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 ة:الكفاءات العلمي
 1997 القادسية// جامعة التربيةكلية قسم علوم الحياة/  بكالوريوس. 

  2000القادسية/ جامعة  /التربيةقسم علوم الحياة/ كلية / فسلجة نباتماجستير. 

  2015القادسية/ / جامعة التربيةكلية فسلجة نبات/ قسم علوم الحياة/ دكتوراه. 

 العراقالقادسية/ جامعة التربيةكلية  – (2007 – 2002) مساعد مدرس /. 

 العراق.القادسية/ جامعة التربيةكلية  –( 2016 – 2007) مدرس / 

  العراقالقادسيةجامعة / التربيةكلية  – (الحاضرالوقت  – 2016)أستاذ مساعد /. 

 :ب الُمقلََّدةالمناص
 العراق.القادسية/ جامعة كلية التربية  -( 2010قسم علوم الحياة ) مقرر / 

  العراقالقادسيةجامعة / التربيةكلية / (ولحد اآلن – 2014)للشؤون اإلدارية  عميدالمعاون /. 

  /ولحد اآلن(. – 2002من ) القادسيةجامعة / التربيةكلية قسم علوم الحياة/ تدريسي 

 :الشهادات األخرى
  شهادة مشاركة في دورة التأهيل التربوي الحادي عشر الخاصة بأعضاء الهيأة التدريسية في جامعة القادسية للمددة

 (.1/9/2002( ولغاية )1/8/2002من )

 / مركددا التعلدديم المسددتمر/ جامعددة القادسددية للمدددة مددن  شددهادة تجتيددار دورة مهددارات القيددادة واإلدارة العليددا ا ولدد

 (.12/3/2015( ولغاية )25/2/2015)

 

 :Published Papersالبحوث المنشورة 
علددد  اإلنبدددات وبعدددن صدددبات ال مدددو ل بدددات الح لدددة  Benomylتدددأ ير التراكيدددا المختلبدددة للمبيدددد البلدددري البي وميدددل  .1

Triticum aestivum ,2006. مجلة القادسية للعلوم, 

 صد   مكسديبا . Triticum aestivumتأ ير معدالت البداار والتسدميد ال تروجي دي علد  بعدن صدبات نبدات الح لدة  .2
 ,2006مجلة القادسية للعلوم, 

والوسددا الارعددي فددي المحتددوي المعدددني والعضددوي  وراق نبددات الدفلددة  Foliartalتددأ ير الجبددرلين والسددماد الددورقي  .3

(Nerium oleander L.)2014القادسية للعلوم,  . مجلة, 

والوسددا الارعددي فددي محتددوي ا وراق مددن المددادة البعالددة ل بددات الدفلددة  Foliartalتددأ ير الجبددرلين والسددماد الددورقي  .4

(Nerium oleander L.).  ,2014مجلة القادسية للعلوم, 

5. Preliminary Phytochemical and Screening of Biocomponents by GC-MS Technique in 

Myrtus communis L. Plant Flowers. AL-Qadisiyha Journal for Science, 2015, 20(2): 1-15. 

( في ال مو والمحتدوي المعددني والعضدوي والمدادة البعالدة ل بدات NADA LANDتأ ير الرش الورقي بالسماد السائل ) .6

 (: .1)8, 2016, مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة. (.Gazania rigens Lالكاانيا )

 

 الرسائل واألطاريح: شراف على الدراسات العليااإل
العدادي وال دانوي فدي ال مدو والمحتدوي الكيميدائي لداع  أندوا  مدن  NPKتأ ير المستويات المختلبة للسدماد المركد   .1

 . رسالة ماجستير, قيد اإلشراف.Apiaceaeنباتات العائلة الخيمية 
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 :جامعةالرات من رئيس التشك  
 الجهة المانحة تأريخال العدد ت

 القادسيةرئيس جامعة  31/12/2013 21291ق. ب  1

 القادسيةرئيس جامعة  24/11/2016 15247ق. ب  2

 القادسيةرئيس جامعة  30/1/2017 1585 3

 
 

 :عميد الكليةالتشكرات من 

 الجهة المانحة تأريخال العدد ت

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  16/1/2007 369 1

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  21/1/2008 834 2

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  4/2/2009 842 3

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  6/4/2009 2331 4

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  27/4/2009 2621 5

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  16/9/2009 9928 6

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  9/4/2014 6155 7

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  19/1/2015 1103 8

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  2/4/2015 5079 9

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  22/6/2015 7166 10

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  27/12/2015 13440 11

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  17/3/2016 2724 12

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  11/8/2016 8460 13

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  29/8/2016 9488 14

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  18/9/2016 10571 15

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  4/10/2016 11339 16

 القادسية/ جامعة التربيةعميد كلية  8/3/2017 2278 17

 القادسية/ جامعة العلومعميد كلية  16/3/2017 604 18

 

 

 المهام اإلدارية المُوكله:

 (.7/5/2015( والتأريخ )7295رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر الجامعي بالعدد )ق. ق  .1

 (.12/1/2016( والتأريخ )456ق  .لج ة بموج  ا مر الجامعي بالعدد )قرئيس تشكيل  .2

 (.27/11/2016( والتأريخ )15222ق  .رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر الجامعي بالعدد )ق .3

 (.23/11/2014( والتأريخ )15809بالعدد ) اإلداريبموج  ا مر  لج ةرئيس  .4

 (.3/12/2014والتأريخ )( 16538بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) لج ة عضو .5

 (.4/12/2014( والتأريخ )16621بالعدد ) اإلداريرئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر  .6

 (.18/12/2014( والتأريخ )17120رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .7

 (.25/12/2014( والتأريخ )17626رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .8

 (.29/12/2014( والتأريخ )17756لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد )رئيس تشكيل  .9

 (.4/1/2015( والتأريخ )25تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد )تعادة رئيس  .10

 (.31/12/2014( والتأريخ )17995لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) عضو .11

 (.8/1/2015لتأريخ )( وا301رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .12

 (.19/1/2015( والتأريخ )1102رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .13

 (.5/2/2015( والتأريخ )2110رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .14

 (.18/2/2015( والتأريخ )2624رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .15

 (.1/3/2015( والتأريخ )3169ا مر اإلداري بالعدد )رئيس تشكيل لج ة بموج   .16
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 (.26/3/2015( والتأريخ )4290رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .17

 (.4/12/2014( والتأريخ )16621رئيس تشكيل لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .18

 (.31/12/2014( والتأريخ )17995عضو لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .19

 (.3/5/2015( والتأريخ )6451لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .20

 (.10/5/2015( والتأريخ )5655لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .21

 (.7/5/2015( والتأريخ )5908عضو لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) .22

 (.31/5/2015)( والتأريخ 6337لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .23

 (.11/6/2015( والتأريخ )6720لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .24

 (.7/7/2015( والتأريخ )7542لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .25

 (.29/7/2015( والتأريخ )8080لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .26

 (.3/8/2015والتأريخ )( 8201لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .27

 (.18/8/2015( والتأريخ )8806لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .28

 (.30/8/2015( والتأريخ )9431لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .29

 (.20/9/2015( والتأريخ )10404لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .30

 (.21/10/2015( والتأريخ )11469) لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد رئيس .31

 (.3/11/2015( والتأريخ )11867لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .32

 (.3/11/2015( والتأريخ )11901لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .33

 (.16/12/2015( والتأريخ )13123لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .34

 (.21/12/2015( والتأريخ )13305لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .35

 (.21/12/2015( والتأريخ )13306لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .36

 (.22/12/2015( والتأريخ )13356لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .37

 (.17/1/2016( والتأريخ )682لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .38

 (.26/1/2016( والتأريخ )1060لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .39

 (.31/12/2016( والتأريخ )17995لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .40

 (.2/2/2016( والتأريخ )1290لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .41

 (.23/3/2016أريخ )( والت5908لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .42

 (.9/5/2016( والتأريخ )3259لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .43

 (.21/1/2016( والتأريخ )5429لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .44

 (.30/8/2016( والتأريخ )9623بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) قسم الرياضيات وكالة   رئيس .45

 (.14/8/2016( والتأريخ )8616لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .46

 (.15/8/2016( والتأريخ )8733لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .47

 (.15/8/2016( والتأريخ )8733لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .48

 (.17/8/2016والتأريخ )( 8856بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) قسم علوم الحياة وكالة   رئيس .49

 (.21/8/2016( والتأريخ )9075بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) عميد كلية التربية وكالة   .50

 (.20/9/2016( والتأريخ )9910لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .51

 (.25/9/2016( والتأريخ )90941لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .52

 (.17/10/2016( والتأريخ )11708لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .53

 (.24/10/2016( والتأريخ )11905لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .54

 (.3/11/2016( والتأريخ )12853لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .55

 (.5/12/2016( والتأريخ )13710لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .56

 (.17/12/2016( والتأريخ )14358لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .57

 (.28/12/2016( والتأريخ )14449لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .58

 (.11/1/2017( والتأريخ )498لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد )ونائ  رئيس  عضو .59

 (.9/2/2017( والتأريخ )1634لج ة بموج  ا مر اإلداري بالعدد ) رئيس .60
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