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 السيرة الذاتية لعضو هيئة التدريس -كلية التربية للبنات –جامعة االنبار      
 

 (CVالسيرة الذاتية)
 اشواق طالب حميد رجب االســم 
    معلومات اامةاوال

 حي القدس /الخالدية نوان  االنبار/.الـعـ1 
  كليه التربيه للبناتـ العمل   جامعة االنبار 
   تصنيف نبات \النبات  المالتخصص 
   العنوان البريدي 
   07811317055نقال 
 يالبريد االكترون   astah_79@yahoo.com  
 

 .معلومات شخصية   2
 اراقيه   هالجنـسي       الرماديمكان الــوالدة      
 ......................جواز سفر   1979\5\18تاريــخ الوالدة       
 (3) ادد األطفال                                متزوجهالحالة االجتمااية    

   المؤهالت العلمية   اوال
 تاريخ الحصول اليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2001 العراق االنبار البكالوريوس 
 2002 العراق االنبار الماجستير 
 2012 العراق االنبار الدكتوراه

  انوان رسالة الماجستير                                                        . 
 .Pو  Psudomonas aureofaciensعزل وتشخيص بكتريا 

chlororaphis  وتقييم كفاءة من الترب الرسوبية في محافظة االنبار
Psudomonas aureofaciens   ًاً حيوي مضاًد ومخصبا 

  االنواع لبعض وكيميائية وتشريحية مظهرية دراسة  الدكتوراه انوان أطروحة 

 االنبار محافظة في برياً  النامية الفلقتين ذوات من النباتية
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 . 

 الجهة الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من
 2002 2001 كلية العلوم / جامعة االنبار  مسااد باحث 
 2010 2002 كلية العلوم / جامعة االنبار  مدرس مسااد 

 2012 2010 كلية التربية للبنات /جامعة االنبار مدرس 
 -- 2012 كلية التربية للبنات  استاذ مسااد 

 المقررات الدراسية التي قمت يتدرسها رابعا  
 

 الفصل المادة القسم
 2002 احياء مجهرية الوم الحياة

 2010 تشريح نبات -
 - فسلجة نبات -
 - مورفلوجي نبات -
 - تصنيف نبات 

 
 االطاريح التي اشرف اليها    ال توجد

 سادسا   المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك بها 
 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت
 مشارك ببحث كلية العلوم جامعة االنبار   2002 مؤتمر كلية العلوم الصرفة  
 مشارك بحث جامعة بغداد  –كلية الزرااة  2002 مؤتمر العلوم الزرااية    
 
 

   سابعا   االنشطة العلمية االخرى      
 خارج الكلية  داخل الكلية 

 المشاركة بلجان المية  المشاركة بندوة ) المعوقات التي تواجه الطالب الجامعي 
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 ثامنا   المشرواات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع وتطوير التعليم   

 
  اسم اجمللة املنشور سادسا: البحوث املنشورة      ت

 سنة النشر
 منشور 

1 The Biological Activity of Some Pseudomonas Sp 

Isolates on Growth of Three Plant 

Pathogenic Fungi under Incubator Conditions. 

Advances in 

Environmental 

Biology,  

 منشور  2212

2 The Biological Activity of Some Bacteria as 

Biocides to 

Protect Sesame Crop (Sesamum indicum) from 

FungiDiseases 

Journal of Agricultural 

Science and 

Technology A  

 منشور  2011

3 The biological activity of bacterial vaccine of 

Pseudomonas putida2 and Pseudomonas 

fluorescens3 isolates  to protect sesame crop 

(Sesamum indicum) from Fusarium fungi under 

field conditions 

Bio. J. Of North 
America (Agric. Biol. 

J. N. Am.) 

 منشور  2010

 منشور  2212 جملة العلوم الزراعية  دراسة تشرحيية لبشرة أنواع من نباتات ذوات الفلقتني النامية برياً يف مدينه احلبانية 4
على بعض  Anthemisتأثري بعض مستخلصات زهرة البابونج  2

 الممرضات البكتيرية الجلدية في االنسان 
 

 

 
 جملة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 

 منشور  2222

استجابة اربعة اصناف من القمح ملعاملة التوصية السمادية يف اربعة مواقع من  6
 الصحراء الغربية حتت انظمة الري بالرش احملوري  

 منشور  2222 اجمللة العراقية لدراسات الصحراء

عدد  -منشور 2222 معة االنبار جا –مؤمتر العلوم  دراسة فعالية قشور الرمان يف احلد من االصابات اجلرثومية لألمعاء 2
 خاص  

على بعض املمرضات يف  Pseudomonus)) دراسة تأثري انواع من بكرتيا  2
 الرتبة

منشور عدد  2222 مؤمتر وزارة الزراعة لالحباث العلمية 
 خاص 

 لعائلةالبرية التابعة لنباتات الدراسة تشريحية مقارنة لبعض  2
 االنبارفي محافظة Compositae المركبة

 منشور  2212 جامعة االنبار  –جملة العلوم الصرفة 

دراسة تصنيفية للصفات التشريحية والكيميائية ألنواع مختلفة من  12
 Cruciferaeالعائلة الصليبية 

 في محافظة االنبار

 منشور  2212 كلية الزراعة   –جملة العلوم الزراعية 

 
 

 والدولية   والمحليةتاسعا   اضوية الهيئات العلمية 
 # اضو لجنة انضباط الطالب في الكلية 

 # اضو لجنة ارشاد وتوجية الطالب 
 # اضو لجنة مناقشة بحوث تخرج الدرسات االولية 

 رئاسة جامعة االنبار  –# اضو لجنة االاشاب الطبية 
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 #اضو لجنة استالل المي لرسائل الماجستير 
 2012# اضو لجنة امتحانية 

 
 ااشرا   كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير 

 السنة  الجهة المانحة  كتب الشكر او الجوائز 
 2002 معالي وزير التعليم والبحث العلمي   شكر وتقدير 

 2002 االنبار  –كلية العلوم  شهادة تقدير ية 
  2002 االنبار  –كلية العلوم  شهادة تقدير ية 

 2012 رئيس الجامعة  شكر وتقدير 
 
 الحادي اشر   الكتب المؤلفة او المترجمة   ال يوجد  

 ثاني اشر   اللغات 
 # االنكليزية 

 
 
 

 التوقيع        التوقيع      التوقيع   
 أحميد جدوع  نصرةأ .د.   اشواق طالب  .د.  أ.ماالسم 

 اميد الكلية      رئيس قسم       م2/2012/ 3
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Name: Aahwaq Talib Tameed Rajab 

Date of Birth: 18\5\1979  

Religion :Muslim 

Martial statues: married 

No. of children: three 

Specialization: Biology 

Position: high education in Iraq – anbar unv. 

Scientific Degree: assistant Prophesier 

Work Address: Anbar unvi. –education coll. Of giles 

Work Phone:-- 

Mobile:  07811317055 

E-mail: astah_79@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

Date College University Degree science 

2001 Sciences Anbar B.Sc. 

2005 - - M.Sc. 

2015 - - Ph.D. 

From -To Workplace Career No. 
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        Second,     Career: 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

2001-2009 Sciences' Anbar 1 

2009-  Edu. Coll. Of Giles  - 2 

   3 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department No. 
9002-... Microbial. Biology 1 

9010-.... Plant anatomy  - 9 

9011-.... Plant physiology   3 

1011-... Plant morphology  - 4 

1011-... Plant taxonomy   1 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

2005 2001 Assistant researcher 1 
2010 2005 Assistant    Lecturer 2 
2017 2010 Lecturer 3 

- 2017 Assistant PH.D 4 
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Year Department Thesis Title No. 

2005 Biology 
Isolation , identification of Pseudomonas 

aureofaciens and P.chlororaphis from depositional 

soil and efficiency evaluation P. aureofaciens as 

biocontrol. 

1 

2015 - 
Morphological, Anatomical and Chemical studies 

of Some Wild Dicots Species Grown in Anbar 

Provinece 

 

9 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

) بحث 

/ 

بوستر 

حضور

) 

Researcher Sciencese 

coll. 

2009 Science con. 1 

-  Agr. Coll in 

Bagdad univ. 
2009 Agriculture . Con. 2 

  

 Ninth,   Membership: 

  Member in committee test 

 Member in committee disciplinary                  

  Member in committee heuristic 

  Member in committee med. herbs    

            

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 
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2009  Ministry ofAgriculture  Certification  1 

2009    Coll. Of sciences       - 

anber       

Certification                     9 

   3 

 

 

   Seventh,     Scientific Activities: no 

  Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of 

Education 

Year of The 

Publication 

Scientific Literature Title No. 

2010 

The Biological Activity of Some Pseudomonas Sp 

Isolates on Growth of Three Plant Pathogenic Fungi 

under Incubator Conditions. 

 

1 

2011 
The Biological Activity of Some Bacteria as Biocides to 

Protect Sesame Crop (Sesamum indicum) from Fungi 

Diseases 

2 

2010 

The biological activity of bacterial vaccine of 

Pseudomonas putida2 and Pseudomonas fluorescens3 

isolates to protect sesame crop (Sesamum indicum) from 

Fusarium fungi under field conditions 

3 

2007 

EFFECT OF SOME ANTHEMIS FLOWER 

EXTRACTS ON PATHOGENIC BACTERIA OF 

HUMAN SKIN INFECTION 

 

2008 

RESPONSE OF FOUR WHEAT CULTIVARS ( 

TRITICUM AESTIVUM L  TO RECOMMENDED 

FERTILIZER TREATMENT IN FOUR SITES OF THE 

WESTERN IRAQI UNDER PIVOT SPRINKLER 

IRRIGATION SYSTEMS 
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2015 

Anatomical study of epidermis of dicotyledonous wild 

species growth in Habania city 

 

2015 

Taxonomic , anatomical and Chemical study for 

different species of the family Cruciferae in Anbar 

Government 
 

 

2015 

Anatomical and comparative study of selected wild 

species from the family Compositae in Anbar 

 

 Eleventh,     Scientific literature: no 

       Twelfth,       languages:  

#  English      

     

   

 

 

 

 

 

 

 
 


