
  

 

 السيره الذاتيه

 

 

 

 

 عناد ظاهر عبود:   ـم ـــــــــاالســ

   1/7/1956: تاريخ الميـالد 

 متزوج : الجتماعية الحالة ا

 ثالث بنات وولد واحد  دد األوالد  :ــعـــ

 /امراض نبات وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد   ذاستا   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    عنوان العمل

      /العمل   :    هاتف

     /:    الهاتف النقال

 coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 1/8/1979 وقاية نبات الزراعة بغداد

 6/1983  امراض الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 9/2005 امراض نبات الزراعة بغداد

 

 

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

  



  

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 اآلن حدل -10/10/2005 بغداد       كلية الزراعة 1

 

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ا  : خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005  نبات عام  وقاية نبات  1

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 

 

 فسلجة نبات

 

 

2005 

 
 2006  امراض محاصيل المحاصيل الحلقية  3

2007 

 

2008 

 2007 امراض محاصيل المحاصيل حقلية 4

 2008   بساتين وخضرامراض  وقاية نبات  5

 2012-209 امراض بساتين وخضر   وقاية نبات  6

 2014 -2012 وراثة  وقاية نبات 7

 ولحد الآلن -2012  وراثة + نيماتودا وقاية نبات 8

 2013 بيئة حشرات  وقاية نبات  9

  ولحد االن -2014 نيماتودا النبات/متقدم  الدراسات العليا  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

بحوث  مجلس البحث العلمي/مركز م. زراعي 1

 الطاقة الشمسية

31/12/2003 

مجلس البحث العلمي/مركز بحوث  باحث علمي 2

 الطاقة الشمسية

1985- 1994  

 1994 -1989 وزارة الصحة باحث علمي 3

نقطعت عن الدوام واعتبرت مستقيال  ا 4

 في زمن النظام السابق

/ / 

ولحد  2005/2011 جامعة بغداد/كلية الزراعة   مساعد  ذمدرس .استا  5

 اآلن



  

 

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

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

في  Botrytis cineariaامراض وبائية وعزالت من الفطر  1

 بعض التراكيب الوراثية للطماطة غير محدودة النمو

 2014 وقاية نبات

وبائية مرض اللفحة المبكرة على الطماطة المتسبب عن الفطر  2

Alterrayia solani  على هجين الطماطةS-19  وA-10 

 في الزراعة والمستنبط محليا 

 

 

 ص

 2015 وقاية نبات

في عدد من السالالت النقية  Miالتحري عن جينات المقاومة  3

 في الطماطة غير محدودة النمو 

 2016 وقاية النبات 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

 5دد المؤتمرات  المشارك بها :ع

 31عدد الندوات المشارك بها  :

  4 عدد ورش العمل المسشارك بها :

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 

 انشطة في الوزارات االخرى

  1999 -91ايام حقل ارشادية للفالحين من  -

البحوث التي ادت الى تسجيل واعتماد هجن باذنجان في وزارة عشرات  -

 2005الزراعة /
ي ادت الى تسجيل واعتماد هجن خيار عشرات البحوث غير المنشورة الت -

 2011للزراعة المحمية والمكشوفة /

 

 2011للزراعة المحمية والمكشوفة /  -

وزارة التربية رئيس لجنة اعداد مناهج اعداديات الزراعة لعدة سنوات في  -

 /بأوامر وزارية

بدعم من وزارة الزراعة /االرشاد الزراعي في  2014 -2005ايام حقل من  -

 محافظات الوسط والجنوب لتطوير المزارعين في الزراعة المحمية 

حائز على جائزة االبداع واالختراع ليوم العلم / وزارة التعليم العالي والبحث  -

 العلمي 

 

 

 

 

 

 

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



  

 

 محل النشر والسنة أسم البحث ت

مجلة الفرات للعلوم الزراعية /جامعة  cinearia Botrytis وبائية الفطر 1

القاسم الخضراء المجلد السادس )العدد 

 2014االول( 

تددددعيم المقاومدددة الوراثيدددة للبيددداض الزغبدددي علدددى الخيدددار تددددعيم المقاومدددة الوراثيدددة للبيددداض الزغبدددي علدددى الخيدددار  2

  Pseudo peronospra Cubensisالمتسبب عن المتسبب عن 

المؤتمر العلمي االول /علوم الحياة 

 /جامعة الموصل

التحري عن جينات المقاومة الوراثية لينماتودا تعقدد الجدذور التحري عن جينات المقاومة الوراثية لينماتودا تعقدد الجدذور  3

 في عدد من السالالت النقية للطماطة غير محددة النموفي عدد من السالالت النقية للطماطة غير محددة النمو

الزراعية العراقية  مجلة العلوم

47(5:)1321- 1327/2016 

 Meloidogynaالزراعددة والعقددد المر ددي الزراعددة والعقددد المر ددي   موعدددموعددد  تددأثيرتددأثير 4

javanica  

 -2013مجلة العلوم الزراعية العراقية  

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2009 وزير الزراعة  شكر وتقدير 1

 2012  وزير التربية شكر وتقدير 2

 2014 وزير التعليم العالي  شكر وتقدير 3

 2013 رئيس جامعة الموصل شهادة تقديرية 4

 

 

 2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2016 كلية الزراعة/جامعة بغدادعميد  شكر وتقدير 6

 2014 عميد كلية الزراعة/جامعة الكوفة شكر وتقدير 7

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC


  

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2012 وقاية النبات /اعداديات الزراعة في العراق 1

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


