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 السيــرة الذاتيــة
 

                                           :  الشخصيةالمعلومات 

 األسدي                                   د. ماهر حميد سلمان المحمد :األسم الثالثي واللقب

 1691 -الحلة محافظة بابل/: تاريخ ومكان الميالد

 mhs1960@agre.uoqasim.edu.iq: اإللكترونيالبريـد 
 زراعيةالعلوم في ال: دكتوراه فلسفة لميالتحصيل الع

  Medicinal Plantsطبية اإلختصاص الدقيق: نباتات 
 أستاذ : الدرجة العلمية

  جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة: العنوان الوظيفي
 

   :الشهادات
 .وبدرجة جيد جدا   1691/1691عام  دداجامعة بغعة/كلية الزرا من نة علوم زراعية في البست س* بكالوريو 

ـــــوم زراعيـــــة  ـــــة الزراعة/مـــــن نة فـــــي البســـــت* ماجســـــتير عل فـــــي  191جامعـــــة الكوفـــــة ماألمـــــر ال ـــــامعي كلي
ليا  لخا فثاتلي  ااتو تأثير التسميد بكبريتات  امونييانو لالارن ب بالرسالة الموسومة " ( 6/1/1119

وبدرجـة "  .Allium cepa Lلال مان لاتلان يبات  الب ان  Glutathioneوحتنى المتدة الطبية في 
 .إمتياز

 ةجامعـــة البصـــر كليـــة الزراعة/مـــن  ، إختصـــاص نباتـــات طبيـــةلســـفة فـــي العلـــوم الزراعية/البســـتنةدكتـــوراه ف* 
اف مــن ثــة أ ــنثالة مة " إســت اب. باألطروحــة الموســو (16/11/1111فــي  12919ماألمــر ال ــامعي 

في النمو ومحتوى بعض المواد جيني والرش بالكاينتين للسماد النترو  .Eruca sativa Mill ال رجير 
 .إمتيازوبدرجة " كيموإحيائيةالفعالة وتأثيراتها ال

 :البحوث المنشورة 
 الشـبن  اتنب ل األخضر لتأثير التسميد النتروجيني وارتفاع النبات في بعض الصفات النوعية للحا .1

Anethum  graveolens L.   13 ،(3-. م لـة جامعــة بابـل للعلــوم الصـرفة والت)بيسيــة مسلســلة 
 (.1119م 786-780 (3):

 Allium. تأثير التسميد بكبريتات األمونيوم والرش بنفثالين حـامض الخليـف فـي نمـو وحا ـل البصـل 1

cepa L  1110م 284-293 5(4):، للعلوم الزراعيةبالء . م لة جامعة كر.) 
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. تــأثير الــري بميــاه مختلفــة الملوحــة ومســحول أورال الدفلــة فــي اإلنبــات والنمــو المبكــر للحن)ــة . م لــة 2
 (.1119م 21-10 (:2م9، للعلوم الزراعيةجامعة كربالء 

بإضــافة نفثــالين   .Allium cepa Lن البصــل. تحــوير المحتــوى الغــاائي وال)بــي لثالثــة أ ــناف مــ4
 (.1119م 126-122 (:1م11، تقنيالة حامض الخليف. م ل

. التقــدير الكمــي واإلختبــار الحيــوي لهرمونــات النمــو النباتيــة فــي روا ــل بعــض الف)ريــات. م لــة العلــوم 5
 .(1119م 44-29 (:4م26، الزراعية العراقية

فـي مخ)ـا السـكر بالـدم لء ـحاء ومرضـر السـكري  .Eruca sativa Millجيـر زيـ  ال ر  . فعاليـة9
   (.1116م 115-115 (:4م1، رات للعلوم الزراعية. م لة الفنيثاالنوع ال

فــي فــرش الشــحوم بمصــل الــدم. م لــة  .Eruca sativa Mill. دراســة ســريرية لتــأثير زيــ  ال رجيــر 0
 (.1111م 51-26 (:1م1، الزراعيةوفة للعلوم الك

مــن المــواد  ر ومحتواهــااو لبــ. تــأثير التســميد بكبريتــات األمونيــوم وقــرش القمــة الناميــة فــي نمــو وحا ــل ا9
-29 (:1م1، . م لـة الكوفـة للعلـوم الزراعيـة .Eruca sativa Millالفعالـة لنبـات ال رجيـر المحلـي 

 (.1111م 49

للتسـميد النتروجينـي والـرش بالكـاينتين فـي النمـو وحا ـل  .Eruca sativa Mill. إسـت ابة ال رجيـر 6
 (. 1111م 11-1 (:1م2، الزراعية وفة للعلوملكا الباور ومحتواها من بعض المواد الفعالة. م لة

م النتراتــي وبعــض  ــفات ســتوى التــراكعالقــة بــين م. تــأثير هي ــة ومســتوى النتــروجين المضــاف فــي ال11
-292 (:1م0، . الم لـة األردنيـة فـي العلـوم الزراعيـة(.Allium cepa L)محصـو  البصـل األخضـر 

 (.1111م 202

 Erucaجيـر باور ال ر  سالبة والموجبة لصبغة كرام في زي لبكتريا الا مو. تقدير الفعالية المضادة لن11

sativa Mil. 1111م 59-51 (:2م11، لبصرة لءبحاث البي)ريةلة ا. م.) 

فــي تثبــيا نمــو بعــض الف)ريــات الممرضــة للنبــات.  .Eruca sativa Mill. فعاليــة زيــ  ال رجيــر 11
 (.1111م 154-145 (:1م4، م لة جامعة الكوفة لعلوم الحياة
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فـي النمـو واإلزهـار ومحتـوى بعـض المـواد الفعالـة فـي أزهـار  Putrescine رشو NPK  . تأثير سـماد12
ـــات ال عفـــري   .659-649(: 4م 15 ،. م لـــة البصـــرة للعلـــوم الزراعيـــة .Tagetes erecta Lنب

 (.1111م

 Eruca sativaفـي محتــوى أورال ال رجيـر Brassicasterol و  Nicotinamide. تـأثير رش 14

Mill. 119-119 (:1م6، بعـــــض المـــــواد الكيموحيويـــــة. الم لـــــة األردنيـــــة فـــــي العلـــــوم الزراعيـــــةن مـــــ 
 (.1112م

ورال من بعض المواد الفعالـة واإلنتاجيـة األ. تأثير موعد الزراعة والسماد النتروجيني في نمو ومحتوى 15
 196-184 :(1م5، راعيــةلز ا فــرات للعلــوم. م لــة ال.Borago officinalis Lلنبــات خبــز النحــل 

 (.1112م

16. Saad Ali Ihsan, Maher H.S. Al-Mohammad and Sabah N.K. Al-Thamir. 

(2014). The Influence of Spermidine and Biofertilizer Application on the 

Growth, Yield and Some Active Constituents of Saffron Plant (Crocus 

sativus L.). Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 4 (24): 131-135. 
17. Al-Mohammad, Maher Hameed Salman, Eklass Abdul-kareem Jasim, Jenan 

Abbas Al-Anny and Abdul-kadhim Jawad Musa Al-Deheimawi. (2014). 

Effect of Salinity stress and mutagenic sodium azide on Callus induction and 
plant regeneration of Borage (Borago officinalis) in vitro. Journal of Life 

Sciences. 8 (8): 660-667. 

. م لــة الفـــرات للعلـــوم اإلجهـــاد المـــائي فــي نمـــو كـــالز  ــنفين مـــن الـــرز خــار  ال ســـم الحـــي. تــأثير 19
 (.1119م 92-85 (:9م4، الزراعية

 Datura . تــــأثير رش الحــــوامض األمينيــــة واليوريــــا فــــي نمــــو ومحتــــوى أورال وبــــاور الــــداتورة 16

stramonium L. الزراعـــي  وم الزراعيـــة/المرتمرة. م لـــة الفـــرات للعلـــمـــن بعـــض المركبـــات القلويد ـــ
 (.1119م 173-167 :الثالث

20. Al-Mohammad, Maher H.S.  (2016).  Effect of Foliar Application of Amino 

Acid and NAA on the Growth, Yield and Some Phytoconstituents of Melon 

Citrullus colocynthis L. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and 

Chemical Sciences, 7 (4): 509-516. 

تقنيـــة زراعـــة البـــاور خـــار  ال ســـم الحـــي ك)ريقـــة بســـي)ة وســـريعة فـــي  ربلـــة أ ـــناف الـــرز لتحمـــل . 11
 In Vitro Seed Culture as Simple and Rapid Method forم اإلجهــاد الملحــي
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Screening Rice Cultivars Tolerance to Water Stress)لـوم . م لـة جامعـة كـربالء للع
 (.1110م 26-10 (:1م4 ،الزراعية

ومحتواهـا  .Zea mays Lمـو وإنتاجيـة الـارة الصـفراء . تـأثير الصـنو والـرش بحـامض الهيومـف فـي ن11
-16(: 4م4 ،. م لــة جامعـة كــربالء للعلــوم الزراعيــةمـن بعــض المركبــات الفعالــة لموعـدين مــن الق)ــو

 (.1110م 21

فـي مكافحـة  Helianthus annuus زهـرة الشـمز نبات لة بمسحول ومستخلص اورالعامالمير تأث. 12
-159 (:9م11، العراقيـة البحثيـة ةم لة الزراعـ.   .Triticum aestivum Lاالد ا  المرافقة للحن)ة

 (.1110م 190

24.  Al-Mohammad, Maher H.S.  (2017). 24. Effect of Spraying Salicylic Acid 

and Collection Dates of Corn Silk (Zea mays L.) on Growth, Yield and 

Content of Some Antioxidant Compounds. Global Journal of Pharm 

Technology, 07(9): 98-103. 

25. Effect of Subspecies, Detaslling and Gibberellic Acid on Growth, Yield and 

Antioxidant Compounds in Corn Silk. Indian Journal of Ecology, (2018); 

45(3): 570-574. 

نمــو ومحتــوى بعــض المركبــات الفعالــة فــي  ومســتخلص اورال زهــرة الشــمز  Aizomenرش تــأثير . 19
موقـائ  المـرتمر العلمـي الزراعـي  م لـة جامعـة كـربالء للعلـوم الزراعيـةفي أورال وبـدور نبـات ال رجيـر. 

 (.1119م 551-541 (:5م5، آذار( 9-5الثالث 

النمو والحا ل ومحتوى الحريرة مـن  وحامض ال بريليف فيلة النورة الاكرية سالالت الارة وإزاتأثير . 10
مقبـو  نشـر بالعـدد ( 1119م (:1م11، م لة الفرات للعلـوم الزراعيـة. بعض المركبات المضادة لءكسدة

 .(1/6/1119في  190

أنــواع الــارة الصــفراء.  ر إزالــة النــورة الاكريــة وحــامض ال بريليــف فــي نمــو وحا ــل بعــض تحــ تــأثي. 19
 .(0/9/1119في  119مقبو  نشر بالعدد ( 1119م (:1م11، وم الزراعيةرات للعلم لة الف

. عدد الر ات ونوع مـنظم النمـو فـي النمـو والحا ـل الـورقي والفعاليـة التأكسـد ة ألورال الحلبـةير تأث. 16
 (.6/11/1119في  419( مقبو  نشر بالعدد 1119م (:4م11، الفرات للعلوم الزراعية م لة

د الر ـات ونـوع مــنظم النمـو فـي النمـو والحا ـل الــورقي والفعاليـة التأكسـد ة لبـاور الحلبــة. دعـير تـأث. 21
 (.6/11/1119في  419( مقبو  نشر بالعدد 1119م(: 1م11، الفرات للعلوم الزراعية م لة
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31. Effect of Tyrosine and Sulfur on Growth, Yield and Antioxidant 

Compounds in Arugula (Eruca sativa Mill.) Leaves and Seeds. Research on 

Crops, (2019); 20(1):116-120. 

32. Effect of Phenylalanine and Naphthalene Acetic Acid on Growth, Yield and 

Antioxidant Activity of Fenugreek. Research on Crops, (2019); 20(1): 

Acceptance. 

33. Effect of The Method and Level of Adding NPK Nanoparticles and Mineral 

Fertilizers on the Growth and Yield of Yellow Corn and the Content of 

Mineral Nutrient of Some Plant Parts, Plant Archives, (2020); 20(1): 38-43. 

34. The Impact of Water Quality, Bio Fertilizers and Selenium Spraying on 

Some Vegetative and Flowering Growth Parameters of Calendula officinalis 

L. Under Salinity. Int. J. Agricult. Stat. Sci, (2020), 16(1): 1175-1180. 

35. Effect of sowing date and planting distance on growth and yield of Oat, Eco. 

Env. & Cons. (2021), 27 (1): 304-309. 

36. The Effect of a Biofertilizer and Ceratophyllum Extract on Growth and 

Yield of Dill (Anethum Graveolens L.). Int. J. Agricult. Stat. Sci, (2021), 

17(1): 1179-1183. 

37. Effect of Biofertilizer and Spraying Phenylalanine on Mineral Content and 

Antioxidant Compounds of Dill. Indian Journal of Forensic Medicine & 

Toxicology, (2021), 15(3): 5540-5545. 

38. Effect of Planting Dates and Nitrogen Fertilizer on Growth and Yield of 

Safflower. Earth and Environmental Science. Earth and Environmental 

Science, (2021), 12026: 1-5. 

39. Effect of Planting Distance and Humic Acid on Growth, Yield and 

Antioxidant Activity of Safflower Petals and Seeds. Earth and 

Environmental Science, (2021), 12031: 1-5. 

40. Effect of Phenylalanine, Jasmonic Acid and Biofertilizer on Growth, Yield 

and Anthocyanin Pigments of Roselle Calyces. Earth and Environmental 

Science, (2021), 12077: 1-5. 

41. Response of Yield Components of Some Black Rice Cultivars to Spraying 

with The Amino Acid Phenylalanine. Earth and Environmental Science, 

(2021), 12020: 1-9. 

42. Effect of Spraying Some Nano-Fertilizers and Their Combinations on the 

Growth and Yield of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Earth and 

Environmental Science, (2022); 1060: 1-8. 
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43. Effect of Spraying Humic Acid and Phenylalanine on Growth of Calyxes 

Roselle and Their Content of Some Antioxidants. NeuroQuantology, 20(6): 

2784-2788. 

44. Effect of Spraying Humic Acid and Phenylalanine on Roselle Growth and 

Yield. NeuroQuantology, 20(6): 2789-2797. 

 

 :لميةلعا المؤلفات
كتـــاأ "أساســـيات النباتـــات ال)بيـــة ومركباتهـــا الفعالـــة". جامعـــة القاســـم الخضـــراء، دار الـــوارث لل)باعـــة . 1

والـرقم الــدولي  1119فـي  415، رقـم اإليـداع فــي دار الكتـب والوثـائق 214والنشـر، عـدد الصـفحات 
6096611611219. 

الــوارث لل)باعــة والنشــر،  م الخضــراء، دار". جامعــة القاســاعيــةلتحليــل الت ــارأ الزر  GenStatكتــاأ " .1
والـــــرقم الـــــدولي  1116فـــــي  1102رقـــــم اإليـــــداع فـــــي دار الكتـــــب والوثـــــائق  ،214عـــــدد الصـــــفحات 

6096611610115. 
". جامعـة القاسـم الخضـراء، دار الـوارث لل)باعـة والنشـر،  يةالهرمونات النباتية وتأثيراتهـا الفسـلكتاأ " .2

والـــــرقم الـــــدولي  1116فـــــي  1101الكتـــــب والوثـــــائق  اع فـــــي داررقـــــم اإليـــــد ،221عـــــدد الصـــــفحات 
1960966116101. 

 
 :براءات اإلختراع

 (9195رقــم البــراءة م" إنتــا  ســماد عضــوي مــن نبــات زهــرة النيــل وكــوالل الــارة" بــراءة اإلختــراع عنــوان. 1
 .(16/0/1111م منل البراءة تاريخ

 
 :الخبرات العلمية

ماألمر  كوفةجامعة ال/ي في كلية الزراعةلتعليم العالي والبحث العلمتاريخ أو  تعيين في وزارة ا. 1
 مدرس مساعد(، 2/4/1119في  1229واألمر ال امعي  12/2/1119في  5411الوزاري 

 .19/2/1111لغا ة  2/4/1119من  للمدة (نةتدريسي في قسم البستم

جامعة /اعةكلية الزر ة تدريسي في قسم البستن (16/2/1111في  9255األمر ال امعي م مدرس. 2
 .19/9/1111لغا ة  16/2/1111من للمدة  كوفةال



 0 

لغا ة  19/9/1111 بابل منجامعة صيدلة/كلية الفرع العقاقير والنباتات ال)بية( تدريسي في م مدرس. 4
19/2/1114. 

 (16/2/1114إعتبارا  من تاريخ اإلستحقال  21/2/1115في  9010األمر ال امعي . أستاذ مساعد م5
لغا ة  16/2/1114 بابل منجامعة صيدلة/كلية ال فرع العقاقير والنباتات ال)بيةريسي في دت

2/9/1115. 

تدريسي  (21/2/1116إعتبارا  من تاريخ اإلستحقال  11/5/1116في  1951األمر ال امعي م أستاذ. 9
 .نلحد اآل 4/9/1115 من القاسم الخضراءجامعة /زراعةكلية ال قسم المحا يل الحقليةفي 

 

 :  الدروس التي درست للطلبة

 
 الدراسات العليا في كلية الزراعة ت الدراسة األولية في كلية الزراعة ت
 متقدم نباتات طبية 1 عقاقيرنباتات  1
 تصميم وتحليل الت ارأ الزراعية متقدم 1 إحصاءمبادئ   1
 كيمياء حياتية متقدم 2 نباتيةنمو منظمات   2
 برم يات تحليل إحصائي 4 ارأ الزراعيةتصميم وتحليل الت   4
 كيمياء نبات متقدم 5 كيمياء عضوية  5
 متقدم مسارات أ ضية 9 حياتيةكيمياء  9
   الدراسة األولية في كلية الصيدلة ت
   Biostatistics اإلحصاء الحيوي  1
   Pharmacognosy عقاقير  1

 
 األشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا

 لماجستيرطلبة ا أوال : 
سليم عليوي( المعنون . اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ماجستير محسنين 1

 Oryza متأثير كال كو  متعدد األثيلين في التغيرات الكيموحياتية لكالز  نفين من الرز 

sativa L.)في كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء ماألمر اإلداري  خار  ال سم الحي
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( 6/11/1119في  2601(. تم  المناقشة ماألمر اإلداري 9/6/1115في  1962
 .15/11/1119رجة أمتياز بتاريخ وحصل علر د

. اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ماجستير مأحمد جعفر  ادل( المعنون متأثير 1
 Zeaالصنو والرش بحامض الهيومف في النمو والحا ل ومحتوى حريرة الارة الصفراء 

mays L.  )تم  في كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء،  من بعض المركبات الفعالة
( وحصل علر درجة أمتياز بتاريخ 16/0/1110في  1441المناقشة ماألمر اإلداري 

21/9/1110. 

. اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ماجستير معباس فائق حسين( المعنون متأثير 2
 Triticumزهرة الشمز في نمو األد ا  المرافقة للحن)ة  مسحول ومستخلص أورال

aestivum L.)  في كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء، تم  المناقشة ماألمر اإلداري
 .9/11/1110( وحصل علر درجة جيد جدا  بتاريخ 19/9/1110في  1615

المعنون . اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ماجستير مأحمد  الل خليف( 4
ة ورش حامض ال برليف مإست ابة بعض تح  أنواع الارة الصفراء إلزالة النورة الاكري

وتأثيرها في النمو والحا ل ومحتوى الحريرة من بعض المركبات المضادة لءكسدة( في 
في  1001تم  المناقشة ماألمر اإلداري كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء، 

 ة جيد جدا .( وحصل علر درج16/0/1119

ة  بار عبد الحسن( المعنون . اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ماجستير مسار 5
تأثير رن الينريت لاتو  الجبرلي  ليفثتلي  اتو  الخلي  في يمن لاتلن الحلبة م

Trigonella foenum-graecum L. في كلية  (لالفعتلية التأكسدية لأللراق لالبذلر
في  4922ماألمر اإلداري اسم الخضراء، تم  المناقشة الزراعة/جامعة الق

 علر درجة جيد جدا . ( وحصل15/11/1119
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تأثير اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ماجستير مأحمد جاسم كاظم( المعنون م. 9

( ال تيني لالمعديي في يمن لاتلن لاريرة الذرة ال فراء NPKوستنى لإضتفة سمتد 
(، 11/11/1119في  41450ماألمر اإلداري  امعة القاسم الخضراءفي كلية الزراعة/ج

 ( وحصل علر درجة إمتياز.14/11/1116في  4041اقشة ماألمر اإلداري تم  المن

اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ماجستير مخلود كاظم عبد الله( المعنون . 0
لحا ل ومحتوى نمو وافي ال Phenylalanineمتأثير  نو الرز والحامض األميني 

الحي( في كلية الزراعة/جامعة  الحبوأ من مركبات األنثوسيانين خار  وداخل ال سم
تم  المناقشة ماألمر اإلداري (، 15/1/1116في  122القاسم الخضراء ماألمر اإلداري 

 ( وحصل علر درجة إمتياز.5/11/1116في  4614

ستير مر داء علي محسن( المعنون متأثير اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ماج. 9
يوي والمعاملة بالسلينيوم في نمو وإزهار ومحتوى المركبات ة مياه الري والتسميد الحملوح

في  122الفعالة لءقحوان( في كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء ماألمر اإلداري 
وحصل  علر ( 16/0/1111في  1501تم  المناقشة ماألمر اإلداري (، 15/1/1116

 درجة إمتياز.

اجستير مخضير عبيز حسين( المعنون . اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ م6
متأثير ت زئة ومستوى السماد النيتروجيني والفوسفاتي في نمو وحا ل الشوفان والفعالية 

( وحصل  9/11/1111في  1442تم  المناقشة ماألمر اإلداري التأكسد ة للحبوأ(، 
 جة إمتياز.علر در 

ن  الح عبد( المعنون متأثير . اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ ماجستير مزم11
الصنو وموعد ومسافة الزراعة في نمو وحا ل الشوفان ومحتوى الحبوأ من بعض 
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( 9/6/1111في  1059تم  المناقشة ماألمر اإلداري المركبات الفينولية الفعالة(، 
 ز.وحصل  علر درجة إمتيا

اسم( المعنون . اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ ماجستير م اكر م)لق ج11
متأثير الصنو والسماد النتروجيني والكبريتي في نمو وحا ل نبات الخرد  ومحتوى 

في  221تم  المناقشة ماألمر اإلداري (، Glutathioneو  Glucosinolateالباور من 
 از.( وحصل علر درجة إمتي10/1/1111

محمد علي( المعنون  . اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ ماجستير مزينب ناظم11
متأثير موعد الزراعة والسماد النيتروجيني في نمو وحا ل العصفر ومحتوى األزهار من 

( 9/11/1111في  2111تم  المناقشة ماألمر اإلداري بعض الصبغات الفالفونويد ة(، 
 از.وحصل  علر درجة إمتي

 ازي( المعنون . اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ ماجستير محنان علي 12
متأثير مسافة الزراعة ورش حامض الهيوميف في النمو والحا ل والفعالية التأكسد ة 

( 9/11/1111في  2111تم  المناقشة ماألمر اإلداري لبتالت وباور العصفر(، 
 وحصل  علر درجة إمتياز.

لمعنون ث طالبة الدراسات العليا/ ماجستير مأمل عبد الرزال نا ي( ااف علر بح. اإل ر 14
تم  المناقشة ( تأثير رش بعض األسمدة النانوية وتوليفاتها في نمو وحا ل الحلبةم

 ( وحصل  علر درجة إمتياز.11/0/1111في  2454ماألمر اإلداري 

مزهراء عبد الكريم مزهر( المعنون . اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ ماجستير 15
في نمو وحا ل الك رات من  Phenylalanineو  Humicتأثير رش حامضي م

تم  المناقشة ماألمر اإلداري ( األورال الكأسية ومحتواها من بعض مضادات األكسدة
 ( وحصل  علر درجة إمتياز.11/0/1111في  2455
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 ثانيا : طلبة الدكتوراه 
علر بحث طالب الدراسات ندسة الزراعية جامعة بغداد/كلية اله . اإل راف المشترك م 1

العليا/دكتوراه مأحمد جعفر  ادل( المعنون مأثر اإلنتخاأ لبعض المواد الفعالة في الرز 
في  1016تم  المناقشة ماألمر اإلداري األسود تح  تراكيز من حامض الفنيل األنين(، 

 ( وحصل علر درجة إمتياز.11/9/1111

لزراعة علر بحث طالبة الدراسات العليا/دكتوراه لمشترك م  جامعة الكوفة/كلية ا راف ا. اإل1
مثمينة فرحان كاظم( المعنون متأثير التسميد الحيوي والرش بمستخلص الشمبالن و 

Phenylalanine  في نمو وحا ل الشبن  ومحتواه من بعض المركبات الفعالة( في كلية
ناقشة ماألمر تم  الم(، 4/2/1116في  1911اإلداري  الزراعة/جامعة الكوفة ماألمر

 ( وحصل  علر درجة إمتياز.12/4/1111في  1549اإلداري 

اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ دكتوراه مهبة مخلو حردان( المعنون . 2
في  Phenylalanineمإست ابة بعض أ ناف الشعير األسود للسماد النيتروجيني ورش 

يانينات وفعاليتها التأكسد ة( مستمر بوأ من مركبات األنثوسا ل ومحتوى الحالنمو والح
 .لحد األن

تأثير . اإل راف علر بحث طالبة الدراسات العليا/ دكتوراه مبشرى عبد جبر( المعنون م4
السماد النيتروجيني والكبريتي وبعض المحفزات الحيوية في النمو وحا ل الباور والزي  

 .لحد األن( مستمر مضادة لءكسدة لمحصو  السل موبعض المركبات ال

. اإل راف علر بحث طالب الدراسات العليا/ دكتوراه مأحمد جاسم كاظم( المعنون متأثير 5
رش البوتاسيوم والسيليكون النانويين في دليل اإلض) اع والحا ل ومحتوى الحبوأ من 

 .ستمر لحد األنبعض المركبات الفالفونويد ة ألربعة أ ناف من الشوفان( م
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 اقشة طلبة الدراسات العلياالمشاركة في لجان من
عنوان  10/11/1114. عضو في ل نة مناقشة أطروحة طالب الدكتوراه مليث سري  م)ر( في 1

 Foltronاألطروحة مدراسة تأثير مستويين من اإلجهاد المائي وتراكيز مختلفة من السماد الورقي 
 Adhatodaسب  الش يري المادة الفعالة لنبات حلق ال وإنتا  في نمو Azominوالمخصب العضوي 

vasica L. 1/11/1114في  15194( في جامعة القادسية/كلية التربية ماألمر اإلداري.) 

عنوان الرسالة  14/9/1115عدنان( في . عضو في ل نة مناقشة رسالة طالبة الماجستير معال فائز 1
 Ammi visnaga بالهيومي  السائل في نمو نبات الخلة البلدي  متأثير موعد الزراعة ومسافتها والرش

L. في جامعة البصرة/كلية الزراعة ماألمر ال امعي وحا له من الباور والزي  وفعاليته الكيموإحيائية )
 (.5/5/1115في  11116

ة عنوان الرسال 11/1/1119. عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب الماجستير معلي حسين خليل( في 2
 Triticumمالتغاير الوراثي واإلرتباش وتحليل المسار للحا ل ومكوناته أل ناف من حن)ة الخبز 

aestivum L. في 91ري بتأثير معدالت الباار( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلدا 

     11/1/1119.) 

عنوان  12/2/1119س( في . عضو في ل نة مناقشة أطروحة طالبة الدكتوراه مندى نا ر فار 4
 Vit-ORGلة بالهيومز السائل والسماد العضوي السائل األطروحة متأثير موعد الزراعة والمعام

ومكوناته  Withania somnifera L. Dunalوتداخالتها في نمو وحا ل نبات ال نسنج الهندي 
 (.21/1/1119في  1451( في جامعة البصرة/كلية الزراعة ماألمر ال امعي الفعالة

عنوان الرسالة  19/6/1119. عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب الماجستير مابراهيم عباس كاظم( في 5
حا ل نبات في نمو و  Kelpakمتأثير مواعيد الزراعة والكثافة النباتية والرش بمستخلص ال)حالب 

 ( في جامعةوفعاليته الكيموإحيائية .Ocimum basilicum var. Cinnamon Lالريحان 
 (.14/9/1119في  16599ية الزرعة ماألمر ال امعي البصرة/كل

عنوان الرسالة  12/11/1119. عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب الماجستير معالء حسين جبار( في 9
 Erucaفي النمو والمادة الفعالة لنبات ال رجير  Biofertز الحيوي والمحف GAمتأثير رش ال برلين 

sativa Mill. في  9111في جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات ماألمر اإلداري الحيوية(  وفعاليتها
1/11/1119.) 
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عنوان الرسالة  16/1/1110. عضو في ل نة مناقشة رسالة طالبة الماجستير مأسماء ثامر عيدان( في 0
ل المزروع في البي  البالستيكي والحق.Capsicum frutescence L إست ابة محصو  الفلفل الحار م

( في جامعة الكوفة/كلية وتغ)ية التربة  .Trichoderma harzianum Lالمكشوف للمعاملة بالف)ر 
 (.11/11/1119في  010الزراعة ماألمر اإلداري 

عنوان الرسالة  15/1/1110ير مدانيا سلمان قهرمان( في . عضو في ل نة مناقشة رسالة طالبة الماجست9
والماش    .Zea mays Lلبيومين في نمو وحا ل الارة الشامية متأثير الزراعة المتداخلة والرش با

Vigna radiate L. في  116( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري
11/1/1110.) 

عنوان   11/6/1110طالبة الماجستير مرؤى رزال  اكر منسي( في  . عضو في ل نة مناقشة رسالة6
عيد إضافة ال برلين علر نمو وحا ل تركيبين وراثيين من الارة الصفراء الرسالة متأثير تراكيز وموا 

Zea mays L.  14/0/1110في  1462( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري.) 

عنوان   21/9/1110شة رسالة طالب الماجستير مأحمد جعفر  ادل( في . عضو في ل نة مناق11
 لرش بحامض الهيومف في النمو والحا ل ومحتوى حريرة الارة الصفراء الرسالة متأثير الصنو وا

Zea mays L.   من بعض المركبات الفعالة( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري
 (.16/0/1110في  1441

عنوان  21/9/1110. عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب الماجستير معباس فائق حسين( في 11
سالة متأثير مسحول ومستخلص أورال زهرة الشمز في نمو األد ا  المرافقة للحن)ة في جامعة الر 

 (.19/9/1110في  1615القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري 

عنوان  16/11/1110لة طالبة الماجستير مإيالف حسن علي جرما( في . عضو في ل نة مناقشة رسا11
لب)اطا للتسميد المعدني والورقي( في جامعة الفرات األوسا التقنية/الكلية الرسالة مإست ابة أ ناف ا

 (.16/11/1110في  4110ماألمر اإلداري  التقنية المسيب

عنوان   14/11/1110باح طاهر( في . عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب الماجستير ممحمد  12
ض المركبات الفعالة طبيا  في نبات ال رجير( الرسالة متأثير التربتوفان والنتروجين في نمو وإنتا  بع

 (.12/11/1110في  1511ماألمر اإلداري في جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية 

عنوان الرسالة  11/2/1119سم كاط ( في . عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب الماجستير محيدر قا14
وحا له من ضوي السائل في نمو نبات الشبن  متأثير موعد الزراعة والرش بفيتامين   والسماد الع
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في  0/19/2991( في جامعة البصرة/كلية الزراعة ماألمر ال امعي الباور وفعاليته الكيموإحيائية
21/1/1119.) 

عنوان   11/6/1119ب الماجستير مأحمد  الل خليف كاظم( في . عضو في ل نة مناقشة رسالة طال15
الارة الصفراء إلزالة النورة الاكرية ورش حامض ال برليف وتأثيرها  الرسالة مإست ابة بعض تح  أنواع

توى الحريرة من بعض المركبات المضادة لءكسدة( في جامعة القاسم في النمو والحا ل ومح
 (.16/0/1119في  1001اإلداري  الخضراء/كلية الزراعة ماألمر

عنوان  4/11/1119حمزة عباس( في  طالبة الدكتوراه مر ا كاظمطروحة إ. عضو في ل نة مناقشة 19
متأثير موعد الزراعة والكثافة النباتية والرش بحامض األسكوربيف في نمو نبات الكتان األطروحة 

في جامعة البصرة/كلية الزراعة ماألمر  وحا له من الباور وفعاليته المضادة لءكسدة وااللتهابات(
 (.11/0/1119في  0/466ال امعي 

عنوان  19/11/1119بة الماجستير مسارة  بار عبد الحسين( في مناقشة رسالة طال. عضو في ل نة 10
تأثير رن الينريت لاتو  الجبرلي  ليفثتلي  اتو  الخلي  في يمن لاتلن الحلبة الرسالة م

Trigonella foenum-graecum L. في جامعة القاسم لأللراق لالبذلر لالفعتلية التأكسدية )
 (.15/11/1119في  4922ماألمر اإلداري  الخضراء/كلية الزراعة

عنوان  10/1/1116عبد الرزال( في . عضو في ل نة مناقشة رسالة طالبة الماجستير مس ر ن يب 19
الرسالة متأثير الخميرة والكاينتين وحامض السالسليف في نمو نبات الصبار وإنتا  بعض المركبات 

 (.15/1/1116في  66دسة الزراعية ماألمر اإلداري الفعالة طبيا ( في جامعة بغداد/كلية علوم الهن

عنوان  11/1/1116( في حمد بستان حنون مالماجستير م عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 16
تأثير ونعد الزراعة لوناعيد إضتفة السمتد ال يترلجي ي المضتف في يمن لاتلن الذرة الرسالة م

 (.5/11/1119في  4924عة ماألمر اإلداري ( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزرا الحلنة

عنوان الرسالة  5/5/1116( في فر محمدزهراء جعالماجستير م ةعضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 11
تنى المناد الفعتلة ل بت  الجرجير تينية لاتو  الستلسلي  لالمتدة العضنية في وحامسمدة ال تأثير م

 (.4/4/1116في  1429األمر اإلداري خضراء/كلية الزراعة م( في جامعة القاسم التحت الشد الملحي

عنوان الرسالة  1/1/1111( في أحمد جاسم كاظمستير مالماج عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 11
ال تيني لالمعديي في يمن لاتلن الذرة ال فراء لوحتنى  NPKلوستنى إضتفة سمتد  طريقةتأثير م
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 4041( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري ةالحريرة و  بع  المركبت  الحيني
 (.14/11/1116في 

عنوان  1/1/1111( في سيل علوان عبد  اليأم دكتوراة ال ةطالبطروحة إمناقشة عضو في ل نة . 11
( في قية لوقترية الجين املل لالثتيي وع ال  ف المستنردإكثتر البطتطت بتلبذلر الحقيماألطروحة 

 (.5/11/1116في  6591/كلية الزراعة ماألمر اإلداري كوفةعة الجام

عنوان  19/1/1111( في كاظم عبد اللهخلود الماجستير م عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 12
في ال من لالحتلن لوحتنى  Phenylalanineالحتو  اموي ي ل ف الرز لرن تأثير الرسالة م

( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ج لداخن الجسم الحيالحبنب و  وركبت  اميثنسيتيي  ختر
 (.5/11/1116في  4614ماألمر اإلداري 

عنوان الرسالة  14/1/1111( في رقية  بري عليالماجستير م عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 14
سم ( في جامعة القا  لاتو  امسكنربي إستجتبة أربعة أل تف و  البطتطت للرن بتلكتلمم

 (.5/11/1116في  4615الزراعة ماألمر اإلداري  الخضراء/كلية

عنوان  19/2/1111( في هيام عامر محمدم دكتوراة ال ةبطالطروحة إعضو في ل نة مناقشة . 15
يبت  الداتنرة المزرلع على وستفت  وختلفة للتسميد المعديي لالعضني لال تيني  إستجتبةماألطروحة 

في  241ة ماألمر اإلداري يالزراع علوم الهندسة /كليةبغداد( في جامعة لامامتض اموي ية
19/1/1111.) 

 16/11/1111( في خالص متعب أحمد مريرام دكتوراة ال ةطالبطروحة إة عضو في ل نة مناقش. 19
تأثير إضتفة بع  البنادئ لالمحفزا  الكيميتئية في تحفيز إيتتج المركبت  الفعتلة ماألطروحة عنوان 

ً و  أيسجة يبت  وقلة العي  خترج الجسم الحيطب ة يالزراع علوم الهندسة /كليةبغداد( في جامعة يت
 (.16/9/1111في  691اري ماألمر اإلد

عنوان  21/9/1111( في أحمد جعفر  ادلم دكتوراة ال طالبطروحة إعضو في ل نة مناقشة . 10
( سند تحت تراكيز و  اتو  الف ين أنايي المناد الفعتلة في الرز امأثر اإليتختب لبع  ماألطروحة 
 (.11/9/1111في  1016ة ماألمر اإلداري يالزراع علوم الهندسة /كليةبغدادفي جامعة 

عنوان  9/4/1111( في  الل إسماعيلاقبا  م ة الدكتوراة طالبطروحة إعضو في ل نة مناقشة . 19
ال افة وجاور عرل السوس خميرة ومستخلصي ال Algazonماد العضوي تأثير الرش بالسماألطروحة 
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/كلية الزراعة ماألمر بصرةل( في جامعة افي نمو نبات الياس ومحتواه من الزي  ال)يار ومركباته الفعالة
 (.14/1/1111في  96اإلداري 

عنوان  16/4/1111( في ثمينة فرحان كاظمم ة الدكتوراة طالبطروحة إعضو في ل نة مناقشة . 16
في يمن لاتلن  Phenylalanineيد الحيوي والرش بمستخلص الشمبالن و تسمتأثير الماألطروحة 

في  1548/كلية الزراعة ماألمر اإلداري ةكوف( في جامعة الةع  المركبت  الفعتلالشب ت لوحتناه و  ب
12/4/1111.) 

عنوان  6/11/1111( في خضير عبيز حسينالماجستير م عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 21
ي نمو وحا ل الشوفان والفعالية أثير ت زئة ومستوى إضافة السماد النتروجيني والفوسفاتي فتالرسالة م

 (.9/11/1111في  1442( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري أالتأكسد ة للحبو 

عنوان  11/11/1111( في دعاء كريم خضيرالماجستير م ةعضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 21
والفعالية موعد الزراعة والسماد النتروجيني ورش حامض األسكوربيف في النمو والحا ل  رتأثيالرسالة م

في  1400( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري سد ة لباور الكتانالتأك
11/11/1111.) 

عنوان الرسالة  21/6/1111( في زمن  الح عبدالماجستير م ةعضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 21
لمركبات في نمو وحا ل الشوفان ومحتوى الحبوأ من بعض االزراعة  ومسافة موعدالصنو و  تأثيرم

 (.9/6/1111في  1059( في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري الفينولية الفعالة

عنوان  14/1/1111( في  اكر م)لق جاسمالماجستير م عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 22
 توى الباور منالسماد النتروجيني والكبريتي في نمو وحا ل نبات الخرد  ومحالصنو و  تأثيرالرسالة م

Glucosinolate و Glutathione )  221في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر اإلداري 
 (.10/1/1111في 

عنوان  17/2/1111( في حسن إبراهيمزينب م راة دكتو ال ةطالبطروحة إعضو في ل نة مناقشة . 24
رلي  في يمن لاتلن الزين  العطرية تأثير المتيكنرايزا لامسمدة ال تينية لاتو  الجبماألطروحة 

 (.1/2/1111في  496ة ماألمر اإلداري يالزراع علوم الهندسة /كليةبغداد( في جامعة لل ع تع الفلفلي

عنوان الرسالة  5/11/1111( في حنان علي  ازي م ماجستيرال ةبعضو في ل نة مناقشة رسالة طال. 25
الت وباور الحا ل والفعالية التأكسد ة لبتلنمو و تأثير مسافة الزراعة ورش حامض الهيوميف في ام

 (.9/11/1111في  2111ماألمر اإلداري في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ( العصفر
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عنوان  1/11/1111( في علي زينب ناظم محمدم ماجستيرال ةلبعضو في ل نة مناقشة رسالة طا. 29
ي في نمو وحا ل العصفر ومحتوى األزهار من بعض تأثير موعد الزراعة والسماد النتروجينالرسالة م

في  2111ماألمر اإلداري في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ( الصبغات الفالفونويد ة
9/11/1111.) 

عنوان  13/11/1111( في األمير لينا جما  عبدم ماجستيرال ةاقشة رسالة طالبعضو في ل نة من. 37
الفرات ( في جامعة فراء المعتمدة في العرالالارة الص ية تراكيب وراثية مندراسة وتقويم استقرار الرسالة م

 (.14/11/1111في  4560ماألمر اإلداري  التقنية المسيب كليةال/األوسا التقنية

في جامعة  21/11/1111( في زينب علي فاتلم اإلمتحان الشامل ل)البة الدكتوراة ة عضو في ل ن. 29
 (.12/6/1111في  1921ماألمر اإلداري  عةالقاسم الخضراء/كلية الزرا 

في جامعة  21/11/1111( في علي عبد كاط م الدكتوراة  اإلمتحان الشامل ل)البعضو في ل نة . 26
 (.19/11/1111في  4115ماألمر اإلداري  نية المسيبالتق كليةال/الفرات األوسا التقنية

في جامعة  14/11/1111( في ة مخلو حردانهبم الدكتوراة  ةاإلمتحان الشامل ل)البعضو في ل نة . 41
 (.12/6/1111في  1912ماألمر اإلداري  القاسم الخضراء/كلية الزراعة

في جامعة  14/11/1111( في د جبربشرى عبم الدكتوراة  ةاإلمتحان الشامل ل)البعضو في ل نة . 41
 (.12/6/1111في  1919ماألمر اإلداري  القاسم الخضراء/كلية الزراعة

في جامعة  14/11/1111( في أحمد جاسم كاظمم الدكتوراة  اإلمتحان الشامل ل)البو في ل نة عض. 41
 (.12/6/1111في  1925ماألمر اإلداري  القاسم الخضراء/كلية الزراعة

عنوان  28/11/1111( في الرحمن زيارة نرجز عبدم ماجستيرال ة نة مناقشة رسالة طالبعضو في ل. 42
ستخلص عرل السوس وحامض السالسليف في نمو األزهار وحا ل الزي  ير الرش بمتأثالرسالة م

ماألمر اإلداري زراعة /كلية البصرة( في جامعة الوالمكونات الفعالة في األورال لنبات كاسيا جولكا
 (.9/11/1111ي ف 2154

لة عنوان الرسا 18/5/1111( في أمير عماد نعمةم ماجستيرال عضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 44
 علوم/كلية البصرة( في جامعة البالكادميوم والر اص علر  فات بعض النباتات ال)بيةتلوث التأثير م

 (.10/4/1111في  1260ماألمر اإلداري 
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عنوان الرسالة  26/0/1111( في أمير عماد نعمةم ماجستيرال طالب عضو في ل نة مناقشة رسالة. 45
( في جامعة ورش التيتانيوم والكوبل  في نمو وحا ل الرزالحيوي العضوي و التسميد بالسليكا تأثير م

 (.5/0/1111في  1129/كلية الزراعة ماألمر اإلداري دسيةالقا

عنوان  10/9/1111( في عبد الرزال نا ي أملم ماجستيرال ةعضو في ل نة مناقشة رسالة طالب. 49
ومحتوى باور الحبة السوداء من  تأثير رش بعض األسمدة النانوية وتوليفاتها في نمو وحا لالرسالة م

في  2454ماألمر اإلداري في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة  1111( ات الفعالةبعض المركب
11/0/1111.) 

عنوان  14/9/1111( في زهراء عبد الكريم مزهرم ماجستيرال ةطالب عضو في ل نة مناقشة رسالة. 40
في نمو وحا ل الك رات من األورال  Phenylalanineو  Humicحامضي تأثير رش الرسالة م

في جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة ماألمر ( الكأسية ومحتواها من بعض مضادات األكسدة
 (.11/0/1111في  2455اإلداري 

 

 :اإلداريةاصب منال 
داري ماألمر اإل الزراعة/جامعة الكوفة كلية امعي في واألداء ال واالعتماد . مسرو   عبة ال ودة1

  .9/11/1111 لغا ة (11/11/1111 في 4194

 .16/1/1111( لغا ة 9/11/1111في  0555ألمر اإلداري ما وهندسة الحدائق . مقرر قسم البستنة1

 .11/11/1111( لغا ة 12/11/1111في  9111الحدائق ماألمر اإلداري نة وهندسة قسم البست رئيز. 2

واألمر اإلداري  4/11/1111في  11912 يماألمر ال امع . مقرر فرع العقاقير والنباتات ال)بية4
 .12/5/1112لغا ة  (11/11/1111في  1121

 (.11/6/1112في  1646ي . رئيز وحدة األسكان في كلية الصيدلة/جامعة بابل ماألمر اإلدار 5

   .(19/11/1112في  1041ي ر والنباتات ال)بية ماألمر اإلدار فرع العقاقي رئيز. 9

واألمر اإلداري  14/5/1112في  11105اإلدارية ماألمر ال امعي و  القانونية لعميد للشرون ون ا. معا0 
 .  4/9/1115لغا ة  (19/5/1112في  1111
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   :اللجان
  (.14/11/1111في  4916 اإلداري كزية في الكلية ماألمر . عضو الل نة اإلر اد ة المر 1

  (.19/2/1111في  1449ر اإلداري األم. عضو ل نة إختيار الموظو المتميز لكل  هر م1

 رئيز الل نة المالية للمرتمر األو  للتقنيات الحديثة في اإلنتا  الحيواني والنباتي ماألمر اإلداري . 2  
 (.9/4/1111في  1969

 (.14/4/1111في  1954ل نة األر فة المركزية في الكلية ماألمر اإلداري . عضو 4

 (.11/4/1111في  1699 اإلداري لل)لبة الخري ين ماألمر  دالت. عضو ل نة تدقيق ت)ابق المع5

في  1611ي . عضو ل نة تدقيق معلومات تقييم أداء التدريسيين والموظفين السنوي ماألمر اإلدار 9
12/9/1111.) 

 (.6/6/1111في  1919ءجهزة المختبرية/كلية الصيدلة ماألمر اإلداري و ل نة فرز العروض لعض. 0

 (. 11/11/1111في  1221ف الدفاتر اإلمتحانية ماألمر اإلداري إتال . رئيز ل نة9

 (. 2/11/1111ي ف 1549ماألمر اإلداري  1111/1112للعام الدراسي  . عضو ل نة إنضباش ال)لبة6

 (. 12/1/1112في  190ة المشتريات في كلية الصيدلة ماألمر اإلداري . رئيز ل ن11

 (.11/9/1112في  15111ماألمر ال امعي  عة بابلجام في المركزيةل نة األسكان  . عضو11

 (.21/11/1112في  2129. رئيز ل نة المسائلة والعدالة في كلية الصيدلة ماألمر اإلداري 11

فــــي  11العلميــــة والفنيــــة واإلداريــــة فــــي كليــــة الصــــيدلة ماألمــــر اإلداري . رئــــيز ل نــــة اعــــداد الهيكليــــة 12
5/1/1114.) 

فــــي  2291للتدريســــيين المتميــــزين فــــي كليــــة الصــــيدلة ماألمــــر اإلداري ابا . عضــــو ل نــــة تحديــــد ضــــو 14
4/11/1114.) 

 (.0/9/1115في  1506في كلية الصيدلة ماألمر اإلداري  اإلمتحانية. عضو الل نة 15

فـــــــي  991 نـــــــة اعتراضـــــــات تقيـــــــيم األداء الســـــــنوي فـــــــي كليـــــــة الصـــــــيدلة ماألمـــــــر اإلداري . عضـــــــو ل19
4/2/1115.) 
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فــــــي  1244أليــــــة توزيــــــ  منحــــــة ال)لبــــــة فــــــي كليــــــة الصــــــيدلة ماألمــــــر اإلداري وضــــــ  . عضـــــو ل نــــــة 10
0/5/1115.) 

 (.9/11/1115في  2999إلداري لقسم المحا يل الحقلية ماألمر ا اإلمتحانية. رئيز الل نة 19

 (.15/6/1115. عضو في الل نة العلمية لقسم المحا يل الحقلية مأمر القسم بال في 16

 (.15/6/1115سات العليا في قسم المحا يل الحقلية مأمر القسم بال في لدرا. عضو في ل نة ا11

فـــــــي  2660ال ـــــــامعي  عضـــــــو الل نـــــــة ال امعيـــــــة المركزيـــــــة للترقيـــــــات العلميـــــــة والتعضـــــــيد ماألمـــــــر .11
15/9/1119). 

 .(10/4/1110في  04القسم عضو في الل نة العلمية لقسم المحا يل الحقلية مأمر . 11

 .(10/4/1110في  05المحا يل الحقلية مأمر القسم  اسات العليا في قسمو في ل نة الدر . عض11

 (.10/11/1110في  4201ية ماألمر اإلداري عضو الل نة اإلمتحانية لقسم المحا يل الحقل .11

 .(0/2/1116في  1101لقسم المحا يل الحقلية ماألمر اإلداري  إعتماد المقرراتل نة عضو  .11

 .(6/11/1116في  164القسم مية لقسم المحا يل الحقلية مأمر الل نة العل رئاسة .12

 .(2/11/1116في  5146 جامعيمأمر  في الكليةلترقيات العلمية ل نة اعضوية  .14

 .(5/1/1111في  506القسم المحا يل الحقلية مأمر  مية لقسمالل نة العل رئاسة .15

 .(5/1/1111في  505المحا يل الحقلية مأمر القسم  ل نة الدراسات العليا في قسم رئاسة. 19

 
 :والندوات الدورات

 .  12/0/1111حا ل علر كفاءة اللغة اإلنكليزية من كلية اللغات/جامعة بغداد في  .1

في مركز  14/11/1112لغا ة  15/6/1112من  للمدة الدورة التأهيلية لتعليم الحاسوأفي  اال تراك .1
 .لجامعة بابنية/الحاسبة االلكترو 

لغا ة  14/4/1115من  للمدة دورة إستخالص المواد الفعالة من النباتات ال)بيةاال تراك في  .2
 ./جامعة المستنصريةالمركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة ال)بيةفي  10/4/1115

Documents/الوثائق.pdf
Documents/الوثائق.pdf
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لغا ة  21/0/1119من  للمدة السادسةرة التأهيل التربوي وطرائق التدريز/دو  . اال تراك في4
 .مركز طرائق التدريز/جامعة الكوفةفي  12/9/1119

 في مركز التأهيل المعلوماتي/جامعة الكوفة. 14/1/1111لغا ة  9/1/1111ن م للمدة ICDLورة د .5

 0/2/1111لغا ة  12/1/1111من  للمدة ة التأهيل التربوي وطرائق التدريز/الثانيةدور  اال تراك في .9
 .ت)وير التدريز والتدريب ال امعي مركزفي 

في كلية  14/2/1111 لغا ة 0/2األولر للمدة من  SPSS)بيقات في برنامج دورة ت محاضر في .0
 (.0/11/1111في  1619 اإلداري الصيدلة ماألمر 

لغا ة  2/2التخصصية الثانية ألعضاء الهي ة التدريسية للمدة من  SPSSورة محاضر في د .9
 (.14/1/1112في  4149ي اء ال امعفي كلية التربية األساس مقسم ال ودة واألد 0/2/1112

 في كلية الصيدلة 19/2/1112لغا ة  14للمدة من  GenStatمحاضر في دورة ت)بيقات في برنامج  .6
 .ة بابلبالتعاون م  دائرة  ح

 من للمدة الزراعية العامة والسياسات الدراسات  عبة لمنتسبي اإلحصائي التحليل دورة في . محاضر11

 .بابل زراعة ةمديري يف 1119/4/14 لغا ة 4/11     

"إستخدام النانوتكنولوجي في مقاومة اآلفات الزراعية" التي أقيم   العلمية الموسومةندوة الاال تراك في . 11
 . 4/4/1110 بكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء بتاريخ المحا يل الحقلية قسم في

" التي أقيم  في قسم ال)بية لنباتاتاألمثل ل العلمية الموسومة "االستعما ندوة . محاضر في ال11
 .19/11/1110المحا يل الحقلية بكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء بتاريخ 

قسم البستنة وهندسة " التي أقيم  في لعلمية "الري بالتنسيا وتقنياتها الحديثة. اإل تراك في الدورة ا12
 .15/1/1116-14تاريخ بكلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء ب الحدائق

بكلية  قسم البستنة وهندسة الحدائق" التي أقيم  في اإل تراك في الدورة العلمية "برنامج مندلي .14
 .6/1/1116راء بتاريخ الزراعة/جامعة القاسم الخض

 أثناء مدة التعليم األلكتروني. لكترونيةإل تراك في عشرات الندوات والدورات األا. 15
  

Documents/الوثائق.pdf
Documents/الوثائق.pdf
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 :في المؤتمرات اإلشتراك
لمحات من فكر اإلمام علي بن أبي طالب مرتمر األمن والد مقراطية وحقول اإلنسان بالبحث الموسوم م .1

في جامعة مرتة/ المملكة  11/0/1119لغا ة  11/0 للمدة من( عليه السالم في حقول اإلنسان
 .األردنية الها مية

 .11/0/1110 لغا ة 6/0 للمدة منالمرتمر العلمي الثالث ل امعة كربالء  .1

 11/11 الم تمعية( للمدة من مالقضا ا البي ية المعا رة والمشاركة ولي الثالث للبي ةمي الدمرتمر العلال .2
 .رية مصر العربيةفي جامعة جنوأ الوادي/جمهو  12/11/1119لغا ة 

 ة/جامعة البصرة.في كلية الزراع 11/4/1111بتاريخ  النباتات ال)بية والع)ريةور ة  .4

في  19/4/1111لغا ة  10/4للمدة من المرتمر األو  للتقنيات الحديثة في اإلنتا  الحيواني والنباتي  .5
 .كلية الزراعة/جامعة الكوفة

في كلية الزراعة/جامعة  11/11/1111لغا ة  16/11دة من للمللعلوم الزراعية الثاني العلمي مرتمر ال .9
 . البصرة

 .14/4/1111لغا ة  12/4 للمدة من الصيدلة/جامعة البصرة علمي األو  لكلية. المرتمر ال0

في جامعة  16/2/1114لغا ة  19/2. المرتمر الدولي الثالثين للمنت ات ال)بيعية للمدة من 9
 كيبان سان/ماليزيا.

ركز بحوث الاي أقامه م 19/11/1115لغا ة  15/11الدولي السادس للعلوم البي ية للمدة من . المرتمر 6
 جامعة بابل.البي ة/

. المرتمر السنوي الدولي السادس عشر لعلوم النبات والمرتمر الخامز لل معية األمريكية المرقتة 11
 .ت المتحدة األمريكية، الوال ايفي جامعة مسيسب 14/4/1119لغا ة  11/4للمدة من للعقاقير 

في كلية الزراعة/جامعة  10/11/1119لغا ة  19/11للمدة من  لكلية الزراعة مر العلمي الثالث. المرت11
 .القاسم الخضراء

اعة/جامعة لية الزر في ك 5/2/1119لغا ة  2/2. المرتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة للمدة من 11
 .كربالء

Documents/الأمام%20علي%20(عليه%20السلام).pdf
Documents/الأمام%20علي%20(عليه%20السلام).pdf
Documents/الأمام%20علي%20(عليه%20السلام).pdf
Documents/الوثائق.pdf
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 . 16/11/1119 األو  لمديرية زراعة بابل فيي الزراعي المرتمر العلم. 12

 .اعة/جامعة كربالءلية الزر في ك 19/4/1111-15 لكلية الزراعة للمدة من. المرتمر العلمي الثا14

في  202اعية والتنمية المستدامة مالل نة العليا للمرتمر للعلوم الزر  راب مر العلمي ال. المرت15
 .قاسم الخضراءفي كلية الزراعة/جامعة ال( 21/1/1111

 
 :ديرر والتقكتب الشك

لل هـود المباولـة فـي  (5/5/1115فـي  011ماألمـر اإلداري  عميـد كليـة الزراعـةالسـيد  مـن كر وتقدير  .1
 .متصاص الاري بكلفة أقلجهاز اإلتصني  تحوير لتصريف األبخرة من 

ي لل هـود المباولـة فـ (14/9/1110في  041ماألمر اإلداري عميد كلية الزراعة السيد  من كر وتقدير  .1
 .ليا ومختبر التحليالتمختبر الحاسبات للدراسات الع تهي ة

( لل هود المباولة 19/9/1111في  12164ماألمر ال امعي  بابلجامعة رئيز السيد  من مكاف ة مالية .2
 . امعةالل اإلحصائي األولر لنظام ال ودة في دورة التأهي محاضرات في إلقاء في 

لل هــود المباولــة  (19/6/1111فــي  0161ماألمــر اإلداري  ةالزراعــ عميــد كليــةالســيد  مــنقــدير وت ــكر  .4
 .(19/6/1111في  0215مقدم لشهر حسب األمر اإلداري تقييم أداء التدريسيين  استماراتفي إن از 

ولـة فـي بالل هـود الم (1/9/1111في  1905ماألمر اإلداري لزراعة عميد كلية االسيد  من كر وتقدير . 5
 لكلية.ية في ابناء البنر التحت

 (.11/11/1111في  6151ماألمر اإلداري  عميد كلية الزراعةد السي من كر وتقدير . 9

 (.21/1/1111في  514ماألمر اإلداري  عميد كلية الزراعةالسيد  من كر وتقدير  .0

المباولـــة فـــي إلقـــاء د ( لل هـــو 0/11/1111فـــي  14624م بابـــلجامعـــة الســـيد رئـــيز  نمـــ ـــكر وتقـــدير  .9
 األولر المقامة في كلية الصيدلة. SPSSدورة ت)بيقات في برنامج ات في  محاضر 

( لل هــود المباولــة فــي ت)ــوير 11/11/1111فــي  1961م الســيد عميــد كليــة الصــيدلة مــنوتقــدير  ــكر  .6
 اقير والنباتات ال)بية.المسيرة العلمية في فرع العق

 ( لل هود المباولة في إن از10/2/1112في  011م كلية الصيدلةد السيد عمي منوتقدير  كر  .11
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 عما  ل نة فرز العروض لءجهزة المختبرية.أ      

( لل هـــود المباولـــة فـــي إلقـــاء 21/2/1112فـــي  9141م بابـــلجامعـــة الســـيد رئـــيز  مـــن ـــكر وتقـــدير  .11
قامــة فــي كليــة الم 0/2/1112-2الثانيــة للمــدة مــن  SPSSقــات فــي برنــامج محاضــرات فــي  دورة ت)بي

 .اسالتربية األس

ـــة فـــي إلقـــاء 1/5/1112فـــي  10921م ة بابـــلالســـيد رئـــيز  ـــح مـــن ـــكر وتقـــدير  .11 ( لل هـــود المباول
المقامــة فــي كليــة  19/2/1112-14للمــدة مــن  GenStatمحاضــرات فــي  دورة ت)بيقــات فــي برنــامج 

 الصيدلة.

فل التخر  لة في ح( لل هود المباو 0/0/1112ي ف 1516م السيد عميد كلية الصيدلة منوتقدير .  كر 12
 .1111/1112للعام الدراسي 

( لل هـود المباولـة فـي إن ـاز 16/11/1112فـي  24992م بابـلجامعـة السـيد رئـيز  من كر وتقدير . 14
 فعاليات مهرجان ال)و السنوي الثاني.

ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي مـــن ـــكر وتقـــدير . 15 ـــديرا  19/1/1114ي فـــ 11/166م الســـيد وزيـــر التعل ( تق
 ومنتسبيها. بإدارتها  هود العلمية المخلصة لل امعةينا  للوتثم

( لل هــــود 9/4/1114فـــي  11912م بابـــلجامعـــة لـــرئيز  اإلداري الســـيد المســـاعد  مـــن ـــكر وتقـــدير . 19
 ية.المباولة في انهاء المهام التدريسية والعلم

ــة فــي( لل هــود المب5/5/1114ي فــ 11261م بابــلجامعــة الســيد رئــيز  مــن ــكر وتقــدير . 10 أن ــاح  اول
 في يوم ال امعة. إحتفالية كلية الصيدلة

( لل هــود 21/11/1114فــي  29990م بابــلجامعــة الســيد المســاعد العلمــي لــرئيز  مــن ــكر وتقــدير . 19
 . 5016معامل تأثير المباولة في نشر بحث علمي في م لة عالمية ذات 

( لل هـــود 15/11/1114فـــي  19061م التربية/جامعـــة القادســـية يـــةكل الســـيد عميـــد مـــنوتقـــدير .  ـــكر 16
 ليث سري  م)ر. الدكتوراه ولة في مناقشة طالب المبا

( لل هــود المباولــة فــي أســتالم 15/4/1115فــي  11251م بابــلجامعــة الســيد رئــيز  مــن ــكر وتقــدير . 11
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.من  األجهزة الممنوحة
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( لل هـود المباولـة 11/9/1115فـي  1652م جامعة البصـرةلزراعة/السيد عميد كلية ا منير قدوت .  كر11
 مناقشة طالبة الماجستير عال عدنان فائز.في 

 ــاز ( لل هــود المباولــة فــي أن11/0/1115فــي  1621م الســيد عميــد كليــة الصــيدلة مــنوتقــدير .  ــكر 11
 أعما  م لز الكلية.

لــة ( لل هـود المباو 11/2/1119فــي  691م رةكليــة الزراعة/جامعـة البصـد عميـالسـيد  مــنوتقـدير .  ـكر 12
 في مناقشة طالبة الدكتوراه ندى نا ر فارس.

( لل هــود المباولــة فــي مناقشــة 16/4/1119فــي  11129م الســيد مــدير زراعــة بابــل مــنوتقــدير .  ــكر 14
ـــ فـــي  لزراعيـــة العامـــةا ســـاتي التحليـــل اإلحصـــائي لمنتســـبي  ـــعبة الدراســـات والسياإلقـــاء محاضـــرات ف

 .ريةالمدي

( لل هـود المباولـة 11/6/1119فـي  2141م لية الزراعة/جامعة البصـرةالسيد عميد ك منوتقدير .  كر 15
 في مناقشة طالب الماجستير ابراهيم عباس كاظم.

( لل هــود المتميــزة 21/11/1119فــي  5611م الخضــراء الســيد رئــيز جامعــة القاســم مــنوتقــدير .  ــكر 19
 .متحانية ان اإلبالل از األعما  الموكلةن ي إف

( لل هـود 12/11/1119فـي  0105م لسـيد عميـد كليـة التربيـة للبنات/جامعـة الكوفـةا مـنوتقـدير .  كر 10
 المباولة في مناقشة طالب الماجستير عالء حسين جبار.

هــود المباولــة ل ( ل16/1/1110فــي  196م ميــد كليــة الزراعة/جامعــة الكوفــةالســيد ع مــنوتقــدير .  ــكر 19
 لماجستير أسماء ثامر عيدان.طالبة افي مناقشة 

( لل هــود المباولــة والــدور الفاعــل فــي 11/5/1110فــي  0106م د محــافب بابــلالســي مــنوتقــدير .  ــكر 16
 إن از األعما  المكلو بها.

فــــي  4945م يــــة التقنيــــة المســــيب/جامعة الفــــرات األوســــا التقنيــــةالكلالســــيد عميــــد  مــــنوتقــــدير  ــــكر . 21
 .الف حسن علي جرماطالب الماجستير إيفي مناقشة  لمباولة( لل هود ا10/11/1110

( 12/11/1110فـي  1511م ية/جامعـة بغـدادالزراع علـوم الهندسـة السـيد عميـد كليـة مـنوتقدير  كر . 21
 .ر محمد  باح طاهرطالب الماجستيلل هود المباولة في مناقشة 

 ( لل هود المباولة 19/1/1119 في 220م القاسم الخضراء عةجامد رئيز السي منوتقدير .  كر 21
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 الفاعل في إن از األعما  المكلو بها.والدور       

( لل هود المباولة فـي 0/1/1119في  944م السيد عميد كلية الزراعة/جامعة البصرة منوتقدير  كر . 22
 .تير حيدر قاسم كاط طالب الماجسمناقشة 

 ( لل هود16/2/1119في  1211م ءالخضرا لية الزراعة/ جامعة القاسمميد كد عسيال منوتقدير  كر . 24
 المباولة في تأليف كتاأ أساسيات النباتات ال)بية ومركباتها الفعالة.

باولـة فـي ( لل هـود الم9/5/1119فـي  1241م د رئـيز جامعـة القاسـم الخضـراءالسـي مـنوتقدير  كر . 25
 تها الفعالة.مركبابية و تأليف كتاأ أساسيات النباتات ال)

( 19/1/1116فـــي  116م ية/جامعـــة بغـــدادالزراع علـــوم الهندســـة لســـيد عميـــد كليـــةا مـــنير وتقـــد ـــكر . 29
 .طالبة الماجستير س ر ن يب عبد الرزاللل هود المباولة في مناقشة 

ة ( لل هـــود المباولـــ10/1/1116فـــي  191م لخضـــراءد رئـــيز جامعـــة القاســـم االســـي مـــنوتقـــدير .  ـــكر 20
 ا في الل نة اإلمتحانية.مكلو بهلفاعل في إن از األعما  الدور اوال

لفاعـــل فـــي ( لل هـــود المباولـــة والـــدور ا9/5/1111فـــي  119م وزيـــر التعلـــيم العـــالي مـــنوتقـــدير  ـــكر  .29
 .امكلو بهإن از األعما  ال

اولـــة المب ( لل هـــود10/0/1111فـــي  121م لخضـــراءد رئـــيز جامعـــة القاســـم االســـي مـــنوتقـــدير  ـــكر  .26
 .التعليم األلكترونيلفاعل في والدور ا

( لل هـود المباولـة 21/11/1116فـي  225م عميد كلية الزراعة/جامعة كـربالءد السي منوتقدير  كر  .41
 .  للعلوم الزراعيةرتمر الدولي الرابفي تقويم بحوث الم

( 10/1/1111فـــي  201م ادية/جامعـــة بغـــدالزراع علـــوم الهندســـة لســـيد عميـــد كليـــةا مـــنير وتقـــد ـــكر . 41
 .دكتوراة هيام عامر محمدطالبة اللل هود المباولة في مناقشة 

ــة 14/6/1116فــي  4616م لخضــراءد رئــيز جامعــة القاســم االســي مــنوتقــدير  ــكر  .41 ( لل هــود المباول
 .تأليف كتاأ الهرمونات النباتية وتأثيراتها الفسل يةلفاعل في والدور ا

( لل هـــود المباولـــة 21/9/1111فـــي  416م لخضـــراءز جامعـــة القاســـم اد رئـــيالســـي مـــنوتقـــدير  ـــكر  .42
 .مادة تصميم وتحليل الت ارأ الزراعيةتأليف كتاأ اللفاعل في والدور ا
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( لل هــــود 21/11/1116فــــي  11569م الكوفــــة/جامعــــة الزراعة لســــيد عميــــد كليــــةا مــــنير وتقــــد ــــكر . 44
 .دان عبأسيل علو دكتوراة طالبة الالمباولة في مناقشة 

( لل هـود المباولـة 11/4/1111فـي  1994م الكوفـة/جامعـة الزراعة لسيد عميـد كليـةا منير وتقد كر . 45
 .ثمينة فرحان كاظمدكتوراة طالبة الفي مناقشة 

لفاعـــل فـــي ( لل هـــود المباولـــة والـــدور ا1/2/1111فـــي  421م وزيـــر التعلـــيم العـــالي مـــنوتقـــدير  ـــكر  .49
 .امكلو بهإن از األعما  ال

( لل هود المباولة فـي 2/2/1111في  694م ةبصر ال/جامعة الزراعة لسيد عميد كليةا منير وتقد كر  .40
 . الل إسماعيلاقبا  دكتوراة طالبة المناقشة 

ـــةا مـــنير وتقـــد ـــكر . 49 ـــد كلي ـــوم الهندســـة الزراعية لســـيد عمي ( 1/2/1111فـــي  465م بغـــداد/جامعـــة عل
 .حسن إبراهيمزينب راة دكتو لطالبة الل هود المباولة في مناقشة 

( 16/9/1111فـــي  692م بغـــداد/جامعـــة علـــوم الهندســـة الزراعية لســـيد عميـــد كليـــةا مـــنير وتقـــد ـــكر . 46
 .اخالص متعب احمددكتوراة طالبة اللل هود المباولة في مناقشة 

( لل هـــود المباولـــة 12/11/1111فـــي  9912م واســـارئـــيز جامعـــة مســـاعد د الســـي مـــنوتقـــدير  ـــكر . 51
 .عاون بم ا  البحث العلميالتلفاعل في ر اوالدو 

فـي ( لل هـود المباولـة 12/1/1111فـي  061م لخضـراءد رئـيز جامعـة القاسـم االسـي مـنوتقدير  كر  .51
 .الحصو  علر براءة إختراع

( لل هود المباولة 19/9/1111في  54م لخضراءرئيز جامعة القاسم امساعد د السي منوتقدير  كر  .51
 .حة كوروناة جائواجهمفي 

المباولة  ( لل هود14/11/1111في  1112م واسالية الزراعة/ جامعة د عميد كالسي منوتقدير  كر . 52
 .عاون بم ا  البحث العلميالتفي 

فـي ( لل هود المباولـة 19/9/1111في  1941م لخضراءد رئيز جامعة القاسم االسي منوتقدير  كر  .54
 .Scopus نشر بحث في م الت عالمية تصنيف

بمناســبة إنتهــاء مــدة ( 11/2/1111فــي  91م لخضــراءد رئــيز جامعــة القاســم االســي مــنوتقــدير  ــكر  .55
 .تكليفة
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فــــي  4611م الفــــرات األوســــا التقنيــــة/جامعة التقنيــــة المســــيب كليــــةاللســــيد عميــــد ا مــــنير وتقــــد ــــكر . 59
 .ألميرعبد الينا جما  طالبة الماجستير ( لل هود المباولة في مناقشة 14/11/1111

فـي  01مد. عبود وحيد العبـود  /رئيز ل نة التعا ش السلمي في م لز النواألسيد ا منير وتقد كر . 50
5/9/1111). 

 .(9/11/1111في  6964م حسن منديل السرياوي  /محافب بابللسيد ا منير وتقد كر . 59

فـي لل هود المباولـة ( 11/1/1111في  1191م لخضراءد رئيز جامعة القاسم االسي منوتقدير  كر  .56
 .Scopusنشر بحث في م الت عالمية تصنيف 

فـي ( لل هود المباولـة 15/0/1111في  2901م لخضراءد رئيز جامعة القاسم االسي منوتقدير  كر  .91
 .Scopusنشر بحث في م الت عالمية تصنيف 

( لل هود المباولة 19/0/1111في  1109م قادسيةال/جامعة ةزراعال كليةلسيد عميد ا منير وتقد كر . 91
 .أمير عماد نعمةطالبة الماجستير في مناقشة 

فــــي  2952م الفــــرات األوســــا التقنيــــة/جامعة التقنيــــة المســــيب كليــــةاللســــيد عميــــد ا مــــنير وتقــــد ــــكر . 91
 .)لبة الكليةسائل العلمية لتقييم الر ( لل هود المباولة في 10/11/1111

( لل هـود 11/9/1111فـي  2911م سم الخضـراءقاال/جامعة ةاعزر ال لسيد عميد كليةا منير وتقد كر . 92
 .ل عبد الرزال نا يأمطالبة الماجستير المباولة في مناقشة 

( 1111/ر  14/9فــي  2915م ســم الخضــراءقاالجامعــة  /ةزراعــال لســيد عميــد كليــةا مــنير وتقــد ــكر . 94
 .هريم مز زهراء عبد الكر طالبة الماجستير لل هود المباولة في مناقشة 

 

 

 

 

 
 


