
 السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :

 

 معاذ محيي محمد شؤيفد. -االسم :

 

Name: Dr.Maath Mohey Mohammed Shareef 

 بغدادكلية الزراعة جامعة \بستنة \بكالوريوس علوم زراعية -الشهادات:

 كلية الزراعة جامعة بغداد\ماجستير علوم زراعبة

 كلية الوراعة جامعة بغداد–دكتوراه تربية نباتات بستنية 

 

Certificates:BSC . Coll .Baghdad Univ. 

                    -  MSC. Coll .Baghdad Univ.                         -    PHD.Plant 

Breeding Coll .Baghdad Univ. 

: مدير مركز اباء لالبحاث الزراعية فرع اعالي المناصب التي شغلها 

 .2003-2000الفرات للفترة من 

 2010-2008مقرر قسم البستنة للفترة من 

 2012-2010معاون العميد االداري للفترة من 

 2016-2013رئيس قسم البستنة للفترة من 

 وال زلت 2016معاون العميد للشؤون االدارية من 

Positions held:IPAagricultural research center maneger of higher 

Euphrates branch (2000-2003)  

-SUB-head master of Horticulture DEPT(2008-2010) 

-Assistant Dean collage of agriculture (2010-2012)  

Head maser of  Horticulture DEPT(2013-2016)  

- Assistant Dean collage of agriculture(2016…… 

 المحفزة العوامل لبعض البصل شتالت استجابة دراسة-1؛  ثانيا: البحوث

 البذور وٕانتاج التزهی على

 

تأثير الحجم وموعد الزراعة في نمو وحاصل األبصال والبذور  -2

 Allium cepa Lللبصل .

 دراسات كمية على مرض البياض ألزغبي على البصل -3

Peronospora destructor   واثر ذلك على نمو وحاصل البذور في

 منطقة أعالي الفرات

تاثير الرش بالبوتاسيوم وطريقة التربية في كمبة ونوعية حاصل  -4

 هجينين من البطيخ تحت الزراعة المحمية.

 تاثير موعد الزراعة في نمو وحاصل خمسة اصناف من البطاطا  -5

 تاثير مانع االرتباع وموعد الزراعة في نمو وحاصل البصل. -6

تقدير المعالم الوراثية قي بعض هجن الجيل االول من الخيار االنثوي  -7

 الخاص بالزراعة المحمية بالتضريب التبادلي الكامل.

 لالنتخاب للحاصل العالي في البطيخاختيار افضل معيار  -8

 

Second: Research: 

1- Respone of onion seedling s to some Inducing factors for flowering 

and seed production - 

 2-Effect of set size and planting time on growth bulb and seed yield of 

onion Allium cepa L . 

3- Quantitative studies on downy mildew ( Peronospora destructor Berk. 

Casp. ) affecting onion seed production in Upper Euphrates area 

  

4-The effect of potassium foliar application in quantity and quality of 

two hybrid of melon yield 

5- Planting date affecting on growth and yield of five potato cultivars . 

6- Effect of de vernalization and planting date on growth and yield of 

onions. 

7-Estimation of genetic parameters for some parthenocarpic cucumber 

hybreds by full diallel      

Crossing. 

8- Chose the best criterion for high yield selection in melon. 

 

 

 

 

 ثالثا : المحاضرات 

 محاضرات في الزراعة المحمية -

 محاضرات في وراثة النبات -

 محاضرات في تربية النبات -

 محاضرات في انتاج الخضر -

-  

Third : Lectures 

- Under cover cultivation lectures. 

                Plant genetics lectures. 
                                    plant breeding lectures.                                     

Production of vegetable crops. 
 
 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات

 .2000عام المؤتمر العلمي الزراعي الثاني لوزارة الزراعة  -

المؤتمر العلمي الرابع للزراعة المستدامة في جامعة البلقاء  -

 .2005المملكة االردنية الهاشمية للعام 

للزراعة المستدامة في جامعة البلقاء  خامسالمؤتمر العلمي ال -

 .2007المملكة االردنية الهاشمية للعام 

االنبار  الزراعة جامعةالرابع لكلية الزراعي  المؤتمر العلمي  -

 2008للعام 

مشاركة في دورة تطوير الكوادر التعليمية في جامعة جون  -

 . 2010ليفربول للعام \بريطانيا \موريس 

المؤتمر العلمي الخامس لكلية الزراعة جامعة تكريت  -

 .2011للعام

 

ندوة حول افاق استخدام الزراعة المحمية في محافظة االنبار  -

2012 . 

االنبار للعام  الزراعة جامعةالمؤتمر العلمي الخامس لكلية  -

2016. 

Fourth :Participation in seminars and conferences 

 

The second scientific agricultural conference, Ministry of agriculture 2000 

The 4
th

 scientific agricultural conference in Balqaa. Univ H.J .K 2005.  

The 5
th

 scientific agricultural conference in Balqaa. Univ H.J .K 2007. 

Workshop of academic staff development in John Mores University 

Liverpool UK. 2010.   

The 5
th

  scientific agricultural conference. Collage of agriculture Tekrit   

University 2011. 

The 4
th

  scientific agricultural conference. Collage of agriculture Anbar 

University 2012 

Workshop in under cover  cultivation in Anbar  province.  

The 5th  scientific agricultural conference. Collage of agriculture Anbar 

University 2016. 

Specific workshop in date palm tree and dates processing in palm tree 

Arabic day . Baghdad 2016.   



ندوة تخصصية عن النخيل وتصنيع التمور في يوم النخيل  -

 .2016العربي بغداد 

 

 

 

 

 خامسا: اخرى 

 وتشمل :

 

 عضوية النقابات 

 

 

 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 

 لجنة امتحانية مركزية .عضو  -

 عضو مجلس كلية -

 عضو لجنة علمية -

 عضو المكتب االستشاري الزراعي في الكلية -

 عضو لجنة تحضيرية في المؤتمرات العلمية -

 رئيس لجان المشتريات كونه معاون اداري  -

عضو لجان مناقشة طلبة دراسات عليا ماجستير ودكتوراه  -

 كثيرة.

 طالب ماجستير . 8اشرف على  -

 

 

 

Fifth: Others 

These include: 

 

  Membership of trade unions 

 

 

Committees and supervision of graduate studies 

 

 ( Jpgبصيغة   180×  180كل تدريسي يجلب صورة شخصية له  بأبعاد)  –مالحظة 

 ليس ضمن القائمة اعاله) يعني خارج ملف الوورد(وتكون ضمن الفولدر الخاص  بالتدريسي 

 تكون كالتي:

 يملى االستمارة اعاله. -1

 يرفق الصورة الشخصية  -2

 يضع الملفين بفولدر ) ملف االسمارة , وملف الصورة( -3


