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 المناصب التي شغلها 

 / جامعة األنبار / كلية الزراعة/  استاذ جامعي

 ـ مستمر  2004  

Positions held 
Academic staff of Horticulture 

Dept. College of Agric.           

 ثانيا: البحوث
تأثير مستويات مختلفة من السماد النايتروجيني ومسافات الزراعة في صفات النمو  - 1 

 (1( العدد)4مجلة االنبار للعلوم الزراعية المجلد )والحاصل لنبات الباذنجان . 
 تاثير مستخلصات بعض النباتات في تقليل تلف درنات البطاطا المخزنة -2

 (2( العدد)37)مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 
على نمو وحاصل البطاطا صنف ديزري   Scottsتاثير عدد مرات الرش بالسماد الورقي -3
 (2( العدد)6مجلة االنبار للعلوم الزراعية المجلد) .

 
 
تاثير االسمدة العضوية وتغطية التربة في الحاصل ومكونات الدرنات لمحصول البطاطا  -4

Solanum tuberosum L   ( 7مجلة االنبار للبحوث الزراعية المجلد )صنف ديزري
 (2العدد)

 
  Lتاثير استخدام بعض  المستخلصات النباتية في الصفات الطبيعية لدرنات البطاطا  –5

Solanum tuberosum   .  المخزنة صنف ديزري. مجلة الزراعة العراقية عدد خاص
 6العدد 14المجلد 

يرها على الصفات النوعية واالحماض االمينية استعمال األسمدة الحيوانية والشرش وتأث-6
 والنترات للبطاطا . 

 ( 4( العدد)7مجلة االنبار للبحوث الزراعية المجلد )
 Citrusتاثير استخدام مستخلصات النباتية على القابلية الخزنية لثمار البرتقال المحلي -7

sinesis l. 
 2010االنبار جامعة  -المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة 

ومستخلص االعشاب البحرية  في Otonycteris hemprichii Camd تاثير درق خفاش-8

Second: Research 

*  



 .Nigella sativa Lبعض الصفات الفيزيائية للزيت االساسي لحبة البركة 

 ( 47مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد )
مجلة العلوم الزراعية :  The Iraqi Journal of Agricultural Scienceالمجلة

 :المجلد2016 : السنة ISSN:00750530 / EISSN:24100862ISSN : العراقية
 1124 :-1131 الصفحات4 : االصدار47 

  Malusتأثير مستويات مختلفة من السماد العضوي  والمركب في كمية الحاصل للتفاح  -9
domestica  صنفAnna  خالد عبد هللا سهر الحمداني         عمر هاشم مصلح.

 محموداحمد حماد   المحمدي   
                                              2011،  741 - 733( :  2)  3مجلة ديالى للعلوم الزراعية ، 

 الحمداني وآخرون
الرش بتراكيز مختلفة من االسمدة العضوية في صفات النمو والحاصل  تاثير-10

 Solanum tuberosum L للبطاطا
 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد(عمر هاشم مصلح المحمدي 

 2012-4العدد  12
صنف بورين ببعض المغذيات  Solanum tuberosum Lتاثير رش نبات البطاطا -11

 2015 1العدد 13واثرها في النمو واالنتاج مجلة  االنبار للعلوم الزراعية مجلد
 

 ديزري صنف للبطاطا الخضري النمو في والشرش العضوي,الكيميائي التسميد تاثير -12
Desiree 

لعلوم مجلة كربالء ل **عاتي صالح االء و ** الصحاف حسين فاضل *, المحمدي هاشم عمر
 الزراعية المجلد االول

 2014العدد االول 
تأثير الرش ببعض األسمدة العضوية في النمو والحاصل ونوعيته لثالثة أصناف من  -13

مجلة ANBAR JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES -ALالبطاطا
 :االصدار9 : المجلد2011 : السنة 19927479ISSN : األنبار للعلوم الزراعية

 68 :-78الصفحات1 
 أثر الرش بمنظمات النمو وبعض المغذيات في الصفات النوعية لنبات البطاطا -14

Solanum tuberosum L.   المجلد2015 : السنة :-19927479 صنف بورين: 
 267276 :الصفحات 2 :االصدار 13

 15- أثير الرش بالمغذيات الورقية في بعض صفات النمو الخضري والحاصل للبطاطا
Solanum tuberosum L. صنف سافانا للعروة الربيعية 
 .OMAR H. M --- ميعاد لطيف عبود الدليمي Mead L. A. A Aldulime :المؤلفون
ALMEHEMDI عمر هاشم مصلح المحمدي  
مجلة  AL-ANBAR JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES :المجلة
  ISSN: 246 األنبار للعلوم الزراعية

 
 

 ثالثا : المحاضرات 

 2015 الندوة العلمية بعنوان التلوث البيئي الناجم عن العمليات الزراعية وطرائق معالجته*
 كلية الزراعة جامعة االنبار . 

 
 

Third : Lectures 

*Scientific Symposium on 
Environmental Pollution 
caused by Agricultural 
operations and Methods of 
handling . College of 
Agriculture, University of 
Anbar ,15 December, 2017 . 
 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 

 مجلة وقاية النبات العربية لبنان / بيروت  2009/ المؤتمرالعربي العاشر لعلوم وقاية النبات   *
 / جامعة االنبار المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة *

Fourth :Participation in 

seminars and conferences 

*Seventh Scientific 
Conference of Iraqi 

https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=4&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=4&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=4&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22Mead%20L.%20A.%20A%20Aldulime%20%D9%85%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22OMAR%20H.%20M.%20ALMEHEMDI%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au:%22OMAR%20H.%20M.%20ALMEHEMDI%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%20%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%22&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar


 كلية الزراعة جامعة االنبار .  2010
 ار . كلية الزراعة جامعة االنب 2009/ الندوة التخصصية في الصناعات الحرفية الزراعية *
قسم  بغدادكلية الزراعة جامعة  2013المؤتمر العلمي االول لقسم المحاصيل الحقلية  /  *

  المحاصيل الحقلية
 كلية الزراعة جامعة االنبار . 2013 المؤتمر العلمي الزراعي الرابع* 
كلية الزراعة جامعة بغداد ) ابي غريب ( الموقع   2017 المؤتمر العلمي الزراعي الخامس  *

 البديل . 

Agricultural Engineers 
Association Agricultural 
Engineers Society.Iraq , 3 -5 
Dec. 1991 

* The First Qatari Scientific 
Conference on Plant 
Protection, College of Agric. 
Univ. of Baghdad , 10 – 11 

April , 2001.   
*First Scientific Conference 
of Agriculture Research, 
College of Agriculture, 
University of Diyala , 15 -16 
March , 2009 . 
*The 10th Arab Congress of 
Plant Protection , Beirut , 
Lebanon , 26 -30 October , 
2009. 
*Third Scientific Conference 
of the Society of Agriculture 
/ College of Agriculture, 
University of Anbar , 11 – 12 
October, 2010 . 
*Specialized Symposium in 
Agricultural Craft Industries 
, College of Agriculture, 
University of Anbar , 2009 . 
*First Scientific Conference 
of Field Crops Department, 
College of Agric. Univ. of 
Baghdad ,8 – 9 October, 
2013 . 
*Four Scientific Conference 
of the Society of Agriculture 
/ College of Agriculture, 
University of Anbar , 2013 . 
*Scientific Symposium on 
Environmental Pollution 
caused by Agricultural 
operations and Methods of 
handling . College of 
Agriculture, University of 
Anbar ,15 December, 2017 . 
*Five Scientific Conference 



of the Society of Agriculture 
/ College of Agriculture, 
University of Anbar ,12 – 13 
April 2017 . 
 
 

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 1999عضو نقابة المهندسين الزراعين /   عضو في 

 2010عضو مجلة وقاية النبات العربية / 

 2006مجلة االنبار للعلوم الزراعية عضو 

  2004عية العراقية / عضو مجلة العلوم الزرا

   
 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 

 2013ــ  2009 جنة االمتحانية لقسم البستنة للاعضو *
 

 االشراف على طلبة الماجستير 
 علي خليف حسين 
 ميعاد لطيف عبود

 محمد سامي 
 كشاو محمد حسن  جامعة كركوك 

 اطاريح دكتوراه  5رسالة ماجستير و 15مناقشة 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade 

unions 

1999 – Agriculture 
Engineers Society.    
2010 – Arab Plant 
Protection Society.  
2006  – AL ــanbar journal of 
agricultural sciences .   
ــ   2004 Journal of Iraqi 
Agricultural Sciences  . 
 
Committees and 

supervision of graduate 

studies 
*Member of the Examination 

committee of Horticulture dept. 

2009/2013. 
Adviser 4 people M.SC  

 


