
 استمارة السيرة الذاتية للتدريسي

عماد عدنان مهدي خضير الساره: بــــــــــــــــــــــــــــــقـاالسم الرباعي والل  

 

IMAD ADNAN MAHDI AL-SARRA :باإلنكليزياالسم الرباعي واللقب      

3 االطفال:عدد                متزوج: الحالة الزوجية                     9191: المواليد  

ديالى:  العنوان الحالي   
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         09900000190 : موبايلرقم ال

  : المعبر اإلصدارجهة       0090-90-09: تاريخ االصدار         919109هوية االحوال المدنية:رقم 

ديالى :اإلصدارجهة        0009-1-00: تاريخ االصدار              091993: رقم شهادة الجنسية  

:رقم جواز السفـــــــــــــــــــــر A9993000  ديالى: جهة االصدار       0099-90-00: تاريخ االصدار             

010/  عبارة: الاسم ورقم المركز التمويني            999000رقم البطاقة التموينية:     

 الشهادة الجامعية:

الجامعيرقم وتاريخ االمر  تاريخ الحصول  المعدل 
 عليها

الشهادة  الكلية والجامعة
 الجامعية

0000-0-9تاريخ  9000ص ب/ رومانيا/ كلوج ناوبكهكلية الزراعة/جامعة 9110    دكتوراه 
0000-0-9تاريخ  9009ص ب/ رومانيا/ كلوج ناوبكه كلية الزراعة/جامعة 9190    الدبلوم 

 

امراض نباتاالختصاص الدقيق :            وقاية نباتاالختصاص العام:   

الفطرية والحشرات التي تصيب القمح وطرق مكافحتها. واإلمراضاالفات  ألهمالبيئي والحيوي  التأثيردراسة  :اهر دكتو عنوان رسالة ال  

Prof Dr. Ioan Bobes :اسم المشرفين: المشرف ولقبه العلمي   

جامعة ديالى / كلية الزراعة: مكان التعيين             00/99/0000 األولتاريخ التعيين   

3013:رقم االمر الجامعي: جامعة ديالى  مكان التعيين   0000-99-00: تاريخ التعيين في التعليم العالي   



3013: رقم االمر الجامعي       0090 :تاريخ الحصول عليه         استاذ مساعد:  اللقب العلمي     

  الشكر التي تم الحصول عليها: كتب

 جهة االصدار رقم وتاريخ كتاب الشكر
0009 - 0 – 00تاريخ    013   ةعميد كلية الزراعد السي -9 
0000 - 0 – 90تاريخ    093   ةعميد كلية الزراعد السي -0 
0000 – 9 – 90تاريخ    099   ةعميد كلية الزراعد السي -3 

0000 - 1 -03تاريخ   9091 د رئيس الجامعةالسي -0   
0001 -3 – 03تاريخ   399   ةعميد كلية الزراعد السي -9 
0001 -90 – 90تاريخ   9100   ةعميد كلية الزراعد السي -0 

0090-9 – 93تاريخ   9103   ةعميد كلية الزراعد السي -9 
0099- 9 – 09تاريخ   103   ةعميد كلية الزراعد السي -9 
0099 - 1 – 90تاريخ   9093   ةعميد كلية الزراعد السي -1 

 

ال يوجد  العقوبات  التي وجهت للموظف:  

 جهة االصدار رقم وتاريخ كتاب العقوبة
 ال يوجد ال يوجد

 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة ) المجلد , العدد , الصفحة (

 Azotobacterاستجابة نبات الذره الصفراء للتلقيح ببكتريا . 0090.  وآخرون, سهيل , فارس محمد -9
chroococcum   وفطرTrichoderma harzianum   م الزراعيه المجلد و السماد النيتروجيني . مجلة ديالى للعلو

 .990 -900 (9)( العدد0)
المبيد الفطري و   Acoulospora laevisتقيم كفاءة فطر المايكورايزا  . 0099السارة , عماد عدنان .   -0

Teachgrain  في خفض االصابه بالفطريات الممرضه المسببه لموت بادرات الخيارCucumis sativus  مجلد .
 . مقبول للنشرجامعه تكريت للعلوم الزراعيه 

 
 



النشاط الحيوي لخمسة زيوت نباتيه عطريه ضد حشرة من الدفله . 0090عبد السادة , طارق . عماد عدنان .  -3
(Aphidae : Homoptera )  990 -999 ( 0)( مجلد 0العدد) . مجلة ديالى للعلوم الزراعيه. 

 
  

الدباليه على المحصول  المائيةاستخدام بعض المستخلصات  تأثير. 0090محمود, نبيل عبد اللطيف واخرون.   -0
 . 90-9ص   )3)24ديالى  . مجلة زانكو / ل في منطقة هويدريوع بين النخر اشجار البرتقال المحليه المز 

 

5- Sohel, Fares, Imad Adnan.2011. Response of Azospirillum Brasilense  Bacteria to the 
Types and Concentration of Different Salts  اسم المجلة .Bulletin UASVM Agricultural  

68(1) p.p 356 – 362. 

6-Sohel, Fares, Imad Adnan.2013.Test  the efficiency of mycorrhizai fungi ( Glomus 
fasciculantum ) and magnetic water to reduce the effect of salinity on plant onion ( Allium 
cepa L. ) Bulletin UASVM Agricultural 70(2) 325- 333.  

:المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها  

الخريفيالفصل  الفصل الربيعي  
 المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية

 وقاية نبات الثانية امراض نبات الثالثة
 

:  ال يوجدالمؤلفات والمطبوعات   

ال يوجداالنتماء للجمعيات العلمية :    

 التوقيع:                      

عماد عدنان مهدي االسم الثالثي:       


