولحد االن  2011 قسم البستنة وهندسة الحدائق مدرس مساعد 2

3    



 

 

 

 

 

 

 2008-2007 مادة تربية نبات/ الجزء العملي / ربيعي بستنة –الثالث  4

 2009-2008 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الرابع  5

 2012-2011 مادة مبادئ بستنة/ الجزء العملي / خريفي صناعات غذائية –االول  6

 2012-2011 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  7

 2013-2012 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  8

 2013-2012 احيائية/ الجزء العملي / ربيعيمادة تقانات  بستنة  –الرابع  9

 2014-2013 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  10

 2014-2013 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  11

 2015-2014 مادة وراثة نبات/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الثاني  12

 2015-2014 مادة تشريح نبات/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الثاني  13

 2015-2014 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  14

 2016-2015 مادة وراثة نبات/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الثاني  15

 2014-2013 مشروع بحث تخرج  بستنة –الرابع  16

 2016-2015 مشروع بحث تخرج بستنة –الرابع  17

 2017-2016 مادة وراثة نبات/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الثاني  18

 2017-2016 مشروع بحث تخرج بستنة –الرابع  19

 2016-2015 مادة تشريح نبات/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الثاني  20

 2016-2015 احيائية/ الجزء العملي / ربيعيمادة تقانات  بستنة  –الرابع  21

 2017-2016 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  22

 2018-2017 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  23

 2018-2017 مادة النبات العام/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –االول  24

 2018-2017 مشروع بحث تخرج بستنة –الرابع  25

 2018-2017 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  26

 2019-2018 مادة النبات العام/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –االول  27



 

 

 

 

 

 

 2019-2018 الزرعة العضوية / الجزء العملي/ خريفي بستنة  –الثاني  28

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامسا :  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادسا : المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

المؤتمر العلمي الثالث )لنجعل  1
 العراق واحة خضراء(

 القاء بحث كلية الزراعة / جامعة الكوفة 2013

وزارة الزراعة /مركز  2011 ندوة حول التقانات االحيائية 2
 التدريب والتأهيل

 م حاضرة

ندوة في التنوع الوراثي والمؤشرات  3
 الجزيئية

وزارة الزراعة /الشركة  2012
 العامة للبستنة والغابات

 م حاضرة

عالية  ندوة)ادخال اصناف البطاطا 4
 القيمة الغذائية(

 سكرتارية الندوة كلية الزراعة / قسم البستنة 2013

ندوة )التوجه نحو االنتاج النظيف  5
 بأستخدام الزراعة العضوية(

 تشريفات كلية الزراعة / قسم البستنة 2013

ندوة )كنوز الثروة النباتية الملحية في  6
 العراق (

 تشريفات كلية الزراعة 2014

ندوة )كنوز الثروة النباتية الطبيةة فةي ندوة )كنوز الثروة النباتية الطبيةة فةي  7
 العراق( العراق( 

 م حاضرة كلية الزراعة / جامعة بغدادكلية الزراعة / جامعة بغداد 2015

ندوة ) التغيرات البيئية والمناخيةة فةي ندوة ) التغيرات البيئية والمناخيةة فةي  8
 العراق والعالم(العراق والعالم(

جمعيةةةةةةة صةةةةةةيانه المصةةةةةةادر جمعيةةةةةةة صةةةةةةيانه المصةةةةةةادر  2017
الوراثيةة وهندسةة خةةوارزمي / الوراثيةة وهندسةة خةةوارزمي / 

 جامعة بغدادجامعة بغداد

مشاركة ببحث على 
 شكل بوستر

العراقيةةة مةةن العراقيةةة مةةن   نةةدوة ) الثةةروات المائيةةةنةةدوة ) الثةةروات المائيةةة 9
 سد الموصل وحتى خور عبد هللا(سد الموصل وحتى خور عبد هللا(

جمعيةةةةةةة صةةةةةةيانه المصةةةةةةادر جمعيةةةةةةة صةةةةةةيانه المصةةةةةةادر  2017
الوراثيةة وهندسةة خةةوارزمي / الوراثيةة وهندسةة خةةوارزمي / 

 جامعة بغدادجامعة بغداد

مشاركة ببحث على 
 شكل بوستر

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

بغةةداد عاصةةمة الثقافةةة العربيةةة / شةةغبة بغةةداد عاصةةمة الثقافةةة العربيةةة / شةةغبة معةةرو واحتفاليةةة معةةرو واحتفاليةةة 
 الخضرالخضر

وتطبيقاتهةا وتطبيقاتهةا   إدارة وتعليمةات اللجةان االمتحانيةةإدارة وتعليمةات اللجةان االمتحانيةةدورة في دورة في 
   على الحاسوب على الحاسوب 

تةةدربت فةةي هيئةةة الطاقةةة الذريةةة السةةورية /الجمهوريةةة تةةدربت فةةي هيئةةة الطاقةةة الذريةةة السةةورية /الجمهوريةةة  مساهمة علمية في خدمة المجتمع بمناسبة يوم الجامعة مساهمة علمية في خدمة المجتمع بمناسبة يوم الجامعة 
   AFLPالعربية السورية في مجال استخدام تقنية الـ العربية السورية في مجال استخدام تقنية الـ 

/  )ورشة التقانات االحيائية الزراعية(ورشة عمل  لغرو الترقية العلمية google scholarدورة 
 مكتب رئيس الوزراء

 Bioinformaticsدورة في المعلومات الحيوية دورة في المعلومات الحيوية  ورشة عمل ملئ استمارة الترقيات العلمية ورشة عمل ملئ استمارة الترقيات العلمية 

 دورة في التأهيل التربوي للتدريسيين دورة في التأهيل التربوي للتدريسيين  ورشة عمل البذور صناعة ورشة عمل البذور صناعة 

 دورة اللغة العربية للتدريسين دورة اللغة العربية للتدريسين  ورشة عمل للجان االمتحانية ورشة عمل للجان االمتحانية 

ورشةةةة عمةةةل لتعمةةةيم تعليمةةةات مختبةةةرات الجةةةودة التعليميةةةة ورشةةةة عمةةةل لتعمةةةيم تعليمةةةات مختبةةةرات الجةةةودة التعليميةةةة 
GLP   

 

دورة الترقيةةات العلميةةة فةةي كفةةاءة الحاسةةوب الخاصةةة دورة الترقيةةات العلميةةة فةةي كفةةاءة الحاسةةوب الخاصةةة 
 بأستاذة الجامعة بأستاذة الجامعة 

ورشة عمل لمعرو براءات العلةوم فةي جامعةة الكةر  ورشة عمل لمعرو براءات العلةوم فةي جامعةة الكةر   ورشة عمل تطبيق معايير جودة المختبرات التعليمية ورشة عمل تطبيق معايير جودة المختبرات التعليمية 
 للعلوم )لجنة تحضيرية(للعلوم )لجنة تحضيرية(

الةةى الةةى    Smart mailورشةةة عمةةل كيفيةةة تحويةةل حسةةاب ورشةةة عمةةل كيفيةةة تحويةةل حسةةاب 
gmail  

المؤتمر العلمي السادس للمختبرات لدائرة صةحة بابةل/ المؤتمر العلمي السادس للمختبرات لدائرة صةحة بابةل/ 
 قسم االمور الفنية / شعبة المختبراتقسم االمور الفنية / شعبة المختبرات

  لجنة تحضيرية لمعرو براءات االختراعلجنة تحضيرية لمعرو براءات االختراع

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

اسةةتخدام التحليةةل العنقةةودي اليجةةاد التبةةاين الةةوراثي لةةبعو سةة الت قةةرع اسةةتخدام التحليةةل العنقةةودي اليجةةاد التبةةاين الةةوراثي لةةبعو سةة الت قةةرع  1
 الكوسة الكوسة 

 31023102 جامعة الكوفة / كلية الزراعة جامعة الكوفة / كلية الزراعة 

قةةوة الهجةةين لهجةةن قةةرع الكوسةةة المسةةتنبطة محليةةا ع مةةن سةة الت متباعةةدة قةةوة الهجةةين لهجةةن قةةرع الكوسةةة المسةةتنبطة محليةةا ع مةةن سةة الت متباعةةدة  2
 وراثيا عوراثيا ع

 20112011 مجلة الفرات للعلوم الزراعيةمجلة الفرات للعلوم الزراعية

التبةةةاين الةةةوراثي بةةةين المؤشةةةرات المظهريةةةة والجزيئيةةةة فةةةي قةةةرع الكوسةةةة التبةةةاين الةةةوراثي بةةةين المؤشةةةرات المظهريةةةة والجزيئيةةةة فةةةي قةةةرع الكوسةةةة  3
 بأستخدام االرتباط المتعدد والمكونات الرئيسة بأستخدام االرتباط المتعدد والمكونات الرئيسة 

 20142014 مجلة العلوم الزراعية العراقيةمجلة العلوم الزراعية العراقية

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 

20142014 

 20122012 مجلة العلوم الزراعية العراقيةمجلة العلوم الزراعية العراقية     ISSRالتمييز بين بعو منتخبات اصناف الرقي بأستعمال تقانة التمييز بين بعو منتخبات اصناف الرقي بأستعمال تقانة  5

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. عاشرا : كتب الشكر ، الجوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شةةهادة مشةةاركة فةةي دورة المعلومةةات الحيويةةة شةةهادة مشةةاركة فةةي دورة المعلومةةات الحيويةةة  1
Bioinformatics   

–قسةةم التقانةةات االحيائيةةة قسةةم التقانةةات االحيائيةةة   –كليةةة العلةةوم كليةةة العلةةوم 
 التعليم المستمرالتعليم المستمر

20122012 

التربةةةوي التربةةةوي   شةةةهادة مشةةةاركة فةةةي دورة التأهيةةةلشةةةهادة مشةةةاركة فةةةي دورة التأهيةةةل 2
 ( للتدريسيين( للتدريسيين121121))

مركةةز التطةةوير والتعلةةيم مركةةز التطةةوير والتعلةةيم   -جامعةةة بغةةدادجامعةةة بغةةداد
 المستمرالمستمر

20122012 

( ( 143143شهادة مشاركة في دورة اللغةة العربيةة )شهادة مشاركة في دورة اللغةة العربيةة ) 3
 للتدريسيينللتدريسيين

مركةةز التطةةوير والتعلةةيم مركةةز التطةةوير والتعلةةيم   -جامعةةة بغةةدادجامعةةة بغةةداد
 المستمرالمستمر

20122012 

شهادة مشةاركة فةي دورة الترقيةات العلميةة فةي شهادة مشةاركة فةي دورة الترقيةات العلميةة فةي  4
 كفاءة الحاسوب الخاصة بأستاذة الجامعة كفاءة الحاسوب الخاصة بأستاذة الجامعة 

 20122012 جامعة بغداد / مركز الحاسبة جامعة بغداد / مركز الحاسبة 

كتاب شكر وتقدير في معرو واحتفاليةة بغةداد كتاب شكر وتقدير في معرو واحتفاليةة بغةداد  5
 عاصمة الثقافة العربية عاصمة الثقافة العربية 

 20132013 كلية الزراعة / جامعة بغداد كلية الزراعة / جامعة بغداد 

شهادة تقديرية في المشاركة ببحث في المةؤتمر شهادة تقديرية في المشاركة ببحث في المةؤتمر  6
 العلمي الثالث )لنجعل العراق واحة خضراء(العلمي الثالث )لنجعل العراق واحة خضراء(

 20132013 كلية الزراعة / جامعة الكوفة كلية الزراعة / جامعة الكوفة 

 20132013 وزير التعليم العالي والبحث العلميوزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير كتاب شكر وتقدير  7

 20132013 جامعة بغدادجامعة بغداد  –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة  كتاب شكر وتقدير كتاب شكر وتقدير  8

كتةةاب شةةكر وتقةةدير فةةي النةةدوة العلميةةة )كنةةوز كتةةاب شةةكر وتقةةدير فةةي النةةدوة العلميةةة )كنةةوز  9
 في العراق(في العراق(  الثروة النباتية الملحيةالثروة النباتية الملحية

 20142014 ابو غريبابو غريب  –كلية الزراعة كلية الزراعة 

كتاب شكر وتقدير والحصول على قدم وظيفةي كتاب شكر وتقدير والحصول على قدم وظيفةي  10
 ((217217لمدة شهر)العدد : لمدة شهر)العدد : 

 20142014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 20142014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ((280280/ /   55كتاب شكر وتقدير )العدد :م و كتاب شكر وتقدير )العدد :م و  11

على قدم وظيفةي على قدم وظيفةي كتاب شكر وتقدير والحصول كتاب شكر وتقدير والحصول  12
 ((23522352لمدة شهر)العدد : لمدة شهر)العدد : 

 20142014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

كتةةاب شةةكر وتقةةدير للجةةان االمتحانيةةة )العةةدد : كتةةاب شةةكر وتقةةدير للجةةان االمتحانيةةة )العةةدد :  13
25122512)) 

 20142014 جامعة بغداد جامعة بغداد   –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة 

 20152015 النائبة حنان الفت وي النائبة حنان الفت وي  ((1010كتاب شكر وتقدير ) العدد: م/ن/كتاب شكر وتقدير ) العدد: م/ن/ 14

 20152015 جامعة بغدادجامعة بغداد  –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة  ( ( 11041104كتاب شكر وتقدير ) العدد: كتاب شكر وتقدير ) العدد:  15

كتةةاب شةةكر وتقةةدير مةةن رئةةيس الجامعةةة لنشةةر كتةةاب شةةكر وتقةةدير مةةن رئةةيس الجامعةةة لنشةةر  16
 بحث في مجلة عالمية بحث في مجلة عالمية 

 20152015 جامعة بغداد جامعة بغداد 

م( بمناسةةبة م( بمناسةةبة   222222كتةةاب شةةكر وتقةةدير ) العةةدد: كتةةاب شةةكر وتقةةدير ) العةةدد:  17
 يوم الجامعة يوم الجامعة 

 20152015 جامعة بغدادجامعة بغداد  –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة 

كتةةاب شةةكر وتقةةدير علةةى اهةةداء مجلةةة ربةةوع كتةةاب شةةكر وتقةةدير علةةى اهةةداء مجلةةة ربةةوع  1818
 الرافدين الى الوزير الرافدين الى الوزير 

مكتةةةةب وزيةةةةر التعلةةةةيم العةةةةالي والبحةةةةث مكتةةةةب وزيةةةةر التعلةةةةيم العةةةةالي والبحةةةةث 
 العلمي العلمي 

20152015 

كتةةاب شةةكر وتقةةدير فةةي النةةدوة العلميةةة )كنةةوز كتةةاب شةةكر وتقةةدير فةةي النةةدوة العلميةةة )كنةةوز  1111
 الثروة النباتية الطبية في العراق(الثروة النباتية الطبية في العراق(

 

 20152015 جامعة بغدادجامعة بغداد  –كلية الزراعة كلية الزراعة 



 

 

 

 

 

 

 20152015 جامعة بغدادجامعة بغداد  –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة  كتاب شكر وتقدير للجان االمتحانية كتاب شكر وتقدير للجان االمتحانية  2020

كتةةاب شةةكر وتقةةدير مةةن شةةعبة شةةؤون الطلبةةة كتةةاب شةةكر وتقةةدير مةةن شةةعبة شةةؤون الطلبةةة  2121
 والدراسات االوليةوالدراسات االولية

 20122012 جامعة بغدادجامعة بغداد  –كلية الزراعة كلية الزراعة 

 20122012 1022210222/ /   2121العدد م.ر.و/ العدد م.ر.و/  شكر وتقدير من مكتب رئيس الوزراءشكر وتقدير من مكتب رئيس الوزراء 2222

العةةةدد العةةةدد قسةةةم البسةةةتنة وهندسةةةة الحةةةدائق / قسةةةم البسةةةتنة وهندسةةةة الحةةةدائق /  معرو الزهور معرو الزهور في في شكر وتقدير شكر وتقدير  2323
233233   

20122012 

شةةكر وتقةةدير لحصةةول الجامعةةة علةةى مراتةةب شةةكر وتقةةدير لحصةةول الجامعةةة علةةى مراتةةب  2424
 Qsمتقدمة ضمن متقدمة ضمن 

 20122012 41274127رئيس الوزراء / العدد رئيس الوزراء / العدد 

شةكر وتقةةدير فةةي يةةوم التصةةميم المقةةام فةةي قسةةم شةكر وتقةةدير فةةي يةةوم التصةةميم المقةةام فةةي قسةةم  2525
 البستنة البستنة 

وكيةةةل وزيةةةر التعلةةةةيم العةةةالي والبحةةةةث وكيةةةل وزيةةةر التعلةةةةيم العةةةالي والبحةةةةث   
 أأ  101101العلمي  / العدد العلمي  / العدد 

20172017 

شةةةةكر وتقةةةةدير فةةةةي اعةةةةداد القةةةةوائم والملفةةةةات شةةةةكر وتقةةةةدير فةةةةي اعةةةةداد القةةةةوائم والملفةةةةات  2222
 الخاصة بأعتمادية الكلية الخاصة بأعتمادية الكلية 

جامعةةةة بغةةةداد / جامعةةةة بغةةةداد /   –عميةةةد كليةةةة الزراعةةةة عميةةةد كليةةةة الزراعةةةة 
 32553255العدد العدد 

20172017 

 20172017 اتحاد النحالين العرب اتحاد النحالين العرب  شكر وتقدير شكر وتقدير  2727

وزارة الكهربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء / العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد وزارة الكهربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء / العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  شكر وتثمين جهود شكر وتثمين جهود  2828
 1741117411//2020//11//22ق/ق/

20172017 

الثالةث الثالةث شكر وتقدير في الحصول علةى المركةز شكر وتقدير في الحصول علةى المركةز  2121
 في التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقيةفي التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية

 20172017 311.7311.7رئيس جامعة بغداد / العدد رئيس جامعة بغداد / العدد 

جةةةائزة يةةةوم العلةةةم العراقةةةي جةةةائزة المشةةةروع جةةةائزة يةةةوم العلةةةم العراقةةةي جةةةائزة المشةةةروع  3030
 20122012المتميز لطلبة الصفوف المنتهية لعام المتميز لطلبة الصفوف المنتهية لعام 

 20172017 المركز االولالمركز االول

تهنئةةة لتسةةجيل مجلةةة العلةةوم الزراعيةةة ضةةمن تهنئةةة لتسةةجيل مجلةةة العلةةوم الزراعيةةة ضةةمن  3131
 المستوعب ثومسن رويترزالمستوعب ثومسن رويترز

وزيةةةةر التعلةةةةيم العةةةةالي والبحةةةةث وزيةةةةر التعلةةةةيم العةةةةالي والبحةةةةث وكيةةةةل وكيةةةةل 
 332332العلمي / العدد م و د / العلمي / العدد م و د / 

20182018 

شةةكر وتقةةدير فةةي معةةرو بةةراءات االختةةراع شةةكر وتقةةدير فةةي معةةرو بةةراءات االختةةراع  3232
 االول في كلية الزراعة االول في كلية الزراعة 

 20182018 رابطة المصارف الخاصة  رابطة المصارف الخاصة  

شةةكر وتقةةدير فةةي معةةرو بةةراءات االختةةراع شةةكر وتقةةدير فةةي معةةرو بةةراءات االختةةراع  3333
 االول في كلية الزراعةاالول في كلية الزراعة

 20182018 جامعة بغدادجامعة بغداد  –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة 

وتقدير في ملتقى الخريجين المقام من قبل وتقدير في ملتقى الخريجين المقام من قبل شكر شكر  3434
 وحدة التاهيل والتوظيفوحدة التاهيل والتوظيف

 20182018 جامعة بغدادجامعة بغداد  –عميد كلية الزراعة عميد كلية الزراعة 
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