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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى
      قسم     الزراعةكلية 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 ة واللقب العلمي:الشهاد

  عنوان رساله الماجستير 
دراسة التأثير البيئي و الحيوي ألهم اآلفات و األمراض الفطرية و الحشرات  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 التي تصيب القمح و طرق مكافحتها

 

 للفترة المهام اإلدارية التي ُكلف بها  ت
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  شارك فيها:التي  عدد اللجان

 3 :وأهمها

 الحقلية  علوم المحاصيل ممجلس قس .1
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    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 

1 

 2016 عرض كتب زراعية دعم العمل التطوعي في كلية الزراعة
 

2 

   
 

3 

   

 : للنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا 

 .للعلوم الزراعية تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العلمية لمجلة ديالى مالحظة :
استجابة نبات الذرة الصفراء للتلقيح  .2010.فارس محمد سهيل و عماد عدنان مهدي و عالء حسن -1

و السماد  Trichoderma harzianumو فطر  Azotobacter chvoococcumببكتريا 
 .171 -161(: 1)2. ديالى للعلوم الزراعيهمجلة  .النيتروجيني

و المبيد الفطري  Acoulosp oralaevisتقيم كفاءة فطر المايكورايزا  . 2102 .عماد عدنانمهدي،  -2
Teachgrain  في خفص االصابة بالفطريات الممرضة المسببة لموت بادرات الخيار

Cucumissativus. لنشر()مقبول ل .مجلد جامعه تكريت للعلوم الزراعيه 
النشاط الحيوي لخمسة زيوت  .2013.عماد عدنان مهدي و طارق عبد السادة و نبيل عبد اللطيف -3

(: 2)4.مجلة ديالى للعلوم الزراعيه(. Aphidae  : Homopteraنباتيه عطريه ضد حشرة من الدفله )
199 - 186. 

بعض المستخلصات  تاثير استخدام .2012.عماد عدنان مهدي و نبيل عبد اللطيف و علي محمد عبد -4
. ل في منطقة هويدر/ديالى يبين النخ عالمزرو  المحليةالدباليه على المحصول اشجار البرتقال  المائية

  .12 – 9(: 3)24. مجلة زانكو
5- Suhail, Faris M.  and Imad A. M.2011 Response of Azospirillum     brasilense 

 Bacteria to the Types and Concentration of Different Salts Bulletin UASVM    

    Agricultural . 68(1): 356 – 363.      

                                                                 

  6 - Suhail, Faris M.  and Imad A. M. 2013.Test  the efficiency of mycorrhizai 

fungi  Glomusfas ciculantum ) and magnetic water to reduce the effect of salinity 

on plant onion ( Allium cepa L). ). Bulletin UASVM Agricultural. 70(2): 325 -333   

                                                                                                     

الرش بحامض السالسيلك في  تأثير .عدنان مهدي و نسرين محمد هذال علي محمد عبد و عماد -9
 .)مقبول للنشر(. مجلة العلوم الزراعية العراقية . تحمل بعض اصول الحمضيات لملوحة التربة

فعالية المستخلص الكحولي . 2019مهدي، عماد عدنان و كريم عبد اهلل حسن و محمد نديم . -8
المسبب لموت بادرات القطن. مقبول  Rhizoctonia solaniفطر لقشور ثمار الرمان في مكافحة ال

 مقبول للنشر للنشر. مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية.
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 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة  اسم المقرر  م. 
 المرحلة  الثانية ) قسم التربة( اسس وقاية نبات 1
 الثة) قسم علوم المحاصيل الحقلية(المرحلة الث امراض محاصيل حقلية 2
 المرحلة الثالثة ) قسم البستنة( امراض بساتين 3
4   
5   
6   

 
 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية  مقر الجمعية اسم الجمعية  ت
1    
    
 

 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة
   
   
   

   

مقاالت  كتب مترجمة ،كتاب مساعد،براءة اختراع ،)كتب مؤلفة،االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 
 :علمية،الخ(
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