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  ::امعلميةامعلمية  امشهاداتامشهادات

 تربية وتحسين نبات  كلية الزراعة /جامعة بغداد 9111

انتاج نبات-محاصيل حقلية كلية الزراعة /جامعة بغداد 9191  

 محاصيل حقلية  كلية الزراعة /جامعة بغداد 9191

  

  : :   شغلهاشغلها  اميتاميت  اموظائفاموظائف
 

جامعة االنبار  -كلية الزراعة  عميد كلية الزراعة  9 لحد االن    – 2/4/2191   

جامعة االنبار -كلية الزراعة  معاون العميد للشوؤن العلمية والطلبة والدراسات العليا 2  29 /6 /2199  – 21 /9 /2192  

جامعة االنبار -كلية الزراعة   ين مجلس الكليةام 2   9 /9  /2191 -  29   /6 /2199  

جامعة االنبار -كلية الزراعة  رئيس قسم المحاصيل الحقلية  4  99/9 /2111 -    92/9 /2191  

جامعة االنبار -كلية الزراعة  مدير المكتب االستشاري 1  99 /4/2191 -  29 /9 /2199  

 منظمة الطاقة الذرية )سابقا( معاون مدير مركز تكنولوجيا البذور  6

 وزارة العلوم والتكنولوجيا)حاليا(

2119-2119  

دائرة  –منظمة الطاقة الذرية  رئيس قسم ادامة واكثار االصناف  9

 البحوث الزراعية 

9112- 2119  

دائرة  –منظمة الطاقة الذرية  مدير محطات االبحاث الزراعية  9

لبحوث الزراعيةا  

9196- 9119  

  



  0909  : :   املًشورةاملًشورة  امبحوثامبحوث

  

  الثوجدالثوجدامكتب املًشورة:امكتب املًشورة:

  

  4545: : املؤمترات املؤمترات 

  

جتازها  اميتاميت  ادلوراتادلورات جتازهااإ   4949  ::  اإ

  

  جيدجيد  ::  احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤهالتاملؤهالت

  

  : هقابة املهيدسني امزراعيني: هقابة املهيدسني امزراعينيامعضويةامعضوية

  

  ::  أأخرىأأخرى  وشاطاتوشاطات

  اهية مؤمتراتاهية مؤمترات( مث( مث22عضوية انلجية امتحضريية معدد من املؤمترات امعلمية )عضوية انلجية امتحضريية معدد من املؤمترات امعلمية )  --44

  ( اربعة( اربعة11رئيس وعضوية انلجية امتحضريية نلعدد اميدوات امعلمية )رئيس وعضوية انلجية امتحضريية نلعدد اميدوات امعلمية )  --00

  عضو جلية مٌاقشة معدد كبري من رسائل املاجس تري وادلكتوراةعضو جلية مٌاقشة معدد كبري من رسائل املاجس تري وادلكتوراة  --33

  ( اثيان( اثيان00الارشاف عىل رسائل ادلبلوم امعايل)الارشاف عىل رسائل ادلبلوم امعايل)  --11

  ( اربعة( اربعة00الارشاف عىل رسائل املاجس تري)الارشاف عىل رسائل املاجس تري)  --99

  ( واحد( واحد44الارشاف عىل رسائل ادلكتوراٍ) الارشاف عىل رسائل ادلكتوراٍ)   --00

  امًرش يف اجملالت امعلميةامًرش يف اجملالت امعلميةبري من امبحوث امعلمية مغرض بري من امبحوث امعلمية مغرض عددك عددك ثقومي ثقومي   --22

  املسامهة بعدد كبري من اميدوات وامًشاطات امعلميةاملسامهة بعدد كبري من اميدوات وامًشاطات امعلمية  --22

  املسامهة بعدد كبري من انلجان امعلمية وامتخصصية والادارية اخملتلفةاملسامهة بعدد كبري من انلجان امعلمية وامتخصصية والادارية اخملتلفة  --55

  ثقدمي عدد من ادلراسات والاستشارات امعلمية اخملتلفةثقدمي عدد من ادلراسات والاستشارات امعلمية اخملتلفة  --4545

  

  

  يزييةيزييةامعربية +  الاىلكامعربية +  الاىلك  ::  جييدهاجييدها  اميتاميت  انلغاتانلغات
 


