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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  د . خالد وهاب عبادي محمد العاني:  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
 كلية الزراعة / قسم وقاية النبات /ـ  االنبارالعمل : جامعة      

  استاذ مساعد الدرجة العلمية:/  مبيداتراة / علوم زراعية / دكتو التخصص:     

 جامعة االنبار / كلية الزراعة / قسم وقاية النبات  العنوان البريدي:   

 07902846347نقال:     

                                       yahoo. com @khalid.abade :  يالبريد االكترون   

 معلومات شخصية  :.2
 عراقية    سية :ـالجن                          بغداد          والدة :ــمكان ال   

 A11050490  جواز سفر:                          1961       خ الوالدة : ــتاري   
                                   3   عدد األطفال :                           متزوج     الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1983 العراق جامعة بغداد البكالوريوس
 2000 العراق جامعة بغداد الماجستير 

 2007 العراق  جامعة بغداد  هالدكتورا
     :ان رسالة الماجستيرعنو 

 . ات الالعضوية على تركيب وفعالية مبيد الكاليفوسيت لمكافحة االدغال  المعمرةتأثير بعض المضاف              
                                                     

  : هعنوان أطروحة الدكتورا

 راق دراسة االثر المتبقي لمبيد االدغال شيفالير المستعمل في الحنطة على المحاصيل الالحقة في الع              
 
 

 شعار الجامعة 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

باحـــــث علمـــــي / قســـــم االنتـــــاج  1990 1984 مجلس البحث العلمي زراعي مهندس
 النباتي 

باحـــــث ورئـــــيس تقيـــــيم مبيـــــدات  2005 1990 شركة طارق العامة باحث علمي
ـــــــــة البحـــــــــث  االدغـــــــــال / مديري

 والتطوير 
كلية الزراعة / جامعة  استاذ جامعي

 االنبار
2005 

 
مستمر 
 بالخدمة

 مقرر قسم وقاية النبات
 2017ــــ   2006

 تدريسي
 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 

 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2005الخريفي /  مبيدات

 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2005الربيعي /  حشرات بساتين 
 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2005الربيعي /  حشرات محاصيل 

 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2007الخريفي /  اسس وقاية نبات        

 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2007الخريفي /  ا االدغال وطرق مكافحته
 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2008الربيعي /  تلوث بيئي زراعي 
 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2008الربيعي /  اسس وقاية نبات 

 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2009الخريفي /  مبيدات
 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2010الربيعي /  تلوث بيئي زراعي 
ـ  2010الربيعي /  اسس وقاية نبات 

2017 
 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات

 دكتوراة /علوم زراعية / مبيدات 2017ــ  2010الخريفي  مبيدات
 اليوجد دراسات عليا في قسم وقاية النبات : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
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 التخصص             الفصل اسم المادة
   

   :والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير3
  

 قسم وقاية النبات ال يوجد دراسات عليا في                               
 
 
 .تقييم البحوث: 4
 (   مبيدات ) بحوث في االختصاص عدد من التقييم       

  غرض الترقية في الجامعات العراقية  تقييم بعض بحوث االساتذة التدريسين ل      

           عضو لجنة امتحان شامل لطالب الدكتوراه حيدر فاض جاسم / كلية الزراعة / جامعة بغداد   
 
 . االهتمامات البحثية : 5
 عضو في اللجنة الوطنية لتسجيل وأعتماد المبيدات .                 
 لنبات العربية الصادرة عن الجمعية العربية لوقاية النبات .عضو في مجلة وقاية ا                

 عضو في مجلة العلوم الزراعية العراقية / كلية الزراعة / جامعة بغداد 
  الزراعية / كلية الزراعة / جامعة االنبار للعلوم االنبار عضو في مجلة

 
 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخ  كان المؤتمرم عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة المشاركة

بحوووووووت الموووووواتمر العلمووووووي السوووووواب  لنقابووووووة 
 المهندسين الزراعين

 نقابة المهندسين الزراعين / بغداد
 مشارك في بحث 1991

المووووووواتمر العلموووووووي القطووووووور  ا ول لوقايوووووووة 
 المزروعات

 كلية الزراعة / جامعة بغداد
 مشارك في بحث 2001

نوي االول للبحوث المؤتمر العلمي الس
 الزراعية

 مشارك في بحث 2009 كلية الزراعة / جامعة ديالى

 مشارك في بحث 2009 لبنان / بيروت وقاية النبات   لعلومالعاشر  العربيالمؤتمر 
 مشارك في بحث 2010 كلية الزراعة / جامعة االنبار العلمي الثالث لكلية الزراعةالمؤتمر 

 مشارك في الندوة 2009 كلية الزراعة / جامعة االنبارات الحرفية الندوة التخصصية في الصناع
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 الزراعية
 مشارك 2013 كلية الزراعة / جامعة االنبار المؤتمر العلمي الزراعي الرابع       

المــــؤتمر العلمــــي االول لقســــم المحاصــــيل 
 الحقلية  

 مشارك 2013 بغدادكلية الزراعة / جامعة 

 مشارك 2017 كلية الزراعة / جامعة االنبار لزراعي الخامسالمؤتمر العلمي ا       
الندوة العلمية بعنوان التلـوث البيئـي النـاجم 

 عن العمليات الزراعية وطرائق معالجته 
 كلية الزراعة / جامعة االنبار

عضو لجنة تحضيرية  2015 بغداد / الموقع البديل / ابي غريب
 بمحاضرةومشارك 

 : رةسادسا : البحوث المنشو 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 
 مكافحة االدغال العريضة والرفيعة في    

 الشعير بمزيج من مبيدات االدغال      
 1986 منشور مجلة البحوث الزراعية والموارد المائبة 

 مكافحة االعشاب في حقول البطاطا في   
 العراق                      

 1989 منشور ية مجلة وقاية النبات العرب

في مكافحـة  septamكفاءة مبيد السيب ــ تام 
 دغل الدنان في حقول الرز . 

ـــــــة  ـــــــي الســـــــابع لنقاب ـــــــؤتمر العلم الم
 1991 منشور المهندسين الزراعين 

Effect of some herbicides on the 

occurrence and severity of leaf 

spot disease on barley  

Proc. 7
th

 Sci . Conf. of the 

Iraqi Agric. Engin. 

Syndicate .  

 1991 منشور

تركيـــب وانتـــاج مبيـــد االدغـــال كاليفوســـيت فـــي 
العراق وتقييم فعاليته في مكافحة القصب البري 

 والحلفا .

      
 1997 منشور مجلة آباء لالبحاث الزراعية       

يــة تــاثير اضــافة االمــالض الالعضــوية علــى فعال
 مبيد كاليفوسيت لمكافحة القصب البري 

 
 2002 منشور مجلة العلوم الزراعية العراقية      

الحــــد االقتصــــادي الحــــرج لمنافســــة االعشــــاب 
 الضارة لمحصول القمح 

 
 2004 منشور مجلة وقاية النبات العربية        

تــــاثير اصــــافة كبريتــــات االمنيــــوم فــــي تركيــــب 
كافحـــة القصـــب وفاعليـــة مبيـــد كاليفوســـيت لم

 البري 

 
 2005 منشور مجلة العلوم الزراعية العراقية       

 .fusarium sppالتحــري عــن عــزالت للفطــر 
والمعزولــة مـن حبــوب  toxin ــــt2فـارزة للسـم 

 الذرة الصفراء في العراق . 

 
 2007 منشور مجلة االنبار للعلوم الزراعية       

 داستخدام بعض الزيوت لتحسين كفاءة مبي
االدغــال كاليفوســيت فــي مكــافح القصــب البــري 

     
 مجلة االنبار للعلوم الزراعية    

 2008 منشور 
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 والحلفا 
 

 

 pyroxsulamتقيـــيم كفـــاءة وانتخابيـــة مبيـــد 
ــة االوراق  ــي مكافحــة االدغــال عريضــة ورفيع ف

 المنتشرة في حقول الحنطة

 
 2008 منشور مجلة جامعة كربالء العلمية      

ص وتقييم الفعاليـة السـمية لزيـت بـذور استخال
ضـد  Citrullus colocynthisنبات الحنظـل 

 بعض االفات الزراعية 

 
 2009 منشور مجلة االنبار للعلوم الزراعية       

ــــى ادغــــال  ــــد االدغــــال شــــيفالير عل ــــاثير مبي ت
الحنطة وتاثير متبقياته علـى بعـض المحاصـيل 

 الالحقة 

 
 2009 منشور اعيةمجلة ديالى للعلوم الزر      

مقارنــة بعــض المبيــدات االنتقائيــة لالدغــال فــي 
 حقول حنطة الخبز 

 
 2010 منشور مجلة العلوم الزراعية العراقية     

فــــي  azimsulfuronتــــاثير مبيــــد االدغــــال 
بعــــض الخصــــائص الحياتيــــة لمحصــــول الــــرز 

Oryza sativa 

 
 2010 منشور مجلة ديالى للعلوم الزراعية      

بة بعـض اصـناف حنطـة الخبـز لمكافحــة أسـتجا
و  Pendimethalinاالدغـــــــــــــــال بمبيـــــــــــــــد 

Pyroxsulam   واثرهــــا فــــي صــــفات النــــو
 وحاصل الحبوب ومكوناته 

     
 مجلة االنبار للعلوم الزراعية     

 2011 منشور

 اليوجد  ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
 :اللجان  تاسعا : عضوية

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 عضو المؤتمر الطالبي الرابع للبحوث 

 2013ـ  2012الزراعية /     
ــــــة الفنيــــــة ع  يةلتحضــــــير اضــــــو اللجن
ـــــة الزراعـــــة / ل ـــــث / كلي ـــــؤتمر الثال لم

 2010لعام  جامعة االنبار

عضـــــو اللجنـــــة االمتحانيـــــة 
ـ ـــ 2005لقسم وقاية النبات 

2011 
 عضو هيئة التحرير لمجلة         

 االنبار للعلوم الزراعية          
 2013ــ  2012              

ـــــــدقيق  ـــــــة لت ـــــــة المركزي عضـــــــو اللجن
 االمتحانات العامة / كلية الزراعة 

ــة لقســم  ــة االمني عضــو اللجن
ــــــــ  2006 وقايـــــــة النبـــــــات ـ

2011 
 علميا لجنة تطوير الجامعة عضو  

  ن تصنيفها عالميا  وتحسي       
ـــــــة ـــــــدوة التحضـــــــيرية لل عضـــــــو لجن ن

التخصصــــية فــــي الصــــناعات الحرفيــــة 
عضو اللجنة االرشادية لقسم 

ــــــــ  2006 وقايـــــــة النبـــــــات ـ
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 2017ــ  2016          
 

 2011 2010لعام  الزراعية

 عضو المؤتمر الطالبي الرابع للبحوث 
 2017ـ  2016الزراعية /      

ـــــة  ركة مشـــــاالتحضـــــيرية لعضـــــو لجن
جامعة االنبار في معرض وزارة التعلـيم 
ــــي  ــــام ف ــــالي والبحــــث العلمــــي المق الع

 2010عام  معرض بغداد الدولي 

   

االمتحانيــة لقســم  لجنةاعضــو 
ــــــــ  2011وقايـــــــة النبـــــــات  ـ

2017   
     

 

 

 عضو هيئة التحرير لمجلة      
 االنبار للعلوم الزراعية        

 2013ــ  2012           

العلمية لقسم لجنة اعضو 
ــ  2007وقاية النبات 

2017 
عضو لجنة االمتحانية المركزية في   

 2013المواقع البديلة في بغداد للعام 
 2014ــ 

 

عضو لجنة االشراف والمراقبة على  
االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات 

 2016ــ  2015العليا للعام 

 

 عضو لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية   
 2014و  2014،  2013مي لعا   

 2015ـ 

 

عضو لجنة جرد ونقل االثاث واالجهزة  
والموجودات من موقع بغداد البديل الى 

 2017الموقع االصيل الرمادي 

 

عضو لجنة اعداد دليل الكلية لعام  
 2018ـ  2017

 

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
 : شارك فيها التي حادي عشر: الدوراتال

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2002 هيئة التعليم التقني الدورة التأهيلية في تطبيقات الحاسبات 
الدورة التأهيلية االختصاصات الفنية / 

 دائرة التدريب والتأهيل
 مركز التدريب المهني

2002 

 2005 معة االنبارجا دورة التأهيل التربو 
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 2010 جامعة االنبار الدورة التأهيلية في تطبيقات الحاسبات
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  تهتاامات العامةتهتاامات العامةاالاال. . 22  
 

 

  الاهارات العامةالاهارات العامة  ..33
 

  

  

    ::ع ع ــالتوقيالتوقي
                                                                                                                                                                                        

  

                                      2017/  11/   15     ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2017ـ 2010 العراق    جامعة االنبار                   4شكر وتقدير  عدد                

 2017ـ 2006 العراق    جامعة االنبار / كلية الزراعة           15شكر وتقدير عدد                

شهادة تقديرية من جامعة ديالى للمشاركة    

 في المؤتمر العلمي االول للبحوث الزراعية

           

 العراق جامعة ديالى / كلية الزراعة          
 

2009 

 شكر وتقدير                     
قسم المحاصيل / كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد  للمشاركة في المؤتمرالعلمي االول 
 العراق    

       2013 

 شكر وتقدير                    
كلية الزراعة / جامعة االنبار للمشاركة في 

 تقييم بحوث المؤتمرالعلمي الخامس 
 العراق   

       2017 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 قراءات عامة
 

 قراءة الكتب العلمية والمجالت  العربية والعالمية وخاصة في مجال االختصاص الدقيق

 أنشطة أخرى
 

 (  2017ـ ـ 2006) مقرر قسم وقاية النبات 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 الزراعية ومن ضمنها كتابة البحوث حتياجات الاالهتمام بمعرفة تتطبيق الحاسوب في جميع ا تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 ــــــــــــــــــــــ اتـــــــــــوايــاله


