
 
 

 

 

 

 
 

 

 ًصاسة انخعهيى انعاني ًانبحث انعهًي

 االنباس جايعت
قسى ضًاٌ انجٌدة ًاالعخًاد 

 يًيداالكا
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ــاالســ  دمحم عثًاٌ يٌسى دمحم :     ـى ـــــــ

  1/5/1962 : اسيخ انًيـالد ح

 يخضًج  انحانت انضًجيت :

  3    ذد األًالد  :ــعـــ

  يسهى   :   انذيـــــــــــانت

 عهٌو حياة:             صــانخـخـص

 حذسيسي باحث:       و ــــــانٌظيف

 اسخار يساعذ       انذسجت انعهًيت :

ٌ انعًم  دساساث انصحشاء يشكض  –جايعت االنباس :                عنٌا

 07805007852        انعًم   : ىاحف

 07805007852:         انياحف اننقال

 كخشًني :انبشيذ إالن

 

 

 

 
 

 
 الصىرة 
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 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  الدرجت العلويت 

 بكالوريوس
 

 3/7/5985 التربٌة  اربٌل  –صالح الدٌن 

 5/51/5989 التربٌة  اربٌل  –صالح الدٌن  الماجستير

 هالدكتورا
 

 33/6/1337 العلوم  االنبار 

    أخرى

 

  . ثانياً : انخذسج انٌظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة هي  الجهت الىظيفت ث

 16/5/5986 اربيل  –جاهعت صالح الديي  هعاوى بايلىجي  5

 18/53/5995 التربيت كليت  –جاهعت االًبار  هدرس هضاعد  1

 1333-5997 جاهعت االًبار  هقرر قضن  3

 1351-1333 جاهعت االًبار  تدريضي  4

 1355-1351 صرفت تربيت  –جاهعت االًبار  رئيش قضن علىم الحياة  5

 و هضتور 1357 هركز دراصاث الصحراء  ث تدريضي باح 6
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 ثانثاً : انخذسيس انجايعي . 

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

 1338 -5995 االنبار  كلٌة التربٌة  1

 1357-1338 االنبار  كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  2

 5994-5993 االنبار  كلٌة التربٌة للبنات  3

 1335-1333 االنبار  كلٌة العلوم  4

 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسيا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 5995 موروفلوجٌا و تصنٌف النبات  علوم الحٌاة  5

 5997 الطحالب  علوم الحٌاة  1

 1333 الفطرٌات  علوم الحٌاة  3

 1338 نشرٌح النبات  علوم الحٌاة  4

 1353 تصنٌف نبات متقدم  علٌا -علوم الحٌاة  5

 1355 تشرٌح نبات متقدم  علٌا –علوم الحٌاة  6

 1353 وب اللقاح علم حب علٌا - علوم الحٌاة  7
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 :انخي أششف عهييا( انشسائم  ،االطاسيح  )خايساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

لقاح النباتات دراسة مظهرٌة دقٌقة لحبوب  5

 الرطبة  –البرٌة لمنطقة الفٌضة 

 1351 علوم الحٌاة 

دراسة تصنٌفٌة مقارنة ببعض اجناس  1

 العائلة القرنفلٌة فً الصحراء الغربٌة 

 1354 علوم الحٌاة 

 

 انخي شاسك فييا.انعهًيت ًاننذًاث انًؤحًشاث سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 باحث نبار جامعة اال 5994 المؤتمر االول لكلٌة التربٌة  1

 باحث جامعة االنبار  1339 الندوة العلمٌة التخصٌصٌة 2

 باحث مركز دراسات الصحراء  1353 البحث العلمً اساس التنمٌة الشاملة  3

 باحث العلومكلٌة  –جامعة بغداد  1351 العواصف الترابٌة وتاثٌرها  4

 باحث مركز دراسات الصحراء  1357 المعوقات  –االنجازات  –االهداف  5

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ذ مشروع رٌادي لنباتات الصحراء تنفٌ سؤول المعشب النباتً م

 تنفٌذ مشروع رٌادي لنباتات الفرات 
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أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 Arnebia hispdissimaتسجٌل جدٌد للنوع  1

(Lehm.)DC  من العائلةBoraginaceae 

 1331 مجلة العلوم والهندسة 

 .Echium rauwolfii Delتسجٌل جدٌد للنوع  2

 Boraginaceaeمن العائلة 

 2002 مجلة العلوم والهندسة 

تسجٌل جدٌد مع المعاملة التصنٌفٌة للنوع  3

Silene macrodonta Boiss  العائلة من  

Caryophyllcaea   عراقلفً ا 

المجلة العراقٌة 

 لدراسات الصحراء 

1338 

توزٌع النباتات الطبٌة فً ثالث مواقع ضمن  4

 الصحراء الغربٌة من العراق 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعٌة 

1355 

دراسة التغاٌرات الوراثٌة الجزٌئٌة النواع من  5

 Compositaeنباتات العائلة المركبة 

(asteraceae)  اعتمادا على مؤشراتRAPD 

المجلة الدولٌة للبٌئة 

 وتغٌر المناخ العالمً 

1356 

دراسة تصنٌفٌة مقارنة لبعض اجناس العائلة  6

فً مقاطعة   Caryophyllacacaeالقرنفلٌة 

 العراق  –الصحراء الغربٌة 

مجلة االنبار للعلوم 

 الزراعٌة 

1356 
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو هٌئة تحرٌر المجلة العراقٌة لدراسات الصحراء     -5

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 5991 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر 5

 1335 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر 1

 1338 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر 3

 1339 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر 4

 1353 رئٌس الجامعة كتاب شكر وتقدٌر 5

 

 .أو المترجمة مؤلفةالكتب ال: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 1357 اطلس نباتات الصحراء الغربٌة فً العراق  5

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربيت -5

 االًكليزيت -1

 


