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 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 ه الدكتورا
 

/المملكة كرينتش
 المتحدة
 

معهد الموارد 
 الطبيعية

 9/10/2013 فايروسات جزيئي

وقاية نبات/امراض  الزراعة بغداد الماجستير
  فايروسية

15/1/1999 

 بكالوريوس
 

علوم زراعية/وقاية  الزراعة دبغدا
 نبات 

30/9/1994 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

 

 

 

 

 

 

 

 الى –ة من مدال الجهة الوظيفة

الهيأة العامة لفحص وتصديق  مهندس زراعي  .1

 وزارة الزراعة-البذور

1999-2000 

  2006 -2000 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد  .2

 2008 -2007 الكوفةجامعة –كلية الزراعة  مدرس مساعد  .3

 2013 -2008 بغدادجامعة –كلية الزراعة  مدرس مساعد  .4

 الوقت الحالي/2013 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس  .5

 



 

  

 

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

 2007 -2000 بغداد       كلية الزراعة 1

 2008-2007 الكوفة كلية الزراعة 2

 لغاية االن -2013 بغداد كلية الزراعة 3

      2006-2004مقرر قسم وقاية النبات رابعا : المناصب التي شغلها :  

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016-2015 راهجزيئي/دكتوفايروسات  وقاية نبات    .1

فايروسات النبات  وقاية نبات    .2

 المتقدم/ماجستير

2014-2015،2015-2016 

فايروسات النبات/المرحلة   وقاية نبات   .3

 الرابعة

2000-2008،2013-2016 

 

 

 

 

 وقاية نبات   .4

 

 

  نبات عام/المرحلة االولى

 

 

2001-2006 

البستنة، التربة،   .5
المحاصيل، االرشاد، 

  االقتصاد

 2002-2001 ت عام/المرحلة االولىنبا

 

 2015-2014 /المرحلة االولىاسس وقاية  قتصادقسم اال  .6

 

 

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

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ك الفاصوليا العادي موزائي استعمال زيت اللوز المر في مقاومة فايروس 1

 على نبات الفاصوليا
 2014 وقاية نبات

أختبار المستخلص الكحولي الوراق الزيتون مقاومه فايروس الموزائيك  2

 االصفر على قرع الكوسا على نبات الكوسا
 2015 وقاية نبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

  4  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
   1-عدد الندوات المشارك بها  :

 4 -عدد ورش العمل المشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 



 

  

 

 خارج الكلية داخل الكلية

ي المملكة ف دورة طرائق التدريس لجنة ترميز الدروس

 المتحدة

   

 

 ة بغداددورة طرائق التدريس في جامع المرحلة الرابعة-توصيف منهج فايروسات النبات

 

 

امراض -ماجستير-وضع مفردات منهج فايروسات النبات المتقدم/الدراسات العليا

 النبات

 دورة اللغة العربية في جامعة بغداد

 
امراض -دكتوراه-/الدراسات العلياالجزيئيفايروسات الوضع مفردات منهج 

 النبات

في  دورة البايوتكنولوجي والنانوتكنولوجي
 جامعة بغداد

 دورة في مهارات االتصال والقاء سبل النهوض بتطوير تربية النحل في العراقعمل في ورشة  المشاركة
المحاضرات والحلقات الدراسية في المملكة 

 المتحدة

االدارة المتكاملة لالفات استراتيجية هامة لحماية المحاصيل  المشاركة في ندوة
 الزراعية وسالمة البيئة العراقية

في المملكة  ث العلميدورة في مهارات البح
 المتحدة

واحكام طلبة الدراسات  تدورة في مسؤوليا 
 العليا في المملكة المتحدة

دورة تأهيل طلبة الدراسات العليا الستخدام  
 الحاسوب

 

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

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

1 Molecular characterization of potyviruses infecting 

potato and vegetables in Iraq 

Journal of Plant Pathology, 98(3): 

603-606. 2016 

2 Antiviral activity of clove and bitter almond oils against Bean 

yellow mosaic virus (BYMV) infecting faba bean in Iraq 
World Journal of Pharmaceutical 

Research, 5(6):2109-2114.. 2016 

3 The first report of Grapevine Algerian latent virus (GALV) 

infecting tomato and eggplant in Iraq 
Iraqi Journal of Biotechnology, 14 

(2):1-11.. 2016 

4 Molecular Investigation of Phytoplasma (Candidatus 

Phytoplasma) Infecting Arabic Jasmine (Jasminum 

sambac) in Iraq 

Iraqi Journal of Sciences, 56 (4A)    

28722872-28782878::  . 2015 

5 Molecular characterization of Tomato yellow leaf curl 

virus serotype on tomato in Iraq 

Egyptian Journal of Applied 

Sciences, 30(11): 330-337. 2015 

6 Molecular characterization of viruses infecting potato 

and vegetables in Iraq 

PhD thesis, NRI, University of 

Greenwich, UK. 2013 

7 Molecular characterisation and first complete genome 

sequence of Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) 

infecting tomato in Iraq. 

New Disease Reports, 27: 17. 

[http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-

0588.2013.027.017]. 2013 

8 Identification of Eggplant Blister Mottle Virus (EBMV) 

in Iraq 

The First conference of plant 

protection, College of agriculture, 

University of Baghdad. 2002 

9 Identification of two strains of PVA in Iraq and study 

their biological characteristics 

IPA Journal of Agriculture Research, 

10(1): 110-123. 2000 

10 Adaptation of a simple method for purification of 

Potato virus A (PVA) and study its serology 

IPA Journal of Agriculture Research, 

9(2): 321-328. 1999 



 

  

 

11 A diagnostic study of potato virus A in Iraq.  MSc thesis, College of Agriculture, 

University of Baghdad. 1999 

12   

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

  ِAAB society/UK 2010-2013 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : حدى عشرا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 1

 بغداد

2006 

الملحقية /المستشار الثقافي  شكر وتقدير 2
المملكة -الثقافية العراقية
 المتحدة

2013 

دائرة البحوث /ير العامالمد شكر وتقدير 3

 الزراعية

2014 

 2014 وزير شكر وتقدير 4

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 5

 بغداد

2015 

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير 6

7    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 

 اللغة االنكليزية 


