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 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 30/6/2005 الزراعة بغداد
 3/10/2011 الزراعة بغداد الماجستير
 الدكتوراه

 

 31/1/2019 الزراعة بغداد

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 ادغال المحاصيل الحقلية 1

المكننة واآلالت  –بات وقاية ن 2
 الزراعية

 2007 الزراعية تصميم وتحليل التجارب

 

 

 2008 مبادئ محاصيل الثروة الحيوانية 3

 2008 الزراعية تصميم وتحليل التجارب علوم التربة والموارد المائية 4

 2008 مبادئ احصاء وقاية نبات 5 

 2009 الزراعية ربتصميم وتحليل التجا علوم التربة والموارد المائية 6 



 

 

 

 

 

 

 

 2011 تصميم وتحليل التجارب الزراعية المحاصيل الحقلية 7

 2012 مبادئ احصاء المحاصيل الحقلية 8

 

 

 

 2013 الزراعية تصميم وتحليل التجارب المحاصيل الحقلية 9

 2013 مبادئ احصاء المحاصيل الحقلية 10

 2013 مبادئ احصاء علوم االغذية  11

 2013 تصميم وتحليل التجارب الزراعية د المائية التربة وموار  12

 2013 تصميم وتحليل التجارب الزراعية المكائن واالالت الزراعية  13

 

 

 2014 مبادئ احصاء المكائن واالالت الزراعية 14

 2014 تصميم وتحليل التجارب الزراعية المكائن واالالت الزراعية 15

 2015 وتحليل التجارب الزراعية تصميم محاصيل معلوم االغذية +  16

 2015 + مبادئ احصاءتصميم  المكائن واالالت الزراعية 17

 2016 تصميم وتحليل التجارب الزراعية وقاية نبات 18

 2017 تصميم وتحليل التجارب الزراعية المكائن واالالت الزراعية  19

 2017 الزراعية تجاربالتصميم وتحليل  وقاية نبات 20

 2018 مبادئ محاصيل  ية نباتوقا 21

 2019 إحصاء وتصميم وتحليل التجارب علوم االغذية 22

 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 تي شارك فيها.المؤتمرات والندوات العلمية ال: خامسا  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي الرابع لعلوم التربة تحت  1
عنوان )مسح وتصنيف الترب الركيزة 

 .الزراعي( لإلنتاجاالساسية 

2011 
 

 جامعة-كلية الزراعة 
 بغداد

 حضور

 2012 اعية.الزر المؤتمر العلمي الثامن للبحوث  2
 

 معرض بغداد الدولي
 

 حضور
السامة في حياتنا  )الموادندوة بعنوان  3

 والوقاية منها(. 
-عمادة كلية الزراعة  2012

 جامعة بغداد
 حضور

)معالجة المخلفات  ندوة بعنوان 4
الكيمياوية في العمل المختبري والتخلص 

 منها (.

عمادة كلية الزراعة  2012
 جامعة بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المكائن  5
 )المكننةالزراعية بعنوان  واآلالت

الزراعية المتطورة في خدمة االنتاج 
 الزراعي(

 جامعة-كلية الزراعة  2012
 بغداد

 حضور
 

المؤتمر الوطني الثالث لعلوم وقاية  6
النبات في  )وقايةالنبات تحت شعار 

 خدمة االمن الغذائي(

 جامعة- كلية الزراعة 2012
 بغداد

 حضور

 حضور زراعة بابلمديرية  2013 يوم الحقل لزراعة محصول الخنطة 7
اصناف بطاطا  )إدخالندوة بعنوان  8

 عالية القيمة الغذائية(
قسم البستنة وهندسة  2013

 الحدائق جامعة بغداد
 حضور

تربية نحل العسل في  )ترديندوة بعنوان  9
 العراق األسباب والمعالجات ( 

جامعة  قسم وقاية نبات 2013
 بغداد

 حضور

الحديثة في إدارة  )التوجهاتندوة بعنوان  10
 الدواجن(

 قسم الثروة الحيوانية 2013
 جامعة بغداد 

 حضور

في  اإلبلتربية  )واقعندوة بعنوان  11
 العراق(

قسم الثروة الحيوانية  2013
 جامعة بغداد

 حضور



 

 

 

 

 

 

 

 مرأة)الالمؤتمر النسوي الثاني بعنوان  12
والعلوم في العراق( وتحت شعار 

استثمار طاقات النساء في العلوم قوة 
 لألمم

كلية العلوم للبنات جامعة  2013
 بغداد 

 حضور

ندوة بعنوان )التوجه نحو االنتاج  13
 باستخدام الزراعة العضوية( 

قسم البستنة وهندسة  2013
 الحدائق جامعة بغداد

 حضور

سم المحاصيل المؤتمر العلمي االول لق 14
 الحقلية 

 حضور الدراسات العليا 2013

ندوة بعنوان )كنوز الثروة النباتي الملحية  15
 العراق(في 

 كلية العلوم للبنات  2014
جامعة  –كلية الزراعة 
 بغداد

 حضور

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد  16
الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية 

 للدراسات العليا 

 –قاعة شهيد المحراب  2014
 جامعة بغداد

 حضور

دورة الحاسبات التدريبة الثالثة بعنوان       17
)أستخدام البرمجيات اإلحصائية في 

 العلوم الزراعية وقواعد البيانات (
 

 مشاركة قسم المحاصيل الحقلية 2014

دورة الترقيات العلمية في كفاءة  18
 الحاسوب الخاصة بأساتذة الجامعة

وحدة  –جامعة بغداد  2014
 التعليم المستمر

 مشاركة

( والتأهيل 168دورة اللغة العربية ) 
 ( للتدريسين 194التربوي )

وحدة  –جامعة بغداد  2014
 التعليم المستمر

 مشاركة

تحت  PEERورشة عمل الريادي العالمي  19
مياه الري واالسمدة الكيميائية  عنوان )تقنيين

مهمة ملحة لمواجهة لزيادة االنتاج الزراعي 
 العراق(الجفاف وشحة المياه في 

كلية  –جامعة بغداد  2015
 الزراعة 

 حضور 

تدوة علمية لقسم المحاصيل الحقلية بعنوان  20
الذاتي من المحاصيل االستراتيجية  )االكتفاء

 ممكنة(حقيقة 

كلية  –جامعة بغداد  2015
 الزراعة

 حضور

دورة الحاسبات التدريبة الثالثة بعنوان  21
 (البرمجيات اإلحصائية استخدام)

كلية  –جامعة بغداد  2015
المحاصيل  قسم-الزراعة 

 الحقلية

 مشاركة
 



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة  22
 القاسم الخضراء  جامعة-

الخضراء جامعة القاسم  2016
 قسم-كلية الزراعة  –

 المحاصيل الحقلية

 مشاركة

واقع صناعة التمور في العراق وسبل  23
 النهوض بها 

كلية  –جامعة بغداد  2017
علوم ال قسم-الزراعة 

 األغذية 

 حضور

 حضور شعبة العلوم االساسية 2017 اليوم العالمي للغة العربية لغتنا هويتنا  24
استخدام تقنية االستصالح الحيوي  25

Phytoremediation  في معالجة
ب الزراعية الملوثة بالعناصر التر 

 الثقيلة

قسم علوم التربة والموارد  2017
 المائية

 حضور

 

 :براءات االختراع: سادسا
 

 : الجوائز العلمية:سابعا  

 

 عضو في لجنة تطور أنتاج محصولنشر مقالة علمية +  :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 2012 /ي العراق( الحنطة )البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة ف

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
تأثير عمق البذار في صفات الحاصل ومكوناته لستة 

 اصناف من الحنطة.

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

43 (1):25-37 
2012 

2 

العالقة بين عمق البذار وطول غمد الرويشة والبزوغ 

اصل ومكوناته في ستة اصناف من الحنطة الحقلي والح

 والبزوغ

 بعض صفات النمو-2

مجلة االنبار الزراعية، المجلد 

 (2العدد ) 10
2012 

3 

العالقة بين عمق البذار وطول غمد الرويشة والبزوغ 

الحقلي والحاصل ومكوناته في ستة اصناف من الحنطة 

 والبزوغ

 صفات البزوغ التأسيس الحقلي -1

لزراعية، المجلد مجلة االنبار ا

 (1العدد ) 11
2013 



 

 

 

 

 

 

 

4 
للبوتاسيوم االرضي  6-استجابة حنطة الخبز صنف شام

 والبورون الورقي )صفات الحاصل(

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 (5العدد ) 45المجلد 
2014 

5 

تأثير كل من إضافة البوتاسيوم للتربة ورشه بتركيزات 

لى معدل النمو مختلفة خالل مراحل النمو المختلفة ع

 وحاصل إنتاج ونوعية الحنطة

Egypt. J. of Appl. 

Sci.,29(9) 
2014 

6 
للبوتاسيوم االرضي  6-حنطة الخبز صنف شام استجابة

 والبورون الورقي في صفات النمو

مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

 (1العدد ) 7المجلد 
2015 

7 
تأثير مواعيد ومستويات اضافة البوتاسيوم في نمو 

 حنطة الخبز

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 (4العدد ) 46المجلد 
2015 

8 
تأثير مواعيد وكمية أضافة البوتاسيوم في الحاصل 

 زومكوناته لحنطة الخب

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 (6العدد ) 46المجلد 
2015 

9 
تأثير مواعيد وكمية أضافة البوتاسيوم في نوعية حبوب 

 بعض الصفات االخرىحنطة الخبز و

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 (5العدد ) 47المجلد 
2016 

10 
العالقة بين اعماق البذار والتجميع الحراري ونمط 

 التفريع لستة اصناف من حنطة الخبز

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 الثالث الزراعيالمؤتمر 

130-141 

2016 

نيتروجين في بعض تأثير أزاله الفروع ومستويات ال -11

 صفات النمو لصنفين من حنطة الخبز

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 (1العدد ) 48المجلد 

2017 

12- 
Response of Two Wheat Varieties to 

Irrigation Blocking and Ethephon Foliar 

Application 

Alex. J. Agric. Sci 

Vol. 62, No.1, pp. 111-

118 

2017 

13- 
EFFECT OF SOME AMINO ACIDS ON 

TILLERING AND YIELD OF THREE 

BREAD WHEAT CULTIVARS 

Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 

–2019:50(Special 

Issue):20-30 

2019 

14 
 

 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اا  عاشر

 

 خارج الكلية داخل الكلية
 عضو في لجنة تطور أنتاج محصول 2011- لحقليةعضو في مجلس قسم المحاصيل ا

الحنطة )البرنامج الوطني لتنمية زراعة 
 2012 /الحنطة في العراق( 

 شعبةقسم المحاصيل مع  ارتباطعضو  ـ  مستمر- 2011الحنطة في العراق . 
 2016-2011 ضمان الجودة

 

-قسم المحاصيل مع شعبة االنترنيت ارتباطعضو 
2011-2016 

 

  في إجراء البحوث الزراعية العلميةمشاركة 

رئيس لجنة المشتريات صندوق التعليم العالي والبحث 
 2015- العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017عضو لجنة دائميه لجنة المحطات البحثية  
 والزال مستمرا  

 

 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اثنى عشر: كتب الشكر والتقدير:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اللغات :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       

كتاب الشكر أو الجائزة  ت

 لتقديرشهادة ا

 السنة الجهة المانحة
 كتاب شكر 1

 

 كتاب شكر

 كتاب شكر

 

 2012 رئيس قسم علوم المحاصيل الحقلية

 
 كتاب شكر 2

 

 2013 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد
 كتاب شكر 3

 

 2014 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد
 كتاب شكر 4

 

 النائبة / د. حنان الفتالوي

 

 حنان الفتالوي 

17- 1  /2015 

 

 

 كتاب شكر 5

 

 2015 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد
 كتاب شكر 6

 

 2015/  5 -3 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد
 كتاب شكر 7

 

 2015/  9-2 عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد
 كتاب شكر 8

 

 2016 رئيس جامعة القاسم الخضراء
 كتاب شكر 9

 

 كتاب شكر

 كتاب شكر

 

 2019 المحاصيل الحقلية سمرئيس ق
 كتاب شكر 10

 

 2019 المحاصيل الحقليةرئيس قسم 
 كتاب شكر 11

 

 18/3/2019 رئيس جامعة بغداد
 كتاب شكر 12

 

 17/4/2019 رئيس جامعة بغداد
 كتاب شكر 13

 

 2/5/2019 عميد كلية علوم الهندسة الزراعية


