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0026-0020 (1/10/2012فً 1705عضو المكتب االستشاري /كلٌة الزراعة /جامعة دٌالى ) 9  

 

 

 

 انجحٕس انًُشٕسح :

 

 يكبٌ انُشش ػُٕاٌ انجحش د

1 
صش نُجبد صْشح انُٛم دساعخ أَجبد انجزٔس فٙ يٕاػٛذ يخزهفخ ٔرأصٛشْب ػهٗ انًُٕ ٔانزكب

Eichhornia crassipes (Mart)Solms .فٙ شًبل انؼشاق 

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

 /عبيؼخ ركشٚذ
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Study The Seed Germination In Different Time Of Planting On 

Propagation And Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms In 

Northern Iraq 

 هطبٌػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ ع

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

 كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ                   كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم

 

2 

كبفحخ َجبد فٙ ي  D-2,4رأصٛش طشٚمخ ٔركشاس اإلضبفخ نزشاكٛض يخزهفخ يٍ يجٛذ٘ انكالٚفٕعٛذ ٔ

ٔرمهٛم انزهٕس  فٙ شًبل انؼشاق Eichhornia crassipes (Mart)Solms صْشح انُٛم

 انجٛئٙ.

Effect Of Frequency ,Methods Of Application And Rate Of Glyphosate 

And 2,4-D On Eichhornia Crassipes (Mart) Solms Control With Reduce 

Herbicide Pollution In Water In Northern Iraq 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ عهطبٌ                     

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

 كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ             كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم              

ساػخ يؤرًش كهٛخ انض

ٔانغبثبد عبيؼخ 

 انًٕصم
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 رأصٛش اعزخذاو طشٚمخ انمطغ ٔركشاسِ ثًٕاػٛذ يخزهفخ فٙ يكبفحخ َجبد صْشح انُٛم

 Eichhornia crassipes (Mart)Solms .فٙ شًبل انؼشاق 

Influence Frequency Of Cutting In Different Times Of Application On 

  

Eichhornia Crassipes (Mart)Solms Control In Northern Iraq 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ عهطبٌ

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

 كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ                   كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم               

اػخ يؤرًش كهٛخ انضس

ٔانغبثبد عبيؼخ 

 انًٕصم
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 رأصٛش اخزالف يٕاػٛذ انمطغ  فٙ يكبفحخ َجبد صْشح انُٛم

 Eichhornia crassipes (Mart)Solms فٙ شًبل انؼشاق 

Influence Different Dates Of Cutting Of  Eichhornia crassipes 

(Mart)Solms Control In Northern Iraq 

 احًذ يحًذ عهطبٌ               ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع    

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ       

 كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ                   كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم       

يغهخ انشافذٍٚ /كهٛخ 

 انضساػخ ٔانغبثبد
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 Eichhornia بء فٙ انصفبد انزكبصشٚخ نُجبد صْشح انُٛمرأصٛش يٕاػٛذ انضساػخ ٔػًك انً

crassipes (Mart)Solms .انُبيٙ فٙ شًبل انؼشاق 

Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Propagation  Of 

Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq. 

 احًذ يحًذ عهطبٌ    ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع               

يؤرًش كهٛخ انضساػخ 

 انكٕفخ
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 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

 كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ          كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم

6 

 Eichhornia رأصٛش يٕاػٛذ انضساػخ ٔػًك انًبء فٙ صفبد انًُٕ انخضش٘ نُجبد صْشح انُٛم

crassipes (Mart)Solms .انُبيٙ فٙ شًبل انؼشاق 

Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Vegetative 

Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq. 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ عهطبٌ

 خ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخلغى انًحبصٛم انحمهٛ

 كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ                   كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم

يؤرًش كهٛخ انزشثٛخ 

 عبيؼخ ركشٚذ
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 Eichhornia رأصٛش اخزالف فزشاد انًُٕ فٙ انكزهخ انحٕٛٚخ ٔاإلَزبعٛخ نُجبد صْشح انُٛم

crassipes (Mart)Solms  .انُبيٙ فٙ شًبل انؼشاق 

The Impact Of Different Growth Duration Of Eichhornia crassipes 

(Mart)Solms On Biomass And Productivity  In Northe rn Iraq. 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ عهطبٌ

 نًحبصٛم انحمهٛخلغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى ا

     كهٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ            كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصم

يؤرًش كهٛخ انضساػخ 

 عبيؼخ انكٕفخ

8 

رأصٛش اخزالف اسرفبع انُجبد ٔطجٛؼخ انًُٕ فٙ يؼذل االعزٓالن انًبئٙ نُجبد صْشح انُٛم 

Eichhornia crassipes (Mart)Solms  انؼشاق. انُبيٙ فٙ شًبل 

Influence Of Different Plant Tall And Growth Of Eichhornia crassipes 

(Mart)Solms On Water  Consumptive In Northern Iraq 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ عهطبٌ

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

 هٛخ انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ                   كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصمك       

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

 /عبيؼخ ثغذاد
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 Eichhorniaرأصٛش اخزالف فزشاد انًُٕ فٙ االَزشبس ٔانًُٕ األفمٙ نُجبد صْشح انُٛم 

crassipes (Mart)Solms .انُبيٙ فٙ شًبل انؼشاق 

Different Seasonal Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms Effect 

On Horizontal Shoot Cover And Dispersal In Northern Iraq 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                   احًذ يحًذ عهطبٌ

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ                      لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

 خ عبيؼخ دٚبنٗ                   كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد عبيؼخ انًٕصمكهٛخ انضساػ                    

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

 عبيؼخ انكٕفخ 
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 رأصٛش يغزخهص يُمٕع سيبد انمصت انجش٘ ٔ انحهفب 

 نٕحذًْب أٔ يغ صٚذ انغبص فٙ كفبءح يجٛذ انكالٚفٕعٛذ

Effect of the extract  of sink ash of phragmites communis and Impereta 

cylindrica alone or with gas oil in efficacy of glyphosate 

يغهخ انفزح /عبيؼخ 

 دٚبنٗ
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ثبلش ػجذ خهف انغجٕس٘
1

ٔ     ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع     
2 

11 

 رأصٛش طشق ٔيؼذالد اإلضبفخ نًجٛذ انكالٚفٕعٛذ فٙ يكبفحخ دغم انضيضٔو 

Dichanthium annulatum (Forks) Stapf .ٌٕانُبيٙ فٙ ثغبرٍٛ انضٚز 

Effect of Methods and Rate of Glyphosate Application 

on Control of Dichanthium annulatum (Forks) Stapf.  

In Orchard of Oil Palms 

 عبيؼخ دٚبنٗ–ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع              كهٛخ انضساػخ 

يغهخ انفزح /عبيؼخ 

 دٚبنٗ

12 

ض انًجٛذاد انكًٛبئٛخ  فٙ ًَٕ ٔحبصم صالصخ أصُبف يٍ انحُطخ انُبػًخ ٔاألدغبل رأصٛش ثؼ

 انًشافمخ نٓب  فٙ انًُبطك  انًشٔٚخ  ٔعظ انؼشاق.

EFFECT OF SOME PESTICIDES IN THREE WHEAT VARITY AND ASSOCIATED 

WEEDS UNDER IRRIGATION LAND IN MIDDLE IRAQ 

 بيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ انضساػخػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع       ع

 حغٍ ْبد٘ يصطفٗ انؼهٕ٘       عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ انضساػخ

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

 عبيؼخ االَجبس

13 

 اعزغبثخ انذخٍ نُٕػٛخ يٛبِ انش٘ ٔيغزٕٚبد انغًبد انُزشٔعُٛٙ

Effect Of Quality Of Irrigation Water And Nitrogen Fertilization On 

Millet Crop. 

 َبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع       عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ انضساػخػذ

 حغٍ ْبد٘ يصطفٗ انؼهٕ٘       عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ انضساػخ

يغهخ دٚبنٗ نهؼهٕو 

 انضساػٛخ

14 

 

 رأصٛش يٕالغ ٔيٕاػٛذ انضساػخ انًجكشح فٙ انحبصم ٔيكَٕبرّ نهمطٍ

  (Gossypium hirsutum L. ).صُف الشبرب 

 انٕكبع              و.و ػًش ػهٙ احًذ                  و.و ْشبو ػجذ انْٕبةو.د.ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ 

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ/ كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دٚبنٗ

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

/عبيؼخ االَجبس /انًغهذ 

 2013- 2انؼذد  11

15 

 رأصٛش يٕالغ ٔيٕاػٛذ انضساػخ انًجكشح فٙ صفبد انًُٕ ٔانحبصم نصُف انمطٍ

  (Gossypium hirsutum L. ) .الشبرب 

 سعبء يغٛذ حًٛذ        ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع     ػًش ػهٙ احًذ      ْشبو ػجذ انْٕبة

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ/ كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دٚبنٗ

كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ 

 كشكٕن

16 

  Triticum astiviumانُبػًخ    رأصٛش انالفالحخ ٔيؼذل انزمبٔ٘ فٙ ًَٕ ٔحبصم انحُطخ
.Lنٓب فٙ يُبطك يزجبُٚخ األيطبس .  ٔاألدغبل انًشافمخ 

ُزش ٙ انٕكبع              ¹عبنى حًبد٘ ػ ٌ حغٍٛ ػه                        يحًذ سيضٌب أحًذ انطٛف            ²ػذَب
 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ

انغبثبد خ انضساػخٔ  خ      ¹عبيؼخ انًٕصم/ كٛه  عبيؼخ ركشٚذ / كهٛخ انضساػخ       ²انضساػخ عبيؼخ دٚبنٗ / كٛه

عبيؼخ ر٘ لبس /يغهخ 

كهٛخ انضساػخ ٔاالْٕاس 

- 2انؼذد  2انًغهذ 

2013 
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 فٙ يكبفحخ َجبد صْشح انُٛم D-2,4رأصٛش اعزخذاو رشاكٛض يخزهفخ يٍ يجٛذ٘  انكالٚفٕعٛذ ٔ

 Eichhornia crassipes (Mart)Solms .انُبيٙ فٙ شًبل انؼشاق 

 حغٍٛ ػهٙ انٕكبع ػذَبٌ

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ / كهٛخ انضساػخ / عبيؼخ دٚبنٗ

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

عبيؼخ ركشٚذ / انًغهذ 

 2014 1انؼذد  14

18 

فٙ َجبربد صْشح انُٛم  Spodoptera littoralisدساعخ رمٛى ضشس ٚشلبد دٔدح ٔسق انمطٍ 

 D-2.4انًؼبيهخ ثًجٛذا انكالٚفٕعٛذ ٔ 

 انٕكبع    لغى انًحبصٛم انحمهٛخ / كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دٚبنٗ. ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ 

 عؼبد اسدُٚٙ ػجذهللا  يحًذ ٕٚعف عٛذ غُٙ 1         

 لغى ٔلبٚخ انُجبد / كهٛخ انضساػخ ٔانغبثبد / عبيؼخ انًٕصم . 2,1

يغهخ كهٛخ انضساػخ 

 /عبيؼخ ر٘ لبس

 2انؼذد  2انًغهذ 

2013 

19 

 فٙ يكبفحخ دغم انضٛمًجٛذ انكالٚفٕعٛذ نٛض يخزهفخ رأصٛش طشٚمخ اإلضبفخ ثزشاك

  Cynodon dactylon L. . ٌانُبيٙ فٙ ثغبرٍٛ انشيب 

 ػذَبٌ حغٍٛ ػهٙ انٕكبع                 ْشبو ػجذ انْٕبة                 ػًش ػهٙ احًذ

 لغى انًحبصٛم انحمهٛخ/ كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دٚبنٗ

عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ 

 6ًغهذ انضساػخ  ان

 2014- 1انؼذد 

20 

الحلفا مكافحة دغللمبٌد الكالٌفوسٌت من تراكٌز مختلفة أضافة تأثٌر طرٌقة   
 Imperata cylindrica L.( Beauv). . المغروسة حدٌثا النامً فً بساتٌن الرمان   

 

عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ 

 7انضساػخ  انًغهذ 

 2015- 1انؼذد 

21 

  انًقٍُ في يكبفحت دغمدراطت كفبءة اطتخذاو جهبس انًظح 

 Dichanthium annulatum(Forsk).Stapf   انشيشوو

 

يؤرًش انضبَٙ نالَزبط 

انُجبرٙ كهٛخ انضساػخ 

 عبيؼخ ركشٚذ 

22 

  فً فاعلٌة مبٌد الكالٌفوسٌت لمكافحة الزمزوم اإلضافةوطرائق ومرات المواد المضافة تأثٌر 
Dichanthiun annulatum (Forsk) Stapf  . 1  .حقول قصب السكر امً فًالن    

 

عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ 

 7انضساػخ  انًغهذ 

 2015- 1انؼذد 

 

 

   المقررات الدراسية التي قام بتدريسيا
 اسم المقرر م.
 تصنيف نبات  2
 االدغال وطرائق مكافحتيا  0
 اساسيات محاصيل حقمية  3
 استزراع اراضي  4
 بيئة نبات متقدم  5
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كشٚخيحبصٛم صٚزٛخ ٔع 6  
 تطبيقات حاسوب  7

 

 

 انًؼبْذ انزٙ دسط فٛٓب: أٔانغبيؼبد 
 

انى–انفتزة يٍ  انجهت)انجبيؼت )انكهيت(/انًؼهذ( ث  انًالحظبث 

فٙ كهٛخ انضساػخ عبيؼخ ثغذاديؼٛذ  1  1998-2000  

ٔيغزًش انٗ انٕلذ انحبضش  – 4/1/2006يٍ  عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ انضساػخ    

 

 خبسط انزؼهٛى انؼبنٙ :انٕظبئف انزٙ شغهٓب 
 

 2003-2000ػقذ حكىيي في انهيئت انؼبيت نهبحىث انشراػيت بغذاد  -1

انظىيظزيت نهخذيبث انشراػيت انًتخصصت في انًبيذاث انشراػيت ،   Syngentaنهشزكت طُحُتب  يُذوة  -2

 .2006-2003فزع يحبفظت ديبنى يٍ 
 

 

 زطٕٚشْب.انًمشساد انذساعٛخ انزٙ لبو ثزطٕٚشْب أ عبْى ث

 . انًغبًْخ ثزمذٚى كزت يُٓغٛخ نهزأنٛف يغبػذح فٙ انًٕاد انزبنٛخ

 د
 انكهٛخ انغبيؼخ

 انمغى
انغُخ  انًبدح

 انذساعٛخ

1 
ػهٕو انًحبصٛم  انضساػخ دٚبنٗ

 انحمهٛخ

 2012-2013 االدغبل ٔطشق يكبفحزٓب انؼًهٙ

2 
ػهٕو انًحبصٛم  انضساػخ دٚبنٗ

 انحمهٛخ

رحهٛم انزغبسة  فٙ  SASاعزخذاو ثشَبيظ  

 انضساػٛخ

2013-2012 

 

 انًؤرًشاد انؼهًٛخ ٔانُذٔاد ٔانٕسػ انزٙ شبسن فٛٓب:
 

 انغُخ َٕع انًشبسكخ  يكبٌ االَؼمبد انؼُٕاٌ

المؤتمر العلمً األول مدٌرٌة زراعة   
     العراق      –دٌالى 

ممثل عن شركة سنجنتا للمبٌدات  مدٌرٌة الزراعة  محافظة دٌالى /
 ٌةالزراع

2005 

المؤتمر العلمً األول للبحوث الزراعٌة 
 . كلٌة الزراعة/ جامعة دٌالى 

مشارك ببحث /كلٌة الزراعة  جامعة دٌالى /كلٌة الزراعة
 /جامعة دٌالى

2009 

المؤتمر العلمً األول لجامعة كربالء  
 العراق    –

مشارك ببحث /كلٌة الزراعة  كلٌة الزراعة جامعة كربالء /
 الء/جامعة كرب

2012 

المؤتمر الوطنً األول للبحوث 
 كلٌة الزراعة /جامعة دٌالى-الزراعٌة

حضور/كلٌة الزراعة / جامعة  كلٌة الزراعة جامعة دٌالى /
 دٌالى

2011 

كلٌة الزراعة –المؤتمر العلمً األول  
 جامعة الكوفة

مشارك ببحث /كلٌة الزراعة  الزراعةجامعة الكوفة / كلً 
 /جامعة الكوفة

2011 

المؤتمر العلمً الثالث كلٌة التربٌة  
 جامعة تكرٌت 

مشارك ببحث /كلٌة الزراعة  كلٌة التربٌة جامعة تكرٌت /
 /جامعة تكرٌت

2011 

المؤتمر العلمً األول قسم المحاصٌل   
 الحقلٌة جامعة الموصل 

مشارك ببحثٌن /كلٌة الزراعة  الزراعةكلٌة  جامعة الموصل /
 /جامعة الموصل

2012 

المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة العلوم 
 2012جامعة تكرٌت 

مشارك ببحث /كلٌة الزراعة  كلٌة العلوم جامعة تكرٌت /
 /جامعة تكرٌت

2012 
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 انذٔساد انزٙ شبسن ثٓب ٔانزٙ البيٓب:
 

 انزبسٚخ يكبٌ االَؼمبد ػُٕاٌ انذٔسح د

 2005 عبيؼخ دٚبنٗ /كهٛخ انزشثٛخ دٔسح طشق رذسٚظ 1

 2003 عبيؼخ ثغذاد /انغبدسٚخ ٕة يزمذودٔسح حبع 2

 2008 يشكض اٚكبسدا /عٕسٚب فٙ صٚبدح اإلَزبط ANDاعزخذاو رمُٛخ  3

 2011 عبيؼخ انًٕصم /كهٛخ انضساػخ فٙ رحهٛم انزغبسة انضساػٛخ SASدٔسح اعزخذاو ثشَبيظ  4

 2006 انؼشاق/اسثٛم دٔسح رذسٚجٛخ فٙ رمُٛبد صاسػخ ٔإَزبط انزسح انصفشاء 5

 

 

 انًششٔػبد انجحضٛخ فٙ يغبل انزخصص ٔانجحٕس انًُشٕسح:

 
 (.) عٕائض /شٓبداد رمذٚشٚخ /كزت شكش َشطبد حصم فٛٓب ػهٗ أٔ إثذاػبد

 

 د
 أٔ اإلثذاعَٕع 

 انُشبط
 خانغُ ػُٕاٌ انُشبط

1 

عٓبص عذٚذ نزمٍُٛ اعتزخذاو انًجٛتذاد انغتبئهخ)االَزخبثٛخ ٔغٛتش االَزخبثٛتخ ( فتٙ  ثشاءح اخزشاع

 الزصبدٚخ  ٔالم أضشاس فٙ انًحصٕل ٔانجٛئخ. كهفخ فحخ األدغبل ثألميكب

 

2012 

2 

 اعزخذاو طشٚمخ إضبفخ يجٛذاد األدغبل انغٓبصٚخ ثبنًغح ثؼذ أعشاء رؼذٚم عذٚذ ثشاءح اخزشاع 

ػهٗ آنخ اإلضبفخ ٔرحذٚذ أفضم رشكٛض يٍ انًجٛذاد انكًٛٛبئٛخ ثٓذف يكبفحخ   

ٙ انجٛئخ انًبئٛخَجبد صْشح انُٛم ثألم رهٕس ف   

2013 

3 
دسع احزفبنٛخ ٕٚو 

 انؼهى
 2011 

 2014  انغبيؼخ دسع  

 

 

 

 

 :يغبالد انؼًم انجحضٛخ 
 

، إنتاج تصنيف نبات فسلجة محاصيل ، فسلجة أدغال ، مكافحة أدغال ،  أساسيات المحاصيل الحقلية ،  )   
         . (،التلوث البيئي في التربة والماء ،بقايا مخلفات المبيدات ،الدخن  محاصيل  قصب السكر والحنطة

 

     Scientific Committees    انهغبٌ انؼهًٛخ 
 

               انُمبثبد ٔانشٔاثظ انًُٓٛخ
     1998   يُزػضٕ َمبثخ انًُٓذعٍٛ انضساػٍٛٛ   - 

                2005ػضٕ انًُظًخ انؼشالٛخ نهزًُٛخ انضساػٛخ     -

 

انزمذٚش كزت  انشكش ٔ  
 

 (2/3/2008في 190من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى )كتاب شكر وتقدير  -
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 (25/1/2008في  68كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى ) -

 (16/6/2007في  352  كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى ) -

 (24/3/2009في  326/جامعة ديالى ) كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة -

 (28/10/2009في 1642كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (17/1/2009في  56كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (27/10/2008في  1342 كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (17/6/2008في  745ير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى)كتاب شكر وتقد -

 (18/9/2009في  335كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (3/7/2012في  1213كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (19/1/2009في  1523كتاب شكر وتقدير من الوزير ) -

 (15/11/2009في  5من رئاسة جامعة ديالى)كتاب شكر وتقدير  -

 (28/9/2009في  1443كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (8/4/2009في 3923كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (7/3/2009في  2587كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (8/4/2009في 9507ة الرياضية )كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى مديرية االنشط -

 (17/5/2012في  3/7/3895كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة الموصل ) -

 (30/7/2012في  11313كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (3/9/2012في 13037كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 

شٓبداد رمذٚشٚخ        
 

 .2005هبدة خبز فُيت ببنًبيذاث يٍ خبرج انقطز انحصىل ػهى ش -

 .2006انحصىل ػهى شهبدة خبزة في انتؼبيم يغ انًبيذاث انكيًيبئيت خبرج انقطز  -

 .     2005انحصىل ػهى شهبدة خبزة في يجبل طزق إضبفت انًبيذاث انشراػيت وحجى انزع يٍ خبرج انقطز   -

 .2006-2005في كزبالء وانُجف وانبصزة إقبيت أربغ َذواث حىل انًبيذاث انشراػيت  -

 .8/11/2011حبصم ػهى بزاءة اختزاع في إضبفت انًبيذاث انكيًبويت انجهبسيت غيز االَتخببيت انظبئهت  -

بتةبري  ويتبقيةبث انًبيةذاث فةي انًةبء ث يكبفحت االدغبل انًبئيةت وقيةبص َظةبت انتهةىحبصم ػهى بزاءة اختزاع في 

14/8/2013. 

 .2012دة تقذيز بيىو انؼهى يٍ يقبم وسيز انتؼهيى انؼبني حبصم ػهى شهب -

 .2006انحصىل ػهى شهبدة كفبءة في طزق وصالحيت  انتذريض يٍ جبيؼت ديبنى  -     

 .2013حبصم ػهى شهبدة كفبءة في انحبطىة يتقذو يٍ جبيؼت ديبنى -     
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 ٙ انٕكبعػذَب ٌ حغٍٛ ػه                                        

 دكزٕساِ فغهغخ ٔيكبفحخ ادغبل                                            

 كهٛخ انضساػخ /عبيؼخ دٚبنٗ                                            

 07700329550  يٕثبٚم                                           

 adnan_alwakaa2003@yahoo.comنكزشَٔٙ جشٚذ اان                                  

 

 


