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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ  ستار عزيز شمس هللا هياس البرزنجي:   ـم ـــــــ

  1959-9–29 : تاريخ الميـالد 

 متزوج : الجتماعية الحالة ا

 خمسة دد األوالد  :ــعـــ

 زراعة - وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مدرس    الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    وان العملعن

      /العمل   :    هاتف

 70077060767-  70076920700     /:    الهاتف النقال

 schamsalah2@yahoo.com / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1999 الزراعة بغداد

 2005 الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 5102 بغداد بغداد

 0891 بغداد -املعهد الزراعي الفين   دبلوم املعهد الزراعي الفين أخرى

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 اىل االن –0888 بغداد كلية الزراعة 1

2    

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 –نيماتودا عملي  -امراض حماصيل عملي ة النباتوقاي 0

 تصنيف نبات عملي -امراض بساتني عملي  

 نن            ننننننبات

0888- 5112 

 5112 - 5112 تصنيف نبات عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 5

 5112 – 5112 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 3

 5119 – 5112 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض حماصيل عملي النبات وقاية 4

 5118 – 5119 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 2

 5101 - 5118 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

مالحظ  –م.مالحظ فني  0

 فني

 5114 -0893 كلية الزراعة –م وقاية النبات قس

ر .مهندسين زراعيين  5

 اقدم

 5112 -5114 كلية الزراعة –قسم وقاية النبات 

 5102 – 5112 الزراعةكلية  –قسم وقاية النبات  مدرس مساعد 3

 لحد االن -5102 كلية الزراعة –قسم وقاية النبات  مدرس 4

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   2
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 5100 - 5101 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 2

 5105 - 5100 تصنيف نبات عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 9

  5103- 5105  تصنيف نبات عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 8

 5104 - 5103 تصنيف نبات عملي -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 01

 5102 - 5104  عمليتصنيف نبات نظري + -امراض حماصيل عملي وقاية النبات 00

حقلية +  حماصيل 05

 وقاية النبات

 

 

 

 5102 - 5102  امراض حماصيل نظري وعملي + تصنيف نبات  نظري +عملي 

حقلية +  حماصيل 03

 وقاية النبات

 

 حلد اآلن – 5102 امراض حماصيل نظري وعملي + تصنيف نبات  نظري +عملي 

 

 

 :التي أشرف عليها(  خرج،بحوث الت الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد 

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

المقاومة الحيوية لمرض التفحم المغطى على الحنطة باستخدام الفطر  0

Trichoderma harizianum 
 2010 وقاية نبات

مسح للفطريات الممرضة في ترب الزراعة المحمية والمكشوفة في كلية  5

  اعة جامعة بغدادالزر
 في بستان في منطقة الص

 5100 وقاية نبات

 Neriumوالدفلة   Olea europaeaفعالية مستخلص اوراق نباتي الزيتون  3

oleander  الفطرين   في تثبيط نموRhizoctonia solani  Kuhn  

 Fusarium oxysporumو

 

 5102 وقاية نبات

 5102 -5102 وقاية نبات تات الزينة ضمن محيط جامعة بغدادالتحري عن اهم مسببات االمراض على نبا 4

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

  3  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 67  -عدد الندوات املشارك بها  :

  4 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 
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 الكلية خارج داخل الكلية

 المؤتمر الزراعي في االردن وقاية النباتاالول  المؤتمر العلمي 

 جامعة االنبار –كلية الزراعة  المشاركة بندوة السموم الفطرية

 الموصل -وقاية النباتاالول  المؤتمر العلمي  المشاركة بالندوة العلمية الثالثة لقسم مكافحة التصحر

سم وقاية النبات تحت عنوان االدارة المشاركة في الندوة العلمية لق
 المتكاملة استراتيجية هامة لحماية المحاصيل الزراعية وسالمة البيئة

المشاركة في اعمال الورشة الفنية عن المعاشب والمتاحف 
 كلية العلوم ح جامعة بغداد –النباتية 

 المشاركة بدورة طرائق  التدريس المشاركة في الندوة العلمية الثالثة البحاث النخيل والتمور

عن سبل النهوض بتطوير تربية النحل في  المشاركة في ورشة العمل 
 العراق

 المشاركة بدورة الحاسبات 

المشاركة بالندوة العلمية في قسم االقتصاد  عن دور االقتصاد في 

 اصالح القطاع الزراعي الزراعي

 المشاركة بدورة طرائق تدريس  التدريس

 اركة بدورة اللغة العربيةالمش 
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 . التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة  البحوث ا: تاسع 

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

 واوراق الكرفس املتسببة عن االصابة  وبراعم  انسيق رض توو اول تسجيل مل 0

 Ahelenchoids  ritzemabosiبالنيماتودا

 جملة العلوم الزراعية العراقية -5111العراق 

5 Curren Status Of Wheat Bunt Disease in Iraq Czch J. Genet.Plant Breed 5112 

 Rhizoctonia  solani استعمال حامض الخليك في مكافحة الفطر 3

 الباقالء  تعفن جذور وقواعد سيقان المسبب لمرض

 جملة االنبار – 5101العراق 

4 

 ض التفحم المغطى على الحنطة في العراقانتشار مر
عدد خاص ملؤمتر كلية  – 5101العراق 

 االنبار جامعة - الزراعة

حساسية بعض أصناف القمح الناعم والقاسي لالصابة بالتفحم المغطى  2

 ومكافحتة

 زراعة الرافدين العراقية مجلة -5101العراق 

مسبببب  T. laevisو  Tilletia triticiالتنوع االووعيافياعوويااووطر اال  وويا 2

امرض التفحم الشائع على القمح في العراق
 مجلة وقاية النبات العربية – 5102 

2 PATHOGENIC DIVERGENCE OF Tilletia tritici AND T. 

laevis ISOLATES - THE CAUSAL AGENTS OF WHEAT 
COMMON BUNT DISEASE IN IRAQ 

ا

Journal of Experimental Biology and 
Agricultural Sciences 

5102 
 Tilletia tritici تأفييابعضااعاملاارستحفاثاالكيميائيةاعارحيائيوةادونانوعاياال  وي 9

(Bjerk.) عا T.laevis ( Kühn)ا   الت حماالشائعاعياالقمح. المسببالميضا
 5102 -مجلة بغداد للعلوم  

8 Genetic Diversity Study of Fusarium culmorum: 
Causal agent of wheat crown rot in Iraqا

 Journal of Plantمرسل الى مجلة  

Diseases and Protection 

01   

 ا 00

05   

03   

04   

02   
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 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

o .) نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين ) العراق 
o ت ) لبنان (.الجمعية العربية لوقاية النبا 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0884 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 0

 0888 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 5

 5112 جامعة بغداد – عميد كلية الزراعة شكر وتقدير 3

 5112 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 4

 5119 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 2

 5118 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 2

 5101 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 2

 5101 جامعة االنبار–عة عميد كلية الزرا شهادة تقديرية 9

 5101 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 5100 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شهادة تقديرية 01

 5100 اهليئة العامة لفحص وتصديق البذور –وزارة الزراعة  شهادة تقديرية 00

 5100 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 05

 اهليئة العامة لفحص وتصديق البذور –وزارة الزراعة  تقديرية شهادة 03

 وتصديق البذور

5105 

 5102 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 04

 5102 مساعد رئيس الجامعة شكر وتقدير 02

 5102 رئيس وزراء شكر وتقدير 02



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 

 

C.V 

 
 

 
 

 
 

Name:  sattar aziz shamsalah Al-barazinji 

Date of Birth:    29/9/1959   

Religion:  Muslem 

Martial statues:  married 

No. of children: 5 

Specialization: Plant Protection 

Position Teaching 

Scientific Degree: Lecturer 

Work Address: College of Agriculture at the University of Baghdad 

Work Phone:  / 

Mobile:   -  70076920700 / 70077060767 

E-mail:  :  /  schamsalah2@yahoo.com 

    

    First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 
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1999 Agriculture Baghdad B.Sc. 

 
2005 Agriculture Baghdad M.Sc. 

2015 Agriculture Baghdad Ph.D. 

1980 Diploma Institue of Agricultural 

Technology 
Any other 

        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 
From –To The (Institute / College) University No. 

1999-Now College of Agriculture Baghdad 1 

       Fourth, 

  

  Fifth, Courses Which You Teach: 

From –To Workplace Career No. 

1983-2004 Plant protection – College of 
Agriculture 

Associate observant technician – 
observant technician 

 

1 

2004-2005 Plant protection – College of 
Agriculture 

Prime agricultural engineers 2 

2005-2015 Plant protection – College of 

Agriculture 

Assists Lecturer   3 

2015- Now Plant protection – College of 
Agriculture 

Teacher 4 

Year Subject Department  No. 

0888- 5112 Crops Pathology(manual)-

Nematoda(manual)- Orchards  

Pathology (manual)- Plant 

Taxonomy(manual) 

Plant Protection  1 

5112 - 5112 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy(manual) 

Plant Protection 2 

5112 – 5112 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 3 

5112 – 5119 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 4 

5119 – 5118 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy Orchards Pathology 

(manual) 

Plant Protection 5 

5118 - 5101 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 6 
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   Sixth ,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

   1 

   Seventh ,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No

.  

 (

بح

ث / 

بو

ستر 

ح

ضو

 ر(

Participation present only Jordan 2000 Jordan Congress for the Agriculture Scientific 
1 

Participation(Research) Iraq 2010 
Thrid Scientific conference for college of 

agriculture-Anbar Univ. 

2 

Participation(Research) Iraq 2010 First Scientific conference for college of 

Agric.Mosul Univ. 

3 

    4 

5101 - 5100 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 7 

5100 - 5105 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 8 

 5105 -5103  Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 9 

5103 - 5104 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 10 

 5104 - 5102 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Plant Protection 11 

 5102 - 5102 Crops Pathology(manual)- Plant 

Taxonomy 

Field crops + Plant Protection 12 

 Crops Pathology(manual)- Plant حلد اآلن – 5102

Taxonomy 

Field crops + Plant Protection 13 
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    2 

    2 

 Eighth ,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Admission committee for postgraduate 
students 

.Collection of disease samples and conservation 

it in disease museum   and  make permanent 

slides of fungi Participated in the preparatory course for 

TOEFL 

Participation in team research to study of recently 

diseases plant in Iraq. 
First Scientific Conference of Plant Protection Participation in mushroom production for college        

                                                               
Agricultural Conference in Jordan First Scientific Conference of Plant Protection 

College of Agriculture - Anbar University Post seminar mycotoxins 

The first scientific conference and Plant 
Protection Mosul 

Admission committee for postgraduate 
students 

Participation in the work of the technical 
workshop for lawns, museums and botanical - 
Faculty of Science, University of Baghdad h 

the third scientific colloquium of the Department 

to Combat Desertification 

Participation cycle teaching methods Participation in Scientific Symposium of Plant 

Protection Department under the title Integrated 

Management important strategy for protecting 

agricultural crops and the safety of the 

environment 

Participation cycle of Computing Participation in the Third Symposium for 

Research on Date Palm 

Participation cycle teaching methods of 
teaching 

Participation scientific seminar in the 

Department of Economics of the role of the 

economy in the agricultural reform of the 

agricultural sector 

Participation cycle Arabic language  
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  Ninth ,   Research Projects in The Felid of Specialization to The 

Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 First  record  of distortion disease on stems  bud 
and leaves of common celery caused  by    
Nematode Ahelenchoids  ritzemabosi  

Iraq, 2000 Iraqi Journal of 
Agricultural Sciences 

 

2000 

2 
Curren Status Of Wheat Bunt Disease in Iraq 

Czch J. Genet.Plant Breed  5112  2006 

3 The use of acetic acid to control Rizoctonia 
solani caused root rot  and stem canker disease 
on broadbean 

Iraq 2010 - Anbar Journal 2010 

4 Dissemination of Wheat Covered Smut in Iraq Iraq in 2010 - a special number 
of the Conference of the Faculty 
of Agriculture - Anbar 
University 

 

2010 

5 
Susceptibility Of Some Hard an And Soft Wheat 
Cultivars For Covered Smut And Its Control 

Iraq 2010- magazine cultivation 
Iraqi Rafidain 

 

2010 

2 Genetic variation in Tilletia tritici and T. laevis 
isolates, the 
causal agents of wheat common bunt disease in 
Iraq 

Arab Journal of Plant Protection 
2015 

2 PATHOGENIC DIVERGENCE OF Tilletia 
tritici AND T. laevis ISOLATES - THE 
CAUSAL AGENTS OF WHEAT 

Journal of Experimental Biology 
and Agricultural Sciences 
5102 

2015 

9 Effect of some induce chemical and biological 
agents against (Tilletia tritici (Bjerk)and 
T.laevis (Kühn) causal agents of wheat 
Common bunt disease. 

 
 

Baghdad Journal of Science --
2016 

 

2016 

 Genetic Diversity Study of Fusarium culmorum: 
Causal agent of wheat crown rot in Iraq 

 

Sender to Journal Journal of 
Plant Diseases and Protection 

2016 

 

 

 Tenth  ,   Membership: 

                    

   

      

            



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 

   Eleventh  ,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

0884 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 0 

0888 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 5 

5112 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 3 

5112 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 4 

5119 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 2 

5118 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 2 

5101 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 2 

5101 Dean of the College of Agriculture 

of Anbar 
A certificate of appreciation 9 

5101 Dean, College of Agriculture Acknowledgment 8 

5100 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
A certificate of appreciation 01 

5100 From rector A certificate of appreciation 00 

5100 Dean, College of Agriculture- 

Baghdad 
Acknowledgment 05 

5105 Ministry of Agriculture and the 

General Authority for examination 

and certification of seeds 

A certificate of appreciation 03 

5102 The Rector Acknowledgment 04 

5102 Assistant Rector Acknowledgment 02 

5102 President of  Ministers Acknowledgment 02 

    Twelfth  ,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

0 

  5 



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 

  3 

 

 

    thirten   ,       languages:  

 

 

 


