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 س

 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 االسم :د.حمود غربي خليفه المرسومي             

..HAMMOOD GHARBI   KHALEEFAH 

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  الحدائققسم البستنه وهندسة /كلية الزراعة ـ  االنبارالعمل : جامعة 
  :أستاذ  العلمية: الدرجة      انتاج بذور/  بستنه وهندسة حدائقالتخصص 

 :العنوان البريدي  
  :009647905825048      009647810698600نقال 

 يالبريد االكترون : hmood61@yahoo.com2.:  معلومات شخصية 
 .....................يهعراق..سية : ـالجن     ..األنبار / القائم .. : والدة ــمكان ال   
 A1907807.جواز سفر:             .....1961.خ الوالدة :  ــتاري   

 ستة 6 عدد األطفال :       ..........متزوج.......الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 1985 العراق اربيل-نصالح الدي البكالوريوس
 1989 العراق بغداد الماجستير 

 1999 العراق بغداد هالدكتورا
  تأثير الموعد وحامض االندول بيوترك على تجذير  العقل   :ان رسالة الماجستيرعنو

   .الصل االجاص ماريانا الخشبيه
 تأثسر بعض العوامل في صفات النمو الخضري  .   : هعنوان أطروحة الدكتورا

  لتزهير وحاصل البذور في ثالث اصناف من البصلوا

  .......................................  
          .................................................................................................................. 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 لعملمكان ا الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 إلى من الرئيسية
ــــة الزراعــــه  مدير ادارة ــــة –كلي جامع

 االنبار
 ادارة 1995 -1993

عضوووووووو اللجنوووووووة 
 االمتحانيه

ـــة الزراعـــه  ـــة  –كلي جامع
 االنبار

 -ادارة  2016 1999

 اشراف علمي 2003 2001 مديرية زراعة االنبار  استشاري 
ــــة الزراعــــة   تدريسي  ــــه–كلي  جامع

 االنبار
–تـــــــــــــــــدريس  2016 1993

 واشراف 
مـــــدير البحـــــ  

 والتطوير 
ــــة الزراعــــه  ــــة –كلي جامع

 االنبار
 علميه-ادارة   2003 2001

مســــــــــــــــــــــؤول 
 الدراسات العليا

ــــة الزراعــــه  ــــة –كلي جامع
 االنبار

 علميه –ادارة  2003 2002

ـــــــيس  ســـــــم  رئ
 البستنه

 قسمال ادار 2007 2005 كلية الزراعه/االنبار

ــــــة  ــــــيس لجن رئ
ـــــــــــــــــــــات ال تر ي

 العلميه

كليـــــة الزراعـــــه /جامعـــــة 
 االنبار

 ادارة اللجنة 2008 2006

عضــــــو غر ــــــة 
ــــــة  تطــــــوير كلي

 الزراعه

ــــة الزراعــــه  ــــة –كلي جامع
 االنبار

 اشراف ميداني 2003  2001

ــــــة  عضــــــو لجن
التــــــــــــــــــــــــاليف 

 والترجمه

ــــة الزراعــــه  ــــة –كلي جامع
 االنبار

 اشراف وتد يق 2012 2008

ــــة  عضــــو اللجن
التحضــــــــــــــيريه 

ـــــة لمـــــؤتمر كل ي
 الزراعه الرابع

ــــة الزراعــــه  ــــة –كلي جامع
 االنبار

 واعداد–تهيئة  2013 2013
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 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية  ي . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 خضر  الخريفي انتاج بذور الحاصالت البستنيه

 خضر  الخريفي ل الخضر الشتويهانتاج محاصي
 خضر الربيعي انتاج محاصيل الخضر الصيفيه

 عام  الربيعي مبادئ بستنه

 بستنه  الربيعي تشريح نبات
 بستنه الربيعي بيئة نبات 
 بستنه  الخريفي تغذية نبات

 بستنه  الخريفي زراعه محميه
 بستنه الربيعي  سلجة نبات 

 بستنه عي الربي نباتات طبيه وعطريه 
 البستنه الربيعي االدغال وطرق مكا حتها

   
 :  ي  الدراسات العليا . تدريس المواد2

 التخصص             الفصل اسم المادة
  الخريقي تغذية نبات متقدم

  الربيعي انتاج بذور الخضر متقدم
  الربيعي  سلجة نبات متقدم
  الربيعي  انتاج خضر متقدم

  الربيعي باتيه متقدممنظمات نمو ن
  خريفي  طرق بح  متقدم
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   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
 6ماجستير/           

 دكتوراه /           
 
 

           تم تقيم عديد من البحو  العلميه المنجزه والتي تم نشرها  .تقييم البحو : 4
 بح  22علميه  ي مجالت علميه ومؤتمرات

  مشارك بعدة لجان منا شه لطلبة الدكتوراه والماجستير                          
 لجنة  12االشتراك  ي لجان  منا شة الماجستير خارج الجامعه :

 لجان 4االشتراك  ي لجان منا شة الدكتوراه خارج الجامعة :
 لجنة13االشتراك  ي لجان منا شة الماجستير داخل الجامعه

 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5

 البستنه وهندسة الحدائق االهتمام باجراء بحو  تخص    
 والتخصصات الخاصة بالمحاصيل الحقليه الستراتيجيه

 بهندسة الحدائق والتصاميم واالهتمام بالبحو  الخاصه 
 
 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 المؤتمر الزراعي العلمي الخامس
 جامعة البلقان التطبيقيه 

/15/5 المملكة االردنيه الهاشميه
2005 

 مشارك

كلية –المؤتمر الزراعي الرابع 
 الزراعه /جامعة االنبار 

 االنبار –العراق 
 مشارك 2013
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=الندوة االرشاديه  ي استخدام -
 ه  التقانات الزراعي

 وزارة الزراعه –العراق 
 محاضر 2013 مديرية زراعة االنبار

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 : سادسا : البحو  المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البح 

تاثير الموعد وحامض االندول 
بيوترك على تجذير  العقل 

الخشبيه الصل االجاص 
 2624مريانا

 مجلة العلوم الزراعية العرا يه
باح   (1) 22م 

 1991 ثاني 

تاثير عملية التجريح والموعد 
وحامض االندول بيوترك على 
تجذير العقل الخشبيه  الصل 

 االجاص ماريانا

 مجلة العلوم الزراعية العرا يه
باح   (1) 24م

 1993 ثاني 

تاثير طريقة انتاج البذور  
والرش بماء الورد ي عقد 

 زهار وانبات بذور البصلاال 

 مجلة العلوم الزراعية العرا يه
باح   (2) 31م 

 2000 ثاني

دراسة بعض العوامل المؤثرة 
على حيويه بذور ثال  اصناف 

 من البصل

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
 (1) 1م

باح  
 اول 

بح  
 مفرد

2003 

 2004بح   مجلة االنبار للعلوم الزراعيهاثر الخزن المهوى والمادة 
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على vapor  gardالشمعيه  
صفات النوعيه لثمار بعض ال

 الرمان سليمي

 مشترك (1) 2م

استجابة الحنطه للري بالمياه 
المالحه تحت نظام الري بالرش 

 المحوري 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
بح   (1)2م

 2004 مشترك

انتاج  بعض اصناف الحنطه  ي 
الترب الجبسيه تحت نظامي الري 

 بالرش والمحوري

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
 2004 مشترك ( 1) 2م

تاثير المحتوى الجبسي  ي ا اق 
الترب السطحيهفي انتاجيه 

الحنطه تحت نظام الري  بالرش 
 المحوري

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
 2004 مشترك (1) 2م

 vaporتاثير مادة ال

gard وبعض المعامالت  ي
لثمار البرتقال  الخزنيهالصفات 

 تحت ظروف الخزن المهوى

المؤتمر الزراعي العلمي 
 الخامس

 2005 مشترك جامعة البلقان /االردن

انتاج شتالت بعض محاصيل 
الخضر  ي اوساط عضويه 

 مختلفه

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
 2005 مشترك (1) 3م 

تاثير رش الجبرلين  ومستخلص 
عرق السوس   ي انتاج  بذور 

 لبصلا

 مجلة العلوم الزراعية العرا يه
 2003 مستل  (2) 34م

تاثير المادة العضوية وتغطية 
التربه واسلوب الري بالتنقيط  ي 

 التوزيعات الرطوبيه والملحيه

 مجلة االنبارللعلوم الزراعيه
 2010 مستل  (3) 8م

تاثير االسمدة العضوية وخميرة 
الخبز وطرريقة التربيه  ي 

ه وحاصل الصفات الخضري

 مجلة النبار للعلوم الزراعيه
 2012 مستل (2) 10م



7 

 

الخيار  تحت ظروف التبريد 
 الصحراوي

تاثير اضا ة االسمدة العضوية 
وخميرة الخبز ي بعض صفات 

النمو الخضري والحاصل 
لهجينين من الخيار  تحت 

 ظروف الزراعه المحميه

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
 (2) 11م

 2013 مستل

 ي تصميم  اسة استبيانية در 
 والفضاءات الخارجية قلحدائا
كلية التربيه للبنات /جامعة ل

 االنبار  

 مجلة االنبار للعلوم الزراعيه
عدد خاص بالمؤتمر العلمي 

 2014 مستل (1) 12الرابع م

تقييم المناخ المحلي  لمدينة 
الرمادي و ق متطلبات الراحه 

الحراريه لالنسان ودور 
 خضراء  ي تحسينه المساحات ال

 مجلة العلوم الحديثة والتراثيه
 2015 مفرد (3) 3السويد  م 

االستهالك المائي لمحصول 
 البصل تحت نظامي الري بالتنقيط

 مجلة ديالى للعلوم الزراعيه
 2010 مستل (2) 2م

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 2012 جامعة االنبار   سلجة النبات /العملي
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 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو غر ة عمليات اعمار 
 جامعة االنبار

 اللجنه االمتحانيه عضو مجلس كليه

عضو  ريق عمل تطوير 
زراعه النخيل  ي الحرم 

 عيالجام

 اللجنه االرشاديه عضو المجلس االستشاري

            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2011 مديريه زراعه االنبار-وزارة الزراعه /عامدورة االرشاد الزراعي

تقانات دورة استخدام ال
 الزراعية

 وزارة الزراعه/مديرية زراعة االنبار
2012 
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 : شارك  يها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2010 مركز الحاسبات/جامعة االنبار دورة الحاسبات
 2010 عة االنبارجام طرائق التدريس

 2004 -جامعة االنبار دورة التاهيل التربوي
   
   
   
   
   

 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 1994 العراق وزير الزراعه/جمهورية العراق كتاب شكر وتقدير معرض بغداد الزراعي
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                        30/7/2016    ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

  قراءات عامة

 أنشطة أخرى
 

 زراعة المسطحات الخضراءاستشارات علميه في مجال 

 استشارات عامة في تصميم الحدائق

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اتارـــــالمه

 نعم تطبيقات الحاسوب

 متوسط ات األجنبيةــــاللغ

 /الرياضه الجماعيه /كرة قدم القراءة اتـــــــــــوايــاله


