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اشراف عمى طالب ماجستير
. 4تقييم البحوث:

لقد قيمت اكثر من  30بحثا خالل الفصل الدراسي 2011-2010

 .5االهتمامات البحثية :
مهتم بالبحوث العممية المختصة بجدولة الري الكامل والناقص واالستهالك المائي لمنبات واستخدام تقنية النظائر المشعة
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منشور

2010

(مجمة دراسات
دور طريقة الري والبتيومين في تحسين بعض الخصائص
الفيزيائية لتربة جبسية وحاصل الذرة .ratus

الصحراء-جامعة

االنبار -المجمد األول-

منشورر

2008

العدد الثاني.).

االحتياجات المائية لمذرة الصفراء ()Zea mays L.
تحت ظروف جدولة الري الكامل والري الناقص

مجمة االستثمار الزراعي

العدد الرابع  ،اصدار
رقم .4ص.98-93:
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 .مجمة دراسات ،العموم
(  )Zea mays L.في
االحتياج المائي لمحصول الذرة الصفراء
الزراعية ،المجمد ،32
زراعة العروة الخريفية لوسط العراق تحت الري الكامل والناقص
العدد.3

منشور

مجمة ديالى لمعموم
تأثير الشرش (مخمفات حقول االلبان) وفضالت االبقار في بعض
التطبيقية .المجمد ()2
خصائص التربة الكيميائية والفيزيائية
العدد(.)1

منشور

استجابة اربعة اصناف من فول الصويا لمستويات مختمفة
من الرطوبة

استجابة االنتاجية ومكوناتها لمذرة الصفراء لجدولة الري
بالرش والكثافة النباتية

مجمة االنبار لمعموم

منشور

الزراعية .المجمد 4

العدد()1

مجمة االستثمار

الزراعي -العدد الثالث.

السودان

منشور

2006

2006

2006

2005

ندوة التربة واالستخدام
دور طريقة الري والبتيومين في تحسين بعض الخصائص
الفيزيائية لتربة جبسية

االمثل لمماء واالسمدة
في نظام الزراعة

منشور

2005

المطرية 29-27 .اذار.
جامعة حمب

تقدير كفاءة البناء الضوئي لمحصول الذرة الصفراء
تحت ظروف الري الناقص

دراسات .المجمد

،31

العموم الزراعية ،العدد 3

 ،ص.389-380 :
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استحداث اصناف من الحنطة مقاومة لممموحة بستخدام

مجمة االنبار لمعموم

الزراعية)1( :2.

برامج التربية والتطفير

منشور

2004

المؤتمر العمم ي الثامن لجمعية
الدراسات الخموية لطفرات الحنطة الناعمة

عموم الحياة.جامعة أربيل3-1.
نيسان.

مجمة االستثمار الزراعي
تقويم صفة تحمل بعض التراكيب الوراثية المستنبطة من الحنطة
عدد( ،)4اصدار رقم
لممموحة تحت ظروف مموحة الحقل الطبيعية
.4ص78-74:

منشور

1985

منشور

2006

لجمعي
ة
المؤتمر العممي العاشر
دراسة السموك الوراثي والخموي لمهجن الناتجة م ن التهجينات بين
منشور
عموم
أصناف الحنطة المنزرعة وأصولها البرية
الحياة بغداد 24-22تشرين الثاني

1988

المؤتمر العربي الرابع
دراسة الوراثة الخموية لنخمة التمر دراسة تطور الخاليا
الجنسية

Hybridization programme Between mutant and
parent.1986. Proceeding of the fifth
barley
Genetics.

لعموم الحياة .تونس

29نيسان2-أيار

Barley
Genetics, v:
291-295
Barley
genetic.
Japan.611Oct.

The 2nd Scientific
Conference of Iraqi
Atomic Energy
Commission. Production of back cross reciprocal monosomic
lines in local c.v.Ajeeba and Saberbeg
Baghdad..21
-23 Nov.
Baghdad
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منشور

منشور

1986

1987

1989
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Iraq

منشور

Journal of Iraqi life
Chromosomal number and pollen tube developm
: 29(20-28)
of some date palm cultivars.

منشور

Proceeding of Fourth
Scientific
Ccytogenetic studies of T.aestivum mutant.
conference.Vol.1,
Proceeding of Fourth Scientific
Part 1

منشور

IBN Al-Haitham
Study of physiological and morphological chang
Journal for Pure and
as measure of salt tolerance in different wheat
Applied Science: No
Genotype.
(1), Vol. (3).

منشور

IBN Al-Haitham
Journal
Testing salt tolerance variability of two ba
for Pure and
mutant, C.V.Numar
Applied Science: No
(1), Vol. (3)

1994

منشور

IBN Al-Haitham
Journal for Pure and
Evaluation of drought tolerance of barley mu
Applied Science: No
cv.Numar
(95), Vol. (20).

2001

منشور

1986

1986

1992

1992

2001

منشور

مجمة ديالى لمعموم التطبقية العدد
.496-485 :العاشر ص
مجمة ديالى لمعموم التطبقية العدد

الظروف البيئية الزراعية في هضبة ذمار المرتفعات

 اليمن-الوسطى

.504-497 : ص. بعض مظاهر بناء التربة في العراق وسبل تحسينها العاشر
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Effects of water-retaining agent (Sky Gel) on
growth, yield and water use efficiency of
)Wheat (Triticum aestivum L.

تحت النشر

2013

تاثير االضافات الورقية لمعناصر الصغرى( التركيبة

السمادية الزنك والمنغنيز والحديد والنحاس) في نمو

وحاصل الحنطة ( ) Triticum aestivum L.صنف

تحت النشر

اباء .99

2013

تأثير اإلضافات الورقية لمزنك والمنغنيز في حاصل ونوعية
محصول البطاطا

تحت النشر

()Solanum tuberosum L.

2013

مقبول –المجمة

استجببت نببث انزسة انصفشاء )(Zea mays L.
انًختهف
ة
نكًٍبث انًبء انًضبفت فً يشاحم اننًٌ

العراقية لدراسات

2013

الصحراء

تأثير التغذية الورقية بالتوليفة السمادية (الحديد والمنغنيز
والزنك والنحاس) في حاصل ونوعية في نمو وحاصل

تحت النشر

The effect of water limitation on water
relations, growth and seed yield of four
soybean(Glycine max merri.) genotypes

تحت النشر

الحنطة) (Triticum aestivum L.صنف الفرات

ثامنا  :الكتب المنشورة :
عنوان الكتاب

جهة النشر

9

تاريخ النشر

2013

2013

جبيعت االنببس – قسى ضًبٌ انجٌدة ًاالعتًبد  -انسٍشة انزاتٍت نعضٌ ىٍئت تذسٌس

تاسعا  :عضوية المجان :
عمى مستوى الجامعة

عمى مستوى الكمية

عمى مستوى القسم
لجنة متuquابعة
شؤونعع الطمبة

عضوا المجنة العممية

عضض

عضوا المجنة المالية
عضوا الهيأة االدارية

لجنة طباعة دليل الدراسات

األولية في كمية التربية لمعموم
الصرفة

المجنة التحضيرية لممؤتمر

العممي الثالث لمناقشة بحوث
التخرج

لجنة أحتفاالت يوم
الجامعة

لجنة الجرد السنوي
لمقسم

عاش ار  :الدورات التدريبية التي نفذها :
اسم الدورة

مكان الدورة

10

تاريخ انعقادها
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حادي عشر :الدورات التي شارك فيها:
اسم الدورة

مكان الدورة

تاريخ انعقادها

دورة االوتوكاد

جامعة بغداد-كمية الهندسة

2005

دورة عن استخدام النظائر المشعة في الزراعة

فينا-منظمة الطاقة الذرية
الدولية

2005

25th post graduation course

NIABاالباكستان

1997

السالمة الصحية

الطاقة الذرية العراقية

1985

الوراثة الخموية

جامعة بغداد

1986

دورة القيادات االدارية

منظمة الطاقة الذرية

1987

دورة الحاسوب

منظمة الطاقة الذرية

1988

اثنتا عشر :معلىمات اضافية:
 .1الجىائز والتقدير
نوع الجائزة أو التقدير
شكر وتقدير عن اللجنة التحضيرية
للندة األولى لمركز دراسات
الصحراء
تثمين جهود
شهادة تقديرية
شهادة تقديرية
شهادة تقديرية

الجهة المانحة

البلد

السنة

جامعة االنبار

العراق

2009

جامعة االنبار
المركز القومي للزراعة الملحية
و مركز بحوث الصحراء
جامعة المثنى
جامعة االنبار

العراق
جمعورية
مصر العربية
العراق
العراق
المملكة
المتحدة
العراق

2009

شهادة تقديرية

جامعة جون موريس

شهادة تقديرية

جامعة بغداد
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2010
2010
2011
2011
2012
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شهادة تقديرية

المركز القومي للبحوث

جمهورية
مص العربية

2013

 .2االهتمامات العامة
البــيـــــــــــــــــــــــــــان

النشــــــــــاط
كتابات عامة

كتابة

قراءات عامة
أنشطة أخرى

كتب علمية مختلفة ،روايات عربية ،قصص قصيرة
المؤتمرات العلمية ،الدورات العلمية

 .3المهارات العامة
البـيــــــــــــــــــــــــــــان
المهـــــارات
تطبيقات الحاسوب استخدام البرامج االحصائية والماثكاد والبرامج الرياضية المختلفة والتشغيلية
اللغــــات األجنبية اللغة االنكليزية
الهــوايـــــــــــات الرسم السباحة  ،الرياضة و القراءة
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