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 :المؤهالت العلمية:   ثانيا  

  

 
 
 

 
 اللقب العلمي  :ثالثا  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الجامعة والكلية التخصص رقم وتاريخ االمر الجامعي المؤهل
  الزراعةكلية   –األنبار جامعة   التربة والموارد المائيةعلوم    2002-7-4في  5238 البكالوريس 
  الزراعةكلية   –األنبار جامعة   التربة والموارد المائيةعلوم   2006-2-7في  956 الماجستير 

  الزراعةكلية   – غدادبجامعة   التربة والموارد المائيةعلوم  2012-6-20في  3222د.ع /   هالدكتورا

 للحصول على اللقب رقم وتاريخ االمر الجامعي الدرجة العلمية
 2006-6-10في  465 مدرس مساعد

 2012-6-20في  3222/ د.ع  مدرس
 2016-1-10في  411 أستاذ  مساعد

  استاذ
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 :المهام اإلدارية التي ُكلف بها  :رابعا  
 

 االمر االداريرقم وتاريخ  المهام اإلدارية ت

1 

 

 2008-5-10في  480 قسم اإلنتاج النباتيمقرر 

 2012-9-9في  1544 قسم علوم التربة والموارد المائية مقرر  2

 2013-5-9في  698 قسم علوم التربة والموارد المائية رئيس  3

 2016-1-3في  15 شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعيمسؤول  4

 2016-3-7في  365 وحدة الدراسات العليا مسؤول  5

 اللجان التي شارك فيها:خامسا : 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة المنصب رقم وتاريخ االمر االداري اسم اللجنة ت

موضوع االجازات الدراسية في كليتنا للموظفين الراغبين دراسة  عضو 2016-2-23في  351 الفرعية لالجازات الدراسيةاللجنة  1
  بالحصول على شهادات عليا

  االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العلياادارة  عضو 2016-5-22في  1044 االمتحانية للدراسات العليااللجنة  2

  االمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العلياادارة  عضو 2016-5-22في  1045 االمتحان التنافسيلجنة  3
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  التحضيرية الدارة الندوة العلمية اللجنة  عضو 2016-3-13في  495 ادارة ندوة علمية لجنة  4

5 
اعداد الدليل االرشادي لجنة 

  طلبة الجدددليل ارشادي للاعداد  لجنةرئيس  2016-1-18في  122 للطلبة الجدد

  ترقية معاملة  عضو 2016-1-10في  48 استالل لجنة  6

درجات الماستر شيت ادخال  7
  الدرجات الكترونيا ادخال  عضو 2016-4-26في  861 لطلبة الدراسات العليا

  بحوث تخرج المرحلة الرابعةمناقشة  عضو 2016-5-4في  902 مناقشة بحوث التخرجلجنة  8

متابعة انجاز استمارات لجنة  9
  متابعة انجاز استمارات التقييم االداري لجنة رئيس  2015-10-21في  1939 التقييم االداري

10 
لجنة متابعة انجاز استمارات 

  متابعة انجاز استمارات التقييم االداري رئيس لجنة 2016-1-18في  117 التقييم االداري
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 المشاركات التي شارك فيها العضو في خدمة الجامعة و المجتمع :سادسا  
 

 الفترة المشاركةنوع  مشاركةاسم ال ت

1 

1 

اعداد دراسة عن مكافحة التصحر في محافظة ديالى 
 بالتعاون مع مديرية بيئة محافظة ديالى

   عضو
2 

 
 
 

2 

    
3 

3 

    

 
 

 :األنشطة العلمية :سابعا  

 الماجستير والدكتوراه :

 . تحت استعمال المغطيات والمادة العضوية في التربةAllium cepa Lتقييم الري بالتنقيط لمحصول البصل  رسالة الماجستيرعنوان 

 . (Solanum tuberosum L)تأثير الري بالتنقيط والتسميد العضوي والتغطية في نمو وحاصل البطاطا  اطروحة الدكتوراهعنوان 
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 :  اإلنتاج العلمي )المنشور/المقبول للنشر(

 مكان النشر اسم البحث ينالباحث اءاسم ت

( العدد 2مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد ) األستهالك المائي لمحصول البصل تحت نظامي الري بالتنقيط عبود يمحمد علو  غربي خليفة  ة ود.حمودد.عصام خضير حمز  1
(2) 2010 

 د.فارس محمد سهيل و لؤي داود فرحان و محمد علي عبود 2
  Azotobacterتأثير التداخل بين بكتريا 

chroococcum يني في نمو والمادة العضوية والسماد النتروج
 نبات الذرة الصفراء

( 8) املجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعية

 2010 )عدد خاص( (4) العدد

تأثير المادة العضوية وتغطية التربة وأسلوب الري بالتنقيط في  عبود يد.محمد علغربي خليفة  ة ود.حمودد.عصام خضير حمز  3
 التوزيعات الرطوبية والملحية

 (8) املجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعية

 2010 (3) العدد

 د.رجاء مجيد حميد و محمد علي عبود 4
تأثير فترات الري بعد التزهير والسماد النايتروجيني في صفات نمو 

 (.Gossypium hirsutum Lوحاصل القطن )
( العدد 2مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )

(2) 

في بعض  ة عضوية(إضافة القصب البري املطحون )كمادتأثير  اسود جاسم و محمد علي عبودعدنان  5

  صفات التربة امللحية ونمو محصول الشعير صنف )محلي(

( 2املجلد ) للعلوم الزراعيةديالى مجلة 

 2010 (1) العدد

 د.فارس محمد سهيل و لؤي داود فرحان و محمد علي عبود 6
تأثير نوع ومستوى الملح المضاف إلى التربة في كفاءة بكتريا 

Azotobacter chroococcum  ونمو محصول الذرة
 الصفراء 

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد 
  2011 (3( العدد )11)

تأثير األسمدة العضوية والتغطية في التوزيعات الملحية في التربة  د.عبداهلل حسين سلمان الشيخلي ومحمد علي عبود 7
 تحت نظام الري بالتنقيط الناقص للبطاطا

( العدد 4مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )
(1) 2012 

تأثير األسمدة العضوية والتغطية في التوزيعات الرطوبية في التربة  د.عبداهلل حسين سلمان الشيخلي ومحمد علي عبود 8
 تحت نظام الري بالتنقيط الناقص للبطاطا 

( العدد 4مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )
(1 )2012 
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أثر فترات الري بعد التزهير  والسماد النايتروجيني في الحاصل  د.رجاء مجيد حميد ومحمد علي عبود وثريا خلف بدوي 9
 .Gossypium hirsutum Lومكوناته لمحصول القطن  

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد 
 2013 (1( العدد )13)

تأثير السماد البوتاسي والري الناقص والمادة العضوية على قابلية  وعمر علي احمد ود.عبدالخالق صالح مهدي علي عبودمحمد د. 10
 تحمل القطن للجفاف .

( 6مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )
 2014 (1العدد)

 د.صالح مرشد فرحان ود.محمد علي عبود 11
تأثير الموقع الفيزيوغرافي على تدهور نوعية بعض ترب السهل 

 الرسوبي العراقي بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية
( 7مجلة ديالى للعلوم الزراعية المجلد )

 2015 (2العدد)

حسن حميد و محمد عبيد سلوم وعلي عباس كاظم ومحمد علي زكريا  12
 عبود

تأثير االجهاد المائي والرش بخليط من حامض الكاليسين 
 Solanumوالسالسيلك في نمو وحاصل الباذنجان 

melongena L. 

العدد  13مجلة االنبار للعلوم الزراعية المجلد 
2 2015  

 د.محمد علي عبود 13

IMPACT OF TILLAGE AND PLASTIC 
MULCHING ON SOME SOIL PHYSICAL 

PROPERTIES IN RELATION WITH 
TOMATO YIELD (LYCOPERSICON 

ESCULENTUM L.) 

International Journal of Current 

Research 

Vol.7 Issue 2 12638-12641-
2015 

 سم وعالء حسن فهميد.محمد علي عبود وعدنان اسود جا 14
Quality effect of organic fertilizers on 

some soil properties, growth and yield of 
garlic (Allium sativum L.) 

International Journal of 
Agricultural 

Science and Research 
(IJASR) 

Vol. 3 Issue 5  

25-32- 2013 
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 د.محمد علي عبود 15
Effect of magnetized irrigation water and 

bio-fertilizer spraying on growth and 
yields of maize (Zea mays L). 

Journal of Genetic and 
Environmental Resources 

Conservation  

2 (1) : 10‐15- 2014 
 
 قررات الدراسية التي قام بتدريسهلما

   
 المرحلة اسم المقرر ت
 األولى المستوية المساحة  1
 األولى 1في الحاسوب تطبيقات  2
 األولى علم التربةاساسيات  3
 الثانية  والبزلالري  4
 الثالثة والبزلالري  5
 لثالثةا الري  6
 الرابعة انظمة الري تقانات  7
 الرابعة التصحر  8
 رماجستي مائية مقننات  9
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هاإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا  
 

 عنوان الرسالة اسم الطالب هدكتورا ماجستير/ ت
 .Solanum tuberosum Lالدواجن والكثافة النباتية في نمو وحاصل البطاطا  سمادتأثير  عصام عدنانمنى  ماجستير 1
 تأثير كمية مياه الري والبيراليت في نمو وحاصل ثالث تراكيب وراثية من الطماطا جعفر حمديغسان  ماجستير  2

 سالم محمدغزوان  ماجستير  3
في نمو وحاصل البطاطا  Tecaminmaxتأثير التسميد العضوي والكيميائي والرش بمادة 

Solanum tuberosum L   

 : العضوية في الجمعيات العلمية 

 العضويةنوع  مقر الجمعية اسم الجمعية ت
 عضو بغداد علوم التربة العراقيةجمعية  1
 عضو بغداد المهندسين الزراعييننقابة  2
 عضو ديالى  المعلميننقابة  3
 عضو بغداد المخترعين العراقيين منتدى  4
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 : الدورات التدريبية
 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة ت
 2006 جامعة ديالى  دورة طرائق التدريس  1

 2007 جامعة ديالى  دورة الحاسوب  2

 2008 جامعة ديالى  دورة صالحية تدريس  3

 2008 جامعة ديالى  دورة سالمة اللغة  4

 2013 جامعة ديالى  دورة املكتبة األفتراضية  5

 2013 نسانيةللعلوم اإل كلية التربية دورة عن نظم املعلومات الجغرافية 6

 لمؤتمرات والندوات وورش العمل:ا

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم النشاط ت
 2009 الزراعة كلية   –ديالى جامعة  المؤتمر األول للبحوث الزراعية 1
 2010 االنبارجامعة  –الزراعة كلية  المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة جامعة األنبار 2
 2011 كلية الزراعة  –جامعة ديالى  المؤتمر  الوطني األول للبحوث الزراعية 3
 2013 كلية الزراعة  –جامعة ديالى  المؤتمر الثاني للبحوث الزراعية 4
 2013 كلية الزراعة  –جامعة ديالى  استعماالت مياه الصرف الصحي وحماية البيئة  5
 2013 كلية الزراعة  –جامعة ديالى  دور التسميد الحيوي في تحسين تحمل النبات لالجهادات  6
 2016 كلية الزراعة  –جامعة ديالى  ميد المتكامل في البيئة والتربةالتغير المناخي والتساثار  7
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 :مقاالت علمية,الخ( كتب مترجمة ,كتاب مساعد,براءة اختراع ,)كتب مؤلفة,خرى االنجازات واالنشطة العلمية اال

 

 

 

 

 

 2016 كلية الزراعة  –جامعة ديالى  ديالى كنموذجنهر  –نهر في العراق من التلوث المحافظة على األاهمية  8
 2015-11-12 جامعة ديالى رئاسة  –ضمان الجودة قسم  2015-2014عمل عن الية العمل باستمارات تقييم االداء للعام الدراسي ورشة  9

 2016-3-10 رئاسة جامعة ديالى –قسم ضمان الجودة  2015-2014ورشة عمل عن الية العمل باستمارات تقييم االداء للعام الدراسي  10

 تفاصيل االنجاز رقم وتاريخ االمر لالنجاز اسم االنجاز ت

تصنيع جهاز الماء المقطر اعتمادا على مبدأ االواني المستطرقة والتبريد  2014-7-24في  3959 اختراعبراءة  1
 الذاتي

 2015-7-21في  4273 اختراعبراءة  2
جهاز ماء مقطر بطريقة اعادة تدوير الماء باستعمال المبادل الحراري تصنيع 

 )الراديتر ( والمتحسس الحراري


