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 المؤهالت العلمية :ثانيا : 
تاريخ الحصول  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 عليها
 1982 العراق بغداد البكالوريوس
 2000 العراق بغداد الماجستير 

 2007 العراق بغداد هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو 

 الطيور الداجنة باالفالتوكسيناستعمال بعض الممدصات الكيميائية للحد من تلوث عالئق 
B1  

 
 

مقارنة بعض المعززات الحياتية وممتزين في خفض االثار  : هعنوان أطروحة الدكتورا
 وتحسين االداء االنتاجي لفروج اللحم.  B1السلبية للسم افال 

صورة ش   

خصية لعضو هيئة 
 التدريس

 شعار الجامعة 
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 الخبرات الوظيفية : ثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

مســـــــاعد مهنـــــــدس 
 زراعي

دائـرة -الطاقة الذريـة
 البيئة

 بحوث بيئية 1996 1992

  2000 1996 كلية الزراعة طالب ماجستير
 بحوث تلوث الغذاء 2003 2000 الطاقة الذرية مهندس زراعي
  2007 2003 كلية الزراعة طالب دكتوراه
 بحوث بيئية 2008 2007 العلوم والتكنلوجيا باحث علمي

-كليـــــــــة الزراعـــــــــة تدريسي
 االنبار

 تدريسي 2009 2008

 -كليـــــــــة الزراعـــــــــة اية رئيس قسم الوق
 االنبار

 مهام القسم 2010 2009

 -كليـــــــــة الزراعـــــــــة تدريسي
 االنبار

 تدريسي  2016 2010

 -كليــــــــة الزراعــــــــة  رئيس قسم الوقاية
 االنبار

  لغاية االن  2017

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 وقاية نبات الخريفي فطريات

 وقاية نبات الربيعي فايروسات
 وقاية نبات الخريفي افات مخازن
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 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
  

     
 
 
 .تقييم البحوث: 4

      
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 مشارك ببحث 2000 الطاقة الذرية-بغداد مؤتمر البيئة االول
 مشارك ببحثين 2002 جامعة القادسية مؤتمرالبيئة االول

المؤتمر الخامس لالمراض 
 البيطرية المشتركة

 مشارك ببحث 2002 كلية الطب البيطري

الوراثية المؤتمر االول للهندسة 
 والتقنات االحيائية

معهد الهندسة الوراثية والتقنات 
 مشارك ببحث 2009 بغداد -االحيائية 

 االنبار-كلية الزراعة  المؤتمر الزراعي الثالث
2010 

عضو اللجنة 
العلمية و 
 مشارك ببحث

الندوة القطرية االولى للسموم 
 الفطرية ومخاطرها البيئية

 جامعة بغداد –كلية الزراعة 

9-10- 
نيسان
2011 

محاضرة 
السموم الفطرية 

وامراض 
االنسان ودور 
البروبايوتك في 
 خفض تاثيراتها

تطويرالواقع الزراعي في محافظة 
االنبار باستعمال االساليب و 

 الطرق الزراعية الحديثة

 جامعة االنبار  –كلية الزراعة 
19/4/

2011 

محاضرة بعنوان 
الزراعة 

العضوية ) 
 النظيفة (

- 4- 27 كلية الزراعة جامعة تكريت المؤتمر الزراعي العلمي الخامس
2011 

استعمال 
 المعامالت

الحيوية في 



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد قسم  –جامعة االنبار 

 

5 

 

خفض التأثيرات 
السلبية لسم 

في  B1أفال 
 فروج اللحم

 - 5 -17 جامعة االنبار -كلية الزراعة دورة السموم الفطرية ومخاطرها
 محاضر الدورة 2011

 مشارك 2013 جامعة االنبار –كلية الزراعة  المؤتمر العلمي الزراعي الرابع 
 13 – 12 جامعة االنبار –كلية الزراعة  المؤتمر العلمي الزراعي الخامس

2017 
عضو اللجنة 

 التحضيرية
الندوة الوطنية االولى في امراض 

 النبات والسموم الفطرية
 جامعة بغداد –كلية الزراعة 

2- 5-
2017 

محاضرة: 
السموم الفطرية 
وسالمة االمن 
 الغذائي العالمي

    
 : سادسا : البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
قابلية تربة)الطين الحر(على 

 B1خفض اجهاد االفالتوكسين
  الملوث للعالئق في فروج اللحم

عدد  -مجلة الطاقة الذرية
خاص بالمؤتمر القطري االول 

 التلوث البيئيفي 

باحث 
 2000 مشارك

قابلية بعض المواد على 
 B1امتزازجزيئات االفالتوكسين 
 في المحاليل المائية الملوثة

عدد  -مجلة الطاقة الذرية
خاص بالمؤتمر القطري االول 

 في التلوث البيئي

باحث 
 2000 مشارك

فاعلية التربة في خفض تاثيرات 
الملوث لعالئق  B1االفالتوكسين 

 فروج اللحم

مجلة القادسية للعلوم الصرفة 
 2002 باحث اول العدد االول 7المجلد 

التحري عن الفطريات السامة 
الملوثة للفواكه المجففة في 

 االسواق المحلية

مجلة القادسية للعلوم الصرفة 
 2002 باحث اول العدد االول 7المجلد 
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استعمال البنتونايت) احد معادن 
الطين( لخفض اجهاد 

الملوث للعالئق  B1االفالتوكسين 
 في فروج اللحم

مجلة االستثمار العربي )الهيئة 
العربية لالستثمار واالنماء 

 الزراعي( السودان العددالرابع 
باحث 
 2006 مشارك

تلوث عالئق الدواجن 
 B1باالفالتوكسين 

مجلة العلوم الزراعية 
 2007 باحث اول العدد االول 38المجلد

قابلية بعض االحياء المجهرية 
 B1المفيدة على امتزاز سم افال 

من االوساط السائلة الملوثة خارج 
 الجسم الحي 

نات المجلة العراقية للتق
 ( 1) 8االحيائية 

 2009 باحث اول 68- 60

الحيوية في  استعمال المعامالت
خفض التأثيرات السلبية لسم أفال 

B1 في فروج اللحم 

 
 2011 باحث اول

   Effect of container , 

medium weight , and 

moisture content 

                    on aflatoxin 

B1 production on rice 

 

AL- ANBAR 

JOURNAL OF 

AGRICULTURAL 

SCIENCES 
   .Vol.10 – No.1 .2012  2012 باحث اول  

التحري عن السمين افالتوكسين 
B1   والفيومنيزينB1   والفطريات

المنتجة لهما في حبوب الذرة 
 الصفراء

 مجلة العلوم الزراعية العراقية
 2012 بحث منفرد  17 – 9( عدد خاص 2) 43

 –اوكسي  –الكشف عن سم الدي 
  Deoxynivalenolنيفالينول ) 

( في االغالف الجاهزه وبعض 
المواد االولية لالعالف المحلية 

والمستوردة في العراق و تاثيره في 
 عملية الهضم المختبري لالعالف

مجلة علوم الصناعات الغذائية 
جمهورية مصر  –والتغذية 

باحث  العربية
 مشارك

2012 
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Antifungal Evaluation of 

Iraqi Propolis against 

Penicillium expansum 

and mycotoxin 

production in Apple 

International Journal 

of Current 

Microbiology and 

Applied Sciences .2015 

.4(11):399-405 

باحث 
 2015 مشارك

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو لجنة الترقيات  
  2017العلمية

 عضو اللجنة االمتحانية
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 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 انعقادهاتاريخ  مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        التوقيـع :التوقيـع :

  

                                     2017/ 11/  21      ::التاريخ التاريخ 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


