
 

 

 

 

 

 
 

 

 انعاني وانبذث انعهًي وسارة انخعهيى

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 

  يًيداالكا

 

 تانذاحي ةانظيز
 

 

 

 

          ادًذ فزداٌ يصهخ يشىح ـى:ـــــــــاالطــ

  7891 -71 -71  انًيـالد:حاريخ 

 يخشوج انشوجيت:انذانت 

 7    األوالد:ذد ــعـــ

 يظهى  :انذيـــــــــــانت

        عهىو انخزبت وانًىارد انًائيت  :صــانخـخـص

  بادث حذريظي:       تــــــانىظيف

 يذرص يظاعذ      نذرجت انعهًيت :ا

          يزكش دراطاث انصذزاء -جايعت االنبار:       عنىاٌ انعًم

   11971189891     انعًم   : هاحف

 11971189891:         انهاحف اننقال

  bar.edu.iqds.ahmed.alenzy@uoan كخزوني :انبزيذ إالن
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  يًيداالكا

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــت  الجامعت  الدرجت العلميت 

 ثكبنىرَىس

 

 2002 الزراعة االنبار

 2002 راعةزال االنبار انًبجستُر

 

  . ثانياً : انخذرج انىظيفي 

 

 ثانثاً : انخذريض انجايعي . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهد / الكليت(  الجهت ث

 2012-2012 االنبار الزراعة 1

 

 رابعاً : انًقزراث انذراطيت انخى قًج بخذريظها. 

 خـــــانسن بدحـــــانً ىـــانقس د

 2012-2012 االرشاد الزراعي التربة والموارد المائية 1

 

 

 الى -الفترة مه  الجهت الىظيفت ث

 2013 -2010 رئاست الجامعت -جامعت بغداد قسم شؤون الديىان 1

 الى االن -2013 الصحراء مركز دراساث -جامعت االوبار حث تدريسيبا 2



 

 

 

 

 

 
 

 

 انعاني وانبذث انعهًي وسارة انخعهيى

 جايعت االنبار

قظى ضًاٌ انجىدة واالعخًاد 
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 :انخي أشزف عهيها انزطائم( ،األطاريخ)خايظاً:  

 ال يىجد .

 انخي شارك فيها.انعهًيت واننذواث انًؤحًزاث طادطاً:  

 نىع انًشبركخ  هبيكبٌ أنعقبد خــانسن عنىاٌان د

) ثحث / 

ثىستر 

 حضىر(

1 
دور التقنيات الزراعية 

الحديثة في تحقيق التنمية 

 الزراعية المستدامة

كلية  -جامعة االنبار 2012

 الزراعة

 بحث

 

 . االخري سبثعب : األنشطخ انعهًُخ  

 خبرج انكهُخ داخم انكهُخ

  المشاركة في الندوات العلمية

 

أو تطىَر  ثبينب: انًشروعبد انجحثُخ فً يجبل انتخصص نخذيخ انجُئخ وانًجتًع 

 . انتعهُى

 انسنخ اننشر يحم أسى انجحث د

إدارح انجىتبسُىو فٍ ترة غرة انعراق وعالقتهب  7

 ثنىعُخ يُبه انرٌ. ) رسبنخ يبجستُر(

 1118 االنجبر

 الرفات بعض في الحراثة وعمق المحراث نهع تأثير 1
 الماش محرهل وصفات للداحبة الفنية

 للعلهم االنبار مجلة

 الزراعية

1175 

3 
 الرطبة منظقة في االبار بعض مياه صالحية تقييم

 الغربية الرحراء ضمن البذري  لالستخدام
 
 

 للعلهم االنبار جامعة مجلة
 االندانية

1172 
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 .انهُئبد انعهًُخ انًحهُخ وانذونُخعضىَخ  :تبسعب 

 ال يوجد.

 

 و شهبداد انتقذَر. انجىائز كتت انشكر ، عبشراً:  

 انسنخ انجهخ انًبنحخ  نجبئزح أو انشهبدحكتبة انشكر او ا د

 2013 رئاسة جامعة االنبار كتاب شكر 1

 

 .أو انًترجًخ انكتت انًؤنفخ: حبدي عشر 

 ال يوجد .

 بد .ــثبنٍ عشر :انهغ 

 العربيت -1

 االوكليزيت -2

              

             

 

  


