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 . التدرج الوظيفيثالثاً :  

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد أالن– 2002 بغداد كلية الزراعة 1

2    

 

 التى قمت بتدريسها.االولية رابعاً : المقررات الدراسية  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2002-2002 /عملي عناية وخزن الفاكهة البستنة 1

 2002 -2002 بستنه أساسيات الوقاية ,الثروة الحيوانية 2

 2002-2002 والخضر عناية وخزن الفاكهة الصناعات الغذائية 3

 2010-2002 الخضر أنتاج, و الخضر عناية وخزن الفاكهة الزراعي اإلرشاد 4

 2011 -2010 /نظري عناية وخزن الفاكهة والخضر البستنة 5

 2012-2011 عناية وخزن الفاكهة والخضر , أنتاج الخضر البستنة 2

 2013-2012 / نظري عناية وخزن الفاكهة والخضر اإلرشاد الزراعي 2

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002-2002 جامعة بغداد / كلية الزراعة مدرس مساعد 1

 2011– 2002 جامعة بغداد / كلية الزراعة مدرس 2

 2010-10-15 جامعة بغداد / كلية الزراعة أستاذ مساعد 3

 2020 -2 – 20 جامعة بغداد / كلية الزراعة استاذ 4

 2011-2002 جامعة بغداد / كلية الزراعة بستنةمقرر قسم ال 5

 2015-2-2011/15-2-12 جامعة بغداد / كلية الزراعة معاون العميد للشؤون اإلدارية 2
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 2014-2013 , أنتاج الخضرو الخضر عناية وخزن الفاكهة البستنة / االقتصاد الزراعي 2

 2015-2014 عناية وخزن فاكهة وخضر علوم االغذية / البستنة 9

 2012-2015 انتاج خضر / عناية وخزن البستنة 10

 2012-2012 عناية وخزن الفاكهة والخضر علوم االغذية / البستنة 11

 2012-2012 عناية وخزن الفاكهة والخضر غذية / البستنةعلوم اال 12

 2012-2012 عناية وخزن الفاكهة والخضر علوم االغذية / البستنة 13
 

 خامساً : المقررات الدراسية العليا التي قمت بتدريسها :

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2015 تقانات خزن بذور متقدم البستنة 1

 2012-2012 جة ثمار بعد الحصاد متقدمفسل البستنة 2

3 
 البستنة

 خزن ثمار استراتيجية , خزن بذور متقدم 

 تقانات حفظ ثمار متقدم
2012-2012 

4 
 البستنة 

 تقانات حفظ ثمار متقدم 

 فسلجة ثمار بعد الحصاد متقدم
2012-2012 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): سادساً  

 السنــة مـــالقس ةرسالال أو األطروحة   اسم ت

تأثير الماء المعالج مغناطيسيا والكالسيوم  1

 في نمو محصول الطماطة نوالبورو
 رسالة ماجستير

 قسم البستنة 
2012 

تاااااثير بعااااا المخصاااابات االحيائيااااة وحاااااما  2

الساسااليف فااي نمااو وانتاجيااة محصااول الفا ااوليا 

 المروية بالمياه المالحه

 اطروحة دكتوراه 

 م البستنةقس
2015 

تاااثير البنااول ادنااين وحاااما السالساايف فااي النمااو  3

 وانتاج القلويدات الكلية لنبات سم الفراخ 
 اطروحة دكتوراه

 قسم البستنة
2012 

نباااات الجربيااارا للاااار   نماااو وتز ياااراساااتجابة  4

بالكالسيوم وحاما الهيوميف وتأثير ا فاي درجاة 

حااارارة الخاااازن والمحلااااول الحاااافظ فااااي العماااار 

 لز ري لالز ار ا

 رسالة ماجستير

 قسم البستنة
2012 
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تأثير ر  بعا المغذيات العضوية والمعدنية في  5

نماااو وحا اااا الطماطاااة تحااات ظااارو  البياااوت 

 البالستيكية غير المدناة 

 رسالة ماجستير 

 قسم البستنة
2012 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : سابعاً  

نوع  هامكان أنعقاد  ةــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 حضور جامعة بغداد / كلية الزراعة 2002 زراعة النخيا تطويرندوة  1

 حضور جامعة بغداد / كلية الزراعة 2010 ندوة واقع الحمضيات في العراق 2

 حضور جامعة بغداد 2010 ارةزللو للتعليم العالي  مؤتمر العلميال 3

 حضور االنبارجامعة  2010 نبار/ اال الثالث لزراعة ر العلميمؤتمال 4

 مشاركة ديالى جامعة  2002 األول للبحوث الزراعية مؤتمر العلميال 5

 مشاركة اربياوزارة الزراعة /  2010 اإلرشاد الزراعي ندوة تطور 2

 مشاركة وزارة الزراعة 2012 المؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعية 2

2 
 ورة سالمة اللغة العربيةد

2012 
جامعة بغداد / التعليم 

 المستمر
 

2 
الندوة العلمية حول غش االغذية 

 المستوردة وحماية المستهلف
 حضور قسم علوم االغذية  2012

10 
 دورة تقنيات خزن الحا الت البستنية 

 مشاركة قسم البستنة 2012

11 
 ندوة ) البطاطا المشاكا والحلول ( 

 مشاركة البستنة  قسم 2012

 

  ً  :االخرى: األنشطة العلمية  ثامنا

 : )داخل الكلية( 

 السنــة مـــالقس  ت

 عضو اللجنة العلمية لقسم البستنة 1
 2015-2012 

عضو اللجنة العلمية لوحدة بحوث النباتات الطبية  2

  والعطرية 
2012-2012-

2012 

   رئيس لجنة تدقيق الموا فات الفنية لالجهزة 3

 عضو المكتب االستشاري للكلية 4
 2012-2015 
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عضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير زينة محمد  5

 عبدالقادر 
  قسم البستنة

 عضو لجة مناقشة طالب الماجستير حسين عنيد 2
  قسم البستنة

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير  ادق  2

 محمد  ادق
  قسم البستنة

 كتوراه فالح سعيدعضو لجنة مناقشة طالب الد 2
 2015 قسم البستنة

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير مروان  2

 موسى مضر 
 2012 قسم التربة

عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير بارق سلمان  10

 عواد
 2012 قسم المكننة

رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير حنين  الح  11

 مهدي
 2012 قسم البستنة

طالب الماجستير خالد كعيد  رئيس لجنة مناقشة 12

  عيصع
 2012 قسم البستنة

عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه منعم فاضا  13

 مصلح 
 2012 قسم البستنة

 

 )خارج الكلية( :

   ت

في  5/3425عضو اللجنة الوزارية / دائرة البحوث والتطوير بات  1

22/4/2015  

 22/4/2015في  1514

كلية الزراعة / جامعة 

 ديالى

 عضو الفريق البحثي لوزارة الزراعة  2

 اللجنة الوطنية لتسجيا واعتماد اال نا  الزراعية 

 12/2/2012في  23

 

 عضو الفريق البحثي لوزارة الزراعة  3

 اللجنة الوطنية لتسجيا واعتماد اال نا  الزراعية 

 21/11/2012في  122
 

 ضيف علمي لمناقشة طالب الماجستير احمد عامر مراد  4

 2/2/2012في  2122جهاز االشرا  والتقويم العلمي 
كلية الزراعة / جامعة 

 ديالى
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 مقوم علمي لرسالة الماجستير  5

  5/4/2012في  224جهاز االشرا  والتقويم العلمي 

 مقوم علمي لرسالة طالبة الماجستير زينة سامي راشد  2

   20/5/2013في  24كلية الزراعة / جامعة ديالى 

 علمي لرسالة الماجستير مقوم  2

  20/12/2012في  141جامعة ديالى / كلية الزراعة 

 مقوم علمي لرسالة الماجستير 2

  3/2/2012في  42جامعة ديالى / كلية الزراعة 

 عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير وضاح عبدالجبار محمد  2

  2/12/2015في  1222جامعة ديالى / كلية الزراعة 

 عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير نا ر حبيب محيبس  10

  24/2/2012 2423جامعة المثنى / كلية الزراعة 

 عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير امجد عبدالرزاق حنون  11

  31/1/2012في  3221جامعة البصرة / كلية الزراعة 

 عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير لؤي محمد كريم مر ج 12

  30/10/2012 255يالى / كلية الزراعة جامعة د

 رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير مرتضى سرحان مهلها  13

  11/12/2012في  1332جامعة البصرة / كلية الزراعة 

 

 

أو تطوير : المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع تاسعا ً 

 . التعليم

دد الع السنة محل النشر أسم البحث ت

وووالمجله 

 والمجله 
9 

تأثير بعا المستخلصات النباتية في تزريع 

وزن درنات البطاطا المخزنة  وفقدان 

  نف ديزري 

مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

 الجامعة االنبار
2002 

 2العدد 

 2مجلة 

 مشترك

0 
استجابة  نفين من نبات البطيخ للر  

-Vitبتراكيز مختلفة من السماد العضوي 

org  

مجلة ديالى للبحوث العلمية  

 جامعة ديالى
2002 

 32لعدد ا

 مشترك



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 
استجابة ثالثة أ نا  من نبات القرع 

 Vit-orgللر  بالسماد العضوي  

مجلة الجامعة تكريت للعلوم 

 الزراعية
2002 

  2لعدد ا

 2مجلة

 مشترك

4 

تأثير ر  الشر  والعنا ر الغذائية في 

 Lycopersiconنمو حا ا الطماطة 

esclentnm mil  نف )نورا( المزرعة في 

 البيوت البالستكية 

مجلة ديالى للبحوث العملية 

 والتربوية 
2002 

 32لعدد ا

 مشترك

9 
   Vit-org  تأثير الر  بالمغذي العضوي 

 ومكونات حا ا البطاطا نموفي 

مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 جامعة بغداد 
2010 

 4العدد 

 41مجلة 

 مفرد

3 

تجابة نباتات الطماطة المزرعة في اس

ظرو  البيوت البالستيكية للر  بالمغذي 

 العضوي ومستخلص السماد العضوي 

مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

 الجامعة بابا
2010 

 3العدد 

 2مجلة 

 مفرد

تأثير االيثرل في النضج والقابلية الخزينة  2

 لثمار الطماطة
 2011 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 3لعدد ا

 1مجلة

 مشترك

تأثير الماء المعالج مغناطيسيا والكالسيوم  9

 في نمو محصول الطماطة نوالبور و
 2013 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

 4لعدد ا

 5مجلة 

 مشترك

1 
وأوساط التحميا  ةتأثير األوساط الزراعي

الحبية على القابلية اإلنتاجية والخزنية 
 لفطر قش الرز )عش الغراب(

ة المصرية للعلوم مجل

 التكنولوجيا 
2015 

 2لعدد ا

 30مجلة

 مفرد

92 
تاثير بعا المخصبات االحيائية 

وحاما الساسليف في نمو انتاجية 
  المروية بمياه مالحةمحصول الفا وليا 

 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 

2012 

مجلة العلوم 

الزراعية 

 العراقية

 مشترك

 1المجلد

 42العدد 

99 

نزل ادنين وحاما السالسليف تاثير الب

في النمو وانتاج القلويدات الكلية لنبات 

 الوذانية

with ania somnifera) خارج )
 الجسم الحي

 

 2012 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 3لعدد ا

 42دمجل

 شتركم

90 
تاثير البنزل ادنين وحاما السالسليف 

في النمو والمحتوى الكمي من القلويدات 

 ت الوذانيةالكلية لنبا

with ania somnifera) ) 

 2012 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 3لعدد ا

 42دمجل

 شتركم

96 
استجابة النمو الخضري للمعاملة 

بالمغذي العضوي وكلوريد الكالسيوم 

 Gerberaلنبات الجربيرا )

jamesonii) 

 2012 مجلة العلوم الزراعية العراقية

 3لعدد ا

 42دمجل

 شتركم
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في نمو وحا ا ر بعا المغذيات ثاثي 94

 الطماطة المزروعة في البيوت المحمية
مجلة الزراعة العراقية البحثية 

 وزارة الزراعة
2012 

 مشترك

 (22مجلد )

 2العدد 

تاثير المغذيات العضوية والمعدنية في  99

  فات الجودة لثمار الطماطة
مجلة الزراعة العراقية البحثية 

 وزارة الزراعة
2012 

 مشترك

 22مجلد 

 2العدد 

93 

FLORAL CHARACTERS OF 

GERBERA (Gerbera 

jamesonii) As AFFECTED By 
FOLIRA APPLICATION OF 

HUMIC ACID AND 

CALCIUM CHLORIDE  

Zagazig J.Agric.Res. 2012 

 مشترك

 44المجلد 

 3العدد 

92 

Influence of different source of 

dipping solution and duration 

of application on prolongation 

of the storage life of paddy 

straw mushroom Volvariell 
Volvacea  

Journal of Res. In 

Ecology 
2012 

 مشترك

 2المجلد 

 2العدد 

99 
Effect of Ascorbic Acid and 

Nicotine Amid Spraying and 

their Interaction in Tomato 

Growth and Productivity  

Biochemical and 

cellular Archives  
2012 

 مشترك 

 12المجلد 

 2العدد 

19 

Influence of foliar 

application of ascorbic acid 

and anotik on growth and 

yield of potato 

تاثير الرش الورقي بحامض 

االسكوربيك واالتونيك في نمو وحاصل 

 البطاطا

Research on crops 2019 

 مشترك

  20المجلد 

ملحق العدد 

4 
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20 

Effect of arginine , chitosan 

and agryl mulching on the 

growth and yield of pepper 

plant under the conditions of 

unheated greenhouses 

تاثير االرجنين والكيتوسان والتغطية 

باالكرل في نمو وحاصل نبات الفلفل 

ستيكية يير تحت ظروف البيوت البال

 المدفئة

Plant Archive 2019 

 مشترك

 12المجلد

252-222 

21 

Effect of arginine , chitosan and agryl 

mulching on the growth and yield of pepper 

plant under the conditions of unheated 

greenhouses 

تاثير االرجنين والكيتوسان والتغطية باالكرل في نمو 

نبات الفلفل تحت ظروف البيوت البالستيكية يير وحاصل 

 المدفئة

Plant Archive 2019 
 مشترك

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :عاشراً  

      العراقية للنباتات الطبيةالجمعية 

     

 

 . كتب الشكر,الجوائز وشهادات التقدير :احدى عشر  

 

 السنة الجهة المانحة التقديركتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 0221 جامعة ديفز الواليات المتحدة (0شهادة تقديرية عدد) 9

0 
 0229 كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

6 
 0221 كلية الزراعة / جامعة بغداد (0كتاب شكر وتقدير عدد )
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 0222 كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 4

 0299 كلية الزراعة / جامعة بغداد ر وتقديركتاب شك 9

 0290 كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 3

 كتاب شكر وتقدير 2
 0296 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 كتاب شكر وتقدير 9
 0294 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 كتاب شكر وتقدير 1
 0294 لميةمساعد رئيس الجامعة للشؤون الع

 كتاب شكر وتقدير 92
 0294 مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية

99 
 0294 كلية الزراعة / جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

90 
 0299 كلية الزراعة / جامعة البصرة كتاب شكر وتقدير

96 
 0292 كلية الزراعة / جامعة ديالى كتاب شكر وتقدير

94 
 0291 اعة / جامعة البصرةكلية الزر كتاب شكر وتقدير

99 
 0291 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير

 

 

 عشر : الكتب المؤلفة أو المترجمة ثاني  

 سنة النشر اسم الكتاب ت

1   

 

 عشر: اللغــــات. ثالث 

 العربية 

 االنكليزية 
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 CDيتم تسليم نسخة على ملحوظة : 

 


