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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                                                                            
                                                                 التربة والموارد المائيةالزراعة قسم كلية                                           

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو                                         

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 

 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  
  

 
 
 
 

 

  موبايل    ديالى الجامعة باسم عبود عباس الشمري االسم الرباعي واللقب
 bsmmuhandis@yahoo.com البريد االلكتروني   الزراعة  الكلية  02/6/8791 تاريخ الميالد

 4/8/0226في  18  رقم وتاريخ امر التعيين   التربة والموارد المائية القسم  اعزب الحالة االجتماعية 

 الجامعة والكلية التخصص لجامعيرقم وتاريخ االمر ا المؤهل
  بغداد / الزراعة  المكننة الزراعية  02/6/0220 البكالوريس 
   بغداد / الزراعة  المكننة الزراعية 0/6/0222في  8829 الماجستير 

    الدكتوراة 

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
8   
0   
0   
4   
2   
6   

 

 

 

 برقم وتاريخ االمر الجامعي للحصول على اللق الدرجة العلمية
 4/8/0226في  18 مدرس مساعد 

 86/0/0288في  0920 مدرس
 88/9/0280في  82221 أستاذ  مساعد

   استاذ
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   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة  ت
 اشهر 6 متابعة سالمة المرافق الحيوية لالبنية واالشخاص عضوا 80/7/0288في  8491 لجنة الوقاية والسالمة 8
 راشه 80 جمع وتدقيق وعمل نتائج قسم الثروة الحيوانية عضوا 0288 اللجنة االمتحانية 0
 شهرا 80 جمع وتدقيق وعمل نتائج قسم الثروة الحيوانية عضوا 0280 اللجنة االمتحانية 0
 اشهر 6 شراء مستلزمات كلية الزراعة عضوا 89/4/0280في  690 لجنة المشتريات 4

 رئيسا 2/0/0280في  072 لجنة فحص الموجودات 2

 

 

 

 اشهر 6 فحص االجهزة والمستلزمات االخرى قبل شطبها

 اشهر 6 متابعة مهام المكتبة االفتراضية لكلية الزراعة عضوا 8/4/0280في  407 لجنة المكتبة االفتراضية 6
 اشهر 6 متابعة سالمة المرافق الحيوية لالبنية واالشخاص عضوا 1/7/0280في  8098 لجنة الوقاية والسالمة 9
 اشهر 6 ي الكلية من المصرفسحب رواتب منتسب رئيسا 04/0/0284في  012 لجنة سحب الرواتب 1
لجنة ادارة المختبرات  7

 العلمية
 سنويا مسؤول مختبر الحاسوب  عضوا 86/7/0284في  088

 اشهر 6 تحديد اعطال االالت في الكلية قبل صيانتها رئيسا 80/0/0282في  477 لجنة تحديد العطل 82
لجنة ادارة المختبرات  88

 العلمية
 سنويا سؤول مختبر الحاسوب م عضوا 80/7/0282في  8607

لجنة اعتماد المختبرات  80
 العلمية

 اشهر 6 مسؤول مختبر الحاسوب  عضوا 0680/82/0282في  8729
 شهرا 80 تدقيق اعمال اللجنة االمتحانية عضوا 06/8/0286في  022 اللجنة التدقيقية 80
 اشهر 6 مشترياتفرز عروض لجنة ال رئيسا 81/8/0286في  889 لجنة تحليل العروض 84
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    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

 

8 

   
 

0 

   
 

0 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا    

 الماجستير والدكتوراه :

 التغذية في بعض مؤشرات اداء معدة انتاج علف االسماك الحلقية تاثير الخلوص ورطوبة العليقة وسرعة عنوان رساله الماجستير 
  الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 العدد والتاريخالمجلد و  جهة النشر اسم البحث ت

تاثير الخلوص وسرع التغذية في بعض مؤشرات االداء لمعدة انتاج العلف  8
 المضغوط لالسماك الحلقية )بحث مستل(

 6002( 1) 73 مجلة العلوم الزراعية العراقية
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة اسم المقرر م.
 االولى 8تطبيقات حاسوب  8
 االولى المساحة المستوية 0
 االولى الرسم الهندسي 0

تأثير رطوبة العليقة وفتحات التشكيل في أداء معدة إنتاج الحبيبات العلفية  6
 لألسماك

 6002 (1) 1 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 6002(  7)  00 مجلة العلوم الزراعية العراقية تأثير بعض ظروف التصنيع في نوعية الحبيبات العلفية لألسماك 7
 6002(  7) 16 الجمعية المصرية للتغذية واالعالف تاثير ضغط العليقة وقطر ثقوب التصنيع في انتاج الحبيبات العلفية 0
في بعض خواص العلف المضغوط الحبيبي  تأثير نعومة الجرش ورطوبة العليقة 5

 لتغذية األسماك
 6010(  0)  8 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

تأثير مواصفات قرص التشكيل في استهالك اآللة للطاقة الكهربائية وبعض  2
 الصفات الفيزيائية للحبيبات العلفية

 6011( 6)11 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

 6016( 1) 0 مجلة ديالى للعلوم الزراعية لغربال ونوع الحبوب في بعض مؤشرات أداء المجرشة المطرقيةتأثير فتحات ا 9

)الشعير، الذرة الصفراء، الذرة البيضاء(  في  الغربال ونوع الحبوب ثقوب تأثير 1
 وعدد من الصفات الفيزيائية والكيميائية لعملية الجرش المجرشة المطرقية إنتاج

 6017( 7) 2 نية في العلوم الزراعيةالمجلة األرد
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 الثانية مكننة االنتاج الحيواني 4
 الثانية المكائن واالالت الزراعية 2
 الثانية 0يقات حاسوب تطب 6
 الرابعة 4تطبيقات حاسوب  9

 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة اسم الطالب ماجستير/دكتوراة ت

    

 

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية ت
8    

    
 
 

 : الدورات التدريبية
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 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد ةاسم الدور  ت

 0226/ 08/0لغاية  84/8 كلية التربية/جامعة ديالى طرائق التدريس 8

 87/82/0282 رئاسة جامعة ديالى IC3تأهيلية  0

0 TOEFL 8/9/0282لغاية  02/2 كلية الهندسة/جامعة بغداد 

 9/0/0280 كلية الهندسة/جامعة النهرين Auto Cadرسم هندسي  4

 84/0/0286 رئاسة جامعة ديالى GLPتمادية المختبرات اع 2

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم النشاط ت

 6002/ 0/ 16 – 11 بغداد كلية الزراعة /جامعة االولى لقسم المكننة الزراعية الندوة العلمية 8
 6002/  7/ 12 –15 جامعة ديالىية الزراعة /كل المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية 6
 6010/ 10/ 16-11 كلية الزراعة/ جامعة االنبار جامعة االنبار –المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة  7
 6016/ 0/  7 – 6 مجمع الجادرية /جامعة بغداد لمركز إحياء التراث العلمي العربي المؤتمر العلمي الثاني 0
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 

 

 

 

 6015ايار  65 كلية الزراعة/ جامعة ديالى مي الخامس لجمعية علوم الدواجن العراقيةالمؤتمر العل 5
6    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

 جهاز اختبار متانة الحبيبات العلفية 81/88/0282في  4090 اعبراءة اختر  8
    
    


