السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس
أوالً) البيانات الشخصية-:
االســـــــــــــــــــم باسم حسن خضير حيدر الركابي
المرتبـــة العلميــة مدرس مساعد
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الكلية الزراعة
جهـــــة العمـــــــل
صورة حديثة
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التـــــولــــــــــد
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ثانيا) البيانات العلمية-:
سنة التخرج
الدرجة
الدكتوراه
2012
الماجستير
الدبلوم
2009
البكالوريوس
ثالثا) الخبرات العملية-:
اسم الوظيفة

اسم الكلية
الزراعة
الزراعة

الجهة

اسم الجامعة
بغداد
بغداد

المدة التي قضاها في الوظيفة
من
2014
2010
2009

جامعة سومر
تدريسي
شركة دبانة الزراعية
مهندس زراعي
رابعا) اللغات األجنبية التي يجيدها -:
اللغة
االنكليزية

التخصص
وقاية النبات
وقاية النبات

كتابة

قراءة
جيد جدا

جيد جدا

الى

تحدث
جيد

خامسا) المؤلفات والبحوث المنجزة-:
ت اسم المؤلف او البحث

سنة
االنجاز

كفاءة غمر بذور الطماطة بحامض
1
البيوتريك و المنشط النباتي بايون

جامعة كربالء /
2012
المؤتمر العلمي الثاني
1

جهة النشر

لكلية الزراعة

لحماية نباتات الطماطة من االصابة
بفايروس موزائيك الطماطة

Enhancement of Systemic
Acquired Resistance in 2
EUROPEAN 2016
Lycopersicon esculentum L.
ACADEMIC
against Tobacco Mosaic
RESEARCH
Virus by Salicylic Acid
مجلة العلوم الزراعية
الكشف الحيوي والمصلي إلصابة البيوت
/كلية الزراعة و
 3البالستيكية المزروعة بنبات الطماطة
2016
األهوار
بفايروس موزائيك التبغ في محافظة ذي
جامعة ذي قار
قار
سادسا) الرسائل العلمية التي اشرف عليها-:
الرسائل المنجزة
عنوان الرسالة العلمية

ت

سنة االنجاز

سابعا) المقررات التي قام بتدريسها-:
مرحلة البكالوريوس

م

مرحلة الدراسات العليا
ماجستير

 1مبادئ وقاية النبات
 2محاصيل علف و مراعي
 3مبادئ علم البستنة
 4بيئة و تلوث التربة
 5إدارة مراعي
 6مبادئ طيور داجنة
ثامنا) المشاركات الداخلية والخارجية -:
أوالً ..المؤتمرات العلمية
م
1

المؤتمر العلمي الثاني لكلية
جامعة كربالء

دكتوراه

تاريخ انعقادها

الزراعة2012 /

مكان انعقادها
جامعة كربالء

2
تاسعا) عضوية اللجان الدائمة-:
اسم اللجنة

الفترة التي قضاها
2

مدتها
 8أيام

ت
اللجنة اإلمتحانية في قسم اإلنتاج الحيواني
1
اللجنة العلمية في قسم اإلنتاج الحيواني
2
عاشرا) عضوية الجمعيات العلمية-:
الجهة التابعة لها
اسم الجمعية
ت
مجلة وقاية النبات
 1جمعية وقاية النبات العربية
العربية
منظمة حماية البيئة
 2جمعية حماية البيئة EPA
العراقية

الى
2016

من
2014
2014

مقر الجمعية
القاهرة
بغداد

احد عشر) األوسمة والجوائز والشهادات -:

كتب شكر و تقدير عدد ( )7من قبل السيد رئيس جامعة سومر المحترم
اثنا عشر) نشاطات اخرى-:
 -1متابعة أحدث النشاطات الزراعية في البلد و العالم
 -2تطوير مشروع زراعة البيوت البالستيكية في قضاء الرفاعي (مشروع خاص)
 -3االلتحاق بدورات التنمية البشرية و تطوير مهارات اللغة االنكليزية و الحاسوب
 -4عضو في المكتب االستشاري الزراعي و البيطري في كلية الزراعة – جامعة سومر

مصادقة عميد الكلية
2016/ /

مصادقة السيد رئيس الجامعة
2016/ /

3

