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 عنوان السكن بغداد / الكرخ 

االكاديميالتحصيل   

تاريخ الحصول  التخصص الجهة المانحة

 عليها

 الدرجة العلمية

 بكالوريوس  1991 علوم محاصيل حقلية كلية الزراعة / جامعة بغداد

 ماجستير 2003 انتاج محاصيل حقلية كلية الزراعة/جامعة بغداد

 دكتوراه 2014 محاصيل علف كلية الزراعة / جامعة بغداد

    

العلميةاأللقاب   

 اللقب العلمي تاريخ الحصول عليه

 مدرس مساعد 2006

 مدرس 2015

 استاذ مساعد 2018

  

 ت الخبرات العلمية والوظيفية

.1 تدريس مادة اساسيات محاصيل حقلية   

.2 تدريس مادة تصنيف نبات   

.3 تدريس مادة محاصيل علف  

.4 تدريس مادة ادارة مراعي طبيعية  

.5 ولغاية االن  2019من  المحاصيل الحقلية مقرر قسم علوم  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 ت  الورش و الندوات العلمية

صورة

شخصية   

 

 

 



2017/  الندوة العلمية " اهمية محاصيل البقول في سد الفجوة الغذائية في العراق " 1 

2021/  دورة تدريبية حول تصنيع الدريس  2 

 3 

 4 

 5 

 

 ت البحوث و المؤتمرات العلمية

 1 تأثير المبيدات المضافة الى التربة في االدغال و نوعية و حاصل  قصب السكر

 تأثير مبيد االدغال Azimsulfuron  في بعض الخصائص الحياتية للرز 

 

2 

 3 بعد التشتية و الرش بتراكيز مختلفة من النتروجين في حاصل بذور الجت و مكوناته حشهتأثير مواعيد أول 

هو مكونات و خف النباتات داخل السطر الواحد في حاصل بذور الجت ةيموعد آخر ر تأثير  4 

 5 استجابة حاصل ونوعية العلف األخضر و الجاف لمعدالت البذار و مواعيد الحش  للحلبة

EFFECT OF SEEDING RATES AND CUTTING DATES ON THE GROWTH 

TRAITS, SEED YIELD AND SEED YIELD COMPONENTS OF THE 

FENUGREEK Trigonella foenum-graecum  

6 

EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER AND SEEDING RATES ON 

GROWTHAND GRAIN YIELD IN OATS (AVENA SATIVA L 

7 

EFFECT OF SOAKING HOURS IN DIFFERENT CONCENTRATIONS OF 

SEAWEED EXTRACT ON GREEN FEED YIELD, DRY MATTER AND 

QUALITY FOR FENUGREEK 

8 

في االوراق بتقنية  NPK. و تراكيز Zea mays Lتأثير رش الحديد و النحاس على أصناف من الذرة الصفراء 

 الشتل

9 

. لمكافحة االدغال بالمبيدات الكيمياوية المضافة الى  Saccharum officinarum Lاستجابة قصب السكر 

 التربة

10 

 11 2016/ الجامعة التقنية الجنوبية  المؤتمر العلمي الدولي االول

 12 2018/ جامعة تكريت  المؤتمر العلمي السابع و الدولي االول للبحوث الزراعية

 13 2020/ جامعة ديالى  الرابع للبحوث الزراعيةالمؤتمر االفتراضي الدولي االول والعلمي 

 ت عضوية الجمعيات و اللجان و الهيئات

 1 الحقلية  عضو اللجنة العلمية لقسم علوم المحاصيل 

 2  عضو مجلس قسم علوم المحاصيل الحقلية

 3 عضو المكتب االستشاري لكلية الزراعة / جامعة ديالى

 4 قسم علوم المحاصيل الحقلية رئيس لجنة التعليم االلكتروني في

 5 عضو لجنة التصنيف الوطني االكاديمي لقسم علوم المحاصيل الحقلية

 6 عضو اللجنة االمتحانية لقسم علوم المحاصيل الحقلية

 7 

 8 
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 1 شهادات و مهارات أخرى

 2 
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