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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  ...........................أ.د/ حماد نواف فرحان... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  اةعلوم الحي -كلية التربية/القائم....ـ  االنبارالعمل : جامعة.............. 

  :استاذ......... الدرجة العلمية:.......علوم حياة.......التخصص.............   

 :العراق -كلية التربية/القائم-جامعة االنبار... العنوان البريدي......   
  :7901985723-00964....................................نقال 

 يالبريد االكترون  :
.......................................................drhammad51@yahoo.com..................... 

 معلومات شخصية  :.2
 ..........................عراقي....سية : ـالجن     ....................القائم-االنبار....والدة : ــمكان ال   
 ..عراقي.............جواز سفر:                  ..1591........خ الوالدة :  ــتاري   
                                    ..............8.....عدد األطفال :         ...........متزوج.......الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

  البكالوريوس
 جامعة بغداد

 1591 العراق

 جامعة نورث ويلز الماجستير 
 

 1581 بريطانيا

 جامعة نورث ويلز هالدكتورا
 

 1585 بريطانيا

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                        

 لى انتاجية النباتتاثير منظمات نمو النبات ع 
...................................................................................................................... 

 تاثير منظمات نمو النبات على انتاجية نبات البطاطا : هعنوان أطروحة الدكتورا 

          .................................................................................................................. 

mailto:kassimalmehyawy@yahoo.com
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

/ 22/7 زراعة األنبار مهندس زراعي
4771 

7/41/
4791 

 

طالب بعثة 
دكتوراه/ 
 بريطانيا

  4797 4791 بعثاتدائرة ال

كلية التربية ،     مدرس
 جامعة األنبار

47/6/
4771 

27/9/
4771 

ي-عضووهيئة ووريسوو    
 ئووووووووة ي  وووووووو يع ووووووووه ي
احلةوووووووووووووووو  ي    وووووووووووووووو ي

 الق  (
أستاذ مساعد 

 )مشارك(
كلية التربية / 

 جامعة صنعاء
ي-عضووهيئة ووريسوو     2112 4777

 ئووووووووة ي  وووووووو يع ووووووووه ي
احلةوووووووووووووووو  ي    وووووووووووووووو ي

 الق  (
أستاذ مساعد 

 )مشارك(
اسة جامعة  رئ

 األنبار
   ريالشو ن يالل يةوري 2112 2111

 نال  ا  تيالل ة 
 أستاذ مساعد

 أستاذ
كلية التربية 
للعلوم الصرفة/ 

 جامعة األنبار

4/2/
2112 

21/44/
2119 

ي-عضووهيئة ووريسوو    
 ئووووووووة ي  وووووووو يع ووووووووه ي

 احلة  
كلية  أستاذ

 التربية/القائم
22/44/

2119 
4-42-

2142 
 عية يالك ةر

-12-1 الرتبةر/الق ئ ك ةري استاذ
2112 

المشـر  علـى بنايــات  مستمر 
ــــــامعي ــــــم الج -الموق

رئــيس لجنــة الترقيــات 
عضو هيئـة  -العلمية
 تدريس
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 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
يالنب ت يع  /ييع   يبةهلهجي الل  /

ينب ت/ ياحلة يت/ييسشر ح اإلحص ء
يالنب ت/ي يسغذ ر ياحلة سةر/ التقنة ت

ي،يال غرياالنك ةز رف ةهلهجة ينب ت
التطبةق تيالت    ةري،يف  جري

 ،يحبهثيالتخرجاحمل صةلياحلق ةر

1551-1551 
كلية  -جامعة االنبار

 التربية للعلوم الصرفة

 علوم النبات

ي  يع   ي1بةهلهجي يع  ي(، بةهلهجي
ي(،يسشر حينب ت2 

سصنةفيالنب س تيالزئر ر،ياله اثر،ي
ف ةهجلة يالنب ت،يبةهلهجيياخل ةر،ي

البة ريالنب سةر،يفطر  تينأ راضي
النب ت،يالطح لب،ينب س تيالبة ري

الةينةري،يجةهلهجة ،ي ل د ي
نصخه ،يسربةريصحةر،يي

التطبةق تيالت    ةري الرتبةري
 يياللي ةر(.

1559-2112 
كلية  –م صنعاء جام

 التربية )حجة(

 علوم النبات

اإلحص ءييسشر حينب ت/
/فسلجة محاصيل احلة يت

 حقلية/تصني  نبات

2112-2118 
كلية  -كلية الزراعة

 -التربية للعلوم الصرفة
 جامعة االنبار

 علوم نبات

 2112-2115 اللغة االنكليزية
جامعة -كلية التربية القائم

 علوم نبات
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 االنبار

   
 : اليوجد في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2

 التخصص             الفصل اسم المادة
ف  جريإحة ئةري،يف  جري

نب تي تق  ي،ي نظي تييمنهي
النب تي،يسصية ينيحت ةلي

يالتج  بي.
 

 علوم نبات 2119-2118

   
   . االشرا  على رسائل الماجستير والدكتوراه:2

  
(يط بري نيمح ريامل ج تريينال كته اهيحل ي8ه ي جيختريي ةه يناالشرفيعيإ يجميهعي  يمت

نك نتيمجةعيالبحهثياليتيأشرفن يع ةه يحبهث يسطبةقةري   تي ل جل تيلبلضيياآل 
ياملشكالتياليتيسهاجهيالبة رينالقط عيالز اعي.

 
 .تقييم البحوث: 1

بين رسالة ماجستير وبحوث علمية وبحوث للترقيات  تقييما 21اكثر من 
      العلمية/داخل العراق وخارجه

 
 . االهتمامات البحثية : 9

تقويم وتحكيم عدد من الرسائل  واألطاريح  والبحوث      (4
 العلمية في المجالت العلمية العراقية والعربية والدولية.

سق مييالل دي نياملقرتح تيناال تش  اتييفيجم ليالتخصصيفةي يخيصيسطه رياملن ئجي
 ال  ا ةر.
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  : سا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلميةخام
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

جل  لريي  مترياال تشل  ي نيبل 
 ن  ز

 بريطانيا-مدينة بانكر
بوستر  1589

 علمي
يامل متريالل يييجل  لري  نتي

 
 مشاركة 1888  كهسالن ايي–ان  نزي

يي–ن ن ي ك فحريالتصحري
يج  لرياالنب  ي–ك ةريالل ه ي

 

ك ةريالل ه ي ج  لرياالنب  ي–ك ةريالل ه ي
ج  لريي–

 االنب  
 مشاركة

يل ل ه يالصرفريك ةريالرتبةر يياالنلييفيامل متريالل يي
 ج  لرياالنب  ي-

1881 

 
ييي2 الق ءي

 حبث(
ج  لريي-ك ةريالز اعرييي- ن ن ي ك فحريالتصحريي

 االنب  ي

 
ورقة  2002

 عمل

يفيامل متريالز اعيياأل ديني
 ي–اخل   ي

 

 األ د يي–ج  لريالب ق ءي
القاء  2002

 بحث

يفيامل متريالز اعيياأل ديني
 ال  دسيي

 

 األ د يي-اجل  لرياأل دنةر
القاء  2002

 بحث

ي- ركزيد ا  تيالصحراءي ي-ن ن ي ك فحريالتصحريي
 ج  لرياالنب  ي

ورقة  2002
 عمل

 ه ين ن يامل   رياللربةريل ل
 نالتكنهلهجة ي

 ي–دنلرياإل   اتيي–الش   ري
القاء  2008

 بحث
القاء  2008-الجامعة االردنيةمؤتمر الرسائل 
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 األردن. –الجامعية 
 

 بحث

ل مؤتمر العلمي كلية ا

 العلوم.
 

كلية العلوم جامعة 
 األنبار 

ج  لري
األنب  ييفي

11-11-
2008 

 2القاء 
 البحث

ل فرت ي ني ألنب  يج  لريا   متريد ا  تيالصحراء/
22-

21/12/
2008 

 2القاء 
 البحث
 
 

الندوة التخصصية األولى 
 لقسم علوم الحياة

ي

ك ةريالرتبةريل ل ه ي
 الصرفر/ج  لرياألنب  

12-9-
2118 

القاء 
 بحث

املبة اتيالكةية ئةرينأثرئ يع ىي
 صحريالفرد

ك ةريالرتبةري/يحجر/ج  لري
 صنل ء

 الق ءيحبث 2000

جية في المكونات البيولو
 مياه الصرف الصحي.

ي

مؤسسة المياه والصرف 
 الصحي/ حجة.)اليمن(

ي

يالق ءيحبثي2002

الواقع  الزراعي في 
 محافظة األنبار

جامعة -كلية التربية/القائم
 االنبار

يالق ءيحبثي12-3-2008

المخدرات وخطرها على 
 المجتمع.

 

جامعة -كلية التربية/القائم
 االنبار

ي الق ءيحم ضريي20-1-2008

جامعة -كلية التربية/القائم نحو بيئة خالية من التدخين
 االنبار

يالق ءيحم ضر ي2010

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Farhan, H.N. and T.M.B. Al-

Dulaemi (2011). The effect of 

foliar application of some 

The Jordanian J. of 

Agricultural Science. 7(1): 

105-118 
 2111 منشور
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microelements on growth and 

productivity of Wheat (Triticum 

aestivum L.). 

https://journals.ju.edu.jo/JJAS/ar

ticle/viewFile/2288/2191 
Farhan, H. N.; Hameed, A. T. 

and Aobad, H. M. (2011). The 

biological activity of some 

bacteria as biocides to protect 

sesame crop (Sesamum indicum) 

from fungi diseases. 
davidpublishing.org/DownLoad/?i

d=629 

Journal of Agricultural 

Science and Technology A. 

1(3): 344-353 ) 
 2111 منشور 

H. N. Farhan, G. Sagar and 

E.R.B. Oxley (2010). Non-

destructive and precise studies 

of the growth of individual 

potato tubers (Solanum 

Tuberosum) under field 

conditions.. 

http://scihub.org/ABJNA/PDF/2

010/3/1-3-296-306.pdf 

Agric. Biol. J. N. America. 

1(3): 296-306 

 2111 منشور

Farhan, H. N.; Hameed, A. T. 

and Aobad, H. M. (2010) The 

Biological Activity of Some 

Pseudomonas sp Isolates on 

Growth of Three Plant 

Pathogenic Fungi under 

Incubator conditions. 

http://www.aensiweb.com/aeb/2

010/53-57.pd 

Advances in Environmental 

Biology, 4(1): 53-57 

 2111 منشور

Farhan, H. N.; Abdullah, B. H. 

and Hameed A. T. (2010) The 

biological activity of bacterial 

vaccine of Pseudomonas 

Putida2 and Pseudomonas 

fluorescns3 isolates to protect 

sesame crop (Sesamum indicum) 

from Fusarium fungi under field 

conditions., 

http://scihub.org/ABJNA/PDF/2

010/5/ABJNA-1-5-803-811.pdf 

Agric. Biol. J. of N. Am. 

1(5), 803-811 

 2111 منشور

J. S. AL KUBAIS, H. N. 

FARHAN, T. T. KALAF AND 

A. A. AL ASSAFFI (2010). 

Production indole acetic acid 

(IAA) by bacteria using local 

media. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=15414 

Journal of University of 

Anbar for Pure 

Science.4(1):9-21 
 2111 منشور

Effect of Pseudomonas Journal of University of 2119 منشور 
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aureofaiciens and P. putida on 

growth of Sorghum bicolor and 

protect them from infection of 

Rhizoctonia solani fungi (2007). 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=15588 

Anbar for Pure Science. 1(3): 

8-16, 

Farhan, H. N. (2008). Effects of 

organic and nitrogen fertilizers 

on growth and productivity of 

potato (Solanium tuberosum L.) 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=32228 

Al-Anbar J. of Agri. Sci. 

V6(1): 136-145, 
 2118 منشور

Farhan, H. N.; Hamdi R. F. and 

Khamees S.S. (2009 ) EFFECT 

OF GROWTH REGULATOR 

(GIBBERELLIC ACID GA3) 

AND ORGANIC FERTILIZER 

(SHEEP MANURE) ON 

GROWTH AND 

PRODUCTION OF WHEAT 

(Triticum aestivum).  , 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=15627 

J. of University of Anbar for 

Pure Science. 3(3): 89-94 

 2115 منشور

Idham, A.Abed; Hammad F. and 

Jamal. S. Hommod (2009). 

Bacterial indole acetic acid 

(IAA) production by using local 

media and test its efficiency on 

soybean plant. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=15645 

Journal of University of 

Anbar for Pure Science. 

3(1):10-18 
 2115 منشور

Response of two wheat cultivars 

(Triticum aestivum L.) to 

fertilizers treatments under pivot 

sprinkler irrigation system in the 

west desert of Iraq. (2008).  

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=14639 

Iraqi J. of Desert Studies, 

1(1): 63-68, 
 2118 منشور

Response of four wheat cultivars 

(Triticum aestivum L.) to 

recommended fertilizer 

treatment in four sites of the 

western Iraqi under pivot 

sprinkler irrigation system 

(2008) .. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=46017 

Iraqi Journal of Desert 

Studies. 1(2): 11-18 

 2118 منشور

Abd-alWahhab. I. alabaied; 

Hammad .N. Farhan and 

Mohammed . m. hameed (2010). 

INVESTMENT OF WATER 

. IRAQI JOURNAL OF 

DESERT STUDIES. 2(2): 

 2111 منشور 38-46
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DAMS IN WESTERN DESERT 

IN AGRICULTURAL 

PRODUCTION (AN 

ANALYTICAL STUDY AND 

ECONOMIC , 

http://www.iasj.net/iasj?func=fu

lltext&aId=45836 

  ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

أ   ة تيع  يف ةهلهجة ي .1
/.يكت بي–النب تي
ي نهجي

 

 دا يالكتبيصنل ء

108/2002 

-أ   ة تيع  يسشر حيالنب تيي
 .يكت بي نهجي

 ركزيعب دييل   ا  تينالنشري
 اليمن-صنل ءيي-

/11/2002 

. Potato physiologyي
/يكت بيي-ب ل غرياالنك ةز ري

 الل ة ينالب حثنييل   ا  ت

 دا يالكتبيصنل ء
288/2001 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
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عضهيجلنريأأل ف داتييييييي

يفيي2001خ  جيالقطريلل  ي

  ئ  ريج  لرياألنب  

 ئة يجلنريا تح اثيك ةريييي

ي– ي2002الرتبةرييفيالق ئ ي

يج  لرياألنب  

 ئة يجلنريسأئةليك ةريالرتبةريييي

ي 2002الق ئ ي

 

 ئة يال جنرياأل تح نةري/يييييييي

   يع ه ياحلة  ي

ي2002/2008

 ئة يجلنريسأئةلي   يييييييي

نخمترباتيع ه ياحلة  ي/يك ةري

ي 2002الرتبةري

عضهيجلنريالرت ة تياملركز ريويك ةري

الرتبةريل ل ه يالصرفري

2001/2002  

ي ئة يال جنريييييي

الل يةرينجلنريال  ا  تي

الل ة ييفي   يع ه ي

احلة  يويك ةريالرتبةري

ي.2008/ي2002

 

عضهيجلنريالن ناتينامل متراتي
نعضهيال جنريالل يةرينعضهي

جلنريسطه رياملن ئجين ئة يجلنري
الش ن يالصحةرين ئة يجلنري
مح  ريالبة رييفيج  لريصنل ءي

ي/ك ةريالرتبةري حجري(
 

ال تح نةري ئة يال جنريايييييي

/يك ةريالرتبةري/يالق ئ ياملركز ر

ي2008/2013

عضهيجلنريحتر ريجم ريج  لريييي

األنب  يل ل ه يالصرفري

ي 2002/2008

 

 ئة يال جنرييي

التحضري ريل ن ن ي

الل يةريالتخصصةري

األنىل/ي   يع ه ياحلة  ي

/يك ةريالرتبةريييفي

ي.ي12/2/2008

 
عضو جلنة انشاء مراب 

طريق كلية السيارات وتبليط 
  ئة يال جنريالتحضري ريلن ن يييي
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الرتبية/القائم باالمر االداري 
 6202-5-62يف  622

 جلنة اعمار –وزارة الصناعة 

أنف هنزاياخلن ز ر يكةفينقيي

أنف ن يأنف هنزاياخلن ز ري(يك ةري

ي2008الرتبةر/الق ئ يي

 

عضو جلنة تنفيذ مشروع سياج 
-01يف  622باالمر  الكلية

 –زارة الصناعة و  5-6202
 جلنة اعمار االنبار

عضهيجلنريعي اءيك ة تيالرتبةري

يفياجل  ل تياللرا ةري نيع  ي

2008-2013 

 

 ئة يجلنريإع د يييييييي

ال  ا  تيالل ة يوي   يع ه ي

احلة  ويج  لريالكهفرويب أل ري

ي8يفيييي2112الهزا ييبيتي

ي .1/2001/

 

عضهيال جنريالفرعةريلإلشرافي

 ا  تيالل ة يع ىي بهليال 

لك ةريالرتبةريل ل ه ي

 .2008-2002الصرفر

 

 ئة يجلنرياصالحيالتل ة يالل يلي 

ي2010يفيك ةريالرتبةر/الق ئ ي

 ئة يال جنرياال رتاسةجةري

الهطنةريملك فحريالف  دييفيك ةري
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ي2010الرتبةر/الق ئ ي

 
 :  شارك فيهاعاشرا : الدورات التدريبية التي 

 تاريخ انعقادها ورةمكان الد اسم الدورة
تقنيات قياس ملوحة التربة 

 ايام(2)
 1599 ابو غريب –وزارة الزراعة 

 1551 جامعة االنبار يوما( 19دورة طرائق التدريس )
التقنية الحديثة  لزراعة االنسجة 

 يوم( 2النباتية )
معهد  -الوالايات المتحدة

 2111 مدينة سانت لويس-دانفورد

Grant Writing الجهة المدربة:  -العراق-اربيل
 2111 جامعة سانسناتي االمريكية

Study Abroad الجهة المدربة:  -العراق-اربيل
 2111 جامعة سانسناتي االمريكية

Communication Skills 

for Civic Engagement  
الجهة المدربة:  -العراق-اربيل

 2111 جامعة سانسناتي االمريكية

Basic Leadership Skills  الجهة المدربة:  -العراق-بيلار
    2111 جامعة سانسناتي االمريكية

تقنيات التعليم والبحث العلمي 
 في الوالايات المتحدة

الحديقة -الوالايات المتحدة
النباتية في والاية 

 )شهران(ميزرري
 -حزيران-نيسان2111

 2111 جامعة االنبار-كلية التربية/القائم يوم( 2التخطيط االستراتيجي )
   
   

 : نفذها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

التقنيات الحديثة في الزراعة 
 )ورشة عمل يوم واحد( النسيجية

 2111 /القائم كلية التربية
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أ.د؟ حماد نواف فرحانأ.د؟ حماد نواف فرحاناالسم : االسم : 

  

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 9002 العراق وزارة التعليم العالي جائزة يوم العلم 

 9000 العراق وزارة التعليم العالي جائزة يوم العلم 

 9000 العراق وزارة التعليم العالي جائزة يوم العلم 

 9009 العراق وزارة التعليم العالي جائزة يوم العلم 

 9002 العراق يوزارة التعليم العال وسام التميز العلمي

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 نشر بعض المقاالت في الصحف

 

 قراءات عامة
 

 مستقبل األمة اإلسالمية

 أنشطة أخرى
 

 عضو جمعيات علمية وخدمات مجتمع مدني

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ات األجنبيةــــاللغ

 وسيلة التواصل االجتماعي اتـــــــــــوايــاله
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