
 

 

 

 

 

 

 

  المؤهالت التعلٌمٌة

 عنوان الرسالة/ االطروحة الجامعة التارٌخ الشهادة

 - الكوفة 3002 بكالورٌوس

 نباثات وموت بذور  لحعفن املسببة الفطزيات بعض وجشخيص عزل  الكوفة 3002 ماجستٌر

 Trichoderma للفطز مخحلفة بحقنيات ومقاومتها الباميا

harzianum Rifai 

. Pythium spp الفطز لعزالت والجزيئي املظهزي  الخشخيص الكوفة 3002 دكتوراه

 والفسلجية الانحاجية الصفات بعض في منها املمزض غير وأهمية

 اللحم لفزوج

  الدرجة العلمٌة

 جهة االصدار رقم االمر الجامعً وتارٌخة الجامعة التارٌخ اللقب العلمً

 جامعة المثنى / كلٌة الزراعة   02/2/3002 مدرس مساعد

 جامعة المثنى / كلٌة الزراعة  35/3/3005فً  5205 5/5/3005 مدرس 

    

    
 

  النشاط البحثً

 العدد المجلد اسم المجلة السنة اسم البحث ت

 Pythium aphanidermatumالجزيئي لبعض عزالت الفطر  التنميط .1 
 . المأخوذة من مناطق مختمفة من ترب محافظة النجف االشرف الزراعية

 .  111-59ص

مجمة الكوفة لمعموم  3005
 الزراعية

2 0 

 Pythiumدراسة تاثير اضافة مستويات مختمفة من راشح والكتمة الحيوية لمفطر  .2 

aphanidermatum  . في بعض الصفات االنتاجية لفروج المحم 

مجمة المثنى لمعموم  3005
 ية الزراع

2 0 

دراسة بعض المسببات الفطرية المتواجدة عمى اشجار النخيل الزهدي المتدهور  .3 
 في محافظة المثنى 

مجمة المثنى لمعموم  3005
 ية الزراع

2 3 

      

      

      

      

      
 

  البٌانات الشخصٌة
 علً عاجل جاسم الحٌدري  االسم الثالثً 

 Aliajil2005@mu.edu.iq برٌد االلكترونً 
aliajil@yahoo.com 

 0820مشخاب / النجف /  تارٌخ ومكان المٌالد 
 اعزب  االجتماعٌةالحالة 

 00508282 - 3/0/3002 رقم وتارٌخ صدور هوٌة االحوال المدنٌة
 323225 - 30/2/3000 رقم وتارٌخ صدور شهادة الجنسٌة

 02202302202 رقم الموباٌل 
 تدرٌسً  العنوان الوظٌفً

 

 السٌرة الذاتٌة

mailto:Aliajil2005@mu.edu.iq
mailto:aliajil@yahoo.com


 

 

 

 
 Scientific 

Qualification 
Title of Thesis University date Scientific  degree 

 Kufa 3002 B.Sc 
Isolation and Identification the pathogenic 

fungi for Okra seed decay and damping-off and 

their control by different techniques of 

Trichoderma harzianum Rifai 

Kufa  3002 M.Sc 

Morphological and molecular identification of 

Pythium spp. and importance of the non-

pathogenic isolates in some productive and 

physiological characteristics of broiler 

Kufa 3002 Ph.D 

 

 

 

 
 

Personal Information 

Ali Ajil Jassim  Name  

Aiajil2005@my.edu.iq 
Aliajil2005@yahoo.com  

Email 

Najaf 1980 Date and Place of birth 

Single Maritial status  

3/0/3002 - 00508282 No. and date Civil status 
card 

30/2/3000 - 323225 No. and date Iraqi 
nationality 

07817217704 Mobile 

Lecturer  Job title 

 

Vitae Curriculum 

mailto:Aiajil2005@my.edu.iq
mailto:Aliajil2005@yahoo.com


 

 

 Scientific degree 
Version No. and date the order n 

of the university 

date Scientific title 

    
    
    
    
 

 Researches 
NO. Volume Name of Journal Year Title of Research Alph

a. 

0 2 Kufa journal 
for agricultural 

science 

3005 Molecular identification for some Pythium 
aphanidermatum isolates farm different fields of 
An_Najaf Al-Ashraf governorate . 

 

0 2 Muthanna 
Journal for 
agricultural 
science  

3005 Study of effect adding different levels of biomass and 
filtrate for Pythium aphanidermatum on some growth 
indicates to broiler 

 

3 2 Muthanna 
Journal for 
agricultural 
science  

3005 A study of some pathogens located 
on the palm trees deteriorating in 
the province of Muthanna  

 

      
      
      
      
      
 


