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قسم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  ٌمًدكااال

 

 انسٍزه انذاحٍو
 

 

 

 

       عهً فذعم عبذهللا احمذ انمحمذي:      ـم ـــــــــاالســ

  8976\5\88: حارٌخ انمٍـالد 

 مخشًج انحانت انشًجٍت :

 3    ذد األًالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذٌـــــــــــانت

         نباحاث طبٍت ًاحصاء حٍاحً:     صــانخـخـص

 حذرٌسً باحث  :     و ــــــانٌظٍف

 دكخٌراه      انذرجت انعهمٍت :

 جامعت االنبار \مزكش دراساث انصحزاء:     عنٌان انعمم

 انعمم   :         ىاحف

 67863696688:         انياحف اننقال

 ds.dr.ali.fadaam@uoanbar.edu.iqكخزًنً :انبزٌذ إالن
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 .أًالً : انمؤىالث انعهمٍت  

 التاريخ الكــليــــت  امعت الج الدرجت العلميت 

 بكالوريوس
 

 1998-1997 العلوم الزراعية االنبار

 2001 العلوم الزراعية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2010 العلوم الزراعية بغداد

    أخرى

 

  . ثانٍاً : انخذرج انٌظٍفً 

 

 ثانثاً : انخذرٌس انجامعً . 

 الى -من الفترة   الجامعت كليت()المعهد / ال  الجهت ث

 2011-2002 االنبار كلية الزراعة 1

 2017-2013 االنبار العلوم الزراعية 2

 

 

 الى -الفترة من  الجهت الوظيفت ث

 2007-2001 جامعت االنبار -كليت الزراعت تدريضي مدرس مضاعد 1

 2011-2007 جامعت االنبار -كليت الزراعت تدريضي مدرس 2

جامعت -مركز دراصاث الصحراء تدريضي باحث 3

 االنبار

2011- 2017 

 -2017 مركز دراصاث الصحراء رئيش قضم مكافحت التصحر 4
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 رابعاً : انمقزراث انذراسٍت انخى قمج بخذرٌسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2002 جارباحراء وترسيم وتحميل ت علوم التربة 1

 2002 احراء وترسيم وتحميل تجارب علوم المحاصيل الحقلية 2

 2664-2662 فدمجة ومكافحة ادغال عمهم السحاصيل الحقمية 3
 2688-2662 نباتات طبية وعظخية عمهم السحاصيل الحقمية 4
 2688-2664 نبات كيسياء عمهم السحاصيل والبدتشة 5
 2665-2664 محاصيلبيئة  عمهم السحاصيل الحقمية 6
 2669-2665 بيئة نباتات صحخاوية عمهم السحاصيل الحقمية 7

 

 :انخً أشزف عهٍيا( انزسائم  ،االطارٌح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تاثيخ االوكدين ودرق الخفاش في نسه وحاصل السادة السادة  1
 الفعالة لمقخع الظبي

وهندسة  علوم البستنة
 الحدائق

2016 

 

 انخً شارك فٍيا.انعهمٍت ًاننذًاث انمؤحمزاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث الهشج 2664 تظبيقات االليمهباثي في الدراعة 1
ن نحهزراعة السدتجامة في الهط 2

 العخبي
 بحث والقاء االردن 2665
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السؤتسخ العمسي االول لسخكد دراسات  3
 بحث العخاق 2669 الرحخاء

طخق الفرل الكخوماتهكخافي  4
 والشباتات الظبية

 بحث وحزهر بهلشجا 2686
المؤتمر العلمي الثاني لمركز  5

 دراسات الصحراء
 بحث العراق 2013

 

 

 

 . االخرى العلمية سابعا : األنشطة  

 خارج المركز داخل المركز

 المناقشات العلمية للرسائل واالطاريح المساهمة في تقديم المشورات العلمية

 تحكيم البحوث تحكيم البحوث

  ادارة قسم مكافحة التصحر

  ادارة المجلة العلمية واللجان في المركز

 

أو تطوير البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

تاثيخ السدتخمص الخزخي السائي لشبات الذشبالن في  8
 (8)8: 2663 مجمة االنبار لمعمهم الدراعية انبات ونسه اربعة اصشاف من الحشظة العخاقية

تاثيخ مدتهيات مختمفة من الدساد الشتخوجيشي ومدافات  2
 (2)4: 2664 مجمة تكخيت لمعمهم الدراعية في نسه وحاصل البامياالدراعة 

تاثيخ مدتهيات الشتخوجين وطخائق اضافته في نسه  3
 وحاصل الحبة الدهداء

 مجمة االنبار لمعمهم الدراعية
(Bot.), 6(1): 33 – 40 

(2010) 
2664 :2(2) 
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 قابمية التجاخالت االليمهباثية بين الشغامين البيئة السائية 4
 (8)3: 2665 مجمة االنبار لمعمهم الدراعية واالرضية لمذشبالن في نباتين طبيين والجت

 (8)39: 2668 مجمة العمهم الدراعية العخاقية تحميل السكهن الخئيذ الختبار ثبات االصشاف 5

 (2)46: 2669 مجمة العمهم الدراعية العخاقية ادارة السحرهل والتخبة والتخبية لتحسل الجفاف 6

تاثيخ مدتخمرات نبات الدريج في بعض انهاع البكتخيا  7
 السخضية

 (8)7: 2669 مجمة االنبار لمعمهم الدراعية

تحدين نسه وحاصل الحرة الرفخاء السجهجة مائيا بتجدئة  8
 الدساد الفهسفاتي

السجمة العخاقية لجراسات 
 (2)2: 2686 الرحخاء

في ستة  GGE-Biplotدراسة تاثيخ البهرون باستخجام  9
 (2)8: 2686 مجمة االنبار لمعمهم الدراعية اصشاف من فدتق الحقل

تاثيخ مدتخمري عخق الدهس والحمبة والجبخلين في  86
 حاصل الكخاوية

السجمة العخاقية لجراسات 
 الرحخاء

2688 :3(8) 
 

تاثيخ مهاعيج الدراعة في ندبة وحاصل الديت الظيار  88
 لشبات الكخاوية

 (2)42: 2688 دراعية العخاقيةمجمة العمهم ال
 

الرشف لفهل  Xتحميل التجاخل البيئي الهراثي والرفة  82
 الرهيا

 (2)43: 2682 مجمة العمهم الدراعية العخاقية

تقجيخ بعض العشاصخ الثقيمة ودراسة بعض متغيخات الجم  83
 لعسال مهلجات الجيدل في مجيشة الخمادي

مجمة جامعة االنبار لمعمهم 
 الرخفة

2683 :8 

تقجيخ بعض العشاصخ الثقيمة في ثسار الشارنج الشامي في  84
 مجيشة الخمادي

السجمة العخاقية لجراسات 
 الرحخاء

2683 :5(8) 

استجابة نبات الكخاوية لخش مدتخمري الكجخات  85
والدشامكي ومعقج الفيتاميشات واثخها في الديت الظيار 

 والسادة الفعالة

 مجمة جامعة تكخيت لمعمهم
 الدراعية

2683 :83(2 :)
237-256 

تاثيخ مدتخمرات ثسار الكخاوية في بعض الجهانب  86
 الحياتية لعثة درنات البظاطا

-738(:6)2684:44 مجمة العمهم الدراعية العخاقية
744 

تاثيخ درق الخفاش ومدتخمص االعذاب البحخية في  87
 بعض صفات نسه وحاصل الحبة الدهداء

لدراعة مجمة عمهم الحياة وا
 والرحة

2684:4(8:)57-65 
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 تقييم اداء عجة تخاكيب وراثية من الحبة الحمهة 88
. 356-346(:4)7 مجمة الفخات لمعمهم الدراعية

2685 

-8288(:5)47 مجمة العمهم الدراعية العخاقية تقييم اداء اصشاف من الكخاويا تحت عخوف العخاق 89
8287 .2686 

26 
 GGE Biplotصشع قخار االنتخاب بظخيقة 

. 285-268(:8)47 مجمة العمهم الدراعية العخاقية
2686 

28 
 تاثيخ درق الخفاش في بعض صفات الشسه لشبات الحشظة

. 222-286(:8)47 مجمة العمهم الدراعية العخاقية
2686 

بعض الرفات الفيديائية لمديت االساسي لحبة البخكة  22
 بتاثيخ درق الخفاش ومدتخمص االعذاب البحخية

-8824(:4)47 مجمة العمهم الدراعية العخاقية
8838 .2686 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 الهيئة العلمية واالدارية في مركز دراسات الصحراء    -1

 مدير هيئة تحرير المجلة العراقية لدراسات الصحراء   -2

  HJAFSRالمجلة االفريقية  -3

 

 و شهادات التقدير. الجوائز شكر ، كتب العاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2002 رئاسة جامعة االنبار  كتاب شكر 1

 2011 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  كتاب شكر 2

 2002 عمادة كلية الصيدلة شكر وتقدير  3

مركز دراسات \رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 4

 الصحراء
2012 

 2012 الجامعة المستنصرية شهادة تقديرية 5

 2013 مصر-المركز القومي للبحوث شهادة تقديرية 6

 شهادة تقديرية 7
-مركز الزراعة النسيجية لنخيل التمر

 االمارات
2013 
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

  يوجد  ال        

 ات .ــاني عشر :اللغث 

 انعزبٍت-8

 االنكهٍشٌت-2

   


