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i                                                                                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى                                                  
      الزراعة قسم كلية 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

 المؤهالت:   ثانيا  
 :العلمية

االسم الرباعي 
 واللقب

منعم فاضل مصلح نجم 
 الشمري

  موبايل ديالى الجامعة

 Munamfadhil61@gmail.com البريد االلكتروني الزراعة الكلية 1/7/1961 تاريخ الميالد
 رقم وتاريخ امر البستنة القسم متزوج الحالة االجتماعية

 التعيين
 1/8/1993في  7461

رقم وتاريخ االمر  المؤهل
 الجامعي

 الجامعة والكلية التخصص

في  1/2/8771 البكالوريس 
28/6/1984 

  صالح الدين /الزراعة  البستنة

 
 صورة شخصية
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
  

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية  ت
 16/4/2015في  755 مسؤول وحدة الدراسات العليا 1
2   
3   
4   

في  13064ب ت  الماجستير 
10/9/2013 

  ديالى /الزراعة /فاكهة البستنةعلم 

    وراة الدكت

للحصول  رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 على اللقب

 20/11/2013في  17386 مدرس مساعد 
  مدرس

  أستاذ  مساعد
   استاذ
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6   

 

   اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

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

1 

 شهر  العليا ادارة امتحانات طلبة الدراسات عضو  26/1/2015في  202دد ع  لجنة امتحانية
2 
 
 
 

2 

 سنة اتالف رسائل واطاريح جامعية  عضو   16/11/2014في 2022 لحنة أتالف الرسائل
3 

3 

 سنة تدقيق وثائق طلبة الدراسات العليا عضو  26/1/2015في 201د ع   لجنة تدقيق وثائق 
 

    المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة م. 

1 

1 

 - - 
 

2 

- - - 
 

3 

- - - 
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 :األنشطة العلمية :سابعا  

 الماجستير والدكتوراه :

 والتسميد العضوي في نمو بعض أصول الحمضياتTrichoderma sppتأثير التلقيح بفطر  عنوان رساله الماجستير 

 - الدكتوراه  اطروحةعنوان 

 :  علمي )المنشور/المقبول للنشر(اإلنتاج ال

 مكان النشر اسم البحث    ينالباحث اءاسم ت
1 

 

 د. عبد الكريم عريبي سبع 

 الباحثة عروبة عبد اهلل 

 الباحث منعم فاضل مصلح

تاثير التسميد الحيوي بفطري 
Glomus mosseae   و

Trichoderma harzianum 

 humicacidوالتسميد العضوي ب 
 N,P,Kتداخل بينهما في اتزان وال

 Lycopersiconفي نبات الطمامة 

esculentum mill 

  كلية الزراعة /جامعة تكريت 

  

2 

 

Dr.Najm Abdullah Alzubaidy 

Munam Fadil Muslih  

Diyar Sagban Alwan 

EFFECT OF 

INOCULATION WITH 

BIO-FELTILIZERS, 

TRICHODERMA 

HARZIANUM AND 

GLOMUS MOSSEAE, 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF CURRENT 

RESEARCH 
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AND THE ADDITION OF 

HUMIC ACID IN 

FLOWERING OF 

TOMATO PLANT  

3 

 

 شيماء حاتم  

 منعم فاضل 

اثر المغنطة في بعض صفات االنبات 
(  Triticum aestivumلحبوب ) 

 (Vicia fabaوبذور الباقالء ) 

 مجلة جامعة كربالء العلمية 

 بة عبد اهلل احمد عرو  4

 عب الكريم عريبي سبع 

 منعم فاضل مصلح 

اتزان البوتاسيوم في ترب الزراعة 
الكثيفة تحت تاثير التسميد الحيوي 

 و  Glomus mossea بفطري 
Trichoderma harzianum 

 humic acid والتسميد العضوي 

 والتداخل بينهما

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية

 بد الحياني علي محمد ع 5

 عروبة عبد اهلل احمد 

 منعم فاضل مصلح 

 اثير التسميد الحيوي بفطر ت
Trichoderma  spp   والعضوي

بحامض الهيوميك والمستخاص 
في نمو بعض اصول  Algexالبحري 

 الحمضيات

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية

 هادي علوان محمد  6

 منعم فاضل مصلح 

 Trichoderma تاثير اضافة الفطر 
harzianum  ومغنطة البذور في

 بعض صفات نمو نبات الحنطة

 مجلة البصرة للعلوم الزراعية

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
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 المرحلة الثالثة  أنتاج فاكهة عملي 1
 المرحلة الثانية أنتاج خضر عملي  2
 المرحلة الثانية تغذية نبات عملي 3
4   
5   
6   

 
 
 
 
 

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

 - - - 

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
1 - - - 
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 : الدورات التدريبية

 
 اريخ االنعقادت مكان االنعقاد    اسم الدورة م. 

 15/8/2013لغاية  2013/ 4/8 جامعة ديالى كفاءة الحاسوب حاسبات
 5/8/2013لغاية  21/7/2013 جامعة ديالى طرائق التدريس طرائق تدريس

    
    

 

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد  اسم النشاط ت

 - - - 
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 

 

    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


