
   3122 / 23 / 31لذاتيت                                لغايت السيزة ا           الدكتور نادر فليح علي آلمبارك                  

1 

 

دكتور نادر فميح عمي آلمباركال  

   
Curriculum Vitae      سيرة ذاتية       

                                                                                                   
Personal information  بيانات شخصية  

  1967تاريخ الوالدة   :                
 بعقوبة اجلديدة  –بعقوبة  -البلد / ادلدينة   : العراؽ                 

 اجلنسية         : عراقي                 
 كلية الزراعة    –جامعة دياىل  –دياىل  –العنوان الربيدي : العراؽ                 
          nadiralmubarak@gmail.com:         العنوان الربيدي االلكًتوين                 

 

   Scientific Curriculum سيرة عممية
 امانة اجمللس ( –جامعة دياىل  2015 / 4 / 23يف  6317) اللقب العلمي : أستاذ 

  Agricultural Sciencesعلوم زراعية                 :  Specialtyاالختصاص 
  Field crops:   زلاصيل حقلية  General specializationالتخصص العام    
 : Specific specializationالتخصص الدقيق  
         Crops and Weeds physiologyفسلجة زلاصيل وأدغال                     

 
     Professional Activity الممارسة المهنية
  ) اخلربة التدريسية ) بدأ من الوظيفة احلالية 

     8يف  4)  2004/  8/  26منذ ادلباشرة يف  معة دياىلجا  –عضو ىيئة تدريس يف كلية الزراعة  -     

     / 9 / 2004 )  
 . 4102 - 4102جامعة دياىل  /زلاضر يف كلية الًتبية للعلوم اإلنسانية  -     
    . 2005زلاضر يف كلية ادلعلمني / جامعة دياىل   -     
 . 2004  زلاضر يف كلية العلوم / جامعة دياىل  _     
    176)  1999 – 1995  ليبيا –عضو ىيئة تدريس يف ادلعهد العايل ألعداد ادلعلمني / زلطن   _     

 . ( 1999 / 8 / 31يف       
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   Scientific Titles الشهادات العممية
 1988  بكالوريوس يف العلوم الزراعية من جامعة بغداد  

  25يف  20331)   1994ة بغداد عام  زلاصيل حقلية من جامع  –ماجستري يف العلوم الزراعية 
  (جامعة بغداد  /الصادر من عمادة كلية الزراعة  1994 / 12  /

 الصفراء  ) تأثري منظمات النمو النباتية ومواعيد الزراعة يف منو وحاصل الذرة عنوان الرسالة         
Zea mayz L.                             ) 

 
  فسلجة زلاصيل وأدغال من جامعة بغداد عام –زلاصيل حقلية  –الزراعية دكتوراه فلسفة يف العلوم  

 الدراسات العليا ( –جامعة بغداد  2004 / 4 / 13يف  4945)  2004

      .Saccharum officinarum L  ) استجابة قصب السكر عنوان األطروحة         
 ت النمو النباتية ومبيدات األدغال ( . واألدغال ادلرافقة دلنظما                              

 
   ما بعد الدكتوراهPost Doctorate  فسلجة زلصول  -زلاصيل حقلية -يف العلوم الزراعية

   اجمللس اذلندي للبحوث الزراعيةقصب السكر واألدغال ادلرافقة . من   
              (Indian Council of Agriculture Research      ( ICAR   دأح 
     23يف   2013 / 1اجملالس الرئيسة ادلشرفة على نظام التعليم العايل يف دولة اذلند . )               
 اذلند (  –والية اوتار براديش  -ادلركز اذلندي لبحوث قصب السكر  2013 / 2  /              

 Evaluation of sulfentrazone 48% F for weed )  عنوان االطروحة

control in sugarcane (Succharum officinarum L.)   
  

 
 

   Pre Graduate Training التكوين ما قبل الجامعي
 . 1978 – 1973  مدرسة ادليثاؽ االبتدائية للبنني  –ادلرحلة االبتدائية   -
  1981 – 1979  متوسطة الشريف الرضي للبنني  –ادلرحلة ادلتوسطة   -
  1984 – 1982  إعدادية الشريف الرضي للبنني  –ادلرحلة اإلعدادية   -
   1984  جامعة بغداد عام  –قبل يف كلية الزراعة   -
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   Post Graduate Training التكوين ما بعد الجامعي
 أكادميية ، إدارية و أمور أخرى ذات صلة باخلربة العلمية ( الخبرات العلمية ( 

 

   Management Duties مهام أدارية
 9/1995/ 27 ليبيا  -/ زلطن  ألعداد ادلعلمني رئيس قسم علوم احلياة يف ادلعهد العايل  -              

 ( 1999  / 6 / 31يف  176)  1999/  8/ 31لغاية                   
 (  2004 / 12 / 5س يف  8)  2004_  أمني رللس كلية الزراعة / جامعة دياىل                
    285)  2007/  3/  31لغاية  2004/  9/  1 جامعة دياىل من   –يف كلية الزراعة اإلنتاج النبايت مقرر قسم   -              

                                   ( 2005 / 6 / 20يف                   
    س 10)   2007/  3/  31لغاية  2004/  12/  8جامعة دياىل من    –نقيب ادلعلمني / كلية الزراعة   -              

 ( 2004 / 12 / 8يف                   
   2011 / 10 / 11لغاية   2009/  11/  4معاون عميد كلية الزراعة للشؤون اإلدارية وادلالية من   _               

 (انة رللس جامعة دياىل الصادر من ام  2011 / 10 / 11يف  14751و   2009 / 11 / 5يف  1183)                 
 . ( 2009 / 11 / 8س في 105)  2009 / 11 / 4ذ من عضو رللس كلية الزراعة / جامعة دياىل_                
 ( 2010 / 3 / 18يف  417)  2010 / 3 / 01منذ  يف كلية الزراعةواإلداء اجلامعي عضو رللس ضمان اجلودة  _               
  ومت اهناء تكليفو يف  2011 / 10 / 11جامعة دياىل من  /احملاصيل احلقلية يف كلية الزراعة  علوم قسمرئيس _               

  /  11يف  14751 )  .لتفرغو علميا يف دراسو ما بعد الدكتوراه يف دولة اذلند   2012 / 3 / 11                 
 ( رللس جامعة دياىل من امانة ينالصادر   2012 / 4 /  9  يف  25226و   2011/  10                 

 الصادر من  4103/  2/  02يف   1210عضو رللس التخطيط والتنمية يف ديوان زلافظة دياىل )  -              
 الصادر من رئاسة جامعة 4103/  9/  01يف   03023رللس التخطيط والتنمية و  -زلافظة دياىل                  

 ن األدارية (دياىل / الشؤو                  
  يف 1586)  2013 / 10 / 7 ذجامعة دياىل من /رئيس قسم علوم احملاصيل احلقلية يف كلية الزراعة   -              

  الشعبة األدارية ( /الصادر من كلية الزراعة   2013 / 01 / 1                  

 –الزراعة  الصادر من كلية  4102/  2/  01يف   931عضو رللس ادارة  صندوؽ التعليم العايل )  -              
 جامعة دياىل / الشؤون األدارية (                  

 وزارة لصادر منا 4102/  0/  01.م يف  02عضو رللس اإلعتماد األكادميي الزراعي يف العراؽ )  -              
 التعليم العايل والبحث العلمي . جامعة بغداد . كلية الزراعة . جلنة عمداء كليات الزراعة( .                  
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  Scientific Duties مهام عممية  

 يف رلال تصميم وأقامة ادلشاتل اخلاصة بنباتات الزينة والشجريات ) عمل يف الشعبة الزراعية / بغداد  -           
 .  1992/  8/  13ولغاية  1988/  8/  30للفًتة من (  واألشجار               

 ( 1999 / 6 / 31يف  176) 1999 – 1995عمل بعقد عمل كعضو ىيئة تدريس يف اجلامعات الليبية    -           
 يف العراؽ     Sugarcaneر إنتاج قصب السكر يذبارب تطبيقية ودراسات تتعلق بتطو أقام عدة   -           

   11/2002/ 27ولغاية  3/12/2000للفًتة من  يف الشركة العامة لصناعة السكر دبحافظة ميسان وذلك                
   ( 2002 / 11 / 27يف  3 / 3 / 1 / 4005 /م )                  

 جامعة بغداد والشركة العامة للمحاصيل الصناعية /أجرى عدد من البحوث بالتعاون بني كلية الزراعة   -           
 هبدؼ زيادة اخلاصل وربسني الصفات النوعية حملصول قصب السكر ضمن ظروؼ ادلنطقة الوسطى من               
 ( 2003 – 2001) فًتة دراستو للدكتوراه   خاللالعراؽ                

 الصادر 2004 / 9 /  8يف  4) جامعة دياىل وأقدم عضو ىيئة تدريس فيها ) –ي كلية الزراعة مؤسسأحد   - 
  الشعبة اإلدارية ( –من عمادة كلية الزراعة      

 انية ومالئمة زراعة احملاصيل السكرية وتصنيع السكرلديو عدة توجهات حبثية أكادميية متعلقة دبدى إمك  -           
 اقتصاديا يف عموم ادلناطق العراقية الواقعة ضمن خطوط العرض الصاحلة لزراعة تلك احملاصيل .                  

 بالتعاون مع مديرية زراعة دياىل هبدؼ زيادة احلاصل لبعض احملاصيل تطبيقية أجرى عدة حبوث علمية  -      
 احملاضرات فضال عن القاء  Barleyوالشعري  Wheatاإلسًتاتيجية ادلزروعة يف زلافظة دياىل كاحلنطة           

 . 2006 / 11 / 1 لغاية  2004  / 11 / 1 منواألستشارات العلمية للفًتة           
 كتب عدة مقاالت علمية يف رلالت زللية وعربية .   -      

 International(   ادلركز الدويل للبحوث الزراعية يف ادلناطق اجلافة ) أيكا ردعمل بعقد استشاري مع ا  -

Center for Agriculture Research in the Dry Area (ICARDA)      
 DSIPSP   (Diversification and Sustainableمع مشروع   وبالتعاون      

Intensification for Product System Programe )      2007/ 7/     1 للفًتة من      
 .  2007/  12/  31ولغاية      

 2009شراؼ على التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة / جامعة دياىل . اإل  -
 ( 2011 / 4 / 25يف  719)  2013حىت   2010 منذ عضو ىيئة ربرير رللة دياىل للعلوم الزراعية   -
 اجستري و اطاريح الدكتوراه .عضو جلنة مناقشة لعدد من رسائل ادل  -
 يف 14751جامعة دياىل وأول رئيس قسم لو ) –كلية الزراعة   –أحد مؤسسي قسم علوم احملاصيل احلقلية   -           

 الصادر من أمانة رللس جامعة دياىل(  2011/  10/  11              
 ( 2011 / 3 / 30يف  542)  2011اختري التدريسي ادلتميز لعام   -
 اقام ندوة علمية بالتعاون مع ىيئة استثمار دياىل التابعة اىل اللجنة الوطنية لألستثمار يف العراؽ خبصوص  -
   15تطوير زراعة قصب السكر يف العراؽ ومدى امكانية زراعتو وتصنيع السكر يف زلافظة دياىل بتاريخ    
 اىل( ياستثمار زلافظة دالصادر من ىيئة   2012 / 1 / 0يف  120)  . 2012 / 2 /   
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 ادلوسوم ) زراعة زلصول قصب السكر يف زلافظة دياىل ( يف اذليأة العامةشروع األستثماري ناقش ادل  -
 اللجنة العلمية يف اذليأة ) اجللسة التاسعة للػػػػلجنة رئيس وأعضاء حبضوروزارة الزراعة  /للبحوث الزراعية     
 .(  2012 / 11 / 20لعلمية يف  ا   
 أقام حلقة نقاشية ) التقنيات العلمية احلديثة يف زراعة وأنتاج زلصول قصب السكر ومكافحة األدغال  -

اذليأة العامة للبحث والتطوير الصناعي حبضور مدير عام اذليأه ومدير  /ادلصاحبة للمحصول ( يف وزارة الصناعة 
حامعة دياىل ورئيس الدائره الفنية و مسؤويل  /اعة عام الشركة العامة لصناعة السكر وعدد من تدريسيي كلية الزر 

نتائج الدراسة ما بعد الدكتوراه يف بعض لغرض األستفادة من  يف الشركة ، احلقول والبحوث الزراعية والتخطيط
 2012 / 11 / 27يف  4368وأمكانية تطبيقها عمليا .  )  اذلند  -ادلركز اذلندي لبحوث قصب السكر 

    اذليأه العامة للبحث والتطوير الصناعي ( /لصناعة وادلعادن الصادر من وزارة ا
 أقام حلقة نقاشية ) ادلكافحة احليوية واألعجاز القرآين ( بالتعاون مع مديربة الزراعة يف زلافظة دياىل بتاريخ   -
   12  / 5 / 2013 . 
 يف زلافظة دياىل( اىل دائرة البحث قدم مشروع اجلامعة ادلنتجة ادلوسوم )زراعة زلصول قصب السكر وتصنيعو  -
 الصادر 4102 / 1 / 1يف  111)ب.ت  4102والتطوير يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . متوز     
 . (شعبة البحث والتطوير –من عمادة كلية الزراعة     
 ( اىل دائرة البحثالصفراءتقنية الزراعة بطريقة الشتل يف الذرة قدم مشروع احلاضنة التكنلوجية ادلوسوم ) -
 الصادر 4102 / 1 / 1يف  119)ب.ت  4102والتطوير يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . متوز     
 ( .شعبة البحث والتطوير –من عمادة كلية الزراعة     

 يف تطوير واإلقتصادية تأثري تداخل العلوم التطبيقية والصرفة واإلنسانيةقدم مشروع ادلدرسة البحثية ادلوسوم ) - 
 . 4102العايل والبحث العلمي . متوز   ( اىل دائرة البحث والتطوير يف وزارة التعليمزلصول الذرة الصفراء    

 . 2015شراؼ على التدريب الصيفي لطلبة كلية الزراعة / جامعة دياىل . اإل - 
 4102 / 00 / 31 يف 01131) 4102 / 00 / 31منذ  ربرير رللة دياىل للعلوم الزراعية ىيئة رئيس - 

  دياىل(   جامعة رللس أمانة الصادر من    
 
 
 

 Research areas of work مجاالت العمل البحثية 
نتاج زلاصيل صناعية ) ، إمنظمات منو نباتية مكافحة أدغال ،  حياتية أدغال ، فسلجة أدغال ، فسلجة زلاصيل ،      

         . (والربسيم واذلرطمان  العصفررة الصفراء و قصب السكر واحلنطة والشعري والذ
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          Scientific Researches   البحوث العممية 

Published  Papers          البحوث المنشورة   

 منظمات النمو النباتية وموعد الزراعة يف منو  . دور 1999.  آلمباركعطية ، حامت جبار و نادر فليح  -
     364 -353( :  2)  30. رللة العلوم الزراعية العراقية . .Zea mays Lوحاصل الذرة الصفراء            

 . تأثري منظمات النمو النباتية ومواعيد الزراعة على   2001. آلمباركعطية ، حامت جبار و نادر فليح  -
  41 – 29( :  1)  11 . رللة أباء للبحوث الزراعية . Zea mays Lحاصل الذرة الصفراء            

 . استخدام طرائق سلتلفة   2006 ، نادر فليح علي وفائق توفيق اجلليب وجاسم زلمد كاظم . آلمبارك -
 وأثره يف منو    .Saccharum officinarum Lدلكافحة األدغال ادلرافقة حملصول قصب السكر            
  144 – 135 . ( 4 ) 4 وحاصل السيقان . رللة جامعة كربالء .            

 . أثر العوامل الطبيعية على أنتاج قصب السكر يف العراؽ ومقارنتو  2006، نادر فليح علي .  آلمبارك -
  35 – 17مع البلدان ادلنتجة لو يف العامل . وقائع ادلؤمتر العلمي األول جلامعة واسط .              

 . فعالية منظمات النمو  2006وفائزة خليل إمساعيل .  اركآلمب اجلليب ، فائق توفيق و نادر فليح علي -
 النباتية يف ربسني الصفات النوعية وحاصل السكر يف الراتون األول لقصب السكر . رللة العلوم             
 .  50-43( :  5)  37الزراعية العراقية .            

                             . استجابة أصناؼ   2008عباس .  فظ عبد العزيز، نادر فليح علي و عباس لطيف عبدالرمحن وحا آلمبارك -
  بالتعاقب مع   Chevalierدلكافحة األعشاب دببيد   .Triticum aestivum L  سلتلفة من القمح            
 حوث الزراعية .  وأثره يف صفات النمو و ناتج  احلبوب . رللة جامعة دمشق للب    bentazoneمبيد             
 . 128 – 113( :  1)  24سوريا .             

 . اثر استخدام ادلبيدات يف مكافحة األدغال ادلرافقة ألصناؼ من   2008، نادر فليح علي .  آلمبارك  -
 ونسبة الربوتني يف احلبوب . رللة الفتح . جامعة   .Triticum aestivum Lاحلنطة الناعمة             

   314 – 303:  32دياىل . العراؽ .             
 يف   K2SO4والسماد البوتاسي  GA3. تأثري منظم النمو اجلربيلني  2008، نادر فليح علي .  آلمبارك  -

   مزروعة لغرض العلف احلبويب   .Hordium valgare Lالصفات النوعية لصنفني من الشعري                 
 .  319 – 311:  32دياىل للبحوث العلمية والًتبوية . جامعة دياىل . العراؽ .  رللة .                

 تأثري   . 2008 ، نادر فليح علي و حافظ عبد العزيز عباس و عباس عبداللطيف عبد الرمحن . آلمبارك -
   99 يف احلاصل احلبويب للصنف إباء  Kوالسماد البوتاسي  GA3منظم النمو اجلربيلني               
  رللة جامعة النجاح  .  .Horedium valgare Lمن الشعري  9 – 12والًتكيب الوراثي               

             . 129 – 117:  23للعلوم التطبيقية . نابلس . فلسطني .                
 Saccharumالسكر . ادلقومات الطبيعية ومدى مالئمتها لزراعة قصب  2009.  ، نادر فليح علي آلمبارك  -

officinarum L.                   كلية   –يف زلافظة دياىل . وقائع ادلؤمتر العلمي األول للبحوث الزراعية  
 . 184 – 172( :  1)  1جامعة دياىل .  –الزراعة                  
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 ادلزروع يف منطقة . أثر احلرارة ادلتجمعة على نضج  قصب السكر  2009، نادر فليح علي .  آلمبارك -
 اجملر الكبري. رللة الباسل للعلوم اذلندسية . وزارة التعليم العايل والبحث العلمي . سوريا .               

 Sorghumزراعة الذرة السكرية  إمكانية. دور العوامل البيئية يف مدى  2009، نادر فليح علي .  آلمبارك -

bicolor L. Monech                نيع السكر يف زلافظة دياىل . وقائع ادلؤمتر العلمي األول جلامعة وتص  
   العراؽ . دياىل .               

 دغال . تأثري طرائق مكافحة األ 2011، نادر فليح علي وفائق توفيق اجلليب وجاسم زلمد كاظم .  آلمبارك - 
 Saccharumادلرافقة حملصول قصب السكر ال دغالسكر واألحاصل األصناؼ يف الصفات النوعية و و               

officinarum L.                 309ص : ىيئة التعليم التقين . بغداد . . الثاين عشر  العلمي ادلؤمتر. وقائع –  
  .  العراؽ. 320              

 Saccharum officinarum. استجابة قصب السكر 2011. و فائق توفيق اجلليب، نادر فليح علي  آلمبارك -

L.              الزراعة . جامعة دياىل . العراؽ دلنظمات النمو النباتية . وقائع ادلؤمتر الوطين األول للبحوث الزراعية . كلية 
             .3  (2  : )345 – 356 . 

 Saccharum officinarum. استجابة قصب السكر  2011. و فائق توفيق اجلليب، نادر فليح علي  آلمبارك -

L.              . دلكافحة األدغال بادلبيدات وأثرىا يف صفات النمو واحلاصل . وقائع ادلؤمتر  الوطين األول للبحوث الزراعية 
 . 302 – 292( :  2)  3كلية الزراعة . جامعة دياىل .             

 يفحامض اجلربيليك وط العلفي و . تأثري ادلخل 2011و عدنان يعقوب يوسف .  ، نادر فليح علي آلمبارك -
 صفات النمو وحاصل العلف األخضر حملصويل الربسيم والشعري . وقائع ادلؤمتر الوطين األول للبحوث             
  . 240 – 231( : 2)  3 كلية الزراعة . جامعة دياىل . الزراعية .             

 ( .لبحث العلمي )  العالقو بني فكر اجملنمع ونظرة الدولو . سياسة ادارة ا 2012.  ، نادر فليح علي آلمبارك  -
   – 56ص  رئاسة جامعة دياىل . قسم البحث و التطوير . وقائع الندوه العلميو األوىل للبحث العلمي .              

             59     . 
 ادلخلوط العلفي يف حاصل ادلادة دور اجلربيلني و  . 2012 ، نادر فليح علي و عدنان يعقوب يوسف . آلمبارك -

 الشعري و          .Trifolium alexandrinum L اجلافة واألدغال ادلرافقة حملصويل الربسيم              
             Hordium vulgare L. 72 – 64 ( : 2)  17علوم الصرفة . لل . رللة القادسية . 

           
 -  Almubarak, N.F., F.T. Al-Chalabi and Ala Aljanabi. 2012. Effect of  

                         growth regulators and herbicides on growth and yield of 

                         sugarcane in central region of Iraq. Indian Journal of 

                         Sugarcane  Tecknology. 27(02): 79-82. 

   واألدغال ادلرافقة للسماد   .Hordium vulgare L  استجابة الشعري.  2012، نادر فليح علي .  آلمبارك -
           HBO3   ومنظمي النمو ethephon و GA3 ومبيد  األدغال bentazone  . رللة البصرة 

 . 1133 – 1116( . ص :  4) العدد اخلاص  25للعلوم الزراعية . اجمللد               
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- Almubarak, N.F., F.T. Al-Chalabi , Ala Aljanabi and Ishwar Singh. 2012.  

                 Effect of chemical herbicides on growth, yield characters and 

                 weeds of sugarcane grown in central region of Iraq. Indian 

                 Journal of Weed Science.44(4): 259-262 

-Almubarak, N.F. 2013. Evaluation of sulfantrazone 48% F for weed control 

                in sugarcane (Saccharum officinarum L.). Dissertation of Post –  

                Doctoral Research. Division of crop production. Indian Institute of 

                Sugarcane Research. India.   

- Almubarak, N.F. and F.T. Al-Chalabi .2014. Evaluate the efficacy of 

              herbicides for weed control, improvement of sugar yield and 

              quality of sugarcane grown in Dhuluiya region .  Euphrates Journal 

              of Agriculture Science-6 (3): 65-77.   

- Almubarak, N.F.and F.T. Al-Chalabi . 2015. Effect of growth regulators 

               and herbicides on Sugar yield , quality and attendant weeds of 

               sugarcane Saccharum officinarum L. grown in Dhuluiya region.  

               Diyala Agricultural Sciences Journal. 7(1):16-29. 

- Almubarak , N.F. and T.K.Srivastava.2015. Effect of weed control methods 

              On growth and development of weeds in sugarcane Succharum 

              officinarum L. fields. International Journal of Applied Agricultural 

              Sciences. 3(1): 49-54 . 

 دور اسخخذاو حقُُت انشخم فٍ حجاوس ارحفاع.   4102، َادر فهُح عهٍ و عًز أحًذ عهٍ .  آلمبارك  -

 انًىسى انزبُعٍ فٍ   .Zea mays L  درجاث انحزارة خالل فخزة حشهُز انذرة انصفزاء               

 ت وانشراعُت . جايعتانثاٍَ نهخخصصاث انهُذسُانعهًٍ . وقائع انًؤحًز انذونٍ  انعزاق               

  انفزاث األوسط انخقُُت . انكهُت انخقُُت انًسُب .                

 
 

 Accepted to be Published Papers البحوث المقبولة لمنشر  

 

Almubarak, N.F., N.Y. Alghargan and O.A.Ali . Role of use of the 

                  transplanting technique in increase grain yield of maize Zea mays 

                  L. spring season in Iraq. proceedings of field crop conference and 

                  wheat fest. Babylon. Accepted to be Published .   

 

 ًى شخالث انذرة انصفزاءححفُش ََادر فهُح عهٍ و يحًذ َذَى حسٍ وفاضم راضٍ حسٍُ .  ، لمباركآ

Zea mays L.           ببكخزَا Azotobacter chroococcum  وفطز  Trichoderma  

          harzianum  . جايعت  كهُت انشراعت . . وقائع يؤحًز انًحاصُم انحقهُت ويهزجاٌ انحُطت 

 يقبىل نهُشز .  انقاسى انخضزاء . بابم .           

 

  حأثُز رش انُحاص وانحذَذ ُح عهٍ و باسى رحُى بذر انبهذاوٌ و يزواٌ سايٍ سعُذ . َادر فه ، آلمبارك

 NPK عهً أصُاف يٍ انذرة انصفزاء فٍ بعض انصفاث انخضزَت ويحخىي األوراق يٍ

. وقائع انًؤحًز انعهًٍ انذونٍ انسُىٌ األول . انجايعت انخقُُت انجُىبُت .  ححج حقُُت انشخم

 يقبىل نهُشز . 
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دراست إقخصادَت نخقىَى كفاءة أثز إسخخذاو انشراعت و عهٍ غُذاٌ سَذاٌ . َادر فهُح عهٍ  ، باركآلم

بخقُُت انشخم بذال عٍ انشراعت انخقهُذَت فٍ إَخاج انذرة انصفزاء انًىسى انزبُعٍ )دراست 

ىل نهُشز وقائع انًؤحًز انعهًٍ انذونٍ انسُىٌ األول . انجايعت انخقُُت انجُىبُت . يقب.  يقارَت(

. 

 

Almubarak, N.F. and N.S.Hassen . Advanced Techniques for developing 

maize planting . proceedings of first International Scientific 

Conference . Accepted to be Published . 

      

 
 In Pressبحوث تحت النشر :   

 
- Almubarak, N.F. and Ahmed,O.A. Study of technique of seedlings in  

               spring season and compared it by traditional autumn agriculture  

               under the drip irrigation system . 

- Almubarak, N.F. and Ahmed O.A.  Response of Corn –spring season- 

               to technique of seedlings and potassium fertilization  and compared  

               it by traditional autumn agriculture under the drip irrigation system   

-Almubarak,N.F.,T.K.Srivastava and A.K.Singh. Evaluate bioefficacy 

                    of sulfuntrazone 48% F against weed spectrum in sugarcane. 

-Almubarak,N.F.,A.K.Singh. Evaluate phytotoxicity of sulfantrazone 

                    48% in sugarcane . 

-Almubarak,N.F.,T.K.Srivastava . Effect of weed control methods in 

                    growth characters, sugar yield and quality of  sugarcane. 

-Almubarak,N.F. Effect of sulfantrazone in some of physiological 

                     characters of sugarcane . 

 

 
 

 Textbooks and help  : كتب ) منهجية ومساعدة ( تحت التأليف
  Principles of weed management اساسيات في ادارة األدغال ʺ ادلوافقة على تأليف كتاب بعنوان -
 ات العراؽعدا قسم علوم احملاصيل احلقلية يف كليات الزراعة جلامع العلمية منهجيا للمرحلة الرابعة لألقسامليكون كتابا  ʺ   

  كافة .       
 رابعةليكون كتابا منهجيا للمرحلو ال "  Biology of Weeds حياتية أدغال" كتاب بعنوان ادلوافقة على تأليف   -

 كليات الزراعو جلامعات العراؽ كافو . احملاصيل احلقليو يف علوم لقسم    
 قسملرابعة ليكون كتابا منهجيا للمرحلو ال "  Weed control مكافحة أدغال" كتاب بعنوان ادلوافقة على تأليف   -

  كليات الزراعو جلامعات العراؽ كافو . يف احملاصيل احلقليو علوم   
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 مركز حبوث علوم األدغال .  Dr. V.S.G.R.Naidu" تاليف   هوية األدغالكتاب مقدم للًتمجو بعنوان "   -
 ملي للمواد الدراسيو احلاصة دبوضوع األدغال لعدد من األقسامليكون كتابا مساعدا يف اجلزء الع ، اذلند -جبلبور    
   للجامعات العراقية والعربية .العلميو يف كليات الزراعة التابعة    
 
 
 سجل بالمقررات التي تم تدريسها خالل العمل الجامعي  

    Scientific Subjects   المواد العممية
 

 Undergraduateالدراسات األولية   
   –م النبات العام ، علم األحياء العام ، علم مورفولوجيا و تشريح النبات / ادلعهد العايل ألعداد ادلعلمني عل -

      ( 1999 / 8 / 31يف  178)   1999 – 1995ليبيا       
  2005جامعة دياىل   –اجلزء العملي / كلية العلوم  -علم فسلجة النبات  - 
 2005  جامعة دياىل –مني أساسيات زراعة / كلية ادلعل -
 ،  ، احملاصيل الزيتية والسكرية مبادئ إحصاء ، مبادئ زلاصيل حقلية ، األدغال ومكافحتها ، منظمات النمو النباتية  -

 جامعة  –/ كلية الزراعة   4، نصوص إنكليزي  0، حياتية أدغال ، مكافحة أدغال ، نصوص إنكليزي  زلاصيل حبوب    
 (  2016 -  2004)دياىل     
 
 

  Graduateالدراسات العميا )دكتوراه و ماجستير( 
 2014  / 2013 جامعة دياىل –كلية الًتبية للعلوم األنسانية    /بيئات جافة  -
)نظري و عملي( ، األحصاء  SPSSباستخدام الربنامج األحصائي  البحوث ادلكانية وتطبيقاهتا األحصائية -

كلية الًتبية    /)نظري و عملي(   Excelوالربنامج  SPSSربنامج األحصائي اجلغرايف وتطبيقاتو باستخدام ال
 . 2015 – 2014 جامعة دياىل  –للعلوم األنسانية 

كلية الًتبية    .  Excelوالربنامج  SPSSباستخدام الربنامج األحصائي منهج البحث العلمي واإلحصاء اجلغرايف  -
 . 4102 – 4102جامعة دياىل   –نسانية للعلوم اإل

 

 

        Educational Subjects المواد التربوية    

 ، طرائق تدريس عامة ، تربية عملية / ادلعهد 2، منهج حبث علمي 1وسائل تعليمية ، منهج حبث علمي  - 
          ( 1999/ 8/  31يف  178 )  1999 – 1995  ليبيا  –العايل     
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             Congresses   المؤتمرات 
ورشات العمل (   الندوات العلميو و ؤمترات و)ادل  

 
       2004  العراؽ  –ادلؤمتر العلمي األول جلامعة ذي قار   -
     2005  العراؽ  –ادلؤمتر العلمي األول جلامعة كربالء   -
   2005  العراؽ  –ادلؤمتر العلمي اخلامس جلامعة القادسية   -
   2005كلية الًتبية    –اجلامعي بني الواقع والطموح ( . جامعة دياىل  ندوة احلوار األكادميي ) األستاذ  -
     2006  العراؽ  –ادلؤمتر العلمي الثاين جلامعة كربالء   -

   2006  العراؽ  –ادلؤمتر العلمي األول جلامعة واسط   -  
  التنوع اإلحيائي يف العراؽ (( . مركز الندوة العلمية وورشة العمل ادلتخصصة )) دور التنمية ادلستدامة يف محاية   -

           2006حبوث ومتحف التاريخ الطبيعي . جامعة بغداد     
  الندوة العلمية األوىل لعلوم احملاصيل احلقلية )) حنو إنتاجية ونوعية أعلى وزراعة مستدامة (( .   - 

   .  2007  كلية الزراعة . الالذقية . سوريا   –جامعة تشرين    
   2009 ادلؤمتر العلمي األول للبحوث الزراعية . كلية الزراعة / جامعة دياىل   - 
  2009جلامعة دياىل  ادلؤمتر العلمي األول  - 
  2011.  األول للبحوث الزراعية . كلية الزراعة / جامعة دياىل  وطينادلؤمتر ال  - 

 (  2011 / 5 / 11يف  821)  2011الثايت عشر ذليئة التعليم التقين .  ادلؤمتر العلمي  -
 ىيئة استثمار دياىل –الندوه العلميو اخلاصو بتطوير واقع زراعة قصب السكر يف العراؽ . اذليئو الوطنيو لألستثمار   -

    2012 . 
 . (ااستخدام تقنات الري الحديثة في الزراعة) الندوة العلمية األوىل لقسمي احملاصيل احلقلية والًتبة وادلياه  -

  2011كلية الزراعة .   –جامعة دياىل     
   2012 قسم البحث والتطوير . جامعة دياىل .  –يف اجلامعات العراقية  الندوه العلميو األوىل للبحث العلمي  -

 جامعةاحملاصيل احلقلية ادلوسومة ) أثر مكافحة األدغال يف ربسني األنتاج النبايت ( . علوم الندوة العلمية الثانية لقسم  -
  2012كلية الزراعة .   –دياىل    
 ورشة العمل ادلتخصصة ) مكافحة ادغال احلنطة والشعري ( . اذليئة العامة للتعاون واألرشاد الزراعي . ادلركز االرشادي  -

 2013  دباىل .  -التدرييب    
 دة الصف ( اليت أقامتها رئاسة احللقة النقاشية ادلوسومة ) التطرؼ والتكفري هتديد للنسيج األجتماعي وشق لوح -

 ) حضور ( 2013 / 5 / 14جامعة دياىل بتاريخ     
 4103 )مقرر جلسة(جامعة بغداد   –ادلؤمتر العلمي األول للمحاصيل احلقلية . كلية الزراعة  -
 يف رئاسة جامعة عيماألداء اجلاو ن اجلودة اقسم ضم العلمية ادلوسومة ) مفهوم اجلودة وتكاليفها ( اليت اقامهاة ندو ال -

  )حضور( 2013 / 10 / 10دياىل بناريخ    
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 ورشة عمل جملالس التخطيط والتنمية حملافظات وسط ومشال العراؽ ربت عنوان ) دور رلالس التخطيط والتنمية يف -
 / 10 / 22يف  1674). اربيل  4103/ تشرين األول /  30 – 49تكامل اجلهد التنموي األقليمي (   للفًتة    
   2013 ).  
 . 2014جامعة دياىل   –الندوة العلمية ادلوسومة ) اخالقيات وصفات الطالب اجلامعي ادلتميز ( . كلية الزراعة  -
 الذرة الصفراء ادلوسم الربيعي يف العراؽ( زلصول الندوة العلمية ادلوسومة )التقنيات العلمية احلديثة وادلستحدثة لتطوير زراعة -
 . 2014جامعة دياىل  –كلة الزراعة   /ا قسم علوم احملاصل احلقلية أقامه اليت   
 اليت أقامها قسم اإلنسان يف اختالل التوازن البيئي الدقيق( ) اآلثار السلبية النامجة عن دورالندوة العلمية ادلوسومة   -

 . 2015 /مايس  / 6جامعة دياىل يف  –علوم احملاصيل احلقلية. كلية الزراعة     
  . 4102  للتخصصات اذلندسية والزراعيةالدويل الثاين  لؤمتر العلميا -
 . 4102 جامعة القاسم اخلضراء  –كلية الزراعة   /مؤمتر احملاصيل احلقلية ومهرجان احلنطة  -
 . 4102  السنوي األول . اجلامعة التقنية اجلنوبيةالعلمي ادلؤمتر الدويل  -
 
 

 International Scientific visits  : الدولية الزيارات العمميو
 ) الزيارات العلميو واجازات التفرغ (

ليبيا   –بنغازي  /جامعة عمر ادلختار  –ليبيا وكلية الزراعة  –طرابلس  /جامعة الفاتح  -زيارة علمية اىل كلية الزراعة   -  
1997          

 2007ايكاردا ( . حلب . سوريا   زيارة علمية للمركز الدويل للبحوث الزراعية يف ادلناطق اجلافة ) -
 الدورة الثالثة عشر للملتقى الدويل للتعليم العايل والتدريب والتوظيف الذي إقامتو رلموعة ) حناس ( لتنظيمحضور  -

 جامعة دياىل / البعثات 2010/  7/  5يف  9698. )  2010ادلعارض وادلؤمترات الدولية يف دمشق / سوريا 
    والعالقات الثقافية ( .

)  تفرغ علمي لدراسة ما بعد الدكتوراه يف دولة اذلند حلل بعض ادلشاكل ادلتعلقة دبحصول قصب السكر يف العراؽ -
   ( 2011/  10/  13يف  15017

 U.P. Council of Sugarcaneزياره علميو اىل ىيئة حبوث قصب السكر يف والية اوتار براديش   -

Research   (UPCSR يف اذلند )  (2012.  3.  28 ) 

 يف اذلند   Shahjahnapurنة شهجهنابور زياره علميو اىل معمل السكر يف مدي -

يف اذلند ) ادلختربات العلميو والبحثيو للدراسات  Kanpur زياره علميو اىل معهد السكر الوطين يف مدينة كانبور  -
التعليمي مع استعراض موجز للوظائف ادلختلفو ومعمل السكر  والقاعات الدراسيو األوليو والعليا واألقسام العلميو وادلكتبو

 ( 2012 . 5.  8يف ادلعهد ( ) 
    Directorate of Weed Science Research ( DWSR)زياره علميو اىل دائره حبوث علوم األدغال  -

 . اذلند ) احلقول البحثيو ،   Madhya Pradish، والية مدىيو برادش   Jabalpur يف جبلبور    
 ادلتبقيو ، وحدة ادلكافحة جارب ادلطبقو يف ادارة األدغال دلختلف احملاصيل  ، ادلختربات ، وحدة ربليل ادلبيداتالت    
 البيولوجيو ، مركز ادلعلومات ، ادلكتبو وغريىا .. (     
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  Indian Agricultural Research Institute ( IARI )  زياره اىل مركز البحوث الزراعيو اذلنديو  -
 وغريىا .... (  يف والية دذلي . اذلند ) األقسلم العلميو ، ادلكتبو ، التجارب الزراعيو ،البيوت البالستيكيو    
 
 

    Papers / Publications et communications     المقاالت العممية 
 .   8. ص  21عالج لنقص الغذاء وتزايد السكان . رللة الزراعة . العدد  –النباتات ادلعدلة وراثيا   -

      . دمشق . سوريا    
 ىل مستقبل قصب السكر يف أنتاج الغذاء أم الوقود ؟ ! رللة اآلفاؽ   –مادة السكر بني احلياة وادلوت   -
 العراؽ . جامعة دياىل.  24. ص  13اجلديدة . العدد      
 السكر ادلستخدمة يف ادلكافحة احليوية مل ضفادع قصب  –اآلثار السلبية الناذبة عن استخدام ادلكافحة احليوية    -
    . العراؽ . جامعة دياىل . 34. ص  2011.  23العدد فاؽ .آ. رللة تلتزم بادلهمة     
 أة. ىي 2012. ايلول . 14أثر األسنثمار الزراعي يف ربقيق التنمية األقتصادية . جريدة استثمار واقتصاد .العدد   -

  استثمار دياىل .    
 تخدام منظمات النمو مع ادلبيدات يف مكافحة األدغال ودورىا يف محاية البيئة قياسا باستخدام ادلبيدات فقط .اس  -
   رللة ادلهندس العريب . دمشق . سوريا . ربت النشر    
 
 

   Training courses (Functional)الدورات التدريبية ) الوظيفية ( 
 Lecturer  : كمحاضر

 32)  2006بية لموظفي مديرية زراعة ديالى بعنوان ) مكافحة األدغال في العراق ( أقام دورة تدري -
   ديالى ( –مركز التدريب األرشادي الزراعي  2006 / 2 / 21في 

المحددات الفسمجية ألنتاج محاصيل أقام دورة تدريبية لموظفي مديرية زراعة ديالى بعنوان )  -
 ديالى(  /والتدريبي الزراعي المركز األرشادي   2011 / 5 / 22في   348)   2011(  الحبوب

تطوير واقع زراعة قصب السكر في العراق وامكانية زراعتو وتصنيع  قدم محاضره عمميو بعنوان ) -
 ( 2012 / 2 / 23في   245) . 2012السكر في محافظة ديالى ( في ىيئة استثمار ديالى . 

 قصب السكر في العراق ( في وحدة التدريب قدم محاضرة عمميو بعنوان ) دراسات عمى محصول -
   . 2012ة اليند ي المركز اليندي لبحوث قصب السكر في دولف والتأىيل

( The 8 meeting of Scientific Discourse on 22-5-2012 in Training hall of 

Extension Unit , IISR ,India )  

 ) زراعة قصب السكر في محافظة ديالى بعنوان  ضمن الممتقى العممي  قدم محاضره عمميو  -
 27781)  2012 .ديالى في محافظة زراعة المديرية عمى قاعة بين النظريو والتطبيق (   –   
 قسم األرشاد والتعاون الزراعي ( –مديرية الزراعو في محافظة ديالى   2012 / 7 / 11في     
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 ة ادغال الحنطة والشعير ( عمىقدم محاضرة عممية ضمن ورشة العمل المتخصصة ) مكافح  -
 ( . 2013  /  3 / 28)  2013الى يد –رشادي التدريبي قاعة المركز اإل    

 

 
  تنمية القدرات األدارية والمالية والفنية ()  Student : كمشترك

) اىمية اشترك في دورة ادارية اقاميا مركز التطوير والتعميم المستمر في جامعة بغداد بعنوان  -
 23في   2315)  2010 / 12 / 23 – 19لمفترة من  ( العامةدارة اعمال األن األداري في القانو 

     جامعة بغداد (   –م المستمر ير والتعميالصادر من مركز التطو   2010 / 12 /

اقامو مركز التطوير البرنامج التدريبي الموسوم ) القيادة والتوجيو األداري ( الذي اشترك في  -
 / 8 /  4لغاية  7 / 31كمية العموم السياسية لمفترة من  –النيرين  تمر في جامعةوالتعميم المس

 جامعة النيرين (   – الصادر من كمية العموم السياسية   2011 / 8 / 4في   2012)  2011

) األدارات  في جامعة بغداد بعنواناشترك في دورة ادارية اقاميا مركز التطوير والتعميم الستمر  -
الصادر من مركز   2011 / 9 / 22في  1958)  2011 / 9 / 22 – 18لمفترة من  العميا (

                                                                                                                                                                                                                                               جامعة بغداد (   –التطوير والتعميم المستمر 
المركز الوطني لمتطوير األداري وتقنية المعمومات في وزارة التخطيط  اقامياورشة عمل اشترك في  -

 / 10 / 18  - 16ة  من ( لمفتر خاصة بالقيادات األدارية العميا  /بعنوان ) ادارة األزمات األدارية 
المركز  –الصادر من وزارة التخطيط   2011 / 10 / 18في   5808 / 3 / 3 /ت )  2011

  الوطني لمتطوير األداري وتقنية المعمومات (  
 المركز الوطني لمتطوير األداري وتقنية المعمومات في وزارة   اقامياورشة عمل اشترك في  -
 24 – 20( لمفترة من خاصة بالقيادات األدارية العميا  /األدارية الفاعمة  ة) القياد التخطيط بعنوان    

 الصادر من وزارة  2011 / 11 / 24في  6624 / 3 / 3 /ت )  2011 / 11 /    
 (المركز الوطني لمتطوير األداري وتقنية المعمومات –التخطيط    
  وتقنية المعمومات في وزارة اقاميا  المركز الوطني لمتطوير األداريورشة عمل اشترك في  -

      7 – 4 / خاصة بالقيادات األدارية العميا ( لمفترة منالحوكمة األلكترونية خطيط بعنوان ) الت   
 التخطيط  لصادر من وزارةا  2011 / 12 / 7في   6925 / 3 / 3 /ت ـ) 2011 / 12 /   
 المركز الوطني لمتطوير األداري وتقنية المعمومات( –   

قسم تدريب  /مركز التدريب المالي والمحاسبي  /أقامتو وزارة المالية برنامج تدريبي شترك في ا -
السمبية  الممارساتاليندسة اإلدارية )اليندرة( والتخمص من ]التخطيط المالي واإلدارة المالية بعنوان 

زارة الصادر من و  2015 /12 /27في  3668) 2015 / 12 / 27 – 20لمفترة من  [في العمل
   مركز التدريب المالي والمحاسبي ( –المالية 
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     Scientific Committees    المجان العممية 

 ليبيا –المعيد العالي ألعداد المعممين  –عضو لجنة النظام والمراقبة عمى االمتحانات النيائية  -
   (  1999 / 8 / 31في  178 ) 1999  – 1995

  2006 – 2004العراق  –جامعة ديالى  –لزراعة كمية ا –عضو لجنة أمتحانية  -
 عضو لجنة مقررة من قبل رئاسة جامعة ديالى ألعداد دراسة متكاممة لتطوير منطقة حوضي  -

  2005دجمة والفرات في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية . جامعة ديالى       
    البعثات والعالقات الثقافية ( –جامعة ديالى  2005 / 6 / 20في  3785)      

 لجنة تحضيرية لممؤتمر العممي األول لمبحوث الزراعية . كمية الزراعة . جامعة عضو  -   
 (  2008 / 8 / 6في  952)  2009ديالى         

   2009رئيس المجنة األعالمية لممؤتمر العممي األول لمبحوث الزراعية  -
 معوقاتيا –ة التحضيرية لمندوة العممية ) صناعة الدواجن في العراق رئيس لجنة ساندة لممجن  _    

   2009وسبل معالجتيا ( التي أقاميا قسم الثروة الحيوانية في كمية الزراعة / جامعة ديالى         
  (  2009 / 11 / 10في   1750)        

 (  2009 / 12 / /13في  1899) 2009عضو لجنة تطوير الواقع الزراعي في محافظة ديالى  -    
                  12 / 30س في  126)  2009كمية الزراعة / جامعة ديالى   –عضو لجنة عممية مركزية   -    

        / 2009 )  
)  2010 -  2009كمية الزراعة / جامعة ديالى  –المتحانات النيائية العميا لمجنة العضو   _ 

 ( 2009 / 12 / 21س في       122
 قامة الندوة العمميةإدارة موقع إسناد المجنة التحضيرية في ستقبال والضيافة إلرئيس لجنة اإل  -

  الصادر من كمة الزراعة ( 2010 / 4 / 8في  615)  2010   
 المشاريع البحثية المتميزة لطمبة الصفوف المنتيية في كمية ختيارإلرئيس لجنة عممية   -
 ( 2010 / 5 / 20في  967)  2010لى جامعة ديا /الزراعة     
 . 2011 – 2010كمية الزراعة / جامعة ديالى  –متحانات النيائية عضو المجنة العميا لإل  -

 ( 2010 / 12 / 20في   2346)   
  رئيس لجنة ساندة لمجنة التحضيرية لمندوة العممية التي أقاميا قسم البستنة في كمية الزراعة    -

  ( 2010 / 4 / 8في  615)  2010) واقع النخيل في العراق ( جامعة ديالى     
  /لمبحوث الزراعية . كمية الزراعة الوطني األول نائب رئيس المجنة التحضيرية لممؤتمر  -
 ( 2011 / 2 / 27في  362)  2011 جامعة ديالى   
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جامعة ديالى  /عة لممؤتمر الوطني األول لمبحوث الزراعية . كمية الزراالعممية رئيس المجنة  -
 (  2011 / 3 / 9في  427)     2011

 قسم البستنة وىندسة الحدائق )  /رئيس لجنة لمناقشة مشروع بحث تخرج طمبة المرحمة الرابعة  -
 الصادر من قسم البستنة وىندسة الحدائق( 2011 / 5 / 15أمر قسم في    
      / 6 / 6في  1021)  . عة ديالىجام / رئيس لجنة تعضيد البحث العممي في كمية الزراعة -

2011   ) 
 عضو لجنة استالل بحوث المدرس الدكتور عماد خمف عزيز المقدمو لغرض الترقيو الى -

 استاذ مساعد .   
 الى عدنان يعقوب يوسف المقدمة لغرض الترقيةالدكتور رئيس لجنة استالل بحوث المدرس  -

 (كمية الزراعو  –جامعة ديالى  2011 / 5 /  16في  859.) استاذ مساعد   
 المقدمة لغرض الترقيةستاذ المساعد الدكتور وسام مالك داود لجنة استالل بحوث األعضو  -

 الرازي ( –كمية التربية  -جامعة ديالى   2011 / 6 / 20في   1006) الى استاذ   
     3 / 6في  406. )  2011جامعة ديالى  /عضو لجنة ألعداد الكتيب التعريفي لكمية الزراعة  -

   / 2011  ) 
 (الزراعة  الحديثة فيالري تقنات استخدام عضو المجنة التحضيرية لمندوة العممية الموسومة ) ا -
 . كمية الزراعة . جامعةعموم المحاصيل الحقمية  وقسم عموم التربة والمياه قسم التي أقاميا    
 الشعبة األدارية ( –لصادر من كمية الزراعة ا 2011 / 11 / 29في  1974)  2011 ديالى   
 ( 2012 / 2 / 12في  233جامعة ديالى )  /عضو لجنة الدراسات العميا في كمية الزراعة  -
 الموسومة ) أثررئيس المجنة التحضيرية لمندوة العممية الثانية لقسم عموم المحاصيل الحقمية   -

 في 2165)  2012جامعة ديالى  . كمية الزراعة .ي ( مكافحة األدغال في تحسين األنتاج النبات    
    5 / 12 / 2012 ) 
 جامعة ديالى –عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي الثاني لمبحوث الزراعية . كاية الزراعة  -

  الصادر من كمية الزراعة (  2013 / 6 / 14في  1123)  2013   
 د الدكتور ميدي عبد المطيف  خمف المقدمة لغرضرئيس لجنة استالل بحوث األستاذ المساع  -

 ( .جامعة ديالى  /الصادر من كمية الزراعة  2013 / 3 / 13في  333الترقية الى استاذ )    
 لقسم عموم المحاصيل الحقمية الموسومة ) رؤيةرئيس المجنة التحضيرية لمندوة العممية الثالثة  -

 في  721)  2013 العراق ( . كمية الزراعة . جامعة ديالى . مستقبمية لواقع المحاصيل العمفية في   
  . (جامعة ديالى  /الصادر من كمية الزراعة  2013 /  5 /    12
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 جامعة ديالى ومدى مطابقتيا /عضو لجنة لدراسة مؤشرات تقويم األداء في كمية الزراعة  -
  / صادر من كمية الزراعةال 2013 / 5 / 21في  575)  في الجامعات العالمية لممعايير   
 الصادر من 2013 / 6 / 24في  1042)  الجودة واألداء الجامعي ( ضمان  –جامعة ديالى    
 جامعة ديالى ( . /كمية الزراعة    
 المدرس الدكتور عدنان حسين عمي المقدمة لغرض الترقية الى استاذ لجنة استالل بحوثعضو  -

 جامعة ديالى ( /الصادر من كمية الزراعة  2013 / 6 / 24في  1042) مساعد    
 رئيس لجنة استالل بحوث المدرس المساعد عمر عمي احمد المقدمة لغرض الترقية الى مدرس   -

 جامعة ديالى (   /الصادر من كمية الزراعة  2013 / 9 / 5في  1364)    
  جممعة ديالى . –مية الزراعة رئيس المجنة األعالمية لممؤتمر العممي الثاني لمبحوث الزراعية . ك -

 جامعة ديالى ( /الصادر من كمية الزراعة  2013 / 11 / 6في  1771)  2013   
 2013 / 12 / 2في  1951جامعة ديالى )  /عضو لجنة آلية التعاون في كمية الزراعة  -
 الشعبة األدارية ( –الى يجامعة د /الصادر من كمية الزراعة    
 ة الندوة العممية التربوية الموسومة ) اخالقيات وصفات الطالب الجامعي المتميز ( رئيس لجنة ألدار   -

 4 / 15في  745 ) 2014 جامعة ديالى /الذي اقامو قسم عموم المحاصيل الحقمية . كمية الزراعة    
 (الشعبة األدارية  /جامعة ديالى  –الصادر من كمية الزراعة  2014 /   
  الصادر من كمية  2014 / 5 / 6في  626) األمتحانات بنظام نظر الألعادة عضو لجنة  -

 جامعة ديالى (  –الزراعة    
 الصادر من كمية الزراعة 2014 / 12 / 2في  2153عضو لجنة ترميز الدروس المنيجية )  -

 الشعبة األدارية ( /جامعة ديالى  –   
 يات العممية الحديثة والمستحدثة لتطوير رئيس لجنة تحضيرية لمندوة العممية الموسومة )التقن - 

 أقاميا قسم عموم المحاصيل الحقمية .التي محصول الذرة الصفراء الموسم الربيعي في العراق(     
 الصادر من عمادة كمية 2014 / 12 / 14في  2251) 2014 جامعة ديالى –كمية الزراعة     
 الشعبة األدارية(. –الزراعة     
 حضيرية لمندوة العممية الموسومة )اآلثار السمبية الناجمة عن دور اإلنسان في اختاللرئيس لجنة ت - 
  جامعة ديالى .  –التوازن البيئي الدقيق( التي أقاميا قسم عموم المحاصيل الحقمية . كمية الزراعة    

 دارية( .الشعبة اإل –الصادر من عمادة كمية الزراعة  2015 /   /) 
 ة مركزية إلعداد البرنامج التنفيذي لتفعيل بنود مذكرة التفاىم بين جامعة ديالى عضو لجنة عممي - 

 وجامعة ريدنك البريطانية لممساىمة في بناء القدرات والمؤىالت العممية لممالكات األكاديمية     
 (  الصادر من رئاسة جامعة ديالى 2015 / 6 / 2في  8439بالجامعة .)ب.ع.     
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 لتقييم ومنح درجة لممدرسة البحثية لألستاذ الدكتور عامر محمد ابراىيم يةعضو لجنة عمم - 
 الموسومة )مفيوم تداخل العموم في تطوير ىندسة المواد اإلنشائية واليندسة اإلنشائية المستدامة(     
  قسم البحث والتطوير(     –رئاسة جامعة ديالى الصادر من  2015 / 6 / 16في  9131/)ب ت     
 .)    (  2014 – 2013متحانية لقسم عموم المحاصيل الحقمية لمموسم الدراسي رئيس المجنة اإل  -
 .)    (  2015 – 2014رئيس المجنة اإلمتحانية لقسم عموم المحاصيل الحقمية لمموسم الدراسي   -
 (  . )  2015 – 2014رئيس المجنة العممية لقسم عموم المحاصيل الحقمية لمموسم الدراسي   -
 2279) 2016 – 2015رئيس المجنة اإلمتحانية لقسم عموم المحاصيل الحقمية لمموسم الدراسي   -

 الشعبة اإلدارية ( –الصادر من عمادة كمية الزراعة  2015 / 12 / 7في     
 2301) 2016 – 2015رئيس المجنة العممية لقسم عموم المحاصيل الحقمية لمموسم الدراسي   -

  الشعبة اإلدارية( –الصادر من عمادة كمية الزراعة  2015 / 12 / 8في     
 رئيس لجنة تحضيرية لمندوة العممية الموسومة ) أخطر األدغال في العراق بين األىمية  -
 –التي أقاميا قسم عموم المحاصيل الحقمية . كمية الزراعة  التي تسببيا (واألضرار اإلقتصادية ليا     

 الشعبة –الصادر من عمادة كمية الزراعة  2015 / 12 / 10 في 2308) 2015جامعة ديالى     
 األدارية( .    
 

     
 : والتقييم العممي لجان المناقشة

 Committees of scientific discussion and evaluation 

معايير النمو  ) ةالموسومدراسة عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير حسين ىادي محمد لم -
 / 12 / 14في  2501 /د.ع.ز)  2008 . (وحاصل بذور السمجم بتأثير مبيدات األدغال 

  (  الدراسات العميا –جامعة بغداد  –الزراعة  كمية  2008
عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير حسام سعدي محمد العكيدي لمدراسة الموسومة ) تقييم قدرة  -

 / 11 / 22في  1515 /) د.ع.ز 2009( .  منافسة بعض أصناف الحنطة لألدغال المرافقة
  ( الدراسات العميا –جامعة بغداد  –كمية الزراعة   2009

التاثير التضادي عصفور لمدراسة الموسومة ) طاىر  إسراءعضو لجنة مناقشة طالب الماجستير  -
( .  .Vigna unguiculata Lلبعض نباتات األدغال في نمو وحاصل ونوعية نبات الموبياء 

 ( .جامعة ديالى  –الرازي  –كمية التربية  2010 / 11 / 29في  495)  2010
تقنية استخدام المياه  لمدراسة الموسومة )حميد عبد خشان الدكتوراه عضو لجنة مناقشة طالب  -

ي صفات نمو وحاصل لمكافحة األدغال وأثرىا ف  Trifluralinالممغنطة في زيادة كفاءة مبيد 
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 –جامعة بغداد  –كمية الزراعة   2011 / 3  / 22في  318 /) د.ع.ز 2011( . القطن 
 الدراسات العميا (

 تأثير مواعيد ابراىيم خميل اسود لمدراسة الموسومة )  شة طالب الماجستيرعضو لجنة مناق -
   Sorghum bicolor L. Moenchالزراعة ومواعيد الحش في حاصل ونوعية الذرة البيضاء     
   2011 / 11 / 22في  2659 / 7 / 3)  2011خالل موسم الخريف ( .    
 ( ت العميا الدراسا –جامعة تكريت  –كمية الزراعة      
 تقييم عممي لرسالة طالبة الماجستير سارة منذر مبدر الموسومة ) تأثير مستخمصات الداتورة  - 

 .  .Triticum aestivum  Lفي فعالية انزيمات انبات بذور وصفات نمو نبات الحنطة      
 /ى جامعة ديال /كمية التربية لمعموم الصرفة   2013 / 4 / 14في  1098. )  2013    
 الدراسات العميا (     

 مازن جريان حسون لمدراسة الموسومة ) استجابة الحنطة عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير - 
 جامعة –كمية الزراعة   2013 / 4 / 7في   618 /) د.ع.ن  2013لمكافحة األدغال .     
 –سة جامعة ديالى الصادر من رئا 2013 / 5 / 12في  7026و  الدراسات العميا –بغداد     
 ( الشؤون األدارية    
 كفاءة امتصاص لمدراسة الموسومة ) رافد أحمد عباس  عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه   -
    /) د.ع.ز 2013( . المبيدات في مكافحة األدغال المعمرة بالمياه المعالجة مغناطبسبا     

 الدراسات العميا ( –ة بغداد جامع –كمية الزراعة   2013 / 8  / 26في  1518    
 مستوىباسم عبد صالح لمدراسة الموسومة ) تأثير  عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير  -

محصول الذرة البيضاء ونوعية العمف لفي نمو وحاصل مراحل القطع النتروجيني و  التسميد    
Sorghum bicolor  L.      ) .2013  (3 / 7 / 3049  مية الزراعةك  2013 / 9 / 2في 

 شعبة الدراسات العميا ( –جامعة تكريت  –    
 زيل ادنين نتأثير البعضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير زينب حسن جبار لمدراسة الموسومة )  -

 / Zea mays L.  . )2013  ( .7والزنك في شيخوخة اوراق وحاصل ونوعية الذرة الصفراء    
 الدراسات  –المسيب  /الكمية التقنية  /يئة التعميم التقني ى 2013 / 11 / 27في  365 / 53   
 (العميا    
 تأثيرلمدراسة الموسومة ) سياد مذكور عبد الصاحب  الدكتوراه  ةعضو لجنة مناقشة طالب  -

  . منظمات النمو النباتية ومبيدات األدغال ونوعية مياه الري في صفات نمو وحاصل الحنطة (     
 الدراسات –جامعة بغداد  –كمية الزراعة  2014 / 4 / 22 في 1080 /.ز) د.ع 2014    
 العميا (    
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 الموسومة ) أثر التغذيةأحمد عبدالكريم العباسي  تقييم عممي لرسالة طالبة الماجستير ايمن  -
 تحت  .Zea mays Lاصل الذرة الصفراء حوالحديد المخمبي في نمو و  الورقية بالبوتاسيوم   
  /كمية التربية لمعموم الصرفة   2014 / 6 / 29في  1953. )  2014الري بالتنقيط (  نظام    
 الدراسات العميا (  /جامعة ديالى     

 الكالسيوم الموسومة ) التداخل بين عنصريلرسالة طالبة الماجستير خمائل عمي كريم  تقييم عممي  -
 كمية 2014 / 7 / 16في  2026. )  2014نبات الحنطة (  والبورون واثرىما في نمو وتطور    
 الدراسات العميا (  /ديالى  جامعة /التربية لمعموم الصرفة     

 تأثير التغذية الورقية لمدراسة الموسومة )شاكر محمود  رئام الدكتوراه  ةعضو لجنة مناقشة طالب - 
 /) د.ع.ز.  2015( ت ومنظمات النمو في نمو الشعير والشوفان المزروعة في جياز األستنبا     
 العميا ( الدراسات –جامعة بغداد  –كمية الزراعة  2014 / 11 / 24 في 3796     
 تأثيرلمدراسة الموسومة ) حيدر طالب حسين  عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه  -

 منظمات النمو والمستخمصات النباتية في مدة ومعدل امتالء الحبة والنضج الفسمجب لبعض    
  / 3 / 10 في 607 /) د.ع.ز Triticum aestivum  L. )2015أصناف حنطة الخبز     
 العميا ( الدراسات –جامعة بغداد  –كمية الزراعة  2015    

 القابمية التنافسية لبعضلمدراسة الموسومة )واثق فمحي حمود  عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه  -
 / 5 / 26 في 1199 /) د.ع.ز 2015تكاممة لألدغال( أصناف القطن وأثرىا في المكافحة الم   

 العميا ( الدراسات –جامعة بغداد  –كمية الزراعة  2015
 تأثير اإلضافةلمدراسة الموسومة ) ىشام ىاشم صالح لجنة مناقشة طالب الماجستير رئيس  - 

  Zeaة لمذرة الصفراء األرضية والتغذية الورقية بالبوتاسيوم في بعض المؤشرات المظيرية والفسمجي   
   mays L.  . )2015  (1703  جامعة ديالى –كمية التربية لمعموم الصرفة  2015 / 6 / 9في 
 الدراسات العميا ( . –   
 
 

 Administrative Committees المجان اإلدارية :
 ( 2005 / 2 / 22في  92)  2004رئيس لجنة مشتريات  -
  ( 2010 / 11 / 23في  2172)  رئيس لجنة تحقيقيو -
 ( 2010 / 1 / 19في  105)  2010عروض فتح الرئيس لجنة  -
  1105)  2010جامعة ديالى  –لجنة ألعداد اليياكل التنظيمية اإلدارية لكمية الزراعة  رئيس -

 ( 2010 / 6 / 9في    
 ( 2010 / 6 / 24في  1228 )  2010لجنة تحقيقية  رئيس -
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 ( 2010 / 4 / 12في  628)  2010لتدريسيين والموظفين لجنة تدقيق أضابير ا رئيس -
 ( 2010 / 4 / 8في  605)  2010التدريسيين والموظفين سمف عضو لجنة تدقيق أضابير  -
 ( 2010 / 6 / 29في  1263)  2010لجنة النظر في الترفيعات  رئيس -
 ( 2010 / 9 / 23في  1732)  2010لجنة شطب خاصة  رئيس -
 ( 2010/  12/  30في   2440)  2010قيقية لجنة تح رئيس -
  25في  720)  2011لجنة إسكان ضيوف المؤتمر الوطني األول لمبحوث الزراعية .  رئيس -

   / /4 2011 ) 
 ( 2011 / 6 / 2في   988)  2011رئيس لجنة تحقيقية   -
 ( 2011 / 7 / 13في  1248)  2011رئيس لجنة تحقيقية   -
 ( 2011 / 7 / 13في  1247لتسكين ) رئيس لجنة اعادة ا -
 / 7 / 13في  1238رئيس لجنة ارشفة األضابير الشخصية لمتدريسيين والموظفين الكترونيا )  -

2011     )   
 (  2011 / 9 / 27في  1558)  2011رئيس لجنة تحقيقية   -

 
 

 Scientific Societies  الجمعيات العمميو
   2005العراق   -بغداد  -عضو جمعية النباتات الطبية   -
 2008لبنان      -بيروت   -العربيو لوقاية النبات  عضو الجمعيو -
  2012  اليند –أوتار براديش  -عضو دائم في الجمعيو الينديو لتكنموجيي قصب السكر   -
 2012  دنالي –جبمببور  -عضو دائم في الجمعيو الينديو لعموم األدغال   -
  2012  عيوعضو دائم في الجمعيو الينديو  لنكنموجيا المعمومات الزرا  -
 
 
 

                 Professional unions  النقابات والروابط المهنية
                           1988 منذنقابة الميندسين الزراعيين _  عضو  
  2005 المعممينابة نق عضو _  
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  local and International Awards     الجوائز المحمية والدولية
  2011 العراق /جامعة ديالى  / يسي المتميزحصل عمى جائزة التدر  -
  2013اليند  /حصل عمى جائزة ميرجان السكر الوطني  -
  2014العراق  /حصل عمى درع جامعة ديالى  -
 
 
 

Thanks and appreciation letters   كتب  الشكر والتقدير 

 نجاح العممية ليبيا  إل –زلطن  –كتاب شكر وتقدير من المعيد العالي ألعداد المعممين  -
 في  1996 / 222 /از /) م.م.ع التعميمية بالمعيد وإلقامة المعارض العممية المتخصصة     

   ليبيا ( –المجنة الشعبية العامة لمتعميم والبحث العممي  1996 / 6 /    15
 كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى لممشاركة في المؤتمر العممي األول لجامعة ذي  -
  الشؤون القانونية واألدارية ( –جامعة ديالى  2004 / 12 / 20في  6971)  قار   
 لكمية التربية  كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى لممشاركة في المؤتمر العممي األول -
  مديرية البحث والتطوير ( –جامعة ديالى  2005 / 6 / 1في  3305جامعة كربالء )    
 ر من رئاسة جامعة ديالى لممشاركة في الندوة العممية التي أقامتيا نقابة كتاب شكر وتقدي -
 الشؤون القانونية  –جامعة ديالى  2005 / 5 / 10في  2759) المعممين في الجامعة   
   واألدارية (   
 كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة بغداد لممشاركة في الندوة العممية و ورشة العمل -
  / 12في  6131)  2006لتي أقاميا مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي  المتخصصة ا  
     قسم الشؤون األدارية (  –جامعة بغداد  2006 / 3  

 لمجيود المبذولة اثناء 2005  جامعة ديالى –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
  ( 2005 / 6 / 26في  293)  2005 / 2004األمتحانات النيائية لمموسم     
 لمجيود المخمصة في انجاحجامعة ديالى  –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 رغم الظروف الصعبة التي مر بيا البمد 2006 / 2005األمتحانات النيائية لمعام الدراسي     
  ( 2006 / 6 / 12في  483والمؤسسات الجامعية )     
 لمتوفيق في اداء األعمال 2006جامعة ديالى   –ة كمية الزراعة كتاب شكر وتقدير من عماد -  
 في 478)  ةكميالوبما يخدم المسيرة العممية في  2006 – 2004 الموكمة خالل الفترة من    
    12 / 6 / 2006 )  
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 تثمينا لمجيود المباركة في جمسات المؤتمر العممي كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى -  
 الصادر من رئاسة جامعة ديالى 2006 / 7 / 1في  5018)  2005الخامس لجامعة القادسية     

 مكتب مساعد رئيس الجامعة ( –    
  2006في الكمية  كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى لألشراف عمى سير االمتحانات -  
 ( 2006 / 9 / 23في  7279)     
 54 / 7)   2006معة ذي قار لممساىمة في إنجاح مؤتمر كتاب شكر وتقدير من رئاسة جا -  
 مكتب مساعد رئيس الجامعة العممي ( –جامعة ذي قار  2006 / 9 / 25في  1804 /     
 من مديرية زراعة ديالى لمقيام بإلقاء المحاضرات العممية عمىومكافئة  كتاب شكر وتقدير -  
 التي أقاميا المركزمكافحة األدغال في العراق ( بعنوان ) التدريبية ة في الدور  المشاركين    
 مديرية  2006 / 8 / 3في  9097)  2006 .اإلرشادي الزراعي في محافظة ديالى  التدريبي    
 في ديالى ( الزراعة    
 الدوام الرسمي  أثناءلمحضور المستمر والتواجد  كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى -  
 .الشؤون القانونية واألدارية ( –جامعة ديالى  2007 / 3 / 15في  10516)  2007    
 جامعة ديالى لممساىمة في خدمة القطاع –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 ( 2008 / 6 / 21في  748)  2008الزراعي      
 المشاركة في جامعة ديالى لتقويم البحوث ) –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 ( 2009 / 3 / 1في  212)   2009المؤتمر العممي األول لمبحوث الزراعية ( عمميا     
 كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى لدعم المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي األول -  
  2009 / 4 / 8في  3923)  2009كمية الزراعة / جامعة ديالى  . لمبحوث الزراعية      
 الشؤون القانونية واألدارية ( –ديالى  جامعة     
 جامعة ديالى لألشراف عمى التدريب الصيفي –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 ( 2009 / 10 / 28في  1651)  2009لطمبة كمية الزراعة / جامعة ديالى .      
 التدريب الصيفي لطمبة كميةلألشراف عمى  كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى -  

 الشؤون –جامعة ديالى  2009 / 12 / 22في  15629)   2009الزراعة / جامعة ديالى      
 القانونية واألدارية (     

 إدارةلمجيود المبذولة في  جامعة ديالى –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 مديرية صحة ديالى وبائية المقدمة من قبل المحاضرة المخصصة عن مرض األنفمونزا  ال    
 ( 2009 / 12 / 29في  1966) . 2009    
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 جامعة ديالى لمجيود المبذولة في إسناد الندوة –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 1904) .  2009جامعة ديالى  /قسم الثروة الحيوانية   –العممية التي أقامتيا كمية الزراعة     
 (  2009 / 12 / 14في     
 جامعة ديالى لمجيود المبذولة في إسناد الندوة –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 / 25في  1006) .  2010جامعة ديالى  /قسم البستنة  –العممية التي أقامتيا كمية الزراعة     
   5  / 2010 ) 
 إحياء إنجاحوالمبذولة في  لمجيود المتميزة كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى -  

 الشؤون –جامعة ديالى  2010 / 9 / 22في  13342)  2010احتفالية يوم النخمة     
 القانونية واألدارية ( .    

 جامعة ديالى لمجيود المبذولة خالل العام –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
 ( 2010 / 10 / 12في  1901) .    2010-2009الدراسي     
 كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى لمجيود المبذولة في األشراف عمى سير -  

 -جامعة ديالى 2011 / 11 / 30في  17466) . 2010 – 2009االمتحانات النيائية     
 الشؤون القانونية واألدارية (      
 جامعة ديالى لمجيود المبذولة في إنجاح الندوة –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  -  
  ( 2011 / 5 / 11في  829)  2011العممية الخاصة بالنخيل . مندلي .     
 كتاب شكر وتقدير من مديرية زراعة ديالى لمقيام بإلقاء المحاضرات العممية عمى المشاركين -  
 مجية إلنتاج محاصيل الحبوب ( التيفي الدورة الوظيفية التدريبية بعنوان ) المحددات الفس     
  5 / 23في  350)  2011محافظة ديالى .  أقاميا المركز التدريبي اإلرشادي الزراعي في     

  ديالى ( –المركز األرشادي والتدريبي الزراعي  2011 /     
 لمؤتمر جامعة ديالى لمجيود المبذولة في إنجاح ا –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  - 

 ( 2011 / 5 / 25في  943)  2011الوطني األول لمبحوث الزراعية     
 لنيمو جائزة التدريسي المتميز لعام  جامعة ديالى –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  - 

  ( 2011 / 7 / 5في  1187من رئاسة جامعة ديالى . )  2011   
 ى لمجيود المتميزة والمبذولة في انجاح المؤتمر الوطني كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديال - 

 الشؤون القانونية –جامعة ديالى  2011 / 8 / 8في  11478)  2011األول لمبحوث الزراعية    
 الييئة التدريسية ( –واألدارية     
 ات متحاناإل لمجيود المبذولة في األشراف عمى سير كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى - 

 –جامعة ديالى  الصادر من رئاسة 2011 / 11 / 1في  16071)  2011 – 2010النيائية    
 . شعبة الموارد البشرية (    
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 وزارة الزراعة تثمينا لمجيود /كتاب شكر وتقدير من الييأة العامة لألرشاد والتعاون الزراعي  - 
 لوظيفية والفالحية المنفذة في المراكز األرشاديةالمبذولة في القاء المحاضرات في الدورات التدريبية ا   
 (   2012 / 2 / 1في  650التابعة لمييئة . )    
 كتاب شكر وتقدير من ىيئة استثمار محافظة ديالى لمجيود المبذولة في انجاح الندوة العممية - 
 ر في محافظةالخاصة بتطوير واقع زراعة قصب السكر في العراق وامكانات زراعتو وتصنيع السك   
 ( 2012 / 2 / 23في   245ديالى . )    
 يود المبذولو في اداء األعماللمج جامعة ديالى –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  - 
 الموكمو لو وخدماتو في عمادة الكمية ونشاطاتو العمميو وتعاونو مع دوائر الدولة األخرى .   )   
 ( . 2012 / 7 / 19في  1302   
 الندوة العممية جامعة ديالى لمجيود المبذولو في –كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة  - 
   الموسومة )أثر مكافحة األدغال في تحسين األنتاج النباتي( وم المحاصيل الحقميةالثانية لقسم عم   
 ( 2012 / 12 / 13في  2262)    
 ديالى لمجيود المتميزة والمبذولة في اداء االعمال ونشركتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة   -     

 / 1/  28في  1214العديد من البحوث وأقامة الندوات والمحاضرات داخل وخارج العراق . )         
       2013  ) 
 –المركز األرشادي التدريبي  –كتاب شكر وتقدير من الييئة العامة لألرشاد والتعاون الزراعي   -

 / 3 / 28يالى  لممشاركة الفاعمة في ادارة الورشة العممية ) مكافحة ادغال الحنطة والشعير ( ) د       
       2013    ) 

 في انجاح الحمقة الدراسيةكتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المتميزة والمبذولة   - 
 المحاصيل قسم عموم التي اقاميارآني ( الموسومة ) المكافحة الحيوية واألعجاز الق )النقاشية (    

 الشعبة – الصادر من عمادة كمية الزراعة  2013 / 5 / 16في  750الحقمية في الكمية .)     
 األدارية (    
 الموكمة.) كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى لمجيود المتميزة والمبذولة في اداء االعمال  - 

 الشؤون األدارية ( –الصادر من رئاسة جامعة ديالى  2013 / 5 / 26في  7872    
 شكر وتقدبر من عمادة كمية الزراعة لمجيود المتميزة في انجاح الندوة العممبة الموسومة ) رؤياكتاب   - 
 مستقبمية لواقع المحاصيل العمفية في العراق ( التي اقاميا قسم عموم المحاصيل الحقمية في الكمية     
   الشعبة األدارية ( –الصادر من عمادة كمية الزراعة  2013 / 6 / 4 في 919)      
 شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المبذولة في انجاح المؤتمر العممي الثاني لمبحوثكتاب   - 
  –جامعة ديالى  /الصادر من كمية الزراعة   2013 / 12 / 16في  2052. )  2013الزراعية     
 ة األدارية (   الشعب    
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 لمجيود المبذولة  والمتميزة في انجاح المؤتمر العممي كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى  - 
 في  19867الثاني لمبحوث الزراعية والحرص الدائم عمى خدمة المسيرة العممية في الجامعة )     

  دارية (الشؤون اال /الصادر من رئاسة جامعة ديالى  2013 / 12 / 31    
 المسيب لمجيود المبذولة في /عمادة الكمية التقنية  –ىيئة التعميم التقني  كتاب شكر وتقدير من - 
 2014 / 1 / 5في  30 / 11 / 2شة رسالة الماجستير لمطالبة زينب حسن جبار . ) قمنا    
 (  الدراسات العميا –المسيب  /الصادر من الكمية التقنية    
 دير من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي لممساىمة في تحقيق منجز رفيعكتاب شكر وتق - 
  الصادر من مكتب الوزير (  2014 / 1 / 14في  34 / 14يميق بسمعة العراق . ) م و     
 كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المبذولة في انجاح الندوة العممية التربوية - 

 التي اقاميا قسم عموم المحاصيل الحقمية    ة ) اخالقيات وصفات الطالب الجامعي المتميز (الموسوم   
 ( 2014 / 5 / 8في  882 )في الكمية .    
 لمجيود المبذولة  والمتميزة في المجنة األمتحانية المكمف كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى -

 الشؤون –الصادر من رئاسة جامعة ديالى  2014 / 9 / 7في  11828بيا في كمية الزراعة )    
  األدارية (   
 لمجيود المبذولة  والمتميزة في حضور النشاط الموسوم ) كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى -
 الصادر من 2014 / 12 / 1في  16064مشروع ىيكل عمل التدريسي واخالقيات مينة التعميم )    
 األدارية (  - الشؤون –لى رئاسة جامعة ديا   
 كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المتميزة في انجاح الندوة العممية األولى لقسم عموم -

 المحاصيل الحقمية الموسومة ) التقنيات العممية الحديثة والمستحدثة لتطوير محصول الذرة الصفراء
 / 12 / 22عموم المحاصيل الحقمية في الكمية بتاريخ  التي اقاميا قسم الموسم الربيعي في العراق (

 ( الشعبة األدارية –جامعة ديالى  –الصادر من كمية الزراعة  2015 / 1 / 4في  9. )  2014
 كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المبذولو في األعمال الموكمة في المجان األمتحانية  -

 الصادر من كمية 2015 / 3 / 8في  463) 2015 – 2014لدراسي لمفصل الدراسي األول العام ا   
 الشعبة األدارية ( –جامعة ديالى  –الزراعة    
 كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المتميزة في انجاح المعرض العممي األول لقسم -
 –جامعة ديالى  –لزراعة الصادر من كمية ا 2015 / 4 / 16في  734عموم المحاصيل الحقمية . )    
 الشعبة األدارية(    
 المبذولة والنجاح في تحقيق األىداف المرسومةكتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود  -

 المحاصيل الحقمية الموسومة )اآلثار السمبية الناجمة عن دور اإلنسان في مندوة العممية لقسم عمومل   
 / 5 / 6التي أقاميا قسم عموم المحاصيل الحقمية في الكمية بتاريخ  لدقيق(ا اختالل التوازن البيئي   
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 الشعبة األدارية(  –جامعة ديالى  –الصادر من كمية الزراعة 2015  / 5 /28في  1081. ) 2015   
 كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المبذولة في األعمال الموكمة في المجان -
   2015/  9/ 2في  1564. ) 2015 – 2014لمفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  اإلمتحانية  
 . دارية(الشعبة اإل –جامعة ديالى  –الصادر من كمية الزراعة   
 التدريب الصيفي داخل الكمية وخالل كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة لمجيود المبذولة في  -
 الشعبة –جامعة ديالى  –الصادر من كمية الزراعة   2015/  9/ 17في  1684)العطمة الصيفية   
 . دارية(اإل  
 لمتبرع بإلقاء المحاضرات مجانا دون مقابل خارج كتاب شكر وتقدير من عمادة كمية الزراعة -
 الصادر  2015/  9/ 26في  1740)زنة وخدمة لممسيرة العممية في الجامعة واالنصاب دعما لمم  
 . دارية(الشعبة اإل –جامعة ديالى  –عة من كمية الزرا  
 
 

   Appreciation statements شهادات تقديرية      
ذي قار وكربالء  و(  2)  وبغداد ( 12حصل عمى عدة شيادات تقديرية من رئاسة جامعات ديالى ) 

لعربية تشرين ) الجميورية اجامعة ) جميورية العراق ( و والنيرين والموصل والقادسية و واسط (  2) 
  ورش العمل و لممشاركة في المؤتمرات والندوات العمميةومشروع تقدم )منظمة دولية(  السورية (

  . 2015 – 2004  والدورات التدريبية 
 
 حصل عمى شيادة تقديرية من رئيس حامعة كربالء لممشاركة الفاعمة في انجاح اعمال المؤتمر -
 . 2005ربالء جامعة ك /لكمية التربية  العممي األول   
 حصل عمى شيادة تقديرية من رئيس حامعة كربالء لممساىمة الفاعمة في انجاح اعمال المؤتمر -
 . 2006لجامعة كربالء  العممي الثاني   
 امعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في اعمال المؤتمرجحصل عمى شيادة تقديرية من رئيس   -
 . 2009لجامعة ديالى  العممي األول   
 امعة ديالى تثمينا لممشاركة ببحث عممي المؤتمر العمميجحصل عمى شيادة تقديرية من رئيس  -
 . 2009لجامعة ديالى  األول   
 لألثر الطيب في اثراء جمسات المؤتمرالقادسية  حصل عمى شيادة تقديرية من رئيس جامعة -
    . 2005 ونجاحو  العممي الخامس   
  . 2006ببحث عممي في المؤتمر العممي األول لجامعة واسط  حصل عمى شيادة مشاركة -
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 امعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في اعمال المؤتمرجحصل عمى شيادة تقديرية من رئيس  -
  . 2009جامعة ديالى   /لمبحوث الزراعية الذي اقامتو كمية الزراعة  العممي األول   
 كمية الزراعة –لندوة العممية األولى لعموم المحاصيل ببحث عممي في ا حصل عمى شيادة مشاركة -
 . 2011سوريا  –تشرين  جامعة /   
 حصل عمى شيادة مشاركة في الدورة  الموسومة ) اىمية القانون األداري في األدارة العامة ( من -
 . 2010جامعة بغداد  /مركز التطوير والتعميم المستمر   
 د كمية الزراعة لمجيود المتميزة في المؤتمر الوطني األولحصل عمى شيادة تقديرية من عمي -
 اد ، كركوك ،دجامعة ديالى بمشاركة جامعات بغ /الذي عقد في كمية الزراعة  لمبحوث الزراعية   
 . 2011 بابل والمثنى    
 جامعة /حصل عمى شيادة مشاركة في دورة األدارات العميا من مركز التطوير والتعميم المستمر -
 . 2011بغداد    
 من كمية –القيادة والتوجيو األداري  –حصل عمى شيادة مشاركة في البرنامج التدريبي الموسوم  -
 .  2011جامعة النيرين  / العموم السياسية   
 خاصة –القيادة األدارية الفاعمة  –الموسومة  عملالحصل عمى شيادة مشاركة في ورشة  -

  2011وزارة التخطيط  –كز الوطني لمتطوير األداري وتقنية المعمومات المر  من –دارات العميا باإل   
 دارية من المركز الوطنيدارة األزمات اإلإ –حصل عمى شيادة مشاركة في ورشة العمل الموسومة  -
 . 2011وزارة التخطيط  –األداري وتقنية المعمومات  لمتطوير   
 جامعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في /ة حصل عمى شيادة تقديرية من عمادة كمية الزراع -
 اعمال الندوة العممية الثالثة لقسم عموم المحاصيل الحقمية ) رؤيا مستقبمية لواقع المحاصيل العمقية   
 . 2013 /مايس  / 21في  في العراق ( التي عقدت   
 الفاعمة في اعمال جامعة بغداد لممشاركة /حصل عمى شيادة تقديرية من عمادة كمية الزراعة  -
 . 2013 /تشرين األول  / 9 – 8األول لقسم المحاصيل الحقمية الذي عقد لمفترة  المؤتمر العممي   
 ثتمينا) منظمة دولية (   –مشروع تعزيز الحوكمة  –حصل عمى شيادة تقديرية من مشروع تقدم  -
 العمل الموسومة ) ورشة عمل من خالل المشاركة في ورشة لمجيود القيمة والمتميزة التي بذلت   
 /تشرين األول  / 31 – 29العراق ( لمفترة  لمحافظات وسط وشمال لمجالس التخطيط والتنمية   
   2013   .   
 جامعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في /حصل عمى شيادة تقديرية من عمادة كمية الزراعة  -

  .  2013 /كانون األول  / 4 – 3راعية لممدة عمال المؤتمر العممي الثاني لمبحوث الز أ    
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 جامعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في /حصل عمى شيادة تقديرية من عمادة كمية الزراعة  -
 ) التقنيات العممية الحديثةالموسومة عمال الندوة العممية األولى لقسم عموم المحاصيل الحقمية أ   
 الذرة الصفراء الموسم الربيعي في العراق ( التي أقاميا قسم لتطوير زراعة محصول والمستحدثة   
 ، وىي 2014 /كانون األول  / 22جامعة ديالى في  –. كمية الزراعة  المحاصيل الحقمية عموم   
 مشروع تطوير محصول الذرة الصفراء الموسم الربيعي في العراق . ضمن   
 جامعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في /ة حصل عمى شيادة تقديرية من عمادة كمية الزراع  -
 الناجمة عن دوراآلثار السمبية ) الموسومة عمال الندوة العممية لقسم عموم المحاصيل الحقمية أ   
 –المحاصيل الحقمية. كمية الزراعة  التي أقاميا قسم عموماختالل التوازن البيئي الدقيق( اإلنسان في   
 . 2015 /يس ما / 6ديالى في  جامعة   
 أعمال تثمينا لممشاركة الفاعمة فينية المسيب قالكمية التحصل عمى شيادة تقديرية من عمادة   -

 / 28 – 27الثاني لمتخصصات اليندسية والزراعية الذي عقد لممدة من  الدولي المؤتمر العممي    
 . 2015 مايس /     

 لحصولو عمى مرتبة األستاذية في تخصصورئاسة جامعة ديالى حصل عمى شيادة تقديرية من   - 
 . 2014العممي وتثمينا ليذا اإلنجاز العممي المتحقق بجدارة وتفوق .     
 جامعة ديالى تثمينا لممشاركة الفاعمة في /حصل عمى شيادة تقديرية من عمادة كمية الزراعة   -
 طر األدغال في العراق بين أخ) الموسومة عمال الندوة العممية لقسم عموم المحاصيل الحقمية أ    

 . كمية المحاصيل الحقمية التي أقاميا قسم عموم (األىمية اإلقتصادية ليا واألضرار التي تسببيا    
 . 2015 / كانون األول / 28ديالى في  جامعة -الزراعة     
 
 

 


