
 Curriculum Vitae   السيرة الذاتية

 

 Personal informationالبيانات الشخصية 

 الزهيري  إخالص متعب أحمد مرير  االسم الرباعي : 

  1986/ 8/3تأريخ الوالدة :

 كنعانالبلد/ ملدينة العراق: بعقوبة : 

 الجنسية / عراقية 

 الديانة/ مسلمة 

 العنوان البريدي : العراق_ ديالى _ كلية الزراعة _ جامعة ديالى 

 Ekhlas.Meteab86@yahoo.comالعنوان البريدي اإللكتروني : 

  Agricultural Sciences  علوم زراعية   : Specialtyاالختصاص  

  5/12/2016تأريخ الحصول عليها :                                                  ماجستير الشهادة  : 

  : General specializationالتخصص العام 

            Horticulture and Landscape Gardening  بستنة وهندسة الحدائق 

  Specific specialization :التخصص الدقيق 

  Plant tissue culture  زراعة انسجة

 5/12/2016تأريخ الحصول عليه :                               مساعداللقب العلمي : مدرس 

 تدريس ي     /املنصب 

وفق االمر الجامعي الصادر من جامعة ديالى     7/12/2011تاريخ التعين في التعليم العالي  

   30/11/2011في   17417واملرقم 

mailto:Ekhlas.Meteab86@yahoo.com


 

 

  9/11/2015في تاريخ  15797/   وفق االمر الجامعي املرقم 2/  املرحلة  6الدرجة  

 سنوات 5عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : 

 عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي : ال توجد 

  )وفق االمر الجامعي  2009كلية الزراعة / -ديالىالجهة املانحة لشهادة البكالوريوس : جامعة 

امانة مجلس الجامعة  املرقم  )  واملعطوف على كتاب   4/1/2010 في تاريخ (148) املرقم  

 24/12/2009تاريخ  في  س (  2469

وفق االمر الجامعي   2016كلية الزراعة/ – ديالى  الجهة املانحة لشهادة املاجستير : جامعة

على محضر مجلس كلية الزراعة  واملعطوف   5/12/2016في تاريخ     16162ب. ت /  املرقم 

   8/11/2016املنعقدة في املرقمة و  بجلسته )الثالثة(

/  د. شوفق االمر الجامعي  املرقم  شهادة املاجستير : جامعة ديالى الحتساب الجهة املانحة 

 في تاريخ  135املرقم كلية الزراعة   كتابواملعطوف على    6/2/2017في تاريخ     2074

17/1/2017   

 شهادة املاجستير : جامعة ديالى بعد احتساب  )مدرس مساعد(للقب العلمي الجهة املانحة 

كلية  كتابواملعطوف على    3/2017 /2في تاريخ     3424/ د . سوفق االمر الجامعي  املرقم  

 9/2/2017 في تاريخ  313 املرقم الزراعة  

 Pre Graduate Trainingالتكون ما قبل الجامعي 

 1999ـــــ   1994املرحلة االبتدائية : مدرسة ابن فرناس االبتدائية  

 ثانوية الزبيدات للبنات وحال مرحلة املتوسطة : مدرسة الزبيدات للبنات 
ً
      2002ــــــــــــ  1999يا

 ثانوية الزبيدات للبنات  مرحلة االعدادية : 
ً
 2005- 2004اعدادية نازك املالئكة سابقا

 2006-2005قبل في كلية الزراعة . جامعة ديالى  في عام 



 االنتاج النباتي قسم على بتفوق  واالولى   2009-2008تخرجت من كلية الزراعة  في عام 

 قسم البستنة وهندسة الحدائق
ً
واالولى على كلية الزراعة وعلى املجموعة الزراعية   حاليا

  جيد))والبيطرية  في محافظة ديالى  بتقدير 
ً
  %86.102وبمعدل   ((جدا

على املادة الجافة   Trichoderma .sp) تأثير فطر البكالوريوسعنوان بحث التخرج 

  والصفات الخضرية لنبات الشعير كعلف اخضر (

تأثير بعض املواد الكيميائية في نمو نبات عين البزون وإنتاجه من عنوان رسالة املاجستير : 

  وخارج الجسم الحيالقلويدات االندولية  داخل 

Effect of Some Chemicals on Growth of Madagascar periwinkle Plant 

(Catharanthus roseus L.) and Production of  Indolic Alkaloids In Vivo and 

In Vitro 

 التي شغلها : والجان الوظائف 

 الى –للفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

1 

 محاضرة

املرقم ديالى  وفق كتاب امانة مجلس الجامعة 

 3/3/2011في  926

قسم البستنة وهندسة 

 –الحدائق  كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

2010-2011 

2 

 معيدة

وفق االمر الجامعي الصادر من جامعة ديالى   

  30/11/2011في   17417واملرقم 

قسم البستنة وهندسة 

 –الحدائق   كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

2011 -2016 

 

 مسؤولة وحدة التقاعد الوطنية 

في تاريخ  251وفق االمر االداري املرقم 

14/2/2012 

 2013-2012  جامعة ديالى –كلية الزراعة 



  

 عضو لجنة انجاز العالوات السنوية 

في تاريخ  1933وفق االمر االداري املرقم 

4/11/2012 

 2012 جامعة ديالى –كلية الزراعة 

 

سعافات عضو  في فريق الحماية الذاتية /اال 

في تاريخ  141وفق االمر االداري املرقم اولية 

25/1/2012 

 2012  جامعة ديالى –كلية الزراعة 

8 

 مسؤولة وحدة االضابير الشخصية 

في تاريخ  862وفق االمر االداري املرقم 

10/5/2012 

 2013-2012 كلية الزراعة جامعة ديالى

9 

عضو في لجنة ملئ االستمارات الخاصة ببرنامج 

وفق االمر االداري املرقم معلومات الشخصية  

 4/6/2012في تاريخ  1011

 2012 كلية الزراعة جامعة ديالى

10 

لجنة جمع البيانات من االضابير  عضو 

في  1754وفق االمر االداري املرقم الشخصية 

 9/10/2012تاريخ 

 2012 كلية الزراعة جامعة ديالى

11 

عضو لجنة الترفيعات )التدريسيين + املوظفين 

في تاريخ  31وفق االمر االداري املرقم ( 

9/1/2013 

 2013 كلية الزراعة جامعة ديالى

12 

عضو لجنة تدقيق حوافز  )التدريسيين + 

في  147وفق االمر االداري املرقم  املوظفين (

 28/1/2013تاريخ 

 2013 كلية الزراعة جامعة ديالى

عضو لجنة الترفيعات )التدريسيين + املوظفين  13

وفق االمر االداري املرقم  اعادة عمل الجنة( 
 2013 كلية الزراعة جامعة ديالى



 22/4/2013في تاريخ  545

14 

عضو لجنة تدقيق استمارات الطلبة املقبولين  

 في الكلية  

في تاريخ  163وفق االمر االداري املرقم 

14/10/2013 

 2013 كلية الزراعة جامعة ديالى

15 

 مدير مكتب املعاون العميد للشؤون العلمية 

في تاريخ  2053وفق االمر االداري املرقم 

16/12/2013 

 2013 كلية الزراعة جامعة ديالى

16 

 وحدة الدراسات العليا 

في تاريخ  1103وفق االمر االداري  املرقم 

29/5/2016 

 كلية الزراعة جامعة ديالى

انهاء تنسيب من 

الوحدة وفق 

االمر االداري 

في  2391الصارد 

15/12/2016 

17 

واالداء  ضمان الجودة  العمل في شعبة 

 الجامعي 

في تاريخ  1111وفق االمر االداري  املرقم 

31/5/2016 

 2016 كلية الزراعة جامعة ديالى

18 

 عضو لجنة صيانة الحاسبات

في تاريخ  1396وفق االمر االداري  املرقم 

25/5/2016  

 2016 كلية الزراعة جامعة ديالى

19 
عضو لجنة ادخال تقييمات املوظفين  

 2016التابعين ملكتب السيد عميد الكلية 

وفق االمر االداري الصادر  

 –من عمادة كلية الزراعة 

في  2202جامعة ديالى املرقم 

2016 



23/11/2016 

 تنسيب الى مكتب  عميد كلية الزراعة  20

وفق االمر االداري الصادر  

 –من عمادة كلية الزراعة 

في  1391جامعة ديالى املرقم 

15/12/2016 

2016 

21 
التحضيرية للندوة املوسومة  عضو لجنة

 بعنوان ) ترميز الدروس املنهجية( 

وفق االمر االداري الصادر  

 –من عمادة كلية الزراعة 

في  651جامعة ديالى املرقم 

26/3/2017 

27/3/2017 

 املؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها :

 مكان األنعقاد العنوان ت
 –نوع املشاركة ) بحث 

 حضور (
 السنة

1 
املؤتمر  الوطني األول 

 للبحوث الزراعية 

كلية الزراعة  

 جامعة ديالى  
 2011 حضور 

2 
للبحوث املؤتمر الثاني 

 الزراعية

كلية الزراعة  

 جامعة ديالى  
 2013 حضور 

3 

 ندوة عن 

)استعماالت مياه 

الصرف الصحي وحماية 

 البيئة (

كلية الزراعة  

 جامعة ديالى 
 2013 حضور 

4 

 ندوة عن 

) دور التسميد الحيوي 

في تحسين تحمل 

كلية الزراعة  

 جامعة ديالى 
 2013 حضور 



 النبات لالجهادات (

5 

حضور الندوة العلمية  

السنوية الخامسة 

بمناسبة يوم املياه 

بعنوان )  2014العالمي 

 املياه والطاقة(

لتربية كلية ا

 للعلوم اإلنسانية

 جامعة ديالى

 31/3/2014 حضور 

6  

حضور الندوة العلمية  

املوسومة  بعنوان ) 

املوائمة بين مخرجات 

التعليم العالي وسوق 

 العمل (

لزراعة كلية ا 

 جامعة ديالى
 6/4/2014 حضور 

7 

حضور الندوة العلمية  

املوسومة  بعنوان ) 

الدراسات العليا ، 

 الواقع واملستقبل(

لهندسة كلية ا

 جامعة ديالى
 8/4/2014 حضور 

8 

حضور املعرض العلمي 

لقسمي   علوم الحياة 

 والكيمياء 

التربية كلية 

للعلوم الصرفة 

 جامعة ديالى

 13/4/2014 حضور 

9 

حضور الحلقة 

النقاشية املوسعة و 

املوسومة  بعنوان ) 

املبادئ االساسية 

الستقاللية  الجامعات 

لهندسة كلية ا

 جامعة ديالى
 15/4/2014 حضور 



واهمية  االستقاللية في 

ظل معطيات املرحلة 

 الحالية( 

10 

االول املؤتمر العلمي 

لبحوث الطلبة  تحت 

شعار ) الطالب الباحث 

مشروع خبرة متقدمة 

 في ممارسة العمل املنهي

الطب كلية 

 جامعة ديالى
 حضور 

23-

24/4/2014 

11 

االول  الطالبي املؤتمر 

لبحوث  التخرج للعام 

 2014-2013الدراس ي 

الهندسة كلية 

 جامعة ديالى
 18/5/2014 حضور 

12 

املؤتمر العلمي الخامس 

لجمعية علوم الدواجن 

تحت شعار  العراقية

)ازدهار صناعة 

الدواجن  العراقية 

يساهم في األمن 

 الغذائي(

كلية الزراعة  

 جامعة ديالى
 25/5/2015 حضور 

13 

الندوة العلمية االولى 

لقسم علوم املحاصيل 

 الحقلية

كلية الزراعة  

 جامعة ديالى
 28/12/2015 حضور 

14 

املشاركة في ورشة عمل  

بعنوان )آلية ملئ 

برنامج استمارة 

جامعة ديالى/ 

 كلية الزراعة
 تأييد مشاركة  

حسب الكتاب 

في  354

23/2/2016 



 الوصف االكاديمي (

15 

رشة عمل )  حضور 

كيفية التعامل مع 

Research gate ) 

جامعة ديالى/ 

 كلية الزراعة
 6/11/2016-5 حضور 

16 

حلقة  حضور 

علمية)متبقيات 

املبيدات  في األغذية 

 وكيفية التخلص منها

جامعة ديالى/ 

 كلية الزراعة
 19/10/2016  حضور 

17 

حلقة نقاشية  حضور 

علمية بكلية الزراعة 

تناقش استخدام 

املفاهيم الكيميائية 

لتقييم حالة 

 البوتاسيوم في التربة

جامعة ديالى/ 

 كلية الزراعة
 3/11/2016 حضور 

18 

القاسم الخضراء  مجلة 

) املؤتمر للعلوم الزراعية

العلمي الثالث للبحوث 

 الزراعية (

 

جامعة القاسم 

 الخضراء 

 كلية الزراعة

تأثير القاء بحث بعنوان )

في انتاج   وفنيل االنين السكروز 

بعض  مركبات الطبية   من 

الكالس املستحث من رويشة نبات 

 عين البزون 

 G.Don .L Catharanthus  

roseus  .خارج الجسم الحي 

26-

27/10/2016 

19 

دورة تعريفية عن البطاقة 

الوطنية بالتعاون مع قسم 

االعالم في رئاسة الجامعة 

ومديرية االحوال املدنية 

والجوازات في محافظة 

 جامعة ديالى 

 كلية الزراعة
 24/11/2016 حضور 



 ديالى

20 

حلقة نقاشية علمية 

بكلية الزراعة تناقش 

مستقبل الطاقة 

في العراق والزراعة 

 (2030عام )

 جامعة ديالى 

 كلية الزراعة
 23/11/2016 حضور 

21 

 املتقدمة التكنلوجيا) 

 في الرش فوائد لخفض

 الكيمياويات تجهيز  منظومة

 (  الزراعية

 جامعة ديالى 

 كلية الزراعة
 11/2016/ 2 حضور 

22 

املشاركة  في الندوة عن 

الية  البطاقة الوطنية 

وكيفية منحها املعايير التي 

يتم اعتمادها لتوليد الرقم 

 العائلي والرقم الوطني

 جامعة ديالى 

 كلية الزراعة

تأييد مشاركة وفق األمر 

في  2237االداري املرقم 

الصادر من   29/11/2016

 كلية الزراعة  

2016 

23 

 ورشة عمل حضور 

آلية ملئ استمارة ) 

برنامج الوصف 

 االكاديمي (

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 2016 حضور 

24 

مشارك في ندوة  

التعريفية )التوعية 

والتثقيف بالبرنامج 

الحكومي امكانية  

تحسين البيئة ودراسة 

املشاكل لبيئة حوض ي 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

املرقم وفق االمر األداري 

2016/ 6/12( في تاريخ 2298)  
2016 



 (نهري دجلة والفرات

25 

دعوة مشاركة باملؤتمر 

النسوي العلمي  الثالث  

بعنوان املرأة والعلوم 

 في العراق

كلية العلوم 

للبنات _ جامعة 

 بغداد

وفق االمر الصادر من كلية 

العلوم للبنات واملرقم 

 27/11/2016في  63م.ن/

وامر االنفكاك من كلية 

الزراعة جامعة ديالى  وفق 

في  2296االمر االداري املرقم

6/12/2016  

2016 

26 

حلقة نقاشية  حضور 

علمية بكلية الزراعة 

تناقش نظرة مستقبلية 

لدور الباحثين في كلية 

الزراعة والكليات 

االخرى في معالجة 

مشاكل القطاع الزراعي 

 في محافظة ديالى

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 21/12/2016 حضور 

27 

حلقة نقاشية  حضور 

بعنوان واقع الغابات 

واثارها على الواقع البيئي 

 واالقتصادي على املواطن(

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 11/2016/ 30 حضور 

28 
ندوة علمية رؤيا  حضور 

مستقبلية لواقع نبات زهرة 

 النيل في العراق(

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

في  151االداري املرقم 

 الصادر من كلية  18/1/7201

 الزراعة

8/12/2016 

29 

 ندوة حضور 

العالقة بين نبات )بعنوان

زهرة النيل والثروة 

أما املحاضرة  ،( الحيوانية

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

في  151االداري املرقم 

 الصادر من كلية  18/1/7201

8/12/2016 



الثالثة كانت بعنوان ) 

اجراءات وزارة املوارد 

املائية حول نبات زهرة 

 النيل(

 الزراعة

30 

نظرة ندوة  حضور 

مستقبلية لدور الباحثين 

في كلية الزراعة والكليات 

االخرى في معالجة مشاكل 

القطاع الزراعي في 

محافظة ديالى (، يوم 

 املوافق    األربعاء 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 21/12/2016 حضور 

31 

) ة ــــــحلقة نقاشي حضور 

معوقات تربية املجترات في 

 -االعالف  -ديالى االمراض 

 السالالت(، 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 12/2016/ 19 حضور 

32 

حضور  حلقة نقاشية 

االهمية االقتصادية 

لصيانة املصادر 

الوراثية للحيوانات 

الزراعية ذات الجهد 

 )الثانوي )االبل

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

مشاركة وفق األمر تأييد 

في 183االداري املرقم

 الصادر من كلية  22/1/7201

 الزراعة

11/1/7201 

33 

حلقة نقاشية علمية 

حول )استعمال انزيم 

 الفايتيز في تغذية الدواجن

( 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

 26  املرقم 657االداري 

الصادر من كلية   3/7201/

 الزراعة

2017 

34 

مشاركة الندوة العلمية  

الشعور باالنتماء بعنوان ) 

ودوره في تعزيز قيم النزاهة 

في اطار االخالقيات التربوية 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

 في 726االداري املرقم

الصادر من كلية   3/4/7201

 الزراعة

2017 



 ملهنة االستاذ الجامعي

35 

الندوة العلمية مشاركة 

بعنوان )التعريف ببعض 

نباتات الزينة 

 (واستخداماتها املتنوعة

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

  في 730 االداري املرقم

الصادر من كلية   3/4/7201

 الزراعة

2017 

36 

مشاركة الندوة العلمية 

) ترميز الدروس بعنوان

 املنهجيـــــــــــــــــــــــــــــــــة(

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

  701 املرقم  االداري 

 الصادر من كلية  30/3/7201

 الزراعة

2017 

37 
ــــــــةمشاركة  ـــ ـــــــ ـــــ ــ ــ  حلقة نقاشيـ

 ) االجهاد امللحي (بعنوان

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

 3 في 732 االداري املرقم

الصادر من كلية   4/7201/

 الزراعة

2017 

38 
مهرجان التراث الزراعي 

 العراقي االول 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 2017 حضور  املهرجان

39 

 حضور  الحلقة نقاشية

بعنوان ) مكننة  تصنيع  

 العلف الغني 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

 2017 حضور الحلقة

40 

املشاركة في ورشة عمل 

املوسومة بعنوان ) 

استخدام برنامج 

االيندنوت ألدارة املصادر 

في كتابة  البحوث 

واالطاريح والرسائل 

كلية العلوم _ 

 جامعة بغداد

وفق االمر  ايفاد للمشاركة

االداري الصادر  من كلية 

في    769الزراعة  املرقم 

    9/4/2017تاريخ 

11/4/2017 



 العلمية( 

41 

في الندوة مشاركة 

) بعنوان التثقيفية 

التوعية والتثقيف ضد 

 الفكر االرهابي املتطرف (

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

 17 في 868 االداري املرقم

الصادر من كلية   4/7201/

 الزراعة

2017 

42 

في الندوة مشاركة 

) التغيير بعنوان التثقيفية 

املناخي دور الغابات في 

 الحفاظ على البيئة (

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

865  االداري املرقم  

الصادر من   4/7201/ 17في

 كلية الزراعة

2017 

43 

مشاركة  في  حلقة  

نقاشيــــة )) التغيــــر 

املناخـــــي دور الغابــــات  

فــــــي الحفـــــاظ على البيئــــــــة 

) 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

  في  914االداري املرقم

الصادر من   4/7201/ 24

 كلية الزراعة

19/4/2017 

44 

 في الندوة العلميةمشاركة 

اهمية املحاصيل  بعنوان

الحقلية البقولية في االمن 

 اقالغذائي في العر 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

 

تأييد مشاركة وفق األمر 

في  932 االداري املرقم

 الصادر من كلية  25/4/7201

 الزراعة

20/4/2017 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : 4

 السنة مكان األنعقاد عنوان الدورة ت

  دورة طرائق التدريس  1

جامعة ديالى. تأييد مشاركة   

وفق االمر  الصادر من مركز 

التطوير والتعليم املستمر )وحدة 

 14180طرائق التدريس( املرقم 

واالمر الجامعي  30/10/2016في 

الخاص باجتياز الدورة  املرقم 

2016 



( في  15959. م.ج.ن)

1/12/2016 

 دورة الحاسوب  2

تأييد مشاركة   . جامعة ديالى

وفق االمر  الصادر من مركز 

الحاسبة واالنترنيت املرقم 

في  13448م.ج.ن.

واالمر  18/10/2016تاريخ

الجامعي الخاص باجتياز الدورة  

 ( في 14326. م.ج.ناملرقم )

1/11/2016 

2016 

 دورة صالحية تدريس  3

وفق االمر الجامعي  جامعة ديالى 

الخاص باجتياز الدورة  املرقم )  

 30/1/2017( في 1704

 

2017 

 دورة سالمة اللغة  4

 جامعة ديالى 

وفق االمر الجامعي الخاص 

باجتياز الدورة املرقم )  ش.د./ 

 6/2/2017( في 2078

2017 

5 
دورة تعريفية  عن  معايير املختبر 

 GLPالتعليمي الجيد 

العالي والبحث  وزارة التعليم

العلمي / قسم اعتماد املختبرات 

في  2228ذي العدد ج. د. خ /

  28/8/2016تاريخ 

 قيد التنفيذ 

2016 



6  
دورة تعريفية  عن  معايير املختبر 

 GLPالتعليمي الجيد 

وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي / قسم اعتماد املختبرات 

في  2228ذي العدد ج. د. خ /

 28/8/2016تاريخ 

 قيد التنفيذ

2016 

7 
شهادة اختبار كفاءة  اللغة 

 االنكليزية 

وزارة التعليم العالي والبحث 

جامعة املستنصرية /  العلمي /

كلية اآلداب / وحدة التعليم 

 1140املستمر/ وفق العدد ت.م/

 18/4/2017في 

13/3/2017 

 شهادة اختبار كفاءة   الحاسوب  8

والبحث وزارة التعليم العالي 

جامعة ديالى/مركز  العلمي /

الحاسبة واالنترنيت  وفق العدد 

 6/3/2017في  510

6/3/2017 

 

 املشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 

 اضافة الفطر تأثير 

Trichoderma harzianum   ومغنطة البذور

 في بعض صفات  نمو نبات الحنطة .

 العلوم الزراعية البصرة  مجلة 

 (1( العدد)27املجلد )
2014 

2 

أنتاج في  ABAرش بحامض االبسسك تأثير ال

مركبات األيض الثانوي من أوراق نبات عين 

 .  L  Catharanthus  roseusالبزون . 

  التطبيقية لعلوم ل صرية املجلة امل

 (6( العدد)31املجلد )
2016 



3 

تأثير الرش بحامض بالكاربوليزر  في أنتاج  

القلويدات االندولية  من أوراق نبات عين 

  G.Don .L  Catharanthus  roseusالبزون 

 Pacifica Mixصنف 

 للعلوم الزراعية ديالىمجلة 

 (1( العدد)10املجلد )
2018 

4 

انتاج بعض  في  (ABAحامض االبسسك ) تأثير 

مركبات األيض الثانوي  من كالس نبات عين 

  G.Don .L  Catharanthus  roseusالبزون  

 .خارج الجسم الحي

)املؤتمر  للعلوم الزراعيةاالنبار  مجلة 

 الخامس لكلية الزراعة .جامعة االنبار 

 27/2/2017 ( التاريخ    14العدد   )  

2017 

5 

في انتاج بعض    وفنيل االنين السكروز تأثير  

مركبات الطبية   من الكالس املستحث من 

 رويشة نبات عين البزون 

 G.Don .L Catharanthus  roseus   خارج

 الجسم الحي.

للعلوم  القاسم الخضراء مجلة 

 لث) املؤتمر العلمي الثاالزراعية

 للبحوث الزراعية (

 14/12/2016( التاريخ 215العدد   )

2016 

6 

إنبات  فيتأثير النقع بحامض الجبرلين 

وبعض صفات النمو الخضري بذور 

صنف  والزهري لنبات عين البزون

Pacifica Mix 

    كلية الزراعة -زقازيق املصرية املجلة ال

 2017مارس  (2( العدد)44املجلد )
2017 

7 

EFFECT OF METHYL JASMONATE AND 

MANNITOL ON CALLUS INDUCTION OF 

PERIWINKLE PLANT (Catharanthus 

roseus L. cv. HEATWAVE MIX) BY IN 

VITRO CULTURE 

  قيد النشر

8 

 لحامض الجبرليك واإلضاءة املشترك التأثير 

ونمو وتطور الجذير  اإلنبات في وتداخالتهما

 البزون خارج الجسم الحي عين نبيتات

  قيد النشر



9 

EFFECT OF JASMONAIC ACID(JA) AND 

GLUTAMINE ON CALLUS INDUCTION 

OF PERIWINKLE PLANT(Catharanthus 

roseus L. cv. NIRVANA BINK BLUSH) BY 

IN VITRO CULTURE 

  قيد النشر

 

 عضوية الهيئات العلمية ) املحلية والدولية ( :

تأريخ  محلية / دولية  اسم الهيئة  ت 

 األنتساب 

 / انتهاء العضوية 
ً
 مالحظات  ما زال عضوا

1 

نقابة 

املهندسين 

 الزراعيين

 محلية
31/10/

2009 
 
ً
 ما زال عضوا

رقم 

الهوية 

35575 

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز او شهادات تقديرية / كتب شكر ( :

 ت
نوع األبداع او 

 النشاط

ما حصل عليه ) جائزة 

/ شهادة تقديرية / 

 كتب شكر (

 الجهة املانحة
عنوان النشاط 

 او األبداع
 السنة

 االعمال املوكلة 1

شكر وتقدير)رقم 

في  460الكتاب 

13/3/2012 

كلية الزراعة 

 جامعة ديالى
 2012 جهود مبذولة

 االعمال املوكلة 2

شكر وتقدير)رقم 

في  1728الكتاب 

3/10/2012 

كلية الزراعة 

 جامعة ديالى
 2012 جهود مبذولة



 االعمال املوكلة 3

شكر وتقدير)رقم 

في  60الكتاب 

8/2/2011 

وزارة الزراعة) 

الهياة العامة 

 لالرشاد الزراعي

 2011 جهود مبذولة

 االعمال املوكلة 4

شكر وتقدير)رقم 

في  336الكتاب 

28/3/2012 

كلية الزراعة 

 جامعة ديالى
 2012 جهود متميزة

5 
اكمال اشراف على 

 قاعدة البيانات 

شكر وتقدير)رقم 

في  89الكتاب 

16/1/2013 

كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

جهود مبذولة 

وتفاني في 

 العمل

2013 

 االعمال املوكلة  6

شكر وتقدير)رقم 

في  772الكتاب 

20/5/2013 

كلية الزراعة 

 جامعة ديالى
 2013 املميزة جهود 

 االعمال املوكلة 7

شكر وتقدير)رقم 

في  1581الكتاب 

7/10/2013 

كلية الزراعة 

 جامعة ديالى
 2013 جهود ذاتية

 االعمال املوكلة 8

شكر وتقدير)رقم 

في  2080الكتاب 

18/12/2013 

–جامعة ديالى 

 زراعةكلية ال

جهود مبذولة 

وسرعة وتفاني 

في انجاز 

 االعمال

2013 

9 

نشر بحث علمي في 

مجلة العربية العلوم 

 التطبيقية 

شكر وتقدير)رقم 

في  1592الكتاب 

30/8/2016 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

تثمين الجهود 

املبذولة في نشر 

 بحث علمي

2016 

مشارك في ورشة  10

) آلية ملئ  عمل
–كلية الزراعة  شهادة تقديرية 

تثمين الجهود 

املبذولة في 
2016 



استمارة برنامج 

 الوصف االكاديمي (

 جامعة ديالى   2016/ايلول/28بتاريخ 

شعبة ضمان 

الجودة واالداء 

 الجامعي 

نجاح ورشة 

 العمل 

 صرف مكافاة مالية  11

صرف مكافاة مالية 

وفق االمر االداري 

 في تاريخ  1699املرقم 

19/6/2016 

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

شعبة ضمان 

الجودة واالداء 

 الجامعي

جهود مبذولة 

وسرعة وتفاني 

في انجاز 

 االعمال

2016 

 االعمال املوكلة 12

شكر وتقدير)رقم 

في  2019الكتاب 

30/10/2016 

–جامعة ديالى 

 كلية الزراعة

جهود مبذولة 

وسرعة وتفاني 

في انجاز 

االعمال إليكم 

وإكمال 

استمارات 

الوصف 

 االكاديمي 

2013 

 شهادة تقديرية 13

 مشارك في ندوة

العلمية )التوعية 

والتثقيف بالبرنامج 

الحكومي حول امكانية 

تحسين البيئة ودراسة 

املشاكل لبيئة حوض ي 

 نهري  دجلة والفرات

–كلية الزراعة 

 جامعة ديالى

شعبة ضمان 

الجودة واالداء 

 الجامعي 

تثمين الجهود 

املبذولة في 

 نجاح الندوة 

28/11/2016 



14 

في املؤتمر  ةمشارك

العلمي الثالث لكلية 

جامعة الزراعة _ 

 القاسم الخضراء

شهادة تقديرية لتثمين 

 الجهود

 

–كلية الزراعة 

جامعة القاسم 

 الخضراء 

 _بابل 

تثمين الجهود 

املخلصة 

 والحثيثة  

2016 

 االعمال املوكلة 15

شكر وتقدير)رقم 

في  746 الكتاب 

4/4/2016 

–جامعة ديالى 

 كلية الزراعة

جهود مبذولة 

وسرعة وتفاني 

في انجاز 

 االعمال إليكم 

 

2017 

16 

املشاركة في ورشة عمل 

املوسومة بعنوان ) 

استخدام برنامج 

االيندنوت ألداره 

املصادر في كتابة  

البحوث واالطاريح 

 والرسائل العلمية(

 شهادة تقديرية 
 –كلية العلوم 

 جامعة بغداد

تثمين الجهود 

املخلصة 

 والحثيثة  

2017 

17 
 شهادة تقديرية 

 

في املؤتمر  ةمشارك

لكلية  الخامسالعلمي 

الزراعة _ جامعة 

 النبارا

 

–كلية الزراعة 

  االنبار جامعة 

تثمين الجهود 

املخلصة 

 والحثيثة  

2017 

 

 اللغات التي يجيدها : 

 اللغة العربية  -1



 

 


