
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

في انعهىو انزراعيت بكهىريىس            1987 - 1988  الشهادة : 
العراق    – بغداد   الجامعة : بغداد                     

انزراعت انكهيت:  

االرشاد انزراعي  انقسى:  

في عهىو انًحاصيم انحقهيت         2006 - 2007  الشهادة:  انًاجستير 
ةالبصر  الجامعة       انبصرة              انعراق– 

انزراعت انكهيت:  

انًحاصيم انحقهيتانقسى:  

 الشهادة  اندكتىراه                       2016 - 2017
بغداد -العراق      الجامعة       بغداد             

انزراعت انكهيت:  

انتاج يحاصيم –انًحاصيم انحقهيت  -االختصاص انعاو -   انًحاصيم انحقهيت :انقسى  

 

 الدراسة/ التدرٌب
 

   العمل فً وزارة الزراعة 
6/8/1994تارٌخ التعٌٌن :                                  

  الواجبات أو المهام :
 2002- 1998مسؤول وحدة االنتاج النباتً فً شعبة زراعة البطحاء  

 2002- 1998مسؤول وحدة التخطٌط والمتابعة فً شعبة زراعة البطحاء 

 2004 – 1998سكرتٌر اللجنة الزراعٌة الفرعٌة لناحٌة البطحاء  

 2003 – 1998وكٌل رئٌس شعبة زراعة البطحاء  

 2005 – 2003رئٌس شعبة زراعة البطحاء                                 

 2012 – 2009مدٌر قسم التخطٌط والمتابعة فً مدٌرٌة زراعة ذي قار  

 2012 – 2011وكٌل مدٌر الزراعة فً محافظة ذي قار         

 مسؤول الفرٌق العلمً لزراعة اصناف الحنطة المتحملة للملوحة فً محافظة ذي قار
 بالتعاون مع منظمة اٌكاردا

 عضو الهٌئة العامة لنقابة المهندسٌن الزراعٌٌن فرع ذي قار   

ًًوالبحث العلم العمل فً وزراة التعلٌم العال 
 ً2012/  7/  16تارٌخ المباشرة فً التعلٌم العال  
 2017- 2016رئٌس قسم المحاصٌل الحقلٌة  
 2017رئٌس اللجنة االمتحانٌة لقسم المحاصٌل الحقلٌة  
 2019 – 2017عضو اللجنة العلمٌة لقسم المحاصٌل الحقلٌة  
المشاركة فً العدٌد من اللجان المشكلة فً قسم المحاصٌل الحقلٌة 

 النشاطات العلمٌة 
 االشراف على طلبة الدراسات العلٌا

 المشاركة فً لجان المناقشة لرسائل الماجستٌر لطلبة الدراسات العلٌا 
 ( 3البحوث المنشورة بمجالت عالمٌة سكوبس  عدد  ) 

 (1البحوث المنشورة بمجالت عالمٌة عدد      )
 (8البحوث المنشورة بمجالت محلٌة   عدد     )

(    فً روسٌا واٌران2المؤتمرات العلمٌة الدولٌة      عدد  ) 
 (     8المؤتمرات العلمٌة المحلٌة عدد ) 
 المشاركة فً العدٌد من الندوات وورش العمل 

 

 النشاط العلمً واإلداري 
 

 مهدي صالح مزعل الزركانً :سماإل

Mahdi Salih Mizel AL-Zurgani 

 الناصرٌة 1964التولد 

 كلٌة الزراعة –جامعة المثنى  العنوان 

  07817216060 :الهاتف

    mail.cogm@mahdisalih32  البرٌد االلكترونً :  

     mu.edu.iq@mahdisalih32الجامعة:      اٌمٌل

 

 اللغة ثنائٌة :اإلنجلٌزٌة
        

 

االختصاص انعاو 

 انًحاصيم انحقهيت 

 االختصاص اندقيق 

 انتاج يحاصيم  

 انًىاد انًكهف بتدريسها

1. 
وانًراعي  انعهف يحاصيم-أ

 نطهبت انًرحهت انثانيت  

 االنتاج انحيىانيقسى       

قسى  –انًرحهت انثانثت -ب

 انًحاصيم انحقهيت 

-يحاصيم انحبىب .2

قسى  - انًرحهت انثانثت

 انًحاصيم انحقهيت 

انًرحهت  –حياتيت ادغال .3

 قسى  –انرابعت 
 انًحاصيم انحقهيت 

عهى طهبت     االشراف.4

 اندراساث انعهيا

mailto:mahdisalih32@gmail.com
mailto:mahdisalih32@mu.edu.iq

