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 2005/ 12/ 12 تاريخ التعيين الول مرة :

 

 2005/ 12/  28 مرة : ألولتاريخ المباشرة في جامعة ديالى 

 

 2006/  2/  12 مرة : ألولتاريخ المباشرة في كلية العلوم 

 

 :  او الشهادة اب المشاركةعدد الدورات المشارك فيها مع ذكر رقم وتاريخ كت

 2006/ 8/6في  1008رقم الكتاب /كلية التربية/ دورة التأهيل التربوي  -1

 30/5/2012في  8353 رقم الكتاب تفاعلية/ مركز التطوير والتعليم المستمر/دورة السبورة ال -2

 2013/ اذار  جامعة بغدادفي مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي في  دورة المكتبة االفتراضية العراقية  -3

 دورة تجويد التعليم العالي في العراق في كلية العلوم/جامعة ديالى -4

 

 

 وتاريخها : ةعدد اللجان التي عمل فيها في الكلي

 2/4/2012في  913كتاب عمادة كلية العلوم  /رئيس لجنة االعالم والعالقات في الكلية -1

 2010/2011اللجنة االمتحانية  للعام الدراسي  -2

في 1217رئيس لجنة دراسة غابات التنوع البايولوجي/ كتاب عمادة كلية العلوم  -3

7/6/2011 

 25/12/2011في  3021 اللجنة العلمية في قسم علوم الحياة بموجب كتاب العمادة  -4
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  :اسماء المختبرات التي عمل فيها او اشرف عليها والعام الدراسي
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 2012/2013مختبر تشريح النبات من العام الدراسي -4
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 جهاز المايكروتوم بنوعيه اليدوي وااللكتروني  :اسماء االجهزة المختبرية المتقدمة والحديثة التي يجيد التعامل معها

 

 

 

 :االمكانات العلمية والتقنية االخرى خارج نطاق اختصاصه التي يجيدها

 ملية في  جمع وكبس وتجفيف النباتاتتنظيم دورات نظرية وع -1

 تنظيم دورات نظرية وعملية في  تشخيص وتسمية وتبويب النباتات  -2

 تنظيم دورات نظرية وعملية في  دراسة الغطاء الخضري النباتي -3

تنظيم دورات نظرية وعملية في  دراسة وحساب العدد الكروموسومي االحادي والثنائي  -4

 للنباتات

 لية في  دراسة حبوب لقاح النباتات واهميتها التصنيفيةتنظيم دورات نظرية وعم -5

 

 

 Excel :برامج الكومبيوتر التي يجيدها وبامكانه تقديم دورة مختصرة بها وليومين وفي قسمه

 Word & Power point 
 

 

 

 كال                              نعمنعم            علمي    رغبتة في تولي مناصب علمية او ادارية :  

                     او فنية لغرض المساهمة في تقدم الكلية 

 اداري                                                                     

                                                                     

 فني                                                                         

 

 

 عدد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية        

  اخرى     8    ندوة            3  ورشة عمل        4التي شارك فيها وتاريخها مع كتاب المشاركة      دورة    

  مرفق: لعامه الدراسي

 

 

 

 

 

 



  :لتي قام بنشرها في داخل العراق مع ذكر اسم  المجلة العلمية وتاريخ النشرالبحوث ا

 

/ المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم / جامعة بغداد  مع مفتاح لفصل انواعه Alcea L. (Malvaceae)نوع جديد من العراق للجنس  -1

  2009اذار   26 -24

 6منشور في مجلة ديالى للعلوم الصرفة المجلد / ي العراق واهميته التصنيفيةالنامية ف Alcea L. (Malvaceae)طلع انواع الحنس  -2

 2010نيسان   2العدد 

منشور في مجلة ديالى  /في العراق (Labiate)من العائلة الشفوية  .Nepeta Lالعدد الكروموسومي االحادي لبعض انواع الجنس  -3

  2011تموز   3العدد  7للعلوم الصرفة المجلد 

4-  

             لقسم    منشور في المؤتمر العلمي االول /النامية بريا في العراق Nepeta L. (Labiate)همية التصنيفية لطلع االنواع الجنس اال -4  

 2012أذار  7-6لوم الحياة في كلية العلوم / جامعة بغداد  ع

منشور في مجلة كلية التربية االساسية/  / بريا في العراقالنامية  Althaea L. (Malvaceaeالبيئة والتوزيع الجغرافي النواع الجنس) -5 

 2013كانون الثاني  77العدد  19لد جالجامعة المستنصرية الم

مجلة دبالى للعلوم العراق /النامية  بريا في  Alcea L. (Malvaceae)دراسة تصنيفية كيميائية ) المركبات الفينولية( ألنواع الجنس  -6  

 2013أيار 2عدد ال 9المجلد   الصرفة

منشور في مجلة ابن الهيثم للعلوم  / Teucrium poliumاالستخالص المذيبي للمركبات الفينولية وتقدير المحتوى الكلي لها لنبات  -7  

 2011/   3/ العدد  24/ المجلد الصرفة والتطبيقية 

منشور في   / ار المتساقط و أكاسيد الكبريت في الهواء الجويتأثير الكساء السطحي لألوراق النباتية على مسك أو احتجاز ملوثات الغب -8 

 2011كانون االول   3الجزء   2العدد  3زراعية المجلد مجلة ديالى للعلوم ال

ت النشرحت   /   تأثير المستخلص االيثانولي لنبات الجاتروفا    في بعض أجناس الفطريات الملوثة لألغذية- -9    
المؤتمر العراق / في  النامية بريا  Nepeta L. (Labiatae)) المركبات الفينولية( ألنواع الجنس  مقارنة يائيةدراسة تصنيفية كيم -10  

 أ8/10/2015-6الدولي االول للعلوم البايولوجية . كلية العلوم للبنات تشر

 في مجلة ديالى للعلوم الصرفةمنشور في العراق / Althaea L. (Malvaceae)دراسة تصنيفية مقارنة لحبوب لقاح انواع الجنس  -11  

     2016تموز  3العدد  12المجلد 

ودراسة تأثيره السمي في بعض خطوط الخاليا السرطانية.    Isatis Tinctoriaأستخالص المركبات الكحوليةمن نبات الوسمة  -12  

 النشر في مجلة ديالى للعلوم الزراعيةمقيول 

 

 

 

 :العراق مع ذكر اسم المجلة العلمية وتاريخ النشر خارجالبحوث التي قام بنشرها 

 

 
 تاريخ النشر المجلة أسماء الباحثين البحث

البيئة والتوزيع الجغرافي النواع 
 Altheae L. spp.(Malvaceae)الجنس
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 ماجستير          دكتوراه        20بكالوريوس               عدد الطلبة الذين اشرف عليهم :      

  



 3   دكتوراه      1بكالوريوس           ماجستير     عدد لجان المناقشة التي كان عضوا

  :سهاأفيها او تر

 

 التأليف( التوزيع الجغرافي للنباتات الزهرية النامية في العراق  ) تحت الكتب التي قام بتاليفها او ترجمتها :

 

 :ترفق تقدم علمي واداري او تعالج  مشكلة مشخصة في الكلية اذكرها هل لديك افكارا تسهم في حصول

 أجراء مسح وجمع لنباتات محافظة ديالى لغرض أعداد فلورا ديالى -1 

على االنسان  مسح النباتات السامة في ديالى وأعداد كتاب يتضمن اسماءها المحلية والعلمية ووصفها وتأثيراتها -2

 والحيوان وصورها

وأعداد كتاب يتضمن أسماءها المحلية والعلمية  لإلنسانمسح وجمع النباتات ذات االستخدامات الطبية المفيدة  -3

 وصورها ومكوناتها الكيميائية وفوائدها الطبيةوالوصف النباتي  

 

 

 ال                 نعم   نعم             هل تم التسجيل في المكتب االفتراضية :    

 

 

 

 مدير دورة تصنيف وتشخيص النبات لمنتسبي وزارة البيئة   

 تدريب منتسبي وزارة البيئة  حقليا على دراسة الفلورا في وسط العراق 

 محاضر في دورة تشخيص وتسمية وتصنيف النباتات لمنتسبي كلية الزراعة/جامعة كربالء  

 ومتحف التاريخ الطبيعي /جامعة بغداد مشرف على معشب مركز بحوث   

                 30-29مقرر جلسة ومحاضر في الورشة العلمية االولى عن المعاشب والمصادر الوراثية في العراق   

 2012نيسان 

 مدير دورة تصنيف النباتات الزهرية  لمنتسبي المشب الوطني / وزارة الزراعة  

 ريخ الطبيعي / جامعة بغدادعضو هيئة تحرير مجلة متحف التا  

مدير ومحاضر  دورة وصف وتشخيص وتسمية النباتات البرية   لمنسبي المعشب الوطني العراقي / وزارة   

 الزراعة

   

 الخبرة العلمية واألكاديمية

 علوم زراعية / كلية الزراعة / جامعة بغداد سبكالوريو

 / جامعة بغدادتصنيف نبات /كلية العلوم  -ماجستير علوم الحياة  

   تصنيف نبات / كلية العلوم / جامعة بغداد -نبات  –دكتوراه علوم الحياة  

 
 

 

 الشهادات والمؤهالت العلمية



 2009اذار   26-24جامعة بغداد /                     –المؤتمر العلمي الثالث /                كلية العلوم 

 16/11/2009-15جامعة ديالى                   –كلية العلوم       المؤتمر العلمي االول  /              

 2012اذار   8-7المؤتمر العلمي االول  لقسم علوم الحياة /      كلية العلوم / جامعة بغداد/                

  2011نيسان  20-19جامعة ديالى                     –المؤتمر العلمي الثاني /                 كلية العلوم 

 2012/  5/  7-6كلية العلوم / جامعة ديالى                                                المؤتم العلمي الثالث  

 2012تشرين الثاني     22-20للعلوم الصرفة /    كلية العلوم/   جامعة االنبار     لثانيالمؤتمر العلمي ا

 2015تشرين االول  10-8ولوجية /كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد المؤتمر الدولي االول للعلوم الباي

 2012الندوة العلمية   مشاكل بيئية معاصرة /        كلية العلوم / جامعة ديالى /                    اذار 
 2012ون االول الندوة العلمية   النباتات السامة وتأثيراتها البيئية/     كلية العلوم / جامعة ديالى /     كان

 

  2011اذار 31-29الندوة العلمية االولى عن المعاشب والمصادر الوراثية في العراق  /  جامعة النهرين   

الورشة العلمية االولى عن المعاشب والمصادر الوراثية في العراق   الهيئة العامة لفحص وتصديق البذور      

 2012نيسان  30-  29

طي واثرها في البيئة العراقية      مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي/جامعة الندوة العلمية سمكة البل
   2012حزيران 20بغداد       

الندوة العلمية  كنوز الثروة النباتية في الصحاري العراقية      كلية العلوم للبنات وكلية الزراعة/جامعة 

 2013/  8/5-7بغداد          

 2013/ 28/4كلية العلوم / جامعة ديالى  /ديثة في االستشارات الوراثية  الندوة العلمية التقنيات الح

مركز بحوث ومتحف التاريخ /الجنائي وتطبيقاته في الكشف عن الجريمة الحشرات  علمالندوة العلمية 

 2014تشرين الثاني 28بغداد       الطبيعي/جامعة

 10-9ع وكبس العينات النباتية للفترة من الورشة العلمية عن المعاشب والمتاحف النباتية وطرائق جم

 2013نيسان 

جامعة  - كلية الزراعة 2015 /17/11-16الندوة العلمية كنوز النباتات الطبية في الصحاري العراقية  

 بغداد

حزيران  25بغداد  اليوم العالمي لليوغا –ورشة عمل اليوغا والطب التقليدي الهندي / السفارة الهندية 

2016 

ات والندوات والحلقات المؤتمر

 الدراسية

 2009-8-3لطلبة الدراسات العليا/ مركز الحاسبة االلكترونية / جامعة بغداد  ةالتأهيليالدورة    -1      الدورات                

 2012امعة ديالى دورة تدربية في السبورة التفاعلية / مركز التعليم المستمر /ج     -2                                      

                                              كلية العلوم/جامعة –دورة النباتات الطبية وطرق استخالص مركباتها وتصنيع االدوية العشبية       -3           

 2013/ 5/  9-5يغداد  من  

 2013 اسبة االلكترونية/ جامعة ديالى/  ايلولح/ مركز ال لترقيات()ل الحاسوبدورة كفاءة    -4                                       

                                                   
     2014دورة تجويد التعليم العالي في العراق / كلية العلوم / جامعة ديالى / اذار   -5                                 

5-    

 

 

مدة  المكان الكلية امعةالج اسم ورشة العمل  ت

ورشة 

 العمل

رقم وتاريخ 

االمر الجامعي 

الخاص 

 بالحضور

 التاريخ

كيفية التعامل مع المجاهر  1

 الحديثة

قسم علوم  العلوم ديالى

 الحياة

 23/10/2013  يوم واحد

كيفية اجراء فحوصات الدم في  2

 AutoHematologyحهاز 

analyzer 

قسم علوم  العلوم ديالى

 الحياة

 24/3/2014  وم واحدي

ورشة عمل عن جهاز ال  3

Elisa 

 

قسم علوم  العلوم ديالى

 الحياة

 8/4/2014  يوم واحد

النباتات الطبية وطرق  4

استخالص مركباتها وتصنيع 

 االدوية العشبية

قسم علوم  العلوم بغداد

 الحياة

 1254 أيام  5

في 

30/4/2013 

5-9/5/2013 

كنوز الثروة النباتية في  5

 صحاري العراقيةال

وزارة الزراعة و 

كلية العلوم للبنات 

كلية 

العلوم 

علوم قسم 

 الحياة

 8/5/2013-7 بال يومان



 للبنات /جامعة بغداد

 3/3/2014  يومان علوم الحياة العلوم ديالى   مهرجان العسل االول 6

 

 


