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 التاريخ التخصص الكليـــة الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1975 وقاية نبات الزراعة بغداد

 الزراعة بغداد اجستيرالم
وقاية نبات  علوم زراعية / 

 / امراض نبات
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 



  

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -16/12/2014 بغداد كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد 

 

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2017 - 2004 1فطريات/ وقاية نبات 1
 

 

2 

 

 

 

 

 وقاية نبات
 
 

 2فطريات/

 

 

2004 - 2017 
 

 2017 - 2004 امراض نبات وقاية نبات 3

4 
 وقاية نبات

 مبيدات
2004 - 2017 

 2016 - 2015 امراض عامة ارشاد 5

 

 سادسا : ) االطاريح ، الرسائل ،بحوث التخرج ( التي أشرف عليها: 

 السنــة القســـم سم األطروحة  أو  الرسالة او بحث التخرج ا ت

1    

2    

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : سابعا 

   -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
   -عدد الندوات المشارك بها  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 17/9/2014 -13/7/1977 جامعة بغداد –كلية الزراعة  فني 1

 مدرس مساعد 2
 جامعة بغداد –كلية الزراعة 

 لغاية االن – 16/12/2014



  

 

  -عدد ورش العمل المسشارك بها :
 
 
 
 

 . االخرى : األنشطة العلمية ثامنا 

 خارج الكلية ل الكليةداخ

 المشاركة في ندوة مستقبل التقنيات الكهروضوئية الندوة العلمية الثالثة لمكافحة التصحر

 (197دورة التأهيل التربوي) الندوة العلمية الثالثة البحاث النخيل والتمور 

 (171بية )دورة اللغة العر الندوة العلمية الخامسة لكنوز الثروة النباتية الطبية في العراق

ندوة ) االدارة المتكاملة الفات استراتيجية هامة لحماية المحاصيل 
 الزراعية وسالمة البيئة(

في كلية  وضبط القران الكريم دورة الصالحية اللغوية
 االداب

ورشة عمل لقسم وقاية النبات)سبل النهوض بتطوير وتربية النحل في 
 العراق(

 

  قسم وقاية النباتاالشراف على مختبر الفطريات في 

  عضو لجنة المبيعات في قسم وقاية النبات

  عضو لجنة التثمين في قسم وقاية النبات

 

 

 . التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  البحوث : تاسعا 

 محل النشر والسنة أسم البحث ت

1 
ومعاملة التربة  PEGبين معاملة بذور الزينيا بمحلول  التكامل

بمستخلص الشنبالن والبايواميون في السيطرة على الفطر 
Fusarium culmorum المنقول بالبذور 

 2015 –ة مجلة العلوم الزراعية العراقي

المرافقة لبذور الزينيا وتقييم  Fusariumعن انواع الجنس  التحري 2
 تاثيرها في انبات البذور ونمو النباتات

  2015 –ة العلوم الزراعية العراقية مجل

3 
فعالية البولي اثيلين كاليكول وبعض المستخلصات النباتية  تقييم

المرافقة  Fusariumوية ضد انواع الجنس والمستحضرات الحي
 لبذور الزينيا

  2015 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

4 
اكنة المرافقة لبذور الزينيا وتاثيرها في عن الفطريات الد التحري

 المجموع الخضري للنبات
  2016 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

  

 

 ال يوجد : عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .عاشرا 
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة جهة المانحةال الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 2014 التعليم العالي والبحث العلمي وزير شكر وتقدير 1

الحراز المرتبة االولى في دورة  شكر وتقدير 2
 اللغة العربية

 2015 رئيس جامعة بغداد

الحراز المرتبة االولى في دورة  شكر وتقدير 3
 صالحية اللغة وضبط القران الكريم

 2015 دجامعة بغدا / كلية االدابعميد 

شكر وتقدير الحراز المرتبة االولى في دورة  4
 اللغة العربية و دورة صالحية اللغة

 جامعة بغداد / عميد كلية الزراعة
2015 

 

 5 

 

 2016 وزراءالرئيس  شكر وتقدير

  

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 انجليزي -ات  / عربي ــعشر :اللغ لثثا 

  


