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 .C. Vالسيرة الذاتية    

 

 باقر جالب هاديد .  أ .للسيد 

 الربيعيالعبادي 

 

 دكتوراه فسلجة وتغذية نبات

 كلية الزراعة
 

 

 

 

 .C . V السيرة الذاتية                                    

 الربيعي العبادي باقر جالب هادي  –االسم 

 1956/  7/  1  – التولد

  التحصيل العلمي

  1979جامعة الموصل -قسم البستنة  –بكالوريوس علوم زراعية  –   
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  1987جامعة بغداد –قسم البستنة  –بتقدير جيد جداماجستير علوم زراعية  -   

  2015جامعة بغداد  –لبستنة قسم ا -بتقدير جيد جدا  في العلوم الزراعية دكتوراه  

  2005/  10/  5 – تاريخ اول تعيين

  2017/  6/  20  حاصل على لقب االستاذية من تاريخ – العلميةالدرجة 

 نبات -زراعة فلسفة  كتوراهداستاذ  –اللقب العلمي 

 فسلجة وتغذية النبات –التخصص الدقيق 

 

Email: baker.samawi@yahoo.com 

baker.semawe@gmail.com   

Cell phone: +964-7810648312 

 Full address: Iraq, Muthanna  , Sammawa ,  AL-hussain 

City 

قرب مدرسة  –حي الحسين  –السماوة  –محافظة المثنى  –العراق  -العنوان

 االقمار المنيرة       

  عديدة من داخل الجامعة وخارجها وايضا من خارج العراق وخال ل  –التشكرات 

العديد من البلدان العربيةخدمتي الجامعية في   

 

  

 لطلبة الدراسات االولية والعليا المواد التي قمت بتدريسها 

 -الدراسات االولية :  – 1  

  Pharmacognacy1 –  وPharmacognacy11  –  كيمياء حيوية

Biochemistry1 –  وBiochemistry11 – مركبات و  –نباتات طبية  –و

تشريح نبات   –فسلجة نبات  –Taxonomyتصنيف نبات و -النبات العالجية 

Anatomy-  انتاج خضروات تحت البيئة  –نبات عام  -تغذية نبات  -علم الخلية

انشاء وادارة  -مجاميع نباتية   –انتاج خضروات في الحقول المكشوفة  –المحمية 

mailto:baker.samawi@yahoo.com
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 –علم التقسيم  –مبادئ البستنة  –احياء عام  –زراعة عامة  –البيوت المحمية 

االشراف والمناقشة على  - -زراعة انسجة  –علم النبات العام  - اخالقيات المهنة 

, اضافة الى تقييم العديد من البحوث العلمية  العديد من مشاريع التخرج للطلبة

والمشاركة في لجان المناقشة لطالب للمجالت العلمية او لمعامالت الترقية العلمية 

 والدكتوراه .الماجستير 

 -الدراسات العليا : – 2  

مونات هر –فسلجة نبات متقدم  –تغذية نبات متقدم  –مواد الماجستير والدكتوراه 

 رق بحث .ط -تشريح نبات متقدم  –نباتية متقدم 

 الخبرة الميدانية 

 يكيةستيكية وأنفاق بالستاشراف وادارة مشاريع الزراعات المحمية )) بيوت بال

ركة , وعملت لسنوات في شلسنوات عديدة وامتلك لقب خبير زراعي واطئة (( 

في ستيكي (( بيت بال 120على ))  ومشرفا    فيها    البساط االخضر التي كنت مديرا

 والمشروع يمثل الثاني في حجمه على مستوى العراقبغداد 

 – المناصب األدارية

  2004 – 2000من  –ليبيا  –رئيس قسم الزراعات المحمية  – 1

ن م -العراق  – معاون عميد للشؤون العلمية كلية الزراعة جامعة المثنى – 2

2005 – 2007  

 2008 - 2007 -العراق  –االقسام الداخلية في جامعة المثنى عام مدير  – 3

  – 2008جامعة المثنى  –كلية الزراعة  –قسم التربة والمياه لرئيس أول  – 4

2009    

لمثنى اأول مقرر لقسم علوم الحياة  الدراسات المسائية كلية العلوم جامعة  – 5

2009 - 2010 

–نى جامعة المث –كلية التربية االساسية  –قسم العلوم العامة لرئيس أول  – 5

2010-2012  

   2012 – 2010جامعة المثنى  –بعثات والعالقات الثقافية لرئيس قسم ا – 6

 عضوية اللجان 
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رقيات مثال رئيس لجنة التفي اكثر من لجنة داخل الجامعة او رئيس لجنة عضو  -

 تربية, ورئيس اللجنة العلمية , ورئيس لجنة المقررات الدراسية في كلية ال

 للعلوم لصرفة وغيرها كثير .

ة ووزار لجنة التنسيق الوزارية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضو -

ولحد  7/2008/ 28بتاريخ  16576زاري ذي العدد حسب االمر الوالزراعة 

 اآلن .

 رةووزا عضو لجنة التنسيق الوزارية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -

ولحد  28/7/2008بتاريخ  16574حسب االمر الوزاري ذي العدد  الكهرباء

  اآلن . 

 

 

 

 

 

 

 

  -:المنشورة والمقبولة للنشر في المجالت العلمية الرصينة البحوث المنجزة 

1 - تاثير عمليات الشحن على ثمار الطماطة . مجلة العلوم الزراعية العراقية  

1987 .18(1:)235-245  .  

Effect of seed shipping and handling on tomato fruits. 

Iraq. J. Agric. Sci. 18 ( 1 ) : 235 – 245   

2- تأثير تراكيز مختلفة من السماد النيتروجيني والكبريتي على صفات النمو  

2009اء . السودوالحاصل لنبات الحبة  Nigella sativa  

154 –  431 -ص  -. مجلة اوروك لألبحاث العلمية . العدد الثاني مايس .    
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Effect of different levels of Nitrogen and sulphur 

fertilizers on some properties growth and yield 

components   of Nigella sativa L. plant. Uruk. J. for Sci. 

Res. 2: 143 – 154  

3 - تاثير مستويات مختلفة من التسميد النيتروجيني والكبريتي على بعض  

 صفات مكونات 

 Nigella sativaالحاصل ونسبة الزيت في بذور الحبة السوداء 

. مجلة كلية 187 – 184 -ص – 2009المجلد الثاني .  –العدد األول    

بابل التربية  

Effect of different levels of Nitrogen and sulphur 

fertilizers on some properties yield components oil 

levels of Nigella sativa Babbly.  College of Education, J. 

1 (2): 184 – 187.  

 

4 - تاثير تراكيزمختلفة من السماد النيتروجيني والرش الورقي في صفات النمو  

.  Nigella sativaوالحاصل لنبات الحبة السوداء   

  87-65( :2) 6. مجلة جامعة ذي قار العلمية .   2009 

Effect of different concentrations of Nitrogen fertilizers 

and foliar applications on growth and yield of Nigella 

sativa. J.of Univ. of Thi Qar .  6 (2):65 – 78   2011.   

 

5- ( في  تحديد كمي وتحليلي للفعل الفسلجي االيجابي للمهندي ) الالوسون 

شفاء داء المتحوالت النسيجي ) مستوحى من تقاليد شعبية قديمة ومتوارثة 

(   . قبول نشر . 3) 17. 2009(  مجلة جامعة بابل .  

Quantitative and analytical limitation for the positive 

physiological effects of Lawson in curing entameoba 

histolytic Amimic study from old civilization 

application. Bab. J. Sci. 

 

6- تأثير التسميد الفسفوري والكبريتي في بعض صفات الحاصل ونسبة الزيت  

. مجلة البصرة للعلوم الزراعية.   Nigella sativaفي بذور الحبة السوداء 

2009  .2   (22:  )209 – 223  

Effect of phosphorus and sulphur fertilizers on some 

yield components and oil content of Black cumin ( 

Nigella sativa L. ) seeds .Basrah. J. Agric. Sci. 22 ( 2 ) : 

209 – 223 .    

7 - تأثير مستويات مختلفة من السماد الفوسفاتي والكبريتي في الحاصل  
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.  2010للعلوم الزراعية . ومكوناته لنبات الحبة السوداء . مجلة الفرات 

2(1:)68 - 76  

Effect of phosphorus and sulphur fertilizers on yield 

and plant component of Nigella sativa L. seeds . Euph. 

J. for Agric . Sci. 2 ( 1 ) : 68 – 76 .  

8 - النمو والرش الورقي على صفات  اتيراكيز مختلفة من السماد الفوسفتأثير ت 

لنبات الحبة السوداء  Nigella sativa والحاصل     

   65 – 52( : 3العدد ) 4المجلد   . 2011.  مجلة اوروك لألبحاث العلمية .

Effect of different levels of concentrations of 

phosphorus fertilizers and foliar applications on 

features of yield development for Nigella sativa L. Uruk. 

J. for Sci. Res. 2011  

Vol.4 ( 3 ) : 52 – 65. 

 

9 - تأثير الرش بالمغذيات الورقية وطريقة الزراعة في بعض الصفات الطبيعية  

والكيمياوية للباذنجان صنف برشلونة المزروع في البيوت البالستيكية . 

. قبول نشر  2010مجلة اوروك لألبحاث العلمية .   

Effect of foliar applications and planting method on 

some chemical and natural  properties for Solanum 

melongena L. cv. Barcelona.  Uruk. J. for Sci. Res. 

Accepted for publishing,2010(Approved). 

 

تأثير المغذيات الورقية وطريقة الزراعة في نمو وحاصل نبات الخيار   10

Cucumis sativus L.   . صنف رامي المزروع في البيوت البالستيكية

  51 – 42(: 1)1.   2011مجلة القادسية للعلوم الزراعية . 

Effect of foliar applications and planting method on 

growth and yield of Cucumis sativus L. cv. Rami, 

planted in greenhouses . AL-Qadis. J. of Agric. Res.1 

(1):42-51.   

11- دراسة تأثير التعرض لعنصر الكادميوم وخلطات السماد العضوي في بعض  

 Lycopersicunالصفات الطبيعية والكيمياوية لشتالت الطماطة 

esculuntum L.  2011قادسية للعلوم الصرفة .  صنف بوليانا . مجلة ال 

.16  (2 : )76 – 89                  

Effect of contamination with cadmium levels and 

organic matter on some properties of tomato seedling 

Lycopersicon esculuntum Mill.cv. Pollyanna .J. AL-

Qadisiyah for Pure Sci. (16) 2: 76 – 89.    2011.   
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12-  تأثير الرش الورقي وطريقة الزراعة في نمو وحاصل نبات الطماطة  

Lycopersicun esculuntum L.   صنف بوليانا المزروع في البيوت .

  42 – 25( : 1) 4.  2011البالستيكية . مجلة اوروك لألبحاث العلمية . 

Effect of foliar application and planting method on 

growth and yield of tomato ( Lycopersicon esculuntum 

L. in green houses . Uruk J. for sci, res. 4 (1): 25 – 42.  

13- تأثير رش بعض انواع السماد الورقي واألوساط الزراعية في نمو وحاصل  

للعلوم المثنى مجلة.   المكيفة البيئة تحت رامي صنف  الخيار  Cucumis 

sativus L.   22ص  – 13( ص 1( المجلد )1.  العدد ) 2012 .الصرفة 

Effect of foliar fertilizers applications and agricultural 

media on growth and yield of Cucumis sativus L. cv. 

Rami under greenhouses . AL-Muthanna J. of Pure. Sci 

. 2012.Vol. (1) N0(1) p:13 -22.      

 

تأثير مستويات مختلفة من التسميد الكبريتي والرش الورقي بمسحوق   14

Plantafolالبالنتوفول  في صفات ونمو الحبة السوداء   Nigella sativa  

. قبول نشر .  2011. مجلة اوروك لألبحاث العلمية .   

Effect of different levels of sulphur fertilizers and foliar 

applications with Plantafol on the properties and 

development of Nigella sativa L. . Uruk J. for sci, res 

2011 (Approved for publishing 2011) .     

15- تأثير تنقيع البذور والرش بمستخلص السماد العضوي في صفات النمو  

 . مجلة المثنى  .Abelmoschus  esculuntum Lلشتالت الباميا 

  43 - 33( ص : 2( العدد )1المجلد ).  2012لألبحاث الزراعية . 

Effect of seed soaking and foliar applications with 

organic fertilizer extract in some properties of Okra ( 

Abelmoschus esculuntus L. )  . AL-Muthanna J. for 

Agric. Res. 1 (2) : 33 - 43    

 

16- تأثير مستويات مختلفة من عنصر الكادميوم وخلطات السماد العضوي في  

 Lycopersicon esculuntumبعض الصفات الطبيعية لشتالت الطماطة  

L.    صنف بوليانا 

. 89 - 76( :  2)  16المجلد    2011الصرفة . مجلة القادسية للعلوم   

Effect of different levels of Cadmium concentrate and 

mixed organic manure in some properties of Tomato 

seedling ( Lycopersicon esculuntum Mill .J . of  AL-Qad. 

for Pure. Sci. Vol. ( 16 ) No.  ( 2 ) : 76 – 89 .  
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ة في بعض صفات نمو نباتات الباميا صنف البتراء لورقيلتغذية اتأثير ا  17

  Abelmoschus esculuntus   Lالنامية في البيوت البالستيكية 

 – 20( :  2( العدد )  2. مجلة القادسية للعلوم الزراعية . المجلد )  2012.

29        

Effect of foliar applications and Zinc on some natural 

properties of Abelmoschus esculuntus L. AL-Qadis. J. of  

Agric. Sci. Vol.(2) No. ( 2 0 : 20 -29          

18- وانتاجيتها ونوعية الزيت المنتج تحت ظروف زراعة الحبة السوداء    

زراعية في الترب الرملية في المناطق الجنوبية من العراق . عقد مع وزارة 

2005. ) منجز (التعليم العالي والبحث العلمي . قسم النباتات الطبية   

Planting of Nigella sativa L. productivity and oil 

property produced under agricultural conditions in 

sandy soil , southern areas in Iraq . A contract with 

Ministry of Higher Education and Scientific Research, 

Medical Plants  Department, 2005    

19- مختلفة من التسميد النيتروجيني والفسفوري على نسبة  مستوياتتأثير 

.الزيت في بذور الحبة السوداء   

Effect of different levels of nitrogen and phosphate 

fertilization on oil rate in Nigella sativa L. J. of Al-Qad. 

for Agric. Res. 2 (3) : 12-17 

2013 ( . 27 – 12)  3المجلد  2مجلة القادسية للعلوم الزراعية .  العدد    

20- تأثير مستويات مختلفة من التسميد النيتروجيني والفسفوري على نسبة  

( :  3)  2. مجلة القادسية للعلوم الزراعية .  الزيت في بذور الحبة السوداء

12-16 Nigella sativa    2013.  

Effect of different levels of nitrogen and phosphorus 

fertilizers on oil quantity in Nigella sativa seeds .J. of Al-

Qad. For Agric. Res. 2 ( 3 ) : 12 – 16 .   

 

 

تاثير تراكيز مختلفة من الملوحة والتلوث بالرصاص في بعض الصفات   21

 Solanum melongena والكيمياوية لشتالت الباذنجان  الطبيعية

 -. مجلة جامعة كربالء العلمية . المجلد العاشر  2012 .  صنف برشلونة

                                 .  78 - 73العدد الثالث / علمي / 
The effect of lead and salinity stress on seedling stages 

of eggplant  ( Solanum melongena L. ) cv. Barcelona .J. 

of  Karb. Univ. 10 ( 3 ) : 73 – 78 .  

تأثير  الرش الورقي بمواد مختلفة ومستويات النيكل في بعض الصفات  22
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   .Cucurbita pepo Lالطبيعية لشتالت الشجر 

The effect of  foliar application of four materials  and 

Nickel levels on seedling stages of summer squash  ( 

Curcurbita pepo L. 

J. of Al-Muth. For Agric . Sci. 1 ( 2 ) : 5 – 13 .                                                                                   

2013   ايلول     13 – 5( : 2)  1 –جلة المثنى للعلوم الزراعية م   

تأثير الرش بالمغذيات الورقية وعنصر الخارصين في بعض الصفات  23

 الطبيعية لنبات الباذنجان

صنف برشلونة .      Solanum melongena L.  

Effect of foliar application and Zinc on growth 

characters of Eggplant Solanum melongena L. 

  10 – 1( :  1( العدد )  2مجلة المثنى للعلوم الزراعية . المجلد ) 

تأثير مستويات مختلفة من التسميد النيتروجيني والفسفوري على نسبة  24

 الزيت في بذور الحبة السوداء . 

Effect of different levels of Nitrogen and Phosphate 

fertilization on oil rate in Nigella sativa . J. of Al-Qad. 

For Agric. Res. 2 (3) : 12 – 27   2013 

              72 – 12( :  3( المجلد )  2سية للعلوم الزراعية . العدد )مجلة القاد

تاثير مستويات مختلفة من الرش الورقي وعنصر الخارصين في بعض    25

 الصفات

Cucumis sativus 2014صنف بيت ألفا .    الطبيعية لشتالت الخيار   

  . 24 – 17( : 1( العدد ) 2. المجلد ) . مجلة المثنى للعلوم الصرفة

تأثير التسميد الورقي وطريقة الزراعة في نمو وحاصل نبات الفلفل صنف  26

 كاليفورنيا ووندر المزروع في البيوت البالستيكية . 

The Effect of Foliar Fertilizers and Planting Methods 

on Growth and Yield Characters Under Plastic House 

Grown Pepper ( Capsicum annuum L. ) . 

  – 1( :  1( العدد )  2مجلة المثنى للعلوم الزراعية . المجلد ) 

11 

تأثير تنقيع البذور بالمعامالت الكيمياوية والرش بمستخلص السماد العضوي  27

 النمو لشتالت الباميا   .Abelmoschus esculuntus L   في صفات 

( .  63 – 55المجلد األول  )  -العدد األول  –مجلة المثنى للعلوم الزراعية 

2013  

تأثير التسميد بالبوتاسيوم والرش بالسماد العضوي السائل وحامض  28

 وحاصل قرع الكوسة         Cucrbita pepoالساليسيلك في نمو 

(  179 – 165: )  2  -العدد  -  3المجلد  . مجلة المثنى للعلوم الزراعية .  

 2015  
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              The effect of potassium fertilization , foliar 

application of organic nutrient  and salicylic acid on 

growth and yield of  summer squash   (Cucurbita pepo 

L.) 

باأللكاتون وحامض الساليسيلك والتداخل تأثير التسميد البوتاسي والرش   29

  لنبات قرع الكوسةبينهم في بعض صفات النمو والحاصل 

.  - 275: ( 1( العدد ) 3. المجلد ) 2016مجلة المثنى للعلوم الصرفة ..    

289  

 Cucurbita pepo  
The role of Potassium fertilization , foliar application of 

Algaton   and Salicylic acid on growth and yield of  

summer squash   (Cucurbita pepo L.)  

 مجموعلفي  بعض صفات ا التغذية الورقية بالسماد الورقي والمغنيسيوم ر أث 30

 عية . لقرع الكوسة  . مجلة المثنى للعلوم الزراوالنبات لحاصل الخضري وا

                                            132 – 127:  (  2)  4المجلد      2016

31 http://www.ijser.org 

The Influence of Foliar Sprays on The Growth 

and Yield of Summer Squash. 

Baqer Challab Hadi AL-RubayeP1P and Emad Abd 

AtiaP2 

International Journal of Scientific & Engineering 

Research, Volume 7, Issue 6, June-2016  pp : 664 - 669 

ISSN 2229-5518 

IJSER © 2016 

 

عية لطبياتأثير التلوث بالمعادن الثقيلة من عوادم السيارات في بعض الصفات  32

وم للعل مجلة الكوفة –والكيميائية لنبات الباميا المزروعة في جنوب العراق 

 .  267 – 250( :  1 ) 10 - 2018  –الزراعية 

http://www.ijser.org/
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33  

 Effect of leaves spraying and salinity levels in some 

natural and chemical properties of  Chrysanthemum  

Biochem. Cell. Arch. Vol. 19, No. 1, pp. 1103-1107, 2019  

34 “The effect of fertilization with 

boron and potassium on some natural and flowering 

traits of the Gazania plant” by Baqer 

Challab Hadi Al-Rubaye and Thaer Y. Khudair has 

been accepted for publication. Your 

paper will appear in Vol. 20 Supplement- 2 July- 2020. 

2. Your paper is being sent to referees for their 

comments which will be 

(International Journal of Plant Research 

 

 

 

 

   – نشاطات  اخرى

 -: هيو  شعرية  مجموعة عشرة  ثنااشاعر صدر له  -

  2002صدر في بيروت عام  –جداول تحترق   - 1

 .  2008صدر في بغداد عام  –الجراح امرأة  - 2

 .  2011صدر في بغداد عام  –اعترافات متأخرة  - 3

 . 2012صدر في بغداد عام  -قضبان ومزامير  - 4

 . 2012در في بغداد عام ص -حينما تمطر كفي حجرا  – 5

 . 2013در في بغداد عام ص -سمراء تحفر في ذاكرتي  – 6
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 . 2016در في بغداد ص -تراتيل خلف الشمس   – 7

 . 2018در في بغداد ص  -عيون سومرية  – 8

 .في مصر  2019صدر عام  –حينما يرحل القمر  – 9

 .في مصر  2019صدر عام  –اشتياق بنكهة الوجع  – 10

 في مصر . 2019صدر عام  –عزف على جراح نازفة  – 11

 2020صدر في بغداد  –وجع في خاصرة الوطن  – 12

 مع شعراء آخرين . والكثير من االصدارات المشتركة - 13 

  2020في بغداد  –االعمال الكاملة  – 14

در ص - الجزء االول و الجزء الثاني  ( بجزأين هما ) –كوميديا الفساد  – 15

 سلوب نقدي ساخر . وهو يعالج قضية الفساد با 2019ام في بغداد ع

  2020صدر في بغداد  –الشعر وهموم اخرى  – 16

سؤال وجواب في مجال تغذية   150كتابي العلمي االول بعنوان )  – 17

 ( .  وفسلجة النبات

ل محور حوفي مجال تغذية النبات ويتالعلمي الثاني أعمل حاليا على انجاز كتاب 

قية الخل تأثير العناصر الثقيلة على الصحة العامة بعد ازدياد حاالت التشوهات

 التي واسقاط االجنة والسرطانات في كثير من مناطق العراق ومن اهم االسباب

كروم ادت الى ذلك هو حصول تلوث بالعناصر الثقيلة كالرصاص والكادميوم وال

ا تأثيرهو) المعادن الثقيلة وهو بعنوان )لمياه والتربة و النبات وغيرها في ا

  -, ولدي مخطوطات جاهزة للطبع وهي : ,  على النبات ( 

 بات الشفلح .. النبات المنسي ( ناالول بعنوان )  -

  وان ) النباتات الطبية في بادية السماوة (والثاني بعن -

وال زال مستمرا في الكتابة ية كاتب في العديد من الصحف المحلية والعرب

ويعكف حاليا على اكمال عدة مؤلفات في المجالين العلمي ,  لحد االن 

شارك في العديد من المهرجانات التي أقيمت داخل وخارج العراق واالدبي . 
استمر وحصل على الكثير من الشهادات التقديرية .  ,ومثل العراق فيها 
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كاتبا في العديد من الصحف العربية , وكان األديب عبد الحميد كانون 
أ . رئيس تحرير جريدة الشمس  / الليبية , قد حجز زاوية خاصة للشاعر 

 ي ر ااختيتم . باقر السماوي لفترة جاوزت الخمس سنوات بقليل .د . 
والنشر في مصر من قبل دار النيل والفرات للطبع الثقافية كشخصية العام 

والعالم وتم عمل مسابقة على مستوى الوطن العربي  2019للعام والتوزيع 
سم ) مسابقة باقر السماوي با والقصة و العمودي وشعر التفعيلة  للشعر

التاسع ) حينما يرحل القمر ( كأفضل  ختيار ديوانيداع االدبي ( , وتم الالب
 تأثر كثيرا بالشاعر المبدع بدر شاكر السياب .. ,  2019اصدار لعام 

 اجريت العديد منايضا    الصحف المحلية والعربية و منكتبت عنه الكثير 
من خالل رسائل الماجستير في جامعات العراق مع على شعره الدراسات 

وقد تم تكليف الطالب العراقي  ا . محمد الساعاتي بدراسة  شعراء آخرين ,
اقر السماوي تحت عنوان ) المقاومة في شعر باقر السماوي شعر أ . د . ب

في كلية كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في االدب العربي ( 
وقد خصه استاذ االدب العربي في كلية التربية  جامعة طهران ,  -التربية 

أ . م . د . عباس صادق عبد الصاحب بمحور      جامعة المثنى  -
خاص عن )) البعد االنساني في شعر د . باقر السماوي ( في كتابه 

 ..  2014الصادر في بغداد عام ( الموسوم ) دراسات في الشعر العربي 
ة فسلجة وتغذي تخصصتدريسي بحاليا هو والشاعر أ . د . باقر السماوي 

 .  وبدرجة االستاذية - لزراعةكلية ا –النبات في جامعة المثنى 


