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لجامعة واسط وه الرسم ترونللتدريسيين ضمن الموقع االل ترونموقع ال أنشأت هذه االستمارة لغرض الحصول عل
خاضعة لتعليمات النشر ف الموقع االلترون والمعلومات ادناه رسمية ويمنح من خاللها التدريس الحق لمركز الحاسوب
بنشرها واستخدامها وفق السياقات الرسمية .... يمنم التواصل أكثر مع مركز الحاسوب والمعلومات من خالل البريد
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المؤهالت :
1. أستاذ تدريس بعقد مؤقت ف جامعة واسط / كلية العلوم عل تنمية األقاليم للفترة (2010-2008) .

2. مسؤول وحدة التسجيل والوثائق ف جامعة واسط / كلية العلوم
3. حاصل عل (5) كتب شر وتقدير من عميد كلية العلوم وكتاب شر من رئيس جامعة واسط خالل فترة عمل ف جامعة

واسط بصفة عقد.
4. مسؤول وحدة االسعافات الصحية االولية لجمعية الهالل األحمر العراق التابعة للمنظمة الدولية للهالل والصليب األحمر

للفترة (2011-2010) .
شهادات دولية ف وحاصل عل مؤتمرات عديدة داخل وخارج العراق لجمعية الهالل األحمر العراق 5. شاركت ف

.واللوجست اإلسعافات األولية والدعم النفس
6. تم تعيين ف المعهد التقن / كوت / قسم التحليالت المرضية وكلفت بتدريس مواد دراسية عدة داخل القسم المذكور منها

مادة الجراثيم , شرائح نسيجية , أسس تمريض , نقل دم, انسجة .



. ر وتقدير من عميد المعهد خالل فترة عملر وتقدير عديدة (15) كتاب شكتب ش 7. حاصل عل
8. حاصل عل كتاب شر وتقدير من معال وزير التعليم العال السيد حسين الشهرستان عام .2016

9. تم تليف بمتابعة االشراف عل قسم الصيدلة / معهد تقن / كوت والتنسيق مع وزارة التعليم العال ووزارة الصحة لغرض
استحداث القسم المذكور .

نقلت ال جامعة واسط اشارة ال كتاب وزير التعليم العال والبحث العلم سنة1/5/2016
10. لدي بحوث منشورة عديدة خارج العراق ف مجالت عالمية ذات impact factor عال منها مجلة الليلوباث االسبانية

والمجلة الزراعية االمريية وغيرها.
11.اجادة استخدام الحاسبة ونظام المعلومات وشبة االنترنت .

12. حاصل عل شهادة IC3 لقيادة الحاسوب وشهادة التوفل العالمية.

13. مسؤول شعبة ضمان الجودة وتحسين االداء الجامع ف كلية العلوم / جامعة واسط .
14. كلفت بلجان عديدة داخل المعهد منها اللجنة االمتحانية ولجنة االشراف عل التطبيق الصيف ولجنة مناقشة بحوث

التخرج ولجنة استقبال الطلبة ولجنة انظباط الطلبة ولجنة جرد المختبرات ولجنة االشراف عل اقامة االحتفاليات .
 

البحوث والمؤتمرات
Allelopathic Potential of Sunflower (Helianthus annuus L.) Cultivars on Weed and Wheat (Triticum-1

aestivum L.) Crop

رسالة ماجستير /كلية العلوم / جامعة بغداد 2010
Differential allelopathic potential of sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes on weeds and wheat -2

(Triticum aestivum L.) crop . Archives of Agronomy and Soil Science 58(10):1-10 · January 2011

3-Combining Effect of Lower Rate of Trifluralin Herbicide and Sunflower residues on mycorrhizal

association with cowpea and soil nitrification .

Iraqi Journal of Science المجلة العراقية للعلوم ISSN: 00672904 السنة: 2015 المجلد: 56 االصدار: 1C الصفحات:

730-723
Combining Effect of Sunflower Residues and Lower Rate of Trifluralin Herbicide on Weeds in Vigna -4

sinensis L., Mycorrhizal Association and Nitrification

اطروحة دكتورة /كلية العلوم / جامعة بغداد 2015
Reducing herbicide rate in combination with allelopathic sunfl ower residues for weed control in -5

cowpea.

JOURNAL OF ALLELOCHEMICAL INTERACTIONS 2 (1): 9-16

 

األنشطة والمؤلفات
1- متطوع نشط ف جمعية الهالل االحمر العراقية خالل فترة (2011-2010)



2- تم اقامه دورات متعددة باالسعافات االولية والدعم النفس لمدارس ودوائرة التابعة لمحافظة واسط
3-تم تبن مقترح انشاء مستوصف صح داخل الجامعة مع منظمة الهيئةالطبية الدولية

 

  

• أتعهد بصحة المعلومات أعاله وخالفه أتحمل كافة التبعات القانونية والجله وقعت

أ . د . عبد الرزاق أحمد النصيري
رئيس جامعة واسط

مصادقة عميد اللية
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