
 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 تانزاحٍ ةانسٍش
 

 

 

 

         حمادة مصهح مطش انفهذاوي:    ـم ـــــــــاالســ

  1955 /7 /1  : حاسٌخ انمٍـالد 

 مخضوج انحانت انضوجٍت :

 8    ذد األوالد  :ــعـــ

 مسهم  :   انذٌـــــــــــاوت

        محاصٍم حقهٍت:      صــانخـخـص

 اسخار جامعً:       ه ــــــانىظٍف

   اسخار    نذسجت انعهمٍت :ا

              جامعت االوباس / مشكض دساساث انصحشاء  :   عىىان انعمم

 الٌىجذ   انعمم   : هاحف

   07902829168:       انهاحف انىقال

 du.iqds.dr.hamadamuslih@uoanbar.e كخشووً :انبشٌذ إالن
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 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 

 .أوالً : انمؤهالث انعهمٍت  

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الدرجت العلويت 

 ثكبنىريىس

 

 66/6/6979 انسراػت وانغبببث انًوصم 

 66/3/6983 انسراػت بغداد انمبجستير

 هانذكتىرا

 

 62/6/6226 انسراػت بغداد

 

  . ثاوٍاً : انخذسج انىظٍفً 

 

 ثانثاً : انخذسٌس انجامعً . 

 الى -هن الفترة   الجاهعت )الوعهد / الكليت(  الجهت ث

 6266 – 6993 االنببر كهيت انسراػت 1

 

 ت انخى قمج بخذسٌسها.سابعاً : انمقشساث انذساسٍ 

 خـــــانسن بدحـــــانم مـــانقس د

 6225 – 6993 يببدئ انًحبصيم انحقهيت جًيغ االقسبو انؼهًيت /كهيت انسراػت 6

 6225 – 6222 بيئت نببتبث صحراويت يحبصيم حقهيت 6

 الى -الفترة هن  الجهت الىظيفت ث

 66/8/6993 -4/62/6984 التربيتوزارة  هدرش 6

 والزال هستورا -66/8/6993 وزارة التعلين العالي باحث تدريسي 6



 

 

 

 

 

 
 

 

 وصاسة انخعهٍم انعانً وانبحث انعهمً

 جامعت االوباس

قسم ضمان انجىدة واالعخماد 

  ٌمًداالكا

 6226 انوراثت يحبصيم حقهيت 3

 6223 – 6222 حهقبث دراست يحبصيم حقهيت 4

 6224 – 3223 يحبصيم صنبػيت يتقدو قهيتيحبصيم ح 5

 6265 تصًيى وتحهيم انتجبرة انثروة انحيوانيت 6

 6266 – 6265 انسراػت انجبفت يحبصيم حقهيت 7

 

 :انخً أششف عهٍها( انشسائم  ،االطاسٌح  )خامساً:  

 انسنــخ مـــانقس خرسبنان األطروحخ  أو  اسم د

استجببت بؼض االصنبف ين  6

 س نهتسًيد انبوتبسيزهرة انشً
 6226 يحبصيم حقهيت

تبثير انسًبد انفوسفبتي وانبوتبسي  6

 في نًو وحبصم فستق انحقم
 6226 يحبصيم حقهيت

 

 انخً شاسك فٍها.انعهمٍت وانىذواث انمؤحمشاث سادساً:  

 نىع انمشبركخ  هبمكبن أنعقبد خ ــانسن عنىان ان د

) ثحث / ثىستر 

 حضىر(

 يشرف انجبيؼت انًستنصريت 6266 انشببة فكر وػهى وبنبء 1

 ببحث كهيت انسراػت 6228 انًؤتًر انؼهًي انسببغ 2

 ببحث يركس دراسبث انصحراء 6229 انًؤتًر انؼهًي االول  3

 ببحث يركس دراسبث انصحراء 6263 انًؤتًر انؼهًي انثبني 4
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 . االخري سبثعب : األنشطخ انعهميخ  

 خبرج انكهيخ كهيخداخم ان

 زراػت وانتبج انحبوةيشروع  

االشراف انًببشر ػهى زراػت وانتبج  

 انبطبطب 

يتببؼت زراػت وانتبج انًحبصيم انحقهيت  

 في انًحبفظت 

  

 

أو تطىير ثبمنب: انمشروعبد انجحثيخ فً مجبل انتخصص نخذمخ انجيئخ وانمجتمع  

 . انتعهيم

 انسنخ اننشر محم أسم انجحث د

حاثٍش انسماد انمشكب وانشش بانمغزي انعضىي  1

306Org  – فً ومى وحاصم فسخق انحقم 

 6263 هجلت األنبار للعلىم السراعيت 

مقاسوت بعض انخشاكٍب انىساثٍت مه انحىطت  2

 ومكىواحه نهصفاث انمىسفىنىجٍت وانحاصم
 هجلت األنبار للعلىم السراعيت

6262 

3 
حأثٍش االحخالل االمشٌكً عهى االوخاج انضساعً فً 

سىسة صىفٍت فً قضاء انشمادي  13انمقاطعت 

 2007-2003محافظت االوباس خالل انفخشة 
 

 

 

 

هجلت كليت اإلهام األعظن )رحوه  

  (هللا

6266 

4 

حأثٍش كمٍت انبزاس فً صفاث ومى وحاصم حشاكٍب 

  Triticumعمتوساثٍت مه انحىطت انىا

aestivum L  مضسوعت فً مىقعٍه 

الوجلت العراقيت لدراساث 

 الصحراء
6266 

 

 

 

 

 

 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=224&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=224&uiLanguage=ar
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 و شهبداد انتقذير. انجىائز كتت انشكر ، عبشراً:  

 انسنخ انجهخ انمبنحخ  كتبة انشكر او انجبئزح أو انشهبدح د

 6226 رئبست انجبيؼت يركس دراسبث انصحراء 6

 

 بد .ــعشر :انهغحبدٌ  

 انعشبٍت  -1

 االوكهٍضٌت -2

        

             


