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 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 والى االن  – 1/4/2008 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

2    

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2009-2008 البيئة والتلوث وقاية النبات 1

 2009-2008 تصنيف الحشرات وقاية النبات 2

 2009 الحشرات الطبية والبيطرية نباتوقاية ال 3

  2010-2009 أمراض البساتين والخضر وقاية النبات 4

 2010 الحشرات األقتصادية وقاية النبات 5

 2011 – 2010 التقنيات األحيائية وقاية النبات 6

 2011 الحشرات األقتصادية وقاية النبات 7

 الى االن – 2012 دالنيماتو وقاية النبات 8

 2015 مباديء وقاية النبات / أمراض النبات االقتصاد الزراعي 10

 الى االن – 2015 فسلجة النبات وقاية النبات 11

 2016 امراض المحاصيل الحقلية المحاصيل الحقلية  12

 

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

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  4/12/2014 – 1/4/2008 كلية الزراعة / جامعة بغداد/قسم وقاية النبات   معيد  1

 والى االن – 4/12/2014 كلية الزراعة / جامعة بغداد/قسم وقاية النبات  تدريسي  



  

 

 السنــة مـــالقس رج او بحث التخ ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

التحري عن اجناس الديدان المتطفلة على النبات حول وداخل المساحات  1

 الجادرية -الخضراء في مجمع جامعة بغداد 
 2015-2016 وقاية النبات 

على بايولوجية االصابة لديدان ثأليل الحنطة وثأليل الشعير  2

  الحنطة والشعير
 2014-2013 وقاية النبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : ا  سابع 

   -عدد المؤتمرات  المشارك بها :

   -عدد الندوات المشارك بها  :

  -عدد ورش العمل المسشارك بها :
 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

الندوة العلمية األولى ألبحاث النخيل  1

 والتمور

 اللجنة التحضيرية كلية الزراعة / جامعة بغداد 24/11/2009

النددددددددددددددوة العلميدددددددددددددة األولدددددددددددددى النددددددددددددددوة العلميدددددددددددددة األولدددددددددددددى  2

 للحمضيات  في العراقللحمضيات  في العراق

 لجنة إعداد الندوة كلية الزراعة / جامعة بغداد 21/4/2010

مهرجان السيادة العلمي الرابع  3

 لالبداعات العلمية الشبابية

 بمشروع علمي مشارك جامعة بغداد 28-30/5/2010

المركز القومي للشباب  7/11/2010 معرض االبداعات العلمية العراقية 4

 مصر - العربي

بابحاث  مشارك

 وابتكارات علمية

مؤتمر الملتقى الوطني لشباب  5

 العراق

 مشارك محافظة البصرة 24-26/3/2011

الندوة القطرية األولى للسموم  6

 الفطرية ومخاطرها البيئية

 اللجنة التحضيرية عة / جامعة بغدادكلية الزرا 10-11/4/2011

مهرجان السيادة العلمي الخامس  7

 لألبداعات العلمية الشبابية 

 

 

 

 لألب

 باختراع علمي مشارك جامعة بغداد 12-15/5/2011

 

 

 

 

 Tedxمشارك في نقل حدث  8

change   برلين في بغداد على

 الهواء مباشرة 

 

 

 

 

 

 التحضيرية اللجنة الجامعة المستنصرية 8/4/2012

 

 

 

 

مشاريع بحثية ضمن مشارك في  9

 المعرض العلمي الزراعي 

 مشارك بتقنيات جديدة كلية الزراعة / جامعة بغداد 18-19/4/2012

المشاركة بورقة بحث علمي في   10

ندوة تدوير النفايات واثرها في 

حماية المستهلك بعنوان ) ادارة 

مخلفات النخيل وفق الطرق الحديثة( 

 –التطوير والتعليم المستمر  مركز

 جامعة بغداد

مركز التطوير والتعليم  28/10/2015

 جامعة بغداد –المستمر 

مشارك بورقة بحث 

 علمي



  

 

ورشة عمل ) سبل النهوض بتربية  11

 النحل في العراق ( 

كلية  –قسم وقاية النبات  24/2/2016

 جامعة بغداد –الزراعة 

 اللجنة التحضيرية

رة المتكاملة لالفات ندوة )االدا 12

ستراتيجية هامة لحماية المحاصيل 

 الزراعية ولسالمة البيئة العراقية ( 

كلية  –قسم وقاية النبات  19/4/2016

 جامعة بغداد –الزراعة 

 اللجنة التحضيرية

 

 
 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 داخل الكلية

 2012-2009بغداد في كلية الزراعة/جامعة  MITعضو وحدة االنترنت و

 2012-2011ألثاث المعدني والخشبي في الكلية لمشتريات اعضو اللجنة المركزية 

 2012 - 2008 وتحديث المختبرات العلمية في قسم وقاية النبات تأهيلعضو لجنة 

جامعة  –عة الصادرة من وحدة ابحاث النخيل والتمور كلية الزرا رئيس االعداد والتصميم في مجلة النخلة المباركة

 2012-2009بغداد 

جامعة  –كلية الزراعة عضو لجنة االعداد للندوة العلمية عن واقع زراعة الحمضيات وافاق تطورها  التي عقدت في 

 .21/4/2010 بغداد 

 –كلية الزراعة عضو اللجنة اللتحضيرية للندوة القطرية األولى للسموم الفطرية ومخاطرها البيئية التي عقدت في 

 11/4/2011-10معة بغداد جا

      عضو اللجنة المشاركة والممثلة عن كلية الزراعة في مهرجان السيادة العلمي الرابع لالبداعات العلمية الشبابية  

 . 2010- ) مكتب رئيس الوزراء العراقي و وزارة الشباب والرياضة (

في مهرجان السيادة العلمي الخامس لالبداعات  عضو اللجنة المشاركة والممثلة عن كلية الزراعة ورئيس التنسيق

 .2011 -وزارة الشباب والرياضة (  ) مكتب رئيس الوزراء العراقي والعلمية الشبابية 

 2011في الكلية  MITالمشاركة في الدورة المتطورة الدارة وحدات االنترنت والمكتبة االفتراضية 

  . 2016و  2015 –وقاية النبات عضو لجنة التدقيق / اللجنة االمتحانية / قسم 

 .2015 –مساعد رئيس الدراسات العليا في قسم وقاية النبات 

 . 2016-عضو اللجنة التحضيرية في ندوة االدارة المتكاملة لالفات المنعقدة في الكلية 

 . 2016رئيس لجنة المواد الكيميائية والزجاجيات المختبرية في المخزن المركزي للكلية 

  .2016-2015جنة التدريب الصيفي في قسم الوقاية لعام عضو ل

 .  2016 –عضو اللجنة التحضيرية لورشة عمل ) سبل النهوض بتربية النحل في العراق ( المنعقدة في الكلية 

  .2016 –عضو لجنة االشراف على المختبرات العلمية في القسم 

  . 2016 - عضو لجنة مشتريات صندوق التعليم العالي في الكلية

اليصال في الكلية   Extension centreمعلومات الخاص بالبحوث والدراسات واالستشارات العضو لجنة مركز 

 . 2016  -وتبادل المعلومات والنتائج مع المختصين والباحثين والمستفيدين في الواقع الزراعي 

 . 2016 –ا في الكلية عضو لجنة المراقبة على االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العلي

 خارج الكلية
 . 2010 مصر -المشارك في فعاليات مؤتمر االخاء العربي للشباب عضو اللجنة العلمية في الوفد العراقي 

 . 2012-2010 مسؤول التنسيق العلمي بين وزارة الشباب والرياضة وكلية الزراعة / جامعة بغداد



  

 

ل مكونات االدارة المتكاملة ألفات النخيل في منطقة الشرق األوسط وأساليب المشاركة في دورة التعلم عن بعد في مجا

 . 14/11/2010 – 13/9ايطاليا من  -التطبيق التي نظمها المعهد الزراعي المتوسطي باري

 . 2015 –عضو ارتباط في جمعية وقاية النبات العربية  )فرع العراق(  

جامعة  –مركز التطوير والتعليم المستمر  –( 180ودورة اللغة العربية )( 206المشاركة في دورة التأهيل التربوي )

 . 2015 -بغداد 

 . 2015 –جامعة بغداد  –كلية االداب  –وحدة التعليم المستمر  –المشاركة في دورة الصالحية اللغوية 

 –مركز التطوير والتعليم المستمر  –ندوة تدوير النفايات واثرها في حماية المستهلك المشاركة بورقة بحث علمي في 

 . 2015-جامعة بغداد 

 

 

 

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

 السنة محل النشر أسم البحث ت

تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في الحلم ذي  1

 Tetranychus urticaeالبقعتين 

العراقية مجلة العلوم الزراعية 

24(1:)111-117 

2011 

التقويم الحيوي لبعض المبيدات الطبيعية على مجتمعات  2

 الحلم على نبات الرقي

 قيد النشر       مشروع بحثي 

استحثاث المقاومة الجهازية في الطماطة لديدان تعقد  3

 . أحيائية الجذور بأستخدام مستحثات كيميائية و

 رسالة ماجستير 

جامعة بغداد قسم  –كلية الزراعة 

 وقاية النبات

2014 

تأثير العمر الفسلجي للنبات في استحثاث المقاومة الجهازية  4

في الطماطة ضد ديدان تعقد الجذور باستخدام مستحثات 

 . كيميائية

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

46(2:)236-245 

2015 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

   .نقابة المهندسين الزراعيين العراقية   عضو 

 عضو جمعية وقاية النبات العربية .    

 . Tedx Baghdad 2011-2014عضو فريق  

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

المبذولة في كتاب شكر وتقدير وتثمين للجهود  1

لجنة االعداد للندوة العلمية األولى للحمضيات 

 . في العراق

 16/5/2010 السيد عميد كلية الزراعة/ جامعة بغداد 

كتاب شكر وتقدير عن المشاركة الفاعلدة فدي كتاب شكر وتقدير عن المشاركة الفاعلدة فدي  2

معدددرض السددديادة العلمدددي الرابدددع وحصدددول معدددرض السددديادة العلمدددي الرابدددع وحصدددول 

 الكلية على الجائزة االولى .الكلية على الجائزة االولى .

 6/6/2010 السيد عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد



  

 

حاصل على الجائزة االولى على العراق في  3

مهرجان السيادة العلمي الرابع لالبداع العلمي 

العراقي للشباب في محور العلوم الزراعية ) 

 جائزة دولة رئيس الوزراء(

دائرة الرعاية العلمية / وزارة الشباب 

 والرياضة العراقية

30/5/2010 

د بدرع تكريم من السيد محافظ بور سعي 4

 المحافظة .

 6/11/2010 مصر –محافظ بور سعيد 

تكريم بوسام المجلس القومي للشباب العربي  5

في المعرض العلمي في اسبوع  لمشاركةل

 االخاء العربي .

المجلس القومي للشباب العربي القاهرة 

 مصر -

12/11/2010 

الفوز بجائزة وشهادة تقديرية الجتياز دورة  6

لمتكاملة الفات النخيل في مكونات االدارة ا

منطقة الشرق االوسط واساليب التطبيق 

 .وبمرتبة الشرف 

 المعهد الزراعي المتوسطي 

 ايطاليا  -باري 

14/11 /2010 

كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في متابعة  7

وانجاز قضايا قسم وقاية النبات في 

 كليةالزراعة / جامعة بغداد

 22/11/2010 / جامعة بغداد السيد عميد كلية الزراعة

شهادة تقديرية للجهود المتميزة المبذولة  8

والمشاركة الفعالة بأعمال الملتقى الوطني 

 لشباب العراق .

 -السيد رئيس مجلس محافظة البصرة 

 العراق

26/3/2011 

كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية المبذولة  9

قطرية للقيام بالتهيئة واالعداد آلقامة الندوة ال

 االولى للسموم الفطرية ومخاطرها البيئية.

 20/4/2011 السيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد

شهادة تقديرية للمشاركة في فعاليات الندوة  10

القطرية األولى للسموم الفطرية ومخاطرها 

 البيئية .

السيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد 

 ورئيس اللجنة التحضيرية للندوة

11/4/2011 

تكريم بدرع الندوة القطرية االولى للسموم  11

 الفطرية ومخاطرها البيئية .

السيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد 

 ورئيس اللجنة التحضيرية للندوة

11/4/2011 

بمهرجان السيادة  كةمشارلشهادة تقديرية ل 12

 العلمي الخامس لالبداع العلمي للشباب

عاية العلمية / وزارة مدير عام دائرة الر

 الرياضة والشباب العراقية 

15/5/2011 

على الجائزة االولى على العراق في  حاصل 13

مهرجان السيادة العلمي الخامس لالبداع 

العلمي العراقي للشباب في محور العلوم 

 الزراعية ) جائزة دولة رئيس الوزراء( عن 

تحوير عدسة كاميرا المشروع المبتكر ) 

ة للمجهر الضوئي المركب لبرنامج اعتيادي

الفوتوشوب لتكبير مسببات االمراض النباتية 

 .( مرة  700فوق تكبير المجهر ب

دائرة الرعاية العلمية / وزارة الشباب 

 والرياضة العراقية

15/5/2011 

كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية المتميزة  14

للمساهمة الفاعلة في مهرجان السيادة العلمي 

 امس لالبداعات العلمية العراقية للشباب .الخ

 24/5/2011 السيد عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد

للفوز بالجائزة األولى  .. كتاب شكر وتقدير  15

في مهرجان السيادة العلمي .. على العراق 

 الخامس لالبداع العلمي العراقي للشباب .

 5/6/2011 السيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد



  

 

كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية القيمة  16

المشاركة في اصدار الكتاب االول لبحوث 

تخرج طلبة المرحلة الرابعة في قسم وقاية 

 النبات /كلية الزراعة / جامعة بغداد 

 29/6/2011 السيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد

كتاب شكر وتقدير للجهود القيمة والمتمثلة  17

ة والفوز بالجوائز االولى على بالمشارك

العراق في مهرجان السيادة العلمي الرابع 

 والخامس على التوالي .

 14/9/2011 السيد رئيس جامعة بغداد

كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة لتولي  18

رئاسة وعضوية لجنة مشتريات االثاث 

على  الحصولالمعدني والخشبي في الكلية و

 اعلى نسبة انجاز .

 19/12/2011 سيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغدادال

كتاب شكر وتقدير للجهود العلمية المبذولة  19

نجاز ودعم ومراجعة الكتاب السنوي الثاني ال

لبحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في قسم 

 وقاية النبات 

 16/4/2012 السيد عميد كلية الزراعة / جامعة بغداد

ن السيادة السادس مهرجاشهادة مشاركة ب 20

 لالبداع العلمي للشباب 

 12/5/2012 وزارة الشباب والرياضة العراقية 

كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم  21

 العالي والبحث العلمي

 16/2/2014 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

النائب حنان الفتالوي ) البرلمان  كتاب شكر وتقدير  22

 العراقي ( 

17/1/2015 

 1/3/2015 جامعة بغداد –السيد عميد كلية الزراعة  كتاب شكر وتقدير  23

( للتأهيل 206شهادة مشاركة واجتياز دورة ) 24

مركز التطوير والتعليم  –التربوي للتدريسيين 

 جامعة بغداد  –المستمر 

 22/10/2015 السيد رئيس جامعة بغداد

لغة ( ل180شهادة مشاركة واجتياز دورة ) 25

مركز التطوير والتعليم  –العربية للتدريسيين 

 جامعة بغداد –المستمر 

 22/10/2015 السيد رئيس جامعة بغداد

شهادة مشاركة وشكر وتقدير .. مشاركة في  26

ورقة بحث علمي .. ندوة تدوير النفايات 

 واثرها في حماية المستهلك 

السيد المساعد العلمي لرئيس جامعة 

 بغداد

28/10/2015 

كتاب شكر وتقدير .. عضو اللجنة التحضيرية  27

لورشة عمل ) سبل النهوض بتربية النحل في 

كلية الزراعة  –قسم وقاية النبات  –العراق ( 

 جامعة بغداد –

 15/3/2016 جامعة بغداد –السيد عميد كلية الزراعة 

كتاب شكر وتقدير .. عضو اللجنة التحضيرية  28

لة لالفات ستراتيجية لندوة )االدارة المتكام

هامة لحماية المحاصيل الزراعية ولسالمة 

كلية  –قسم وقاية النبات  –البيئة العراقية ( 

 جامعة بغداد  –الزراعة 

 29/5/2016 جامعة بغداد –السيد عميد كلية الزراعة 

 18/8/2016 السيد رئيس الوزراء العراقي  كتاب شكر وتقدير من رئاسة الوزراء  29



  

 

ب شكر وتقدير .. النجاز اعمال لجنة كتا 30

مشتريات صندوق التعليم العالي في كلية 

 جامعة بغداد . –الزراعة 

 18/9/2016 جامعة بغداد  –السيد عميد كلية الزراعة 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2009-2008 .لقسم وقاية النبات  الدوريةإعداد و تصميم النشرة االخبارية العلمية  1

اعداد وتصميم وتنفيذ مجلة النخلة المباركة العلمية التي تصدرها وحدة ابحاث النخيل  2

 والتمور في كلية الزراعة / جامعة بغداد .

2010 – 2013 

 الندوة القطرية األولى للسموم الفطرية ومخاطرها البيئية ، مع اخرون . كتاب ابحاث  3

 2012لسنة  619 –بغداد –ع في دار الكتب والوثائق رقم االيدا

2011 

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 

 العربية  

  االنكليزية 


