
 

      4102- يــة للتدريســرة الذاتيـارة السيــاستم -

  

صبيح عبد الوهاب عنجل أحمد الحمدانيب :ـــــــاعي واللقــــــم الربـــــاالس  
 

SABEEH ABDULWAHHAB ANJAL AHMED AL-HAMDANY االسم الرباعي واللقب باالنكليزية :   
                                                                                                   

4عدداالطفال :                      متزوج       الحالة الزوجية :                     5511د :ـــــــــــالموالي  

 

قرية الغالبية-هبهب-الخالص-ديالىالعنوان الحالي :  

 

70070120755رقــم الموبايل :                                                               -تف :    ـــــرقم الها  
 

       E - Mail : drsabeehalhammadany.@yahoo.com 

هبهب هة االصدار:ج      0776/   6/ 55  تاريخ االصدار:           241705 رقم هوية االحوال المدنية :      

          بغداد :جهة االصدار      5507/  0/  00تاريخ االصدار :             270660 ة :ـــــــــرقم شهادة الجنسي

G2963938  بغدادجهة االصدار :        0775/  0/ 00: تاريخ االصدار            :رقـم جــــواز السفـــــــر   

  170هبهب  اسم ورقم المركز التمويني :              61225ة :ــــــرقم البطاقة التمويني

 

دكتوراه ة :ـــــــــادة الجامعيـــالشه  

 

ات الجامعيةالشهاد الكلية والجامعة تاريخ الحصول عليها المعدل رقم وتاريخ االمر الجامعي  
0791/6/ 40في01181  والغابات /الموصل الزراعة 5501 00.10 00/3/  البكالوريوس 

0711/ 04/   41  في 43800  الماجستير الزراعة/ بغداد 5511 05.04 

55/1/0771في5171ع/7د الزراعة/ بغداد    0771 12.42   الدكتوراه   

 

 

أنتاج وخزن خضراالختصاص الدقيق :               زراعة  / بستنة          االختصاص العام :  

 

ةـــــــانـــــة للهــــــلنتروجين والكالسيوم على النمو والحاصل والقابلية الخزنير اـــــأثيــــت نوان رسالة الماجستير :ع                                     

 Brassica oleracea var.capitata L    .Brassica oleracea var.capitata L .ابيط    ـــقرنــــــــــوال   

7عبد الحميد السامرائي 7فاضل مصلح حمادي , د7داسم المشرفين / المشرف ولقبه العلمي :   

وطرائق قتل المجموع الخضري والعالج التجفيفي في مكونات تأثير مواعيد قطع الري الدكتوراه : أطروحةعنوان 

  7الحاصل ونوعيته وفي القابلية الخزنية لدرنات البطاطا 

  7محمد قاسم الجبوري 7د اسم المشرفين / المشرف ولقبه العلمي :

  7والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي مكان التعيين:       5/0/5517 : األولتاريخ التعيين 

  56777ش/رقم االمر الجامعي :7هيئة التعليم التقنيمكان التعيين : 7نفسه ليم العالي :تاريخ التعيين في التع

  01/55/0750في  51000الجامعي : رقم االمر 0750/ 6/ 0تاريخ الحصول عليه:     .أستاذ  لعلمي :اللقب ا
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 كتب الشكر التي تم الحصول عليها:

اإلصدار  ةــــــجه رقم وتاريخ كتاب الشكر  
1لحصولي على المرتبة االولى في الدورة المتقدمه بلغة بيسك8/7/0773في2764ت/  

  1   01/01/4111في  4178ش/ 

 

 

1    41/3/4119في  0812  

  1        0/3/4119في  404

     1   07/0/4117في  0843

1     1/2/4117في  3743  

  1بمناسبة الذكرى الثانية عشرة ليوم الجامعة 

.41/7/4117في 00223    

.  0775/  5/2في  050  

.   0757/  6/  56في   1660  

.  0757/  57/ 50في  55772  

.  0757/  50/  0في   0142  

.   0757/  50/  27في   0441  

.   0755/   5/   55في    517  

.   0755/    1/   01في    542  

.   0755/    1/    1في    55401  

.   0755/   5/    54في    5412  

 50 -55الثالث لكلية الزراعة األنبار للفترة  بمناسبة مشاركتي في أعمال المؤتمر العلمي

.   0757تشرين األول    

.   0754/    5/  0في   55101  

 

  

 

 

 

  

لمعهد التقني بعقوبةا  

 المعهد التقني بعقوبة

وهناك كتب شكروتقدير أخرى في المعهد التقني 

1كوفة والمعهد التقني بعقوبة   

  1رئيس جامعة ديالى  السيد من

   1عميد كلية الزراعة من السيد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي  من السيد

  1من السيد رئيس جامعة ديالى  

  1س جامعة ديالى  من السيد رئي

 من السيد رئيس جامعة ديالى .

عميد كلية الزراعة .                     السيد من

رئيس جامعة ديالى .                      من السيد  

 من السيد عميد كلية الزراعة .  

من السيد رئيس جامعة ديالى .                     

 من السيد عميد كلية الزراعة . 

لسيد رئيس جامعة ديالى .من ا  

 من السيد عميد كلية الزراعة .

 من السيد رئيس جامعة ديالى .

 من السيد عميد كلية الزراعة .

 من السيد عميد كلية الزراعة األنبار .

 

 من السيد رئيس جامعة ديالى .

 

 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العقوبات التي وجهت للموظف :

 

ــــة  اإلصدارجهــ رقم وتاريخ كتاب العقوبة  

 

 

 

دال توج  

 

 

 

 

 

 



 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة  )المجلد , العدد , الصفحة (

. العنوان . المجلة (( 4117)) مالحظة تكتب وفق كتابتها في قائمة المصادر : الراوي , محمد هاشم .   

 

ات ـــــتأثير بعض منظم 7 5515 7جلالسامرائي ,عبد الحميد أحمد وفاضل مصلح حمادي وصبيح عبد الوهاب عن -5  

Brassica oleracea var.capitata     نمو ونوع العبوة على القابلية الخزنية لمحصول اللهانة ال  

  7  555-557: 4الجزء  5المجلد  5515نة لس 5ت55-0   ادالمؤتمر العلمي الخامس لمجلس البحث العلمي بغد   

   

      ض منظماتتأثير بع 7 5557   7 وصبيح عبد الوهاب عنجل يد أحمد السامرائي,فاضل مصلح وعبد الحمحمادي  - 0

                                                                                 Brassica oleracea var.botrytis النمو وأزالة األوراق الخارجية على القابلية الخزنية لمحصول القرنابيط     

 7  546- 525(:  2)  05مجلد مجلة العلوم الزراعية العراقية ال     

 

تأثير النتروجين والكالسيوم على  7 5557 7عنجل,صبيح عبد الوهاب وفاضل مصلح حمادي وعبد الحميد صالح  - 2

   Brassica oleracea var.botrytis      على نمو وحاصل القرنابــــــــيـــــــط  

  7  5557/  0/  57المؤتمر العلمي الثاني لبحوث التعليم التقني في مقبول في    
 

 و ـــتأثير السماد المركب على نم 7 5551 7عنجل,صبيح عبد الوهاب ونجية حمد علو ونبيل أبراهيم عبد الوهاب  -4

               :5551أذار  المؤتمر العلمي السادس لهيئة المعاهد الفنية 7وحاصل نبات الطماطة في التربة المزيجية      

     511   -515.  
 

عالقة بعض العوامل بتبني 7  0777 7عنجل,صبيح عبد الوهاب وجاسم عبد العزيز عباس وخاتون محمد حسون  -1  

دد ـــــــ(الع 5 )لدقبول للنشر في المجــــــ فالحي محافظة ديالى لالساليب الحديثة بزراعة محصول الذرة الصفراء        

   7  0777/  0/ 56( في  002ديالى رقم الكتاب ) -كلية التربية-ديالى ق لمجلة ــــاالح     

 

   وحاصلنموتأثير مستويات من التسميد النتروجيني والفوسفاتي على . 0775 .الحمداني,صبيح عبد الوهاب عنجل -6

.Solanum melongena L 27127مقبول للنشر مجلة التقني /هيئة المعاهد الفنية رقم الكتاب     الباذنجان        

.   0775( لسنة  15العدد ) ونشر في مجلة البحوث التقنية / هيئة المعاهد الفنية .  0777/  57/  27في       

       

. فاعلية ثالثة أنواع من االسمدة العضوية والفطر 0775فاضل,أحمد ورعد طه محمد علي وصبيح عبد الوهاب.  -0   

يدان العقد الجذرية على محصولي الطماطة والباذنجان  في مكافحة د  Arthrobotrys sp         

Meloidogyne  javanioa .  0775لسنة  (01مجلة التقني العدد)          
    
.تأثير السايتوكاينينات واألوكسينات على نمو    0771,خليل أبراهيم وصبيح عبد الوهاب وجاسم عبد العزيز. يدرش -1

. Vits vinifera L 00 – 1كانون االول  : 04الفتح العدد جلة م       ثالثة أصناف من العنب األوربي         

                               

.تأثير بعض االوساط  الزراعية وتداخلها على 0770,خليل أبراهيم وصبيح عبد الوهاب وجاسم عبد العزيز. يدرش -5  

.  265- 216:  تموز 01لزيتون صنف أشرسي .مجلة الفتح العدد نمو وتجذير العقل الطرفية ل     

 

. تأثير حجم التقاوي ومسافات الزراعة في نمو وحاصل البطــــاطــــــــــا 0775الحمداني,صبيح عبد الوهاب .  -57  

  Solanum tuberosum L . 54- 05(:0) 5مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد     .    

    

    وي  ـــــغذي العضــــالكالسيوم والمــأثير الرش بــــ. ت  0757داني,صبيح عبد الوهاب وطه أحمد علوان . الحم -55

       Vit-Org   بينهما في بعض صفات الحاصل والقابلية الخزنية  لمحصول القرنابيطوالتداخل  وأزالة األوراق  

( . 4د )( العد1. مجلة األنبار للعلوم الزراعية المجلد )      Brassica oleracea var.botrytis  

 

 

 

 



 

 

 

         

          .تأثير الرش بمستخلص 0755عاصي , عبد الرحيم وحميد صالح حماد وصبيح عبد الوهاب الحمداني .  -04

Atonikفي نمو وحاصل الخيار المزروع تحت البيوت البالستيكية . مجلة  ومادة   Algean    األعشاب البحرية      

(  . 5( العدد )55جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد )       

 

 

تأثير الرش الورقي لألسمدة  .   0755العبيدي,حميد صالح وصبيح عبد الوهاب الحمداني وعبد الرحيم عاصي . - 52

( العدد  2اعية المجلد ) في البيوت البالستيكية . مجلة ديالى للعلوم الزر الفوسفاتية والبوتاسية في نمو وحاصل الطماطة

(  . 0( الجزء )  0)   

 

الري وطرائق قتل المجموع  تأثير مواعيد قطع  .  0755الحمداني , صبيح عبد الوهاب ومحمد قاسم الجبوري .  -54

ديالى للعلوم الزراعية  مجلة الخضري في مكونات الحاصل والنسبة المئوية للدرنات المقشرة بعد قلع درنات البطاطا .

(  . 0( الجزء )   0( العدد )   2لمجلد ) ا  

 

. تأثير الري بالماء الممغنط والتسميد   0750.   رعد وهيب العبيدي,حميد صالح وصبيح عبد الوهاب الحمداني و -51

(  50. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد )  بالحديد المخلبي في نمو وأنتاج الخيار في البيوت البالستيكية 

(  . 4العدد )   

 

. تأثير تجفيف أو أزالة   0752الحمداني , صبيح عبد الوهاب و حميد صالح حماد العبيدي وسعد عبد الواحد .  -56

جلد ــة المـــمجلة ديالى للعلوم الزراعي . مكونات الحاصل ونوعيته لدرنات البطاطا -5النمو الخضري وقطع الري في 

.(   0)  ( العدد 1)  

 

. تأثير تجفيف أو أزالة   0752اني , صبيح عبد الوهاب و حميد صالح حماد العبيدي وسعد عبد الواحد . الحمد -09

(  1جلد )ــة المـــمجلة ديالى للعلوم الزراعيالقابلية الخزنية لدرنات البطاطا   .  -0النمو الخضري وقطع الري في 

  .(   0)  العدد

 

. تأثير تجفيف أو أزالة   0752د صالح حماد العبيدي وسعد عبد الواحد . الحمداني , صبيح عبد الوهاب و حمي -01

جلد ــة المـــمجلة ديالى للعلوم الزراعيبعض الصفات الخزنية لدرنات البطاطا  .   -2الري في ع النمو الخضري وقط

.(    4)  ( العدد 1)  

 

.تأثير ملوحة مياه الري والرش باألحماض   0754الحمداني , صبيح عبد الوهاب ومحمد سلمان محمد الجواري .  -55

        . Solanum tuberosum        األمينية  ) البرولين واألرجنين(  في نمو وحاصل البطاطا    

.(   4)  ( العدد 1جلد )ــة المـــمجلة ديالى للعلوم الزراعي  

 

.تأثير ملوحة مياه الري والرش باألحماض   0754الحمداني , صبيح عبد الوهاب ومحمد سلمان محمد الجواري .  -07

         . Solanum tuberosum        األمينية  ) البرولين واألرجنين(  في نمو وحاصل البطاطا    

 -52( وقائع المؤتمر الدولي العلمي الثاني لعلوم البستنة للمدة من  5( الملحق ) 40مجلة زراعة الرافدين المجلد )    

.  0754نيسان  54  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها  

 

 

 

 الفصل الخريفي الفصل الربيعي

 المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية

 خضر شتوية  ثالث قسم بستنة  خضر صيفيـــــــة ثالث قسم البستنــــــة

بع قسم البستنــــــةرا قسم البستنــــــةبع را مشاريع طالبية   مشاريع طالبية 

(0حاسبات ) ثاني قسم البستنــــــة    

    

 

ال يـــــوجــــد المؤلفــات والمطبوعــــــــات:          

   

 

:           اليــــوجـــــــداالنتماء للجمعيات العلميـة   

 

 

 

 

التوقيـــــــــــــــــــع :                       

د. صبيح عبد الوهاب عنجلاالســــــــم الثالثــي :                                                          

 

 

-ترفق مع االستمارة صورة ملونة من المستمسكات اآلتية :  

هوية األحوال المدنية . -  

شهادة الجنسية العراقية . -  

األمر الجامعي لشهادة الماجستير . -  

هادة الدكتوراه .األمر الجامعي لش -  

األمر الجامعي ألخر ترقية علمية . -  

4صور ملونة عدد  -  

بطاقة تموينية . -  

جواز السفر. -  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


