
 

 

 

 

 

 

 

  المؤهالت التعلٌمٌة

 عنوان الرسالة/ االطروحة الجامعة التارٌخ الشهادة

  مثنىال 9006 بكالورٌوس

تأثير األسمدة وعوامل المكافحة األحيائية في مؤشرات نمو نبات البطاطا  المثنى 9002 رماجستٌ
Solanum tubersum L. ومقاومتها للفطر  Rhizoctonia solani  

 
    

 

  النشاط البحثً

 العدد المجلد اسم المجلة السنة اسم البحث ت

تأثٌر بعض االسمدة العضوٌة وعوامل المقاومة االحٌائٌة  0

  Rhizoctonia solaniوالتداخل بٌنهما على الفطر الممرض 
 وبعض مؤشرات نمو وانتاجية البطاطا

 مثنىمجلة ال 9002
للعلوم 

 الزراعٌة

3 0 

دراسة بعض المسببات الفطرٌة المتواجدة على اشجار النخٌل  9
 الزهدي المتدهور فً محافظة المثنى 

 مثنىمجلة ال 9002
للعلوم 

 الزراعٌة

3 9 

 Fusarium andفطريات   عزل وتشخيص انواععزل  3

Aspergillus رها فيمن حبوب الحنطة الجديدة والمخزنة وتاثي 

المجلة العراقٌة  9003
للعلوم 

 والتكنلوجٌا

  

      

      

      

      
 

  البٌانات الشخصٌة
 علً فرج جبٌر الزرٌجاوي  االسم الثالثً 

 alifj80@yahoo.com برٌد االلكترونً 
/محافظة الرمٌثةقضاءناحٌة المجد /   0/09/0653 تارٌخ ومكان المٌالد 

 المثنى
 متزوج الحالة االجتماعٌة

 9009/ 4/ 30فً  00460302 الحوال المدنٌةرقم وتارٌخ صدور هوٌة ا
 2/9004/  93ك  فً  009901 رقم وتارٌخ صدور شهادة الجنسٌة

 04504904420 رقم الموباٌل 
 تدرٌسً العنوان الوظٌفً

  الدرجة العلمٌة

 جهة االصدار رقم االمر الجامعً وتارٌخة الجامعة التارٌخ اللقب العلمً

مدرس 
 مساعد

 جامعة المثنى        9002/ 9/9فً  533 9/9/9002

    

    

    

 صور
 

 السٌرة الذاتٌة
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Personal Information 

Ali Faraj Jubair Alzerijaoa Name  

alifj80@yahoo.com Email 

1/ 12/ 1986  Almuthanna/Alrumatha Date and Place of birth 

Married  Social Situation 

00791615 / 30/7/2012 No. and date Civil status 
card 

102204 / 23/5/2007 No. and date Iraqi 
nationality 

07817217751 Mobile 

assistant teacher Job title 

 Scientific Qualification 
Title of Thesis the university date Scientific  degree 

Effect of fertilizers and biocontrol agents 

in plant growth indicators potatoes 

potato plant  Solanum tubersum L.  and 

Resistance to the fungus Rhizoctonia 

solani 

Almuthanna 2015 M.A. 

    
    

 Scientific degree 
Version No. and date the order n 

of the university 

date Scientific title 

Almuthanna  University / 

College of Agriculture  

836/ 2/2/2015 2015 assistant teacher 

    
     Researches 

NO. Volume Name of Journal Year Title of Research Alpha
. 

1 3 Muthanna Journal of 
Agricultural Sciences 

2015 Effect of some organic fertilizers and biocontrol 
agents on the pathogenic fungus Rhizoctonia solani  

and potato growth and yield parameters. 

1 

2 3 Muthanna Journal of 
Agricultural Sciences 

2015 A study of some pathogens located on the palm 
trees deteriorating in the province of  Muthanna   

2 

  Iraqi journal of 
science and 
Technology 

2016 Isolation and Identification of Fusarium and 

Aspergillus Fungi Species from New and Stored 

Wheat |Grains and their Effects on Seeds 

Germination 

3 
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