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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى
      قسم     الزراعةكمية 

 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

 الشيادة والمقب العممي:
دراسة تأثري سرع البذار على بعض متطلبات البذار بأستخدام باذرة احلبوب  عنوان رسالو الماجستير 

SZS-2.1 11 -مع الساحبة عنرت   . 

 
  عنوان اطروحة الدكتوراه 

  

 لمفترة الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  ت
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 لجان 8 شارك فييا:التي  عدد المجان

  :وأىميا

 رئيس لجنة تدقيق النتائج االمتحانية النيائية .1

رياض عبد الحميد  االسم 

   عبد الرحمه حمد
   موبايل  

تاريخ 
 الميالد

البريد   1958
 االلكتروني 

 Email 

riyadabdalhamed@gmail.com 

    

 

 صورة شخصية
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    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

حلقة دراسية بعنىان التقنيات الحديثة 

 في الهندسة المساحية 

 

 2013-11-12 باحث
2 

2 

ادلؤمتر العلمي اخلامس لكلية الزراعة 
 العراق .                    –جامعة تكريت 

 2112 باحث
3 

3 

التعليم دلؤمتر العلمي الثاين عشر ذليئة ا
راق ، البحوث الزراعية التقين ، بغداد ، الع

 والبيطرية

 2111 باحث

 : لمنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا 

 .لمعموم الزراعية الطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العممية لمجمة ديالىمالحظة : تكتب البحوث ب
مقارنة تاثير السرع االمامية البطيئة والعالية عمى انتاجية . 2011الجبوري ، رياض عبد الحميد. -1

 .72-68( 1)3. مجمة ديالى لمعموم الزراعية. المحراث المطرحي القالب
تأثير أختالف ضغط اليواء  .2009بد الحميد الجبوري .النعمة ، عامر خالد أحمد ، ورياض ع -2

 .االمامي المساعدالدفع  ذات  New Holland TT75داخل االطارات الخمفية عمى أداء الساحبة 
 . 56 – 50( : 2)1مجمة ديالى لمعموم الزراعية ،

تأثير أعماق وسرع الحراثة في  .2011النعمة ، عامر خالد أحمد ، ورياض عبد الحميد الجبوري . -3
التعميم التقني ، لمؤتمر العممي الثاني عشر لييئة ا. أداء المحراث القرصي القالب ثالثي االبدان

 . 41 – 35( : 1بغداد ، العراق ، البحوث الزراعية والبيطرية ، الجزء )
م نوعين من تأثير أستخدا .2011النعمة ، عامر خالد أحمد ، ورياض عبد الحميد الجبوري . -4

ذات الدفع  New Holland TT75المحاريث القالبة وبأعماق مختمفة عمى أداء الساحبة  
جامعة تكريت ،   تكريت ، العراق ،  –المؤتمر العممي الخامس لكمية الزراعة  االمامي المساعد

691 – 694   . 
حساب استيالك  . 2012الجبوري ، رياض عبد الحميد ، وعامر خالد أحمد ، وعمي محمد عمي . -5

 .ذو الدفع األمامي المساعد New Holland TT75الوقود وبعض المؤشرات الميكنية لمجرار 
 .مجمة ديالى لمعموم الزراعية

دراسة تأثير أعماق وسرع الحراثة عمى بعض المؤشرات . 2017عبد الرحمن ،رياض عبد الحميد  -6
 ديالى لمعموم الزراعية. )قبول نشر(. مجمة .Mini 1200الفنية بأستخدام المحراث الدوراني نوع 

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

 اسم المقرر  م. 
 محاصيل حقليةمكننة  1
 رسم هندسي 2
 المساحة 3
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 مكائه واالت زراعية 4

 تسىية وتعديل اراضي 5

 مكننة انتاج حيواني 6

 
 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  كتوراةماجستير/د ت
    

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية  ت
 عضو العراق نقابة الميندسين الزراعيين 1

    

 
 : الدورات التدريبية

 
 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة

   
   
   
   

مقاالت  كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,زات واالنشطة العممية االخرى االنجا
 :عممية,الخ(

 

 


