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 السيـــرة الذاتيــــة لألستاذ املساعد الدكتور عبد األمري مسري سعدون

 

  أوالً : اٌّعٍىِبد اٌشخظيخ
 االعُ اٌشثبعي واٌٍمت : عجذ األِيش عّيش ععذوْ عٍيىي اٌيىعف

  1965/  8/  5اٌزىٌذ وِغمؾ اٌشأط : 

 اٌذيىأيخ 1995/  4/  25في  921324هىيخ األحىاي اٌّذٔيخ : 

 اٌذيىأيخ  1982/  12/  30ثزبسيخ  192727ٕغيخ : شهبدح اٌج

 جىاص اٌغفش : 

 اٌحبٌخ االجزّبعيخ : ِزضوج

  45سلُ اٌذاس   24صلبق   224حي اٌضوساء اٌثبٌثخ/ ِحٍخ عٕىاْ اٌغىٓ : اٌمبدعيخ / اٌذيىأيخ / 

  631016سلُ اٌهبرف : 

  07801690276سلُ اٌّىثبيً : 

    Abdameersameer@yahoo.comاٌجشيذ االٌىزشؤي : 

 

  ثبٔيبً : اٌخذِخ اٌىظيفيخ
 1987/  8/  22ربسيخ أوي رعييٓ في دوائش اٌذوٌخ : 

  1994/  7/  21ربسيخ اٌّجبششح في اٌزعٍيُ اٌعبٌي : 

  1994/  7/  21ربسيخ اٌّجبششح في جبِعخ اٌمبدعيخ : 

  2001/  11/  1في وٍيخ اٌعٍىَ / جبِعخ اٌمبدعيخ : ربسيخ اٌّجبششح 

 

  ثبٌثبً : إٌّبطت
 شغً اٌعذيذ ِٓ إٌّبطت وهي :

 1996/  6/  17في  1002ِغجً وٍيخ اٌطت اٌجيطشي / األِش  -1

 2003 – 2002ِمشس لغُ عٍىَ اٌحيبح ٌٍعبَ اٌذساعي  -2

 2007 – 2006سئيظ لغُ عٍىَ اٌحيبح ٌٍعبَ اٌذساعي  -3

 18/11/2012ٌغبيخ  2009- 2008حيبح اٌ سئيظ لغُ عٍىَ -4

 

   ساثعبً : اٌشهبداد
 لغُ عٍىَ اٌحيبح / وٍيخ اٌزشثيخ / جبِعخ اٌمبدعيخ  1998اٌّبجغزيش : 

 لغُ عٍىَ اٌحيبح / وٍيخ اٌزشثيخ / جبِعخ اٌمبدعيخ  2005اٌذوزىساٖ :

 

  خبِغبً : اٌشعبئً واألؽبسيح
 سعبٌخ اٌّبجغزيش : 

 د إٌجبريخ في اٌفطشيبد اٌّشافمخ ٌجزوس اٌشعيش في ِحبفظخ اٌمبدعيخ "" رأثيش ثعغ اٌّغزخٍظب

 

 أؽشوحخ اٌذوزىساٖ :

اٌّعييضوٌيٓ ِييٓ اٌييشص عٍييإ زفييشاص زٔييضيُ  Aspergillusو  Penicillium" رمييييُ وفييبءح أٔييىا  جٕغييي اٌفطييشيٓ 

Phytase " 

 

  عبدعبً : االخزظبص
 فطشيبدك : ثيئخ ـــــاٌذلي  بَ :عٍىَ اٌحيبحــــــــاٌع

 

 

 :اٌٍمت اٌعٍّي :ً عبثعب
 13/2/1999في  538األِش اٌجبِعي  27/1/1999ِذسط ِغبعذ :  -

 31/8/2002في  253األِش اإلداسي اٌّشلُ  12/9/2001ِذسط:  -

 28/12/2006في  3941األِش اإلداسي اٌّشلُ  17/8/2006أعزبر ِغبعذ :  -

 ىبفحخ االحيبئيخ / ِحبفظخ اٌذيىأيخ .اعزشبسي في وصاسح اٌضساعخ ِششو  اٌّ ثظفخيعًّ  -

 

 ثبِٕبً: اٌزشىشاد واٌجىائض

 

mailto:Abdameersameer@yahoo.com
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ِٓ عششيٓ وزبة شىش ورمذيش ِٓ اٌغيذ سئيظ اٌجبِعخ وعّيذاء اٌىٍييبد فيي جبِعيخ  أوثشحبطً عٍإ  -1

 اٌمبدعيخ وِٓ ثعغ ِذساء اٌذوائش في ِحبفظخ اٌذيىأيخ .

 اء اٌىٍيبد .حبطً عٍإ عذح شهبداد رمذيشيخ ِٓ اٌغيذ سئيظ اٌجبِعخ وعّذ -2

 و ِىيشَ ثيذس  اٌجبِعيخ. 2010-2009اٌّزّيض في وٍيخ اٌعٍىَ ٌٍعبَ اٌذساعيي  األعزبرحبطً عٍإ ٌمت  -3

 (.2ٍِحك سلُ )

 

 ربععبً : اٌزمىيُ اٌعٍّي :
شبسن في رمىيُ اٌعذيذ ِيٓ سعيبئً اٌّبجغيزيش واٌيذوزىساٖ وويزٌه اٌزميىيُ اٌعٍّيي ٌجحيىس اٌزشلييخ واٌّجي د  -1

 اٌعٍّيخ .

                                 .ٌجحىس ٌٍّج د اٌعٍّيخ اٌعشاليخىيُ اٌعذيذ ِٓ ارم -2

 

 عبششاً: اٌذساعبد األوٌيخ :
 بً. ذساعزيٓ اٌظجبحيخ واٌّغبئيخ عٕىياٌزذسيظ : ِبدريٓ في وً فظً دساعي اٌّشحٍخ اٌثبٌثخ وٌٍ

ٌذساعييخ اٌّغييبئيخ ٌجحييىس اٌزخييشج / ؽٍجييخ فييي اٌذساعييخ اٌظييجبحيخ وثيي س ؽٍجييخ فييي ا أسثعييخ: ِشييش   اإلشييشا 

 اٌّشحٍخ اٌشاثعخ عٕىيبً وِٕبلشخ ثحىس اٌزخشج ٌطٍجخ اٌمغُ .

 

   أحذ عشش : اٌذساعبد اٌعٍيب
 في اٌذساعبد اٌعٍيب عٕىيبً  ِبدريٓاٌزذسيظ : 

 + ؽبٌت دوزىساٖ ؽ ة ِبجغزيش رغعخاإلششا  : 

يش واؽبسيح اٌذوزىساٖ واخزجبساد االِزحبْ اٌشيبًِ إٌّبلشبد : شبسن في اٌعذيذ ِٓ إٌّبلشبد ٌشعبئً اٌّبجغز

 ٌطٍجخ اٌذوزىساٖ وِٕبلشخ خطؾ ثحىس اٌذوزىساٖ في عذح جبِعبد عشاليخ .

 

 

 (1ٍِحك سلُ )                             ثبٔي عشش : اٌجحىس إٌّشىسح :
 اٌجحىس إٌّشىسح وجهخ إٌشش :

/ ِجٍيخ اٌمبدعييخ/   Fusarium solaniش عٍيإ ّٔيى اٌفطيش وفبءح ِغيزخٍض أوساق إٌعٕيب  اٌجيشي فيي اٌزيأثي -1

 .1999 – 1/ اٌعذد  4اٌّجٍذ 

/ 6في اٌعشاق عٍإ ثزوس اٌيزسح اٌجيؼيبء / ِجٍيخ اٌمبدعييخ /اٌّجٍيذ  Aspergillus repensأوي رغجيً ٌٍفطش  -2

  2001-1اٌعذد 

اٌّجٍييخ اٌعشاليييخ  اٌّخضؤييخ/دساعيخ رييأثيش ثعييغ اٌّغزخٍظييبد إٌجبرييخ فييي اٌفطشيييبد اٌّشافمييخ ٌجيزوس اٌشييعيش  -3

 .2000 – 2/ اٌعذد 41اٌّجٍذ  ٌٍعٍىَ/

 في اٌزأثيش عٍإ  إٌّى في ثعغ اٌفطشيبد اٌّشافمخ ٌجزوس اٌشعيش/  Allium sativumوفبءح ِغزخٍض اٌثىَ  -4

 . 2001-4/ اٌعذد 6ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظشفخ/ اٌّجٍذ 

/ِجٍيخ اٌمبدعييخ ٌٍعٍيىَ اٌظييشفخ/  Fusarium orysporumريأثيش ِغيزخٍض ثيزوس اٌجيذ عٍيإ ّٔيى اٌفطييش  -5

 . 2001-3/ اٌعذد 6اٌّجٍذ 

دساعخ وفبءح ثزوس اٌحٕطخ واٌشعيش في عيذح ِٕيبؽك ِيٓ ِحيبفظزي اٌمبدعييخ وواعيؾ / ِجٍيخ اٌمبدعييخ ٌٍعٍيىَ  -6

 . 2001-2اٌعذد  /6اٌّجٍذ اٌظشفخ/

 /ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍيىَ اٌظيشفخ/دساعخ فعٍيخ وِخزجشيخ ٌّغح أِشاع ِحبطيً اٌخؼش في ِحبفظخ اٌمبدعيخ  -7

 . 2001-2/ اٌعذد 6اٌّجٍذ 

-3/ اٌعذد  7ِغح اٌفطشيبد اٌّظبحجخ ٌجزوس اٌزسح اٌظفشاء اٌّخضؤخ في اٌعشاق/ ِجٍخ ثبثً اٌعٍّيخ / اٌّجٍذ  -8

2002 

 رأثيش ِغزخٍض أوساق إٌعٕب  اٌجشي عٍإ ّٔى اثٕييٓ ِيٓ اٌفطشييبد اٌّشافميخ ٌجيزوس اٌحٕطيخ اٌّخضؤيخ /ِجٍيخ -9

 . 2004-1/ اٌعذد 9اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظشفخ/ اٌّجٍذ 
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عٍيإ اٌىفيبءح  3001وهجييٓ  106فطشيبد اٌّشافمخ ٌجزوس اٌزسح اٌظفشاء اٌّخضؤخ ِٓ طٕفي ثحيىس ٌرأثيش ا  -10

 . 2004 -2/ اٌعذد 9اٌحيىيخ ٌهزٖ اٌجزوس . ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظشفخ / اٌّجٍذ 

ساد اٌظيىديىَ وجيذائً عيٓ اعيزخذاَ اٌّجييذاد اٌىيّيبوييخ ٌّىبفحيخ اعزخذاَ ِغحىق جيزوس اٌجيذ وهيبيجىوٍى  -11

/ عيذد خيبص ثجحيىس 10اٌفطشيبد اٌّشافمخ ٌجزوس اٌحٕطخ لجً اٌضساعخ. ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍيىَ اٌظيشفخ /ِجٍيذ 

 . 2005اٌجيئخ 

َ اٌظيشفخ / دساعخ رىاجذ اٌفطشيبد في ّٔبرج ِخزٍفخ ِٓ اٌزشة في ِحبفظخ اٌمبدعييخ . ِجٍيخ اٌمبدعييخ ٌٍعٍيى  -12

 .  2008 -2/ اٌعذد 13اٌّجٍذ 

دواجييٓ اٌٍحييُ اٌّحٍيييخ واخزجييبس لييذسح ثعييغ االٔييىا  عٍييإ أزييبج  ألعيي  دساعييخ رىاجييذ اٌفطشيييبد اٌّشافمييخ   -13

 . 2008 – 2/ اٌعذد 6االف رىوغيٕبد . ِجٍخ جبِعخ وشث ء اٌعٍّيخ /اٌّجٍذ 

. ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظيشفخ/ اٌّجٍيذ  Aspergillus nigerوفبءح ثعغ اٌزىاثً في اٌزأثيش في ّٔى اٌفطش   -14

 .  2008 -4/ اٌعذد 13

رمىيُ وفبءح ثعغ اٌّغزخٍظبد إٌجبريخ في ّٔى ثعغ فطشيبد اٌخضْ ٌحجيىة اٌحٕطيخ فيي ِخيبصْ اٌذيىأييخ.   -15

 . 2010 – 1/ اٌعذد 2ِجٍخ جبِعخ اٌىىفخ ٌعٍىَ اٌحيبح / اٌّجٍذ 

. ِجٍخ  Alternaria alternateٌي ٌثّبس ٔجبد اٌجٍىؽ في ّٔى اٌفطش رمىيُ وفبءح اٌّغزخٍض اٌّبئي واٌىحى  -16

 . 2012اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظشفخ . 

رمييييُ وفييبءح ثعييغ اٌّعييبِ د اٌىيّيبويييخ اٌحيىيييخ فييي اٌغيييطشح عٍييإ اٌفطشيييبد اٌّشافمييخ ٌييجعغ اٌجمىٌيييبد   -17

 . 2012اٌّحٍيخ. ِجٍخ وٍيخ اٌزشثيخ / جبِعخ ري لبس 

ِجٍيخ اٌمبدعييخ    Alternaria alternataٍض اٌّبئي واٌىحيىٌي ٌثّيبس ٔجيبد اٌجٍيىؽ فيي ّٔيى اٌفطيش رمييُ وفبءح اٌّغزخ  -18

 .2012اٌعٍىَ اٌظشفخ 

رأثيش ثعغ اٌّجيذاد واٌّشوجبد اٌٍّحييخ فيي ثعيغ اٌفطشييبد اٌّعضوٌيخ ِيٓ ثيزوس طيٕفيٓ ِيٓ ٔجيبد اٌحٕطيخ.   -19

 .2013ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظشفخ 

 Fusariumو   Alternaria raphaniيذاد إٌجبريخ في إٌّيى اٌشيعبعي ٌٍفطيشيٓ رمييُ وفبءح ثعغ اٌمٍى  -20

solani  2013اٌّعضوٌيٓ ِٓ ثزوس و جزوس ٔجبد اٌجبرٔجبْ. ِجٍخ اٌمبدعيخ ٌٍعٍىَ اٌظشفخ . 

رمىيُ اعزعّبي ثعغ اٌّخٍفبد اٌظٕبعيخ اٌّذعّخ ثيبٌّىالط وأوعيبؽ ٌزّٕييخ وزٔزيبج اٌفطيش اٌّحيبسي  -21

Pleurotus ostreatus .ًورأثيشهب عٍإ ثعغ ِعبييش زٔزبج اٌحبط 

واٌزحشي عٓ جييٓ اٌّمبوِيخ  Pleurotus ostreatusاٌزشخيض اٌجضيئي ٌٍفطش اٌّحبسي  -22

 .Osterolysinٌٍفطشيبد اٌّّشػخ ٌٍٕجبد 
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 سابعـًا: المواد التي قام بتدريسها 
 

 (1ممحق رقم )                 البحـوثثامنًا: 
 المجموع المنشور المقبول لمنشر المنجز البحث
     العدد

 
 (2ممحق رقم )            الرسائل واألطاريح التي اشرف عميهاتاسعًا: 

 المجموع دكتوراه ماجستير الرسائل واألطاريح
    العـدد

 
 (3)ممحق رقم     الرسائل واألطاريح التي شارك في مناقشتهاًا: عاشـر 

 المجموع دكتوراه ماجستير الرسائل واألطاريح
 13 1 12 العـدد

 
 

 يم: التقويم العمأحد عشر
ه والبحوث العممية ألغراض النشر أو شارك في تقويم العديد من رسائل الماجستير والدكتورا

 .الترقيات العممية
 بحوث عممية اطاريح الدكتوراه رسائل الماجستير

4  36 
 عشر: التأليف والترجمةاثنى 

 ال يوجــد .
 (4(         ممحق رقم )51عشر: التشكرات ) ثالثة

 

 ات ــالعقوب أربعـة عشر:
 د .ــوجتال 
 

 (5( لجنــة     ممحق رقم )96)       عدد المجان التي شارك فيها خمسة عشر:
 

 (   6ممحق رقم )                                 ستة عشر: المؤتمرات والنـدوات
 

 ت التي انتمى إليها:سبعة عشر: الجمعيات والنقابا
 :الدورات التي شارك فيها ثمانية عشر:
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 م الــدورةـاس ت
 30/9/2000لغاية  2/9/2000دورة التأهيل التربوي العاشرة الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية من  1
 24/3/2001بتاريخ الدورة التأهيمية لتعميم الحاسوب لممتقدمين لمدراسات العميا  2
 22/12/2004نت المقامة في مركز الحاسبة االلكترونية بتاريخ دورة االنتر  3
دورة الحاســـبات التأهيميـــة المقامـــة فـــي مركـــز الحاســـبة االلكترونيـــة لطمبـــة الدراســـات العميـــا لم تـــرة مـــن  4

  12/6/2006لغاية  22/5/2006
  31/8/2009-16دورة العمداء الجدد والمسؤولين اإلداريين موقعيًا الدورة الثانية لم ترة من  5
  25/3/2010ولغاية  1/3/2010دورة التقنيات التعميمية الخامسة والعشرون لم ترة من  6
 12/5/2010ولغاية  9/5/2010لم ترة من   PCRية لجهاز بدورة تدري 7
 17/11/2011لغاية  3/11/2011دورة قياس وتقييم جودة األداء الجامعي لممدة من  8
  2008 وطرق تشخيصها Mycosisصابات ال طرية دورة تدريبية حول اإل 9

 
 الدورات التي قام بالتدريس فيها: تسعـة عشر:

 
 اســم الــدورة ت
  2006 لمعام في الديوانية الدورات الوظي ية والتدريبية في المركز اإلرشادي والتدريبي الزراعي 1
 15/12/2010لغاية  12/12/2010من تاريخ  -كمية العموم –دورة تطوير زراعة النخيل  2
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 ((2ملحـــق رقم ))
 طلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر والدكتوراه( الذٌن أشرف علٌهم األستاذ المساعد الدكتور 

 عبد األمٌر سمٌر سعدون الٌوسف
 

 التاريخ عنوان الرسالة الشهادة اسم الطالب ت
1 

 ماجستٌر حسنٌن ٌاسٌن مرزوق
لكيميائية الحيوية في السيطرة تقويم ك اءة بعض المعامالت ا

 عمى ال طريات المرافقة لبذور بعض البقوليات المحمية
 الى   -من    

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

7  
 

   

 



 7 

 ((3ممحـــق رقم ))
 عبد األمير سمير سعدون  الرسائل واألطاريح التي شارك في مناقشتها األستاذ المساعد الدكتور  

 

 رقم وتارٌخ األمر اإلداري عنوان الرسالة لشهادةا اسم الطالب ت

 ماجستٌر ابتهال عقٌل عبد المنعم 1
دراسة بٌئٌة حول تأثٌر المبزل الشرقً الرئٌس 

 على نهر الفرات فً مدٌنة السماوة
 27/4/2009فً  1486

2 
علييييييييً جييييييييابر جاسييييييييم 

 العاشور
 دكتوراه

إمكانٌة استخدام بعي  العيز ت التابعية للجينس 
Bacillus  فً السٌطرة على بع  الفطرٌيات

 الممرضة للنبات(
 30/12/2009فً  4908

 ماجستٌر لٌلى جاسم شعٌبث 3

دراسييية تيييأثٌر مبٌيييدات األدليييال عليييى القييييدرة 
 Trichodermaالتضيييييييادٌة للفطييييييير 

harzianum  فييييً حقييييول زراعيييية الحنطيييية
 والرز فً محافظة القادسٌة  

 11/3/2010فً  695

 ماجستٌر دنٌا حمٌد حبٌب 4

اسييتعمال بعيي  المستخلاييات النباتٌيية والمييواد 
 Penicilliumالكٌمٌاوٌة فً مكافحة الفطير 

sp.  المسبب لمير  اليتعفن ا خضير وا زرق
 على ثمار البرتقال

 9/5/2010ف7/53/131ً

 ماجستٌر خلود حمدان فهد 5
تأثٌر المستخلص المائً والكحولً لنبيات الثيوم 

 ف الدواجنفً نمو الملوثات المٌكروبٌة  عال
 15/6/2010فً  3417

 ماجستٌر حسٌن رٌا  محمود 7
 Muscaالمكافحة الجرثومٌة للذبابة المنزلٌة 

domestica L.)Diptera: 

Muscidae)   

 7/7/2010فً  2113

 ماجستٌر هدى رحٌم هاشم 8
الفطرٌييات المتواجييدة فييً نهيير  وتشييخٌصعييزل 

اسيييييتخدامها كم شيييييرات  وإمكانٌيييييةالدٌوانٌييييية 
 ٌئًللتلوث الب

 30/9/2010فً  8597

 ماجستٌر همس حسٌن هاشم 9
 األسيودتأثٌر مستخلاات نباتً الثوم والخيردل 

المحلٌيية  األبقييارعلييى الجييراثٌم الملوثيية للحييوم 
 والمستوردة

 2/11/2010فً  5278

 ماجستٌر زهراء كاظم حبٌب 10

 Bacillusاسييييتخدام تقنٌيييية التلقييييٌ  ببكترٌييييا 
subtilis ات الحنطية مين فً حماٌية حبيوب ونباتي
و  Aspergillus flavusبييالفطرٌن  اإلاييابة

Aspergillus niger  

 28/9/2011ف7/18/737ً

 ماجستٌر كرار طاهر مهدي 11

بييييالفطرٌن  المعاملييييةاسييييتخدام مخلفييييات الطماطيييية 
Cheatomium sp. وTrichoderma 

harzianum   وتأثٌرهيييا عليييى الفطييير الممييير
Fusarium oxysporum f.sp. 

Lycopersici على الطماطة 

 21/11/2011فً  8386

 ماجستٌر زهراء خضٌر عباس 12
 إلايييياباتدراسيييية المسييييببات البكترٌيييية والفطرٌيييية 

 العٌون فً مستشفٌات مدٌنة الدٌوانٌة
 22/11/2011فً  15282

 ماجستٌر ابتسام كاظم خضر 13
 CD4Aدراسية بٌئٌيية للهائمييات النباتٌية فييً مبييزل 

 )مبزل هو شعٌب(.
 28/11/2013فً  2918

   دكتوراه ابتسام ثامر جعاز 14
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 ((4ممحـــق رقم ))
 عبد األمري مسري سعدون  اليىسفالتشكرات اليت حصل عليها األستاذ املساعد الدكتىر  

 

 الجهة المانحة تاريخ الكتاب رقم الكتاب ت
 عميد كمية الطب البيطري/ جامعة القادسية 14/1/1995 67 1
 عميد كمية الطب البيطري/ جامعة القادسية 6/4/1995 534 2
 اإلداريةمساعد رئيس جامعة القادسية لمشؤون  13/3/1997 1527 3
 رئيس جامعة القادسية 4/9/2000 5815 4
 عميد كمية التربية/ جامعة القادسية 29/7/9/2000 2696 5
 عميد كمية التربية/ جامعة القادسية 11/7/2001 2375 6
 مدير زراعة محافظة القادسية 27/8/2002 10822 7
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 5/3/2003 351 8
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 9/3/2003 285 9
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 9/6/2004 862 10
 مدير زراعة الديوانية 2/3/2006 2393 11
 عالي والبحث العمميوزير التعميم ال 22/3/2006 776ج ع/ 12
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 27/3/2006 840 13
 مساعد رئيس جامعة القادسية لمشؤون العممية 30/3/2006 2416 14
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 18/6/2006 2420 15
 مدير الهيئة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي 17/1/2007 193 16
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 17/1/2008 242 17
 رئيس جامعة القادسية 14/8/2008 8612 18
 مدير زراعة محافظة القادسية 8/10/2008 17044 19
 عميد كمية الزراعة/ جامعة البصرة 5/3/2009 7/5/59 20
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 22/12/2009 5282 21
 د كمية العموم/ جامعة القادسيةعمي 31/8/2009 مسائي211 22
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 27/7/2009 3075 23
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 1/9/2010 مسائي391 24
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 3/6/2009 2154 25
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 16/3/2009 957 26
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 الجهة المانحة تاريخ الكتاب رقم الكتاب ت
 مساعد رئيس جامعة القادسية لمشؤون العممية 4/9/2009 6606 27
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 24/3/2010 809 28
 مدير مركز اإلرشاد التدريبي في القادسية 27/1/2010 59 29
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 15/9/2010 2954 30
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 14/4/2010 1067 31
 عميد كمية التربية/ جامعة القادسية 10/11/2010 10009 32
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 14/11/2010 3981 33
 عميد كمية الطب البيطري/ جامعة القادسية 13/12/2010 5849 34
 مدير قسم تطوير القوى العاممة  24/1/2010 462 35
 قادسيةعميد كمية العموم/ جامعة ال 4/8/2010 2321 36
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 4/10/2010 3299 37
 مدير المركز اإلرشادي التدريبي في القادسية  8/2/2011 88 38
 مساعد رئيس جامعة القادسية لمشؤون العممية 8/9/2011 12410 39
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 6/9/2011 2118 40
 ة الزراعة/ جامعة القادسيةعميد كمي 16/6/2011 1629 41
 عميد كمية العموم/ جامعة بابل  1/11/2011 7/27/8271 42
 عميد كمية التربية/ جامعة القادسية 22/12/2011 16565 43
 رئيس جامعة القادسية 29/12/2011 19042 44
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 5/1/2011 50 45
 عموم/ جامعة القادسيةعميد كمية ال 13/12/2011 344 46
 عميد كمية العموم/ جامعة الكوفة 25/6/2012 3417 47
 عميد كمية العموم/ جامعة القادسية 25/9/2012 2438 48
 رئيس جامعة القادسية 22/11/2012 18443 49
 رئيس جامعة القادسية 12/5/2013 7639 50
 رئيس جامعة القادسية 31/12/2013 21264 51
 / جامعة القادسيةعميد كمية التربية 21/5/2014 7835 52

 



 11 

 ((5ممحـــق رقم ))
 لدكتور  المؤتمرات والندوات التي شارك فيها األستاذ المساعد ا

 عبد األمير سمير سعدون اليوسف
 

 التاريـــخ محل االنعقاد العنــوان ت
 2007/تشرين الثاني/15-14 مجمس محافظة لديوانية المؤتمر الزراعي التخصصي 1
 2008/آذار/ 27-26 جامعة القادسية/كمية العموم المؤتمر العممي األول لكمية العموم 2
 2009/آيار/14 -13 جامعة القادسية/كمية العموم والتموث مبيئةدوة العممية الخامسة لالن 3
 2010/تشرين الثاني/4-3 جامعة القادسية/كمية الطب المؤتمر الطبي األول لكمية الطب 4
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 ((6ممحـــق رقم ))..ان ـمجال
 عبد األمير سمير سعدونالمجان التي شارك فيها األستاذ المساعد الدكتور 

 .19/3/1995لجنة فحص المواد المشتراة / كمية الطب البيطري في  .1

 .13/5/2000/ كمية التربية في المجنة االمتحانية  .2

ية في قسم عموم الحيـاة لمـدور اإلشراف عمى االمتحانات العممية لطمبة الدراسات األول لجنة .3
 .10/9/2000الثاني/ كمية التربية في 

 .1/2/2003عمى االحت االت في كمية العموم في يوم الجامعة بتاريخ  اإلشرافلجنة  .4

 .20/2/2003/ كمية العموم في  والبيولوجيةلجنة صرف المواد الكيمياوية  .5

 .1/7/2003ي المجنة االمتحانية في قسم عموم الحياة/ كمية العموم ف .6

 .9/10/2003لجنة استقبال الطمبة / كمية العموم في  .7

 .9/12/2003لجنة انضباط الطمبة / كمية العموم في  .8

 .5/11/2003لجنة تدقيق أضابير الطمبة الجدد/ كمية العموم في  .9

عمـــى انتخـــاب الطالـــب القـــدوة فـــي األقســـام العمميـــة/ كميـــة العمـــوم فـــي  اإلشـــرافلجنـــة  .10
23/12/2003. 

 . 20/10/2004االمتحانية ال رعية في قسم عموم الحياة/ كمية العموم في  لمجنةا .11

 .7/11/2004نة انضباط الطمبة/ كمية العموم في لج .12

لجنــة تصــحيح الــدفاتر االمتحانيــة لمــادتي الحشــرات والبــايولوجي العــام فــي قســم عمــوم  .13
 .12/9/2004الحياة/ كمية العموم في 

 .12/10/2005فترة االست تاء عمى الدستور  اءأثنكمية العموم  أعماللجنة متابعة  .14

 .24/11/2005لجنة مكافحة مشكمة ال قر / كمية العموم في  .15

 .29/11/2005لجنة الجرد العام / كمية العموم في  .16

 .5/12/2005تشكيل لجنة الصيانة / كمية العموم  إعادة .17

 .29/12/2005لجنة تدقيق وثائق موظ ين في  .18

 .8/5/2006 لجنة تحقق / كمية العموم في .19

لجنة لمنظر في ادعاءات الطمبة بشأن النواقص في المختبرات العممية/ كمية العموم في  .20
14/5/2006. 

 .7/9/2006لجنة تصحيح دفاتر امتحانية/ كمية العموم في  .21

 .9/10/2006المجنة العممية في قسم عموم الحياة / كمية العموم في  .22

 .5/11/2006لجنة تحميل العطاءات/ كمية العموم في  .23

 .7/11/2006الخاصة ببناية كمية العموم في  االحتياجاتلجنة شراء  .24

 .14/11/2006لجنة الدراسات العميا/ كمية العموم في  .25
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 .27/11/2006والترجمة والتأليف / كمية العموم في  التعضيدلجنة  .26

 .6/12/2006المجنة االمتحانية في كمية العموم  .27

 .7/12/2006جامعة القادسية في  لجنة التهيؤ واالستعداد الحت االت يوم .28

 .19/2/2007لجنة التعيينات/ كمية العموم في  .29

 .4/4/2007المجنة االمتحانية لمدراسات العميا/ كمية العموم في  .30

 .4/4/2007لجنة صندوق التعميم العالي/ كمية العموم في  .31

كميـــــة العمـــــوم فـــــي  2007-2006التقريـــــر الســـــنوي لمعـــــام الدراســـــي  إعـــــدادلجنـــــة  .32
23/7/2007. 

 .1/8/2007لجنة قبول المبدعين والموهوبين في الدراسات العميا/ كمية العموم في  .33

 .19/2/2008لجنة الترقيات العممية/ كمية العموم في  .34

 .7/5/2008لجنة تدقيق السجالت وبطاقة الدرجات/ كمية العموم في  .35

 .16/3/2008لجنة اعتراضات الطمبة / كمية العموم في  .36

 .15/4/2008ا/ كمية العموم في لجنة الدراسات العمي .37

 .12/8/2008عمى االمتحان التنافسي/ كمية العموم في  اإلشرافلجنة  .38

 .16/1/2008لجنة تحقيقية/ كمية العموم في  .39
 .22/1/2008لكمية العموم في  األوللجنة المؤتمر العممي  .40
 .28/1/2008لكمية العموم  األولالمجنة التحضيرية لممؤتمر العممي  .41
لكميــــة العمــــوم فــــي  األولعمــــى قاعــــات المناقشــــة/ المـــؤتمر العممــــي  افاإلشــــر لجنـــة  .42
21/2/2008. 
 .5/3/2008لجنة تحقيقية/ مكتب رئيس جامعة القادسية /القمم السري في  .43
لجنـــة االعتراضـــات المقدمـــة مـــن قبـــل طمبـــة الدراســـات العميا/جامعـــة القادســـية فـــي  .44
12/10/2008. 
 .29/10/2008/ كمية العموم في العممية  األقساملجنة توزيع الطمبة عمى  .45

االمتحانـــات التكميميـــة / كميـــة العمـــوم فـــي  إلجـــراءلجنـــة فـــرز الحـــاالت القـــاهرة لمطمبـــة  .46
18/11/2008. 

 .26/11/2008كشوفات مختبرات قسم عموم الحياة/ كمية العموم في  إعدادلجنة  .47

 .18/2/2009لجنة استالم الزجاجيات من رئاسة الجامعة/ كمية العموم في  .48

 .23/2/2009نة تصحيح الدفاتر االمتحانية / كمية العموم في لج .49

 .24/3/2009لجنة التعيينات في كمية العموم بتاريخ  .50
 .19/5/2009لجنة الترقيات العممية / كمية الزراعة/ جامعة القادسية في  .51
 .12/5/2009لجان الندوة العممية الخامسة لمبيئة والتموث/ كمية العموم في  .52
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نسيق البحوث المشتركة في جامعتنا مع مديرية زراعـة الديوانيـة فـي لجنة وضع آلية ت .53
3/6/2009. 
 .5/11/2009جنة االمتحان الشامل / كمية العموم/ جامعة الكوفة في ل .54
 .9/11/2009لجنة االمتحان الشامل / كمية العموم/ جامعة الكوفة في  .55
 .15/11/2009لجنة مناقشة خطة بحث / كمية العموم/ جامعة الكوفة في  .56
 .15/11/2009لجنة مناقشة خطة بحث / كمية العموم/ جامعة الكوفة في  .57
لجنة تصحيح دفاتر االمتحان التكميمي لمادة الحشرات وتصنيف الحشرات / قسم عمـوم  .58

 .26/11/2009الحياة كمية العموم في 

 .2/12/2009لجنة مناقشة خطة بحث / كمية العموم/ جامعة الكوفة في  .59
الخطـــرة والســامة/ جامعـــة  والبيولوجيــةويــة داول المـــواد الكيميالجنــة الســيطرة عمـــى تــ .60

 .20/1/2010القادسية في 
 .14/2/2010لجنة الدراسات العميا / كمية العموم في  .61

 .2/3/2010لجنة مناقشة خطة بحث / كمية العموم/ جامعة الكوفة في  .62
 .18/5/2010لجنة تصحيح دفاتر قسم عموم الحياة/ كمية العموم في  .63

 .2/9/2010في  2010-2009الممف التقويمي لكمية العموم لمعام  عدادإلجنة  .64

 .7/9/2010لجنة مقابمة الطمبة المتقدين لمدراسات العميا / كمية العموم في  .65

مخازن المواد الكيمياويـة والبيولوجيـة / جامعـة القادسـية  إلىلجنة تقوم بزيارة ميدانية  .66
 .4/10/2010في 

 .25/12/2010العموم/ جامعة الكوفة في لجنة مناقشة خطة بحث / كمية  .67
والســـالمة فـــي تـــداول المـــواد الكيمياويــــة  األمـــانبثقافـــة  خاصـــةنـــدوة  إعـــدادلجنـــة  .68

 .15/5/2011والبايولوجية الخطرة والسامة/ جامعة القادسية في 
 .25/9/2011في  كمية العموم 2010/2011مؤتمر التقويمي لمعام لم اإلعدادلجنة  .69
 .5/9/2011ل / كمية العموم/ جامعة الكوفة في لجنة االمتحان الشام .70
 .10/10/2011لجنة االمتحان الشامل / كمية العموم/ جامعة الكوفة في  .71
 .10/1/2011المجنة االمتحانية في قسم عموم الحياة/ كمية العموم في  .72
 .11/1/2011لجنة تدقيق استالل بحث / كمية العموم في  .73
فـي  2011-2010رابعـة فـي كميـة العمـوم لمعـام لجنة تدقيق أمر تخرج طمبة المرحمة ال .74
11/7/2011. 

وتصحيح الدفاتر االمتحانية لمطمبة المتقـدمين لمدراسـات العميـا فـي  األسئمةلجنة وضع  .75
 .8/9/2011قسم عموم الحياة/ كمية العموم في 

 .20/9/2011لممؤتمر التقويمي لكمية العموم في  اإلعدادلجنة  .76
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 .1/12/2011عموم / الدراسات العميا في لجنة آلية التعاون / كمية ال .77
/ جامعـة األسنانتقديم دراسة ت صيمية لمشروعي استحداث كميتي الصيدلة وطب لجنة  .78

 .1/2/2012القادسية في 
 2012-2011لمعـام الدراسـي راسـات العميـا فـي قسـم عمـوم الحيـاةالمجنة االمتحانيـة لمد .79

 .20/2/2012كمية العموم في 

 .20/3/2012/ كمية العموم في لجنة الترقيات العممية .80

لجنة توزيع مبالغ الن قات الخاصـة المسـتوفاة مـن طمبـة الدراسـات العميـا/ كميـة العمـوم  .81
 .11/4/2012في 
 .22/4/2012لجنة مناقشة بحوث التخرج لطمبة قسم عموم الحياة/ كمية العموم في  .82

تخـرج/ كميـة عمى المؤتمر الطالبي الخـاص بمناقشـة بحـوث ال لإلشرافلجنة تحضيرية  .83
 .23/4/2012العموم في 

فــي الكتــب المنهجيــة تمجــد النظــام الســابق وحــزب  إشــارةلجنــة تقــديم تقريــر حــول أي  .84
 .31/5/2012البعث المنحل / كمية العموم في 

لجنـــــة تقيـــــيم اإلعمـــــال اإلبداعيـــــة لممتقـــــدمين لمدراســـــات العميـــــا/ كميـــــة العمـــــوم فـــــي  .85
15/8/2012  . 

راســـات العميـــا فـــي قســـم عمـــوم الحيـــاة/ كميـــة العمـــوم فـــي المجنـــة االمتحانيـــة لطمبـــة الد .86
15/1/2013. 

/ كميـــة العمـــوم فـــي ةفـــي قســـم عمـــوم الحيـــالمـــادة لجـــان تصـــحيح الـــدفاتر االمتحانيـــة  .87
23/1/2013. 

 .4/2/2013التربوي في قسم عموم الحياة/ كمية العموم في  اإلرشادلجنة  .88

 .10/6/2013كمية العموم في  لجان تصحيح الدفاتر االمتحانية في قسم عموم الحياة/ .89

 2014-2013لجـــان االمتحـــان التنافســـي لممتقـــدمين لمدراســـات العميـــا لمعـــام الدراســـي  .90
 .29/8/2013لقسمي عموم الحياة والكيمياء/ كمية العموم في 

ــات  .91 ــدكتوراه الممنوحــة مــن كمي ــدبموم العــالي والماجســتير وال ــة توصــيف شــهادات ال لجن
 .26/3/2013جامعة القادسية في 

/جامعـة لجنة مناقشة خطـة بحـوث طمبـة الـدكتوراه فـي قسـم عمـوم الحيـاة/ كميـة التربية .92
 .14/3/2013 ادسية فيالق
الحياة/ كمية  عموملجنة التهيؤ واالستعداد لعقد االجتماع الخاص بالمجنة ال رعية لقسم  .93

 .26/9/2013العموم في 

/ كميـة التربية/جامعـة لجنة مناقشة خطـة بحـوث طمبـة الـدكتوراه فـي قسـم عمـوم الحيـاة .94
 .30/1/2014القادسية في 
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ســابات صــندوق حلجنـة تحقيقيــة لمتحقيــق فــي فقــدان المجموعــة الدفتريــة والمســتندية ل .95
 9392واالقتصـاد بالعـدد  اإلدارةلكمية  2003التعميم العالي والدراسات المسائية لمسنة المنتهية 

 .10/6/2014في 

 18156تقريـر ديـوان الرقابـة الماليـة ذي العـدد  لجنة تدقيقية لتدقيق ما ورد في نتائج .96
 .2/11/2014في  16186بالعدد  2013والخاص بالبيانات المالية لسنة  30/9/2014في 


