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 جامعت االنبار

قظم ضمان انجٌدة ًاالعخماد 

  يميداالكا

 انظيزه انذاحيو
 

 

 

 

         شامم إطماعيم نعمت :    ـم ـــــــــاالطــ

  1976/  5/  29  : حاريخ انميـالد 

 مخشًج انحانت انشًجيت :

  2   ذد األًالد  :ــعـــ

       سراعت أنظجت نباحيت:       صــانخـخـص

 حذريظي -باحث :       و ــــــانٌظيف

 صمذر      انذرجت انعهميت :

         مزكش دراطاث انصحزاء:        عنٌان انعمم

 7807101046 (964+):         انياحف اننقال

 shamil7899@yahoo.com  كخزًني :انبزيذ إالن

 

 .أًالً : انمؤىالث انعهميت  

 الخاريخ الكــليــــت  الجامعت  الدرجت العلميت 

ذلورووسبكا

ذ

 9999 الزراعة بغداد

 0292 الزراعة األنبارذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 0295 الزراعة بغداد

 0295 الزراعة زمالة حبثقة/ جامعة والية مقشؽانذأخرى

 

 

 

 
 

ds.dr.shamil@uoanbar.edu.iq

mailto:shamil7899@yahoo.com
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  . ثانياً : انخذرج انٌظيفي 

 

 

 ثانثاً : انخذريض انجامعي . 

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

 2016 - 2015 األنبار  كؾقة الزراعة 1

 

 

 رابعاً : انمقزراث انذراطيت انخى قمج بخذريظيا. 

ذةـــــالدنذادةـــــاملذمـــالقدذت

 2016 - 2015 نباتات ربقة احملاصقل احلؼؾقة 9

 2016 - 2015 مشروع خترج احملاصقل احلؼؾقة 0

 2016 - 2015 تؽـؾوجقا بذور احملاصقل احلؼؾقة 3

 2016 - 2015 مشروع خترج احملاصقل احلؼؾقة 4

 

 

 

 الى -الفخرة مه  الجهت الىظيفت ث

 2010 – 2004 جامعت األوبار مهىدش زراعي 1

 لحد األن – 2010 راضاث الصحراءمركس د -جامعت االوبار حدريطي  -باحث  2
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 انخي شارك فييا.انعهميت ًاننذًاث خامظاً: انمؤحمزاث  

ذنوعذاملشاركةذذهاأنعقادذمكانذةــالدنذعنوانالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 مشارك ببحث عؾؿي كؾقة الزراعة/ جامعة األنبار 2010 املؤمتر العؾؿي األول لؽؾقة الزراعة 1

 مشارك ببحث عؾؿي مؼر وزارة الزراعة العراققة 2011 املؤمتر العؾؿي لوزارة الزراعة 2

 حضور معة األنبارجا 2011 الـدوة العؾؿقة ملركز أعالي الػرات 3

 حضور جامعة األنبار 2011 الـدوة العؾؿقة ملركز درادات الصحراء 4

املؤمتر العؾؿي الثاني ملركز درادات  5

 الصحراء

 مشارك ببحث عؾؿي جامعة األنبار 2013

 حضور كؾقة الزراعة/ جامعة بغداد 2016 املؤمتر العؾؿي لؼسم احملاصقل احلؼؾقة 6

 مشارك مبحاضرة جامعة األنبار/ املوقع األصقل 2017 ركز درادات الصحراءالـدوة العؾؿقة مل 7

 مشارك برباءة إخرتاع العتبة العبادقة 2017 مؤمتر براءات اإلخرتاع العراققة 8

 

 .ذأوذتطوورذالًعلوم:ذاملشروعاتذاليحٌوةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليوىةذواجملًمعذًادادد 

ذالدنة النشرذحملذأدمذاليحث ت

  Triticum  aestivium  أصناف حنطة الخبز بعضوحاصل  نمو استجابة 9

L . لمتغذية الورقية بالنحاس 
 

 2010 مجلت األوبار للعلىم السراعيت

  Triticumتأثير التغذية الورقية بالبوتاسيوم في نمو وحاصل الحنطة 0
aestivium   L.   ريالمزروعة في تربة جبسية تحت نظام الري بالرش المحو 

المجلت العراقيت لدراضاث 

 الصحراء

2011 

في أحداث التغيرات المورفولوجية  Hypertonicالتأثير المحفز لمنظم النمو  3
 )البحثيت( مجلت السراعت العراقيت وعالقته بحاصل النبات فول الصويالمحصول 

2012 

حأثير بعض مىظماث الىمى الىباحيت في الصفاث الحقليت وإوخاج مضاداث  4

 الكطدة مه أوراق وباث الحىطت الطىداءا

 

 

 لعلىم السراعيت العراقيتا مجلت
2015 

حأثير مىظماث الىمى الىباحيت في ححفيس إوخاج مضاداث األكطدة الىباحيت مه  5

 كالص وباث الحىطت الطىداء

 

 

 لعلىم السراعيت العراقيتا مجلت
2015 

6 Antioxidant and Lipid Peroxidantion Inhibitory of 
Compounds in Common Buckwheat 

 

 

 لعلىم السراعيت العراقيتا مجلت

2016 

تحفيز إنتاج مضادات األكسدة الطبيعية من نبات الحنطة السوداء داخل الجسم  7
 الحي وخارجه

 براءة إخخراع
2016 

جاسمونات المثيل في إنتاج بعض المركبات الفينولية من الجزء النباتي و تأثير  8
 خارج الجسم الحي Salvia officinalis      لمريميةنبات ا

 

 

 مجلت جامعت حكريج للعلىم

 السراعيت

2017 
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 وذذهاداتذالًقدور.ذاجلوائزذكًبذالشكرذ،ذًا:ذدابع 

 الدنة اجلهةذاملاحنةذ كًابذالشكرذاوذاجلائزةذأوذالشهادة ت

 2006 عؿقد كؾقة اهلـددة/ جامعة األنبار كتاب ذؽر 9

 2007 ؿقد كؾقة العؾوم اإلدالمقة/ جامعة األنبارع كتاب ذؽر 0

 2010 املساعد العؾؿي لرئقس جامعة األنبار كتاب ذؽر 3

 2010 عؿقد كؾقة الزراعة/ جامعة األنبار  ذفادة تؼديرية 4

 2012 مركز درادات الصحراء/ جامعة األنبار ذفادة تؼديرية  5

 2012 ية مصر لعربقةاملركز الؼومي لؾبحوث/ مجفور ذفادة تؼديرية 6

 2013 مركز درادات الصحراء/ جامعة األنبار ذفادة تؼديرية 7

 2016 عؿقد كؾقة الزراعة/ جامعة بغداد كتاب ذؽر 8

 

ذاتذ.ــ:اللغذثامنًا 

 العربيت -1

 اإلوكليسيت -2

             

             

 

 

 


