
 

 

 

 

 

 

 

 انغُشح انزارُخ
 
 

 

 

 وفبء صبدت ػجىد األوعٍاالعــــــــــــى انضالصٍ و انهقت  : 

 كهُخ انضساػخانكهُـــــــــــــــخ : 

  8661/  5/7  -ثغذاد  ربسَخ انًُـــالد  :

 يزضوجخغُش  انذبنخ انضوجُخ :

 ورهىس رشثخكًُُبء انزـخـصــــــص    : 

 يغبػذ يذسطانهقت انؼهًٍ : 

  يذسط جبيؼٍانىظُفــــــــــخ :

     /كهُخ انضساػخ/جبيؼخ انقبدعُخانزشثخ وانًىاسد انًبئُخقغى ػنىاٌ انؼًم   : 

  wafaa.sahib68@gmail.com  :انجشَذ االنكزشونٍ انشعًٍ 

 انىظبئف انزٍ شغههب 

 انًالدظبد ربسَخ اشغبنهب  انىظُفخ  د

    1001 - 1008 يغؤول انىدذح انضساػُخ / كهُخ انطت / جبيؼخ انقبدعُخ  8

1    

 

 انًؤهالد انؼهًُخ 
 

 انزبسَخ انكهُـــخ  انجبيؼخ انًؤهم انؼهًٍ

 ثكبنىسَىط
 

 8660 كهُخ انضساػخ جبيؼخ ثغذاد

 1085 كهُخ انضساػخ جبيؼخ ثغذاد انًبجغزُش

   َىجذال  أخشي

 
 

 

 الصورة 

mailto:wafaa.sahib68@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 االنقبة انؼهًُخ

 ربسَخ انذصىل ػهً انهقت  انهقت انؼهًٍ  د

 22/ 4 /2015 يذسط يغبػذ 1

2   

 

 

 انجذىس انؼهًُخ 

 عنخ اننشش أعى انجذش  د

امتزاز وتحرر الرصاص والكادميوم في الترب الكلدية المعاملة بزيوت  8
 المحركات المدتعملة

1085 

الكمدية بالكادميوم والرصاص وعالقتها بالتأثير التراكمي لزيت دراسة تموث بعض الترب  1
 المحركات المدتعمل عمى مفصوالت التربة

 

2016 

تقييم نوعيو مياه المصب العام في محافظة الديوانية وبيان مدى صالحيتها  3
                       لالستخدامات المختلفة

1087 

 1081 تقييم تلوث االراضي الزراعية بالعناصر الثقيلة في ناحية سومر  4

تصنيف نوعية مياه نهر الفرات في محافظة الديوانية وبيان مدى صالحيتو  5
 للري 

1081 

6 UTILIZATION OF TREATED WASTEWATER IN IRRIGATION 

ANDGROWTH OF JATROPHA PLANT TO PROTECT THE 

ENVIRONMENTFROM POLLUTION AND COMBATING 

DESERTIFICATION 

1081 

7 EFFECT OF SEWAGE WATER IRRIGATION ON GROWTH 

PERFORMANCE, BIOMASS AND NUTRIENT 

ACCUMULATION IN 

MAIZE AND BARLEY 

1081 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انكزت انًؤنفخ أو انًزشجًخ و انكزت انًنهجُخ 

 عنخ اننشش أعى انكزبة د

  الَىجذ 1

2   

3   

4   

5   

 

 

 ػذد انشعبئم واالطبسَخ انزٍ أششف ػهُهب:

 انؼذد االششاف  د

 ال َىجذ دثهىو ػبنٍ 1

 ال َىجذ يبجغزُش  2

 ال َىجذ دكزىساه 3

 

 انًؤرًشاد واننذواد انؼهًُخ و وسػ انؼًم  انزٍ شبسك فُهب

نىع انًشبسكخ ) دضىس  يكبٌ االنؼقبد انغنــخ  انؼنىاٌ  د

 يشبسكخ (  –

 / ثىعزش دضىس( ) ثذش

يؼخ ثبثم / يشكض جب 1085 المؤتمر الدولي الدادس لمعموم البيئية  1

 ثذىس انجُئخ 

 ثذش



 

 

 

 

 

 

 

 ثذش  جبيؼخ كشثالء 1087  الخامس العموم مؤتمر 1

المؤتمر العممي االول لمبحوث الزراعية في  3
 جامعة ذي قار

 ثذش واالهىاس كهُخ انضساػخ 1087

انجُئخ ثبنفنىٌ وانذشف نذوح ػهًُخ/ ػالقخ  4

انُذوَخ وانزشاصُخ / جًؼُخ صُبنخ انًصبدس 

انىساصُخ وانجُئخ انؼشاقُخ وكهُخ انهنذعخ 

 انخىاسصيٍ / جبيؼخ ثغذاد

كهُخ انهنذعخ/جبيؼخ  1081

 ثغذاد

 ثىعزش

يؤرًش جًؼُخ صُبنخ انًصبدس انىساصُخ وانجُئخ  5

 انؼشاقُخ ووصاسح انصذخ وانجُئخ

انهنذعخ/جبيؼخ كهُخ  1081

 ثغذاد

 ثذش

كهُخ انضساػخ/جبيؼخ  1087 يؤرًش كهُخ انضساػخ / جبيؼخ كشثالء 6

 كشثالء

 ثذش

 

 انهجبٌ انذائًُخ و انهجبٌ انًؤقزخ 

 انزبسَخ  يؤقزخ -نىػهب  دائًُخ  انهجنخ  د

 8645انؼذد 1/6/1085 يؤقزخ نجنخ رىصَغ ينذخ انطهجخ 8

 8756انؼذد 86/6/1085 يؤقزخ نجنخ رذقُق واػزشاضبد اننزبئج 1

 1113انؼذد  83/1/1085 يؤقزخ رصذُخ ورذقُق انذفبرش االيزذبنُخنجنخ  3

 8115انؼذد  30/4/1085 يؤقزخ نجنخ انقجىل نهذساعبد انؼهُب 4

 3368انؼذد  1/81/1085  يؤقزخ نجنخ ايزذبنُخ  5

 8715انؼذد  1087/ 8/6 يؤقزخ االيزذبنُخذفبرش اننجنخ رذقُق  6

 6118انؼذد 17/81/1086 يؤقزخ نجنخ ايزذبنُخ 7

 866انؼذد  86/8/1086 يؤقزخ نجنخ ايزذبنُخ  1

 838انؼذد  1081/ 80/8 يؤقزخ يزذبنُخ نهذساعبد انؼهُبنجنخ ا 9

 

 األنشطخ انؼهًُخ االخشي 

  نىع اننشبط 

 ال َىجذ  رقىَى اثذبس ػهًُخ

 الَىجذ انًجبدساد انؼهًُخ

 ال َىجذ نهشعبئم واالطبسَخرقىَى ػهًٍ 



 

 

 

 

 

 

 

 ال َىجذ ثشاءاد االخزشاع

 ال َىجذ انزؼبقذ يغ يؤعغبد انذونخ

 

 انًقشساد انذساعُخ انزً قًذ ثزذسَغهب

 ثكبنىسَىط يبجغزُش دكزىساه (  -يبجغزُش-) ثكبنىسَىط د

 ثكهىسَىط  () نظري وعملي تربةعلم ال مبادئ 8

 ثكهىسَىط  ) ػًهٍ ونظشٌ ( التربة والمياهتموث  1

 ثكهىسَىط  يهىدخ انزشثخ ) ػًهٍ ونظشٌ ( 3

 ثكهىسَىط  هُذسونىجٍ ) ػًهٍ ونظشٌ ( 4

 ثكهىسَىط  االعزصالح االساضٍ ) ػًهٍ ونظشٌ ( 5

 انًجبدساد و االػًبل انزطىػُخ 

 انغنخ انًجبدسح او انؼًم انزطىػٍ د

1   

2   

 

 .كزت انشكش ، انجىائض  و شهبداد انزقذَش

 انغنخ انجهخ انًبنذخ كزبة انشكش أو انجبئضح أو شهبدح انزقذَش د

 14/8/1087 يكزت سئُظ انجبيؼخ شكش ورقذَش   1

 8861انؼذد 

 1087/  81/7 انغُذ انؼًُذ / كهُخ انضساػخيكزت  شكش ورقذَش  1

 1865انؼذد 

رضًُنب نًشبسكزنب ثبنًؤرًش انؼهًٍ انضساػٍ انًقبو فٍ  3

 جبيؼخ رٌ قبس

 7/8/1081 / كهُخ انضساػخ انغُذ انؼًُذ يكزت



 

 

 

 

 

 

 

 47انؼذد:

رضًُنب نًشبسكزنب ثبنًؤرًش انؼهًٍ انضساػٍ انضبنش  4

 قبو فٍ جبيؼخ كشثالء /كهُخ انضساػخًوان

 81/3/1081 / كهُخ انضساػخ يكزت انغُذ انؼًُذ

 1013انؼذد 

 14/6/1008 ػًُذ كهُخ انطت يكزت  شكش ورقذَش  5

/  3/  81 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  6

1001  

 556انؼذد 

/  5/  13 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  7

انؼذد  1005

707 

 1006/  6/  6 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  1

 8368انؼذد 

/  6/  17 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  6

انؼذد  1007

8177 

/  1/  10 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  80

انؼذد  1001

331 

/  80/  7 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  88

انؼذد  1001

1054 

/  3/  81  يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  81

انؼذد  1006

470 

/ 81/  18 يكزت ػًُذ كهُخ انطت  شكش ورقذَش  83

1080 

 4001انؼذد  

/  6/  18  ػًُذ كهُخ انطتيكزت  شكش ورقذَش  84

انؼذد  1088

8148 

/ 80/  11 انطت كهُخ ػًُذ يؼبوٌ يكزت شكش ورقذَش 85

1007  

 8400 انؼذد

/  80/  7 انطت كهُخ ػًُذ يؼبوٌ يكزت شكش ورقذَش 86

1001 

 1054 انؼذد

/  5/  81  انطت كهُخ ػًُذ يؼبوٌ يكزت شكش ورقذَش 87

 انؼذد 1006

8836 

 

 انهغــبد انزٍ َجُذهب  : 



 

 

 

 

 

 

 

 يذزشف(-يزىعظ-انًغزىي )يجزذيء انهغخ د

 يذزشف ػشثٍ 1

 يزىعظ انكهُضٌ 2

 ال َىجذ اخشي  3

 


