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         أوس علي محمد محمود السامرائيـم: ـــــــــاالســ

  1983حزيران  12 تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 2    دد األوالد:ــعـــ

 مسلم  الديـــــــــــانة:

 محاصيل طبية –محاصيل حقلية ص: ــالتـخـص

 تدريسي: ةــــــالوظيف

 مساعد مدرس الدرجة العلمية:

           قسم المحاصيل الحقلية –كلية الزراعة  -دادجامعة بغعنوان العمل: 

   5112144العمل   :  هاتف

 07731200662:   الهاتف النقال

 alsqar.aus44@gmail.com :لكترونيال البريد 

 أوال  : المؤهالت العلمية . 
 

 لتاريخا ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 2005 الزراعة بغداد

 2011 الزراعة بغداد الماجستير

 دكتوراهطالب 
 

 الزراعة بغداد

 2007 

2016- 

    أخرى
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 ثانيا  : التدرج الوظيفي 
جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –في قسم المحاصيل الحقلية  7/11/2005تاريخ األمر االداري للتعيين:  .1

واألمر  13/11/2005في  15856وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم  الوزاري الصادر منلألمر )استنادا 
 .( بعنوان م. مهندس زراعي1/11/2005في  19498الجامعي الصادر من رئاسة جامعة بغداد المرقم 

من رئاسة جامعة ر الصاد. القبول في الدراسات العليا للحصول على شهادة الماجستير استنادا لألمر الجامعي 2
 .26/8/2008في  36440بغداد المرقم د.ع. 

 الصادر استنادا لألمر الجامعي قسم المحاصيل الحقلية( –. الحصول على شهادة الماجستير )علوم في الزراعة 3
 .17/7/2011في  3519واألمر االداري المرقم  6/7/2011في  2170من رئاسة جامعة بغداد المرقم د.ع. 

من رئاسة جامعة بغداد المرقم  الصادر على اللقب العلمي )مدرس مساعد( استنادا لألمر الجامعي. الحصول 4
 .14/8/2011في  3980واألمر االداري المرقم  27/7/2011في  24075

. القبول في الدراسات العليا للحصول على شهادة الدكتوراه استنادا لألمر الجامعي الصادر من رئاسة جامعة 5
 .27/11/2016في  5567واألمر االداري المرقم  8/11/2016في  5266رقم ش.ع. بغداد الم

 
 ثالثا  : التدريس الجامعي 

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

 -2005 جامعة بغداد قسم المحاصيل الحقلية – كلية الزراعة 1

 
 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــسالق ت

 2011-2005 العملي -نباتات طبية ومنبهة  كلية لزراعة    / قسم المحاصيل الحقلية 1
 2011 عملي -تربية نبات  كلية الزراعة/ وقاية النبات قسم  2
 2012 عملي  -وراثة  لزراعة   اكلية  / قسم المحاصيل الحقلية 3
 2012 العملي -احصاء  زراعةكلية ال/ وقاية النبات قسم  4

 2014 - 2013 العملي - تصميم وتحليل تجارب كلية الزراعة   / قسم وقاية نبات 5

 2016-2013 العملي - محاصيل بقول كلية لزراعة    / قسم المحاصيل الحقلية 6

 2018-2015 العملي - تصميم وتحليل تجارب كلية الزراعة     قسم الصناعات الغذائية / 7
 2016 العملي - مبادئ محاصيل كلية الزراعة   /الثروة الحيوانية قسم  8
 2018 اجهاد بيئي كلية الزراعة   /ة قسم المحاصيل الحقلي 9

 



 

 

 

 

 

 : ال يوجد التي أشرف عليها( الرسائل ،االطاريح )خامسا :  
 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هاأنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
1 

المؤتمر العلمي االول لقسم 
 –كلية الزراعة  –الحقلية  المحاصيل

 جامعة بغداد
 باحث كلية الزراعة جامعة بغداد / 2013

2 
لجامعة  المؤتمر العلمي الثاني

 كربالء
 باحث كلية الزراعة / جامعة كربالء 2012

 

  االخرى سابعا: األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

 سنة( 2) ةامتحانيعضو لجنة 

 ال يوجد
-2012تنسيب جزئي لمجلة العلوم الزراعية العراقية 

2015 
 2015تنسيب جزئي إلى أمانة سر الكلية ولجنة العمداء 

 2016إلى 

 
 

 

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

دور بعض العوامل البيئية والتقانات الزراعية في تراكم  1
 المادة الفعالة لعنيب  الذيب

 الزراعية العراقيةمجلة العلوم 
42(4 :)32-42 

2011 

استجابة زهرة الشمس لبعض المستخلصات النباتية  2
 ومضادات األكسدة

)المؤتمر ة العلميمجلة جامعة كربالء 
 العلمي الثاني(

2012 

)عدد  مجلة العلوم الزراعية العراقية استجابة الكراوية للتسميد الفوسفاتي والبوتاسي 3
 737-729(: 7)45خاص( 

2014 

4 
تأثير رش بعض المستخلصات النباتية ومضادات األكسدة 

 في نمو وحاصل زهرة الشمس
)عدد  مجلة العلوم الزراعية العراقية

 659-651(: 7)45خاص( 
2014 

 

 

    : ال  يوجدتاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 



 

 

 

 

 

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

 6/7/2008 جامعة بغداد –كلية الزراعة  وتقدير كتاب شكر 1
 21/10/2008 جامعة بغداد –كلية الزراعة  وتقدير كتاب شكر 2 3
 9/9/2012 جامعة بغداد –كلية الزراعة  وتقدير كتاب شكر 3 3

 26/11/2012 جامعة بغداد –كلية الزراعة  وتقدير كتاب شكر 4
 5/12/2013 جامعة بغداد –كلية الزراعة  وتقدير كتاب شكر 5

3 6 

 
 4/4/2013 والبحث العلمي وزير التعليم العالي وتقدير كتاب شكر

 7/4/2013 رئيس جامعة بغداد وتقدير كتاب شكر 7
 8/5/2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهادة تقديرية 8 

 20/2/2014 المدير العام لدائرة البحث والتطوير وتقدير كتاب شكر 9
 

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

  ال يوجد 1

 

 اتــاللغ ثاني عشر: 
             العربية 

             االنكليزية 

 

   CD : يتم تسليم نسخة علىملحوظة


