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 : العلمية اتالشهادثانيًا: 

 سنة التخرج البلد الجامعة الكلية االختصاص الشهادة
 5771 العراق البصرة الزراعة وقاية النبات بكالوريوس
 5777 العراق البصرة الزراعة محاصيل حقلية ماجستير
 1001 العراق بغداد الزراعة محاصيل حقلية دكتوراه

 
 ثالثًا : االلقاب العلمية:
 الجامعة المانحة السنة اللقب العلمي
 البصرة 1001 مدرس مساعد

 البصرة 1001 مدرس
 البصرة 1008 استاذ مساعد

 
 :الوظيفيل سجلرابعًا: ا

 المدة الزمنية مكان العمل العنوان الوظيفي
 1001 - 1001 جامعة البصرة / كلية الزراعة مدرس مساعد

 1002 - 1001 جامعة البصرة / كلية الزراعة سمدر 
 1009 - 1002 جامعة المثنى / كلية العلوم مدرس
 1008 - 1009 جامعة المثنى / كلية الزراعة مدرس

 1050 - 1008 جامعة المثنى /كلية الزراعة استاذ مساعد



 : اإلداريالعمل : ًا ً خامس
 المدة الزمنية مكان العمل العنوان الوظيفي

 1002 – 1001 كلية الزراعة/ جامعة البصرة تاذ جامعياس
 1009 – 1002 كلية العلوم/ جامعة المثنى استاذ جامعي

 1008 – 1009 كلية الزراعة / جامعة المثنى رئيس قسم علمي
 1050 - 1008 كلية الزراعة / جامعة المثنى معاون عميد علمي

 
 : اتالتدريسسادسًا: 

 
 الدراسات االولية -أ
 الدروس العلمية المدة الزمنية لمكانا

 جامعة بغداد
 )كلية الزراعة(

1005 – 
1002 

مبااااااادا االحصاااااااية نباتااااااات طبيااااااةة مكافحااااااة 
 ادغالةتصميم وتحليل التجارب.

 جامعة البصرة
 )كلية الزراعة(

1002 - 
1002 

مبااااادا  مبااااادا محاصاااايلة محاصاااايل صااااناعية
 االحصاية تصميام وتحلايل التجارب.

 ثنىجامعة الم
 لوم(ا)كلية الع

 )كلية الزراعة(

1002 - 
1050 

نبااااات عااااامة البيئااااةة التلااااو  البيئااااية مجااااامي  
نباتياااةة احصااااي باااايولوجية تصاااميم   وتحليااال 
التجاااربة مبااادا محاصاايل حقليااة ة تلااو  بيئااي 
زراعااااااية مبااااااادا احصاااااااية االدغااااااال وطاااااارق 
مكافحتهاة بيئة نباتة االشارا  علاى العدياد مان 

 ةالمشاري  البحثي
 
 الدراسات العليا -ب
 / الماجستير.التدريس واالشرا  على طلبة الدراسات العليا -5  
 لجان مناقشة رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه.عضو المشاركة في التقويم العلمي و  -1  
 

 ًا: التشكرات:سابع
 لزراعة من وزارة ا 5كتاب شكر من عمداي كليات و 1كتب شكر من رؤساي جامعات و 50لدي 

 



 المشاركات العلمية:: ثامناً 
 السنة الجهه المنظمة المؤتمر العلمي / الندوة العلمية

 1002 جامعة كربالي المؤتمر العلمي
 1009 جامعة الكوفة مؤتمر علمي
 1009 جامعة المثنى ندوة علمية
 1008 جامعة البصرة مؤتمر علمي
 1008 جامعة المثنى مؤتمر علمي
 1007 معة القادسيةجا مؤتمر علمي
 1007 جامعة ذي قار ندوة علمية
 1050 جامعة المثنى مؤتمر علمي
 1050 جامعة كربالي المؤتمر العلمي

 
 :واالدارية العلمية مهامالًا: تاسع
 .رئاسة وعضوية بعض اللجان العلمية واالدارية في كلية الزراعة / جامعة البصرة -5
 .مية واالدارية في كلية العلوم / جاماعة المااااثنىرئاسة وعضوية بعض اللجان العل -1
 .رئاسة وعضوية بعض اللجان العلمية واالدارية في كلية الزراعة / جاامعة الماثنى -3
 .عضو مقرر في لجنة الترقيات العلمية كلية الزراعة / جامعة المثنى -2
 في جامعة المثنى. المركزية عضو لجنة اختبار صالحية التدريس -1
 .ةاهوار البصر منطقة رئيس فريق بحثي مشترك م  وزارة الزراعة لتطوير زراعة الرز في  -2
 محاضر في العديد من الدورات العلمية والوظيفية في الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي  -9
 ومديرية زراعة البصرة ومديرية زراعة المثنى / وزارة الزراعة.   
 تين للندوة والمؤتمر العلميين المقامين في كلية الزراعة / جامعة المثنىعضوية لجنتين تحضيري -8
 عضو لجنة تعضيد البحو  العلمية في كلية الزراعة/ جامعة المثنى. -7

 رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الزراعة/ جامعة المثنى. -50
 ى.عضو في المكتب االستشاري الزراعي/ كلية الزراعة/ جامعة المثن -55

 : البحو  العلمية: عاشرا
 .بح  علمي منشور في مختل  المجالت العلمية الرصينة 10لدي  -5
 .بحو  علمية قيد النشر 1لدي  -1

 



 البحو  المنشورة

سنة   عنوان البحوث  ت

 النشر

 المجلة

التغاير الناشئ من اختالفات مسافات الزراعة بين الخطوط في نمو وحاصل صنفين  1

  Sorghum bicolor من الذرة البيضاء

 مجلة جامعة بابل 2002

وموعدي زراعة في  Pseudomonas fluorescenceتأثير اللقاح البكتيري  2

 نمو وحاصل صنفين من الحنطة

 مجلة جامعة القادسية 2001

تأثير مستويات مختلفة من السماد النيتروجيني والفوسفاتي في نمو وحاصل  3

 Sorghum bicolorالبيضاء اصناف من الذرة 

 مجلة جامعة بابل 2002

تأثير كميات مختلفة من السماد النيتروجيني والفوسفاتي في حاصل العلف وبعض  2

  صفات النمو الصناف من الذرة البيضاء

 عة بابلمجلة جام 2002

 مجلة جامعة كربالء 2002 99-تأثير الرش بالحديد والبوتاسيوم في نمو وحاصل الحنطة صنف اباء 5

 مجلة جامعة بابل 2005 استجابة اصناف من الرز لكميات بذار مختلفة 2

 ة الكوفةمجلة جامع 2005 99-تأثير الرش بالزنك والبوتاسيوم في نمو وحاصل الحنطة صنف اباء 7

تقييم اداء هجن مختلفة من زهرة الشمس في مواقع عدة من المشاريع المستصلحة  8

 جنوب العراق

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 2002

9 Effect of row spacing and seeding rate in growth and yield 

two cultivars wheat.               

 ث الزراعيةمجلة اباء لالبحا 2001

10 Effect of nitrogen and phosphors fertilizer on growth and 

yield of sorghum crop                    

 مجلة جامعة بابل 2002

-تأثير الرش بالحديد والمنغنيز في نمو وحاصل الذرة الصفراء )صنف بحوث 11

102) 

 مجلة جامعة ذي قار 2008

صناف من الرز لمواعيد زراعة مختلفة في مواقع عدة من منطقة اهوار استجابة ا 12

 البصرة

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 2008

تقييم اداء تراكيب وراثية مختلفة من الذرة البيضاء في مواقع عدة من منطقة  13

 اهوار البصرة

 مجلة جامعة ذي قار 2008

النيتروجين على حاصل العلف وبعض تأثير تكرار الحش وكميات مختلفة من  12

 صفات النمو للذرة البيضاء

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية 2005

 المجلة الدولية للعلوم 2010 استجابة محصول الذرة البيضاء للرش بالبوتاسيوم والبورون 15

 مجلة اوروك 2010 (33 -تأثير رش الحديد والبورون في نمو وحاصل الرز )صنف عنبر 12

 مجلة جامعة ذي قار 2010 استجابة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء لمواقع ومواسم زراعة مختلفة 17

 مجلة الزراعة العراقية 2011 حنطةتأثير تجزئة كمية السماد البوتاسي المضاف للتربة في نمو وحاصل ال 18

 مجلة القادسية للعلوم الزراعية 2013 اختبار قوة الهجين لهجن فردية مستنبطة محلياً من الذرة الصفراء 19

 مجلة القادسية للعلوم الزراعية 2013 تأثير موعد الزراعة في نمو وحاصل تراكيب وراثية من الرز 20
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conditions                                                                                       

 مجلة جامعة بابل  Oryza sativa L. 2009تاثير كميات البذار في نمو وحاصل بعض اصناف الرز  22

 مجلة جامعة ذي قار 2012 استجابة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء لمواقع ومواسم زراعية مختلفة 25

وبعض عوامل المقاومة  Aspergillus sppر بعض انواع الفطر دراسة تاثي 22

 الحيوية مع المجال المغناطيسي في بعض مؤشرات النمو للذرة الصفراء
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