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حي الضباط –الناصرية  –ذي قار   محل االقامة 

 شهادة الماجستير  محاصيلانتاج وفسلجة 

جامعة تكريت -كلية الزراعة  المانحة والتاريخالجهة    

Zea mays L  للكثافات النباتية الصفراءتحليل النمو وإستجابة الذرة    
عنوان رسالة 

 الماجستير

 شهادة الدكتوراه علوم البيئة والمصادر الطبيعية

 الجهة المانحة والتاريخ  2016-ماليزيا  -الجامعة الوطنية الماليزية  -كلية العلوم والتكنلوجيا 
EFFECTS OF HEAVY METALS ON PHYSIOLOGICAL AND YIELD 
TRAITS OF TWO LANDRACES OF Oryza sativa L. CULTIVATED 

ADJACENT TO AN ULTRABASIC HILL SOIL 
 عنوان رسالة الدكتوراه

 اللقب العلمي استاذ مساعد

 االختصاص العام محاصيل حقلية

محاصيلبيئة وفسلجة   االختصاص الدقيق 

مساعد  استاذ  التدرج الوظيفي 

 -مركز ابحاث االهوار - ادارة مصادر المياه المتكاملةحول  ةدورة تدريبي 
2005 -جامعة ذي قار  

6200جامعة ذي قار  -مركز ابحاث االهوار -حول التلوث ةدورة تدريبي  
2005ذي قار  جامعة -طرق التدريسحول  ةدورة تدريبي  

 – 2007نيسان  4-2تأهيل جنوب العراق المؤتمر العلمي الثاني ألعادة 
جامعه البصرة. –مركز علوم البحار   

 -ذي قار  جامعة - لتنمية الشخصية االستراتيجي التخطيطحول  ةدورة تدريبي
.2012 كلية الزراعة واالهوار   

  –كلية العلوم والتكنولوجيا  -نزيمات لال الحركية تقنيةالحول  ةدورة تدريبي
2015UKM 

  -كلية العلوم والتكنولوجيا  -براءات االختراع  حول ةتدريبيدورة 
 2015 UKM 

الدورات والمؤتمرات 
 والندوات



 -كلية  -بأستخدام برنامج اتلس  حول مراجعة المصادر العلمية ةدورة تدريبي
2015UKM العلوم والتكنولوجيا   

 -كلية العلوم والتكنولوجيا  -البحوث العلمية كتابةطرق حول  ةدورة تدريبي
2015UKM 

مصنع و -ماليزياجامعة يو كي ام تعاون علمي بين كلية العلوم والتكنلوجيا   
2015  ماليزيا –في نيالي  ة ) آي أن أن أو(االدوي  

كلية العلوم   -15المؤتمر العلمي لطلبة الدراسات العليا )الكوليكيوم( 
2015 جامعة يو كي اموالتكنولوجيا   

 

Zea mays Lاستجابة اصناف من الذرة الصفراء 
لمستويات مختلفة من التسميد الفوسفاتي تحت ظروف أهوار    

 محافظة ذي قار.
 

تأثير مواعيد الزراعة ومستويات من الشد الرطوبي على بعض صفات النمو 
Sorghum bicolore L. الخضري والحاصل لمحصول الذرة البيضاء   

  
ومواعيد الزراعة في صفات النمو والحاصل  تأثير الرش بكبريتات الحديدوز

تحت ظروف محافظة ومكوناته وبعض الصفات النوعيه لمحصول السمسم 
 ذي قار

 

-Heavy metals accumulation in parts of paddy 
Oryza sativa L. grown in paddy field adjacent to 
ultrabasic soil. 

 -Impact of Nickel on Enzymes Activity in leaves of 
Paddy Plant Oryza sativa L. 

- Influence of chromium metal on chlorophyll 
content in leaves of paddy Oryza sativa L. 

 البحوث والمؤلفات 

60اكثر من   اللجان 

60اكثر من   كتب الشكر والتقدير 
 


