
 السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 عادل هايس عبد الغفور الخفاجي-االسم :
 

Name:AdilHaisAbulkafoorAlkaffajy 

 -الشهادات:
  بكالوريوس علوم زراعية 

 ماجستير علوم زراعية 

 وراة فلسفة في العلوم الزراعية / انتاج دكت
 محاصيل حقلية 

 
 
 
 

Certificates: 

 BA. Of agricultural science 

 MA. Of agricultural science 

 D.PH.in Of agricultural science / field crops 

production 

 

 تدريسي  -:المناصب التي شغلها 
 
 
 
 

Positions held:Teaching 

 -:البحوثثانيا: 

  تأثير خالئط لمبيدات االدغال على نمو
وحاصل حبوب أصناف من الحنطة 

Triticum SP.L.واالدغال المرافقة لها 

  تقدير التباينات واالرتباطات المظهرية
والوراثية ونسبة التوريث بالمعنى الواسع 

 .Zea mays Lفي الذرة الصفراء 

  تأثير الكثافات النباتية المختلفة في نمو
صل صنفين من الذرة البيضاء وحا

Sorghum bicolor L.  

  تأثير مبيدات االدغال ومسافات الزراعة
في الحاصل ومكوناته لمحصول الحنطة 

Triticum SP.L.واالدغال المرافقة لها 

  تأثير طرق ومواعيد الزراعة في نمو

 .Cicerarietinum Lوحاصل الحمص 

  تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية
الحديد والزنك في صفات النمو الخضري ب

 Vignaلتركيبين وراثيين من الماش 
radiate L. 

  تأثير التسميد البوتاسي والتغذية الورقية
بالحديد والزنك في حاصل ونوعية  

 Vignaلتركيبين وراثيين من الماش 
radiate L. 

  تأثير المادة العضوية والتغذية الورقية

Second: Research: 

 Effect of herbicide mixtures on growth 

characters and grain yield of wheat 

cultivars  Triticum SP.L. and their associated 
weeds 

 Variances estimation and genotypic 

,phenotypic correlation and broad 

heritability percentage in maize Zea mays L 

 Effect of some plant population on growth 

and yield for tow varieties of Sorghum 
bicolor L. 

 The effect of herbicides and agriculture 

spacing on yield componentes of 

wheatTriticum SP.L. and  their associated 
weeds 

 Effect of methods and date of planting on 

growth and yield of chickpea 

 Effect of potash fertilization and foliar 

application of iron and zinc on growth traits 

of tow genotypes of mung bean  

 Effect of potash fertilization and foliar 

application of iron and zinc on yield and 

quality of tow genotypes of mung bean 

 



بالبورون في النمو والحاصل والصفات 
النوعية والكمية والمواد الفعالة لنبات 

 الينسون 

 THE EFFECT OF ORGANIC MANURE, 

FOLIAR SPRAYING WITH BORON ON 

GROWTH, YIELD, QUALITY AND 

QUANTITY OF ACTIVE INGREDIENS 

OF ANISE PALNT (PIMPINELLA 

ANISUM ) 
 

 

 -:ثالثا : المحاضرات 

  أساسيات محاصيل حقلية 
 محاصيل صناعية 
  محاصيل بقول 
  حياتية االدغال وطرق مكافحتها 

 
 

Third : Lectures: 

 Principles of field crops 

 Industrial crops 

 Bean crops 

 Weeds and methods control of weeds 

 

 

 -:المشاركات في الندوات والمؤتمراترابعا: 

  دور التقنيات الزراعية في تحقيق التنمية
 الزراعية المستدامة 

  نحو أفاق جديدة في صناعة االنتاج
 الزراعي 

 

Fourth :Participation in seminars and conferences 

 The role of agricultural techniques in 

achieving sustainable agricultural 

development 

 Towards new horizons in the agricultural 

production industry 

 

 

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 -: عضوية النقابات 

  عضو جمعية التدريسين العراقيين 
 عضو نقابة المهندسين الزراعيين 

 
 
 

 اليوجد -:واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions: 

 Member of the teachers association of 

Iraqis 

 Member of engineers association of 

agricultural 

 

Committees and supervision of graduate 

studies:no 

 

 

 

 

 

 


