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سيرة ذاتيةال        
                                                                                                   

 

وكاعالعدنان حسين علي  االسم الرباعي :  

 4791  تاريخ الوالدة   :

 14/5/2142تاريخ الحصول عليها :             دكتوراه   الشهادة:

 علوم محاصيل حقلية   : التخصص العام

 فسلجة ومكافحة أدغال  :التخصص الدقيق  

وفق االمر الجامعي /امانة مجلس    41/1/2141تاريخ الحصول عليه:             استاذ مساعد اللقب العلمي :

 (21/44/2141في 49171الجامعة 

 سنوات تسعة : عدد سنوات الخدمة

 دال يوج : عدد سنوات الخدمة خارج التعليم

              adnan_alwakaa2003@yahoo.com:     البريدي االلكتروني 

  كلية الزراعة/ جامعة بغداد الجهة المناحة للشهادة البكلوريوس :

  كلية الزراعة/ جامعة بغداد : الجهة المناحة للشهادة الماجستير

  كلية الزراعة/ جامعة الموصل : الجهة المناحة للشهادة الدكتوراه

 ان رسالة الماجستر  :عنو
)تأأيرير افأأافة اليوريأأا وك ريتأأاو االمونيأأوم وتراالأأق ومأأراو االفأأافة فأأي فاعليأأة م يأأد الك ي و أأي  لمكافحأأة  

 Saccharumفأأأي حقأأأول سصأأأ  السأأأكر   .Dichanthiun annulatum (Forsk) Stapfالزمأأأزوم 

officinarium L) 

 

 :  عنوان رسالة الدكتوراه

 في محافظة نينوى.   Eichhornia crassipes (Mart)حة ن او زهرة النيل درا ة نمو وتكارر ومكاف

 الوظائف التي شغلها:

 
27/1/2117 – 1/4/2111من  جامعة ديالى /كلية الزراعة مدرس مساعد  

27/1/2117  من جامعة ديالى /كلية الزراعة مدرس  

 من   41/1/2141 جامعة ديالى /كلية الزراعة ا تاذ مساعد 

سم ال ستنةمقرر س 1/5/2117-5/44/2119من  جامعة ديالى /كلية الزراعة   

1/44/2141 – 1/5/2117منذ  جامعة ديالى /كلية الزراعة معاون العميد للشؤون الطل ة  

49/4/2117-41/1/2117 جامعة ديالى /كلية الزراعة امين مجلس كلية  

 جامعة ديالى /كلية الزراعة مقرر سسم المحاصيل الحقلية
ومستمر إلى الوس   7/7/2142

 الحافر
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 المعاهد التي درس فيها: أوالجامعات 
 

الى-ال ترة من  الجهة)الجامعة )الكلية(/المعهد( و  الم حظاو 

في كلية الزراعة جامعة بغدادمعيد  1  8991-0222  

ومستمر الى الوقت الحاضر  – 4/8/0222من  جامعة ديالى /كلية الزراعة    

 

 ي شغلها خارج التعليم العالي :الوظائف الت
 

 2111-2111عقد حكومي في الهيئة العامة لل حوث الزراعية بغداد  -4

السويسرية للخدماو الزراعية المتخصصة في الم يداو الزراعية ،   Syngentaللشركة  نحنتا  مندوب  -2

 .2111-2111فرع محافظة ديالى من 
 

 ا:المقررات الدراسية التي قام بتدريسه
 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 البستنة وهندسة الحدائق الزراعة ديالى 1
 أساسيات محاصيل حقلية

 أساسيات تربة
0222-0222  

 البستنة وهندسة الحدائق الزراعة ديالى 2
 األدغال وطرق مكافحتها

 تصنف نبات
2008-2007 

 البستنة وهندسة الحدائق الزراعة ديالى 3
نباتتصنف   

 االدغال وطرق مكافحتها
2008-2009 

 البستنة وهندسة الحدائق الزراعة ديالى 4
( 0و8تطبيقات حاسوب )

 االدغال وطرق مكافحتها
2009-2010 

 2011-2010 تصنف نبات البستنة وهندسة الحدائق الزراعة ديالى 5

 البستنة وهندسة الحدائق الزراعة ديالى 6
 اساسيات محاصيل حقلية

ل وطرق مكافحتهااالدغا  
2011-2012 

 علوم المحاصيل الحقلية الزراعة ديالى 7

 اساسيات محاصيل حقلية

 االدغال وطرق مكافحتها

 

2012-2013 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم بتطويرها.

 . المساهمة بتقديم كتب منهجية للتأليف مساعدة في المواد التالية

 ت
 الكلية الجامعة

قسمال  
السنة  المادة

 الدراسية

1 
علوم المحاصيل  الزراعة ديالى

 الحقلية

 2012-2013 االدغال وطرق مكافحتها العملي

2 
علوم المحاصيل  الزراعة ديالى

 الحقلية

في تحليل التجارب   SASاستخدام برنامج  

 الزراعية

2013-2012 

 

 اإلشراف على رسائل الماجستير واالطاريح .

 ت
يةالكل الجامعة  

 القسم
السنة  عنوان الرسالة او االطروحة

 الدراسية
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 المؤتمرات العلمية والندوات والورش التي شارك فيها:
 

 السنة نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان

المؤتمر العلمي األول مديرية زراعة   
     العراق      –ديالى 

ممثل عن شركة سنجنتا للمبيدات  ديرية الزراعة م محافظة ديالى /
 الزراعية

5002 

المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية 
 . كلية الزراعة/ جامعة ديالى 

مشارك ببحث /كلية الزراعة  جامعة ديالى /كلية الزراعة
 /جامعة ديالى

5002 

المؤتمر العلمي األول لجامعة كربالء  
 العراق    –

مشارك ببحث /كلية الزراعة  كلية الزراعة /جامعة كربالء 
 /جامعة كربالء

5005 

المؤتمر الوطني األول للبحوث 
 كلية الزراعة /جامعة ديالى-الزراعية

حضور/كلية الزراعة / جامعة  كلية الزراعة جامعة ديالى /
 ديالى

5000 

كلية الزراعة –المؤتمر العلمي األول  
 جامعة الكوفة

مشارك ببحث /كلية الزراعة  الزراعةجامعة الكوفة / كلي 
 /جامعة الكوفة

5000 

المؤتمر العلمي الثالث كلية التربية  
 جامعة تكريت 

مشارك ببحث /كلية الزراعة  كلية التربية جامعة تكريت /
 /جامعة تكريت

5000 

المؤتمر العلمي األول قسم المحاصيل   
 الحقلية جامعة الموصل 

مشارك ببحثين /كلية الزراعة  عةالزراكلية  جامعة الموصل /
 /جامعة الموصل

5005 

المؤتمر العلمي الثاني لكلية العلوم 
 5005جامعة تكريت 

مشارك ببحث /كلية الزراعة  كلية العلوم جامعة تكريت /
 /جامعة تكريت

5005 

 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها:
 

 التاريخ مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 0222 جامعة ديالى /كلية التربية طرق تدريسدورة  4

 0222 جامعة بغداد /الجادرية دورة حاسوب متقدم 2

 0221 مركز ايكاردا /سوريا في زيادة اإلنتاج ANDاستخدام تقنية  1

 0288 جامعة الموصل /كلية الزراعة في تحليل التجارب الزراعية SASدورة استخدام برنامج  1

 0222 العراق/اربيل قنيات زارعة وإنتاج الذرة الصفراءدورة تدريبية في ت 5

 

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص والبحوث المنشورة:

 

 مكان النشر عنوان البحث ت

8 

دراسة أنبات البذور في مواعيد مختلفة وتأثيرها على النمو والتكاثر لنبات زهرة النيل 

Eichhornia crassipes (Mart)Solms  العراق.في شمال 

Study The Seed Germination In Different Time Of Planting On 

Propagation And Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms In 

Northern Iraq 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

مجلة كلية الزراعة 

 /جامعة تكريت
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 لحقليةقسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل ا

 كلية الزراعة جامعة ديالى                   كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل

0 

في مكافحة نبات   D-2,4تأثير طريقة وتكرار اإلضافة لتراكيز مختلفة من مبيدي الكاليفوسيت و

وتقليل التلوث  ل العراقفي شما Eichhornia crassipes (Mart)Solms زهرة النيل

 البيئي.

Effect Of Frequency ,Methods Of Application And Rate Of Glyphosate 

And 2,4-D On Eichhornia Crassipes (Mart) Solms Control With Reduce 

Herbicide Pollution In Water In Northern Iraq 

 احمد محمد سلطان                عدنان حسين علي الوكاع                        

 قسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل الحقلية

 كلية الزراعة جامعة ديالى             كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل              

مؤتمر كلية الزراعة 

والغابات جامعة 

 الموصل

 

 

2 

 راره بمواعيد مختلفة في مكافحة نبات زهرة النيلتأثير استخدام طريقة القطع وتك

 Eichhornia crassipes (Mart)Solms .في شمال العراق 

Influence Frequency Of Cutting In Different Times Of Application On 

  

Eichhornia Crassipes (Mart)Solms Control In Northern Iraq 

 احمد محمد سلطان        عدنان حسين علي الوكاع           

 قسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل الحقلية

 كلية الزراعة جامعة ديالى                   كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل               

مؤتمر كلية الزراعة 

والغابات جامعة 

 الموصل

 

4 

 كافحة نبات زهرة النيلتأثير اختالف مواعيد القطع  في م

 Eichhornia crassipes (Mart)Solms في شمال العراق 

Influence Different Dates Of Cutting Of  Eichhornia crassipes 

(Mart)Solms Control In Northern Iraq 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

 قسم المحاصيل الحقلية                   قسم المحاصيل الحقلية          

 كلية الزراعة جامعة ديالى                   كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل       

مجلة الرافدين /كلية 

 الزراعة والغابات

 

2 

 Eichhornia تأثير مواعيد الزراعة وعمق الماء في الصفات التكاثرية لنبات زهرة النيل

crassipes (Mart)Solms .النامي في شمال العراق 

Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Propagation  Of 

Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq. 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

 قسم المحاصيل الحقلية قسم المحاصيل الحقلية                     

 كلية الزراعة جامعة ديالى          كلية الزراعة والغابات جامعة الموصل

مؤتمر كلية الزراعة 

 الكوفة

 

2 
 Eichhornia تأثير مواعيد الزراعة وعمق الماء في صفات النمو الخضري لنبات زهرة النيل

crassipes (Mart)Solms .النامي في شمال العراق 

مؤتمر كلية التربية 

 جامعة تكريت
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Influence Of Different Planting Dates And Water Depth On Vegetative 

Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms In Northern Iraq. 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

 قسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل الحقلية

 ة ديالى                   كلية الزراعة والغابات جامعة الموصلكلية الزراعة جامع

 

2 

 Eichhornia تأثير اختالف فترات النمو في الكتلة الحيوية واإلنتاجية لنبات زهرة النيل

crassipes (Mart)Solms  .النامي في شمال العراق 

The Impact Of Different Growth Duration Of Eichhornia crassipes 

(Mart)Solms On Biomass And Productivity  In Northe rn Iraq. 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

 قسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل الحقلية

اعة والغابات جامعة الموصلكلية الزراعة جامعة ديالى            كلية الزر      

مؤتمر كلية الزراعة 

 جامعة الكوفة

1 

تأثير اختالف ارتفاع النبات وطبيعة النمو في معدل االستهالك المائي لنبات زهرة النيل 

Eichhornia crassipes (Mart)Solms  .النامي في شمال العراق 

Influence Of Different Plant Tall And Growth Of Eichhornia crassipes 

(Mart)Solms On Water  Consumptive In Northern Iraq 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

 قسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل الحقلية

 ات جامعة الموصلكلية الزراعة جامعة ديالى                   كلية الزراعة والغاب       

مجلة كلية الزراعة 

 /جامعة بغداد

 )ننتظر اإلجابة(

9 

 Eichhorniaتأثير اختالف فترات النمو في االنتشار والنمو األفقي لنبات زهرة النيل 

crassipes (Mart)Solms .النامي في شمال العراق 

Different Seasonal Growth Of Eichhornia crassipes (Mart)Solms 

Effect On Horizontal Shoot Cover And Dispersal In Northern Iraq 

 عدنان حسين علي الوكاع                   احمد محمد سلطان

 قسم المحاصيل الحقلية                      قسم المحاصيل الحقلية

 الغابات جامعة الموصلكلية الزراعة جامعة ديالى                   كلية الزراعة و                    

مجلة كلية الزراعة 

 /جامعة ديالى

 )ننتظر اإلجابة (

 

82 

 تأثير مستخلص منقوع رماد القصب البري و الحلفا 

 لوحدهما أو مع زيت الغاز في كفاءة مبيد الكاليفوسيت

Effect of the extract  of sink ash of phragmites communis and Impereta 

cylindrica alone or with gas oil in efficacy of glyphosate 

باقر عبد خلف الجبوري
8

و     عدنان حسين علي الوكاع     
0 

مجلة الفتح /جامعة 

 ديالى

88 

 تأثير طرق ومعدالت اإلضافة لمبيد الكاليفوسيت في مكافحة دغل الزمزوم 

Dichanthium annulatum (Forks) Stapf .النامي في بساتين الزيتون 

Effect of Methods and Rate of Glyphosate Application 

مجلة الفتح /جامعة 

 ديالى
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on Control of Dichanthium annulatum (Forks) Stapf.  

In Orchard of Oil Palms 

 جامعة ديالى–عدنان حسين علي الوكاع              كلية الزراعة 

80 

حاصل ثالثة أصناف من الحنطة الناعمة واألدغال تأثير بعض المبيدات الكيمائية  في نمو و

 المرافقة لها  في المناطق  المروية  وسط العراق.

EFFECT OF SOME PESTICIDES IN THREE WHEAT VARITY AND ASSOCIATED 

WEEDS UNDER IRRIGATION LAND IN MIDDLE IRAQ 

 عدنان حسين علي الوكاع       جامعة ديالى /كلية الزراعة

 ادي مصطفى العلوي       جامعة ديالى /كلية الزراعةحسن ه

مجلة كلية الزراعة 

 جامعة االنبار

82 

 استجابة الدخن لنوعية مياه الري ومستويات السماد النتروجيني

Effect Of Quality Of Irrigation Water And Nitrogen Fertilization On 

Millet Crop. 

 ة ديالى /كلية الزراعةعدنان حسين علي الوكاع       جامع

 حسن هادي مصطفى العلوي       جامعة ديالى /كلية الزراعة

مجلة ديالى للعلوم 

 الزراعية

84 

 

 تأثير مواقع ومواعيد الزراعة المبكرة في الحاصل ومكوناته للقطن

  (Gossypium hirsutum L. ).صنف الشاتا 

 ي احمد                  م.م هشام عبد الوهابم.د.عدنان حسين علي الوكاع              م.م عمر عل

 قسم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة /جامعة ديالى

مجلة كلية الزراعة 

/جامعة االنبار /المجلد 

 0282- 0العدد  88

82 

 تأثير مواقع ومواعيد الزراعة المبكرة في صفات النمو والحاصل لصنف القطن

  (Gossypium hirsutum L. ) الشاتا. 

 رجاء مجيد حميد        عدنان حسين علي الوكاع     عمر علي احمد      هشام عبد الوهاب

 قسم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة /جامعة ديالى

كلية الزراعة /جامعة 

 كركوك

82 

  Triticum astiviumالناعمة    تأثير الالفالحة ومعدل التقاوي في نمو وحاصل الحنطة
.Lلها في مناطق متباينة األمطار .  افقةواألدغال المر 

                       محمد رمضان أحمد الطيف            ²عدنان حسين علي الوكاع              ¹سالم حمادي عنتر
 قسم المحاصيل الحقلية

كلية جامعة تكريت /        ²جامعة ديالى / كلية الزراعة      ¹جامعة الموصل/ كلية الزراعة والغابات

 الزراعة

جامعة ذي قار /مجلة 

كلية الزراعة واالهوار 

- 0العدد  0المجلد 

0282 

82 

 في مكافحة نبات زهرة النيل D-2,4تأثير استخدام تراكيز مختلفة من مبيدي  الكاليفوسيت و

 Eichhornia crassipes (Mart)Solms .النامي في شمال العراق 

 عدنان حسين علي الوكاع

 الحقلية / كلية الزراعة / جامعة ديالىقسم المحاصيل 

مجلة كلية الزراعة 

جامعة تكريت / المجلد 

 0284 8العدد  84
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81 

في نباتات زهرة النيل  Spodoptera littoralisدراسة تقيم ضرر يرقات دودة ورق القطن 

 D-2.4المعاملة بمبيدا الكاليفوسيت و 

 / كلية الزراعة /جامعة ديالى.  عدنان حسين علي الوكاع    قسم المحاصيل الحقلية

 سعاد ارديني عبدهللا  محمد يوسف سيد غني 8         

 قسم وقاية النبات / كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل . 0,8

مجلة كلية الزراعة 

 /جامعة ذي قار

0282 

89 

 في مكافحة دغل الثيلمبيد الكاليفوسيت لتأثير طريقة اإلضافة بتراكيز مختلفة 

  Cynodon dactylon L. . النامي في بساتين الرمان 

 عدنان حسين علي الوكاع                 هشام عبد الوهاب                 عمر علي احمد

 قسم المحاصيل الحقلية/ كلية الزراعة /جامعة ديالى

جامعة ديالى /كلية 

 2الزراعة  المجلد 

 0284- 8العدد 

02 

الحلفا مكافحة دغللمبيد الكاليفوسيت من يز مختلفة تراكأضافة تأثير طريقة   
 Imperata cylindrica L.( Beauv). . المغروسة حديثا النامي في بساتين الرمان   

 

جامعة ديالى /كلية 

 2الزراعة  المجلد 

 0282- 8العدد 

08 

  درا ة ك اءة ا تخدام جهاز المسح المقنن في مكافحة دغل

 Dichanthium annulatum(Forsk).Stapf   الزمزوم

 

مؤتمر الثاني لالنتاج 

النباتي كلية الزراعة 

 جامعة تكريت 

00   

 

 

 (.) جوائز /شهادات تقديرية /كتب شكر نشطات حصل فيها على أو إبداعات
 

 و

نوع 

 أو اإلبداع

 النشات

 حصل عليه  ما

 )جاالزة /شهادة /كتاب شكر(
 ةالسن عنوان النشات

4 

براءة 

 اختراع

الية يوم العلم وشهادة درع احتف

 تقديرية 

جهاااااااز جديااااااد لتقنااااااين اسااااااتخدام المبياااااادات 

ة ( فاااااي الساااااائلة)االنتخابية وغيااااار االنتخابيااااا

اقتصاااادية  واقااال  كلفاااة مكافحاااة األدغاااال بأقااال

 أضرار في المحصول والبيئة.

 

2142 

2 

براءة 

 اختراع 

اساااااتخدام طريقاااااة إضاااااافة مبيااااادات األدغاااااال  درع احتفالية يوم العلم

 ازياااة بالمساااح بعاااد أجاااراء تعاااديل جديااادالجه

علااى ةلااة اإلضااافة وتحديااد أفضاال تركيااز ماان  

 المبياااااااادات الكيميائياااااااااة بهاااااااادف مكافحاااااااااة

 نبات زهرة النيل بأقل تلوث في البيئة المائية 

2141 
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 اللغات التي يجيدها:

 
 .اللغة العربية -4

 .اللغة االنكليزية -0

 

 :أخرىنشاطات 
 

 .2111ديالى في المؤتمر الزراعي األول   عمل عضو لجنة الوساية في محافظة .4

 . 2111-2111السويسرية     Syngentaعمل  مستشار فني م يداو لشركة  نجنتا  .2

 .2111-2111مدير شركة زهور ديالى للخدماو الزراعية المحدودة  .1

 مشاهدة حقلية في عموم المحافظة حول  تيرير الم يداو الزراعية المختل ة . 41عمل على تن يذ  .1

دام الم يأأداو ل علأأى تن يأأذ أربعأأة بأأرامل وسايأأة لحمايأأة الحمضأأياو  وتطأأوير محصأأول الرسأأي با أأتخعمأأ .5

 الكيماوية الحديثة 

عمل على تن يذ برنامل لتطور وزيادة حاصل الحنطة في محافظة ديالى با تخدام م يداو رناالية الغرض   .1

 ولسنتن متتابعة في بلدروز وبث ث مواسع .

م يأأداو بالتعأأاون مأأع مديريأأة زراعأأة محافظأأة ديأأالى حأأول الم يأأداو وتريقأأة نأأدوة حأأول ال 21إسامأأة   .9

 .2119-2111ا تخدمها والتعامل معها .

 .2111-2115إسامة أربع ندواو حول الم يداو الزراعية في كرب ء والنجف وال صرة   .7

 

 :مجاالت العمل البحثية 
 

، إنتاج تصنيف نبات دغال ، مكافحة أدغال ، فسلجة محاصيل ، فسلجة أ أساسيات المحاصيل الحقلية ،  )   
         . (،التلوث البيئي ،بقايا مخلفات المبيدات في التربة والماء ،الدخن  محاصيل  قصب السكر والحنطة

 

     Scientific Committees    اللجان العلمية 
 

 6006-6002العراق  –جامعة ديالى  –كلية الزراعة  –عضو لجنة أمتحانية  -
 لجنة تحضيرية للمؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعية . كلية الزراعة . جامعة عضو   -    

 (  2008 / 8 / 6في  952)  2009ديالى           
 6002عضو لجنة تطوير الواقع الزراعي في محافظة ديالى   -

 6006عضو اللجنة العلمية /قسم المحاصيل الحقلية  -

 04/0/6002في  45محافظة ديالى )عضو لجنة تقييم المبيدات في  -

 (01/2/6006في 0066عضو اللجنة الفنية في كلية الزراعة جامعة ديالى ) -

 (0/00/6006في 0004عضو المكتب االستشاري /كلية الزراعة /جامعة ديالى ) -
 

               النقابات والروابط المهنية
     8991   منذعضو نقابة المهندسين الزراعيين   - 

                0222عضو المنظمة العراقية للتنمية الزراعية     -
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 كتب  الشكر والتقدير 
 

 (6/3/6002في 010من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى )كتاب شكر وتقدير  -

 (64/0/6002في  22كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى ) -

 (02/2/6000في  346  /جامعة ديالى ) كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة -

 (65/3/6001في  362كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى ) -

 (62/00/6001في 0256كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (00/0/6001في  42كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (60/00/6002في  0356 ير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى)كتاب شكر وتقد -

 (00/2/6002في  054كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (02/1/6001في  334كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (3/0/6006في  0603كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة ديالى) -

 (01/0/6001في  0463كتاب شكر وتقدير من الوزير ) -

 (04/00/6001في  4كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى) -

 (62/1/6001في  0553كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (2/5/6001في 3163كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (0/3/6001في  6420لى )كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديا -

 (2/5/6001في 1400كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى مديرية االنشطة الرياضية ) -

 (00/4/6006في  3/0/3214كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية الزراعة /جامعة الموصل ) -

 (30/0/6006في  00303كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ديالى ) -

 (3/1/6006في 03030اسة جامعة ديالى )كتاب شكر وتقدير من رئ -

 

شهادات تقديرية        
 

 .2115الحصول على شهادة خ ر فنية بالم يداو من خارج القطر  -

 .2111الحصول على شهادة خ رة في التعامل مع الم يداو الكيمياالية خارج القطر  -

 .     2115الرش من خارج القطر  الحصول على شهادة خ رة في مجال ترق إفافة الم يداو الزراعية وحجم  -

 .2111-2115إسامة أربع ندواو حول الم يداو الزراعية في كرب ء والنجف وال صرة  -

 .7/44/2144حاصل على براءة اختراع في إفافة الم يداو الكيماوية الجهازية غير االنتخابية السااللة  -

بتأاريخ ومت قيأاو الم يأداو فأي المأاء ث نسأ ة التلأو مكافحة االدغال المااليأة وسيأاسحاصل على براءة اختراع في 

41/7/2141. 
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 .2142حاصل على شهادة تقدير بيوم العلم من مق ل وزير التعليم العالي  -

 .2111الحصول على شهادة ك اءة في ترق وص حية  التدريس من جامعة ديالى  -     

 .2141الى حاصل على شهادة ك اءة في الحا وب متقدم من جامعة دي-     

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدنا ن حسين علي الوكاع                                        

 دكتوراه فسلجة ومكافحة ادغال                                            

 كلية الزراعة /جامعة ديالى                                            

 2222220922موبايل                                            

 adnan_alwakaa2003@yahoo.comبريد الكتروني ال                                  

 

 


