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 هذرس هضاعذ    الذرجة العلوية :
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 .أّالً : الوؤُالت العلوية  

 

ًاؾمارقخًةًـــاؾؽؾقًاجلاؿعةًاؾدرجةًاؾعؾؿقة

ذبكالورووس

ذ

 2001/6/30ًاؾزراعةًًبغدادً

 2012/1/17ًاؾزراعةًًبغدادًذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

ًًً

ًًًذأخرى

 ثاًياً : الحذرج الْظيفي . 

 الى –الفترة من  الجهة الىظيفة ت
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 ثالثاً : الحذريش الجاهعي . 

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

وحلد2002/12/15ًًؿنًًًبغدادًًؽؾقةًاؾزراعة1ًً

ًنًاال
2ًًًً

 

 رابعاً : الوقزرات الذراصية الحى قوث بحذريضِا. 

ذةـــــالدنذادةـــــاملذمـــالقدذت

ًتغذقةًـلاتً/اجلزءًاؾعؿؾيً/ًاخلرقػيًًًثاـيً/ًبيمـة1ًًً

 ؿفامًأدارقةً/ربقعيً

2002-2003ً

ًتربقةًـلاتً/اجلزءًاؾعؿؾيً/خرقػيًًثاؾثً/بيمـة2ًً

ًؿفامًأدارقةً/ربقعي

ً

 

2003-2004ً

ًثاؾث/ًًبيمـة3ًً

ًأولً/ًصـاعاتًغذائقة

ً

ًأنًؿلادئًبيمـةً/اجلزءًاؾعؿؾيً/خرقػيً

ًربقعيًأـماجًخضرً/اجلزءًاؾعؿؾيً/

ً

 

2004-2005ً

2004-2005ً

ًثاؾثً/ًبيمـة4ًً

ًثاـيً/ًأرذاد

ًرابعً/بيمـةً

ً

ًأـماجًخضرً/ًاجلزءًاؾعؿؾيً/خرقػيً

ًأـماجًخضرً/اجلزءًاؾعؿؾيً/ربقعيً

ًءًاؾعؿؾيً/ربقعيًزراعةًحمؿقةً/اجلز

2005-2006ً

2005-2006ً

2005-2006ً

ًثاؾثً/بيمـة5ًً

ًثاـيً/بيمـةً

ً

ًأـماجًخضرً/اجلزءًاؾعؿؾيً/خرقػيً

ًوراثةً/اجلزءًاؾعؿؾيً/ربقعيً

2006-2007ً

=ً

ًرابعً/ًبيمـة6ًً

ًرابعً/ًبيمـةً

ًتؼاـاتًأحقائقةً/ًاجلزءًاؾعؿؾيً/خرقػيً

ًتربقةًـلاتً/ًاجلزءًاؾعؿؾيً/ربقعيً

2007-2008ً

=ً

ًثاؾثً/أؼمصادًزراعي7ًً

ًثاؾثً/ًبيمـةً

ً

ًثاؾثً

ًخزنًحاصالتًبيماـقةً/عؿؾيً/ًخرقػيً

ًتربقةًـلاتً/عؿؾيً/ًربقعيً

2010-2011ً

=ً



 

 

 

 

 

 

 

ًثاـيً/بيمـة8ًً

ًثاؾثًبيمـةً

ًوراثةًـلاتً/عؿؾيً/خرقػيً

ًتربقةًـلاتً/ًعؿؾيً/ًربقعيً

2011-2012ً

=ً
ً/ًبيمـةًثاـي9ًً

ًثاؾثً/ًبيمـةً

ً

ًلاتً/ًعؿؾيً/ًخرقػيًوراثةً/ـ

ًتربقةًـلاتً/ًاؾعؿؾيً/ًربقعقيً

2012-2013ً

=ً

ًثاؾثً/ًبيمـة10ًً

ًثاؾثً/ًبيمـةً

ًأـماجًخضرً/ًعؿؾيً/ًخرقػيً

ًتربقةًـلاتً/ًاؾعؿؾيً/ًربقعيً

2013-2014ً

=ً
ًرابعً/ًبيمـة11ًً

ًثاؾثً/ًبيمـةً

ًأـماجًبذور/ًاؾعؿؾيً/ًخرقػيً

ًتربقةًـلاتً/ًاؾعؿؾيً/ًربقعيً

2014-ً2015ً

=ً

ًثاـيً/ًتربة12ًً

ًثاـيً/ًارذادً

ًأـماجًخضرً/عؿؾيً/ًخرقػيً

ًأـماجًخضرً/ًعؿؾيً/ًربقعيً

2015-2016ً

=ً

  

 :الحي أشزف عليِا( الزصائل  ،االطاريح  )خاهضاً:  

ذالدنــةذمـــالقدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1ً ًً

 الحي شارك فيِا.العلوية ّالٌذّات الوؤجوزات صادصاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامكانذأنعقادذةذــالدنذعنوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ًوتطلقؼاتً 1 ًاجتافات (ً ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

ًاجلاؿعاتً ًاؾمدرقسًيف ًررائق ًيف حدقنة

 اؾعراؼقةً(

ؿرؽزًاؾمطوقرًواؾمعؾقم2014ًً

ًادليمؿر/جاؿعةًبغدادً

ًحضورً

ًادل2ً ًاؾنروة ًؽـوز (ً ًاؾعؾؿقة ًيفًاؾـدوة ؾوقة

 اؾعراقً(ً

ؽؾقةًاؾعؾومًؾؾلـاتً/ًجاؿعة2014ًً

ًبغدادً

ًحضورً

ًاحملاصقل3ًً ًؾؼيم ًاالول ادلؤمتراؾعؾؿي

 احلؼؾقةً

ًحضورًًؽؾقةًاؾزراعة/ًجاؿعةًبغداد2013ًً

ًاؾيؿؽيً 4 ًاالدمزراع ًاػاق (ً ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

 يفًاؾعراقً(ً

ًحضورًؽؾقةًاؾزراعة/ًجاؿعةًبغدادً 2013



 

 

 

 

 

 

 

)ؽقػقةًأدمىدامًاالـرتـقتًًاؾـدوةًاؾعؾؿقة5ً

ًواؾربقدًاالؾؽرتوـيًوادلؽملةًاالػرتاضقةً(

ًحضورًًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغداد2014ًً

اؾـدوةًاؾعؾؿقةًاالوىلًؾؼيمًاؾمصورًؾـعؿل6ًً

ًيفً ًاؾمصور ًخمارر ًؿن ًؾؾود مجقعا

ًاؾعراقً

ًحضورًًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغداد2015ًً

ًحضورًجاؿعةًبغداد2014ًًًثًاؾزراعقةًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾمادعًؾؾلوو7ً

ًاؾلطارا8ًً ًأصـاف ًادخال ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

ًعاؾقةًاؾؼقؿةًاؾغذائقةً

ؼيمًاؾليمـةًوفـددة2013ًً

احلدائقً/ًؽؾقةًاؾزراعةً/ً

ًجاؿعةًبغدادً

ًحضورً

ًاالـماج9ًً ًدمو ًاؾموجه ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

ًاؾـظقفًبأدمىدامًاؾزراعةًاؾعضوقةً

ةًؼيمًاؾليمـةًوفـدد2013ً

احلدائقً/ًؽؾقةًاؾزراعةً/ً

ًجاؿعةًبغدادً

ًحضورً

اؾـدوةًاؾعؾؿقةًؾؽـوزًاؾنروةًاؾـلاتقةًاؾطلقة10ًً

ًيفًاؾعراقً

ًحضورًًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغداد2015ًً

ًاؾلاقوؾوجقة11ًً ً)اؾمأثريات ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

ًؾؾمؾوثًاؾـػطيًيفًاؾلقكةًادلائقةً(

ؼيمًعؾومًاحلقاةً/ؽؾقةًاؾعؾوم2015ًً

ًبـات/ًجاؿعةًبغداد

ًحضور

ًالحباث12ًً ًواؾناؾنة ًاؾناـقة ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

ًاؾـىقلًواؾمؿور

ًحضورًؽؾقةًاؾزراعةً/جاؿعةًبغداد2016ًو2011

ًاؾعراق13ًً ًيف ًاؾعاؾي ًاؾمعؾقم ًترصني ؿؤمتر

ً)اؾمعؾقمًاؾعاؾيًعؼلًاؾدوؾةًوػؾيػمفاً(

ًحضورًجاؿعةًبغداد2016ً

ًحضورًؽؾقةًاؾزراعةً/جاؿعةًبغداد2011ًًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾرابعًؾؼيمًعؾومًاؾرتبة14ًً

ًاالبل15ًً ً)واؼعًتربقة ًاؾناؿـة ًاؾعؾؿقة اؾـدوة

ًيفًاؾعراقً(

ًحضورًؽؾقةًاؾزراعةً/جاؿعةًبغداد2013ً

ً)ادلرأة16ًً ًاؾناـي ًاؾـيوي ًاؾعؾؿي ادلؤمتر

ًواؾعؾومًيفًاؾعراق(

ؿعةًؽؾقةًاؾعؾومًؾؾلـاتً/جا2013ً

ًبغدادً

ًحضور



 

 

 

 

 

 

 

اؾـدوةًاؾعؾؿقةً)ادلعاذبًوادلصادرًاؾوراثقة17ًً

ًاؾـلاتقةً(

ؽؾقةًاؾعؾومًؾؾلـاتً/جاؿعة2013ًً

ًبغدادً

ًحضور

ًحو18ً ًاؾعؾؿقة ًاؾـدوة االجتافاتًًلحضور

طلقؼاتفاًيفًاحلدقنةًيفًررائقًاؾمدرقسًوت

ًًاجلاؿعاتًاؾعراؼقةً(

ؿرؽزًاؾمطوقرًواؾمعؾقمًادليمؿر2014ًً

ًبغدادً/جاؿعةً

ًحضورً

ً

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعلميةذ 

ذخارجذالكليةذداخلذالكلية

ًؼيمً ًرؾلة ًؾلووثًخترج ًاالول ًاؾيـوي ًاؾؽماب أعداد

2012ً-2011اؾليمـةًوفـددةًاحلدائقًؾعامً

ًاالؾؽرتوـيً ً ًؾؾمعؾقم ًبغداد ًجاؿعة ًؿؾمؼى حضور

ً ًاؾناـي 2013ًًادلودم واؾرابع2014ًواؾناؾث

ًؿرؽ2015 ً/جاؿعةً/ ًادليمؿر ًواؾمعؾقم ًاؾمطوقر ز

ً بغدادً ًاؾليمـةً ًؾؼيم ًاؾـدواتًاؾعؾؿقة ًوؼائع ًأعداد ًفقكة عضو

2012-2013ً

ًاؾعربقةًيفً ًاؾمأفقلًاؾرتبويًواؾؾغة ادلشارؽةًيفًدورة

ًؿرؽزًاؾمطوقرواؾمعؾقمًادليمؿرً/جاؿعةًبغدادً

ًؼيمً ًاؾؽمابًاؾيـويًاؾناـيًؾلووثًخترجًرؾلة أعداد

2015ً-2014فـددةًاحلدائقًؾعامًاؾليمـةًو

ً ًؾعام ًاؾعؾم ًقوم ًأحمػاؾقة ًجاؿعة2014ًحضور يف

ًبغداد

ًاؾعؾومً ًذعلة ًتؼقؿفا ًاؾيت ًاؾـؼاذقة ًاحلؾؼات حضور

ًاالدادقةًيفًؽؾقةًاؾزراعةً

2015ًادلشارؽةًواحلضورًيفًأحمػاؾقةًقومًاجلاؿعةً

)حقاةًاؾريPEERًحضورًورذةًعؿلًادلشروعًاؾرقاديً

ًاؾؽقؿ ًؿؾوةًواالمسدة ًاالـماجًاؾزراعيًؿفؿة ًؾزقادة قاوقة

ًاؾزراعةً ًؽؾقة ًادلقاهًيفًاؾعراقً( دلواجفةًاجلػافًوذوة

2015/5/4ًً/جاؿعةًبغداد

ًمبـادلةً ًاؾزراعة ًؽؾقة ًوؿعرض ًبأحمػاؾقة ادلشارؽة

2013ًبغدادًعاصؿةًاؾنؼاػةًاؾعربقةً

ًؿراؼلةً ًيف ًبعد ًعن ًاالدمشعار ً)دور ًعؿل ًورذة حضور

ًواـم ًاؾمصور ًؼيمًؿظافر ًيف )ً ًاؾزراعقة ًاحملاصقل اج

 2015/5/25ؿؽاػوةًاؾمصورً

ًاؾعؾؿقةً ًاؾرتؼقات ًحول ًتدرقلقة ًبدورة ادلشارؽة

ًؿرؽزًاحلادلةًاالؾؽرتوـقة2013ً



 

 

 

 

 

 

 

ًادليمؼلؾقةً حضورحماضرة ًوآػاؼفا ًادليمداؿة )اؾمـؿقة

ًيفً ًاؾزراعة ًؽؾقة ًعؿادة )ً ًأمنوذجا ,اؾمعؾقم

2014/12/24 

ؼاءًاحملاضراتًيفًوحدةًادلشارؽةًيفًدورةًؿفاراتًاؾ

ًجاؿعةً ًؾؾلـات ًاؾعؾوم ًؽؾقة /ً ًادليمؿر اؾمعؾقم

 20ً-2015/5/21بغداد/

ًاؾصـاعاتًاؾغذائقةًاؾرتاثقةً ًاؾموثققًوتطوقر حضورًـدوة

 10-2014/3/11يفًؼيمًعؾومًاالغذقةً

ًيفً ًاؾطلقعقة ًاحملؿقات ً)ؿػافقم ًعؿل ًورذة حضور

يمًعؾومًبغداد/ؼً اؾعراقً(ًؽؾقةًاؾعؾومًؾؾلـاتًجاؿعة

 12-2015/10/30احلقاةً

حضورًورذةًعؿلًحولًاؾعؿلًاالؽادمييً)وصفًاؾعؿلً

 2014/4/8االؽادمييً(ً

ًؾمىؾقدً ًاؾػائزة ًاؾـصب ًأخمقار ًأحمػاؾقة حضور

 2015/6/25جمزرةًدلاقؽرًيفًجاؿعةًبغدادً

ًاجلاؿعقةً ًاؾؼواـني ًيف ًحملات ًحول ًحماضرة حضور

 2014/4/15اؾـاػذةً

ًتدر ًبدورة ًؽقػقةًادلشارؽة ًعؾى ًاؾمعرف ًحول قلقة

ًاؾمطوقرً ًؿرؽز ًيف ًاؾعؾؿقة ًاؾرتؼقات ًادمؿارات ؿؾئ

 2015/10/4واؾمعؾقمًادليمؿرً/ًجاؿعةًبغدادً

ًاالؼملاسً ًعؾى ًاؾمعرف ًحول ًعؿل ًورذة حضور

ً/ؽؾقةً ًادليمؿر ًاؾمعؾقم ًوحدة ًيف ًاالؾؽرتوـي واالدمالل

 2015/11/15اؾزراعةً

ً

اؾؽؾقةًمبـادلةًاؾقومًًحضورًاؾػعاؾقةًاؾيتًتؼامًدـوقاًيف

ًاؾعادليًؾؾغةًاؾعربقةً

ً

 

 .ذأوذتطوورذالًعليمثامنا:ذاملشروعاتذاليحٌيةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذالييىةذواجملًمعذ 

 الدنة النشرذحمل أدمذاليحث ت

ًيفًذ1 ًاؾلوتادقوم ًبؽربقمات ًواؾرش ًاؾزراعة ًؿواعقد تأثري

ًمنووحاصلًاؾلاؼالءً

ًجمؾةًاالـلارًؾؾعؾومًاؾزراعقة

ً(2ً(ًاؾعدد)10جمؾدً)

2012ً

2 Tha Response of growth and green 

pods of Broad Bean to the foliar spray 

with some micro-elements 

Egyption Journal 

of Applied 

Sciences. Vol.28 

No.7ً

2013ً

ًؾؾرشًذ3 االدمهابةًاؾؽؿقةًواؾـوعقةًؾدرـاتًصـػنيًؿنًاؾلطارا

 بادلغذيًاؾورؼيً

ؾةًاؾػراتًؾؾعؾومًاؾزراعقةًجم

ً(3(ًاؾعدد)7اجلؾدً)

2015ً



 

 

 

 

 

 

 

ًاؾورؼيًمبغذيًذ4 ًاؾميؿقد يفًبعضًؿؤذراتSetter-2ًًدور

 .Solanum tuberosum Lمنوًوحاصلًاؾلطاراً

جمؾةًاؾزؼازققًؾؾعؾومًاؾزراعقةً

ً(ًاجلزءًاخلاؿس42ًاجملؾدً)

2015ً

 

 .يةذوالدوليةذاهليىاتذالعلميةذاحمللعضووةذذ:تادعا 

  

  

 

 

ذاتذ.ــ:اللغعاذراذ 

  اللغة العربية 

 ) اللغة االنكليزية )متىسطة 

 


