
  السيرة الذاتية  للتدريسين

 ةواالنكليزي ةباللغتين العربي

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 د. مؤيد هادي اسماعيل العاني  -االسم :
 

Name: Dr. Muaiad  Hadi  Ismieal  Al-Ani 

  -الشهادات:
 بكالوريوس علوم زراعيةـ محاصيل حقليةـ كلية

 الزراعة / جامعة االنبار.
ماجستير علوم زراعيةـ محاصيل حقليةـ كلية 

 الزراعة / جامعة االنبار.
دكتوراه علوم زراعيةـ محاصيل حقليةـ كلية 

 الزراعة / جامعة االنبار.
 
 

Certificates: 

Bachelor of Agriculural Sciences 

Field Crops –Agriculural Collage –Al-Anbar 

University 

Master of Agricultural Sciences-Al anbar University 

Doctor of Agricultural Sciences- Alanbar  University 

 : المناصب التي شغلها 
 ـ مدير ادارة كلية الزراعة .

 ـ مدير االسكان الجامعي ـ رئاسة جامعة االنبار .
 ـ مقرر قسم المحاصيل الحقلية .

 االمتحانية . عضو اللجنةـ 
 ـ عضو اللجنة العلمية في قسم المحاصيل الحقلية.

 
 
 
 

Positions held 

 

-Director of faculty of Agriculture  

-Director of University Housing|-Head of Anbar 

University 

-Department of  field Crops  

-Member of the Commission 

-Member of scientific committee in the field  crop 

dept. 

 :ثانيا: البحوث
ومستوى اضافة   الكثافة النباتية تأثير -1

الكبريت الزراعي في نمو وغلة محصول 
زهرة الشمس تحت الظروف الجافة غربي 

 العراق.
التسميد البوتاسي و مدد الري في نمو  تأثير -2

  وحاصل السلجم .
رش المنغنيز في نمو وحاصل ثالث  تأثير -3

 اصناف من زهرة الشمس.
مستويات من السماد النتروجيني على  تأثير -4

تراكيب وراثية  من الذرة  لست النمو
 الشامية .الصفراء 

 
 
( Gossypiumhirsutum Lاستجابة القطن )-6

 . لفترات الري المختلفة وحامض السالسليك
تقليل االثر الضار لالجهاد المائي على الذرة  ..7

 الصفراء باستخدام الجبرلين والبرولين.
 

Researches: 

1-`Effect of plant density and the level of agricultural  

sulfur  application on growth and yield of sunflower 

under arid condition .   

 

2-Effect of Botash  fertilizer and irrigation regime in 

growth and yield rapeseed .  

3-Effect of Manganese foliar application on growth 

and yield of three Sunflower (helianthus annuus1) 

Variety 

4-Effect of Nitrogen fertilizer levels on growth 

characters of six yellow maize genotypes 

5-Effect of Seed osmopriming on soybean quality 

during storage 

6-Response of Cotton by different irrigation intervals 

and Salicylic acid  

7. Alleviation of water deficit conditions on the corn 

(zea mays l.) By using gibberellic acid and proline. 



 ثالثا : المحاضرات 
 انتاج محاصيل متقدم . -1
 ري محاصيل  -2
 ويتية وسكرية -3
 تربية نحل العسل -4
 استزراع االراضي الجافة -5
 ادارة مراعي -6
 لغة انكليزية -7
 تكنلوجيا بذور -8
 اساسيات محاصيل حقلية -9

 

Third : Lectures 

1- Advanced crop production. 

2- Crop irrigation 

3- Oily and sugary 

4- Breeding honey bees 

5- Dryland farming 

6- Pasture management 

7- English language 

8- Seed technology 

9- The basics of field crops 

 رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
 دورة انتاج نحل العسل .1
 دورة التاهيل التربوي .2
دورة اتقان المخاطبات الرسمية باللغة  .3

 العربية
 االلكترونيدورة تطوير مهارات الحاسب  .4

Fourth :Participation in seminars and conferences 

1 . Production of honey bees 

2 . Educational rehabilitation course 

3 . Course of mastering official correspondence in  

    Arabic 

4. Developing computer skills 

 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 عضوية النقابات 

 عضو نقابة المهندسين الزراعيين .1
 عضو رابطة التدريسيين الجامعيين .2
 عضو اتحاد رجال االعمال الشباب .3

 
 

 واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 االشراف على طالبين ماجستير.

 

Fifth: Others 

These include: 

 

Membership of trade unions 

1. Member of the Association of Agricultural 

Engineers. 

2. University Lecturers Association. 

3. Member of the Union of Young 

Businessmen 

Committees and supervision of graduate studies 

Supervising two master students. 

 

 


