
 السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 مشوط الجميلي د.اسماعيل احمد سرحان -االسم :
 

Name:Dr. Ismail Ahmed Sarhan AL-jumaili 

 الشهادات:
 1985من جامعة صالح الدين عام البكلوريوس  – 1
 2009عام  تير  من  جامعة االنبار       الماجس – 2
 2015عام   من   جامعة بغداد        الدكتوراه  – 3

Certificates: 
1 – Bachelor : From the University of Salahuddin in 1985 

2 – Master : From Anbar University in 2009 

3 – Doctorate : From the University of Baghdad in 2015 

 المناصب التي شغلها 
 -2015وقع كركوك للعام الدراسيممثل قسم المحاصيل في م -1

2016 
 ولحد االن 2016مقرر قسم المحاصيل الحقلية من  – 2

 

Positions held 
1- Representative of the Department of Crops at the Kirkuk site for 

the academic year 2015-2016. 

2 – Established department of Field Crops from 2016 till now 

 ثانيا: البحوث
تاثير التغذية الورقية بالحديد والمنغنيز في حاصل ونوعية ثالثة  – 1

 2011 -اصناف من فول الصويا .مجلة ديالى للعلوم الزراعية

د للتغذية الورقية بالحدي 3-استجابة حنطة الخبز صنف ابو غريب  - 2

 2011 -. مجلة الزراعة العراقية البحثية  والزنك
تأثير الرش بالعناصر الصغرى في نمو وحاصل ثالثة اصناف من  - 3

 2011 –حنطة الخبز . مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

في احداث التغيرات  Hypertonicالتأثير المحفز لمنظم النمو  - 4

 . Glycine max(L.) Merrillالمورفولوجية لمحصول فول الصويا 

  2012 –مجلة الزراعة العراقية البحثية 
تأثير السايكوسيل والتغذية الورقية بالنتروجين والبورون في  - 5

.مجلة العلوم  حاصل البذور ومكوناته لثالثة اصناف من فول الصويا
 2015- العراقية الزراعية

مختلفة من تقييم اداء ثالثة اصناف من الذرة البيضاء تحت تراكيز  - 6
 2016 –. مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية الرش  بالزنك

تأثير مسافات الزراعة والتغذية الورقية بالحديد في صفات النمو  - 7
 2016 –.مجلة االنبار للعلوم الزراعية والحاصل للذرة الصفراء

قابلية االئتالف وقوة الهجين والفعل الجيني بأستعمال تحليل  - 8

-مجلة العلوم الزراعية العراقية  .الكشاف في الذرة الصفراء xالساللة 

2017 
 

Second: Research 

1 - Effect of leaf nutrition by iron and manganese in the yield and 

quality of three soybean varieties. Diyala Agricultural Sciences 2011. 

2 - Response of bread wheat cultivar Abu Ghraib - 3 to foliar feeding 

iron and zinc. Journal of Iraqi Agriculture Research – 2011. 

3 - Efect of foliar application of micronutrient levels spraying on 

growth and yield of three wheat varieties. Anbar Journal of 

Agricultural Sciences – 2011 . 

4- The stimulating effect of the growth regulator Hypertonic in the 

morphological changes of soybean ( Glycine max (L.) Merrill). 

Journal of Iraqi Agriculture Research – 2012. 

5- Effect of Cycosel and foliar nutrition of nitrogen and Boron on 

Seeds yield and  yield Components of Three Soybean Cultures. 
Journal of Iraqi Agricultural Science – 2015 . 

6 - Evaluation of three cultivars performance of sorghum under 

different  zinc concentrations  spraying. Tikrit University Journal of 

Agricultural Sciences – 2016. 

7- Effect of plant spacing and foliar feeding of iron in growth and 

yield traits of maize. Anbar Journal of Agricultural Sciences – 2016. 

8-Combining ability,hetrosis and gene action using (Line 

xTester)analysis in corn.Iraqi Journal ofAgriculture Sciences – 2017.  

 )الدراسات االولية(ثالثا : المحاضرات 
 ثاني علوم اغذية –ة محاصيل صناعي – 1
 ثاني محاصيل حقلية –محاصيل زيتية وسكرية  – 2
 حقلية رابع محاصيل –منظمات نمو نباتية  – 3
 ثاني وقاية +ثاني تربة + رابع محاصيل –فسلجة نبات  – 4

Third : Lectures 
1- Industrial crops - Second food science 

2- Oil and sugar crops - the second field crops 

3- Plant Growth Regulators - Fourth Field Crops 

4- Plant physiology - second prevention + second soil + fourth crops 

 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 توظيف( االنبار جامعة – الزراعة لكلية ثالثال العلمي المؤتمر - 1

 11 من للفترة ) وتطبيقيا   علميا   .... الزراعي القطاع في العلمي البحث
 . )مشارك ( 2010/ 10/ 12-
وزارة الزراعة للفترة –المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية – 2

 ) مشارك ( . 2012/ 3/ 21 – 14من 

 – الزراعة كلية – الحيوانية الثروة لقسم االول العلمي المؤتمر - 3

 العراق في الحيواني االنتاج صناعة في جديدة افاق نحو( بغداد جامعة
 .) حضور ( 2013/ 11/ 11- 10ن م للفترة )
 ) االسالمي المنظور في ومقوماتها االدارية القيادة(الندوة العلمية – 4

 2016/ 10/4يخ بتار االنبار جامعة – االسالمية العلوم كلية

 .)حضور(

 – الشرعي المنظور في القسري التهجير ( العلمية الندوة - 5

 الفلوجة جامعة – االسالمية العلوم كلية) ا  أأنموذج المعاصر العراق

 )حضور ( 2016/ 4/ 21  بتاريخ
كلية العلوم ) الواعي الجيل وتربية النبوي المنهج ( العلمية الندوة - 6

 ) حضور ( 2016/  4/  23تاريخ جامعة االنبارب –االسالمية 
 
 

Fourth :Participation in seminars and conferences 
1- The Third Scientific Conference of the Faculty of Agriculture - 

Anbar University (Employment of scientific research in the 

agricultural sector .... scientifically and applied) for the period 11-12 / 

10/2010 (participant) . 

2- Eighth Scientific Conference of Agricultural Research - Ministry of 

Agriculture for the period from 14 - 21 March 2012 (participant). 

3- The first scientific conference of the Department of Animal Wealth 

- Faculty of Agriculture - University of Baghdad (towards new 

horizons in the animal production industry in Iraq) for the period 

from 10 - 11/11/2013 (attendance). 

4- Symposium on Administrative Leadership and its Elements in the 

Islamic Perspective, Faculty of Islamic Sciences, Anbar University, 

10/4/2016 (Attendance). 

5- Scientific Symposium (forced displacement in the forensic 

perspective - contemporary Iraq model) Faculty of Islamic Sciences - 

University of Fallujah on 21/4/2016 (attendance) 

6- Scientific Symposium (The Prophet's Approach and Raising the 

Conscious Generation) Faculty of Islamic Sciences, Anbar University, 

23/4/2016 (Attendance) 



 

 وتشمل :خامسا: اخرى 
 عضوية النقابات -
 عضو نقابة المهندسين الزراعين – 1
 

 اواالشراف على الدراسات العلياللجان  -
عضو لجنة جامعة االنبار لفتح موقع كركوك ومتابعة الدوام فيه  – 1

 2016- 2015للعام الدراسي 
عضو لجنة رزم االجهزة واالثاث لكلية الزراعة في موقع كركوك  – 2

 ونقلها الى الموقع الرئيسي في الرمادي
  2عضو لجنة امتحانية مركزية عدد / – 3
 ة في قسم المحاصيل الحقليةعضوفي جميع اللجنان االمتحاني – 4
 رئيس اللجنة االمنية في قسم المحاصيل الحقلية – 5
عضو لجان االستالل لبحوث طالب الدراسات العليا في قسم  – 6

 المحاصيل

 الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير -
للفترة من  من رؤساء جامعة االنبار5كتب شكر عدد /  - 1

 2017 الى 2010

س جامعة االنبار للفترة من من رئي 2شهادة تقديرية عدد /  - 2

 2017الى 2009

من عمداء كليات جامعة االنبار للفترة  15كتب شكر عدد /  - 3

 2017 الى 2010من 

 الدورات-
 –الدورة التاهيلية في الحاسوب المقامة في كلية الحاسوب  – 1

 2008/ 8/ 10جامعة االنبار في 
ئق التدريس في دورة التاهيل التربوي التي اقيمت في مركز طرا – 2

 2009/ 12/ 30- 13جامعة االنبار للفترة من 
دورة )مشاريع انتاج الفطر( التي مركز التعليم المستمر في كلية  – 3

 2011/  4/ 12 – 3/ 15الزراعة للفترة من 

 

Fifth: Others These include: 

 - Membership of trade unions 
1- Member of the Syndicate of Agricultural Engineers 

-Committees and supervision of graduate studies 
1- Member of the Anbar University Committee to open the Kirkuk 

site and follow-up work for the academic year 2015-2016. 

2- Member of the Committee of equipment and furniture packages of 

the College of Agriculture at the site of Kirkuk and transferred to the 

main site in Ramadi. 

3- Member of the Central Examination Committee No. 2 

4- Member of all committees of the Field Crops Department. 

5- Chairman of the security committee in the Field Crops Department 

6- Member of the research committees of the graduate students in the 

crop department . 

- Awards and Recognition 
1- Acknowledgments number 5 / from the presidents of Anbar 

University for the period from 2010 to 2017. 

2- Certificate of appreciation No. 2 of the President of Anbar 

University for the period from 2009 to 2017. 

3- Books thanking the number of 15 deans of the faculties of Anbar 

University for the period from 2010 to 2017. 

- Courses  
1- The preparatory course in computer at the Faculty of Computer - 

Anbar University on 10/8/2008 

2- Educational Rehabilitation Course held at the Center for Teaching 

Methods at Anbar University for the period from 13-30 / 12/2009. 

3- The Mushroom Production Project, Center for Continuing 

Education, Faculty of Agriculture, 15 / 3-12 / 4/2011. 

 


