
 السٌره الذاتٌه والعلمٌه

 االسم: د. محمد رضا عنون عبٌد الحسناوي

/الدٌوانٌه32/6/6596التولد:   

 اللقب العلمً: استاذ مساعد

 الحاله االجتماعٌه : متزوج ولدٌه حنان واحمد

 العنوان :جامعه القادسٌه /كلٌه العلوم

 الشهادات

6591البكلورٌوس/كلٌه العلوم/قسم علوم الحٌاه      

6513الماجستٌر/كلٌه العلوم/قسم علوم الحٌاه      

6553الدكتوراه/كلٌه العلوم/قسم علوم الحٌاه     

 االختصاص العام: علم الحٌوان

 الختصاص الدقٌق : الحشرات الطبٌه

  الخدمات الجامعٌه

6512/ 6/66فً   9/5/61985اول تعٌٌنه فً جامعه البصره باالمر الجامعً   -6  

فً قسم علوم الحٌاه وبلقب مدرس مساعد  

26/68/6553فً  36815االمر الجامعً بالحصول على شهاده الدكتوراه -3  

61/66/6553فً   9/66/69193االمر الجامعً بالحصول على لقب مدرس -2  

33/68/3888واعتبارا من  38/3/3886فً  9/66/6931لعلمٌه الى مرتبه استاذ مساعد االمر الجامعً بالحصول على الترقٌه ا-1  

5/5/3882فً   9/66/1958االمر الجامعً باالنتقال من جامعه البصره الى جامعه القادسٌه  -9  

  3882/ 1/68المباشره فً كلٌه العلوم / جامعه القادسٌه فً -6

عاما( 35عدد سنوات الخدمه الجامعٌه )-9  

  -النشاط العلمً

( سبعه عشر رساله ماجستٌر فً اختصاص الحشرات والالفقرٌات حصلت جمٌعها على تقدٌر امتٌاز69االشراف)  -6  

3االشراف على اطروحه دكتوراه عدد  -3  

بحثا فً مختلف المجاالت العلمٌه  28نشر ماالٌقل عن  -2  

لجان مناقشه رسائل الماجستٌر واطروحات الدكتوراه فً مختلف الجامعات العراقٌه المشاركه فً العدٌد من -1  



العلمٌه العراقٌه  ورسائل الماجستٌر والدكتوراه  لالبحاث العلمٌهلال سبات العلمٌه المنشوره فً مختلف  المشاركه فً التتقوٌم العلمً -9  

استاذ مساعد من الجامعات العراقٌه ولرتبه مدرس و دٌد  من الترقٌات  العلمٌه تقوٌم الع -6  

المشاركه فً اغلب المؤتمرات العلمٌه فً جامعه البصره والقادسٌه وغٌرها -9  

الحصول على شكر وتقدٌر من السٌد وزٌر التعلٌم العالً لجهودي فً تاسٌس جامعه المثنى اثناء تولً عماده كلٌه العلوم /المثنى -1  

شكر وتقدٌر من رؤساء جامعه البصره  والقادسٌه ( كتب 68الحصول على ماٌقل عن )-5  

كتاب شكر وتقدٌر من مختلف عمداء الكلٌات فً الجامعات العراقٌه 38الحصول على اكثر من -68  

 المناصب االدارٌه واللجان العلمٌه والتشكرات 

6551مقرر قسم علوم الحٌاه فً قسم علوم الحٌاه جامعه البصره  -6  

3882بٌئه  فً جامعه القادسٌه مدٌر وحده ابحاث ال -3  

3881جامعه القادسٌه مدٌر البحث والتطوٌر فً رئاسه -2  

3881/3889عمٌد كلٌه العلوم /المثنى  -1  

3863/3861معاون العمٌد للشؤن العلمٌه /كلٌه العلوم القادسٌه  -9  

ه عضو العدٌد من اللجان العلمٌه ولجنه الترقٌات والدراسات العلٌا ولسنوات عدٌد -6  

عضو تحرٌر مجله القادسٌه للعلوم الصرفه  -9  

لحصولً على المرتبه االولى فً االمتحانات  6559/6551/3888حاصل على شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً فً االعوام   -1

 المركزٌه التً اجرٌت فً حٌنها فً جامعه البصره


