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أوالً  :المؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

الزراعة

2003

الماجستير

بغداد

الزراعة

2012

الدكتوراه

بغداد

الزراعة

2016

أخرى

ثانياً :التدرج الوظيفي
ت

الوظيفة

1

مدرس

الفترة من – الى

الجهة
كلية الزراعة  /جامعة سومر

 2017/1/11ـــ لحد االن

2
3
4
5
6

ثالثا ً  :التدريس الجامعي
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الزراعة

سومر

 2017ـــ لحد االن

2
3
4
5
6
7
8

رابعا ً  :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

علوم التربة والموارد المائية

انتاج فاكهه

 2016ــ ( 2017الفصل الربيعي)

2

علوم التربة والموارد المائية

فسلجة نبات

 2016ــ ( 2017الفصل الربيعي)
 2017ــ ( 2018الفصل الربيعي)

3

علوم التربة والموارد المائية

تغذية نبات

 2016ــ ( 2017الفصل الربيعي)
 2017ــ ( 2018الفصل الربيعي)

4

علوم التربة والموارد المائية

انتاج خضر

 2017ــ ( 2018الفصل الخريفي)

5

علوم التربة والموارد المائية

المادة العضوية في التربة

 2017ــ ( 2018الفصل الخريفي)

6
7
8
9

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها:
ت

القســـم

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

1
2
3
4
5
6
7

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها
ت
1

العنوان

السنــة

مكان انعقادها

نوع المشاركة

الثروات المائية العراقية من سد
الموصل وحتى خور عبدهللا

2017/2/28

كلية الهندسة خوارزمي

بوستر
( بحث /
مشاركة
حضور)

2
3

أهمية تطبيق الجودة في المختبرات
العلمية التخصصية

2017/3/1

ادراج االهوار ضمن الئحة التراث
العالمي وكيفية المحافظة عليها

2017/3/16-13

مركز بحوث النهرين للطاقة
المتجددة النانوية

حضور
كلية الزراعة/جامعة سومر

4
5
6
7

زهرة النيل  ،التعريف والمشاكل
وطرق المعالجة

2017/3/16-13

الطائر المهاجر  ،الفالمينكو

2017/3/16-13

كلية الزراعة/جامعة سومر

حضور

زراعة النخيل في العراق الواقع
والتحديات

2017/4/26

كلية الزراعة/جامعة سومر

عضو اللجنة العلمية

المؤتمر العلمي الدولي االول
للبحوث الزراعية/جامعة
ذي قار

مشاركة

التغيرات البيئية والمناخية في العراق
والعالم

2017/10/31

كلية الهندسة خوارزمي

مشاركة

تطوير العمل االداري

2017/11/7-5

كلية الزراعة/جامعة سومر

مشاركة

2017/12/14-13

9
10
11
12
13
14

حضور

كلية الزراعة/جامعة سومر

تـأثيـر المـادة العضـويـة في نمـو
وحاصـل هجينين من البـاذنجان

8

مشاركة

تلوث الترب العراقية ،االسباب
والحلول

2017/12/19

المعرض االول لبراءات االختراع

2018/4/19-18

بالبحوث الطالبية نرتقي بعراقنا
الحبيب

2018/5/9-8

ادارة وترشيد استخدامات المياه
في الزراعة
االسس العلمية والعملية في استخدام
االجهزة والمواد المختبرية

مشاركة
كلية الزراعة/جامعة سومر

2018/3/19
2018/2/20

كلية الزراعة/جامعة بغداد

مشاركة

المؤتمر العلمي الثاني /
جامعة سومر

مشاركة

كلية الزراعة/جامعة سومر

مشاركة

كلية الزراعة/جامعة بغداد

حضور

سابعا ً  :األنشطة العلمية االخرى
ت

داخل الكلية

1

رئيس لجنة االعتراضات في الكلية (العدد  443/11/8في )2017/2/23

2

رئيس لجنة أنشاء السياج االخضر للجامعة من اشجار النخيل والزيتون (العدد  217/12/8في )2017/3/23

3

مدير مختبرات قسم علوم التربة والموارد المائية (العدد  305/12/8في )2017/4/25

4

رئيس لجنة االنترنت في الكلية (العدد  449/12/8في )2017/7/23

5

عضو اللجنة العلمية في قسم علوم التربة والموارد المائية (العدد )603/12/8في 2017/9/24

6

رئيس لجنة االعتراضات في الكلية (العدد  85/11/8في )2017/10/3

7
8
9

تكليف اشراف تربوي (العدد  534/61/8في )2018/1/28
رئيس لجنة جرد الكتب في الكلية (العدد  172/11/8في )2018/3/19
رئيس لجنة زراعة الشتالت في الكلية (العدد  172/12/8في )2018/3/28

ثامنا ً :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم

ت
1

السنة

أسم البحث

محل النشر

ROLE OF ORGANIC AND MINERAL
FERTILIZATION AND SOIL
MULCHING IN QUALITY
CHARACTERISTICS OF BROCCOLI

مجلة العلوم
الزراعية العراقية

2016

2

دور التسميد العضوي والمعدني وتغطية التربة في
بعض الصفات الخضرية والحاصل لنبات البروكولي مجلة الكوفة للعلوم
()Brassica oleracea var . Italica
الزراعية

3

تـأثيـر المـادة العضـويـة في نمـو وحاصـل هجينين من المؤتمر العلمي الدولي
االول للبحوث
البـاذنجان
الزراعية/جامعة
ذي قار

2017

4

مجلة الكوفة للعلوم
الزراعية

2018

تاثير التسميد العضوي والمعدني وتغطية التربة في
بعض صفات التربة

2016

تاسعاً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير
ت
1

كتاب الشكر أو الجائزة
أو شهادة التقدير

الجهة المانحة

السنة

كتاب شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة /جامعة بغداد

 186م في 2016/5/8

2

كتاب شكر وتقدير

رئيس جامعة سومر

 277/4/6في 2017/4/12

3

كتاب شكر وتقدير

رئيس جامعة سومر

 619/4/6في 2017/10/10

4

كتاب شكر وتقدير

رئيس جامعة سومر

 147/12/8في 2017/12/26

5

كتاب شكر وتقدير

رئيس جامعة سومر

 350/4/6في 2018/5/7

كتاب شكر وتقدير

النائب عبد الهادي عودة الخير هللا

2017/4/24

عاشرا ً :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1
2
3
4
5
6

حادي عشر :براءات االختراع
ت

أسم البراءة

سنة النشر

1

زيادة نسبة السالفورافان في االقراص الزهرية للبروكولي باستخدام
أغطية التربة الملونة والتسميد العضوي والمعدني

2018

2
3

ثاني عشر :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية

ثاني عشر :اللغــات
 العربية
 االنكليزية

