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 تدريسي:       ه ــــــالوظيف
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 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    وان العملعن

      /العمل   :    هاتف

 07800728420-  07702967455     /:    الهاتف النقال

 schamsalah2@yahoo.com / كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1999 الزراعة بغداد

 2005 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2015 بغداد بغداد

دبلوم المعهد الزراعي  أخرى
 الفني

 1980 بغداد -المعهد الزراعي الفني  

 

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 



 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 الى االن –1999 بغداد كلية الزراعة 1

2    

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 –نيماتودا عملي  -امراض محاصيل عملي ية النباتوقا 1

 تصنيف نبات عملي -امراض بساتين عملي  

 نن            ننننننبات

1999- 2005 

 2006 - 2005 تصنيف نبات عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 2

 2007 – 2006 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 3

 2008 – 2007 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض محاصيل عملي ة النباتوقاي 4

 2009 – 2008 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 5

 2010 - 2009 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 6

 2011 - 2010 تصنيف نبات نظري +عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 7

 2012 - 2011 تصنيف نبات عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

مالحظ  –م.مالحظ فني  1

 فني

 2004 -1983 كلية الزراعة –سم وقاية النبات ق

ر .مهندسين زراعيين  2

 اقدم

 2005 -2004 كلية الزراعة –قسم وقاية النبات 

 2015 – 2005 الزراعةكلية  –قسم وقاية النبات  مدرس مساعد 3

 لحد االن -2015 كلية الزراعة –قسم وقاية النبات  مدرس 4

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5



 

  2013- 2012  تصنيف نبات عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 9

 2014 - 2013 تصنيف نبات عملي -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 10

 2015 - 2014  +عمليتصنيف نبات نظري  -امراض محاصيل عملي وقاية النبات 11

حقلية +  محاصيل 12
 وقاية النبات

 

 

 

امراض محاصيل نظري وعملي + تصنيف نبات  نظري 

 +عملي 

 2015 - 2016 

حقلية +  محاصيل 13
 وقاية النبات

 

امراض محاصيل نظري وعملي + تصنيف نبات   

 نظري +عملي

 لحد اآلن – 2016

حقلية +  محاصيل 14
 وقاية النبات

 

حاصيل نظري وعملي + تصنيف نبات  نظري امراض م

 +عملي

 لحد اآلن – 2017

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

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

المقاومة الحيوية لمرض التفحم المغطى على الحنطة باستخدام الفطر  1

Trichoderma harizianum 
 2010 وقاية نبات

مسح للفطريات الممرضة في ترب الزراعة المحمية والمكشوفة في كلية  2

  الزراعة جامعة بغداد
 في بستان في منطقة الص

 2011 وقاية نبات

 Neriumوالدفلة   Olea europaeaفعالية مستخلص اوراق نباتي الزيتون  3

oleander  الفطرين   في تثبيط نموRhizoctonia solani  Kuhn  

 Fusarium oxysporumو

 

 2015 وقاية نبات

 2017 -2016 وقاية نبات التحري عن اهم مسببات االمراض على نباتات الزينة ضمن محيط جامعة بغداد 4

 Thevetia peruviana (Pers.)في اوراق نبات  ةفاعلية الفطريات المستنبت 5

 تالمضادة لبعض الفطريات الممرضة للنبا
 2018-2017 وقاية النبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

  6  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
 22  -عدد الندوات المشارك بها  :

  4 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

 المؤتمر الزراعي في االردن وقاية النباتول اال المؤتمر العلمي 

 جامعة االنبار –كلية الزراعة  المشاركة بندوة السموم الفطرية



 

 الموصل -وقاية النباتاالول  المؤتمر العلمي  المشاركة بالندوة العلمية الثالثة لقسم مكافحة التصحر

دارة المشاركة في الندوة العلمية لقسم وقاية النبات تحت عنوان اال

 المتكاملة استراتيجية هامة لحماية المحاصيل الزراعية وسالمة البيئة

المشاركة في اعمال الورشة الفنية عن المعاشب والمتاحف 

 كلية العلوم ح جامعة بغداد –النباتية 

 المشاركة بدورة طرائق  التدريس النخيل والتمور ألبحاثالمشاركة في الندوة العلمية الثالثة 

عن سبل النهوض بتطوير تربية النحل في  ة في ورشة العمل المشارك

 العراق

 المشاركة بدورة الحاسبات 

المشاركة بالندوة العلمية في قسم االقتصاد  عن دور االقتصاد في 

 اصالح القطاع الزراعي الزراعي

 المشاركة بدورة طرائق تدريس  التدريس

بة واالنتاج االمثل التسميد المتكامل وصحة الترالمشاركة في ندوة 

 2017 /4/ 11المقامة في قسم التربة لكليتنا بتاريخ 

 

 المشاركة بمحاضرة في الندوة الوطنية االولى الدارة امراض النبات 

 2/5/2017والسموم الفطرية  في 

 المشاركة بدورة اللغة العربية

المشاركة في ندوة تشخيص االحياء المجهرية بالطرق التقليدية 

 15/5/2017ية  لقسم الصناعات الغذائية والجزيئ

-12) ابو غريب (  للمدة مؤتمر جامعة االنبار الموقع البديل

تحت عنوان )) دور التقنيات الزراعية   13/4/2017

 الحديثة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة  

المشاركة بالحضور في الندوة العلمية لقسم التصحر في كلية الزرعة  

 17/5/2017بتاريخ 

المشاركة في دورة  اهمية المتاحف في الجامعات العراقية 

  جامعة بغداد –في مركز احياء التراث  5/7/2017-3للمدة 

المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث في رحاب  

الذي يقيمه  2017تشرين االول  26و25جامعة بغداد للمدة 

 االحيائية . معهد الهندسة الوراثية والتقنيات

بالحضور للندوة المنعقدة في مركز بحوث التقنيات المشاركة  

احدث  -تحث عنوان : 30/10/2017االحيائية في 

المستجدات التشخيصية والعالجية لمرض هشاشة العظام 

 وآالم المفاصل وسبل الوقاية منها .

كلية الزراعة -المشاركة ببحث في مؤتمر جامعة ذي قار 

وجب كتاب االيفاد الصادر من كلية الزراعة واالهوار بم

 11/12/2017في  7173العدد 

 

 

 

 . التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  البحوث ا: تاسع 

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

سيقان وبراعم  واوراق الكرفس المتسببة عن  مرض تشوهاول تسجيل ل 1

 Ahelenchoids  ritzemabosiاتودبالنيماتودتابالنيما  االصابة

مجلة العلوم الزراعية  -2000العراق 

 Curren Status Of Wheat Bunt Disease in Iraq Czch J. Genet.Plant Breed 2006 2 العراقية

 Rhizoctonia  solani استعمال حامض الخليك في مكافحة الفطر 3

 الباقالء  تعفن جذور وقواعد سيقان المسبب لمرض

 مجلة االنبار – 2010لعراق ا



 

4 
عدد خاص لمؤتمر  – 2010العراق  انتشار مرض التفحم المغطى على الحنطة في العراق

 االنبار جامعة - كلية الزراعة

5 
حساسية بعض أصناف القمح الناعم والقاسي لالصابة بالتفحم المغطى 

 ومكافحتة

زراعة الرافدين  مجلة -2010العراق 

 العراقية
مسببب مسببب   T. laevisو و   Tilletia triticiع الوراثي في عزالت  الطرزر ع الوراثي في عزالت  الطرزر التنو التنو  6

 مرض التفحم الشائع على القمح في العراقمرض التفحم الشائع على القمح في العراق
 مجلة وقاية النبات العربية – 2015 

7 PATHOGENIC DIVERGENCE OF Tilletia tritici AND T. 

laevis ISOLATES - THE CAUSAL AGENTS OF WHEAT 
COMMON BUNT DISEASE IN IRAQ 

 

Journal of Experimental Biology and 

Agricultural Sciences 

2015 
 Tilletia tritici تأثير بعض عوامل اتستحثاث الكيميائية واتحيائية ضد نوعي الطررتأثير بعض عوامل اتستحثاث الكيميائية واتحيائية ضد نوعي الطرر 8

(Bjerk.)   وو T.laevis ( Kühn)  التطحم الشائع في القمح.التطحم الشائع في القمح.  المسبب لمرضالمسبب لمرض         
 2016 -مجلة بغداد للعلوم  

9 Genetic Diversity Study of Fusarium culmorum: 
Causal agent of wheat crown rot in Iraq 

 Journal of Plantمرسل الى مجلة  

Diseases and Protection 

 Tilletia triticiفعالية الخردل وحامض الخليك ضد نوعي الفطر)  10
 ( المسبب لمرض التفحم الشائع في القمح T .laevisو

 

ذي قار للمشاركة في المؤتمر مرسل الى جامعة 

-13العلمي االول للبحوث الزراعية للفترة 

14/12/2017 

تأثير المخصب الزراعي  )بروتيك أم جي أس بلس ( في االصابة  11

 بمرض الصدأ االصفر على الحنطة

 تحت الكتابة

12   

13   

14   

15   

 
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

o بة المهندسين الزراعيين العراقيين ) العراق (.بة المهندسين الزراعيين العراقيين ) العراق (.نقانقا 

o .) الجمعية العربية لوقاية النبات ) لبنان (.الجمعية العربية لوقاية النبات ) لبنان 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1994 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 1

 1999 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  قديرشكر وت 2

 2006 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 3



 

 2007 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 4

 2008 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 5

 2009 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  شكر وتقدير 6

 2010 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  ديرشكر وتق 7

 2010 جامعة االنبار–عميد كلية الزراعة  شهادة تقديرية 8

 2010 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 9

 2011 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شهادة تقديرية 10

الهيئة العامة لفحص  –وزارة الزراعة  شهادة تقديرية 11

 ق البذوروتصدي

2011 

 2011 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 12

الهيئة العامة لفحص  –وزارة الزراعة  شهادة تقديرية 13

 وتصديق البذور وتصديق البذور

2012 

 2015 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 14

 2016 مساعد رئيس الجامعة شكر وتقدير 15

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير 16

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


