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 51رقم الدار  –االساتذة  حي-التعليميةقة المنط –السماوة –محافظة المثنى  الحالي:عنوان السكن 
 

 : العلمية اتالشهادثانيًا: 
 سنة التخرج البلد الجامعة الكلية االختصاص الشهادة

 5991 العراق البصرة الزراعة وقاية النبات بكالوريوس
 5999 العراق البصرة الزراعة محاصيل حقلية ماجستير
 5001 عراقال بغداد الزراعة محاصيل حقلية دكتوراه

 
 االلقاب العلمية: ثالثًا:

 فترة التقديم الجامعة المانحة السنة اللقب العلمي
  البصرة 5005 مدرس مساعد

 ضمن المدة االصغرية البصرة 5001 مدرس
 ضمن المدة االصغرية البصرة 5002 استاذ مساعد

 
 :الوظيفيل سجلرابعًا: ا

 ةالمدة الزمني مكان العمل العنوان الوظيفي
 5001 - 5005 جامعة البصرة / كلية الزراعة مدرس مساعد

 5002 - 5001 جامعة البصرة / كلية الزراعة مدرس
 5002 - 5002 جامعة المثنى / كلية العلوم مدرس
 5002 - 5002 جامعة المثنى / كلية الزراعة مدرس

 5051 - 5002 جامعة المثنى /كلية الزراعة استاذ مساعد
 : اإلداريعمل ال: ًا ً خامس

 المدة الزمنية مكان العمل العنوان الوظيفي
 5002 – 5005 كلية الزراعة/ جامعة البصرة استاذ جامعي



 5002 – 5002 كلية العلوم/ جامعة المثنى استاذ جامعي
 5002 – 5002 كلية الزراعة / جامعة المثنى رئيس قسم علمي
 5055 - 5002 ىكلية الزراعة / جامعة المثن معاون عميد علمي

  حتى االن  - 5055  كلية الزراعة / جامعة المثنى وكالة عميد الكلية
 

 : اتالتدريسسادسًا: 
 الدراسات االولية -أ

 الدروس العلمية المدة الزمنية المكان
 جامعة بغداد

 )كلية الزراعة(
5005 – 
5002 

 محاضر خارجي

مبااااااادا االحصاااااااية نباتااااااات  بيااااااةة مكافحااااااة 
 وتحليل التجارب. ادغالةتصميم

 جامعة البصرة
 )كلية الزراعة(

5002 - 
5002 

مبااااادا  مبااااادا محاصاااايلة محاصاااايل صااااناعية
 االحصاية تصميام وتحلايل التجارب.

 جامعة المثنى
 لوم(ا)كلية الع

 )كلية الزراعة(

5002 - 
5051 

نبااااات عااااامة البيئااااةة التلااااو  البيئااااية مجااااامي  
ليااال نباتياااةة احصااااي باااايولوجية تصاااميم   وتح

التجاااربة مبااادا محاصاايل حقليااة ة تلااو  بيئااي 
زراعااااااية مبااااااادا احصاااااااية االدغااااااال و اااااارق 

فسااالجة نبااااتة مباااادا  مكافحتهااااة بيئاااة نبااااتة
االشااارال علاااى العدياااد مااان المشااااري   احصااااية
 البحثية

 الدراسات العليا -ب
 / الماجستير.تدريس  لبة الدراسات العليا -5
 الدروس العلمية المدة الزمنية المكان

 جامعة المثنى
 (زراعة)كلية ال

5055 - 
5051 

تصااميم وتحلياال تجااارب متقاادمة انتاااج محاصاايل 
 متقااادمة محاصااايل حباااوب متقااادمة تغذياااة نباااات

 .متقدمة  رائق بح 
 

فااي  لجااان مناقشااة رسااائل الماجسااتير وا اااريه الاادكتوراهعضااو المشاااركة فااي التقااويم العلمااي و  -5
 .والكوفةبل جامعات بغداد و البصرة و القادسية و با



 
 االشرال على  لبة الماجستير .  -3

 

 اسم الطالب السنة عنوان الرسالة ت

لهجن فردية مستنبطة  Hybrid viogتقييم اداء وختبار قوة الهجين 1

 Zea mays L. rمحلياً من الذرة الصفراء 
 صالح هادي فرهود 2112

من لمستويات مختلفة  L. Atriplex spp استجابة نوعين من الرغل 2

 النتروجين ونوعية مياه الري
 علي حليل نعيمة 2112

وامكانية  L.Zea maysدراسة لمرض تعفن عرانيص الذرة الصفراء  3

 بتقنيات مختلفةالسيطرة عليه 

2113 

 
 رشا عبداللة كريم

تأثير كميات ومواعيد إضافة السماد البوتاسي في نمو وحاصل الزيت  4

 Helianthus annuus L. var. flameلمحصول زهرة الشمس 
 سعد عدنان منهل 2113

تأثير مواعيد الزراعة في نمو وحاصل تراكيب وراثية مختلفة من  5

 L.  sativa Avena  محصول الشوفان
 رسول ثامر جاسم  2114

تأثير نسبة وطور نمو ازالة نباتات محصول زهرة الشمس في صفات  6

 Helianthus annuus L. var. flame  النمو والحاصل
 علي عبد السادة حول  2114

 Vicia دراسة تأثير موعد الزراعة في نمو وانتاج اصناف من الباقالء 7

faba L 
 ورقاء باقر عليوي 2115

 Triticum durum ةلحنطه الخشنمن ااستجابة تراكيب وراثية  8

Desf  لمواعيد الزراعة 
 ناصر عبد الحسين دهش 2115

 محمود ثامر عبد محمد 2115 فات الرز العراقيتصنيع اعالف جديدة من مخل 9

 
 التشكرات:سابعًا: 

  الزراعة والعلوم . كتاب شكر من عمداي كليات 1كتب شكر من رؤساي جامعات و 51 هلدي
 
 المشاركات العلمية:ًا: مناث

 السنة الجهه المنظمة المؤتمر العلمي / الندوة العلمية
 5002 جامعة كربالي مؤتمر العلمي

 5002 جامعة الكوفة مر علميمؤت
 5002 جامعة المثنى ندوة علمية
 5002 جامعة البصرة مؤتمر علمي
 5002 جامعة المثنى مؤتمر علمي
 5009 جامعة القادسية مؤتمر علمي
 5009 / مركز االهوار جامعة ذي قار ندوة علمية
 5050 جامعة المثنى مؤتمر علمي



 5050 جامعة كربالي المؤتمر العلمي
 5055 جامعة المتنى/ كلية العلوم ندوة علمية

 
 :واالدارية العلمية مهامالًا: تاسع
 .رئاسة وعضوية بعض اللجان العلمية واالدارية في كلية الزراعة / جامعة البصرة -5
 .رئاسة وعضوية بعض اللجان العلمية واالدارية في كلية العلوم / جاماعة المااااثنى -5
 .ض اللجان العلمية واالدارية في كلية الزراعة / جاامعة الماثنىرئاسة وعضوية بع -3
 .عضو مقرر في لجنة الترقيات العلمية كلية الزراعة / جامعة المثنى -2
 في جامعة المثنى. المركزية عضو لجنة اختبار صالحية التدريس -1
 .ةهوار البصر امن قة رئيس فريق بحثي مشترك م  وزارة الزراعة لت وير زراعة الرز في  -2
 محاضر في العديد من الدورات العلمية والوظيفية في الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي  -2
 ومديرية زراعة البصرة ومديرية زراعة المثنى / وزارة الزراعة.   
 عضوية لجنتين تحضيريتين للندوة والمؤتمر العلميين المقامين في كلية الزراعة / جامعة المثنى -2
 عضو لجنة تعضيد البحو  العلمية في كلية الزراعة/ جامعة المثنى. -9

 رئيس لجنة الدراسات العليا في كلية الزراعة/ جامعة المثنى. -50
 عضو في المكتب االستشاري الزراعي/ كلية الزراعة/ جامعة المثنى. -55
 عضو لجنة الترقيات العلمية المركزية في جامعة المثنى. -55
 
 : البحو  العلمية: اً شر اع

 البحو  المنشورة -5
سنة   عنوان البحوث  ت

 النشر

 المجلة العدد المجلد

التغاير الناشئ من اختالفات مسافات الزراعة بين  1

 الخطوط في نمو وحاصل صنفين من الذرة البيضاء
Sorghum bicolor  

 مجلة جامعة بابل 3 7 2112

2  Effect of row spacing and seeding rate 

in growth and yield two cultivars wheat. 

  

مجلة اباء لالبحاث  1 12 2112

 الزراعية

 Pseudomonasتأثير اللقاح البكتيري  3

fluorescence  وموعدي زراعة في نمو وحاصل

 صنفين من الحنطة

2113 8 2 
 مجلة جامعة القادسية

 بعض صفات  النيتروجيني  في التسميدتأثير مستويات  4

اصناف من الذرة  المادة الجافة لثالث نمو وحاصللا

 Sorghum bicolorالبيضاء 

 مجلة جامعة بابل 3 11 2114

 تاثير كميات البار في نمو وحاصل بعض اصناف الرز 5

Oryza sativa L. 

 مجلة جامعة بابل 3 11 2114



تقييم اداء هجن مختلفة من زهرة الشمس في مواقع  6

 صلحة جنوب العراقعدة من المشاريع المست

 مجلة جامعة بابل 3 11 2114

تأثير تكرار الحش وكميات مختلفة من النيتروجين على  7

 حاصل العلف وبعض صفات النمو للذرة البيضاء

مجلة البصرة للعلوم  2 21 2115

 الزراعية

8 Effect of nitrogen and phosphors 

fertilizer on growth and yield of 

sorghum crop 

للعلم  مجلة جامعة بابل 3 12 2116

 الصرفة والتطبيقية

استجابة اصناف من الرز لمواعيد زراعة مختلفة في  9

 .مواقع عدة من منطقة اهوار البصرة

مجلة البصرة للعلوم  1 21 2118

 الزراعية

تأثير الرش بالحديد والمنغنيز في نمو وحاصل الذرة  11

 (116-الصفراء )صنف بحوث

 جلة جامعة ذي قارم 1 5 2119

تاثير التغذية الورقية بعناصر الحديد والزنك  11

 والبوتاسيوم في نمو وحاصل حنطة الخبز

ة يالزراع العلوم مجلة 1 41 2119

 العراقية

تاثير التغذية الورقية بعناصر الحديد والزنك  12

والبوتاسيوم في حاصل الحبوب ونسبة البروتين 

 لحنطة الخبز

ة يالزراع العلوم مجلة 4 41 2119

 العراقية

تاثير كميات البذار في نمو وحاصل بعض اصناف الرز  13

Oryza sativa L. 

للعلم  مجلة جامعة بابل 3 17 2009

 الصرفة والتطبيقية

تقييم اداء تراكيب وراثية مختلفة من الذرة البيضاء  14

Sorghum bicolor L.moenc  في ثالث مواقع

 من جنوب العراق .

 مجلة جامعة ذي قار 1 5 2111

تقييم اداء تراكيب وراثية مختلفة من الذرة البيضاء في  15

 مواقع عدة من منطقة اهوار البصرة

 مجلة جامعة ذي قار 4 5 2111

استجابة محصول الذرة البيضاء للرش بالبوتاسيوم  16

 والبورون

 المجلة الدولية للعلوم 4 5 2111

نمو وحاصل الرز  تأثير رش الحديد والبورون في 17

 .(33 -)صنف عنبر

لالبحاث  مجلة اوروك 1 4 2111

 العلمية

استجابة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء لمواقع  18

 ومواسم زراعة مختلفة

 مجلة جامعة ذي قار 1 8 2112

اختبار قوة الهجين لهجن فردية مستنبطة محلياً من  19

 الذرة الصفراء

لوم مجلة القادسية للع 1 3 2113

 الزراعية

تأثير موعد الزراعة في نمو وحاصل تراكيب وراثية  21

 .من الرز

مجلة القادسية للعلوم  1 3 2113

 الزراعية

21 EEffffeecctt  ooff  DDaattee  aanndd  QQuuaannttiittyy  ooff  

PPoottaassssiiuumm  FFeerrttiilliizzeerr  AApppplliiccaattiioonn  oonn  

GGrroowwtthh,,  YYiieelldd  aanndd  OOiill  QQuuaalliittyy  ooff  

SSuunnfflloowweerr  HHeelliiaanntthhuuss  aannnnuuuuss  LL..  vvaarr..  

ffllaammee                                                                                                                 

2113 4 1 IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary 

Science 
22 Performance of sorghum genotype 

under dry Iraqi conditions                       

                                                                 

2113 9 3 Journal of 

Agricultural 

Technology 23  Evaluation a performance of different 

Genotypes of corn Zea mays L. under 

Al-muthanna&Thi-qar governments 

conditions                                                                                               

2113 1 9 International 

Journal of 

Advanced 

Research 
 Aspergillus sppدراسة تاثير بعض انواع الفطر  24

وبعض عوامل المقاومة الحيوية مع المجال 

 المغناطيسي في بعض مؤشرات النمو للذرة الصفراء

مجلة الكوفة للعلوم  1 5 2113

 الزراعية

25 Evaluation of promising durum and 

soft Wheat genptype at two locations of 

southern Iraq 

2114 6 11 International 

journal of 

current research 



26 Relationship between Tiller 

development and productivity with 

Yield and its components for Wheat 

Oatunder the influence of I.A.A and 

GA3  

2114 2 9 European 

Academic 

Research 27 Effect of Genotype and location on the 

performance of durum Wheat.  

2114 7 11 International 

journal of 

Agriculture and 

Sciences 
28 Flag leaf characteristics and 

relationship with grain Yield and grain 

protein percentage for three cereals. 

2114 2 5 Journaj of 

Medicinal Plants 

Studies 29    تاثير نوعية مياه الري والسماد النتروجيني في نمو

 .وحاصل ونوعية نبات الرغل

مجلة المثنى للعلوم  2 2 2114

 الزراعية

قابلية محصول زهرة الشمس على تعويض نقص  31

اتات في نسب ومواعيد مختلفة الحاصل عند فقدان النب

. 

مجلة المثنى للعلوم  1 2 2114

 الزراعية

 
 البحو  قيد النشر -5

 اسم المجلة السنة اسم البح  ت
في نمو وحاصل تراكيب وراثية من الباقالي زراعة المواعيد تاثير  5

Vicia faba L. 

مجلة المثنى للعلوم  2115

 الزراعية
حاصل تراكيب وراثية من الحن ة في نمو و زراعة المواعيد تاثير  5

 Triticum durum Desfالخشنة 

مجلة المثنى للعلوم  2115

 الزراعية

لمواعيد  L.  sativa Avenaاستجابة تراكيب وراثية من الشوفان  3
 زراعة مختلفة

مجلة البصرة للعلوم  2115

 الزراعية
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