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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 مريد.محمد عبداهلل فرحان مهاوش العا : االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان:1 
  كلية الزراعة /قسم وقاية النبات..............ـ العمل : جامعة االنبار 
  :أستاذ مساعد الدرجة العلمية:وقاية نبات / امراض نبات /احياء مجهرية    التخصص  

 :العنوان البريدي  
  :07901539793............ ....نقال.............................. 

 يالبريد االكترون  : ..bar.edu.iqag.mohammed.farhan@uoan.. 

 .معلومات شخصية  :2
 .....................عراقيه..الجنـسية :     ..األنبار /هيت   مكان الــوالدة :    
 A11938650جواز سفر:             ..... 1/7/1954.تاريــخ الوالدة :     

 7 . عدد األطفال :      .......... متزوج.......الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1978 العراق الموصل البكالوريوس
 1981 العراق الموصل الماجستير 

 2003 العراق االنبار الدكتوراه
 دراسة مرض تبقع االوراق والقرون االسكوكايتي على   :عنوان رسالة الماجستير

 .   مع اشارة خاصة لمكافحته في محافظة نينوى الباقالء
 عزل وتشخيص وتقيم كفاءة بكتريا    : هعنوان أطروحة الدكتوراPseudomonas 

Putida  .كأحد عوامل المقاومة الحيوية ضد بعض الفطريات المرضية 

   ....................................... 

 

mailto:..%20ag.mohammed.farhan@uoanbar.edu.iq..
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          .................................................................................................................. 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مقـــــرر  ســـــم 
 البستنه

المعهــــــــــد الزراعــــــــــي 
 الفني/كوت

 اداري 1984 1981

رئـــــيس  ســـــم 
 البستنه

المعهــــــــــد الزراعــــــــــي 
 الفني/كوت

 اداري 1985 1984

ــــــــيس  ســــــــم  رئ
 العلوم االساسية

 اداري 2004 2003 كلية الزراعة/االنبار

رئـــــيس  ســـــم 
 و اية النبات

 اداري 2009 2004 كلية الزراعه/األنبار

     
      
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 )البكالوريوس(:الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 امراض 2017-2007الربيعي/ امراض نبات

 امراض 2014-2007الخريفي/ امراض محاصيل
 امراض 2015-2008الربيعي/ امراض بساتين

 امراض 2017-2015الخريفي / خضرامراض 

 امراض 2017-2015الربيعي/ امراض فاكهة
 علوم حياة 2009-2007الربيعي/ احياء مجهرية
 انكليزي  2017-2006ربيعي/-خريفي لغة انكليزية
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 : . تدريس المواد في  الدراسات العليا2
             الفصل اسم المادة

 التخصص
 و اية نبات ربيعي-الخريفي مقاومة حيوية

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
 

           
  .تقييم البحوث: 4

      
تم تقيم عديد من البحوث العلميه المنجزه والتي تم نشرها في مجالت علميه 

 لجان منا شة طلبة الدراسات العلياومؤتمرات علميه والمشاركه في 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 االهتمام باجراء بحوث تخص امراض النبات وامراض الحشرات والمكافحه االحيائيه   
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

الزراعي المؤتمر 
التقني االول للمعاهد 

 الزراعية

 معهد الزراعي الفني/بغداد
 

1984 
 القاء بحث

منا شة  1994 كلية الزراعة/االنبار المؤتمر العلمي االول
 بحوث

المؤتمر العلمي 
 الثاني

 كلية الزراعة/االنبار
1997 

عضو في 
اللجنه 

 التحضيرية
المؤتمر العلمي 

 الثالث
منا شة  2010 كلية الزراعة/االنبار

 بحوث

    
    
    
    
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

دراسة مرض تبقع 
االوراق والقرون 

االسكوكايتي على 
البا الء في محافظة 

 
القاء في المؤتمر الزراعي التقني االول 

 1984  للمعاهد الزراعية.
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 نينوى.
اختبار سالمة بذور 

وبقايا نباتات البا الء 
للفطر المسبب للتبقع 

االسكوكايتي في 
 محافظة نينوى.

 
القاء في المؤتمر الزراعي التقني االول 

 1984  للمعاهد الزراعية

دراسة مدى مالئمة 
بعض اشجار الغابات 
للظروف البيئية في 

 محافظة واسط.

 
 مجلة التقني/هيئة المعاهد الفنية

منشور 
 4)العدد 

,5) 
1989 

تاثير ازالة القمة 
النامية على حاصل 

الطماطة صنفي 
)مونت كارلو, 

سوناتين( المزروعين 
داخل البيوت 
 البالستيكية.

 
 
 

  مجلة التقني/هيئة المعاهد الفنية
 1991 منشور

Source of 

broad been 

infection by 

Ascochyta fabae 

 Ninevah 

province of 

Iraq. 

 
 
 

Seed Sci.&Technol. 11,393-402 

 
 

 1983 منشور

انتاجية الحنطة 
باستخدام بعض 

مبيدات االدغال تحت 
 نظام الري  بالرش.

 
 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 2007 منشور 

دراسة امكانية اضافة 
 ـاللقاح البكتيري ل

Pseudomonas 

 
 2007 منشور 
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putida  كعامل
مقاومه حيوية 

ومقارنة كفائته مع 
 بعض المبيدات.

 
 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

تلوث عالئق الدواجن 
 .  B1باالفالتوكسين 

 2007 منشور مجلة العلوم الزراعية العرا ية/بغداد

التحري عن عزالت 
 Fusuriumالفطر 

spp فارزة للسم .
T2-Toxin 

والمعزولة من خبوب 
 الذرة في العراق.

 
 
 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية
 
 2007 منشور

تاثير اعادة عزل 
لمعرفة  االرايزوبي

كفائتها في تكوين 
العقد الجذرية وتثبيت 

 النايتروجين.

 
 

 2012 منشور مجلة االنبار للعلوم الزراعية

    
 ثامنا : الكتب المنشورة  :

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
اساسيات و اية 

 المزروعات العملي.

 1991 دار الطباعة والنشر /الموصل
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنه االمتحانيه عضو مجلس كليه.  
 اللجنه االرشاديه عضو المجلس االستشاري.  
 اللجنه االمنيه     عضو مجلة العلوم الزراعيه /االنبار.  
عضو في اللجنه العلميه للمؤتمر الزراعي /  

 كلية الزراعه.
 

  عضو لجنة التر يات العلمية. 
   
   
   
   
   
   
   
   

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

دورات مجتمع /مكافحة 
افات البيوت 

 البالستيكية والزجاجية.

 
 1984 المعهد الزراعي الفني /الكوت

دورات مجتمع /مكافحة 
افات البيوت 

 البالستيكية والزجاجية.

 
 2005 كلية الزراعة /جامعة االنبار
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 : حادي عشر: الدورات التي شارك فيها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

افات البيوت 
 البالستيكية والزجاجية.

 1984 المعهد الزراعي الفني /بغداد

اعداد مدرسي مادة 
 البرمجة.

 1989 المعهد الفني/الموصل

الدورة االولية في طرق 
واستخدام التدريس 

 الوسائل التعليمية.

 
 1987 المعهد الفني/كوت

 1990 الفني االداري/بغداد التقني المعهد حاسبات
 2007 جامعة االنبار طرائق التدريس
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير .1
 

 االهتمامات العامة. 2 
 

 

 المهارات العامة. 3
 

 

 

 ..................................                                                                                                         التوقيـع :

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 1987 العراق محافظة واسط شكر وتقدير

 2002 العراق محافظة االنبار شكر وتقدير

 1988 العراق هيئة المعاهد الفنية  شكر وتقدير

 1993 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 

    

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 

 

  قراءات عامة

 استشارات علميه في مجال االختصاص.  أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية. اللغــــات األجنبية

 القراءة . الهــوايـــــــــــات


