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 استاذ : العلمي اللقب   

 عنوان رسالة الماجستير : تاثير منظمات النمو النباتية ومواعيد الزراعة الربيعية في نمو وحاصل الذرة الصفراء 

  25229929970 موبايل    ديالى الجامعة نادر فليح علي آلمبارك  االسم الرباعي واللقب

  البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية 0225  اريخ الميالدت

nadiralmubarak@gmail.com 

علوم المحاصيل  القسم  متزوج الحالة االجتماعية 

 الحقلية

رقم وتاريخ امر 

 التعيين

 4-8-9224  

 الجامعة والكلية التخصص المؤهل

 كلية الزراعة   –جامعة بغداد  ليةعلوم محاصيل حق البكالوريس 

 كلية الزراعة   –جامعة بغداد  علوم محاصيل حقلية الماجستير 

 كلية الزراعة   –جامعة بغداد  علوم محاصيل حقلية الدكتوراة 

فسلجة محصول قصب السكر  ما بعد الدكتوراه

 واألدغال المرافقة

 الهند -أوتاربراديش 
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 واألدغال المرافقة لمنطمات النمو ومبيدات األدغال   .Saccharum officinarum Lعنوان إطروحة الدكتوراه : إستجابة قصب السكر  

  .Evaluation of sulfentrazone 48% F for weed control in sugarcane  Succharum officinarum Lوراه : عنوان إطروحة ما بعد الدكت

 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  

 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت

لغاية             9/1991/ 72ليبيا   -المعلمين / زلطن كلية رئيس قسم علوم الحياة في  1
11 /8  /1999  

 ( 1999/   1/  11في  121) 

 7002/  17/  1س في  8)   7002أمين مجلس كلية الزراعة / جامعة ديالى   7

 11لغاية  7002/  9/  1جامعة ديالى من    –مقرر قسم اإلنتاج النباتي في كلية الزراعة  1
 /1  /7002   

                                  

 ( 7001/  1/  70 في 781)

/  1/  11لغاية  7002/  17/  8جامعة ديالى من    –نقيب المعلمين / كلية الزراعة  2
7002   

 

 ( 7002/  17/  8في  س  10) 

/  11لغاية   7009/  11/  2معاون عميد كلية الزراعة للشؤون اإلدارية والمالية من   1
10  /7011   

                  

و   7009/  11 / 1في  1181)
  7011/  10/  11في  12211

الصادر من امانة مجلس جامعة ديالى 
) 
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  7011/  10/  11رئيس قسم علوم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة / جامعة ديالى من  1
لتفرغه علميا في دراسه ما بعد الدكتوراه في دولة   7017/  1/  11وتم انهاء تكليفه في 

 الهند . 
 

/  10/  11في  12211)  
 2/   9في    71771و   7011

الصادرين من امانة   7017/ 
 مجلس جامعة ديالى (

 عضو مجلس التخطيط والتنمية في ديوان محافظة ديالى  2
 

  7011/  2/  11في   2101) 
 -محافظة ديالى  الصادر من

مجلس التخطيط والتنمية و 
 7011/  9/  10في   11121

ديالى /  معةالصادر من رئاسة جا
 الشؤون األدارية (

/  2أعيد تكليفه لرئاسة قسم علوم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة / جامعة ديالى منذ  8
10  /7011  

                   

  7011/  10/  2في  1181)
الصادر من كلية الزراعة / الشعبة 

 األدارية (

  7011/  7/  9جامعة ديالى منذ  –عميد كلية الزراعة  9
 

 7011/  7/  9في  1928)
 –رئاسة جامعة ديالى  الصادر من

 أمانة مجلس الجامعة(
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 جامعة ديالى  –رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي في كلية الزراعة  10
 

 7011/  7/  12في  )108
 –الصادر من كلية الزراعة     

 الشعبة اإلدارية ( –جامعة ديالى 

 ن الجودة واإلداء الجامعي في كلية الزراعة .رئيس مجلس ضما 11
 

 7011/  1/  1في  )200
جامعة  –الصادر من كلية الزراعة 

 الشعبة اإلدارية( –ديالى 

 عضو مجلس تحسين جودة التعليم لكليات الزراعة .  17
 

 1211/  1/  2أمر وزاري ق / )
الصادر من  7011/  1/ 11في 

علمي وزارة التعليم العالي والبحث ال
قسم  –الدائرة اإلدارية والقانونية  –

شعبة  –اللجان والبيانات  شؤون
 شؤون اللجان(

عضو لجنة وزارية مركزية لمتابعة مبادرات كليات الزراعة في خدمة المجتمع واجراءات تعظيم  11
 الوطني .  ودعم االقتصاد

 

 10/  11في  1218)أمر وزاري 
الصادر من وزارة التعليم  7011/ 
دائرة   –عالي والبحث العلمي ال

 البحث والتطوير( .
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 رئيس اللجنة العليا للتشجير في موقع الجامعة  12
  

/  71في  11181أمر جامعي )
 الصادر من 7011/  10
 –قسم ادارة الموارد البشرية    

شعبة شؤون التدريسيين 
 والموظفين(    

 يةلجنة إدارية وعلم 92  اللجان التي شارك فيها:عدد 

 أهمها :

 فترة عمل اللجنة  المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
1 

 

المعلمين كلية  –لجنة النظام والمراقبة على االمتحانات النهائية 
 ليبيا  –

 1999  – 1991 عضولجنة (    1999/  8/  11في  128) 

 7009/  17/ / 11في  1899 لجنة تطوير الواقع الزراعي في محافظة ديالى  7
) 

 7009 لجنةعضو 

اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني األول للبحوث الزراعية . كلية  1
 الزراعة / جامعة ديالى 

/  1/  9في  272)     7011
7011 ) 

  اللجنة رئيس
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لجنة تحضيرية للندوة العلمية الموسومة ) أخطر األدغال في  2
. ر التي تسببها ( العراق بين األهمية اإلقتصادية لها واألضرا

 جامعة ديالى  –قسم علوم المحاصيل الحقلية . كلية الزراعة 

 

 7011/  17/  10في  7108)
جامعة  –الصادر من كلية الزراعة 

 األدارية( . الشعبة -ديالى 

 7011 لجنة رئيس

 جامعة ديالى  –لجنة آلية التعاون في كلية الزراعة  1

 

 7011/  7/  12في  110)
جامعة  –كلية الزراعة  من الصادر
 الشعبة اإلدارية( –ديالى 

 7011 لجنة رئيس

 
    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع 

 الفترة    اسم المشاركة ت
1 

1 

 7012عام كانون الثاني  شهر منذ مشروع تطوير محصول الذرة الصفراء الموسم الربيعي
7 

71 

 7011منذ شهر كانون الثاتي عام  زهرة الشمس الموسم الربيعيمشروع تطوير محصول 

1 

12 

 7011منذ شهر شباط عام  مشروع تطوير محصول القطن 

 تحت اإلنجاز مشروع إنتاج البتموس 2

 تحت اإلنجاز مشروع إنتاج النباتات الطبية 1

نتاج العلف الحيواني 1  تحت اإلنجاز مشروع زراعة محاصيل العلف وا 
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 :األنشطة العلمية  

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
1 

1 

   
7 

71 

   
1 

1 

   
 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 السنة المكان المرحلة  اسم المقرر  ت

 األولى علم النبات العام 0

 ليبيا

0227-0222 

9 
 ياء العامعلم األح

 0222-0227 ليبيا الثانية

 0222-0227 ليبيا الثالثة علم مورفولوجيا و تشريح النبات 3

 9227 جامعة ديالى  -كلية العلوم  الثالثة الجزء العملي -علم فسلجة النبات  4

 2005   جامعة ديالى –كلية المعلمين  األولى أساسيات زراعة  7

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الثانية مبادئ إحصاء    2

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  األولى مبادئ محاصيل حقلية 5

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الثالثة األدغال ومكافحتها 8

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الرابعة منظمات النمو النباتية 2

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الثانية المحاصيل الزيتية والسكرية 02

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الثالثة محاصيل حبوب 00

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الرابعة حياتية أدغال 09

 9202 - 9224 جامعة دبالى –كلية الزراعة  الرابعة مكافحة أدغال  03
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 األولى 1نصوص إنكليزي  04

 األولى   2نصوص إنكليزي  07

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة  اسم الطالب ماجستير/دكتوراة ت
تأثير اإلجهاد المائي في نمو وحاصل أصناف مختلفة من الذرة الصفراء   والء شاكر محمود ماجستير 1

Zea mays L. 
في نمو وحاصل الذرة لزراعة بطريقة الشتل واإلجهاد المائي تأثير تقنية ا ساجد حامد عيسى ماجستير 7

 الصفراء الربيعية 
 تنمية انتاج السكر في العراق محافظة ديالى انموذجا  محمود خليل جواد دكتوراه 1

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
 سنوي لبنان -بيروت  الجمعية العربية لوقاية النبات  1
 دائم الهند -اوتاربراديش  الجمعية الهندية لتكنلوجيي قصب السكر 7
 دائم الهند  –مهضايابراديش  الجمعية الهندية لعلوم األدغال 1

 
 : الدورات التدريبية
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 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة  

جامعة   –م المستمر ير والتعليمركز التطو    اهمية القانون األداري في اعمال األدارة    1
 بغداد 

19 – 23 / 12 / 2010 

 مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة القيادة والتوجيه األداري  7
 كلية العلوم السياسية –النهرين 

 2011 / 8 /  4لغاية  7 / 31

جامعة   –مركز التطوير والتعليم المستمر  األدارات العليا   3
 غدادب

18 – 22 / 9 / 2011 

 المركز الوطني للتطوير –وزارة التخطيط  خاصة بالقيادات األدارية العليا /ادارة األزمات األدارية  4
 األداري وتقنية المعلومات

16 -  18 / 10 / 2011 

 خاصة بالقيادات األدارية العليا (  /القيادة األدارية الفاعلة  5

 
لوطني للتطوير المركز ا –وزارة التخطيط 

 األداري وتقنية المعلومات
20 – 24  / 11 / 2011 

 / خاصة بالقيادات األدارية العليا الحوكمة األلكترونية  6
 

المركز الوطني للتطوير  –التخطيط  وزارة
 األداري وتقنية المعلومات

4 –7    / 12 / 2011 

الهندسة اإلدارية )الهندرة( والتخلص من الممارسات  7
 بية في العمل السل

مركز التدريب المالي  –وزارة المالية 
 والمحاسبي

02 – 07 / 10 / 0215 
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  11 : لمؤتمرات والندوات وورش العملاعدد 

 أهمها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم النشاط ت

 2011  كلية الزراعة / جامعة ديالى   المؤتمر الوطني األول للبحوث الزراعية 0

 2112 المسيب -الكلية التقنية  ر العلمي الدولي الثاني للتخصصات الهندسية والزراعية  الؤتم 9

ية أعلى الندوة العلمية األولى لعلوم المحاصيل الحقلية )) نحو إنتاجية ونوع 3

  وزراعة مستدامة (( . 

    

كلية الزراعة . الالذقية .   –جامعة تشرين 

 سوريا  

2007 

 لخاصه بتطوير واقع زراعة قصب السكر في العراق . الندوه العلميه ا 4

    . 

 

هيئة استثمار  –الهيئه الوطنيه لألستثمار 

 ديالى

2012 

ورشة عمل جملالس التخطيط والتنمية حملافظات وسط ومشال العراق ) دور جمالس التخطيط  1
 تكامل اجلهد التنموي األقليمي (    والتنمية يف

 

 2113  اربيل

العلمية )التقنيات العلمية احلديثة واملستحدثة لتطوير زراعة حمصول الذرة الصفراء املوسم الندوة  1
 الربيعي يف العراق(

   

جامعة  –كلة الزراعة   /قسم علوم احملاصل احلقلية 
 دياىل

2014 

ورشة العمل )اسرتاتيجية تطوير دور كليات الزراعة لتفعيل نظم املعرفة والتقنية الزراعية حنو  2
 اجلامعة املنتجة بربنامج ارشادي(  مفهوم

 

دائرة البحث  –وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 عمداء كليات الزراعة والتطوير بالتعاون مع جلنة

 العراقية ومشاركة خرباء دوليني

2116 
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 ب مساعد, مقاالت علمية,الخ(:االنجازات واالنشطة العلمية االخرى )كتب مؤلفة,براءة اختراع ,كتب مترجمة ,كتا

 السنة اسم االنجاز ت

   2112                                     (تقنية الزراعة بطريقة الشتل في الذرة الصفراء ) يراءة اختراع 0

ع  مع مشرو  ( وبالتعاون  اعمل بعقد استشاري مع املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة ) أيكا رد 9
DSIPSP      

2112 

    Directorate of Weed Science Research ( DWSR)زياره علميه اىل دائره حبوث علوم األدغال 3
 . اهلند ) احلقول البحثيه ،   Madhya Pradish، والية مدهيه برادش   Jabalpurيف جبلبور     
ختربات ، وددة لحليل املبيدات املتبقيه ، وددة التجارب املطبقه يف ادارة األدغال ملختلف احملاصيل  ، امل    

 املكافحة البيولوجيه ، مركز املعلومات ، املكتبه وغريها .. (
 

2112 

قدم محاضرة علميه بعنوان ) دراسات على محصول قصب السكر في العراق ( في وحدة  4
   .ة الهندفي المركز الهندي لبحوث قصب السكر في دولالتدريب والتأهيل 

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

hall of Extension Unit , IISR ,India )  

 

2012 

 2011  العراق  -جامعة ديالى  / جائزة التدريسي المتميز 7

 2013  الهند  /جائزة مهرجان السكر الوطني  2
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 2014 العراق  /درع جامعة ديالى  5
ورة تدريبية أقامتها األكاديمية الدولية للتدريب واإلستشارات بعنوان )اساسيات اشترك في د 8

 ساعة( . 15في االدارة الحديثة( )
 

0217 

اشترك في دورة تدريبية أقامتها األكاديمية العربية العالمية للتدريب والتطوير بعنوان  2
 ساعة( .   15)مباديء اإلدارة الحديثة( )

 

0217 


