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 1979/  9/  1 المعهد الزراعي الفني / بغداد مؤسسة المعاهد الفنية  دبلوم فني 
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 23/6/2011 الزراعة بغداد الدكتوراه
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 تدريس الجامعي .ثالثا  : ال 

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

 لغاية اآلن -9/4/2002 بغداد كلية الزراعة 1

 المناصب التي شغلها في التعليم العاليرابعا  :  

 يوجدال

 قمت بتدريسها. يالمقررات الدراسية التخامسا  :  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011-1998 - 1997 فطريات /  عملي وقاية نبات   1
 

 امراض نبات/  عملي وقاية نبات  2

  2013 - 2011 و عملي فطريات / نظري وقاية نبات  3

   2014/  2013 / نظري و عملي1فطريات  وقاية نبات   4

 لحد االن  - 2011 امراض نبات نظري و عملي وقاية نبات   5

6 
المكننة واالالت 

 الزراعية

 2013 - 2012 اسس وقاية نظري وعملي

 / لحد االن   2014 امراض محاصيل نظري وعملي وقاية نبات   7

 لحد االن  - 2011 بحث تخرج وقاية نبات   8

 2018- 2017 رماجستيامراض نبات متقدم /  وقاية نبات   9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )سا : ساد 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1981/ 12/ 18-  1979/ 12/ 25 وزارة الزراعة / الهيأة العامة في واسط  مراقب زراعي 1

   2002 / 5/  22 -1981/ 12/ 18 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 2

 2006/  6/  4–  2002/  5/  22 جامعة بغداد –كلية الزراعة  مدرس مساعد 3

 2006/  6/  4 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 4

 / لحد االن  2015/ 11/ 15 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 5



 

3 

 

 

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

1 

مرض  مكافحة في رايزولكس الكيميائي والمبيد البيوكونت االحيائي المستحضر فاعلية تأثير
/ بحث Rhizoctonia solani الفطر تعفن البذور وموت بادرات الطماطم المتسبب عن 

 تخرج 

وقاية 
 نبات

2012 

2 
المكافحة أالحيائية والكيمائية لمرض تعفن وسقوط بادرات الطماطا المتسبب عن الفطر 

 / بحث تخرج  Rhizoctonia solaniو
وقاية 
 نبات

2013 

3 
 Trichodermaومستخلص النيم ضد  الفطر  بافاستين فعالية المبيد الفطري

viride  الفطر المحاري / بحث تخرج ىالمسبب لمرض العفن األخضر عل 
وقاية 
 نبات

2014 

4 
المتسبب عن الفطر   جذور الفراولة  تعفن المكافحة المتكاملة لمرض

Macrophomina phaseolina بحث تخرج / 
وقاية 
 نبات

2015 

5 
 / بحث تخرجدراسة التنوع الفطري في حقول كلية الزراعة / جامعة بغداد 

 

وقاية 
 نبات

2016 

6 
في محافظة   Eichhornia crassipesالكشف عن الفطريات المرافقة لدغل زهرة النيل 

 / رسالة دبلوم  بغداد
وقاية 
 نبات

2016 - 
2017  

7 
 مرض ضد المقاومة استحثاث في لألكسدة المضادة الكيمياوية المواد بعض كفاءة اختبار
 / رسالة ماجستير  الفاصوليا وجذور السيقان قواعد تعفن

وقاية 
 نبات

2016 -
2018 

8 
sclerotiorum Sclerotina المكافحة البايولوجية لمرض التعفن االبيض المتسبب عن الفطر 

 على نباتات الباذنجان   

 

وقاية 
 نبات 

2017 -
2018 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

نوع  انعقادهامكان  ةــالسن عنوانال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

1 
 ورقة علمية كلية الزراعة /جامعة بغداد 2002 لوقاية  /المؤتمر العلمي الثاني لوقاية النبات  

/ 23/11-19 المؤتمر العلمي العربي التاسع لعلوم وقاية النبات  2

2006  

 ورقة علمية  دمشق / الجمهورية العربية السورية

 المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية 3

 

 ورقة علمية  بغداد /معرض بغداد الدولي 2012/ 14/3

 ورقة علمية كلية الزراعة /جامعة بغداد 2012/ 11/11 المؤتمر العلمي الثالث لوقاية النبات   4

/  12/  10 العلمي الثاني لكلية الزراعة جامعة كربالءالمؤتمر  5

2012  

 ورقة علمية كربالءكلية الزراعة /جامعة 

 11/  20- 19  الدولي الثاني لوقاية النبات  المؤتمر 6

/2013 

كلية الزراعة والغابات/ جامعة 

  الموصل

 ورقة علمية

 للتنمية المستقبلية االفاق "حول عشر الحادى المؤتمر 7

  "التحديات ومواجهة العربى الوطن فى المستدامة -البيئية
 

20 -23   /12 

 /2014 

 ورقة علمية / جمهورية مصر العربية   الغردقة

/ المملكة العربية تبوك جامعة   2015/ 9/4-7 وإنمائها األحمر البحر مؤتمر اقتصاديات 8

 السعودية

 ورقة علمية 



 

4 

 

 

 24/9-22 للعلوم البايولوجية في العراق األولالمؤتمر الدولي  9

/2015 

 ورقة علمية  جامعة بغداد وجامعة النهرين

10 
 الطبيعية / البصرة   والموارد للبيئة السابع الوطني المؤتمر

جذور الشليك المتسبب  المتكاملة لمرض تعفن المكافحة)

  Macrophomina phaseolinعن الفطر 

10-11/11 /

2015 

 ورقة علمية  جامعة البصرة

11 2nd scientific agricultural conference/ 

university of Duhok/ 

 

 

26-27/4 

/2016 

 ورقة علمية  كلية الزراعة /جامعة دهوك 

االدارة المتكاملة لآلفات استراتيجية هامة لحماية  ندوة 12

 المحاصيل الزراعية وسالمة البيئة العراقية

قسم الوقاية / 

 كلية الزراعة

ة مشارك 2016/ 4/ 19

ملخصين )

جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة المؤتمر  13 بحثين 

 ة/القاهرةالعراقي

23 -25 

/7/2016 

 ورقة علمية القاهرة / جمهورية مصر العربية)

 حضور جامعة بغداد  16/ 9/ 27 المؤتمر الدولي االول للعلوم الجنائية في العراق  14

لمركز الدراسات االستراتيجية   المؤتمر العلمي  15

 والدولية
المعهد العالي للدراسات المحاسبية  16/ 10/ 5

 والمالية 

 حضور

مركز بحوث ومتحف التاريخ  2016/ 22/12 ندوة افات النخيل    16

 الطبيعي

 ورقة علمية

مركز بحوث ومتحف التاريخ  2016/ 21/12 ندوة افات البيوت البالستيكية   17

 الطبيعي

 ورقة علمية

ندوة المجالت الزائفة واثرها في المستوى العلمي  18

 لالبحاث 

 

 حضور  مركزالتعليم المستمر / جامعة بغداد 2016/ 11/  2

مركز التعليم المستمر / كلية التربية   C0P22 29 /11/2016مؤتمر االطراف ندوة حول  19

 للبنات 

 حضور 

 حضور  كلية التربية للبنات 12/2016/ 7 المؤتمر النسوي العلمي الثالث 20

 
 حضور  كلية الزراعة   12/ 8 اليوم العالمي للغة العربي 21

الندوة العلمية للتعريف بالكائنات المحورة وراثيا  22

  RT - PCRوالتحري عنها بطريقة 

مركز التعليم المستمر / كلية التربية   12/ 14

 للبنات

 حضور 

مركز التعليم المستمر / كلية التربية  2016/ 27/12 المجانية لشركة كوكلندوة الخدمات  23

 للبنات

 حضور

حماية طائر الفالمنكو في اهوارنا واهميته في التنمية  24

 البيئية المستدامة 

مركز بحوث ومتحف التاريخ   2017/ 1/ 11

 الطبيعي

 حضور

مركز التعليم المستمر / كلية التربية   2017/ 1/ 24 استخدام الفحوصات الجينية في الكشف عن االمراض  25

 للبنات

 حضور

مركز التعليم المستمر / كلية التربية   2017/ 1/ 31 كيف تصبح باحثا متمزا  26

 للبنات

 حضور

 
 حضور كلية هندسة الخوارزمي  2017/ 3/ 15 التطبيقات الهندسية والطبية للنانوتكنلوجي  27

 
 3/ 29- 28 الزراعة / جامعة تكريتمؤتمر كلية  28

/17 

 حضور كلية الزراعة / جامعة تكريت

 
مشاركة  كلية الزراعة / جامعة االنبار 2017/ 4/  12 مؤتمر كلية الزراعة / جامعة االنبار  29

 ببحث 

 مؤتمر كلية التربية للعلوم الصرفة /جامعة كربالء  30

 

/جامعة  كلية التربية للعلوم الصرفة 2017/ 4/  12

 كربالء

مشاركة 

 ببحث

 الندوة  الوطنية االولى الدارة امراض النبات والسموم 31 

 

 مشاركة كلية الزراعة / قسم الوقاية 2017/ 5/ 2

 الدورات المشارك فيها : ثامنا   

 
 الكليةخارج  الكليةداخل 

1  
     كلية/ دورة تخصصية للمهندسين الزراعين في مجال تصميم الحدائق وادامتها

 محاضرة/  2017/  3/ 2/ بتاريخ   الزراعة/ البستنة

 المشاركة بدورات للحاسبات / جامعة بغداد

2  
كلية الزراعة /  / دورة تخصصية للمهندسين الزراعين في مجال تصميم الحدائق وادامتها

 / محاضرة2017/  18/5- 7قسم البستنة بتاريخ 

المشاركة بدورة طرائق  

بغداد التدريس /جامعة 

/2002 



 

5 

 

 

3        

ندوة المجالت الزائفة واثرها في المستوى 

 العلمي لالبحاث 

 

 . االخرى األنشطة العلمية  تاسعا : 

 داخل الكلية 

 2015/ لطلبة الدراسات العليا المشاركة في لجنة تصحيح دفاتر االمتحان التنافسي   1

 2015/ 2/ 20في  16د.ع.ز حسب االمر االداري  الصادر / بغداد/ جامعة تقويم رسالة ماجستير /  كلية الزراعة  2

 29/11/2015في 151د.ع.ز/ حسب االمر االداري  الصادر / / جامعة بغدادتقويم رسالة ماجستير /  كلية الزراعة  3

4 
بتاريخ   42حسب االمر االداري  الصادر في بغدادجامعة  -مجلة العلوم الزراعية العراقية / كلية الزراعة  /بحث  تقويم 

23/1/2016 

 10/1/2016في  63د.ع.ز/ حسب االمر االداري  الصادر كلية الزاعة /جامعة بغداد/ /ماجستير/مناقشة   5

 5/4/2016في 926د.ع.ز/ حسب االمر االداري  الصادر مناقشة /دكتوراه/ كلية الزاعة /جامعة بغداد/ 6

  2016/ 10/ 6في  240العدد  2017- 2016لجنة تدقيقية للسجالت االمتحانية للعام الدراسي   7 

 2016/ 11/ 23في  5780د.ع .ز// حسب االمر االداري  الصادر  كلية الزراعة / جامعة بغدادمناقشة /  دبلوم/   8

 2016/ 11/ 23في  5781د.ع .ز// حسب االمر االداري  الصادر  / كلية الزراعة / جامعة بغداددبلوم  مناقشة / 9

 2016/ 12/ 25في 5672حسب االمر االداري  الصادر د.ع.ز  كلية الزراعة / جامعة بغدادمناقشة /دكتوراه /  10

 2017/ 2/1والموارد المائية / ورشة الزراعة الجافة تقانة لزيادة انتاج الرز في العراق / كلية الزراعة / قسم علوم التربة  11

12 
 6في   62لجنة التحضيرية في الندوة  الوطنية االولى الدارة امراض النبات والسموم / وقاية النبات / كلية الزراعة  /العدد 

/3 /2017 

  2017/ 6/ 5في  1309بالعدد د. ع.ز .   2018- 2017لجنة تصحيح وتدقيق دفاتر االمتحان التنافسي للعام الدراسي  13

 2017/ 3/ 8في 644/ حسب االمر االداري  الصادر د.ع.ز. كلية الزراعة / جامعة بغداد/  مناقشة / ماجستير 14

15 
 2017/ 4/ 16في  943د.ع.ز. حسب االمر االداري  الصادر كلية الزراعة / جامعة بغداد/ دكتوراه / مناقشة

 

16 
كلية الزراعة/ قسم االرشاد الزراعي  / ورشة تفعيل نشر المستجدات الزراعية ضرورة الستدامة زيادة االنتاجية الزراعية

 2017/ 3/ 14/ ونقل التقنيات

 كلية الزراعةتقيم بحث مجلة العلوم الزراعية العراقية / جامعة بغداد /  17

 خارج الكلية 

1  
 19الهيأه العامة لوقاية وزارة الزراعة / ورشة عمل لمناقشة بحوث علمية تطبيقية تشارك في اجراءها  اللجنة العلمية في

/9/2012 

2 
 في وزارة الزراعة / / انواع المبيدات المستخدمة والمبيدات المحضور استخدامها في مكافحة االفات الزراعيةورشة / 

 27/9/9/2012 في الهيأه العامة لوقاية

3 
 24في 613/ 3م حسب االمر االداري  الصادر / مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية /جامعة النهرينبحث تقويم 

/11/2015 

 12/2015/ 16في  483حسب االمر االداري  الصادر كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصريةمجلة تقويم بحث  4

5 
 2015/ 12/ 21في  57  حسب االمر االداري  الصادر/ مجلة االنبار للعلوم الزراعية تقويم بحث 

 

 2016/ 13/1/ جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة العراقية/ مجلة تقويم بحث  6

 24/1/2016في الوراثية والبيئة العراقيةجمعية صيانة المصادر / مجلة تقويم بحث  7

 1/2016/ 31في151 حسب االمر االداري  الصادر /وزارة الزراعة الزراعة العراقية االرشادية مجلة  /تقويم مقال  8

9 
 2016/ 2/ 22في  67 حسب االمر االداري  الصادر مجلة االنبار للعلوم الزراعية /تقويم بحث 

 

 30/3/2016بتاريخ 80فيحسب االمر االداري  الصادر  الزراعية مجلة االنبار للعلوم 10

11 / Bulletin of the Iraq Natural       History Museum/ /165/17/4/2016م 



 

6 

 

 

 11/2016/ 8للمجالت العلمية التعليم المستمر / كلية العلوم للبنات Impact Facterمعامل التأثير  ورشة عمل 12

 16/ 10/ 6 بتاريخ / محاضرة لواقع زهرة النيل في العراق / مركز بحوث ومتحف التاريخالورشة العلمية  13

 مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي / جامعة بغدادالتي أقامها  (عضوة في لجنة علمية في ندوة)افات النخيل 14

15 
حسب االمر االداري   ز بحوث ومتحف التاريخمركعضوة في لجنة علمية في ندوة ) افات البيوت البالستيكية  ( التي أقامها 

  2016/ 6/ 22في  762  الصادر

16 
 4461/ 53/ 7/  حسب االمر االداري  الصادرجامعة  الفرات االوسط التقنية / الكلية التقنية المسيب  مناقشة / ماجستير / 

 2016/ 12/ 18في

 2016/ 11/ 28في 92ت.ز.س  حسب االمر االداري  الصادر / / كلية الزراعة جامعة كربالء / ترقية علمية بحثينتقييم  17

18 
 2017/ 1/ 4في 216م /  حسب االمر االداري  الصادر /متحف التاريخ الطبيعي مجلة / تقيم بحث 

 

19 
 9/3في 112ت.ع.ز.  حسب االمر االداري  الصادر // جامعة تكريت / كلية الزراعة ثالث بحوث /ترقية علمية تقييم 

/2017 

 

 

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

 السنة محل النشر أسم البحث  ت

1.  
Effects of Dikegulac –sodium BA and GA 

to Enhanced Lateral Branching in 

Variegated Ivies. 

 

Plant  Growth Regulation  Society 

of America:25(3):  134-138      

 
1997   

 أول تسجيل لمرض تبقع األوراق على النخيل في العراق   .2

 

 167( 3) 34مجله العلوم الزراعيه العراقيه 

– 172  :    

 

2003 

3.  
تقويم فاعليه مسحوق أوراق القرنابيط واللهانه 

ومستخلصهما الكحولي في السيطرة على بعض مسببات 

 تعفن جذور الباقالء  

 

 111  (3) 35مجله العلوم الزراعيه العراقيه 

– 118 :   2004 

4.  
تأثير استخدام معيق النمو كلتار في اصابه نباتات الباقالء 

 ببعض مسببات أمراض تعفن الجذور 

- 79  (4) 35مجله العلوم الزراعيه العراقيه 

88 :  2004 

أول تشخيص لمسبب مرض عفن جذور اومافاليا على   .5

 النخيل في العراق 

 

 4) 36مجله العلوم الزراعيه العراقيه 

)  101- 106    :2005 2005 

الكشف عن مسببات ظاهره تدهور أشجار النخيل في   .6

 محافظة كربالء–منطقة عين التمر 

 

- 103( 5) 36مجله العلوم الزراعيه العراقيه 

110     2005 

قسم لسيوال المسببة  فيوزاريوم الكشف عن أنواع الجنس  .7

 لمرض تعفن حبوب الذرة الصفراء

 2011 :( 6)  42مجله العلوم الزراعيه العراقيه

8.  
 Section Liseolaالكشف عن أنواع الجنس 

Fusarium المسببة لمرض تعفن حبوب الذرة البيضاء 

 

المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية / 

 2012  5) 16مجلة الزراعة العراقية البحثية 

9.  
فطريات تعفن جذور الباقالء  فيتأثير معيق النمو كلتار 

 تحت ظروف الظلة الخشبية

المؤتمر العلمي الثالث لوقاية النبات كلية 

بغداد / مجله العلوم الزراعيه جامعة –الزراعة 

 ( 2) 43العراقيه)عدد خاص 
2012 

10.  
تقويم كفاءة بعض طرق العدوى بعزلتين من الفطر 

Fusarium nygamai  في االصابة الجهازية والنسبة

في حبوب الذرة البيضاء تحت  المئوية لوجود الفطر

 ظروف الحقل 

 

 2012:جامعة كربالء مجلة 

 2012 
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11.  

Efficiency of some inoculation methods of 

Fusarium proliferatum and F.verticilloides 

on the systemic infection and seed 

transmission on maize under field 

conditions 

Agric. Biol. J. N. Am., 4(6): 583-

589: 
2013 

 Section Liseolaالكشف عن أنواع الجنس   .12

Fusarium  والتقدير الكمي لسمFB1  لبض عزالت

 المسببة لمرض تعفن حبوب الذرة والبيضاء  الصفراء

 

 

 

Egyptian  Journal of Applied  

Sciences  .28 (6B):213-231: 2013 

13.  
 الجنس أنواع لبعض المظهرية الصفات دراسة

Fusarium ( Section Liseola ) لحبوب المرافقة 

 التغاير في وقدرتها والبيضاء الصفراء الذرة

  الرافدين زراعة مجلة

 : (  1(الملحق )41  (المجلد

 
2013 

14.  
   Azotobacter    تقييم كفاءة البكتريا 

chroococcum وPseudomonas fluorescens 

  في مكافحة بعض مسببات تعفن جذور البطيخ

 

Egyptian  Journal of Applied  

Sciences  .29 (5):113-131 :                                             2014 

15.  
Fusarium wilt disease of strawbrry caused 

by Fusarium oxysporum f. sp. Fragariae  

in iraq and its control  

 

Journal of Experimental Biology 

and Agricultural Sciences, Volume 

– 2(4):419-427: 
2014 

16.  
 والمبيد البيوكونت االحيائي المستحضر فاعلية تأثير

مرض تعفن البذور  مكافحة في رايزولكس الكيميائي

 وموت بادرات الطماطم

Egyptian Journal of Applied 

Science., 30 (2):32-42:                    

                                
2015 

الكشف عن الفطريات الملوثة للوسط الزرعي للفطر   .17

 المحاري ومكافحتها 

 

 14) المجلد للتقانات الحياتية العراقية  المجلة

 .242-228 ص: /  2العدد 

 

2015 

18.  
Identification And Control Of Strawberry 

Root And Stalk Rot In  Iraq  

International Journal of 

Environmental&Agriculture 

Research -2, (2),: 54 -63 .  
2016 

19.  
Identification And Control Of Strawberry 

Root And Stalk Rot In  Iraq  

International Journal of 

Environmental&Agriculture 

Research -2, (2),: 54 -63 .  
2016 

20.  
ومستخلص النيم ضد   بافاستين فعالية المبيد الفطري

Trichoderma virideالفطر  المسبب لمرض العفن   

الفطر المحارياألخضر على   

جمعية صيانة المصادر الوراثية الرابع لمؤتمر 

 2016 /  7/ 30- 23والبيئة العراقية/القاهرة)

Trichoderma virideفاعلية الفطر   .21 الكيمياوي والمبيد   

Blentanol  Rhizoctonia solani ضد الفطر 

لمرض سقوط البادرات في الطماطةالمسبب   

العدد  7مجلد المجلة العراقية للعلوم والتكنلوجيا

 لسنة 3
2016 

الكشف عن الفطريات المرافقة لدغل زهرة النيل   .22

Eichhornia crassipes   في منطقة الزعفرانية 

 

) عدد 51للعلوم الزراعية، مجلد  االنبارمجلة 

 2017 (570- 562خاص بالمؤتمر)

المقاومة الجهازية لنبات الفراولة ضد المسبب  تحفيز  .23

 Goid Macrophomina phaseolinaالمرضي 

(Tassi)   باستعمال بعض المستحثات االحيائية 

 

 

 
 

مقبول للنشر في المؤتمر العربي الثامن عشر 

نوفمبر / مصر  10- 4لعلوم وقاية النبات 

الثامن عشر مقبول للنشر في المؤتمر العربي 

 نوفمبر / مصر 10- 4لعلوم وقاية النبات 

2017 

 

 

 

 
24.  

Evaluation of the efficiency of some 

antioxidant chemical for germination of 

bean seeds and on the inhibiting growth 

of the pathogen causing root and stalk 

rot disease under laboratory  

Journal of Biodiversity and 

Environmental Sciences(JBES)   
12,( 3): 98-109, 2018  

 

 

2018 

25.  

Detection of fungi associated with water 

hyacinth Eichhornia crassipes in Iraq 
and their pathogenicity under 
controlled condition 

 

Journal of Biodiversity and 

Environmental Sciences(JBES)   
12( 2): 24-31, 

 
2018  
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26.  Evaluation of the efficiency of some 

antioxidant chemical for germination of 

bean seeds and on the inhibiting growth of 

the pathogen causing root and stalk rot 

disease under, 

Biodiversity and Environmental Sciences 

(JBES ,12(3) 2018 

27.  
 نبات مقاومة في األحيائية المحفزات بعض تأثير

 Goid Macrophomina الفطر ضد الفريز/ راولةالف

phaseolina (Tassi)    المسبب لمرض تعفن الجذور

  والساق

 2عدد  ، 36 العربية . مجلد النبات وقاية مجلة
(2018 ) 

2018 

28.  
Detection of fungi associated with water 

hyacinth Eichhornia crassipes in Iraq 
and their pathogenicity under 
controlled condition 

 

Journal of Biodiversity and 

Environmental Sciences(JBES)   
12( 2): 24-31, 

 

2018 

29.  
INDUCED RESISTANCE IN CUCUMBER 

AGAINST RHIZOCTONIA DAMPING-OFF 

DISEASE USING A BIOTIC AND BIOTIC 

AGENTS 

Pak. J. Biotechnol. Vol. 15 (2) 255-260 
(2018) 

2018 

  

  

 : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .حادي عشر 

   المهندسين الزراعيين نقابة 

 العربيةالنبات  وقاية  جمعية 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : ثاني عشر 

 ت
كتب الشكر أو شهادة 

 التقدير
 السنة الجهة المانحة

 1998 ديوان رئاسة الجمهورية  شكر وتقدير وجائزة  .1

 2002 بغداد  رئيس جامعة شكر وتقدير  .2

  2003 كلية الزراعة  يدعم شكر وتقدير  .3

 2012 وزير الزراعة  شكر وتقدير  .4

  2012 رئيس مجلس محافظة بغداد  شكر وتقدير  .5

 2012 بغداد رئيس جامعة شكر وتقدير  .6

 2012 / جامعة كربالءكلية الزراعة عميد شكر وتقدير  .7

 2013  مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية وتقدير شكر  .8

  2013 / جامعة بغداد كلية الزراعة عميد  شكر وتقدير  .9

  2013 والغابات / جامعة الموصل كلية الزراعة يدعم شكر وتقدير  .10

 2013 / جامعة بغدادكلية الزراعة يدعم شكر وتقدير  .11

 2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير  .12

 2014 المفتش العام / وزارة الزراعة  شكر وتقدير  .13

 2014 دائرة االرشاد والتدريب الزراعي  / وزارة الزراعة  شكر وتقدير  .14
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 2014 بغداد رئيس جامعة وتقديرشكر   .15

 2015 / جامعة بغداد كلية الزراعة عميد  شكر وتقدير  .16

 2015 العلوم / جامعة البصرةكلية ا عميد  شكر وتقدير  .17

 2016 بغداد رئيس جامعة شكر وتقدير  .18

 2016 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية شكر وتقدير  .19

 2016 في الرشاد مدير دائرة رعاية المسنين شكر وتقدير  .20

21.  
 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير

 2016 رئيس جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة العراقية  شكر وتقدير  .22

 2016 مدير مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي  شكر وتقدير  .23

 2016 عميد كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد  شكر وتقدير  .24

 2016 للبنات /جامعة بغداد عميد كلية العلوم شكر وتقدير  .25

26.  
مكتب رئيس الوزاراء )حصول الجامعة على مراتب  شكر

 QS GUHL 2016متقدمة ضمن تصنيف 
2016 

27.  
 2016 )رفد دار المسنينمدير دار رعاية المسنين في الرشاد  شكر

28.  
 2016 رئيس جمعية المصادر الوراثية والبيئية العراقية شكر

29.  
مكتب رئيس الوزاراء )حصول الجامعة على مراتب  شكر

 QS GUHL 2016متقدمة ضمن تصنيف 
2016 

30.  
رئيس جامعة بغداد ) حصول على براءة االختراع  شكر

 براءة االختراع رئيس جامعة بغداد ) حصول على
2016 

31.  
مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي) القاء محاضرة  شكر

 عن واقع زهرة النيل
2016 

32.  
رئيس اتحاد النحالين العرب ) لمشاركة كلية الزراعة  شكر

 11/ 30- 28في المؤتمر التاسع التحاد النحالين العرب 

2016 

33.  
مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي) القاء محاضرة  شكر

 عن افات النخيل 

2016 

34.  
مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي) القاء محاضرة  شكر

 عن امراض البيوت البالستكية 

2016 

35.  
التقنية / المسيب ) لمناقشة الطالبة نيفين  كليةال يدعم شكر

 هادي محمد ( 

2017 

36.  
/ جامعة بغداد ) القاء محاضرة  كلية الزراعة عميد  شكر

 بدورة  تخصصية قسم البستنة ( 

2017 

37.  
/ جامعة بغداد)) القاء محاضرة  كلية الزراعة عميد  تثمين جهود 

 بدورة  تخصصية قسم البستنة (

2017 

38.  
 2018 ) نشر بحث بمجلة عالمية (  بغداد رئيس جامعة شكر وتقدير 

39.  
 2018 ) نشر بحث بمجلة عالمية (  بغداد رئيس جامعة شكر وتقدير 

40.  
عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد / مشاركة  تثمين جهود 

 بندوة بالقسم 

2018 

41.  
 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير

 
2018 

 2018 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  .42

 2018 المستنصرية عميد كلية التربية االساسية / الجامعة شكر وتقدير  .43
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : ثالث 

 النشرسنة  أسم الكتاب ت

   

 ات .ــعشر :اللغ رابع 

   العربية    

   االنكليزية 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


