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 الشهادات : 
 2113-2112كمية الزراعة / قسم وقاية النبات  –البكالوريوس جامعة الكوفة  -

كميتتة الزراعتتة / قستتم وقايتتة النبتتات تامتتراض نبتتات   –الماجستتتير جامعتتة الكوفتتة  -
عزل وتشخيص بعض الفطريات الهسببة لتععفو بتذوو ونتنت ىباتتات البانيتا ت 2117

 ( Trichoderma harzianum Rifai ونقاونعها بعقييات نخعلفة للفطر

كميتتتة الزراعتتتة / قستتتم وقايتتتة النبتتتات تامتتتراض نبتتتات   –التتتدكتوراا جامعتتتة الكوفتتتة  -
. وأههية غير Pythium sppالعشخيص الهظهري والجزيئي لعزالت الفطر ت 2114

 (الههرض نيها في بعض الصفات االىعاجية والفسلجية لفروج اللحم

 العضوية : 
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين.  -

كمشتارك فتي المعترض الزراعتي الرابتي التذي تقيمت  نقابتة المهندستين التتزراعيين /  -
 النجف . 

 
 



 المغات : 
 المغة العربية المغة االم  -

 المغة االنكميزية قراءة وكتابة بمستوى جيد .  -

 : والمقبولة لمنشر البحوث المنشورة 
مستخمفتتتات استتتتجابة افتتتناف متتتن الحنطتتتة لمواعيتتتد زراعتتتة مختمةتتتة فتتتي منطقتتتة الستتتماوة .  .1

 . 2112كانون االول  11-11المؤتمر العممي الثاني، كمية الزراعة/ جامعة كربالء 

المتتوخوذة متتن  Pythium aphanidermatumالجزيئتتي لتتبعض عتتزالت الةطتتر  نمتتيطالت .2
. مجمتة الكوفتة لمعمتوم الزراعيتة . مناطق مختمةة من ترب محافظة النجف االشترف الزراعيتة

 .  2115. 1العدد،  7المجمد .  94-116

 Pythiumدراستتتة تتتتتاثير اضتتتتافة مستتتتويات مختمةتتتتة متتتتن راشتتتت  والكتمتتتة الحيويتتتتة لمةطتتتتر  .3

aphanidermatum  . مجمتتتة المثنتتتو لمعمتتتوم فتتتي بعتتتض الفتتتةات االنتاجيتتتة لةتتتروج المحتتتم
 .  2115 .1العدد  3، المجمد  11-1الزراعية. ص

دراستتتتة بعتتتتض المستتتتببات الةطريتتتتة المتواجتتتتدة عمتتتتو اشتتتتجار النخيتتتتل الز تتتتدي المتتتتتد ور فتتتتي  .4
 .  2115 ، 2العدد ،  3.  المجمد  164-156ص .محافظة المثنو

متتن حبتتوب الحنطتتة  Fusarium and Aspergillusانتتواع فطريتتات عتتزل وتشتتخيص  .5
-16ص معمتتوم والتكنولوجيتتا.العراقيتتة ل. مجمتتة  الحديثتتة والمخزنتتة وتاثير تتا فتتي انبتتات البتتذور

 .2117، 1، العدد  8. المجمد 25

6. Individual and synergic influence of aflatoxin B1 and ochratoxin A 

on the productive, hematological and genetic parameters of the male 

Broiler breeds. Journal of Research in Ecology, p 1710-1715. V 6 

issue 1, 2018 .  

7. Effect of biofertilizer on growth and yield of wheat Triticum 

aestivum L. Indian Journal of Ecology. 2019. (accepted)  

8. Isolation and diagnosis of Erwinia from soil of different regions of 

Al-Muthanna governorate. Plant Archives (accepted 2020)  

9. The Efficiency of bio-evaporation of Arugula (Eruca vesicaria ssp. 

sativa) leaves for controlling the root rot disease agent (Pythium 

intermedium) on cucumber in Greenhouse. (accepted 2019)  

10. Effect of wheat seed treatment with sporulation suspension of three 

isolates of Trichoderma harzianum and its interaction with half of 

NPK fertilizer recommendation on some growth characteristics of 

wheat crop. Plant archives (accepted 2020) 
11. Effect of Zingibar  and Cinnamomum extracts in protect orange 

fruits from infection Penicillium digitatum the pathogen of green 

mould disease. Plant Archives (accepted 2020) 



 المؤتمرات : 
 .  2112العممي الثاني، كمية الزراعة/ جامعة كربالء مؤتمر البحث مشارك في  .1

مشتارك فتي المتؤتمر العممتي االول لمبحتوث الزراعيتة التتي اقامتت  جامعتة مشارك في متؤتمر  .2
 . 2118، ذي قار وجامعة سومر 

مشتتتتارك فتتتتي متتتتؤتمر عمتتتتوم الغتتتتذاء والزراعتتتتة ، معهتتتتد بحتتتتوث عمتتتتوم الغتتتتذاء والتكنولوجيتتتتا ،  .3
 . 2118د/ايران ، مشه

 
 :  النشاطات
تقييم بحوث عممية لممجالت المحمية تمجمة المثنو لمعموم الزراعية ومجمة الكوفة لمعموم  -

 الزراعية ومجمة كربالء لمعموم الزراعية  

 Tarbiat Modares   من جامعةJournal of Crop Protectionمقيم لمجمة دولية ت -

University ايران / . 

لمكوادر الزراعية في الدورة التدريبية تادارة وخدمة محفول الحنطة  مشارك كمحاضر  -
مركز  -مركز التدريب والتا يل  –الزراعي  دريبوالذي اقامت  دائرة االرشاد والت

 .2117 االرشادي في محافظة ذي قار

االرشاد مديرية زراعة المثنو _ قسم مشارك كمحاضر لمكوادر الزراعية والذي اقامت   -
 . 2118الزراعي  دريبوالت

في الندوة االرشادية تافات الحنطة والوقاية منها ومكافحتها  في مشارك كمحاضر  -
 . 2118النجمي / المركز االرشادي التدريبي في المثنو . في  ةاالرشاديالمزرعة 

لدي العديد من كتب الشكر والتقدير من : عميد كمية الزراعة /جامعة المثنو ، رئيس  -
عميد كمية الزراعة / جامعة سومر ، مدير عام دائرة االرشاد والتدريب جامعة المثنو ، 

 الزراعي / وزارة الزراعة ، المعاون العممي لرئيس جامعة المثنو . 

 مشارك في العديد من الندوات والدورات وورش العمل في جامعة المثنو .  -

 جامعة المثنو. عضوًا في العديد من المجان الدائمية والمؤقتة في كمية الزراعة /  -

 . خبراء قسم وقاية النبات في وزارة التعميم والعالي والبحث العممي وزارية / عضو لجنة  -

 عضو لجنة وزارية / لالمتحانات الوزارية لقسم وقاية النبات .  -
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