
  السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 عمر حازم اسماعيل ابراهيم الراوي -االسم :
 

Name: Omar Hazem Ismail Ibrahim Al - Rawi 

 بكالوريوس علوم زراعيه -الشهادات:
 محاصيل (ماجستير )انتاج 

 دكتوراه )تربيه محاصيل(
 
 
 

Certificates: 

Master's degree 

P.H.D in Breeding crop   

 

 المناصب التي شغلها 
 

 مسؤول وحدة الدراسات والتخطيط

Positions held 

 

Head of Studies and Planning Unit 

 ثانيا: البحوث
 

1-  Effect of Irrigation timing and Potassium 

fertilizing on the some growth 

characteristics and production for 

Mungbean (Vigna radiata L.) 

 

 من لسالالت والتوريث التغاير ومكونات األداء -2

 النايتروجين وكفاية ةلق تحت راءالصف الذرة

 

تغايرات معالم وراثية وتحليل معامل المسار  -3

 لبعض ضفات الحنطة تحت ثالث كثافات نباتيه 

 

 البيئي ×كفاءة بعض معادالت التداخل الوراثي  -4

 

تقدير الثبات في بعض تضريبات الذرة الصفراء  -5

   AMMIو   GRباختبار معادلتي 

 

Second: Research 

 
Effect of Irrigation timing and Potassium fertilizing on the 

some growth characteristics and production for 

Mungbean (Vigna radiata L.) 
 

The Performance , Variance Components and Heritability 

of Inbreed Maize Under Sufficient and Insufficient 

Nitrogen 

 

Genetic variation and analysis of path coefficient of some 

traits of wheat under three plant densities 

 

EFFICIENCY OF SOME EQUATIONS TO ANALYZE 

GENOTYPE×ENVIRONMENT INTERACTIONS 

 

STABILITY ESTIMATES OF SOME MAIZE CROSSES 

BY GR AND AMMI EQUATIONS 

 ثالثا : المحاضرات 
 

 تصميم وتحليل التجارب الزراعية -1
 اساسيات في االحصاء -2
 تربيه النبات -3
 وراثة نبات -4
 

 

Third : Lectures 

 

Design and Analysis of Agricultural Experimental 

Statistical 

Plant Breeding 

Plant Genetic 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 

Fourth :Participation in seminars and conferences 

 

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 

Fifth: Others 

These include: 

 



 عضوية النقابات 
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين -1
 عضو رابطة التدريسين الجامعيين -2

 
 
 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 
 

 لجنة متابعة حقول طلبة الدراسات العليا  -1
الجامعات لجنة التصنيف الوطني لجودة  -2

 العراقية
 اللجنة االمتحانية لقسم المحاصيل الحقلية -3

 
 

  Membership of trade unions 

1- Member of the Association of Agricultural 

Engineers 

2- Member of the Association of University 

Teachers 

 

Committees and supervision of graduate studies 

 

 

1- Committee for follow-up fields of graduate 

students 

2- The National Classification Committee for 

Quality of Iraqi Universities 

3- Examination Committee of Field Crops 

Department 

 


