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 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــيالكل الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1997 الزراعة بغداد  

 2003 الزراعة بغداد   الماجستير

 هالدكتورا
 

 2013 الزراعة بغداد  

    أخرى



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 2007-2006 جامعة بابل كلية الزراعة 1

 لغاية االن -2007 جامعة بغداد كلية الزراعة 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 مدرس مساعد 1

 

 2007-2006 كلية الزراعة -جامعة بابل

 2009-2007 كلية الزراعة -جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 2015 – 2009 كلية الزراعة–جامعة بغداد  مدرس 3

 حتى االن -2015 كلية الزراعة–جامعة بغداد  استاذ مساعد 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 مبادئ حاسبات  المحاصيل الحقلية 1

 2006 مبادئ بستنة البستنة 2

 2007 منظمات نمو البستنة 3

 2007 زراعة محمية البستنة 4

 2008 تصميم وتحليل تجارب  البستنة 5

 2008 انتاج خضر  البستنة  6

 2009 تقانات احيائية البستنة 7

 2010 انتاج خضر البستنة 8

 2010 انتاج خضر البستنة 9

 2011 انتاج خضر البستنة 10

 2011 انتاج خضر البستنة 11

 2012 انتاج خضر البستنة 12

 2012 انتاج خضر البستنة 13

 2013 انتاج خضر البستنة 14

 2013 تغذية نبات البستنة 15

 2014 الزراعة تحت بيئات مكيفة البستنة 16

 2014 تحليالت فسلجية البستنة 17

 2014 الزراعة العضوية البستنة 18

 2015 انتاج خضر  البستنة 19

 2015 تحليالت فسلجية البستنة 20

 2015 الزراعة العضوية البستنة 21

 2016-2015 الزراعة المحمية البستنة 22

 2016-2015 2انتاج خضر البستنة 23



 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-2015 تحليالت فسلجية البستنة 24

 2017-2016 الفصل الخريفي -الزراعة المحمية البستنة 22

 2017-2016 الفصل الربيعي -تحليالت فسلجية البستنة 23

 2017-2016 الفصل الربيعي -2انتاج خضر  البستنة 24

 2018-2017 الفصل الخريفي -الزراعة العضوية البستنة 25

 2018-2017 الفصل الربيعي -2انتاج خضر  البستنة 26

 2018-2017 الفصل الربيعي -تحليالت فسلجية البستنة 27

 2019-2018 الفصل الخريفي -الزراعة المحمية البستنة 28

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،اطاري  اال )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تأثير رش بعض المغذيات في نمو وإنتاجية نبات الباذنجان  1

 في ظروف الزراعة المحمية
 2015 وهندسة الحدائق البستنة

و نوعية اربعة اصناف من ة التكامل التغذوي في انتاجيتأثير  2

 ن في ظروف الزراعة المحميةالباذنجا
 2016 البستنة وهندسة الحدائق

تأثير طريقة اضافة مستخلص اوراق النيم والسماد العضوي في  3
 انتاجية ونوعية صنفين من البطاطا

 

 2017 البستنة وهندسة الحدائق

4    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هانعقادمكان أ ةــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 القاء بحث بغداد –العراق  2009 المؤتمر العلمي السابع للبحوث الزراعية  1
 القاء بحث الكوفة  -العراق 2013 لحديثةعلمي الثالث للتقنيات االمؤتمر ال 2
 القاء محاضرة غدادب –العراق  2013 التوجه نحو االنتاج النظيف باستخدام الزراعة العضوية 3
 القاء محاضرة  بغداد-العراق 2013 الزراعة المحمية 4
 القاء محاضرة  بغداد-العراق 2013 الزراعة المائية 5
 القاء محاضرة بابل -العراق 2014 الزراعة المحمية  6
 القاء بحث بغداد-العراق 2014 ع للبحوث الزراعية تاسالمؤتمر العلمي ال 7
يانة المصادر الوراثية والبيئية مؤتمر مركز ص 8

 العراقي
 القاء بحث بغداد-العراق 2015

 بحث  العربية مصرجمهورية  2017 اسيوطجامعة مؤتمر  9



 

 

 

 

 

 

 

 

 القاء بحث بغداد-العراق 2018 للبحوث الزراعية  العاشرالمؤتمر العلمي  10
 بحثالقاء  بغداد-العراق 2018 للبحوث الزراعية  العاشرالمؤتمر العلمي  11
 القاء بحث بغداد-العراق 2018 للبحوث الزراعية  العاشرالمؤتمر العلمي  12

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2009المعرض الزراعي النوعي االول  2009الندوة العلمية االولى البحاث النخيل والتمور 

 2009معرض السيادة الثالث  2012المعرض السنوي لتصميم وتنسيق الحدائق 

الجامعة  -عمان-دورة تدريبية عن الزراعة المستدامة في االردن 2013المعرض السنوي لتصميم الحدائق وتنسيق الزهور 
 2014 االردنية

اهمية تطبيق الجودة في المختبرات العلمية دورة تدريبية عن  2013الندوة العلمية لنشر اصناف البطاطا الملونة 
 لتخصصيةا

 ندوة علمية عن تقنات وتطبيقات النانوتكنولوجي 2013الدورة االرشادية عن الزراعة العضوية 

 "صنيف جودة المختبرات التعليميةورشة عمل "ت 2013الدورة االرشادية عن الزراعة المائية 

 ISO 17025برنامج تدريبي مواصفات  2013الدورة االرشادية عن الزراعة المحمية 

 ورشة عمل عن التحليالت الفسلجية بصفة محاضر 2014كنوز النباتات الملحية دوة العلمية الن

مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول  )العلوم المتقدمة  2016-ورشة عمل )انتاج البذور(

 ركيزة للبناء والتنمية(

 يبية عن تنقية ومعالجة مياه الشربدورة تدرمشاركة في  2018-نيسان-19-18المعرض االول لبراءات االختراع 

2017 

دورة تدريبية )كتابة االطاريح والرسائل واالستالل( 

 2018بصفة محاضر 

مشاركة في الندوة العلمية )دور المعززات الحيوية في تنشيط 

 2017المناعة( 

بصفة  2018دورة تدريبية )احتراف العروض التقديمية( 

 محاضر
 2018دورة التعليم االلكتروني 

 2018 دورة سالمة اللغة العربية 2018دورة جودة المختبرات التعليمية 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

واليوريا في عرق السوس جذور الثوم و  يمستخلصللرش ب Cucumis sativus Lاستجابة نبات الخيار  1
 صفات النمو الخضري وحاصل النبات 

 

 المجلة العراقية للعلوم الزراعية

 

2005 

اليوريا في صفات النمو الزهري والحاصل لنبات الرش بتأثير مستخلص الثوم وجذور عرق السوس و  2
 Cucumis sativus Lالخيار 

 

 المجلة العراقية للعلوم الزراعية

 

2005 

3 
 صعق الكهربائي في نمو وانتاجية نبات الطماطةتاثير ال

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعية

2008 

نتاجية نبات البطاطا صنف 4 نتاجية نبات البطاطا صنفتأثير الرش بمحلول خميرة الخبز الجافة في نمو وا    Desireeتأثير الرش بمحلول خميرة الخبز الجافة في نمو وا 

 

 2008 مجلة النهرين للتقانات االحيائية

 2009 مجلة ديالى ضوي )فت اورك(استجابة صنفين من البطيخ للرش بتراكيز مختلفة من السماد الع 5

مجلة جامعة تكريت للعلوم  استجابة ثالثة اصناف من نبات القرع للرش بالسماد العضوي 6

 الزراعية

2009 

 The Effect of Electric Current on Growth and Yield of Tomato 

Plant Cv.early Person 

 

 2009 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 2009 مجلة الزراعة العراقية د مرات الرش بالسماد الورقي في نمو وحاصل البطاطاتاثير عد 7

 ثير لون اغطية االنفاق البالستيكية في نمو وانتاجية نبات الطماطةأت 8

((Lycopersicon esculentum Mill. في نظام الزراعة العضوية 
 2013 الكوفة عدد خاص

فعالية انزيم مختزل النترات ومحتوى ثمار  فيسميد التداخل بين لون االغطية والتثير أت 9
 من النترات الطماطة

 

 2014 مجلة الزراعة العراقية

 المجلة العراقية للعلوم الزراعية لطماطةكمية ونوعية حاصل افي  Enraizalو الـ  Agrosolمغذيات الرش بالـ تأثير 10

 

2015 

 2015 مجلة الفرات للعلوم الزراعية الطماطة الكرزية مخصبات الحيوية في نمو وانتاجية نباتال تأثير 11

والعناصر  (Aquacultureاحواض االسماك )اكثار درينات البطاطا باستعمال ماء  12
 الصغرى

 

 2015 مؤتمر صيانة المصادر الوراثية

النتاجية 13  استجابة نبات الباذنجان للرش بالمغذيات العضوية وغير العضوية واثرها في النمو وا 
 في ظروف الزراعة المحمية

 

 2016 مجلة واسط للعلوم والطب

 استجابة نباتات الباذنجان األبيض للرش بالبورون وسيليكات البوتاسيوم 14

 

 2016 مجلة مؤتمر اسيوط

 2017 مجلة الفرات للعلوم الزراعية والمعدني في حاصل ونوعية اربعة اصناف من الباذنجان Biohealthتاثير السماد  15

 تأثير التسميد التكاملي في انتاجية اصناف الباذنجان  16
 

 2017 مجلة الزراعة العراقية

 تأثير اضافة مستخلص اوراق النيم المضاف بطرائق مختلفة في انتاجية صنفين من البطاطا 17
 

 2017 مجلة الزراعة العراقية

 تأثير االطوال الموجية في الصفات النوعية لثمار الطماطة 18
 

 2017 لة الزراعة العراقيةمج

19 
PRODUCTION OF POTATO UNDER SOILLESS 

CULTURE 

International Journal 

of Agricultural and 

Statistical Sciences 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

21 Effect Of Neem Leaves Extract And Organic Fertilizer In 
The Productivity And Quality Of Two Potatoes Cultivars 

 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Science 

 

 

2018 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    2018-2017  عضو اللجنة العلمية/ قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية الزراعة 

    عضو اللجنة العلمية/ قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية علوم الهندسة الزراعية  

2018-2019 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  1

 2009 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر  2

 2009 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر  3

 2009 وزير الزراعة اب شكر كت 4

 2009 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر  5

 2009 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر  6

 2012 جامعة بغداد -عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 7

 2013 جامعة بغداد -عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 8

 2013 حث العلمي وزير التعليم العالي والب كتاب شكر 9

 2013 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  10

 2013 جامعة بغداد -عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 11

 2013 جامعة الكوفة -عمادة كلية الزراعة شهادة تقديرية 12

 2013 دائرة االرشاد الزراعي -وزارة الزراعة شهادة تقديرية 13

جامعة القاسم -عمادة كلية الزراعة شهادة تقديرية  14
 الخضراء

2014 

 2014 دائرة فحص وتصديق البذور شهادة تقديرية  15

 2014 وزير الزراعة  شهادة تقديرية  16

 2014 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر  17

 2014 رئيس الجامعة االردنية  شهادة تقديرية 18

 2014 ورمدير عام دائرة فحص وتصديق البذ شهادة تقديرية  19

جامعة القاسم -عميد كلية الزراعة شهادة تقديرية  20

 الخضراء

2014 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4cXN1K3eAhUKhywKHZqWA9UQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dissues%26jId%3D4%26uiLanguage%3Dar&usg=AOvVaw0dHYIVSi94ahXGl_Fij5S1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4cXN1K3eAhUKhywKHZqWA9UQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.iasj.net%2Fiasj%3Ffunc%3Dissues%26jId%3D4%26uiLanguage%3Dar&usg=AOvVaw0dHYIVSi94ahXGl_Fij5S1


 

 

 

 

 

 

 

 

 2014 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر  21

 2014 النائب حنان الفتالوي كتاب شكر  22

 2014 وزير الزراعة شهادة تقديرية  23

 2014 عليم العالي والبحث العلميوزير الت شهادة تقديرية / جائزة افضل مشروع بحث يوم العلم 24

 2015 وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي  جائزة افضل مشروع بحث يوم العلم/ شهادة تقديرية 25

 2015 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة جائزة افضل مشروع بحث يوم العلم/ كتاب شكر 26

 2016 بغداد جامعة-عميد كلية الزراعة / براءة اختراعكتاب شكر 27

 2016 جامعة بغدادرئيس  كتاب شكر 28

 2017 االنبارجامعة -عميد كلية الزراعة كتاب شكر 29

 2018 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر 30

 2018 جامعة بغداد-عميد كلية الزراعة كتاب شكر 31

 2018 االنبارجامعة -عميد كلية الزراعة كتاب شكر 32

 

 .أو المترجمة لكتب المؤلفةا: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 .براءات االختراع: عشر اثنا 

 سنة النشر اسم البراءة ت

 تقليل تراكم االوكزاالت في ثمار الطماطة باستخدام االطوال الموجية النافذة من االغطية الملونة 1
  في نظام ازراعة العضوية

2017 

2   



 

 

 

 

 

 

 

 

3   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       العربية       

       االنكليزية 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


