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كلیة الزراعة/جامعة دیالى مقرر قسم المحاصیل الحقلیة
ومستمر إلى الوقت 9/9/2012
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:المعاھد التي درس فیھاأوالجامعات 

المالحظاتالى-الفترة من )المعھد)/الكلیة(الجامعة (الجھةت
2000-1998في كلیة الزراعة جامعة بغدادمعید 1

ومستمر الى الوقت الحاضر –4/1/2006من كلیة الزراعة/جامعة دیالى 

:ي شغلھا خارج التعلیم العالي الوظائف الت

2003-2000عقد حكومي في الھیئة العامة للبحوث الزراعیة بغداد -1
السویسریة للخدمات الزراعیة المتخصصة في المبیدات الزراعیة ، Syngentaللشركة سنحنتا مندوب -2

.2006-2003فرع محافظة دیالى من 

ا:المقررات الدراسیة التي قام بتدریسھ

السنة الدراسیةالمادةالقسمالكلیةالجامعةت

البستنة وھندسة الحدائقالزراعةدیالى1
أساسیات محاصیل حقلیة

أساسیات تربة
2006-2007

البستنة وھندسة الحدائقالزراعةدیالى2
األدغال وطرق مكافحتھا

تصنف نبات
2008-2007

البستنة وھندسة الحدائقالزراعةدیالى3
نباتتصنف 

االدغال وطرق مكافحتھا
2008-2009

البستنة وھندسة الحدائقالزراعةدیالى4
)2و1(تطبیقات حاسوب 

االدغال وطرق مكافحتھا
2009-2010

2011-2010تصنف نباتالبستنة وھندسة الحدائقالزراعةدیالى5

البستنة وھندسة الحدائقالزراعةدیالى6
اساسیات محاصیل حقلیة

ل وطرق مكافحتھااالدغا
2011-2012

علوم المحاصیل الحقلیةالزراعةدیالى7
اساسیات محاصیل حقلیة
2013-2012االدغال وطرق مكافحتھا

.المقررات الدراسیة التي قام بتطویرھا او ساھم بتطویرھا
.المساھمة بتقدیم كتب منھجیة للتألیف مساعدة في المواد التالیة

ت
الكلیةالجامعة

قسمال
السنة المادة

الدراسیة

1
علوم المحاصیل الزراعةدیالى

الحقلیة
2012-2013االدغال وطرق مكافحتھا العملي

2
علوم المحاصیل الزراعةدیالى

الحقلیة
في تحلیل التجارب SASاستخدام برنامج  

الزراعیة
2013-2012

.اإلشراف على رسائل الماجستیر واالطاریح 

ت
یةالكلالجامعة

القسم
السنة عنوان الرسالة او االطروحة

الدراسیة
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:المؤتمرات العلمیة والندوات والورش التي شارك فیھا

السنةنوع المشاركة مكان االنعقادالعنوان

المؤتمر العلمي األول مدیریة زراعة 
العراق    –دیالى 

ممثل عن شركة سنجنتا للمبیدات دیریة الزراعة م/محافظة دیالى 
الزراعیة

2005

المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعیة 
جامعة دیالى /كلیة الزراعة.

كلیة الزراعة /مشارك ببحث كلیة الزراعة/جامعة دیالى 
جامعة دیالى/

2009

المؤتمر العلمي األول لجامعة كربالء 
العراق  –

كلیة الزراعة /مشارك ببحث كلیة الزراعة/جامعة كربالء 
جامعة كربالء/

2012

المؤتمر الوطني األول للبحوث 
جامعة دیالى/كلیة الزراعة -الزراعیة

جامعة /كلیة الزراعة /حضوركلیة الزراعة/جامعة دیالى 
دیالى

2011

كلیة الزراعة –المؤتمر العلمي األول 
جامعة الكوفة

كلیة الزراعة /مشارك ببحث الزراعةكلي /جامعة الكوفة 
جامعة الكوفة/

2011

المؤتمر العلمي الثالث كلیة التربیة 
جامعة تكریت 

كلیة الزراعة /مشارك ببحث كلیة التربیة/جامعة تكریت 
جامعة تكریت/

2011

المؤتمر العلمي األول قسم المحاصیل 
الحقلیة جامعة الموصل 

كلیة الزراعة /مشارك ببحثین عةالزراكلیة /جامعة الموصل 
جامعة الموصل/

2012

المؤتمر العلمي الثاني لكلیة العلوم 
2012جامعة تكریت 

كلیة الزراعة /مشارك ببحث كلیة العلوم/جامعة تكریت 
جامعة تكریت/

2012

:الدورات التي شارك بھا والتي اقامھا

التاریخمكان االنعقادعنوان الدورةت

2005كلیة التربیة/جامعة دیالى طرق تدریسدورة 1

2003الجادریة/جامعة بغداد دورة حاسوب متقدم2

2008سوریا/مركز ایكاردا في زیادة اإلنتاجANDاستخدام تقنیة 3

2011كلیة الزراعة/جامعة الموصل في تحلیل التجارب الزراعیةSASدورة استخدام برنامج 4

2006اربیل/العراققنیات زارعة وإنتاج الذرة الصفراءدورة تدریبیة في ت5

:المشروعات البحثیة في مجال التخصص والبحوث المنشورة

مكان النشرعنوان البحثت

1

دراسة أنبات البذور في مواعید مختلفة وتأثیرھا على النمو والتكاثر لنبات زھرة النیل 
Eichhornia crassipes (Mart)Solms العراقفي شمال.

Study The Seed Germination In Different Time Of Planting On
Propagation And Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms In

Northern Iraq

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

مجلة كلیة الزراعة 
جامعة تكریت/
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لحقلیةقسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل ا

كلیة الزراعة جامعة دیالى                   كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

2

في مكافحة نبات D-2,4تأثیر طریقة وتكرار اإلضافة لتراكیز مختلفة من مبیدي الكالیفوسیت و
Eichhorniaزھرة النیل crassipes (Mart)Solmsوتقلیل التلوث ل العراقفي شما

.البیئي

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

احمد محمد سلطانعدنان حسین علي الوكاع   

قسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل الحقلیة

كلیة الزراعة جامعة دیالى             كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

مؤتمر كلیة الزراعة 
والغابات جامعة 

الموصل

3

راره بمواعید مختلفة في مكافحة نبات زھرة النیلتأثیر استخدام طریقة القطع وتك
Eichhornia crassipes (Mart)Solmsفي شمال العراق.

Influence Frequency Of Cutting In Different Times Of Application On

Eichhornia Crassipes (Mart)Solms Control In Northern Iraq

احمد محمد سلطانعدنان حسین علي الوكاع           

قسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل الحقلیة

كلیة الزراعة جامعة دیالى                   كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

مؤتمر كلیة الزراعة 
والغابات جامعة 

الموصل

4

كافحة نبات زھرة النیلتأثیر اختالف مواعید القطع  في م
Eichhornia crassipes (Mart)Solmsفي شمال العراق

Influence Different Dates Of Cutting Of Eichhornia crassipes
(Mart)Solms Control In Northern Iraq

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

قسم المحاصیل الحقلیةقسم المحاصیل الحقلیة   

كلیة الزراعة جامعة دیالى                   كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

كلیة /مجلة الرافدین 
الزراعة والغابات

5

Eichhorniaتأثیر مواعید الزراعة وعمق الماء في الصفات التكاثریة لنبات زھرة النیل
crassipes (Mart)Solmsالنامي في شمال العراق.

Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Propagation Of
Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq.

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

قسم المحاصیل الحقلیةقسم المحاصیل الحقلیة                     

كلیة الزراعة جامعة دیالى          كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

مؤتمر كلیة الزراعة 
الكوفة

6
Eichhorniaتأثیر مواعید الزراعة وعمق الماء في صفات النمو الخضري لنبات زھرة النیل

crassipes (Mart)Solmsالنامي في شمال العراق.
مؤتمر كلیة التربیة 

جامعة تكریت
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Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Vegetative
Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq.

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

قسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل الحقلیة

ة دیالى                   كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصلكلیة الزراعة جامع

7

Eichhorniaتأثیر اختالف فترات النمو في الكتلة الحیویة واإلنتاجیة لنبات زھرة النیل
crassipes (Mart)Solmsالنامي في شمال العراق.

The Impact Of Different Growth Duration Of Eichhornia crassipes
(Mart)Solms On Biomass And Productivity In Northe rn Iraq.

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

قسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل الحقلیة

اعة والغابات جامعة الموصلكلیة الزراعة جامعة دیالى            كلیة الزر

مؤتمر كلیة الزراعة 
جامعة الكوفة

8

تأثیر اختالف ارتفاع النبات وطبیعة النمو في معدل االستھالك المائي لنبات زھرة النیل 
Eichhornia crassipes (Mart)Solmsالنامي في شمال العراق.

Influence Of Different Plant Tall And Growth Of Eichhornia crassipes
(Mart)Solms On Water Consumptive In Northern Iraq

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

قسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل الحقلیة

كلیة الزراعة جامعة دیالى                   كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

مجلة كلیة الزراعة 
جامعة بغداد/

)ننتظر اإلجابة(

9

Eichhorniaتأثیر اختالف فترات النمو في االنتشار والنمو األفقي لنبات زھرة النیل 
crassipes (Mart)Solmsالنامي في شمال العراق.

Different Seasonal Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms Effect
On Horizontal Shoot Cover And Dispersal In Northern Iraq

عدنان حسین علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

قسم المحاصیل الحقلیة                      قسم المحاصیل الحقلیة

كلیة الزراعة جامعة دیالى                   كلیة الزراعة والغابات جامعة الموصل

مجلة كلیة الزراعة 
جامعة دیالى/

)ننتظر اإلجابة (

10

تأثیر مستخلص منقوع رماد القصب البري و الحلفا 
لوحدھما أو مع زیت الغاز في كفاءة مبید الكالیفوسیت

Effect of the extract of sink ash of phragmites communis and Impereta
cylindrica alone or with gas oil in efficacy of glyphosate

2و     عدنان حسین علي الوكاع1باقر عبد خلف الجبوري

جامعة /مجلة الفتح 
دیالى

11

تأثیر طرق ومعدالت اإلضافة لمبید الكالیفوسیت في مكافحة دغل الزمزوم 

Dichanthium annulatum (Forks) Stapfالنامي في بساتین الزیتون.

Effect of Methods and Rate of Glyphosate Application

جامعة /الفتح مجلة
دیالى
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on Control of Dichanthium annulatum (Forks) Stapf.

In Orchard of Oil Palms

جامعة دیالى–عدنان حسین علي الوكاع              كلیة الزراعة 

12

تأثیر بعض المبیدات الكیمائیة  في نمو وحاصل ثالثة أصناف من الحنطة الناعمة واألدغال 
.المرافقة لھا  في المناطق  المرویة  وسط العراق

EFFECT OF SOME PESTICIDES IN THREE WHEAT VARITY AND ASSOCIATED

WEEDS UNDER IRRIGATION LAND IN MIDDLE IRAQ

كلیة الزراعة/عدنان حسین علي الوكاع       جامعة دیالى 

كلیة الزراعة/حسن ھادي مصطفى العلوي       جامعة دیالى 

مجلة كلیة الزراعة 
جامعة االنبار

13

استجابة الدخن لنوعیة میاه الري ومستویات السماد النتروجیني

Effect Of Quality Of Irrigation Water And Nitrogen Fertilization On

Millet Crop.

كلیة الزراعة/عدنان حسین علي الوكاع       جامعة دیالى 

كلیة الزراعة/حسن ھادي مصطفى العلوي       جامعة دیالى 

مجلة دیالى للعلوم 
الزراعیة

14

تأثیر مواقع ومواعید الزراعة المبكرة في الحاصل ومكوناتھ للقطن
(Gossypium hirsutum L. .صنف الشاتا(

م ھشام عبد الوھاب.م عمر علي احمد                  م.عدنان حسین علي الوكاع              م.د.م

جامعة دیالى/كلیة الزراعة /قسم المحاصیل الحقلیة

مجلة كلیة الزراعة 
المجلد /جامعة االنبار /

2013-2العدد 11

15

فات النمو والحاصل لصنف القطنتأثیر مواقع ومواعید الزراعة المبكرة في ص
(Gossypium hirsutum L. .الشاتا(

رجاء مجید حمید        عدنان حسین علي الوكاع     عمر علي احمد      ھشام عبد الوھاب

جامعة دیالى/كلیة الزراعة /قسم المحاصیل الحقلیة

جامعة /كلیة الزراعة 
كركوك

16

Triticumالناعمة  نمو وحاصل الحنطةتأثیر الالفالحة ومعدل التقاوي في astivium
.Lلھا في مناطق متباینة األمطار واألدغال المرافقة.

محمد رمضان أحمد الطیف ²عدنان حسین علي الوكاع ¹سالم حمادي عنتر
قسم المحاصیل الحقلیة

كلیة الزراعة/جامعة تكریت ²كلیة الزراعة /جامعة دیالى ¹الغاباتكلیة الزراعة و/جامعة الموصل

مجلة /جامعة ذي قار 
كلیة الزراعة واالھوار 

-2العدد 2المجلد 
2013

17

في مكافحة نبات زھرة النیلD-2,4تأثیر استخدام تراكیز مختلفة من مبیدي  الكالیفوسیت و
Eichhornia crassipes (Mart)Solmsالنامي في شمال العراق.

عدنان حسین علي الوكاع

جامعة دیالى/كلیة الزراعة /قسم المحاصیل الحقلیة 

مجلة كلیة الزراعة 
المجلد /جامعة تكریت 

12014العدد 14
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18

Spodopteraدراسة تقیم ضرر یرقات دودة ورق القطن  littoralis في نباتات زھرة النیل
D-2.4الیفوسیت و المعاملة بمبیدا الك

.جامعة دیالى/كلیة الزراعة /عدنان حسین علي الوكاع    قسم المحاصیل الحقلیة 
سعاد اردیني عبدهللا  محمد یوسف سید غني1

.جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات 2,1

مجلة كلیة الزراعة 
جامعة ذي قار/

قید النشر

19

في مكافحة دغل الثیلمبید الكالیفوسیت لطریقة اإلضافة بتراكیز مختلفة تأثیر
Cynodon dactylon L. النامي في بساتین الرمان.

عدنان حسین علي الوكاع                 ھشام عبد الوھاب                 عمر علي احمد

جامعة دیالى/كلیة الزراعة /قسم المحاصیل الحقلیة

كلیة /لى جامعة دیا
6الزراعة  المجلد 

2014-1العدد 

).كتب شكر/شھادات تقدیریة /جوائز (نشطات حصل فیھا علىأوإبداعات

ت
نوع 
أواإلبداع

النشاط

حصل علیھ ما
)كتاب شكر/شھادة /جائزة (

ةالسنعنوان النشاط

1

براءة 
اختراع

لتقن  ین اس  تخدام المبی  دات جھ  از جدی  د درع احتفالیة یوم العلم وشھادة تقدیریة 

)ة االنتخابی  ة وغی  ر االنتخابی  (الس  ائلة

كلف     ةف     ي مكافح     ة األدغ     ال بأق     ل

اقتص       ادیة  واق       ل أض       رار ف       ي 

.المحصول والبیئة

2012

:اللغات التي یجیدھا

.اللغة العربیة-1

.اللغة االنكلیزیة-2

:أخرىنشاطات 

.2006لزراعي األول  عمل عضو لجنة الوقایة في محافظة دیالى في المؤتمر ا.1

.2006-2003السویسریة Syngentaعمل  مستشار فني مبیدات لشركة سنجنتا .2

.2006-2004مدیر شركة زھور دیالى للخدمات الزراعیة المحدودة .3

.مشاھدة حقلیة في عموم المحافظة حول  تأثیر المبیدات الزراعیة المختلفة 14عمل على تنفیذ .4

دام المبی  دات رامج وقای  ة لحمای  ة الحمض  یات  وتط  ویر محص  ول الرق  ي باس  تخعم  ل عل  ى تنفی  ذ أربع  ة ب  .5

الكیماویة الحدیثة 
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عمل على تنفیذ برنامج لتطور وزیادة حاصل الحنطة في محافظة دیالى باستخدام مبیدات ثنائیة الغرض .6

.ولسنتن متتابعة في بلدروز وبثالث مواقع 

مدیری  ة زراع  ة محافظ  ة دی  الى ح  ول المبی  دات وطریق  ة ن  دوة ح  ول المبی  دات بالتع  اون م  ع 24إقام  ة .7

.2007-2003.استخدمھا والتعامل معھا 

.2006-2005إقامة أربع ندوات حول المبیدات الزراعیة في كربالء والنجف والبصرة .8

:مجاالت العمل البحثیة 

، إنتاج تصنیف نبات ، فسلجة محاصیل ، فسلجة أدغال ، مكافحة أدغالأساسیات المحاصیل الحقلیة ،(
.)،التلوث البیئي ،بقایا مخلفات المبیدات في التربة والماء ،الدخن محاصیل  قصب السكر والحنطة

Scientific Committees اللجان العلمیة

2012-2006العراق –جامعة دیالى –كلیة الزراعة –عضو لجنة أمتحانیة -
جامعة .كلیة الزراعة .یریة للمؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعیة لجنة تحضعضو -

)6/8/2008في 952(2009دیالى   
2008عضو لجنة تطویر الواقع الزراعي في محافظة دیالى  -
2012قسم المحاصیل الحقلیة /عضو اللجنة العلمیة -
15/1/2008في54(عضو لجنة تقییم المبیدات في محافظة دیالى -
)19/6/2012في 1122(عضو اللجنة الفنیة في كلیة الزراعة جامعة دیالى -
)1/10/2012في 1705(جامعة دیالى /كلیة الزراعة /عضو المكتب االستشاري -

النقابات والروابط المھنیة
1998منذعضو نقابة المھندسین الزراعیین -
2005ة للتنمیة الزراعیة  عضو المنظمة العراقی-

كتب  الشكر والتقدیر 

)2/3/2008في 190(جامعة دیالى /من عمادة كلیة الزراعة كتاب شكر وتقدیر -

)25/1/2008في 68(جامعة دیالى /كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)16/6/2007في 352(جامعة دیالى /كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)24/3/2009في 326(جامعة دیالى /كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)28/10/2009في1642(جامعة دیالى/كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)17/1/2009في 56(جامعة دیالى/كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)27/10/2008في 1342(جامعة دیالى/زراعة كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة ال-

)17/6/2008في 745(جامعة دیالى/كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)18/9/2009في 335(جامعة دیالى/كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -

)3/7/2012في 1213(جامعة دیالى/كتاب شكر وتقدیر من عمادة كلیة الزراعة -
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)19/1/2009في 1523(وتقدیر من الوزیر كتاب شكر -

)15/11/2009في 5(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى-

)28/9/2009في 1443(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى -

)8/4/2009في3923(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى -

)7/3/2009في 2587(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى -

)8/4/2009في9507(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى مدیریة االنشطة الریاضیة -

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

)30/7/2012في 11313(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى -

)3/9/2012في13037(كتاب شكر وتقدیر من رئاسة جامعة دیالى -

شھادات تقدیریة   

.2005الحصول على شھادة خبر فنیة بالمبیدات من خارج القطر -

.2006الحصول على شھادة خبرة في التعامل مع المبیدات الكیمیائیة خارج القطر -

.2005الحصول على شھادة خبرة في مجال طرق إضافة المبیدات الزراعیة وحجم الرش من خارج القطر -

.2006-2005إقامة أربع ندوات حول المبیدات الزراعیة في كربالء والنجف والبصرة -

.8/11/2011حاصل على براءة اختراع في إضافة المبیدات الكیماویة الجھازیة غیر االنتخابیة السائلة -

بت اریخ ات المبی دات ف ي الم اء ومتبقی ث مكافحة االدغال المائی ة وقی اس نس بة التل وحاصل على براءة اختراع في 

14/8/2013.

.2012حاصل على شھادة تقدیر بیوم العلم من مقبل وزیر التعلیم العالي -

.2006الحصول على شھادة كفاءة في طرق وصالحیة  التدریس من جامعة دیالى -

.2013حاصل على شھادة كفاءة في الحاسوب متقدم من جامعة دیالى -

عدنا ن حسین علي الوكاع
دكتوراه فسلجة ومكافحة ادغال

جامعة دیالى/كلیة الزراعة 
0770032955موبایل 

adnan_alwakaa2003@yahoo.comبرید الكتروني ال
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