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:الشهادات   

1003-1001شهادة البكالورٌوس فً علوم الحٌاة من كلٌة التربٌة / جامعة واسط  للعام الدراسً -2  

عنوان 1009-1009شهادة الماجستٌر فً علوم الحٌاة من كلٌة التربٌة /جامعة المادسٌة للعام الدراسً -1

للمعاملت بمنظماث النمو ومستوياث ملحيت   .ViciafabaLالباقالءدراست استجابت نباث رسالة الماجستٌر)

 )مختلفت  

عنوان  1025-1024شهادة الدكتوراه فً علوم الحٌاة من كلٌة التربٌة جامعة المادسٌة للعام الدراسً -3

دراست تأثير الفضت النانويت وسماد الجستار وحامض السالسليك في النمو والحاصل اطروحة الدكتوراه )

 .(L.Helianthus annuusنباث زهرة الشمس ل

/فسلجة نباتعلوم الحٌاة / علم النبات االختصاص العام والدقٌق :  

 

 الشهادات الثانوٌة االخرى :

فً  159شهادة اجتٌاز دورة الحاسوب التاهٌلٌة فً جامعة المادسٌة مركز الحاسبة االلكترونٌة ذي العدد  -2

4/6/1009 

فً  2002النت من جامعة المادسٌة مركز الحاسبة االلكترونٌة ذي العدد شهادة اجتٌاز دورة -1

13/9/1009 

 .10/1/1024فً كلٌة الطب بتارٌخ  HPLCشهادة اجتٌاز  دورة تطبٌمات جهاز -3

 16/20دورة طرائك التدرٌس فً رئاسة جامعة واسط / كلٌة التربٌة / شعبة البحث والتطوٌر للفترة من  -4

 . 16/22/1009ولغاٌة 

 19/21/1020فً  401دورة سالمة اللغة العربٌة حسب االمر الجامعً ذي العدد  -5

 

 

 الوظائف :

 .1022-1009مدرس مساعد فً كلٌة العلوم/جامعة واسط من العام الدراسً  -2



 29/22/1009 بتارٌخ 3539حسب االمر االداري ذي العدد  مسؤول شعبة التسجٌل فً كلٌة العلوم-1

.19/9/1022لغاٌة   

 1025 23/20فً  609ممررة الترلٌات الفرعٌة /كلٌة العلوم /جامعة واسط العدد س -3

 .1026مدرس فً كلٌة العلوم / جامعة واسط من العام  -4

 .ولغاٌة االن  9/20/1026 بتارٌخ  1042حسب االمر االداري ذي العدد  ممرر لسم علوم الحٌاة  -5

 

:المواد التً قمت بتدرٌسها    

  .لسم علوم الحٌاة / كلٌة العلوم فسلجة نبات المرحلة الثالثة  فً -2

.لسم علوم الحٌاة / كلٌة العلوم /تشرٌح وتصنٌف نبات المرحلة الثانٌة  -1  

.لسم علوم الحٌاة / كلٌة العلوم /مجامٌع نباتٌة المرحلة الثانٌة  -3  

.العلوم لسم علوم الحٌاة / كلٌة /نباتات طبٌة المرحلة الرابعة -4  

.لسم علوم الحٌاة /كلٌة العلوم تمانة احٌائٌة نانوٌة المرحلة الرابعة / -5  

 

 المؤتمرات المشاركة :

-19/ علوم البٌئة للفترة من  المشاركة بالمؤتمر العلمً التخصصً االول لكلٌة العلوم جامعة واسط -2

19/22/1020  

المشاركة فً المؤتمر العلمً الدولً االول لكلٌة الزراعة جامعة بابل باالشتران مع كلٌة الزراعة جامعة  -1

 .1022اٌران –كرمنشاه  -رازي 

 . 1022 المؤتمر العلمً السابع للعلوم الصرفة / الجامعة المستنصرٌة -3

 .1026/ 20/ 10-26للفترة من دورة فً جامعة النهرٌن / مركز بحوث الطالة النووٌة المتجددة  -4

 .16/1/1029فً  996المشاركة كمحاضر فً دورة تثمٌفٌة  حسب االمر االداري ذي العدد  -5

 

 اللجان المشاركة بها : 

29/2/1020فً  262تشكٌل لجنة تسلٌم الماسترشٌت  -2  

فً  3150تشكٌل لجنة مكافحة حشرة االرضة ودراسة المتطلبات التً من الممكن توفٌرها -1

2/22/1009  

 12/2/1020فً  124تشكٌل لجنة نموذج وثٌمة -3

 24/6/1020فً  2940تشكٌل لجنة تحضٌرٌة للمؤتمر العلمً االول لكلٌة العلوم/جامعة واسط  -4

  19/6/1020فً  1009تشكٌل لجنه استحداث المكتبة االلكترونٌة / -5

 19/6/1020فً  1006سجٌل تشكٌل لجنة استحداث وحده متابعة الخرٌجٌن فً شعبة الت-6

 9/9/1020فً  1542تشكٌل لجنة االرشٌف االلكترونً -0

 22/20/1020فً  3260تشكٌل لجنة استمبال الطلبة -9

 21/20/1020فً  3201تشكٌل لجنة عودة الطلبة المرلنة لٌودهم -9

 0/22/1020فً  3609تشكٌل لجنة النجاز كتاب عن تارٌخ كلٌة العلوم -20

 9/22/1020فً  3644متابعة جدول اعمال المؤتمر  تشكٌل لجنة-22



 20/22/1020فً  3605تشكٌل لجنة  تحدٌد مبلغ كلفة الدراسة الصباحٌة للشهادات المعادلة -21

فً  149تشكٌل لجنة الطلبة المرلنة لٌودهم والمستفٌدٌن من لرار عوده سابك وغٌر المستفٌدٌن -23

20/2/1022 

 10/2/1022فً  ABET 196تشكٌل لجنة معاٌٌر الـ-24

 32/2/1022فً  51تشكٌل لجنة مركزٌة العداد االسئلة االمتحانٌة س-25

 23/1/1022فً  539تشكٌل مجلس ولجان ضمان الجودة -26

 20/3/1022بتارٌخ  2000تشكل لجنه اعداد دلٌل كلٌة العلوم ذي العدد  -20

 20/3/1022فً  226تشكٌل لجنة تدلٌك الماسترشٌت س-29

 19/3/1022فً  2120تشكٌل لجنه اعداد دلٌل استمبال الطلبة -29

 0/0/1022فً  100ذي العدد س/ 1022-1020تشكٌل لجنة اعتراضات لنتائج طلبة الدراسات العلٌا -10

 29/5/1022فً  1239تشكٌل لجنه علمٌة -12

 29/5/1022فً  1245تشكٌل لجنه الختبار افضل ثالث بحوث  -11

 22/0/1022فً  3110مٌة تشكٌل لجنة تحمٌ-13

 21/9/1022فً  3965تشكٌل لجنة استكمال متطلبات الطلبة للمشاركة فً حفلة التخرج -14

 26/20/1022فً  4530على نتائج االمتحان التنافسً  تشكٌل لجنه اعتراض-15

 .10/20/1022فً  4000تشكٌل لجنه اعداد دلٌل الطلبة -16

 22/5/1024فً  290تشكٌل لجنة منالشة بحوث التخرج -10

 13/9/1025فً  560تشكٌل لجنة اعتراضات -19

 9/21/1025فً  5244_تشكٌل لجنه لغرض تدلٌك موجودات المخزن ذي العدد 19

 14/21/1025فً  030تشكٌل لجنة امتحانٌة -30

 2/3/1026فً  246تشكٌل لجنة استالل بحوث -32

 10/3/1026فً  299تشكٌل لجنة ترلٌات فرعٌة س -31

 15/4/1026فً  136تشكٌل لجنة منالشة ابحاث التخرج / لسم علوم الحٌاة ذي العدد س -33

 20/20/1026فً  1935تشكٌل لجنة متابعة اسعار النادي الطالبً ذي العدد -34

 29/21/1026فً  641تشكٌل لجنه امتحانٌة /لسم علوم الحٌاة حسب االمر االداري ذي العدد س  -35

 10/21/1020فً  694امتحانٌة / دراسة اولٌة / صباحٌة / لسم علوم الحٌاة  ذي العدد تشكٌل لجنه  -36

 20/2/1029فً  3تشكٌل لجنه امتحانٌة / دراسة اولٌة / مسائٌة/ لسم علوم الحٌاة  ذي العدد  -30

 22/2/1029تشكٌل لجنة تسلٌم الدفاتر االمتحانٌة  ذي العدد س فً  -39

 22/2/1029فً  200ت ذي العدد تشكٌل لجنة االحتٌاجا -39

 29/3/1029فً  2165تشكٌل لجنة االنظمة الدراسٌة حسب العدد  -40

 10/9/1020فً  59لجنة استالل ذي العدد ت س-42

 1/20/1020فً  3453تشكٌل لجنة انضباط الطلبة ذي العدد -41

 22/2/1029بتارٌخ  200تشكٌل لجنة االحتٌاجات  ذي العدد -43

 29/2/1029فً  349اللامة دورات تثمٌفٌة عن مخاطر المخدرات ذي العدد تشكٌل لجنة -44

 20/4/1029فً  299تشكٌل لجنه ابحاث التخرج / الدراسة الصباحٌة حسب االمر االداري ذي العدد-45



 20/4/1029فً  40تشكٌل لجنه ابحاث التخرج / الدراسة المسائٌة حسب االمر االداري ذي العدد-46

 26/4/1029فً  2601معرض واسط الدولً حسب االمر االداري ذي العدد  تشكٌل لجنه -40

 2/0/1029بتارٌخ  323تشكٌل لجنه تحدٌد مبلغ  ذي العدد س -49

 25/9/1029بتارٌخ  3136تشكٌل لجنة استحداث لسم ذي العدد -49

 20/20/1029بتارٌخ  3969تشكٌل لجنة لمتابعة الكشف عن نموذج نبات ذي العدد -50

 6/5/1029بتارٌخ  139كٌل لجنة اعتراضات االمتحان التنافسً لطلبة الدراسات العلٌا ذي العدد تش-52

 2/22/1029بتارٌخ  494تشكٌل لجنة شطب الكتب التالفة ذي العدد  -51

بتارٌخ  210دراسة مسائٌة ذي العدد س  1029-1029تشكٌل لجنة امتحانٌة  للعام الدراسً -53

4/22/1029 

بتارٌخ  496دراسة صباحٌة ذي العدد س  1029-1029تشكٌل لجنة امتحانٌة  للعام الدراسً  -54

4/22/1029 

 

 الحمالت التطوعٌة:

 22/2/2112فً  323اشراف على العمل التطوعً لطلبة المرحلة الرابعة / صباحً ذي العدد  -1

 1/3/2112فً  356اشراف على العمل التطوعً لطلبة المرحلة الثانٌة / صباحً ذي العدد  -2

اشراف على العمل التطوعً لطلبة المرحلة الثانٌة / الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة ذي العدد  -3

 3/4/2112فً  1522

 

 تقٌٌم البحوث 

 31/3/2112فً  233تقٌٌم بحث للنشر  ذي العدد  -1

 12/2/2112فً  226تقٌٌم بحث للنشر  ذي العدد  -2

 5/4/2112فً  222تقٌٌم بحث للنشر  ذي العدد  -3

 26/1/2112فً  213تقٌٌم بحث للنشر  ذي العدد  -4

 26/1/2112فً  213تقٌٌم نهائً ذي العدد  -5

 25/2/2112فً 125و 261تقٌٌم نهائً ذي العدد  -6

 22/2/2112فً  261و 122تقٌٌم نهائً ذي العدد  -2

 2/1/2112فً  163تقٌٌم نهائً ذي العدد  -2

 

  الشهادات المشاركة 

شهادة مشاركة وشهادات تقدٌرٌة  بالندوات والمؤتمرات المقامة بداخل  51الحصول على اكثر من  

 وخارج الجامعه .

 

 الشكر والتقدٌر: 

 4/1/2112فً  125شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس الجامعه ذي العدد  -1



 14/6/1020فً  9339شكر وتمدٌر من مساعد رئٌس الجامعه للشؤون العلمٌة  -1

 25/3/1022فً  3310شكر وتمدٌر من مساعد رئٌس الجامعه للشؤون العلمٌة  -3

 3/6/1020فً  2005شكر وتمدٌرمن مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة -4

 20/1/1020فً  1325شكر وتمدٌر من مساعد رئٌس الجامعة للشؤون العلمٌة  -5

 14/2/1020فً  142 من العمٌد شكر وتمدٌر -6

 20/1/1020فً  1325 من العمٌد شكر وتمدٌر-0

 13/3/1020فً  954من العمٌد شكر وتمدٌر -9

 24/4/1020فً  2923من العمٌد شكر وتمدٌر -9

 23/5/1020فً  2464شكر وتمدٌر من العمٌد  -20

6/0/1020فً  1100 من العمٌد شكر وتمدٌر -22  

0/9/1020فً  1999 من العمٌد شكر وتمدٌر-21  

0/22/1020فً  3629 من العمٌد شكر وتمدٌر-23  

2/21/1020فً  3422 من العمٌد شكر وتمدٌر-24  

3/2/1022فً  43 من العمٌد شكر وتمدٌر-25  

16/2/1022فً  193 من العمٌد شكر وتمدٌر-26  

20/3/1022فً  994 من العمٌد شكر وتمدٌر-20  

5/4/1022فً  2040من العمٌد شكر وتمدٌر-29  

13/6/1022فً  1623 من العمٌد شكر وتمدٌر-29  

10/0/1022فً  3319 من العمٌد شكر وتمدٌر-10  

19/21/1022فً  5652شكر وتمدٌر من العمٌد ذي العدد -12  

 19/0/1022فً  3410 من العمٌد شكر وتمدٌر-11

 6/20/1022فً  4330_ شكر وتمدٌر من العمٌد 13

9/20/1022فً  4300 من العمٌد شكر وتمدٌر-14  

19/21/1022فً  4652 من العمٌد شكر وتمدٌر-15  

4/6/1023فً  1240 من العمٌد العمٌد منشكر وتمدٌر-16  

 19/5/1024فً  3062شكر وتمدٌر من العمٌد -10

 6/20/1025فً  4102شكر وتمدٌر من العمٌد  -19

  29/0/1026فً  2992شكر وتمدٌر من العمٌد ذي العدد  -19

  29/9/1026فً  1153شكر وتمدٌر من العمٌد ذي العدد  -30

 19/22/1026فً  3429شكر وتمدٌر من العمٌد ذي العدد  -32

 9/2/1029فً  99شكر وتمدٌر من العمٌد  ذي العدد  -31

 12/22/1020فً  4329شكر وتمدٌر  من العمٌد  ذي العدد  -33

 11/20/1020فً  3904شكر وتمدٌر  من العمٌد  ذي العدد  -34

 19/3/1029فً  2414شكر وتمدٌر من العمٌد ذي العدد -35

 14/6/1029بتارٌخ  9206شكر وتمدٌر من السٌد رئٌس الجامعه ذي العدد -36



 16/9/1029بتارٌخ  23960شكر وتمدٌر من السٌد رئٌس الجامعه ذي العدد -30

 

 

 

 البحوث المنشورة :

ومستخلص للف الصفصاف فً المابلٌة الخزنٌة لثمار البرتمال المحلً  Vapor-Gardتاثٌر المعاملة بالـ -2

 .1020لسنه  3( العدد 3.مجلة اورون لالبحاث العلمٌة .المجلد )

 

والتغلٌف بالبولً اثٌلٌن فً المابلٌة الخزٌنة لثمار الباذنجان .مجلة الكوفة للعلوم  NAAوالـ  GA3تاثٌر الـ  -1

 .1020لسنة  1( العدد 1الزراعٌة المجلد )

 

(.مجلة .Maluspumila Lتاثٌر التلمٌح الخلطً فً الصفات الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة لثمار التفاح المحلً )-3

 .1020انً العدد الرابع لسنةجامعة الكوفة للعلوم الزراعٌة المجلد الث

 

فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لثمار   Alarتاثٌر الرش بالنتروجٌن والبوتاسٌوم والكالسٌوم والـ-4

 .1022لسنة  1( العدد 3( مجلة الفرات للعلوم الزراعٌة المجلد ).Ficuscarica Lالتٌن صنف اسود دٌالى )

 

فً صفات النمو الخضري والثمري صنف الباذنجان  Grofalcsالـتاثٌر الرش بمستخلص الطرطٌع و -5

 .1022لسنة  3( العدد 29المجلد ) مجلة جامعة بابل المحلً

 

(.مجلة الفرات للعلوم .OleaeuropeaeLفً نمو شتالت الزٌتون ) GA3 ،Cu،Bتاثٌر الرش بالـ-6

 .1022لسنة 4( العدد 3لزراعٌة المجلد )ا

 

( وعمار االنسولٌن فً تخفٌض مستوى سكر الدم الناث Cinnamon zylanicumتاثٌر نبات المرفة ) -0 

الفئران البٌض المستحث فٌها داء السكري بمادة االلوكزان .المؤتمر العلمً السابع للعلوم الصرفة المجلد 

 .1022 5العدد 11

 

جار التٌن تاثٌر التملٌم ورش الزٌاتٌن فً صفات النمو الخضري والمحتوى البٌوكٌمٌاوٌالش -9

(Ficuscarica L.( صنف كادوتا .المجلة االردنٌة للعلوم الزراعٌة المجلد )العدد 9 )1023لسنة  3. 

 

تاثٌر التملٌم وخف االفرع فً بعض صفات النمو الخضري والمحتوى الكٌمٌائً الوراق وافرع اشجار  -9

 .1023( لسنة 2العدد ) (29مجلة المادسٌة المجلد )( صنف اسود دٌالى ..Ficuscarica Lالتٌن)

 



فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لثمار التفاح  NAAوالـ  GA3تاثٌر الرش بمنظمً النمو الـ -20

 .1021المجلد الرابع من العدد الثانً لسنة .مجلة الكوفة للعلوم الزراعٌةالمحلً صنف احمر صٌفً 

 

والٌورٌا فً بعض الصفات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لثمار GA3والـ  Salicylic acidتاثٌر الرش بالـ-22

لسنة  1والعدد  0لعلوم الحٌاة . المجلد مجلة جامعة الكوفة ( .Citrus aurantium Lالنارنج المحلً )

1025. 
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