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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  _  جامعة ديالى
      الزراعة قسم كلية 

 يةهيئة التدريسالالسيرة الذاتية لعضو 

 

 أوال : البيانات الشخصية

 

 
 
 
 
 

المؤهالت :   ثانيا  
 :العلمية

االسم الرباعي 
 واللقب

 07711293190 موبايل ديالى الجامعة رعد وهيب محمود

 radoheab76@gmail.com اللكترونيالبريد ا الزراعة الكلية 1976-5-7 تاريخ الميالد
البستنة وهندسة  القسم متزروج الحالة االجتماعية

 الحدائق
رقم وتاريخ امر 

 التعيين
17/7/2006 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
 كلية الزراعة-جامعة بغداد البستنة وهندسة الحدائق 12/7/2006في5311 كالوريسالب

 0في  18751/ 3/7 الماجستير
2/12 /2010 

البستنة وهندسة 
 خضر-الحدائق

 كلية الزراعة-جامعة تكريت

 
 صورة شخصية

mailto:radoheab76@gmail.com
mailto:radoheab76@gmail.com
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 :العلمي اللقب:   ثالثا  
 

 
 
 
 
 

 -:المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية ت
  اليوجد 1

 

   اليوجد الدكتوراة

 صول على اللقبرقم وتاريخ االمر الجامعي للح الدرجة العلمية
 2010/ 2/12 0في  18751 /3/7 مدرس مساعد

 14/10/2014/3/2014في  1713483 مدرس

  أستاذ  مساعد
  استاذ
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 اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري لجنةاسم ال ت
1 

1 

 دائمية متابعة العمل في محطة ابحاث البستنة عضو 7/11/2016في 2110 لجنة البستان والحقول
2 

 
 
 

2 

 لجنة تشجير الكلية
 

 الكلية الجديد

 بنتهاء العمل تشجير الموقع الجديد عضو 18/10/2016في  1874
3 

3 

 سنة تشجيع نشاطات خدمة المجتمع والجامعة عضو 13/12/2016في  2369 العمل التطوعي
 بنتهاء العمل تقيم عمل حقول الخضر في القسم بمخططات عضو 10/1/2017في 80 الخضر-التقييم الذاتي 4

 بنتهاء العمل مناقشة بحوث تخرج طالب مرحلة رابعة عضو 4/5/2016في 891 مناقشة بحوث تخرج 
تسهيل واكمال تسجيل الطالب المقبولين في  رئيس 18/11/2015في 2162 استقبال الطلبة الجدد 5

 الكلية
 بنتهاء موعد التسجيل

 بنتهاء توزيع المبالغ توزيع مبلغ المنحة على طلبة القسم رئيس 1/6/2015في  1107 منحة الطلبة 6
 اشهر 6 لفة بعد التدقيقشطب المواد التا رئيس 25/7/2016في 1396 شطب الموجودات 7
 اشهر 6 شراء احتياجات الكلية رئيس  لجنة مشتريات الكلية 8

 
 المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  

 الفترة نوع المشاركة اسم المشاركة م.
1 

1 

   
 

2 

   
 

3 

   

 :األنشطة العلمية :سابعا  

 الماجستير والدكتوراه :
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في نمو وانتاج صنفين   Glomus mosseaeتأثير تغطية التربة والتسميد الحيوي بفطر المايكورايزا  وان رساله الماجستيرعن
 .المزروعة في ترب جبسية Lycopersicon esculenatumمن الطماطة 

 اليوجد الدكتوراه اطروحةعنوان 

 

 

 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث ينحثالبا اءاسم ت
1 

1 

تاثير تغطية التربة والتسميد الحيوي  رعد وهيب محمود
 Glomus mosseaeبالمايكورايزا 

في بعض صفات النمو الخضري 
وامتصاص العناصر لصنفين من 

 Lycopersiconالطماطة ) 
esculenatum المزروعة في تربة)

 جبسية

 مجلة كربالء للعلوم الزراعية
2 

23 

تأثير اضافة السماد الكيميائي  د.حميد صالح م.مرعد وهيب م.م ابستام اسماعيل
والعضوي والرش بمستخلص ثمار 

العليق البري                 
Rubus sanctus L                        
 في نمو وحاصل اللوبيا

 مجلة ديالى للعلوم الزراعية
3 

3 

تاثير الري بالماء الممغنط والتسميد  د وهيبد.حميد صالح د.صبيح عبد الوهاب م.م رع
بالحديد المخلبي في نمو وحاصل 

 الخيار المزروع ف البيوت البالستيكية.

 مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية
تقييم كفاءة التسميد الحيوي بفطر  م.رعد وهيب محمود 4

ونظام  Traichodarmaالتريكوديرما 
مادة  تحميل السماد الكيميائي باستخدام

PAAS  صوديوم بولي اكرليت في نمو
 Lycopersiconوحاصل الطاطمة 

Esculentum MILL 

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 Maxتاثير التسميد الحيوي بالمخصب م.رعد وهيب محمود 5

والرش بالمستخلصات النباتية في 
 Cucumisحاصل ونمو الخيار.

Sativus l 

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية
تأثير التسميد بمخلفات الدواجن   د.صبيح عبد الوهاب .مرعد وهيب م.علي حسين 6

والكبريت الزراعي في نمو وحاصل 
 (Allium cepa Lالبصل )

 مجلة جامعةتكريت للعلوم الزراعية
تاثيراستخدام المبيدات الكيميائية  م.محمد يوسف م.رعد وهيب م.م باسم الماس 7

 حيوية والحوية على تمر النخيل  وال
 مجلة الزقازيق الزراعية

 
 :  لمقررات الدراسية التي قام بتدريسهاا

 المرحلة اسم المقرر م.
 الرابعة عملي-النخيل  1
 الرابعة عملي-زراعة محمية 2
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 الثالثة عملي-تربية نباتات بستنية 3
 الثانية عملي-وراثة  4
 الثانية عملينظري +-زراعة عضوية 5
 االولى ملينبات عام نظري+ع 6
 الرابعة تصميم حدائق 7

 
 
 
 
 

 اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة
 عنوان الرسالة اسم الطالب ماجستير/دكتوراة ت
   اليوجد 

 : العضوية في الجمعيات العلمية

 نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية ت
   اليوجد 1
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 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد ورةاسم الد م.
    
    
    
    

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم النشاط ت

 2013 جامعة كربالء مؤتمر العلمي الثالث في كلية الزراعة/كربالء 1
جامعة كركوك/كلية  الثاني الزراعي االقليمي المؤتمر 2

 الزراعة
2014 

جامعة قاسم  المؤتمر الزراعي الثالث 3
 الخضراء/كلية الزراعة

2017 
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,االنجازات واالنشطة العلمية االخرى 

 

 

    

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

    
    
    
    
    


