
 السيرة الذاتية  

 معلومات باللغة االنكليزية لمعلومات عامة باللغة العربية  -اوال :
 

 وليد عبد الستار طه صالح الفهداوي -االسم :
 

Name: Waleed Abd Al.Sattar Taha El.Fahdawi 
 

  -الشهادات:
 .المحاصيل الحقلية -الزراعة بكالوريوس علوم في  -1
 .المحاصيل الحقلية -الزراعة ماجستير علوم في  -2
محاصيل حقلية ال -دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية  -3

 .)انتاج محاصيل (

Certificates:- 
1-Bachelor of Science in Agriculture - Field Crops 

2- Master of Science in Agriculture - Field Crops 

3- Ph.D. in Agricultural Sciences - Crops Field (Crop 

Production). 
 

  -:المناصب التي شغلها
ي رئاسة جامعة االنبار ل الوحدة الزراعية فومسؤ

 .2011الى  2003للفترة من 

Positions held:- 

Agricultural unit officer in the presidency of Anbar 

University for the period from 2003 to 2011. 

 

 -:ثانيا: البحوث
  DAPالمركب والسماد تأثير مستويات الكبريت الزراعي-1

  .في حاصل الحبوب ومكوناته للذرة البيضاء
 لنبات دور التسميد البوتاسي في تقليل االجهاد المائي -2

 النمو الخضري. صفاتالماش و
لنبات دور التسميد البوتاسي في تقليل االجهاد المائي -3

 الماش والحاصل ومكوناته.
تحمل االجهاد وتقليل  التسميد البوتاسي فيدور  -4

 االستهالك المائي لمحصول الماش.
لنبات  يالبوتاسي في تقليل االجهاد المائ دور التسميد -5

 والحاصل. وكفاءة االستهالك المائيالماش 
تقدير القابلية االئتالفية وقوة الهجين في الذرة الصفراء  -6

 باستخدام التضريب التبادلي النصفي. 

Second: Research:- 
1 - Effect of agricultural sulfur levels and fertilizer 

DAP in grain yield and components of sorghum. 

2- Role of potash fertilization in reduction of  water 

stress in mungbean and vegetative growth 

characteristics. 

3-Role of potash fertilization in reduction of water 

stress in mungbean and yield Components. 

4- Role of potash fertilization in reduction of water 

stress in mungbean and consumptive use. 

5- Role of potash fertilization in reduction of water 

stress in mungbean , water use efficiency and yield. 

6- Determination of the potential for hybridization 

and hybrid power in maize using cross- fertilization. 

 

 -:ثالثا : المحاضرات
محاصيل  -ادارة مراعي - مبادئ محاصيل حقلية

استزراع  - نبات عام - محاصيل حبوب -علف
 . اراضي

Third : Lectures:- 

Field Crops Principles - Pasture Management – 

Fodder Crops   - Cereal Crops - General Plant - Soil 

Cultivation. 

 

 :رابعا: المشاركات في الندوات والمؤتمرات
الذي  الثاني الزراعي العلمي المشاركة في المؤتمر

 .دهوك جامعةاقيم في 
الذي اقيم في  الزراعي الثالث المشاركة في المؤتمر

 .جامعة القاسم الخضراء

Fourth: Participation in seminars and 

conferences:- 

Participation in the 2
nd

 scientific agriculture 

conference held in Dohuk University. 

Participation in the 3
th
 agriculture conference held 

in Al-Qasim Green University.  
 

 خامسا: اخرى 
 وتشمل :

 
 -:عضوية النقابات 

Fifth: Others 

These include: 

 Membership of trade unions:- 

Member of the Association of Agricultural 



  في نقابة المهندسين الزراعيين عضوا  
 

 عضوا  في رابطة التدريسين الجامعيين
 

 -:واالشراف على الدراسات العليااللجان 
 اليوجد

 

Engineers. 

 

Member of the Association of University Lectuerer. 

 

Committees and supervision of graduate studies: 

There is no 

 


