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  الشــھادة الجامعـــــــــية: 
  

  رقم وتاريخ ا!مر الجامعي  المعدل     تاريخ الحصول عليھا   الكلية والجامعة  الشھادة الجامعية 
ـ  ١٩٧٧  الزراعة / بغداد  البكالوريوس     ٧٣,٠٠  ١٩٧٨ـ

  ٢٩/٧/١٩٨١في  ٣/٧/٢٤٤٧١  ٨١,٢  ١٩٨١  الزراعة / بغداد  الماجستير
  ٢٠٠٢/ ١٢/ ١٨في  ٢٧١٧٩  ٨٣,٢  ٢٠٠٢  الزراعة / بغداد  الدكتوراه

   
  : تربية نباتا!ختصاص الدقيق  ا!ختصاص العام : زراعة / محاصيل زراعية            

   !نتاج السكر : تقييم اصناف من الذرة البيضاءالحلوة في الصفات الحقلية والمختبريةعنوان رسالة الماجستير 
  اسم المشرفين / المشرف ولقبه العلمي : ا!ستاذ المساعد الدكتور عبد الحميد احمد اليونس

  ا!ستاذ الدكتور مؤيد احمد يونس                                                   
  ن الذرة البيضاء المنتجة بالعقم الذكريلدكتوراة : المعالم الوراثية لھجعنوان اطروحة ا

  (رحمه هللا)الدكتور عبد الجليل ابراھيم المرسومي  : ا!ستاذ المساعدالمشرفين / المشرف ولقبه العلمياسم 

  ھيئة المعاھد الفنية / المعھد الزراعي الفني / الس[ميات مكان التعيين :    ١٩٧٨/ ١٢/ ٩تاريخ التعيين ا!ول : 

  ٢٤٩٩٠ش/ المعاھد الفنية رقم ا!مر الجامعي :ھيئة : مكان التعيين ٩/١٢/١٩٧٨يين في التعليم العالي :تاريخ التع
  ١١٨٧١الجامعي : رقم ا!مر   ٢٠٠٧/ ٣٠/٩: استاذ مساعد       تاريخ الحصول عليه : اللقب العلمي 

  كتاب شكر وتقدير ٣٣كتب الشكر التي تم الحصول عليھا : 
  

  رقم وتاريخ كتاب الشكر                            جھة ا!صدار         
    

  
  
  
  

  العقوبات التي وجھت للموظف : !تــــوجد
  

  ةرقم وتاريخ كتاب العقوب                           جھة ا!صدار           



    

  
  عناوين البحوث المنجزة والمنشورة ( المجلد ، العدد ، الصفححة )

  1997/ جامعة ديالى ـ حشرات الجت في محافظة ديالى / العراق . المؤتمر العلمي ا!ول / كلية التربية ١

  ـ دراسة بعض الصفات الحقلية وبعض صفات الحاصل لث[ث تراكيب وراثية لمحصول الذرة البيضاء٢

  . 2000)  ١٩الحبوب في محافظة ديالى مجلة الفتح (    

  ـ دراسة تأثير درجات الحرارة وفترة التنبيت على نسبة ا!نبات وطول الرويشة لصنفين من الذرة   ٣

  . 2005)  20 (البيضاء . مجلة ديالى     

4- Studies of some seed characters of Sunflower under Hardening to Drought 

Tolerance                                                                                                              

  . 2007)  3مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ( 

  ـ دراسة تأثير مواعيد وطرق اضافة السماد النتروجيني على الحاصل وبعض الصفات ا!خرى  ٥

  . 2005)  24ين من الذرة البيضاء  . مجلة الفتح ( لصنف    

  

  

  

  

  

  

  

  

  التي يقوم بتدريسھا  المقررات الدراسية

  



  الفصل الربيعي                         الفصل الخريفي                      

  المرحلة الدراسية  المقرر الرئيسي   المرحلة الدراسية   المقرر الرئيسي     

  انتاج وخزن بذور نباتات  ا!ولى           احصاء         

  بستنية 

  الرابعة         

        

        

        

        

        

  

  المؤلفات والمطبوعات : 

  

  للجمعيات العلمية :ا!نتماء 

  الجمعية العراقية للكفاءات العلمية *

  التوقيــــــــع:                                                                                        

   ا!سم الث[ثي: د . عماد خلف عزيز                                                                                       

  ترفق مع ا!ستمارة صورة ملونة من المستمسكات ا!تية :ـ

ـ ھوية ا!حوال المدنية    ـ

ـ شھادة الجنسية العراقية    ـ

  ا!مر الجامعي لشھادة الماجستير . ــ

ـ ا!مر الجامعي لشھادة الدكتوراه .   ـ

ـ ا!مر الجامعي sخر ترقية علمية .   ـ

ـ صور ملونة عدد     ٢ـ

ـ بطاقة تموينية   ـ

ـ جواز سفر    ـ

  ديالى  جامعة 

  كلية : الزراعة 



  قسم : البستنة 

  

  عماد خلف عزيز القريشي  ا!سم الث[ثي واللقب   ١

  ذكر  سالجن  ٢

  عراقية  الجنسية   ٣

  الشھادة الحاصل عليھا  ٤

  تاريخ الحصول عليھا

  دكتوراه

٢٠٠٢  

  زراعة / محاصيل حقلية  ا!ختصاص العام   ٥

  تربية وتحسين نبات  ا!ختصاص الدقيق   ٦

  المرتبة العلمية الحالية   ٧

  تاريخ الحصول عليھا 

  استاذ مساعد

  تدريسي / التدريس   رسه المنصب الوظيفي ونوع العمل الذي يما  ٨

  ١١                   عدد البحوث المنجزة   ٩

  /                    عدد الكتب المؤلفة او المترجمة المنجزة   ١٠

  ٢                   عدد المواضيع النظرية التي درسھا   ١١

  ٢                   عدد المواضيع العملية التي درسھا   ١٢

  ١                  ع التي درسھا في الدراسات العلياعدد المواضي  ١٣

    ا!شراف على الطلبة   ١٤

   المناھج اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي/ لجنة تحديث  المساھمة باللجان الدائمة   ١٥

    ا!تداء العلمي %  ١٦

    كفاءة التدريس %  ١٧

    ا!داء التربوي%  ١٨

    ا!داء ا!داري %  ١٩

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


