
 
 

 

 - استمارة السيرة الذاتية للتدريسي -
 

االسم الرباعي واللقب :منعم فاضل مصلح نجم الشمري 
 Muneam   Fadhil Mosleh Najim Al shammariاالسم الرباعي واللقب باالنكليزية :

 
 )   5(:األطفال عدد  الحالة الزوجية : متزوج1961-7-1المواليد : 

 التحرير / بعقوبة /العنوان الحالي : ديالى 
:                                                رقم الموبايل :   07812177144رقم الهاتف 

E – Mail :munam_fadhil61@yahoo.com 
  ديالى- المعبر :اإلصدارجهة  2008-4-16 : اإلصدارتاريخ 00824485 المدنية :األحوالرقم هوية 

  ديالى :اإلصدار        جهة 2009-8-4 : اإلصدارتاريخ 2م/0353441:رقم شهادة الجنسية 
  بغداد:اإلصدارجهة  A5499006رقم جواز السفر : 2010-4-26 : اإلصدارتاريخ 

 510التحرير   اسم ورقم المركز التمويني :0147173رقم البطاقة التموينية : 
  ماجستير علوم زراعيةالشهادة الجامعية :

تاريخ الحصول الكلية والجامعة الشهادة الجامعية 
عليها 

 الجامعي األمررقم وتاريخ المعدل 

- بكالوريوس علوم 1
 زراعية

 –جامعة صالح الدين 
 كلية الزراعة 

 8771العدد:  68,42 27-6-1984
 1984-6-28التاريخ : 

-ماجستير علوم 2
زراعية-قسم البستنة 

 وهندسة الحدائق

 كلية –جامعة ديالى 
 الزراعة

 13064العدد : 80,17 10-9-2013
 2013-9-10تاريخ : 

 
االختصاص الدقيق : ماجستير علوم زراعية- قسم البستنة وهندسة الحدائق االختصاص العام : 

 في نمو بعض  والتسميد العضويTrichodermaspp تأثير التلقيح بفطر عنوان رسالة الماجستير :
 أصول الحمضيات

 
  أ.م.د علي محمد عبد الحياني  المشرف ولقبه العلمي :/اسم المشرفين 

 وزارة التكنولوجيا والعلوم مكان التعيين :1993-8-1تاريخ التعيين االول :
                 كلية التربية الرياضية/جامعة ديالىمكان التعيين :2007-5-29تاريخ التعيين في التعليم العالي :

 3330 رقم االمر الجامعي :
 17386 رقم االمر الجامعي:2013-11-20تاريخ الحصول عليه : مدرس مساعداللقب العلمي : 

كتب الشكر التي تم الحصول عليها : 
رقم وتاريخ كتاب الشكر جهة االصدار 

 كلية الزراعة/  - جامعة ديالى 1
 كلية العلوم/- جامعة ديالى  2
  رئاسة جامعة ديالى/- جامعة ديالى  3
  كلية الزراعة /- جامعة ديالى  4
  الهيئة العامة للبحوث الزراعية ./- وزارة الزراعة  5
 - وزارة الصناعة والمعادن6
  رئاسة جامعة ديالى/- جامعة ديالى  7
  رئاسة جامعة ديالى/- جامعة ديالى  8
  كلية التربية الرياضية/-جامعة ديالى 9

 2014-9-7 تاريخ :1500العدد :
 2014-7-13       تاريخ :1907العدد :

  2014-9-7    تاريخ :11826العدد : 
 2014-3-5        تاريخ : 447العدد : 
 1994-3-25      تاريخ :5598العدد : 
 2009-12-7     تاريخ :54858العدد :
 2010-6-6     تاريخ :8036العدد :
 2009-12-17     تاريخ :15428العدد :
 2011-2-17     تاريخ :424العدد :

mailto:munam_fadhil61@yahoo.com


 
 

 

 العقوبات التي وجهت للموظف : ال يوجد
 العقوبةرقم وتاريخ كتاب  اإلصدارجهة 

  

 
 

 عناوين البحوث المنجزة والمنشورة ( المجلد ، العدد ، الصفحة )
الكرطاني ، عبد الكريم عريبي سبع ، عروبة عبد هللا السامرائي ، منعم فاضل مصلح الشمري  -۱

 .(تاثير التسميد الحيوي 2008

 humicوالتسميد العضوي ب GlomusmosseaeوTrichodermaharzianumبفطري

acid والتداخل بينهما في اتزان N,P,Kفي نبات الطماطة Lycopersiconesculentum 

mill) 2008) لسنة 2) العدد (8) مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مجلد. 

السامرائي ، عروبة عبدهللا السامرائي ، عبد الكريم سبع الكرطاني ، منعم فاضل مصلح الشمري  -۲

 .(اتزان البوتاسيوم في ترب الزراعة الكثيفة تحت تاثير التسميد الحيوي بفطري 2008

TrichodermaharzianumوGlomusmosseae والتسميد العضوي ب humic acid 

 .2008) لسنة 3) العدد (8والتداخل بينهما) مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية مجلد (

(تاثير 2014الحياني ، علي محمد عبد ، عروبة عبدهللا السامرائي ، منعم فاضل مصلح الشمري   -۳

 والمستخلص humic acid والتسميد العضوي بحامض Trichodermasppالتلقيح بفطر 

) 2) العدد (6في نمو بعض اصول الحمضيات ) مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد (Algexالبحري

  .2014لسنة 

هادي علوان محمد ، ثريا خلف بدوي ، ابتهال قاسم محمد ، منعم فاضل مصلح ، نهاد عزيز خماس  -٤

ومغنطة البذور Trichodermaharzianum( تاثير اضافة الفطر2014، اخالص متعب احمد 

 )لسنة 1) العدد (27في بعض صفات نمو نبات الحنطة ) مجلة البصرة للعلوم الزراعية المجلد (

2014. 

 
 
 



 
 

 

 
 المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسها :

 الفصل الربيعي الفصل الخريفي

 المرحلة الدراسية المقرر الدراسي المرحلة الدراسية المقرر الدراسي

 قسم البستنة–المرحلة الثالثة فاكهة نفضيه - عملي المرحلة الثالثة- قسم البستنة فاكهة نفضيه - عملي

 قسم البستنة–المرحلة الثانية  عملي–تغذية نبات   

 المرحلة االولى- قسم التربة بستنه عامة - عملي  

    

    

 
 المؤلفات والمطبوعات :ال يوجد

 
 
 
 

 االنتماء للجمعيات العلمية :اليوجد
 
 
 

                                                                                                التوقيع :
 االسم الثالثي : منعم فاضل مصلح

 
 ترفق مع االستمارة صورة ملونة من المستمسكات اآلتية :

 - هوية األحوال المدنية .
 - شهادة الجنسية العراقية .

 - األمر الجامعي لشهادة الماجستير .
 - األمر الجامعي لشهادة الدكتوراه .
 - األمر الجامعي ألخر ترقية علمية .

  2- صور ملونة عدد 
 - بطاقة تموينية .

 - جواز السفر .
 


