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: : امعلميةامعلمية  امشهاداتامشهادات
 تارٌــــخ الحصول علٌها الدولــــة المانحــــة الجامعـــــــــــة الشهـــــــــادة

 1984 العراق بغــــــــداد البكالوريوس

 2003 العراق الانبـــــــار املاجستير

 2011 العراق الانبــــــــار الدكتوراه

  

  جامعة الاهبارجامعة الاهبار/ / لكية امزراعةلكية امزراعة/ / قسم علوم امرتبة و املوارد املائيةقسم علوم امرتبة و املوارد املائية  اس تاذ جامعي يفاس تاذ جامعي يف  : :   شغلهاشغلها  اميتاميت  اموظائفاموظائف

  

  : :   املنشورةاملنشورة  امبحوثامبحوث

ثــــــــــــــــــــــوان البحــــــــــــعن ت ةــــــــــــــــالمجل  دــالمجل  ددـــالع  ةـــــــــــــالسن   

1 
تأثٌر المحتوى الجبسً فً افاق التربة السطحٌة فً 

 انتاجٌة الحنطة تحت نظام الري بالرش المحوري

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
2 2 2004 

2 
تأثٌر استخدام نظم الري بالرش فً الصفات المرفولوجٌة 

والماٌكروفولوجٌة وانتقال الجبس والتراكم الملحً فً 

منطقة الثرثار -نبارتربة جبسٌة من محافظة اال  

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
2 2 2004 

3 
 تقٌٌم اداء منظومة الري بالرش المحوري نوع

)Lindsay( 

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
4 2 2006 

4 
تأثٌر عمق وفاصلة االرواء فً بعض خصائص نمو وانتاج 

 الماش فً تربة جبسٌة تحت نظام الري بالرش

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
5 1 2007 
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5 
تقدٌر فواقد التبخر لمنظومة الري بالرش المحوري تحت 

 ظروف صحراء الجزٌرة فً العراق

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
5 1 2007 

6 
تأثٌر المحتوى الرطوبً على انتاجٌة الذرة الصفراء فً 

 تربة جبسٌة تحت نظام الري بالرش المحوري

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
7 3 2009 

7 
ثٌر تصرٌف المنقط والضغط التشغلً فً بعض معاٌٌر تا

 التقوٌم لنظام الري بالتنقٌط

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
9 2 2011 

8 
تأثٌر تصرٌف المنقطات وملوحة ماء الري فً التوزٌع 

 االفقً والعمودي للرطوبة فً تربة مزٌجة

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
9 3 2011 

9 

 

الخط الجانبً فً بعض معاٌٌر  تأثٌر تصرٌف المنقط وطول

 التقوٌم لنظام الري بالتنقٌط

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
11 1 2013 

10 
تأثٌر عمق الحراثة وتنعٌم التربة فً بعض الصفات 

 الفٌزٌائٌة ونمو وحاصل البطاطة

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
11 2 2013 

11 
تأثٌر مستوٌات االستنفاد الرطوبً فً بعض الصفات 

الفٌزٌائٌة للتربة ونمو وحاصل الطماطة فً تربة محروثة 

 وغٌر محروثة

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة
12 

عدد 

خاص 

 بالبحوث

2014 

12 
دراسة حقلٌة لتقٌٌم اداء منظومات الري بالرش المحوري 

 تحت ظروف المنطقة الصحراوٌة غرب العراق

م الزراعٌة العلو

 العراقٌة
46 5 2015 

13 
 للتربة تأثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من المادة العضوٌة

 فً بعض معاٌٌر الغٌض

االنبار للعلوم 

 الزراعٌة

قبول 

 النشر

14 

1 2016 

  

اليوجد اليوجد   ::امكتب املنشورةامكتب املنشورة

  

املؤمترات  املؤمترات  

 طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

مي الزراعي المؤتمرالعل

البحث العلمً )الرابع 

الزراعً ودوره فً 

تحقٌق االكتفاء الذاتً 

( من الغذاء  

/كليــــة الزراعـة   

/جامعــــــة االنبار  

 جمهوريــة العراق

المشاركـــــــة بالقاء  2013

 بحث علمــــــــــــي

  

  



جتازها  اميتاميت  ادلوراتادلورات جتازهااإ   ::  اإ

دورةــــــــــــــــــــاسم ال ت لدورةمكان ا   تاريخ انعقـادها 

الدورة التأهٌلٌــــــــة المقامـــــــة فً مركز طرائــــــــق  1

 التدرٌــــــــــس

 مركز طرائق التدرٌس

جامعــــــة االنبــــــار/  

2007 

ٌةمركز الحاسبة االلكترون الدورة التأهٌلٌـــــــة للمتقدمٌـــــــــن للدراسات العلٌـــــــــــــــــا 2  

 جامعــــــــة االنبـــــــــــــار

2009 

جامعة /كلٌة الحاسوب  الدورة التأهٌلــــــــــــــــــٌة للمتقدمٌن للترقٌات العلمــــــــــــــــــــٌة 3

 االنبار

2015 

  

  

االشتراك بالدورات التاهيلية للمتقدمين للدراسات العليا و كذلك االشتراك بالدورات التاهيلية للمتقدمين للدراسات العليا و كذلك     ::  احلاسوباحلاسوب  جمالجمال  يفيف  املؤهالتاملؤهالت

  رقيات العلميةرقيات العلميةللتللت

  
امعضوية امعضوية 

ةــــــــــــــــــــــعلى مستوى الجامع ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى مستوى الكلي  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى مستوى القس   

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين 
 1993من /بغداد / العراقيـــــة 

 لغايـــــــــــة االن

 كلية /عضو اللجنة االمتحانية
الزراعة جامعـــــــــة االنبار 
بموجــــــــب  الكتاب المرقم 

 17/5/1012في475

 

  عضو الهيئـــــة التدريسية في
جامعـــــــة /كلية الزراعــــــة

لغايـــــة  2006االنبار من
 االن 

  

  ::  جييدهاجييدها  اميتاميت  انلغاتانلغات

   اللغة العربية اللغة العربية

   مجال االختصاصمجال االختصاصاللغة االنكليزية في اللغة االنكليزية في  
 


