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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي  _  جامعة ديالى
      قسم     الزراعةكمية 

 يةييئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

 مدرس مساعد \ماجستير      قب العممي:الشيادة والم
تأثير مسافات ومواعيد الزراعة في صفات النمو والحاصل والمادة الفعالة  عنوان رسالو الماجستير 

 لنبات الكجرات
  عنوان اطروحة الدكتوراه 

 الميام االدراية المكمف بيا /

 لمفترة الميام اإلدارية التي ُكمف بيا  ت
 حقولعضو لجنة ادارة ال 1

 
 لحد االن—2016\10

 2016\2\2 رئيس لجنة جرد الموجودات  2
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 3 شارك فييا:التي  عدد المجان

  :وأىميا

 رئيس لجنة جرد الموجودات.1

  07707903065 موبايل    حسن عمي مجيد االسم 
 Hasanfifa2006 البريد االلكتروني   1984 تاريخ الميالد

    

 
 صورة شخصية
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    المشاركات في خدمة الجامعة و المجتمع
 الفترة  نوع المشاركة    اسم المشاركة ت
1 
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 206\12\7 مستقبل ضيوف احتفالية شيداء جامعة ديالى
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 : لمنشر ةالمقبولة و المنشور لبحوث ا  

 .لمعموم الزراعية مالحظة : تكتب البحوث بالطريقة المعتمدة في كتابة البحوث العممية لمجمة ديالى
تأثير مسافات ومواعيد الزراعة عمى صفات النمو  .2013مجيد ، حسن عمي و عقيل نجم عبود.  -1

 (.4)13. مجمة تكريت لمعموم الزراعية .  المادة الفعالة لنبات الكجراتوالحاصل و 
السموك الوراثي . 2016مجيد ، حسن عمي و جاسم محمد عزيز و احمد ىواس و احمد عبد الكريم. -2

 لمؤشرات النمو واالنتاجية في االجيال المبكرة لتيجينات تبادلية جزئية لعدة تراكيب وراثية من الشعير.
 (.2)8الفرات لمعموم الزراعية. مجمة 

تأثير مسافات الزراعة والرش بالمخصب العضوي عمى صفات النمو . 2017مجيد ، حسن عمي.   -3
 . مجمة كركوك لمعموم الزراعية.) مقبول النشر(.والحاصل لنبات الحمبة

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسياا

 اسم المقرر  م. 
 حياتية االدغال 1
 راع اراضياستز  2
 بيئة نبات 3
 مكافحة ادغال 4
 محاصيل زيتية وسكرية 5
 محاصيل حبوب 6

 
 اإلشراف عمى رسائل الماجستير والدكتوراة

 او االطروحةعنوان الرسالة  اسم الطالب  ماجستير/دكتوراة ت
    

  : العضوية في الجمعيات العممية 

 نوع العضوية مقر الجمعية  اسم الجمعية  ت
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 : الدورات التدريبية

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد    اسم الدورة

 2013 جامعة ديالى دورة كفاءة الحاسوب

 2010 جامعة ديالى toffelدورة 

مديرية الشباب  دورة تطوير الشباب
 والرياضة

2013 

   

مقاالت  جمة ,كتاب مساعد,كتب متر براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العممية االخرى 
      :عممية,الخ(

 . (الحنطة المحمية السيالة وكيفية معالجتيا ) عممية بعنوان مقالة -1

 

 


