
دريسيــالذاتية للت السيرة  استمارة  

رباعي واللقب : نبيل ابراهيم عبد الوهاب محمد المندالوياالسم ال  

                                                                                                               Nabil .I. Abdul-Wahab  نكليزية :االسم الرباعي واللقب باال  

4الحالة الزوجية : متزوج                                         عدد االطفال :                                                    5511المواليد :       

دور المعهد الفني –التحرير  –العنوان الحالي : بعقوبة   

47540245170رقم الموبايل :                                                      144441رقم الهاتف :   

E – Mail : drniawmn@yahoo.com 

جهة االصدار : احوال مندلي                           4/1/2440تاريخ االصدار :                          455403ة : ـرقم االحوال المدني  

جهة االصدار : جنسية بغداد                           4/5/5534تاريخ االصدار :                         744502رقم االحوال الجنسية :   

جهة االصدار : جوازات بغداد                          57/3/2443تاريخ االصدار :                        G2250950 ر :ـــــــرقم جواز السف          

التحرير   154اسم ورقم المركز التمويني :                              50454رقم البطاقة التموينية :   

ةالشهادة الجامعيـــــــــــ  

رقم وتارخ االمر الجامعي    المعدل               تاريخ الحصول عليها      الكلية والجامعة               الشهادة الجامعية       
 74,70% بصرة -الزراعة           5577              البكالوريوس        

44/5/5535في  4444  جيد جدا                          5535 بغداد -الزراعة         الماجستير         
24/2/5555في  24214 جيد جدا                          5555 بغداد -الزراعة         راه الدكتو        

 

بستنة                                                                       االختصاص الدقيق : فسلجة الفاكهة –االختصاص العام : زراعة   

هن وخضراوي مندليتاثير التلقيح باربعة اصناف من افحل نخيل التمر في بعض الصفات الطبيعية والكيمياوية لصنفي ام الدعنوان رالة الماجستير :   

استاذ مساعد –اسم المشرفين / المشرف ولقبه العلمي : د.سهيل عليوي عطرة   

 عنوان أطروحة الدكتوراه : دراسة فسلجية لصفات بعض اصناف نخلة التمر الذكرية واالنثوية وتحديد طاقهما الكروموسومي

تاذاس – داود اسم المشرفين / المشرف ولقبه العلمي : د.داود عبدهللا  

مكان التعيين : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                      24/7/5573تاريخ التعين االول :   

51/7/5573في     54244مكان التعيين : هيئة التعليم التقني     رقم االمر الجامعي :          24/7/5573تاريخ التعيين في التعليم العالي :   

  5/7/2454في      5140رقم االمر الجامعي :            50/1/2445تاريخ الحصول عليه :                               اذ مساعداستاللقب العلمي :

 كتب الشكر التي تم الحصول عليها :

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drniawmn@yahoo.com


رقم وتاريخ كتاب الشكر                            جهة االصدار                                  
7/1/414                     44/5/5575  
7/41/2775                 54/0/5534  

  4/55/5534                   40502ت/
472                          4/55/5534  

4/4444                     24/5/5534  
4/33/4                      54/55/5534  
4/2445                     4/7/5531  
4/5711                     22/4/5530  
7/41/5401                45/5/2444  

1/0/2444                   5451ش/  
50/7/2444                   5224ش/  
       54/52/2444                   2543ش/

1/04                        51/5/2444  
7/41/7323                0/7/2444  

23/3/5371                   5371ش/  
7/41/5214                7/2/2441  

254                         5/4/2445  
455                         24/4/2445  

54134                     25/7/2454  
2545                       52/3/2454  
5747                       24/5/2454  

54774                     57/54/2454  
5544                       55/54/2454  
145                         44/5/2455  

   04                          3/2/  2455  
 4/4/2455   174                         

 55/1/2455                                                 
544                        21/1 /2455                                              

1772                      22/4/2454                                               
7372                     20/1/2454                                                
2145                     50/52/2454                                             

  
5214                    24/0/2454                                                 

55323                   7/5/2454                                                  
5703                  24/4/2455                                                   

55473                 3/3/2455                                                    
52324               54/5/2455                                                   

  
5/55/2455                                                     

المعهد الزراعي الفني / ميسان  -5  
المعهد الزراعي الفني / ميسان -2  
المديرية العامة للتربية في محافظة النجف  -4  
المعهد الزراعي الفني / كوفة  -4  
المعهد الزراعي الفني / بني سعد -1  
المعهد الزراعي الفني  / بني سعد -0  
المعهد الزراعي الفني  / بني سعد -7  
المعهد الزراعي الفني  / بني سعد -3  
هيئة المعاهد الفنية  -5  

المعهد التقني / بعقوبة -54  
المعهد التقني / بعقوبة -55  
المعهد التقني / بعقوبة -52  
المعهد التقني / بعقوبة -54  
هيئة التعليم التقني  -54  
المعهد التقني / بعقوبة -51  
هيئة التعليم التقني  -50  
كلية الزراعة -57  
كلية الزراعة -53  
رئاسة جامعة ديالى -55  
وزارة الزراعة / الهيئة العامة للنخيل -24  
كلية الزراعة -25  
رئاسة جامعة ديالى -22  
كلية الزراعة -24  
وزارة الزراعة / الهيئة العامة لالرشاد والتعاون الزراعي -24  
التدريبي الزراعي / ديالىالمركز االرشادي و -21  

كلية الزراعة / جامعة ديالى        - 20   
  كلية ألزراعه / جامعة ديالى  -27
  كلية الزراعة / جامعة ديالى -23
رئاسة جامعة ديالى -25  
رئاسة جامعة ديالى -44  
كلية الزاعة/ جامعة ديالى -45  
كلية الزراعة / جامعة ديالى -42  
رئاسة جامعة ديالى -44  
وزارة الزراعة / الهيئة ألعامه للنخيل -44  
رئاسة جامعة ديالى -41  
كلية التربية جامعة القادسية  -40  
كلية التربية جامعة ميسان -47  

                                            

 

          

:  التوجــــد العقوبات التي وجهت للموظف  

-:عناوين البحوث  المنجزة والمنشورة   

–مجلة البصرة للعلوم الزراعية  –وخضراوي مندلي  لصنف ام الدهنتأثير التلقيح باربعة اصناف من افحل نخيل التمر في بعض الصفات الطبيعية والكيميائية . 5

.5555 –( 5العدد) –المجلد الثالث   

.5554لمي الثاني لهيئة المعاهد التقنية المؤتمر الع –الثمار النخلة التمر الصنف اشرسي  دفي نسبة عق . تأثير موعد التلقيح2  

(.535 – 531ص ) 5553 –المؤتمر العلمي السادس لهيئة المعاهد التقنية   –.تأثير مستوى التسميد النتروجيني على كمية الحاصل ونوعية ثمار الطماطم 4  

(.54- 34ص )  2442 – 7المجلد – 2 العدد –الزراعة العراقية مجلة  –.دراسة حقلية 5.دراسة فسلجية لصفات بعض اصناف نخلة التمر ونخلة الكناري / 4  

(.33 – 77ص ) 2442 – 7المجلد – 2العدد  –مجلة الزراعة العراقية  –. دراسة مختبرية 2. دراسة فسلجية لصفات بعض اصناف نخلة التمر ونخلة الكناري / 1  

.(14- 44ص) 2447 -(  4العدد )  52المجلد  –مجلة الزراعة العراقية  –ل التمر الفني فسائل نخي إنتاج.تأثير بعض مثبطات النمو والمخصبات في زيادة 0  



مجلة ديالى للبحوث  –آفة حشرة دوباس النخيل وطرق الوقاية منها ومكافحتها بناحية العبارة محافظة ديالى ب اإلصابة بإعراض.المستوى المعرفي للمزارعين 7

(.535 – 575ص ).2443    45العدد  –العلمية التربوية   

(.444 – 253ص ).2445 -( 45العدد ) –مجلة ديالى للبحوث العلمية التربوية  –في تشجيع تجذير سائل النخيل الصغيرة  IBA استخدام منظم النمو    3.  

 -23لثاني عشر لهيئة التعليم التقني لثمار نخلة التمر صنف سكري ـــ المؤتمر العلمي ا والكيماوية. تأثير درجة حرارة الخزن في بعض الصفات الطبيعية 5

25/4/2455.  

المؤتمر الوطني األول لكليات الزراعة في جامعات ديالى,بغداد , األنبار , المثنى   IBA منظم النمو  باستخدام. محاولة تجذير فسائل النخيل الهوائية ) الرواكيب ( 54  

2455/ 1/  4 – 4كلية الزراعة جامعة ديالى  –وبابل   

مجله ديالى للعلوم الزراعيه  –ير موعد التلقيح ومصادر حبوب اللقاح في نسبه العقد وكميه الحاصل لنخله التمر صنف اشرسي في منطقتي مندلي وبلدروز . تاث55

.2454( لسنه 5( العدد )0المجلد )  

بحث منجز قيد  -ه التمر صنف اشرسي في منطقتي مندلي وبلدروز. تاثير موعد التلقيح ومصادر حبوب اللقاح المختلفه في النسبه المئويه للسكريات لخالل نخل52

 النشر.

 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها 

الفصل الربيعي                                      الفصل الخريفي                                    
المرحلة الدراسية           المقرر الدراسي                المرحلة الدراسية         المقرر الدراسي             

الرابعة                نخيل                     الثانية               فساجة النبات              
 

 

 المؤلفات والمطبوعات : 

 

 

 االنتماء للجمعيات العلمية :

 

 

 

 

 

د.نبيل ابراهيم عبد الوهاب               


