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 جامعة االنبار 

 زراعةلية الك 

 

 

 : معلومات عامة  أوال
 المعلومات الشخصية : -1

 االسم : فوزي محسن علي حميد الحمداني
 نار    حدثة اال : الدةلومحل ا

 1954 7 1تر ثخ الوالدة  : 
 متزوج : االجتمرعي الحرل  

 الجنسي  : عراقي 
 6:  األوالدعدد 

 العنوان الوظيفي : – 2

 قسم علوم الترب  والموا د المرئي  –كلي  الز اع   -العمل : جرمع  االنار 

 التخصص العرم : علوم الترب  والموا د المرئي 

 واألسمدةالتخصص الدقيق : خصوب  الترب  

  أسترذ:  العلمي المرتا  

 التأميمحي  –الرمردي  –العنوان الارثدي : االنار  

        009647809794256  نقرل :

 dr_fawzi2012@yahoo.comالارثد االلكتروني : 

 

 ثانيا : المؤهالت العلمية
 الشهادات -1

 الحصول عليهاتاريخ  الدولة الجامعة الدرجة

 1977 العراق بغداد الاكرلو ثوس

 1982 العراق الموصل المرجستير

 2000 العراق بغداد الدكتو اه

 

  : عنوان رسالة الماجستير 

والتركيب الكيميروي لنارتي الذ ة الصفراء للترب  والاوترسيوم على النمو  أثير المحتوى الرطوبيت

 وفول الصوثر .

  الدكتوراه أطروحةعنوان  : 

 تأثير التداخل بين ملوح  مرء الري والسمرد الفوسفرتي في بعض خصرئص الترب  وحرصل الحنط  . 

 

 

 

 

 (CVالسيرة الذاتية ) 

mailto:dr_fawzi2012@yahoo.com
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 الترقيات العلمية -2

 رقم وتاريخ الحصول عليها الجهة المانحة المرتبة

 الدولة الجامعة

 1978 9 12في  17431 العراق هيئ  المعرهد الفني  مد س مسرعد

 2001 1 24في  583 العراق االنار  مد س

 2004 1 24س في 132 العراق االنار  أسترذ مسرعد

   برلمدة االصغرث  مع الحصول على قدم وظيفي لمدة سن  كرمل 

 2013 2 18في  العراق االنار  أسترذ

 

 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية 

 المهام الرئيسية الفترة الزمنية مكان العمل الوظيفة

 إلى  من

 تد ثس 1979 1978 هيئ  المعرهد الفني  مد س مسرعد

 إدا ةتد ثس +  1980 1979 المعهد التقني النمرود م. للشؤون العلمي 

 إدا ةتد ثس +  1986 1982 المعهد التقني المسيب  ئيس قسم الري والازل

 إدا ةتد ثس +  1992 1987 المعهد الفني االنار  م. شعا  المكتا  المركزث 

 تد ثس 2004 1994 كلي  الز اع   االنار  مد س

 تد ثس 2013 2004 كلي  الز اع    االنار  مسرعد أسترذ

 تد ثس مستمر 2013 كلي  الز اع   االنار  أسترذ

 

 

 رابعا : الخبرات التعليمية و االهتمامات البحثية :

 )البكالوريوس( األولية. تدريس المواد في الدراسات 1

 التخصص الفصل / السنة المادةاسم 

 ترب  , محرصيل , بستن  2002, 2001الخرثفي  علم الترب   ماردئ

 ترب  , محرصيل 2004 – 2003الخرثفي  األ اضيملوح  الترب  واستصالح 

 ترب  الربيعي تغذث  نارت

 ترب  الخرثفي األسمدةتقرنرت 

 محرصيل , بستن ترب  ,  الخرثفي + الربيعي خصوب  الترب  والتسميد

 محرصيل حقلي  الربيعي الري الحقلي
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 . تد ثس المواد في الد اسرت العلير :2

 التخصص الفصل اسم المردة

 ترب  , محرصيل  الخرثفي , الربيعي 1خصوب  الترب  متقدم  -1

 قسم الترب   الخرثفي 2خصوب  الترب  متقدم  -2

 قسم الترب   الربيعي 1تغذث  نارت متقدم  -3

 قسم الترب  الربيعي 1تقرنرت االسمدة متقدم  -4

 

 على رسائل الماجستير والدكتوراه  اإلشراف. 3

  أدناهللدكتوراه وكما مبين  أطروحات( 6( رسائل ماجستير و )9على ) اإلشرافتم : 

 أوماجستير  اسم الطالب عنوان البحث ت

 دكتوراه

 سنة التخرج

و معردن  استخدام بعض الصخو  -1

الطين في امتزاز الكردميوم من الميره 

العردم  للمجمع الكيميروي للفوسفرت في 

 القرئم .

 2004 مرجستير احمد مرزوك محمد

التغذث  الو قي  برلزنك والحدثد في  تأثير -2

 نمو وحرصل الذ ة الايضرء .

 2005 مرجستير حنين شرتوح شرقي

التداخل بين طرثقتي التسميد  تأثير -3

الكيميرئي و مستوثرت الاتموس في 

بعض خصرئص الترب  وحرصل 

 الطمرط  تحت نظرم الري برلتنقيط .

 2005 مرجستير علي محمد  جه

د اس  التحلل المرئي لاعض المركارت  -4

الفوسفرتي  المكةف  و بعض الترب 

 الكلسي  .

 2007 دكتو اه طه ثرسين نجرس

جدول  الري حسب مراحل النمو  تأثير -5

و ش الزنك في نمو وحرصل الذ ة 

 الصفراء .

 2008 مرجستير نرثف محمود فيرض

التداخل بين صو  ومستوثرت  تأثير -6

النتروجين و ملوح  مرء الري في نمو 

الذ ة الصفراء و محتوى بعض 

 العنرصر الغذائي  .

 2009 مرجستير ناأ محمد فهد

 إضرف مصد  و مستوى وطرثق   تأثير -7

الحدثد في نمو وحرصل زهرة الشمس 

 في ترب  كلسي  .

سالم محمد عاد 

 العسرفي

 2010 مرجستير

مستوى و مصد  الزنك و طرثق   تأثير -8

في نمو وحرصل زهرة الشمس  إضرفته

 المز وع  في ترب  صحراوث  .

ليث جاير سليمرن 

 الصميدعي

 2011 مرجستير

المغنيسيوم و الرطوب  في بعض  تأثير -9

الصفرت التشرثحي  والمظهرث  

 Zeaوالفسيولوجي  للذ ة الصفراء )

mays L. في تربتين مختلفتي النسج ) 

 

سمير سرحرن خليل 

 الراوي

 2012 مرجستير
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مستوثرت من السمرد الفوسفرتي  تأثير -10

والاوترسي والتغذث  الو قي  برلحدثد 

صل والاو ون في النمو والحر

 والمكونرت الفعرل  في الحلا  .

حسين مهيدي  أسرم 

 الحلاوسي

 2013 دكتو اه

تحضير تركيارت سمردث  مخلاي  طايعي   -11

للزنك والحدثد ود اس  سلوكهر في 

في حرصل الخير   وأثرهرالترب  

(Cucumts sativas L. تحت )

 ظروف الايوت الاالستيكي  .

بسرم  مضرن 

 سرهيد

 2013 دكتو اه

المخلفرت العضوث  في نمو  تأثير -12

وحرصل الشعير المروي بميره مجر ي 

 معرلج  بمواد مختلف  .

كمرل حميد احميد 

 الدليمي

 2016 دكتو اه

دو  بعض المغذثر ت الكارى  -13

  والصغرى في نمو وحرصل الةوم

Allium sativum L.   وبعض

 صفرته النوعي  .

حنين شرتوح شرقي 

 المحمدي

 2016 دكتو اه

حرمض الهيوميك ومستوثرت من  تأثير -14

التوصي  السمردث  في نمو وحرصل 

 الحنط  .

  مرجستير  ثم ثرس خضير

التداخل بين التسميد الحيوي  -15

)المرثكو اثزا واالزونوبكيز( 

ومستوثرت من التوصي  السمردث  في 

 نمو وحرصل الاطرطر .

  دكتو اه سالم محمد عاد

 

 

 :. تقييم البحوث 4

 بحث علمي . 55من  أكةرتم تقييم  -1

  سرل  مرجستير و دكتو اه . 17من  أكةرتم تقييم  -2

  سرل  مرجستير ودكتو اه . 27تم منرقش   -3

 

 

 .االهتمرمرت الاحةي  :5

 بحث علمي في مجرالت االختصرص . 35تم نشر 

 بحوث قيد االنجرز . 3و 
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 المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :خامسا : 

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر ت

 المشاركة

المؤتمر الرابع للطرق  والمكنن   -1

 الز اعي  

 بحث 1990 ادنر   تركير

المؤتمر العلمي الةرلث للاحوث  -2

 الز اعي  

 مشر ك 2001 بغداد -العراق 

الز اعي مؤتمر الواقع  -3

 لمحرفظ  االنار 

 مشر ك 2005 الرمردي -العراق 

ندوة ميره وصحراء االنار  جن   -4

 الخيرثين . بأثديالمستقال 

 مشر ك 2009 كلي  الز اع  –االنار  

المؤتمر العلمي الةرلث لكلي   -5

 الز اع  

كلي    جرمع  االنار

 الز اع 

 بحث 2010

الندوة العلمي  حول الز اع   -6

 العضوث  

كلي  الز اع    جرمع  

 القرهرة

 مشر ك 2010

المؤتمر العلمي السربع للاحوث  -7

 الز اعي 

 بحث 2008 بغداد

المؤتمر العلمي الةرني للعلوم  -8

 الصرف  

 بحث 2012 كلي  العلوم جرمع  االنار 

الندوة العلمي  مشر ثع حصرد  -9

الميره في الصحراء الغربي  بين 

 الواقع والطموح 

 مشر ك 2017 كلي  الهندس  جرمع  االنار 

 

 

 سادسا : البحوث المنشورة :

 السن  المجلد والعدد المجل  عنوان الاحث ت

( في حرصل N.Pنوع و مستوى السمرد ) تأثير -1

 Triticumونوعي  الحنط  مكسيارك 

aestivum  . 

 1990 - الاحوث التقني 

المحتوى الرطوبي , نسج  الترب  , السمرد  تأثير -2

الاوترسي على نارت الذ ة الصفراء وفول الصوثر 

 في النمو التأثير -1

المؤتمر العلمي 

العرلمي الرابع للطرق  

 والمكنن  الز اعي 

 ادن  -تركير 

- 1990 

المحتوى الرطوبي , نسج  الترب  , السمرد  تأثير -3

 الاوترسي على نارت الذ ة الصفراء وفول الصوثر

 في محتوى العنرصر الغذائي  . التأثير -2

المؤتمر العلمي 

العرلمي الرابع للطرق  

 والمكنن  الز اعي 

 ادن  -تركير 

- 1990 

ملوح  مرء الري ومصد  ومستوى السمرد  تأثير -4

 حرصل نارت الحنط  .الفوسفرتي في 

المجل  العراقي  لعلوم 

 الترب 

- 2002 

نوعي  ميره الري ومصد  السمرد الفوسفرتي  تأثير -5

 معردن الفوسفرت . إذاب في 

ع  مجل  الز ا

 العراقي 

- 2003 
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التسميد الو قي برلمغذثرت الصغرى في  تأثير -6

حرصل صنفين من الحنط  تحت نظرم الري 

 برلرش المحو ي .

المجل  العراقي  لعلوم 

 الترب 

 (3)   م  

 (1العدد )

2003 

مقر ن  جرهزث  الفسفو  لنارت الذ ة الصفراء  -7

 من مصرد  سمردث  مختلف  

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (1م )

 (1العدد )

2003 

التجهيز المستمر للنتروجين والفسفو  في  تأثير -8

 امتصرص بعض المغذثرت ونمو نارت الحنط  

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (1المجلد )

 (1العدد)

2003 

مصد  ومستوى السمرد الفوسفرتي في نمو  تأثير -9

( الذ ة الصفراء Zn , Mn , Fe , Pومحتوى )

. 

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (2)المجلد 

 (2العدد )

2004 

استخدام الميره العردم  للمجمع الكيميروي  -10

للفوسفرت في القرئم المعرلج  باعض الصخو  

 وبعض معردن الطين في  ي نارت الشعير .

المجل  العراقي  لعلوم 

 الترب 

 (7المجلد )

 (1العدد )

2007 

طرثقتي التسميد الكيميرئي والعضوي في  تأثير -11

التوزثع الملحي والنسا  المئوث  للمواد الصلا  

قيط تنوصالب  ثمر  الطمرط  تحت نظرم الري برل

. 

المجل  العراقي  

 لد اسرت الصحراء

 (1المجلد )

 (1العدد )

2008 

 أنمرطالتسميد الكيميرئي والعضوي في  تأثير -12

النترات وبعض  التوزثعرت الرطوبي  وتوزثع

خصرئص الترب  الفيزثرئي  تحت نظرم الري 

 برلتنقيط .

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (6المجلد )

 (2العدد )

2008 

كمي  ميره الري و جدولتهر في كفرءة  تأثير -13

استعمرل الميره وبعض مؤشرات النمو وحرصل 

 الذ ة الصفراء .

مجل  الز اع  

 العراقي  )عدد خرص(

 (14)مجلد 

 (2العدد )

2009 

دو  د ج  الحرا ة في امتزاز الكردميوم على  -14

بعض الصخو  ومعردن الطين في الميره العردم  

 للمجمع الكيميروي في القرئم .

مجل  جرمع  طنطر 

 للايئ 

 2009 (8عدد )

عمق الري و ش الزنك في بعض  تأثير -15

 Zea mazeمؤشرات النمو للذ ة الصفراء 

االنار  للعلوم مجل  

 الز اعي 

 (8المجلد )

 (1العدد )

2010 

التسميد الو قي برلزنك والحدثد في نمو  تأثير -16

 Sorghum bicolorوحرصل الذ ة الايضرء 

Ls.  والاذو  من الزنك  األو اقومحتوى

 والحدثد .

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (8المجلد )

 (4العدد )

2010 

ومعدن طيني في امتزاز  تقييم بعض الصخو  -17

الكردميوم من الميره العردم  للمجمع الكيميروي 

 للفوسفرت في العراق .

مجل  االنار للعلوم 

 الز اعي 

 (8المجلد )

 (1العدد )

2010 

تنروب الري برلميره العذب  والمرلح  والسمرد  تأثير -18

الفوسفرتي في نمو وحرصل الحنط  وتراكم 

 في مقد الترب  . األمالح

مجل  جرمع  تكرثت 

 للعلوم الز اعي 

 (11المجلد )

 (2العدد )

2011 

الحدثد في  إضرف مصد  ومستوى وطرثق   تأثير -19

تركيز الحدثد ونمو وحرصل زهرة الشمس 

Helianthus annus     المز وع في ترب

 كلسي  .

 ومللعالمجل  العراقي  

 الترب 

 (10المجلد )

 (1العدد )

2010 
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استخدام نارت السيسارن الستةمر  بعض  -20

 -برلملوح  في محرفظ  االنار  المتأثرة األ اضي

 العراق .

المجل  العراقي  

 لد اسرت الصحراء

 (4المجلد )

 (1العدد )

2012 

تفرعالت بعض المركارت الفوسفرتي  المكةف  في  -21

 بعض الترب الكلسي  .

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (10المجلد )

 (2العدد )

2012 

استجرب  صنفين من زهرة الشمس المز وع  في  -22

 تربتين صحراوثتين للتسميد برلزنك 

مجل  دثرلى للعلوم 

 الز اعي 

 (5المجلد )

 (2العدد )

2013 

خل بين مستوثرت الشد الرطوبي االتد تأثير -23

والمغنيسيوم و نسج  الترب  في بعض الصفرت 

 الصفراء .التشرثحي  لنارت الذ ة 

مجل  االنار  للعلوم 

 الصرف 

 (7المجلد )

 (2العدد )

2013 

الشد الرطوبي والمغنيسيوم ونسج  الترب   تأثير -24

في بعض الصفرت الفسيولوجي  لنارت الذ ة 

 . .Zea mays Lالصفراء 

مجل  االنار  للعلوم 

 الصرف 

 (7المجلد )

 (1العدد )

2013 

مستوثرت من الشد الرطوبي والمغنيسيوم  تأثير -25

ونسج  الترب  في بعض الصفرت المو فولوجي  

 . .Zea mays Lلنارت الذ ة الصفراء 

المجل  العراقي  

 لد اسرت الصحراء

 (4المجلد )

 (2العدد )

2012 

الرطوب  والمغنيسيوم ونسج  الترب  في  تأثير -26

 بعض الصفرت الكيميرئي  لنارت الذ ة الصفراء.

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (11المجلد )

 (2العدد )

2013 

مصد  ومستوى الزنك  شر في نمو  إضرف  تأثير -27

وحرصل زهرة الشمس و محتواهر من بعض 

 صحراوث .في ترب   المز وع المغذثرت 

المجل  العراقي  لعلوم 

 الترب  )بغداد(

 (13المجلد )

 (1العدد )

2013 

مصد  ومستوى الزنك في نمو  إضرف  تأثير -28

وحرصل زهرة الشمس المز وع  في ترب  

 صحراوث  .

 عدد خرص

 كلي  الز اع   االنار 

 2013 

 إضرفتهرمصرد  الحدثد المخلاي  وطرائق  تأثير -29

 في الز اع  المحمي  . وإنترجهفي نمو الخير  

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (11مجلد )

 (2العدد )

2013 

العضوث  المخلاي  للزنك في  األسمدةكفرءة بعض  -30

الخير  تحت ظروف الز اع   وإنترجنمو 

 المحمي  .

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (11المجلد )

 (2العدد )

2013 

مستوى ومصد  الزنك في محتوى بعض  تأثير -31

العنرصر الغذائي  لنارت زهرة الشمس المز وع  

 في ترب  صحراوث  .

المؤتمر العلمي 

الدولي الةرمن لكلي  

 التربي  للعلوم الصرف 

2 – 9 4 2014 

تقييم كفرءة مواد مختلف  في معرلج  ميره الصرف  -32

الصحي لغرض استخدامهر في االستغالل 

 الز اعي .

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (14المجلد )

 (2العدد )

2016 

ميره الصرف الصحي المعرلج  باعض  تأثير -33

المواد ومستوثرت من المردة العضوث  في نمو 

 نارت الشعير .

مجل  االنار  للعلوم 

 الز اعي 

 (14المجلد )

 (2العدد )

2016 

توليفرت سمردث  من المغذثرت الكارى  تأثير -34

 Allium والصغرى في نمو وحرصل الةوم 

sativum L.. 

 

 

مجل  العلوم الز اعي  

 العراقي 

48 (1) 

192 - 201 

2017 
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توليفرت سمردث  من المغذثرت الكارى  تأثير -35

 Alliumوالصغرى في محتوى فصوص الةوم 

sativum L. .  من العنرصر الغذائي 

 للعلوم االنار مجل  

 الز اعي 

 (14المجلد )

 (1العدد )

2017 

 

 

 سربعر : عضوث  اللجرن 

 على مستوى القسم على مستوى الكلي  على مستوى الجرمع 

 اللجن  العلمي  التعرون  آلي لجن   لجن  االعتراضرت  -1

 لجن  الترقيرت اللجن  االمتحرني  المركزث  لجن  صالحي  التد ثس  -2

  لجن  الترقيرت العلمي   

 

 

 التي نفذها : التدريبيةثامنا : الدورات 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1985 المعهد الز اعي   المسيب الترب المستعمل   إدا ةدو ة  -1

المعدني   األسمدةدو ة تقرنرت  -2

 والعضوث  

 2011 كلي  الز اع    جرمع  االنار 

 

 

  

 

 

 : الدورات التي شارك فيها : تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة ت

 1983   معهد الوسرئل التعليمي  بغداد  األولي طرق التد ثس  1

 1984 بغداد   معهد الوسرئل التعليمي   طرق التد ثس المتقدم  2

 1985 جرمع  بغداد   كلي  الز اع  الترب المستعمل   إدا ةدو ة  3

 1987   الرصرف  اإلدا ةمعهد  اإلدا ث دو ة مسؤولي الوحدات  4

 2001  ئرس  جرمع  االنار   التربوي التأهيلدو ة  5

 1995 بغداد   تطوثر الكواد  التعليم إدا ة 6

 2010 مصر   جرمع  القرهرة  دو ة تكنولوجير التسميد 7

8    
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  : إضافية: معلومات  عاشرا

 . الجوائز والتقدير 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة

 1980 العراق هيئ  المعرهد الفني   شكر وتقدثر + تكرثم مرلي

 1998 العراق  ئيس جرمع  االنار  كترب شكر وتقدثر 

 1997 العراق  ئيس جرمع  بغداد  شكر وتقدثر

 1999 العراق وزا ة التعليم العرلي والاحث العلمي تكرثم مرلي 

 2001 العراق وزا ة التعليم العرلي والاحث العلمي تكرثم مرلي + شكر وتقدثر 

 1998 العراق  ئيس جرمع  االنار   شكر وتقدثر

 2010 العراق جرمع  االنار    كلي  الز اع  شهردة تقدثرث 

 

 

 . االهتمامات العامة 2

 البيـــــــــــــــــان النشاط

 ــــــ كتربرت عرم 

 قراءة الكتب التر ثخي  قراءات عرم 

 المطرلع  , الرثرض  اخرى أنشط 

 

 

 . المهارات العامة 3

 البيـــــــــــــــــان النشاط

 جيد تطايقرت الحرسوب

 االنجليزث  األجناي اللغرت 

 ــــــــ الهواثرت

 

 

 

 

 

 التوقيع : ............................

 

 19  /  11  / 2017التاريخ : 


