
 

 

 

 السيرة الذاتية للتدريسياستمارة 

 
عزيز مهدي عبد نجم الشمري                       االسم الرباعي واللقب :  

 

Aziz Mahdi Abed Nagm AL-Shammary            :االسم الرباعي واللقب باالنكليزية 

 

خمسة عدد االطفال : متزوج               الحالة الزوجية :                 1991\9\7المواليد :  

 

   402م   91ز  42 دار \ بعقوبة الجديدة \ ديالى    العنوان الحالي :

 

 07709912474  : رقم الموبايل                                               07709912474 تف :االهرقم 

 

   E-Mail   : aziz _mahdi61    Yahoo.com   

 

: بعقوبة جهة االصدار    4009\3\19تاريخ االصدار :     00175449االحوال المدنية:  رقم هوية  

 

ديالى  جهة االصدار:    4009\7\7تاريخ االصدار  :              0334039رقم شهادة الجنسية :  

 

509اسم ورقم المركز التمويني : بعقوبة الجديدة                   124077: رقم البطاقة التمويتية  

 

جامعية  :الشهادات ال  

ل عليهاوتاريخ الحص المعدل رقم وتاريخ االمر الجامعي  الشهادة الجامعية الكلية والجامعة 

في  3142\13\3

15\9\1973  
70.70 % صالح الدين\الزراعة 1973   البكالوريوس 

1979\10\40في  41433  
72.931 

% 
بغداد\الزراعة 1979  الماجستير 

4005\9\13في  4125  
72.173 

% 
بغداد\زراعةال 4005  الدكتوراه 

 

نباتات الخضر وراثة وتربية     االختصاص الدقيق :           بستنة    تصاص العام :خاال  

 

 عنوان رسالة الماجستير: تاثير الكثافة النباتية على نمو وحاصل ثالثة اصناف من البطاطا.

 اسم المشرف :مزهر شريف شهاب .          لقبه العلمي : مدرس

 

التضريبات التبادلية الكاملة وتقدير المعالم الوراثية لبعض الصفات في توراه : كاطروحة الد عنوان

 الطماطة المزروعة تحت االنفاق البالستيكية.

 اسم المشرفين:

لقبه العلمي : استاذ مساعد       خضير عباس علوان                     – 1  

لقبه العلمي : استاذ مساعد      حازم عبد العزيز محمود                 – 4  



 

 

في  479 االمر الجامعي  جامعة ديالى \مكان التعيين : كلية العلوم    4003\9\17 تاريخ التعيين االول :

17\9\4003  

 جامعة ديالى \مكان التعيين : كلية العلوم  4003\9\17تاريخ التعيين في التعليم العالي :  

479: الجامعياالمر  

 

  3152رقم االمر الجامعي :  4009\1\40مساعد      تاريخ الحصول عليه :  استاذمي : اللقب العل

4010\3\4في    

ل عليها :وكتب الشكر التي تم الحص  

 رقم وتاريخ الكتاب الجهة المانحة ت

 4009\9\14في  277 عمادة كلية الزراعة 1

 4009\7 \15في   9220 مديرية الزراعة في محافظة ديالى 4

 4007\14\47في  12701 يرية الزراعة في محافظة ديالىمد 3

 4009\1\2في  42 وزارة الزراعة 2

 4009\1\40في  719 رئاسة جامعة ديالى 5

 4009\3\1في   412 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 9

  4007 \ 9 \ 42في   1177 عمادة كلية الزراعة 7

 4009\10\47في  1951 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 7

 4009\14\44في  15949 رئاسة جامعة ديالى 9

 4009\14\49في  1999 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 10

 4010\10\14في  1901 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 11

 4010\11\10في  19231 رئاسة جامعة ديالى 14

 4010\11\11في  \92 كلية الزراعة –جامعة تكريت  13

 4010\11\30في  17299 رئاسة جامعة ديالى 12

 4011\4\13في  472 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 15

 4011\4\19في  4392 رئاسة جامعة ديالى 19

 4011\5\45في  923 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 17

 4011\9\19في  9195 رئاسة جامعة ديالى 17

 4011\7\47في  1307 عة ديالىجام -عمادة كلية الزراعة 19

 4011\7\7في  11277 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 40

 4011\9\47في  13931 مكتب مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 41

 4011\9\47في  177 نقابة المهندسين الزراعيين 44

 4011\10\4في  1570 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 43

 4011\10\5في  1943 جامعة ديالى -ية الزراعةعمادة كل 42

 4011\14\49في  19113 رئاسة جامعة ديالى 45

 4014\1\17في  94 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 49

 4014\4\47في  335 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 47



 

 

 

:            التوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  العقوبات التي وجهت للموظف  

    

 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة  :
 

. استنباط اربعة سالالت من الطماطة  4005الشمري، عزيز مهدي عبد والمفرجي عثمان خالد علوان. – 1

 .411 – 197(: 40)2ودراسة بعض صفاتها.مجلة ديالى.

.مجلة ديالى للبحوث العلمية  44 –.استنباط صنف الباذنجان عثمانية  4007الشمري، عزيز مهدي عبد. - 4

 . 493 – 453( : 34) والتربوية

.  4007الد علوان و الشمري عزيز مهدي عبد. عبد الكريم عريبي سبع والمفرجي عثمان خ‘ الكرطاني -3

لبطيخ المزروع تاثير التسميد الكيمياوي ونوع السماد العضوي في الصفات الكمية لحاصل ثالث اصناف من ا

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية.عدد خاص بالمؤتمر الزراعي الرابع. في الترب الجبسية.

.تاثير مواعيد الزراعة  4009حمود وذكرى جاسم محي. عزيز مهدي عبد و علي خلف مالشمري،  -2

" .مجلة ديالى 79واالسمدة الورقية في بعض الصفات المظهرية للنمو وحاصل الرقي صنف "جارلستون 

  .153 – 142(:39مية والتربوية . )للبحوث العل

لنضج وطريقة . تاثير الصنف ودرجة ا 4009الشمري، غالب ناصر حسين و الشمري عزيز مهدي عبد . -5

العلمية  مجلة ديالى للبحوث. Cucumis melo L الخزن في الصفات الخزنية والتسويقية لثمار البطيخ .

 .193 -151( :37والتربوية )

الشمري ، عزيز مهدي عبد والجبوري ،خضير عباس علوان والسمرائي ، حازم عبد العزيز محمود .  -9

لكمية والنوعية في الطماطة المزروعة فتحت االنفاق البالستيكية . تقدير قوة الهجين لثفات الحاصل ا 4009

 . 427 – 431( : 1)1. مجلة ديالى للعلوم الزراعية ، 

. مجلة جامعة تكريت للعلوم  11-. استنباط صنف البطيخ حافظ نفسة 4009الشمري ، عزيز مهدي عبد . -7

 .  429 -439( : 4) 9الزراعية ، 

تأثير الرش ببعض المغذيات العضوية وطريقة التربية في نمو وحاصل ثالثة . 4013الشمري وسعود  - 7

 . 492 -473( : 4) 5هجن من الخيار تحت ظروف الزراعة المحمية مجلة ديالى للعلوم الزراعية.

تأثير الرش ببعض المغذيات العضوية وطريقة التربية في صفات الحاصل لثالثة .4012الشمري وسعود  -9

في  1920قبول النشر المرقم تحت ظروف الزراعة المحمية مجلة ديالى للعلوم الزراعية هجن من الخيار

49\9\4013. 

تاثير التسميد العضوي وطريقة التربية في صفات النمو الخضري والزهري لثالثة  .4012الشمري . -10

لزراعية قبول النشر تراكيب وراثية من الطماطة المزروعة في البيوت المحمية مجلة جامعة تكريت للعلوم ا

 .4012\3\14في  1099المرقم 

 4014\9\17في  1112 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 47

 4014\10\3في  1749 جامعة ديالى -ة الزراعةعمادة كلي 49

 4013\2\44في  5774 رئاسة جامعة ديالى 30

 4013\9\17في  13590\4\أ وزارة حقوق االنسان 31

 4013\9\30في   1007 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 34

 4013\14\19في  4054 جامعة ديالى -عمادة كلية الزراعة 33

 4012\5\12في  7477 لىرئاسة جامعة ديا 32



 

تاثير التسميد العضوي وطريقة التربية في بعض صفات الحاصل الكمية لثالث تراكيب  . 4012 الشمري -11

النامية تحت ظروف البيوت البالستيكية مجلة  (.Lycopersicon esculentum L)   وراثية من الطماطة

 .4012\3\42في  1543مرقمقبول النشر ال زراعة الرافدين

التاثير التحفيزي لمستخلصات الحبة السوداء والحبة الحلوة على مواصفات االنبات  . 4012 .الشمري – 14 

 117 52\7لبذور بعض التراكيب الوراثية من الفلفل مجلة  ذي قار للبحوث الزراعية. قبول النشر المرقم 

 .4012\3\14في  4012\1\47في 

التأثير التحفيزي لمستخلصات الحبة السوداء والحبة الحلوة في مواصفات الشتالت  .  4012 الشمري. - 13

قبول النشر  مجلة ديالى للعلوم الزراعية.   Capsicum annuum L. لبعض التراكيب الوراثية من الفلفل  
 .4012\9\12في  4109المرقم 

 وحاصل اربعة تراكيب وراثية من الفلفل الحلوتاثير التغذية العضوية الورقية في نمو  .4012 الشمري. -12

 .Capsicum annuum L . 4012  \9\12في  4105مجلة ديالى للعلوم الزراعية قبول النشر المرقم 

 تاثير التسميد العضوي والكيميائي والخليط منهما على صفات نمو وحاصل الثوم – 15 

(Allium sativum L). 
 صفات النمو الخضري لثالثة تراكيب وراثية من البطيخ. -1التربية على لماء الممغنط وطرائق تاثير ا -19

Cucumis melo L.   .)منجز غير منشور ( 

 .لثالثة تراكيب وراثية من البطيخ الحاصلصفات  -4تاثير الماء الممغنط وطرائق التربية على  - 17

Cucumis melo L.)منجز غير منشور (. 

 

 بتدريسهاالمقررات الدراسية التي يقوم 
   

 (الربيعيالفصل الثاني ) الفصل االول )الخريفي(

 المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي ت

 الثالثة تربية نباتات بستنية الثانية وراثة نبات  1

 حلقات دراسية  دراسات عليا تربية نبات متقدم  4

 

 المؤلفات والمطبوعات : ال توجد

 نتماء للجمعيات العلمية اليوجد اال

 

 

 

 

 

 

 

 التوقيع  :                                                                                          

 

 االسم الثالثي : عزيز مهدي عبد                                                                              


