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 ثانيا  : التدرج الوظيفي 
 

 ثالثا  : التدريس الجامعي 
 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1988-1983 الفنية مؤسسة المعاهد بغداد - الفني الزراعي المعهد 1

 -1988 جامعة بغداد كلية الزراعة 2

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 
 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1997 محاصيل حبوب وبقول  لزراعة  كلية  / قسم المحاصيل الحقلية 1

 2015و 2001 تصميم وتحليل تجارب     الزراعة كلية / قسم الصناعات الغذائية 2

 2001 تصميم وتحليل تجارب كلية الزراعة   / قسم البستنة 3

 2014 و 2002 تصميم وتحليل تجارب كلية الزراعة   / قسم وقاية نبات 4

 2007 بيئة نبات كلية الزراعة   / قسم المحاصيل الحقلية 5

 2008 مبادئ محاصيل كلية الزراعة   /قسم المحاصيل الحقلية 6

 1984 تربية نبات عملي بغداد / / المعهد الزراعي قسم المحاصيل الحقلية 7

 2001 محاصيل علف لزراعة   اكلية  قسم المحاصيل الحقلية/ 8

 اتفسلجة نب )دبلوم عالي( قسم االرشاد 9

 

2012 

 

 

 

 2015و 2014 اجهاد بيئي ةقسم المحاصيل الحقلي 10

 2015و 2014 نظريات في الري )دبلوم عالي( ةقسم المحاصيل الحقلي 11

 2016و  2015 بيئة محاصيل )دكتوراه( ةقسم المحاصيل الحقلي 12

 2017و  2016 فسلجة أجهاد )دكتوراه وماجستير( ةالحقليقسم المحاصيل  13

 2018 و 2017 فسلجة محاصيل )ماجستير( ةقسم المحاصيل الحقلي 14

 

 التي أشرف عليها( الرسائل ،االطاريح )خامسا :  



 

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

نمو وحاصل زهرة الشمس بتاثير االجهاد المائي  1
 التسميد البوتاسيو 

 2013 المحاصيل الحقلية

2 
زهرة الشمس االبسيسك اسيد في تحمل محصول  دور  

 للجفاف
 2014 المحاصيل الحقلية

3 
تاثير رش الكاينتين تحت ظروف االجهاد المائي في 

 نمو وانتاج الذرة الصفراء
 2015 المحاصيل الحقلية

4 
 حنطةتأثير حامض االبسسك في نمو وحاصل ونوعية 

 الخبز الناميه تحت ظروف االجهاد المائي )دكتوراه(
 الخبز

 2017 ةالمحاصيل الحقلي

5 
تأثير االجهاد المائي وحامض االسكوربك في نمو 

 الصفراء ةوحاصل الذر 
 2017 ةالمحاصيل الحقلي

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  
 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 باحث جامعة تكريت / وزارة الزراعة 2002 المؤتمر العلمي الرابع 1
 باحث جامعة بغداد / وزارة الزراعة 2009 المؤتمر العلمي السابع لبحوث 2
المؤتمر العلمي االول لقسم  3

 المحاصيل
 باحث كلية الزراعة جامعة بغداد / 2013

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي االول لقسم علوم 
 الحياة
 
 
 
 
 
 
 

 باحث كلية العلوم / جامعة بغداد 2012

 مشارك الجادرية / جامعة بغداد 2013 الوراثة والبيئة 5

6 
المؤتمر العلمي الدولي االول 
 للتقنيات االحيائية التطبيقية

 مشارك جامعة النهرين 2013

المؤتمر العلمي االول لعلوم  7
 وتكنلوجيا االنتاج الحيواني

 مشارك جامعة بغداد/ كلية الزراعة 2013

المؤتمر العلمي الثاني للبحوث  8
 الزراعية

 مشارك كلية الزراعة جامعة ديالى / 2013

 مشارك كلية الزراعة / جامعة كربالء 2012 المؤتمر العلمي الثاني 9



 

 

المؤتمر الوطني الثالث لعلوم وقاية  10
 النبات

 مشارك كلية الزراعة / جامعة بغداد 2012

ندوة كنوز الثروة النباتية في  11
 العراقية الصحاري

كلية العلوم  / جامعة بغداد 2013
 للبنات

 مشارك

ندوة التوجه نحو االنتاج النظيف  12
 باستخدام الزراعة العضوية

 مشارك كلية الزراعة / جامعة بغداد 2013

عالية ندوة ادخال اصناف بطاطا  13
 القيمة الغذائية

 مشارك كلية الزراعة / جامعة بغداد 2013

ندوة التوجهات الحديثة في ادارة  14
 الدواجن

 مشارك كلية الزراعة / جامعة بغداد 2013
 

 ةالمؤتمر الثاني للعلوم الهندسي 15
 والزراعية

2015 
 / المسيب ةالتقني ةالكلي

 االوسطجامعة الفرات 
 باحث

صيانة المصادر  جمعيةمؤتمر  16
 الوراثية والبيئية العراقية

 باحث مصر 2016

المؤتمر العلمي الخامس لكلية  17
 جامعة االنبار – ةالزراع

 باحث جامعة االنبار 2017

المؤتمر العلمي االول لمكافحة  18
 التصحر

2017 
البحوث  دائرة –ة وزارة الزراع

 ةالزراعي
 باحث

 باحث جامعة كربالء 2018 المؤتمر العلمي الثالث 19

 ةالمؤتمر العلمي الثالث للبيئ 20
 ةالمستدام ةوالتنمي

2017 
مركز  – ةالتكنلوجية الجامع

 ةبحوث البيئ
 مشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االخرىسابعا: األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية



 

 

قبل  ما ومعامالت ةمسافات الزراع تأثيرتقويم بحوث ) سنة( 2) امتحانيةلجنة  عضو
الحصاد في صفات الحاصل ومكوناته وصفات اخرى 

 2012جامعة كربالء  للخردل االبيض(

 بتأثيرتقويم بحوث )نمو وحاصل ونوعية حنطة الخبز  سنة( 2) في لجنة المعرض الزراعي عضو
 2013 جامعة االنبار (ةفترة الري وموعد الزراع

لجنة اعتمادية القسم لمتابعة تطبيق المعايير النموذجية 
 الخاصة بهذا المجال 

 

)بحث واحد( جامعة  الى مدرس ةتقويم بحوث للترقي
 2015 القاسم الخضراء

 لجنة استالل للترقية العلمية الى استاذ مساعد 
 

 ةوزارة الزراع ة(يص تغايرات وراثيتقويم بحوث )تشخ
2017             

وزارة ( تقويم بحوث )تأثير عدد الريات  على صفات لجنة تصحيح وتدقيق الدفاتر االمتحانية 
 2017 ة(الزراع

اللجنة التخصصية لمناقشة المشاريع البحثية لطلبة 
 الدراسات العليا

ل تقويم بحوث )تأثير منظم النمو الكاينتين في الحاص
تحت  ةومكوناته لبعض التراكيب الوراثيه من الحنط

 2017جامعة االنبار  (ةالمستويات الملحي
 2017جامعة المثنى  بحث( 2) ةتقويم بحوث للترقي لجنة استالل وتقييم البحوث 

 تقويم علمي لرسائل ماجستير لجنة مقررية الدراسات العليا
 2013 ةالمستنصري ةالجامع -1

 ماجستيرتقويم علمي لرسائل  لجنة متابعة تجارب طلبة الدراسات العليا
 2013 جامعة القاسم الخضراء-2

 تقويم علمي لرسائل ماجستير 2013و 2012 رئيسة لجنة االشراف التربوي
 2014 ةالمستنصري ةالجامع -3

 تقويم علمي لرسائل ماجستير عضو في لجنة امتحانات الشامل لطلبة الدكتوراه
 2015 جامعة القاسم الخضراء-4

 تقويم علمي لرسائل ماجستير عضو لجنة مراجعة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه  
 2017جامعة االنبار  -5

 تقويم علمي لرسائل ماجستير  ةعضو لجنة تدقيق السجالت االمتحاني
 2017 جامعة القاسم الخضراء -6

مقوم علمي لكتاب منهجي )مبادئ انتاج المحاصيل 
 (ةالحقلي

 ةمناقشعضو لجنة 
 2013 ةالمستنصري ةالجامع -ماجستيررسالة  –1



 

 

في المعايير  ةتقويم بحث )دور االسمده الحيوي
تحت االجهاد  ةفي نبات الحنط ةوالفسلجي ةالكيموحيوي

 2013 الملحي(

 ةعضو لجنة مناقش
 2013 القاسم الخضراء ةجامع-ماجستيررسالة  -2

لتكرار الري  الصفراء ةتقويم بحث )استجابة حاصل الذر 
  2013 (ةوطريقة وعمق الزراع

 ةعضو لجنة مناقش
القاسم الخضراء  ةجامع -ماجستير رسالة -3

تقويم بحوث للتعضيد )عالقة محتوى الكلوروفيل بالحاصل  2014
 2015 الصفراء( ةثير مستويات النتروجين في الذر أبت

 ةعضو لجنة مناقش
القاسم الخضراء  ةجامع -ماجستيررسالة  -4

2017 
تقويم بحوث للتعضيد )تأثير التركيب الوراثي ومرحلة 

 الصفراء( ةي حاصل ونوعية العلف لمحصول الذر القطع ف
2015 

 ةعضو لجنة مناقش
 2016جامعة االنبار  - دكتوراهاطروحة  -5

تقويم بحوث للتعضيد )استجابة صنف القطن الشاتا 
لمواعيد رش ومستويات مختلفه من ميكوات كلوريد 

Pix- )2014 النمو والحاصل ومكوناته 

 ةرئيس لجنة مناقش
جامعة القاسم الخضراء  -ماجستيررسالة  -6

2017 

لحامض  البيولوجية ةتقويم بحوث للتعضيد )الفعالي
 الجبرليك ومستخلص الكجرات في نمو وحاصل البابونج(

2014 

من جهاز االشراف  سالة ماجستيرر تقويم علمي ل
وزارة التعليم العالي والبحث  –والتقويم العلمي 

 2017 -العلمي
تقويم بحوث للتعضيد )تاثير نقع البذور بالبيروبروكسين 

 ةللذر وارتفاع ومراحل القطع في نمو وحاصل العلف 
 2014 الصفراء(

 

   2018 بحوث( 3) ةالعلمي ةتقويم بحوث للترقي

  2013رسالة ماجستير  -1: تقويم علمي

  2014رسالة ماجستير  -2: تقويم علمي

   2014 ةستنقسم الب/  رسالة ماجستير -3: تقويم علمي

  2015رسالة ماجستير  -4: تقويم علمي

  2014 دكتوراه أطروحة -5: تقويم علمي

  2013 ماجستيررسالة  -1ة: عضو لجنة مناقش

  2014 ماجستيررسالة  –2ة: عضو لجنة مناقش

  2014 دكتوراهأطروحة  -3ة: عضو لجنة مناقش



 

 

  2014 ماجستيررسالة  -4ة: عضو لجنة مناقش

  2015 دكتوراهأطروحة  -5ة: عضو لجنة مناقش

  2015 ماجستيررسالة  -6ة: عضو لجنة مناقش

  2016دبلوم عالي   -7ة: رئيس لجنة مناقش

  2016 ماجستيررسالة  -8ة: عضو لجنة مناقش

  2017 ماجستيررسالة  -9ة: عضو لجنة مناقش

  2018 ماجستيررسالة  -10ة: رئيس لجنة مناقش

  2018 ماجستيررسالة  -11ة: عضو لجنة مناقش

 

 البيئة والمجتمع أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة  
 السنة النشر محل أسم البحث ت

مواعيد  في المزروعة الحاصل ومكوناته للذرة الصفراء 1
 مختلفة

 2002 الزراعية العراقيةمجلة العلوم 

حبوب  الزراعة في مراحل نمو وحاصل أختالف مواعيدأثر  2
 الذرة الصفراء

 2002 مجلة الزراعة العراقية

ومكوناته  تأثير ازالة أغلفة العرنوص في حاصل الحبوب 3
 للذرة الصفراء

 2004 مجلة الزراعة العراقية

4 
تحت  لالجهاد المائي استجابة صنفين من الذرة البيضاء
 ظروف الحقل

 2009 مجلة الزراعة العراقية

5 
استجابة اصناف مختلفة من قمح الخبز لالجهاد المائي 

 تحت ظروف الحقل
 2009 الزراعة العراقيةمجلة 

6 
حجب الري خالل مراحل نمو المحصول وأثره في صفات 

 نمو وحاصل الذرة البيضاء
 / كلية العلوم / المجلة العراقية للعلوم

 جامعة بغداد
2012 

7 
تأثير االجهاد المائي ومسافات الزراعة بين النباتات في 

 نمو وحاصل زهرة الشمس
 2012 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 

8 
تأثير االجهاد المائي والكثافة النباتية على الحاصل وكفاءة 

 االستهالك المائي للعصفر عند مراحل نمو النبات
 2013 ديالى للعلوم الزراعيةمجلة 

9 
الحاصل ومكوناته وكفاءة المائي والبوتاسي في  الشد تأثير

 لزهرة الشمسأستخدام الماء 
 2013 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 



 

 

10 
تاثير االجهاد المائي والتسميد البوتاسي في بعض صفات 

 الفسلجية لزهرة الشمس النمو
 2014 مجلة العلوم الزراعية العراقية

11 

دور البوتاسيوم في تقليل التأثيرات الضارة لالجهاد المائي 
في بعض صفات النمو والحاصل ومكوناته وكفاءة استخدام 

 الخبزفي حنطة  الماء
 2012 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

12 
 ةفي تحسين بعض الصفات المظهري ABAدور اضافة 

 لزهرة الشمس تحت االجهاد المائي
 2014 مجلة العلوم الزراعية العراقية

13 

Influence of Irrigation Method, Weed, and 

Splitting Nitrogen Fertilizers on Water Use 

Efficiency and Productivity of Sunflower 

 

 

 

IJACS 2014 

14 
( والزنك والبورون في حاصل BAتأثير رش البنزل أدنين )

 ومكوناته الباقالء
 2015 ةمجلة مركز بحوث التقنيات االحيائي

15 
سيك في تحسين الحاصل ومكوناته يدور حامض االبس

 وكفاءة استعمال الماء لمحصول زهرة الشمس
ؤتمر الكلية التقنية معدد خاص ل

 المسيب
2015 

16 
مواعيد ومستويات اضافة البوتاسيوم في نمو حنطة  تأثير

 الخبز
 2015 مجلة العلوم الزراعية العراقية

17 
تاثير مواعيد وكمية اضافة البوتاسيوم في الحاصل 

 ومكوناته لحنطة الخبز
 2015 مجلة العلوم الزراعية العراقية

18 
الصفراء تحت  ةلبعض صفات نمو الذر أهمية الكايتين 

 ظروف االجهاد المائي
 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

19 
تأثير مراحل حجب ماء الري والرش بالكاينتين في بعض 

 الصفات الفسلجية للذرة الصفراء
جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية 

 العراقية
2016 

20 
طرائق الري واالدغال وتجزئة السماد النتروجيني في  تأثير

 بعض صفات النمو الفسلجية لزهرة الشمس
جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية 

 العراقية
2016 

21 
Response of cotton to potassium levels 

under water regime 

International journal of 

applied agricultural sciences 
2016 

22 

Effect of sowing depth and plant density on 

yield and water use efficiency of safflower 

(Carthamus Tinctorius L.) 

journal of agricultural and 

veterinary science 
2016 



 

 

23 
لمخلفات زهرة الشمس على الحاصل  ةليلوباثيالتأثيرات األ 

 للباقالء ةومكوناته واالدغال المرافق
Alex. J. Agric. Sci. 2016 

24 
تأثير رش الكاينتين في كفاءة استعمال الماء للذره الصفراء 

 تحت ظروف حجب الري
 2017 ةمجلة االنبار للعلوم الزراعي

25 
بتأثير  ABAومكوناته لحامض  ةستجابة حاصل الحنطا

 االجهاد المائي
 2017 مجلة العلوم الزراعية العراقية

26 
لحامض  ةفي الحنط ةاستجابة بعض الصفات الحقلي

ABA بتأثير االجهاد المائي 
 2017 مجلة العلوم الزراعية العراقية

27 
تأثير حامض االسكوربك في الحاصل ومكوناته لصنفين من 

 الذرة الصفراء تحت تأثير الشد المائي
 2017 ةمركز بحوث التقنيات االحيائيمجلة 

28 
تأثير حامض االسكوربك في بعض صفات النمو لصنفين 

 من الذرة الصغراء تحت الشد المائي
 2017 ةمجلة مركز بحوث التقنيات االحيائي

29 

Response of two Wheat Varieties to 

Irrigation Blocking and Ethephone Foliar 

Application 

Alex. J. Agric. Sci. 2017 

30 
استجابة بعض الصفات الفسلجيه لحنطة الخبز لرش 

 حامض االبسسك تحت الشد المائي
 2017 ةمجلة الزراعه العراقي

31 
دور حامض االبسسك في تحسين حاصل ونوعية حنطة 
 الخبز وكفاءة استعمال الماء تحت ظروف االجهاد المائي

  مقبول للنشر في مجلة جامعة كربالء

 
 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 

     نقابة المهندسين الزراعيين 
 

 شهادات التقديرو  الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  
 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت



 

 

 2002 جامعة بغدادرئاسة  في قرى اليوسفيةالممارسة الميدانية العاشرة  1
 2003و  2002 زراعةكلية ال -جامعة بغداد  ب شكركت 3 2
 2002 رئاسة جامعة بغداد شهادة تقديرية 3
 2009 الزراعة يروز  كتاب شكر 4
 2009و  2012 وزارة الزراعة شهادة تقديرية  2 5
6 

 
 2013 والبحث العلمي لياالتعليم الع يروز  كتب شكر 2

 
 

2013 

 2012 االساسية/ الجامعة المستنصريةكلية التربية  كتاب شكر 7
 2012 و 2011 الحقلية قسم المحاصيل كلية الزراعة / كتاب شكر  2 8
 2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر 9
 2014 جامعة القاسم الخضراء / ةعمادة كلية الزراع كتاب شكر 10
 2015 المسيب/  ةالتقني ةالكلي جامعة الفرات االوسط / ةشهاده تقديري 11
 2015 جامعة القاسم الخضراء / ةعمادة كلية الزراع كتاب شكر 12
 2017 جامعة القاسم الخضراء/ عمادة كلية الزراعة  كتاب شكر  13
 2017 كلية الزراعة جامعة بغداد كتاب شكر  14
 2016 ةمساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون االداري كتاب شكر 15
 2017 ةمساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمي شكر وتقديركتاب  16
 2017 اتحاد النحالين العرب كتاب شكر وتقدير 17
 2017 عمادة كلية الزراعة جامعة القاسم الخضراء كتاب شكر وتقدير 18
 2017 جامعة االنبار -كلية الزراعة  شهادة تقديرية 19
 2017 القاسم الخضراءكلية الزراعة جامعة  شهادة تقديرية 20

 

  أو المترجمة الكتب المؤلفة عشر: يحاد 
 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد 1

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

             العربية 

             االنكليزية 

 

 CDملحوظة : يتم تسليم نسخة على 


