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-1995-1999  Bac +4 :جامعة بغداد -قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة -البكلورٌوس 
-:2005-2007 MsterII بابل -المسٌب -الكلٌة التقنٌة -تربٌة وراثة نبات -الماجستٌر 

: 09/ 2014- 11/ 2017 Ph.D   -  معهد  -(وراثة جزٌئٌة)دكتوراه فً تربٌة ووراثة النبات

 .فرنسا -2جامعة مونبلٌٌه -كلٌة العلوم – INRAالهندسة الوراثٌة 

 البرامجيات

• Word 

• Excel 

• Powerpoint 

• Access 

• Photoshop  

 اللغات

•  العربية

•  االنكليزية

•  الفرنسية
 

•  االسبانية

 
   المواد التً تم تدرٌسها

 مبادئ محاصٌل  -
 .علم الوراثة -
 .تربٌة وتحسٌن النبات -
 .االحٌائٌة التقانات -
الجزٌئٌةالوراثة  -  

 العمل اإلداري
كلٌة  -رئٌس قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة -

 (. 2019-9-19منذ )جامعة المثنى  -الزراعة
كلٌة -مقرر قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة -

 1ك -2009آب )جامعة المثنى  -الزراعة

2011      .)                                       
جامعة  -مدٌر محطة االبحاث والتجارب األولى –

(.2010-2009)المثنى   

    التشكرات والقَِدم
 .2019كتاب شكر من وزارة الداخلٌة  -
 .2017 1كتاب شكر من الملحقٌة الثقافٌة العراقٌة فً لندن ت -
 .2019، 2018، 2012-2009ستة كتب شكر من السٌد رئٌس جامعة المثنى  -
 .2019كتاب شكر من السٌد رئٌس جامعة تكرٌت اذار  -
             2019-2009وعشرون كتاب شكر من عمداء عدد من كلٌات جامعة المثنى تسعة  -
 .2019، 2012كتاَبً شكر من وزارة الزراعة العراقٌة  -
 .2012كتاب شكر واحد من وزارة الشباب والرٌاضة العراقٌة  -

 الجوائز 
 .2019نٌسان ( المركز االول)ذهبٌة جائزة بحر العلوم لألبداع  -
  .Colleque CRISPR-Cas9. 16 May 2017أفضل بحث مشارك فً مؤتمر  -

Montpellier-France 
 2016بحث فً مؤتمر تقنٌات الهندسة الوراثٌة، فرنسا  الفضلوسام التمٌز  -

    عضوٌة الجمعٌات
  2، منذ كRoyal society of biology (RSB)زمٌل الجمعٌة الملكٌة البرٌطانٌة للبٌولوجٌا  -

2017. 
 French Society of vegetableعضو نشط فً الجمعٌة الفرنسٌة لبٌولوجٌا النبات  -

biology 2016 1منذ ك. 
 .2017، دبً، (MEMBS)عضو جمعٌة الشرق األوسط للبٌولوجٌا الجزٌئٌة  -
 .2018عضو نقابة األكادٌمٌٌن العراقٌة،  -
 .1999عضو نقابة المهندسٌن الزراعٌٌن العراقٌة،  -

 د فؤاد رزاق عبد الحسٌن.م.أ

 تسعة مؤتمرات وطنٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة
 تسعة عشر بحثاً منشوراً فً مجالت علمٌة وطنٌة وعالمٌة

 تخصصٌة ستة عشر دورة تدرٌبٌة وورش عمل 
    النشاط العلمً  واإلداري

2008جامعة القادسٌة، -عضوٌة لجان تأسٌس كلٌة الزراعة -  
.2009جامعة المثنى، -كلٌة الزراعة -عضوٌة لجنة تأسٌس قسم المحاصٌل الحقلٌة  -  
.جامعة المثنى –رئاسة وعضوٌة عدد من اللجان العلمٌة واإلدارٌة فً كلٌة الزراعة  -  
.قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة/ 2020-2019 اإلمتحانٌةرئٌس اللجنة  -  
.جامعة المثنى –كلٌة الزراعةفً  2011و 2009عضو فً اللجان االمتحانٌة  -  
.2010آب  –رئٌس لجنة زراعة وتشجٌر حدائق جمٌع كلٌات جامعة المثنى من شباط  -  
.2011 آٌار – 2010جامعة المثنى اٌلول  –رئٌس لجنة بناء محطة االبحاث الثانٌة  -  
عضو فرٌقٌن بحثٌٌن مع وزارة الزراعة لتطوٌر سالالت وأصناف من الرز والذرة الصفراء فً  -

.2011-2010المثنى  
  -المثنى ومركز بحوث التقنٌات األحٌائٌة. ج -رئٌس برنامج التعاون العلمً بٌن كلٌة الزراعة -

لتطوٌر أصناف من الرز معدلة وراثٌاً لتحمل بعض اإلجهادات غٌر الحٌوٌة، للفترة النهرٌن، . ج
 .2021حزٌران  -2019حزٌران 

 -المثنى ومحطة أبحاث الرز فً المشخاب. ج -عضو برنامج التعاون العلمً بٌن كلٌة الزراعة -

لغربلة وتقوٌم عدة تراكٌب وراثٌة من الرز معدلة وراثٌاً لتحمل بعض دائرة البحوث الزراعٌة، 
 .    2022-2019اإلجهادات غٌر الحٌوٌة 

مشهد لعلوم الزراعة والغذاء مؤتمر )عضوٌة اللجان العلمٌة فً عدد من المؤتمرات الدولٌة  -
(2020النمسا اذار  -فٌٌنا -، مؤتمر االنجازات البحثٌة الحدٌثة2018الدولً، اٌران، آب   

 -2جامعة المثنى منذ ك -كلٌة الزراعة –رئٌس اللجنة العلمٌة فً قسم علوم المحاصٌل الحقلٌة  -

.2019 1ت  
2018محرر علمً فً مجلة المثنى للعوم الزراعٌة منذ  -  
.مقوم علمً ثابت فً عدد من المجالت المحلٌة والدولٌة -  


