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 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2000 الزراعه بغداد

 2003 الزراعه بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2015 الزراعة بغداد

 ــــــ ــــــــ ـــــــــ أخرى
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 ج الوظيفي ثانيا  : التدر  

 

 : التدريس الجامعي . ثالثا   

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

 1/7/2006 -7/1/2006 ديالى كلية الزراعة 1

 مستمر -1/7/2006 بغداد كلية الزراعة 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 

 الوظيفة ت
 الجهة

 
 الى -الفترة من 

 2006 كلية الزراعة / جامعة ديالى مدرس مساعد 1

 2011 -2006 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 مستمر 2011 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

1 

علوم المحاصيل  ،آلت الزراعية الالمكائن وا، البستنة

قتصاد ،وقاية النبات،األ، الصناعات الغذائية الحقلية

،األرشاد والتعليم الزراعي ،علوم التربة الزراعي

 والمياه .

 2010 -2006 مبادئ محاصيل حقلية

2 
عي علوم المحاصيل الحقلية ،األرشاد والتعليم الزرا

 . ،وقاية النبات

تصميم وتحليل التجارب 

 الزراعية
2008-2010 

 2009 محاصيل الياف علوم المحاصيل الحقلية 3

 2011 مبادئ محاصيل حقلية الثروة الحيوانية 4

 2012 -2011 مبادئ محاصيل حقلية قسم التربة والموارد المائية 5

 2013 -2012 حبوب وبقولمحاصيل  اإلرشاد ونقل التقانات 6

 2014 -2013 حبوب وبقولمحاصيل  اإلرشاد ونقل التقانات 7

 2014 -2013 مبادئ محاصيل حقلية مكافحة التصحر 8

 2015 -2014 حبوب وبقولمحاصيل  اإلرشاد ونقل التقانات 9

 2015 -2014 مبادئ محاصيل حقلية مكافحة التصحر 10

 وقاية النبات 11
تصميم وتحليل التجارب  

 الزراعية
2015 

 2016 - 2015 محاصيل حبوب وبقول االرشاد الزراعي ونقل التقانات 12

 2016 حتهافال وطرائق مكاغاالد البستنة وهندسة الحدائق 13

 2016 حياتية ادغال علوم المحاصيل الحقلية 14

 2017 االدغال وطرائق مكافحتها البستنة وهندسة الحدائق 15

 2018-2017 االدغال وطرائق مكافحتها اتاالرشاد الزراعي ونقل التقان 16

 2018 االدغال وطرائق مكافحتها البستنة وهندسة الحدائق 17

 2018 االدغال وطرائق مكافحتها وقاية النبات 18

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 
المؤتمر العلمي الثالث لقسم علوم التربة والموارد 

المائية وتحت شعار " باإلدارة الجيدة والبحث العلمي 

جفاف من أجل زراعة نتغلب على مشكلة الملوحة وال

 مستدامة "

 حضور جامعة بغداد –كلية الزراعة  2011

المؤتمر الوطني األول للبحوث الزراعية وتحت  2

 شعار " البحث العلمي في خدمة التنمية "
 حضور ديالىجامعة  –كلية الزراعة  2011

3 
المؤتمر العلمي الثاني لعلوم المكننة الزراعية وتحت 

راعية المتطورة في خدمة اإلنتاج شعار " المكننة الز

 الزراعي "

 حضور جامعة بغداد –كلية الزراعة  2012

4 
 –المؤتمر األول للعواصف الترابية وتأثيراتها البيئية 

األسباب والمعالجات وتحت شعار " توحيد الجهود 

العلمية للتقليل من تأثيرات العواصف الترابية على 

 البيئة "

 حضور عة بغدادجام –كلية العلوم  2012

المؤتمر الوطني الثالث لعلوم وقاية النبات وتحت  5

 شعار وقاية النبات في خدمة األمن الغذائي
 حضور جامعة بغداد –كلية الزراعة   2012

6 

المؤتمرالعلمي األول لقسم المحاصيل الحقلية تحت 

شعار" بالزراعة تأسست حضارتنا وبها نبني 

 حاضرنا ونحمي مستقبلنا".

 حضور جامعة بغداد –كلية الزراعة    2013



 

 

 

 

7 

المؤتمر العلمي الدولي األول للتقنيات اإلحيائية 

التطبيقية وتحت شعار البحث العلمي في التقانة 

 اإلحيائية نهج للتنمية الوطنية " 

 حضور بغداد –جامعة النهرين  2013

8 

المؤتمر العلمي الدولي األول لعلوم وتكنولوجيا 

اني وتحت شعار " نحو آفاق جديدة في اإلنتاج الحيو

 صناعة اإلنتاج الحيواني في العراق  

 حضور جامعة بغداد –كلية الزراعة  2013

9 
ي للبحوث الزراعية وتحت شعار المؤتمر العلمي الثان

بحث العلمي سبيلنا لتحقيق التنمية الزراعية " ال

 المستدامة وتطوير اإلنتاج "

 حضور ديالىجامعة  –كلية الزراعة  2013

10 
وزارة  –المؤتمر العلمي التاسع للبحوث الزراعية 

الزراعة وتحت شعار البحث العلمي طريقنا لألمن 

 الغذائي

 حضور جامعة بغداد 2014

11 
المهرجان السنوي االول لمحصول الذرة الصفراء 

وتحت شعار محصول الذرة الصفراء احد ركائز 

 االقتصاد الوطني 

 ضورح منتجع بابل 2014

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد الهندسة الوراثية  12

 للدراسات العليا والتقنيات االحيائية 
 حضور جامعة بغداد 2014

 حضور جامعة يغداد 2015 المؤتمر العلمي الدولي الثالث للوراثة والبيئة  13

 حضور اد / كلية العلوم غدجامعة ب 2015 المؤتمر العلمي لكلية العلوم / قسم علوم الحياة  14

15 
التغيير المؤتمر العلمي لكلية التربية ابن رشد ) 

 المناخي في العراق وأثاره البيئية
2016 

جامعة بغداد / كلية التربية 

 ابن رشد
 حضور

 2016 ملتقى جامعـة بغداد للتعليم األلكتروني الخامس 16
مركز التطوير داد / غجامعة ب

 والتعليم المستمر
 حضور

17 
وزارة  –المؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعية 

 الزراعة 
 حضور جامعة بغداد / الجادرية  2017

 دوات ـــــنـــال

اإلستخدامات التطبيقية للنانوتكنولوجي في العلوم   1

 الزراعية 
 حضور جامعة بغداد . -كلية الزراعة  2012

 صة بالترب العراقية . ندوة خا 2

 
2012 

التربة والموارد  قسم علوم

 –كلية الزراعة  -المائية 

 جامعة بغداد

 حضور

3 
 2013 التقانات الحديثة في تغذية األبقار. 

كلية  -. قسم الثروة الحيوانية 

 جامعة بغداد -الزراعة 
 حضور

جمعية علوم اإلنتاج  –واقع تربية اإلبل في العراق  4

 الحيواني العراقية وقسم الثروة الحيوانية 
2013 

جامعة بغداد  –كلية الزراعة 

. 
 حضور



 

 

 

 

5 
 2013 اإلرشاد الزراعي ودوره في عمل التنمية المستدامة 

كلية  -قسم اإلرشاد الزراعي 

 جامعة بغداد -الزراعة 
 حضور

بالتعاون مع  –التوجهات الحديثة في إدارة الدواجن  6

 قسم الثروة الحيوانية  
2013 

جامعة بغداد  –كلية الزراعة 

. 
 رحضو

األسباب  –تردي تربية نحل العسل في العراق  7

 –والمعالجات 
2013 

كلية  -قسم وقاية النبات 

 جامعة بغداد -الزراعة 
 حضور

8 
 2013 إدخال أصناف بطاطا عالية القيمة الغذائية 

قسم البستنة وهندسة الحدائق 

 جامعة بغداد -كلية الزراعة  -
 حضور

 ء شخصية الطالب اإلرشاد التربوي واثره في بنا 9

 
2013 

كلية  -قسم اإلرشاد الزراعي 

 جامعة بغداد -الزراعة 
 حضور

10 
الهيأة  –كنوز الثروة النباتية في الصحاري العراقية 

العامة لفحص وتصديق البذور والهياة العامة 

للتصحر وبالتعاون مع كلية الزراعة وكلية العلوم 

 جامعة بغداد -للبنات 

 7- 8  /

آيار 

/2013 

اليوم األول في كلية العلوم 

للبنات اليوم الثاني في كلية 

 جامعة بغداد -الزراعة 

 حضور

التوجه نحو اإلنتاج النظيف في إتباع الزراعة  11

 العضوية 
2013 

قسم البستنة وهندسة الحدائق  

 جامعة بغداد -كلية الزراعة  -
 حضور

 2013 آفاق اإلستزراع السمكي في العراق 12
كلية  -قسم الثروة الحيوانية 

 جامعة بغداد . -الزراعة 
 حضور

13 
لغتنا تراثنا حضارتنا  بمناسبة اليوم العالمي للغة 

 العربية 
2013 

كلية  -قسم علوم األغذية 

 جامعة بغداد -الزراعة 
 حضور

14 
حديثة في تدوير المخلفات العضوية التقنيات ال

 واستخداماتها االقتصادية 
2015 

ة النهرين / مركز جامع

 بحوث التقنيات االحيائية 
 حضور

 حضور  كلية الزراعة  / جامعة بغداد  2015 لنعمل جميعا للحد من مخاطر التصحر في العراق  15

16 

 PEERورشة عمل المشروع الريادي العالمي 

كيميائية وتحت عنوان : تقنين مياه الري واالسمدة ال

حة لمواجهة الجفاف لزيادة االنتاج الزراعي مهمة مل

 وشحة المياه في العراق  

 حضور  كلية الزراعة  / جامعة بغداد  2015

17 
الندوه العلمية لقسم المحاصيل الحقلية تحت عنوان 

من المحاصيل االستراتيجية حقيقة االكتفاء الذاتي 

 ممكنة 

 حضور كلية الزراعة  / جامعة بغداد 2015

18 

بالتعاون مع ر ورشة عمل لقسم مكافحة التصح 

مركز االرصاد الجوية في وزارة الزراعة تحت 

دور االرصاد الجوية الزراعية في مراقبة عنوان 

  التصحر وانتاجية االراضي 

 حضور كلية الزراعة  / جامعة بغداد 2015

19 
خبراء دوليين في العراق ندوة تعريفية تحت عنوان 

للحصول على هوية خبير دولي صادرة من عمادة 

 الدوليين خبراء ال

2015 
كلية التربية البدنية والعلوم 

 / جامعة بغدادالرياضية 
 حضور

20 
تحت الثالثة البحاث النخيل والتمور و الندوة العلمية

شعار) النخيل والتمور رافد حقيقي القتصادنا الوطني 

 . ) 

10  /1  /

2016  
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد 



 

 

 

 

21 
م االقتصاد الزراعي تحت عنوان الندوة العلمية لقس

االقتصاد الزراعي في اصالح القطاع الزراعي في 

 العراق ) مشاكل وحلول ( . 

11/4/

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

 احتفائية االعجاز في القرآن الكريم  22
6-7/4  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

التصحر تحت عنوان الندوة العلمية لقسم مكافحة  23

 مكافحة ظاهرة التصحر مسؤولية الجميع 

17  /5  /

2016  
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

24 
الندوة العلمية ) اثرالغش التجاري في منتجات اللحوم 

المتواجدة في االسواق المحلية على صحة المستهلك 

 ) 

17  /4  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

دوة العلمية ) المشاكل التي تواجه صناعة االلبان الن 25

 في العراق وسبل النهوض بهذه الصناعة ( . 

13 /4  /

2016  
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

االدارة المتكاملة لآلفات ) ستراتيجية هامة لحماية  26

 المحاصيل الزراعية وسالمة البيئة العراقية ( . 

16  /3  /

2016  
 حضور اعة / جامعة بغدادكلية الزر

 ندوة علمية ) الديمقراطية اسلوب الحياة ( .  27
4  /1  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

ندوة علمية ) الباقالء وظاهرة تكسر الكريات  28

 الحمراء تشخيص ومعالجات ( . 

24  /2  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

ديات والحلول االقتصادية لواقع ندوة علمية ) التح 29

 القطاع الزراعي في العراق ( . 

13  /4  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

 موظفي انضباط قانون في محاضرة بعنوان ) دراسة 30

 العراقية ( .  الدولة

4  /5  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

 الماهية بين االنسان محاضرة بعنوان ) حقوق 31

 والهوية ( 

8  /5  /

2016 
 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد

 دورة تدريب ادارة اللجان االمتحانية 32
18- 19  /

5 /2016 

جامعة بغداد / مركز التطوير 

 والتعليم المستمر
 مشاركة

 الدورة التدريبية الخامسة في البرامجيات االحصائية 33
17-19  /

5 /2016 
 مشاركة جامعة بغدادكلية الزراعة / 

 ورشة عمل لكيفية استخدام السجل االساس 34
6  /9  /

2016 
 مشاركة كلية الزراعة / جامعة بغداد

 ورشة عمل للترقيات العلمية 35
13/12/

2016 
  مشاركة  كلية الزراعة / جامعة بغداد

ورشة عمل ) تفعيل نشر المستجدات الزراعية  36
 ية الزراعية ( ضرورة الستدامة زيادة االنتاج

14-3-

2017 
  مشاركة  كلية الزراعة / جامعة بغداد

 ورشة عمل للترقيات العلمية 37
25/5/

2017 
  مشاركة  كلية الزراعة / جامعة بغداد



 

 

 

 

النبات  الندوه الوطنية االولى الدارة امراض 38
 والسموم الفطرية 

2/5/

2017 
 حضور  كلية الزراعة / جامعة بغداد

) التسميد المتكامل وصحة التربة  ندوه علميه 39
 واالنتاج االمثل ( 

11  /4  /

2017 
 حضور  كلية الزراعة / جامعة بغداد

 ندوة علمية ) آفاق في تربية النبات (  40
10/12 /

2017 
 مشاركة  كلية الزراعة / جامعة بغداد

41 
دورة تدريبية ) االساليب الحديثة في مكافحة 

 االفات الزراعية ( 
25- 26 

/3/2018 
 مشاركة كلية الزراعة / جامعة بغداد

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2016 -2015لجنة امتحانية لقسم المحاصيل الحقلية 

  2016  لجنة اعتماد المجالت العلمية لقسم المحاصيل الحقلية

النباتية في حنطة تقويم بحث بعنوان ) تاثير بعض منظمات النمو 

 2016  الخبز (
 

  2016 لجنة مكافحة االدغال في حقول كلية الزراعة/ جامعة بغداد

  2017-2016 لجنة امتحانية لقسم المحاصيل الحقلية

  2017-2016لجنة توزيع منحة الطلبة للسنة الدراسية 

  2017لجنة تدقيق السجالت االمتحانية للدراسات العليا 

عنوان ) تاثير مبيدات االدغال على بعض الصفات تقويم بحث ب

 2017 الحقليه وحاصل الحبوب في اصناف من الرز (
 

  2017لجنة المقاصة العلمية لقسم المحاصيل الحقلية . 

   2018-2017لجنة التدريب الصيفي للعام الدراسي 

  2018عضو ارتباط امانة مجلس الكلية 

  2018 - 2017لجنة جرد ومطابقة لمخزن القسم 

  2018 - 2017لجنة استقبال طلبة المرحلة االولى للعام الدراسي 

  2018 - 2017لجنة مناقشة بحوث تخرج المرحلة الرابعة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
والبورون في نمو وحاصل  تاثير الزنك

 القطن
 2010 20 -11(:6) 41مجلة العلوم الزراعية العراقية 

2 
استجابة نمو وحاصل ثالثة اصناف من 

  L. Gossypium hirsutumالقطن  

 لالضافات المختلفة من سماد اليوريا

 2012 107- 92( : 1)4  الزراعية للعلوم ديالى مجلة

3 
لبعض أصناف إستجابة معايير تحليل النمو 

 القطن للمكافحة المتكاملة لألدغال
 (: 1) 47مجلة العلوم الزراعية العراقية 

187- 196 
2016 

4 
تأثير المكافحة المتكاملة لألدغال في 

الصفات النوعية أللياف بعض أصناف 

 القطن
 

 (:1) 47مجلة العلوم الزراعية العراقية 

197-207 
2016 

5 
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

 ت
الجائزة أو  كتاب الشكر أو

 شهادة التقدير
 السنة الجهة المانحة

 2008 لزراعة / جامعة بغدادعمادة كلية ا كتاب شكر وتقدير 1

 2014 عمادة كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 2

 2014  والبحث العلمي  وزير التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 3

 2015 حنان الفتالوي .دمجلس النواب العراقي / النائبة  كتاب شكر وتقدير 4

 2016 بحث العلمي  وزير التعليم العالي وال كتاب شكر وتقدير 5

 2016 عمادة كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 6

 2017 عمادة كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 7



 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 
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