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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  مسوبر د. طالب عَكاب حسين :ملخص السيرة الذاتية 

  
  لسعيديا االسم الرباعي واللقب : د. طالب عَكاب حسين مسوبر

  1961الدواية / محل وتاريخ الوالدة :  
  التحصيل الدراسي : دكتوراه فيزياء التربة 

  أستاذ مساعدالدرجة العلمية : 
  جامعة ذي قار  –االھوار  كلية الزراعة و –تدريسي  :  المنصب الوظيفي الحالي

  الشهادات اجلامعية :/   أوال
  
  سنة التخرج  الجامعة –الكلیة  –القسم   الشھادة  ت
  1982 -1981  قسم التربة / كلیة الزراعة / جامعة بغداد  لتربةابكلوریوس علوم زراعیة/   1
  1987 -1986  لیة الزراعة / جامعة بغدادقسم التربة / ك  ماجستیر علوم زراعیة / التربة  2
  1996 -1995  قسم التربة / كلیة الزراعة / جامعة بغداد  دكتوراه فیزیاء التربة  3

  
  اخلدمة الوظيفية : ثانيا /  

  
  مدة الخدمة  المنصب الوظیفي  اسم الدائرة  ت
  1/2/1998 -21/2/1995  استاذ جامعي ( تدریسي )  قسم التربة / كلیة الزراعة / جامعة بغداد  1
  16/2/1998 -3/2/1998  موظف  مدیریة زراعة بغداد / وزارة الزراعة  2
  30/5/2004–18/2/1998  مدیر الزراعة  مدیریة زراعة ذي قار / وزارة الزراعة  3
  12/5/2005 – 1/6/2004  )استاذ جامعي ( تدریسي   معة ذي قاراكلیة العلوم/جقسم علوم الحیاة/   4
  18/12/2005 - 13/1/2005  معاون مدیر المركز  وار / جامعة ذي قارمركز ابحاث االھ  5
  14/9/2014- 19/12/2005  مدیر المركز  مركز ابحاث االھوار / جامعة ذي قار  6
  16/10/2017-14/9/2014  تدریسي باحث  االھوار / جامعة ذي قار أبحاثمركز   7
  اآلنولحد  -17/10/2017  تدریسي   قسم المحاصیل الحقلیة/كلیة الزراعة واالھوار  8
   
  

  خارج القطر :  العلمية والندوات يبيةاملشاركة يف املؤمترات العلمية والدورات التدرثالثا / 
  
  
  المدة  المنظمة الجھة  الدولة الموفد الیھا  اسم المؤتمر ، والدورة التدریبیة او الندوة  ت
الصین / مقاطعة   تقانات السیطرة على التصحر  1

  َكانزو
  28/8/1999-1/8  انزومعھد كَ 

الندوة العلمیة الدخال مفاھیم االرشاد المائي   2
  في مناھج التعلیم الزراعي

المنظمة العربیة للتنمیة   مصر / القاھرة
/ جامعة الدول الزراعیة 

  العربیة

  2004ایلول / 

الدارة االھوار  ةاجتماع الدائرة المستدیر  3
  العراقیة

مم المتحدة برنامج البیئة لال  االردن / عمان
)UNEP(  

  2004ایلول / 

الدورة التدریبیة لتطویر انتاج النخیل وتصنیع   4
  منتجات التمور

 – 1/3/2006  جامعة فیرنز االیطالیة  ایطالیا / فیرنز
28/4/2006  

الحلقة النقاشیة حول خطط واحتیاجات مناطق   5
  االھوار

الوكالة الكندیة للتنمیة   االردن / عمان
  الدولیة

16/9 – 
19/9/2006  

الورشة العالمیة لالدارة المستدامة لالھوار   6
  العراقیة

مركز التقانات البیئیة   الیابان
العالمي / برنامج البیئة 

  لالمم المتحدة

4/12/- 
9/12/2006  



) 2 - 13 (  

ندوة مناقشة المرحلة الثانیة من مشروع   -7
  المبادرة الكندیة  العراقیة  إلنعاش االھوار

لو وجامعة جامعة واتر  دمشق/ سوریاد
  الكندیة افیكتوری

20-12-2007  

معھد الزراعة المتوسطیة   ایطالیا/باري  ةتكامل اإلنتاج  والتنمیة المستدام  -8
  في باري اإلیطالیة

ولغایة  25/1
13/2/2008  

البرنامج اإلنمائي لألمم   عمان /األردن  إدماج النوع االجتماعي في التنمیة المحلیة  -9
  المتحدة صندوق المراه

  2008ایس م

االطالع المیداني على تجربة ایطالیا في مجال   -10
  المحمیات الوطنیة .

    ایطالیا
  

الى  21/9من 
28/9/2008  

ندوة الھیئة االستشاریة للمبادرة الكندیة   -11
  االھوار إلنعاشالعراقیة 

العراقیة  –المبادرة الكندیة   دمشق / سوریا
  إلنعاش االھوار

  -18من 
23/10/2008  

الدعم المؤسساتي الدورة التدریبیة الخاصة ب  -12
  .لوزارة الدولة لشؤون االھوار

البرنامج اإلنمائي لألمم   عمان/ األردن
  المتحدة

-14من 
16/12/2008  

 –ندوة الھیئة االستشاریة للمبادرة الكندیة   -13
  العراقیة

 اوفیكتوریجامعة واترلو   عمان / األردن
  الكندیتین

-9من 
13/7/2009  

 –ندوة الھیئة االستشاریة للمبادرة الكندیة   -14
  العراقیة

المبادرة الكندیة العراقیة   لبنان
  النعاش االھوار

21-23/11/2009  

  

  
  املشاركة يف املؤمترات العلمية والدورات التدريبية والندوات العلمية داخل القطر : رابعا / 

  
  مكان المؤتمر أو الدورة  ریخالتا  ولةمالجھة الم  الدورة أو اسم المؤتمر أو الندوة  ت

/ 2/12-1  المعھد العراقي  ندوة جنة عدن تعود من جدید  -1

2004  

  اإلصالح–الناصریة 

قس�������م التنمی�������ة الدولی�������ة   دورة بناء أفضل المھارات اإلداریة.  -2
  البریطانیة

19-21/6  /

2005  

كلیة الھندسة / جامعة ذي  -الناصریة 

  قار

  الناصریة / جامعة ذي قار  2005  جامعة ذي قار  ة ذي قارالمؤتمر العلمي األول لجامع  -3

مصادر المیاه  أدارةالدورة التدریبیة (   -4

  المتكاملة )

 لألممبرنامج البیئة 

المتحدة بالتعاون مع 

االھوار  أبحاثمركز 

  في جامعة ذي قار 

 13من 

ى ـــــــــــــال

19/10/

2005  

مركز ابحاث  –جامعة ذي قار 

  االھوار

دوة العلمیة ( تطویر بیئة االھوار ) الن  -5

  بمناسبة الیوم العالمي لألراضي الرطبة.

المعھد العراقي 

بالتعاون مع مركز 

أبحاث االھوار في 

  جامعة ذي قار 

2/2/2006  

  

  جامعة ذي قار / مركز ابحاث االھوار

الدورة التدریبیة ( جمع العینات ، حفظھا   -7

  واستخدام األجھزة ومعایرتھا) 

ة واترلو الكندیة جامع

والمعھد العراقي 

بالتعاون مع مركز 

أبحاث االھوار في 

  جامعة ذي قار 

21 

ــــــــــــــــال

ى 

28/2/

2006  

  جامعة ذي قار / مركز ابحاث االھوار

  جامعة ذي قار / مركز ابحاث االھوار -30/10برنامج البیئة لألمم الدورة التدریبیة األولیة لدراسة معاییر میاه   -8
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اون مع المتحدة بالتع  الشرب وإدارة نوعیة المیاه 

مركز أبحاث االھوار 

  في جامعة ذي قار

3/11/

2006  

  المؤتمر الثاني إلنماء اھوار   -9

  العراق

البحار/   ممركز علو

  ةجامعة البصر

ومؤسسة عمار 

  الخیریة

/نیسان 2-4

/2007  

  مركز علوم البحار/جامعة البصرة

وزارة التعلیم العالي   ئیة في العراقمؤتمر التحدیات البی  -10

والبحث العلمي 

بالتعاون مع منظمة 

  العراق ةطبیع

كانون األول 

2007  

  العراق /سلیمانیة

منظمة طبیعة العراق   اجتماع أنشاء المحمیة الوطنیة   االھوار  -11

بالتعاون مع وزارة 

  البیئة االیطالیة

20 -

23/7/

2008  

  العراق /سلیمانیة

ادیة السماوه الواقع واالستغالل ندوة ( ب  -12

  األمثل )

كلیة  –جامعة المثنى 

  الزراعة

20-

21/5/

2008  

  المدینة الجامعیة –المثنى 

الدورة التدریبیة ( اثر شحة المیاه في   -13

مستقبل البیئة الطبیعیة واالجتماعیة 

  لالھوار العراقیة ).

 29من   رئاسة جامعة ذي قار

    الـــــــــــى 

31/4/

2009  

  جامعة ذي قار –كلیة التربیة 

ندوة ( االستفادة من میاه المصب العام في   -14

  تغذیة االھوار ).

مكتب رئیس الوزراء 

  ھیئة المستشارین –

16/6/

2009  

ھیئة المستشارین في مجلس  -بغداد

  الوزراء

دورة تطبیقیة مكثفة عن الملوحة والبرنامج   -15

) الخاص بعملیات Saltmodالرقمي (

  المرویة. األراضيزل واالستصالح في الب

ھیئة التعلیم التقني / 

المعھد التقني في 

  الناصریة

31/10 – 

5/11/

2009  

مركز الحاسبة االلكترونیة / المعھد 

  التقني في الناصریة

اثر المدیات الملحیة على شحة المیاه في   -16

  .محافظة البصرة

محافظة البصرة + 

  جامعة البصرة

18-

19/11/

2009  

  مركز الثقافي النفطي البصرةال

( النانوتكنولوجي ... الندوة  العلمیة (  -17
  مفھــــــــــوم وتطبیقــــــــات)

  

/  4/  25  رئاسة جامعة ذي قار 

2010  

  جامعة ذي قار –قاعة كلیة العلوم 

ورشة العمل الخاصة بمناقشة مشاریع   -18

  االھوار 

-3  منظمة طبیعة العراق

4/5/2010  

  السلیمانیة  –االمریكیة الجامعة 

  

  

كرمة بني  –قاعة المجلس البلدي   9/6/2010لجنة انعاش االھوار في واقع االھوار في محافظة الندوة التثقیفیة ((((   -19
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  )). ذي قار ... األسباب والمعالجات
  

مجلس محافظة ذي قار 

والمجلس البلدي في 

  ناحیة كرمة بني سعید 

  سعید 

  االول للنخیل المؤتمر الزراعي  -20
  (( النخلة ھویة العراق فلنحفظ علیھا))

مدیریة زراعة ذي قار 

بالتعاون مع فریق اعمار 

  )PRTالمحافظة(

30/9/

2010  

  مدیریة زراعة ذي قار

حمایة الشباب من آفة المخدرات مسؤولیة   -21
  الجمیع

 -مركز ابحاث االھوار

  جامعة ذي قار
28/10/

2010  

  عة ذي قارجام-كلیة التربیة الریاضیة

القیت المحاضرة من قبل د. طالب عكاب 
حسین محاضرة في ھذه الندوة بعنوان 

  )).المصادر الطبیعیة للمخدرات((
  

 -مركز ابحاث االھوار  النانوتكنولوجي .... مفھوم وتطبیقات  -22

  جامعة ذي قار
25/4/

2010  

  جامعة ذي قار –كلیة العلوم 

القیت المحاضرة من قبل د. طالب عكاب 

  سین محاضرة في ھذه الندوة بعنوان ح

))(Purification Methods for 

The Saline and Polluted 

Water))  

دراسة تقییم عملیة خلط میاه المصب العام مع   -23
  میاه االھوار في محافظة ذي قار

 -مركز ابحاث االھوار

  جامعة ذي قار
21/6/

2011  

  جامعة ذي قار-قاعة مركز ابحاث االھوار

المحاضرة من قبل د. طالب عكاب القیت 

  حسین محاضرة في ھذه الندوة بعنوان

(( تقییم بعض الخصائص الكیمیائیة 

والفیزیائیة لمیاه المصب العام ومیاه 

  االھوار قبل وبعد عملیة الخلط)).

  

الجاموس العراقي... الواقع والرؤى   -24
  المستقبلیة

 -مركز ابحاث االھوار

  جامعة ذي قار
20/12/

2011  

  جامعة ذي قار-قاعة مركز ابحاث االھوار

  

الندوة الحواریة (( االھوار... الواقع   -25
  ومقترحات التطویر))

 -مركز ابحاث االھوار

  جامعة ذي قار
  جامعة ذي قار-قاعة مركز ابحاث االھوار  6/1/2012

القیت المحاضرة من قبل د. طالب عكاب 

  حسین محاضرة في ھذه الندوة بعنوان

(( Marshes : Its condition and 

Suggestion for Development))  

  

  

  

 

الندوة العلمیة ( االھوار العراقیة وسبل   26
  رطبة مھمة في العالم ) كأراضياالرتقاء بھا 

 –مركز ابحاث االھوار 

  جامعة ذي قار
29/2/

2012  

جامعة ذي  –قاعة مركز ابحاث االھوار 

  قار

القیت المحاضرة من قبل د.طالب عكاب 
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حسین في ھذه الندوة بعنوان ( االراضي 

الرطبة واتفاقیة رامسار... ھور الحویزه 

  انموذجا).

  

الندوة الوطنیة االولى حول ظاھرة التصحر   -27
(( تجفیف ترب االھوار العراقیة وتملحھا 

 مظھر من مظاھر التصحر ))

جامعة  -كلیة الزراعة
 القاسم الخضراء

 القاسم الخضراءجامعة  –كلیة الزراعة  8/7/2012

المشاركة في احتفالیة الیوم العالمي لالراضي   -28
  الرطبة

السفارة االمریكیة في 
العراق/ قسم االقتصاد 

  والعالقات العامة

  مقر السفاره في بغداد  2/2/2013

29- الندوة العلمیة (( تولید الطاقة الكھربائیة من  
 ادارة المخلفات الصلبة ))

جامعة ذي -كلیة الھندسة
 قار

4/3/2013 جامعة ذي قار-قاعة كلیة الھندسة   

30- الندوة العلمیة (( الحضارة الرافدینیة  
 القدیمة))

جامعة  -كلیة االداب
 القادسیة

5/3/2013 جامعة  -كلیة االداب-قاعة المعرفة 
 القادسیة

الندوة العلمیة (( الزراعة العضویة افاقھا  -31
لنباتي المستقبلیة واثرھا في تحسین االنتاج ا

(( 

 -كلیة الزراعة واالھوار
 جامعة ذي قار

جامعة ذي  -قاعة كلیة الزراعة واالھوار 12/3/2013
 قار

الندوة العلمیة (( االنشطة الزلزالیة في   -32
 محافظة ذي قار)) 

جامعة ذي  -كلیة الھندسة
 قار

26/3/2013 جامعة ذي قار -قاعة كلیة الھندسة   

لیة التربیة للعلوم المؤتمر العلمي الرابع لك  -33
 الصرفة

كلیة التربیة للعلوم 
 جامعة ذي قار-الصرفة

 ذي قار-قاعة بھو االدارة المحلیة 27/3/2013

الندوة العلمیة (( المخدرات افة المجتمع...معا   -34
 للقضاء علیھا))

جامعة ذي  -كلیة العلوم
 قار

جامعة ذي -كلیة العلوم–قاعة السمنار   4/4/2013
 قار

تمر العلمي الرابع التخصصي لقسم المؤ  -35
 جامعة ذي قار–الفیزیاء كلیة العلوم 

جامعة ذي -كلیة العلوم
 قار

  ذي قار–بھو االدارة المحلیة   16/5/2013

بمیاه  الندوة الحواریة (( تغذیة االھوار  -36
المصب العام وأثرھا في البیئة الطبیعة 

 )) واالجتماعیة
  

 -مركز ابحاث االھوار
  ارجامعة ذي ق

جامعة ذي  –قاعة مركز ابحاث االھوار   17/9/2013

  قار

القیت المحاضرة من قبل د.طالب عكاب 

 تغذیة ھورحسین في ھذه الندوة بعنوان (

الحمار بمیاه المصب العام ومقترحات 

  )) . التطویر

  
الدورة التدریبیة الوظیفیة (( تقانات الري   37

  الحدیثة ))
المركز التدریبي 

راعي في واإلرشادي الز
  محافظة ذي قار 

21-
23/10/2013  

 –المركز التدریبي اإلرشادي الزراعي 

  محافظة ذي قار

القیت المحاضرة من قبل د.طالب عكاب 

حسین في ھذه الدورة بعنوان (( تقانات 

  الري الحدیث))

الندوة العلمیة (( التاثیرات البیئیة للتلوث   38
  النفطي وطرق المعالجة ))

 -وارمركز ابحاث االھ
  جامعة ذي قار

  قاعة رئاسة جامعة ذي قار  25/12/2014

ترأس د.طالب عكاب حسین جلسة الندوة 

  العلمیة المذكورة 

الندوة العلمیة (( االثار البیئیة الناجمة عن   39
استخدام المبیدات الكیمیاویة في اھوار 

  العراق))

 -مركز ابحاث االھوار
  جامعة ذي قار

  ث االھوارقاعة مركز ابحا  20/4/2015

ترأس د.طالب عكاب حسین جلسة الندوة 

  العلمیة المذكورة

  



) 6 - 13 (  

ندوة الوعي الوقائي والبیئي لمصادر التلوث     40
  في محافظة ذي قار 

رئاسة جامعة ذ ي قار 
ومدیریة الدفاع المدني في 

  محافظة ذي قار

  قاعة رئاسة الجامعة   14/5/2015

ترأس د.طالب عكاب حسین جلسة الندوة 

  ة المذكورةالعلمی

الندوة العلمیة (( أدراج االھوار ضمن الئحة   41
  التراث العلمي وكیفیة المحافظة علیھ ))

جامعة  –كلیة الزارعة 
  سومر

  قاعة كلیة الزارعة في جامعة سومر  13/3/2017

تم إلقاء محاضرة من قبل د.طالب عكاب 

حسین بعنوان (( االھوار العراقیة والئحة 

  التراث العالمي ))

 –كلیة الزارعة واالھوار   المؤتمر العلمي األول للبحوث الزراعیة  42
  جامعة ذي قار + 

جامعة  –كلیة الزراعة 
  سومر

13-
14/12/2017  

قاعة رئاسة جامعة ذي قار وقاعات كلیة 

  الزراعة واالھوار 

ترأس د.طالب عكاب حسین جلستین في 

المؤتمر في محوري التربة والمیاه 

  والمكننھ الزراعیة 

الدورة التدریبیة (( حق الموظف بالطعن في   43
القرارات المجحفة وغیر المنصفة الصادرة 

  .بحقھ من الدائرة التي یعمل فیھا ))

مجلس  -اللجنة القانونیة
  النواب العراقي

  اللجنة القانونیة في مجلس النواب  26/7/2017

الحلقة الدراسیة  ((  االتفاقیات الدولیة في   44
اتفاقیة رامسار لالراضي  –طبة االراضي الر

  الرطبة انموذجا)).

-كلیة الزراعة واالھوار
  جامعة ذي قار

  كلیة الزراعة واالھوار -قاعة النخیل  25/4/2018

الدورة التدریبیة (( تدریب مدربي التنمیة   45
  )TOTالبشریة ( 

-14  شعبة التأھیل والتوظیف 
28/1/2018  

  قاعة رئاسة جامعة ذي قار

العلمیة (( ازمة المیاه ومستقبل  الندوة  46
  االھوار في ظل تداعیات سد الیسو ))

-مركز ابحاث االھوار
  جامعة ذي قار

  المصطفاویة - قاعة رئاسة جامعة ذي قار  27/6/2018

الندوة العلمیة (( ازمة المیاه وجفاف االھوار   47
ابرز عوامل التلوق وھجرة السكان ونفوق 

  الحیوانات ))

-ھوارمركز ابحاث اال
  جامعة ذي قار

  المصطفاویة- قاعة رئاسة جامعة ذي قار  11/10/2018

المركز االرشادي   ورشة العمل (( ترشید استخدام میاه الري ))  48
  والتدریبي في ذي قار

المركز االرشادي والتدریبي في قاعة   16/4/2018

  ذي قار

الندوة العلمیة (( التحدیات التي تواجھ الثروة   49
  العراق وسبل مواجھتھا السمكیة في 

-مركز ابحاث االھوار
  جامعة ذي قار

  المصطفاویة - قاعة رئاسة جامعة ذي قار  19/11/2018

ورشة العمل (( ادارة التربة والحقول تحت   50
  تأثیرات نقص المیاه ( الجفاف ) والملوحة .

منظمة الھجرة الدولیة 
  ومدیریة زراعة ذي قار

  شعبة زراعة االصالح   29/7/2019

ورشة العمل (( ادارة التربة والحقول تحت   51
  تأثیرات نقص المیاه ( الجفاف ) والملوحة

منظمة الھجرة الدولیة 
  ومدیریة زراعة ذي قار

  شعبة زراعة الدوایة  31/7/2019

  

  : والدوائر احلكومية واملنظمات الدولية  تالوزاراتعشيق العمل واملشاركة مع خامسا / 
  

  المدة  الصادر بھا واألمر صفة المشاركة  المنظمة أو لدائرةا أوالوزارة اسم   ت
 19/12/2005من   ةعجامالعضو مجلس   امانة مجلس جامعة ذي قار  1

  1/10/2008ولغایة 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي   2

  ووزارة الموارد المائیة
 األمرب جبمو بین الوزارتین تنسیقيالمجلس العضو 

الصادر  25/4/2007في  10447ذو العدد الوزاري 
  من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  ولحد اآلن 25/4/2007
  

اللجنة الزراعیة  –محافظة ذي قار   3
  المركزیة في المحافظة

 اللجنة الزراعیة المركزیة في المحافظة استشاري
  12/4/2007في  170بموجب كتاب المحافظة 

ولحد  12/14/2007
  اآلن

تنسیقیة بموجب كتاب مجلس محافظة الھیئة العضو   سیقیة الھوار الجنوبالھیئة التن  4
  5/3/2007في  1236ذي قار 

  ولحد اآلن 5/3/2007
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  ولحد اآلن 19/8/2005  استشاري  مجلس ابناء اھوار محافظة ذي قار  5
  دورتین انتخابیتین  رئیس فرع النقابة  نقابة المھندسین الزراعین / فرع ذي قار  6

1999 – 2002  
منظمة أور لحمایة وتطویر البیئة في   7

  محافظة ذي قار
  ولحد اآلن 24/8/2005  ون رئیس المنظمةامع

ومنظمة طبیعة  مجلس محافظة ذي قار  -8
  . العراق.

  

المحمیة الوطنیة لالھوار  إلنشاءاللجنة المحلیة عضو 
في 2889بموجب كتاب مجلس المحافظة ذو العدد 

4/5/2008  

ولحد  4/5/2008من 
  النأ

مجلس محافظة ذي قار والبرنامج اإلنمائي   -9
  .) UNDPلألمم المتحدة (

عضو اللجنة المحلیة لبرنامج تنمیة المناطق 
) بموجب كتاب مجلس المحافظة  LADPالمحلیة(
  27/5/2009 في 1587ذو العدد

ولحد  5/2009/ 27من 
  االن

االھوار عضو اللجنة المحلیة الخاصة بشؤون   مجلس محافظة ذي قار  -10
واألراضي الرطبة لغرض متابعة قرارات اتفاقیة 

رامسار الدولیة بموجب كتاب مجلس المحافظة ذو 
  9/11/2008في  10089العدد 

  
ولحد  9/11/2008من 

  .اآلن

اللجنة الوطنیة لالھوار واألراضي الرطبة في عضو   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -11
في  27865ذو العدد  العراق بموجب األمر الوزاري

9/11/2008  

ولحد  9/11/2008 من
  .اآلن

الوزاري ذو  األمرعضو اللجنة الوزاریة بموجب   وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -12
لدراسة فقرات 22/5/2008في  11024العدد 

  المبادرة العربیة للتنمیة المستدامة

ولحد  22/5/2008من 
  .أالن
  

للجنة الوزاریة / ممثل وزارة التعلیم المشكلة عضو ا  وزارة البیئة  -13
في  5551ذو العدد  األمرفي وزارة البیئة بموجب 

لدراسة الواقع البیولوجي والجیولوجي  22/9/2008
  لبحیرة ساوه.

ولحد  22/9/2008من 
  اآلن

مركز  –المتحدة للبیئة  األممبرنامج   -14
  التقانات البیئة العالمي

استین باللغة االنكلیزیة ھما مدیر المشروع لتنفیذ در
:-  

االجتماعیة واالقتصادیة  األحوالدراسة   - أ
والدیمواغرافیھ لسكان االھوار في 

 المحافظات ( بصره ، ذي قار ، میسان )
المخلفات الصلبة في المحافظات  أدارةدراسة   - ب

  الجنوبیة .

نفذت الدراسة لمدة سنة 
 ) 2007كاملة عام ( 

وعدت الدراستین من 
اسة متمیزة در 27بین 

نفذھا برنامج األمم 
المتحدة للبیئة لعام 

2007  ..  
العراقیة  –مشروع المبادرة الكندیة   -15

  االھوار وجامعة ذي قار إلنعاش
عضو ارتباط ومنسق بین المشروع والجامعة 

  19/3/2008في  460 اإلداري األمربموجب 
19/3/2008  

  
مثل وزارة التعلیم العالي عضو اللجنة الوزاریة / م   وزارة البیئة   -16

الوزاري ذو  األمرالمشكلة في وزارة البیئة بموجب 
لدراسة شحة  7/6/2009في  492/ 1العدد و ن/ 

المیاه وخطر الجفاف في مناطق االھوار وسحب 
  نماذج  تربة من مناطق المصب لعام في ذي قار .

ولحد  16/6/2009من 
  اآلن .

مشارك في اجتماعات الفریق ممثال عن الجامعة   ) PRTالمحافظة ( أعمارفریق    -17
  لدراسة ومناقشة المشاریع الخاصة بتطویر االھوار .

ولحد  3/8/2008من 
  أالن

استشاري المجلس في الشؤون الزراعیة بموجب   مجلس محافظة ذي قار  -18
في  7/18/375ذو العدد  جامعة ذي قاركتاب 

12/1/2010  

ولحد  12/1/2010من 
  .اآلن

استشاري وعضو اللجنة التحضیري للمؤتمر   ئة استثمار ذي قارھی  -19
الذي تقیمھ ھیئة استثمار  األولاالستثماري الزراعي 

وعلى قاعة بھو  28/2/2010المحافظة بتاریخ 
  الناصریة –المحلیة  اإلدارة

28/2/2010  

 –وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي   -20
  الدائرة القانونیة واالداریة.

اللجنة الوزاریة المشكلة في وزارة التعلیم عضو 
العالي والبحث العلمي/ الدائرة القانونیة واالداریة ذو 

لدراسة ووضع  7/6/2011في  16663العدد 
تفاصیل جائزة افضل بحث او دراسة عن تطویر 
االھوار والیة منحھا واعداد استمارات الترشیح 

7/6/2011  
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  ووضع الضوابط والمعاییر الخاصة بھا.
عضو لجنة غرفة العملیات المشكلة في مجلس   مجلس محافظة ذي قار   -22

محافظة ذي قار بموجب االمر ذو العدد ب/ذ 
والخاص بمتابعة تغذیة  10/7/2011في  5278ح/

میاه اھوار ذي قار بمیاه المصب العام التخاذ 
  االجراءات السریعة والحلول االنیة لمشكلة التغذیة.

10/7/2011  

ة بعنوان (( نصب وتشغیل المشاركة بالقاء محاضر  ركز االرشادي والتدریبي في ذي قارالم  -23
  .وصیانة منظومات الري بالرش)) 

  20/9/2011-19من 

عضو اللجنة المشكلة في الجامعة لتمثیل الجامعة في   جامعة البصرة –مركز علوم البحار   -24
  المشاركة في اعداد محاور المؤتمر العلمي 

یة وتداخالتھا مع التنوع الحیاتي في جنوب (( التنم
  العراق))

  قید المشاركة
  
  
  

عض������و اللجن������ة الفنی������ة الخاص������ة بدراس������ة ت������اثیر   وزارة البیئة  25
اس�����تخدام می�����اه المص�����ب الع�����ام ف�����ي تغذی�����ة ھ�����ور 
الحم�������ار والمش�������كلة ف�������ي وزارة البیئ�������ة برئاس�������ة 
الوكی����ل الفن����ي لل����وزارة بموج����ب االم����ر ال����وزاري 

  .22/11/2011في  875في 

22/11 /2011   
  ولحد االن

عض�����ویة لجن�����ة المتابع�����ة الت�����ي یتراس�����ھا مرك�����ز   وزارة الموارد المائیة  26
انع�����اش االھ�����وار واالراض�����ي الرطب�����ة ف�����ي وزارة 
الم������وارد المائی������ة لتنفی������ذ الدراس������ة االس������تراتیجیة 
لتنمی�����ة االھ�����وار بموج�����ب كت�����اب وزارة الم�����وارد 

ف������ي  8644المائی������ة/ مكت������ب ال������وزیر ذي الع������دد 
14/4/2013.  

25/4/2013  

رئ����یس اللجن����ة المش����كلة بموج����ب االم����ر الج����امعي   مجلس المحافظة ووزارة البیئة  27
دراس���������������ة ((  23/1/2013ف���������������ي  7/18/9616

  كمیات میاه المصب العام اكادیمیا)).

23/1/2013  

عض���و وح���دة المتابع���ة المش���كلة ف���ي مرك���ز انع���اش   مركز انعاش االھوار  28
راقی�����ة لدراس�����تھ االھ�����وار واالراض�����ي الرطب�����ة الع

ف�����ي  8624ذي الع�����دد  بموج�����ب االم�����ر الج�����امعي
14/4/2013   
  

  
14/4/2013  

عض����و اللجن����ة المش����كلة بموج����ب االم����ر الج����امعي   وزارة البیئة وغرفة التجارة  29
للتنس�����یق والتع�����اون  3/4/2013ف�����ي  7/18/5059

  فیما یخص االمور البیئیة والزراعیة .

3/4/2013  

ا���ـ دائ���رة البیئ���ة وزارة العل���وم والتكنولوجی  30
  والمیاه

عض����و اللجن�����ة المركزی����ة الخاص�����ة بمھ����ام وح�����دة 
االتص���ال العلمی���ة والتقنی���ة بموج���ب االم���ر الج���امعي 

  .21/5/2013في  7/54/7168ذو العدد 

21/5/2013  

-وزارة التعل����یم الع����الي والبح����ث العلم����ي  31
  دائرة البحث والتطویر

عض�����و اللجن�����ة الوزاری�����ة المش�����كلة ف�����ي ال�����وزارة 
اس���تخدام می���اه المص���ب الع���ام ف���ي  أمكانی���ةلدراس���ة 
بموج������ب كت������اب وزارة التعل������یم  األس������ماكتربی������ة 

دائ����رة البح����ث والتط����ویر  -الع����الي والبح����ث العلم����ي
  25/6/2016في  4100ذو العدد ب ت /

25/6/2016  

-وزارة التعل����یم الع����الي والبح����ث العلم����ي  32
  دائرة البحث والتطویر

ة عض�����و لجن�����ة غرف�����ة العملی�����ات المش�����كلة برئاس�����
مع����الي ال����وزیر والخاص����ة بانتش����ار زھ����رة النی����ل  
بموج������ب كت������اب وزارة التعل������یم الع������الي والبح������ث 

دائ����رة البح����ث والتط����ویر  ذو الع����دد ب ت -العلم����ي
  1/10/2016في  8100/

1/10/2016  

كلی���������ة الزراع���������ة  -جامع���������ة ذي ق���������ار  33
  واالھوار

رئ�����یس لجن�����ة االعتراض�����ات عل�����ى النت�����ائج للع�����ام 
  االمر االداري   بموجب  2018-2017الدراسي 

  

كلی���������ة الزراع���������ة  -جامع���������ة ذي ق���������ار  34
  واالھوار

عض�����و اللجن�����ة االمتحانی�����ة ف�����ي قس�����م المحاص�����یل 
-2018و  2018-2017الحقلی������ة للع������ام الدراس������ي 

2019.  

  

    عضو لجنة الترقیات العلمیة في الكلیة   كلیة الزراعة واالھوار – جامعة ذي قار  35
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عض����و لجن����ة المكت����ب االستش����اري الزراع����ي ف����ي   ھواركلیة الزراعة واال -جامعة ذي قار  36
  الكلیة 

  
  
  

بموجب االمر االداري   جامعة ذي قار –كلیة الزراعة واالھوار   مشرف مختبر التربة والمیاه في الكلیة   37
في  1114ذي العدد 

28/11/2018.  
عضو لجنة التدریب الصیفي لطلبة   38

  المرحلة الثالثة في الكلیة
  ولحد االن  15/5/2018  جامعة ذي قار –ھوار كلیة الزراعة واال

عضو مجلس التخطیط والتنمیة في   39
  القطاع الزراعي  -محافظة ذي قار

  24/1/2019   االدارة العامة -محافظة ذي قار 

الدورة التدریبیة (( تعییر وصیانة   40
  منظومات الري بالرش المحوریة ))

  25/9/2019-23  المركز االرشادي والتدریبي في ذي قار 

  

  االولية وطلبة الدراسات العليا: الدروس اليت مت تدريسها لطلبة الدراساتسادسا / 
  السنة الدراسیة  اسم الجامعة  المرحلة والقسم  اسم المادة  ت
  1998-97  بغدادجامعة   كلیة الزراعة قسم التربة/ الثالثة/  فیزیاء التربة  1
  1998-97  جامعة بغداد  ةالثالثة/ قسم التربة/ كلیة الزراع  البزل  2
االولى/ اقسام المكننة والبستنة والمحاصیل/ كلیة   الریاضیات مبادئ  3

  الزراعة
  1996-95  جامعة بغداد

  1998-97  جامعة بغداد  طلبة الدكتوراه/ قسم التربة/ كلیة الزراعة  فیزیاء التربة العملي  4
  1998-97  جامعة بغداد  كلیة الزراعة طلبة الدكتوراه/ قسم التربة/  انظمة الري الحقلي العملي  5
  2005-2002  جامعة ذي قار  االولى/ قسم علوم الحیاة/ كلیة العلوم  الجیولوجیا  6
  2006-2005  جامعة ذي قار  االولى/ قسم الھندسة المدنیة/ كلیة الھندسة  الجیولوجیا الھندسیة  7
  2007-2004  قارجامعة ذي   الرابعة/ قسم علوم الحیاة/ كلیة العلوم  مشروع بحث  8
  2005-2004  البصرةجامعة   الثالثة/ قسم التربة/ كلیة الزراعة  فیزیاء التربة  9
  2005-2004  جامعة البصرة  الثالثة/ اقسام التربة والمكننة/كلیة الزراعة  الري  10
  2007-2006  جامعة ذي قار  النباتي/ كلیة الزراعة اإلنتاج/ قسم األولى  مبادئ التربة  11
  2007-2006  جامعة ذي قار  االولى/ قسم االنتاج النباتي/ كلیة الزراعة  ةالمساح  12
  2008-2007  جامعة ذي قار  األولى/قسم اإلنتاج النباتي/ كلیة الزراعة  مبادئ التربة  13
  2008-2007  جامعة ذي قار  /قسم اإلنتاج النباتي/ كلیة الزراعةالثانیة   ري وبزل  14
  2008-2007  جامعة ذي قار  النباتي/ كلیة الزراعة األولى/قسم اإلنتاج  المساحة  15
  2008/2009  جامعة ذي قار   الثانیة/ قسم اإلنتاج النباتي / كلیة الزراعة  ري بزل  16
  2008/2009  جامعة ذي قار  األولى/ قسم اإلنتاج النباتي/ كلیة الزراعة  المساحة  -17
  2009/2010  جامعة ذي قار  راعةالثانیة / قسم اإلنتاج النباتي / كلیة الز  ري وبزل  -18
  2009/2010  جامعة ذي قار  األولى/ قسم اإلنتاج النباتي/ كلیة الزراعة  المساحة  -19
 2010/2011 جامعة ذي قار الثانیة / قسم اإلنتاج النباتي / كلیة الزراعة ري وبزل  -20
  2010/2011 جامعة ذي قار األولى/ قسم اإلنتاج النباتي/ كلیة الزراعة المساحة  -21
البستنة وھندسة الحدائق وقسم االنتاج األولى/ قسم  المساحة  -22

 / كلیة الزراعةالحیواني
  2012-2011 جامعة ذي قار

  2012-2011 جامعة ذي قار  الثانیة/ قسم البستنة وھندسة الحدائق/ كلیة الزراعة  الري والبزل  -23
یة االدابكل–الماجستیر  –الدراسات العلیا  التربة المتقدم  24  2013-2012 جامعة ذي قار 
 2012/2013 جامعة ذي قار البستنة والثروة الحیوانیة / كلیة الزارعة -االولى المساحة  25
  2014-2013 جامعة ذي قار البستنة والثروة الحیوانیة / كلیة الزارعة -األولى  المساحة  26
 2014-2013 ي قارجامعة ذ  الثالثة/ البستنة / كلیة الزراعة  الري والبزل  27
الى  2014 لألعوام  جامعة ذي قار   البستنھ والثروة الحیوانیة والمحاصیل  أقسام/  األولى  المساحة المستویة  28

2017  
الى  2014 لألعوام  جامعة سومر  قسم التربة والموارد المائیة/ كلیة الزراعة  فیزیاء التربة + الري 28

2016 
الى  2014 لألعوام  جامعة سومر  ربة والموارد المائیة/ كلیة الزراعةقسم الت  البزل+ ملوجة التربة 29

2016 
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 2015-2016  جامعة ذي قار  / كلیة الزراعةقسم البستنھ - المرحلة الرابعة  وخصوبة تربة أسمدة 30
استزراع األراضي+ اإلجھاد  31

  البیئي 
 2018-2017  جامعة ذي قار  كلیة الزراعة - قسم المحاصیل

 -األولى / أقسام البستنھ والثروة الحیوانیة والمحاصیل  لمستویةالمساحة ا  32
  كلیة الزراعة

  2019-2018  جامعة ذي قار

استزراع األراضي+ اإلجھاد   33
  البیئي

  2019-2018  جامعة ذي قار  كلیة الزراعة -الرابعة / قسم المحاصیل

االقتصاد الزراعي + اقتصاد   34
  بیئي 

  2018/2019  جامعة ذي قار  االدارة واالقتصاد قسم االقتصاد/ كلیة –الثالثة 

  2018/2019  جامعة ذي قار  كلیة الزراعة -قسم المحاصیل الحقلیة –الرابعة   مشروع بحث تخرج  35
  
  
  

  والدراسات املنفذة واملشاركة يف تقييم البحوث العلمية: العلمية  البحوثسابعا / 
  البحوث العلمیة :  - أ

 
1- 1- Yasir , R.A., Hussien , T.E. and Khalaf , H.A. (2012).Sur on soild waste management 

in the Southern Governorates of Iraq.Marsh Bulletin Vol7 No.1 PP 69- 101, USA. 

) . تاثیر موعد الزراعة في نمو وحاصل صنفین من زھرة الشمس  2007، طالب عكاب وعلي صالح مھدي (  حسین  - 2 -2
Helian thus Annuus L   . تحت ظروف المنطقة الجنوبیة من العراق . مجلة الوركاء للعلوم الزراعیة / جامعة المثنى

  مقبول للنشر.

) . دراسة بعض الخصائص الفیزیاویة والكیمیاویة والعناصر  2011ندیوي، داخل راضي وحسین ، طالب عكاب . ( -3 -3
  . 160 -170ص  4عدد  2قار مجلد النزرة في ترب االھوار ضمن محافظة ذي قار . مجلة علوم ذي 

) .الخصائص الفیزیاویة والكیمیاویة  2000العاني ، عبد هللا نجم وندبوي ،  داخل راضي وحسین ،  طالب عكاب . ( -4 -4
  . 1 -14ص  1عدد   5لبعض ترب االھوار .مجلة الزراعة العراقیة مجلد 

الحراثة والسماد النیتروجیني في  تأثیر) . 2000عكاب .(  العاني ، عبد هللا نجم وندیوي ، داخل راضي وحسین ، طالب -5 -5
ص  2عدد   5بعض الخصائص الفیزیاویة لترب االھوار ونمو وانتاج الرز والذرة الصفراء . مجلة الزراعة العراقیة مجلد 

69-57 .  

مستویات مختلفة  یرتأث) .  2008علي ، صادق ثاجب وحسین ، طالب عكاب و ھاشم، نبراس محمد ولفتھ ، لمى رشید ( -6 -6
ص   2العدد  1. مجلة علوم ذي قار المجلد .Anopheles SPمن الملوحة والحامضیة في بقاء یرقات بعوض االنوفلس 

8-3.  

مستوى السماد البوتاسي ومعدل البذار  تأثیر) . 2000حسین، علي سالم وحسین ، طالب عكاب ومھدي ، علي صالح .(  -7 -7
  . 99 -108ص  2عدد  5. مجلة الزراعة العراقیة مجلد  33في نمو وحاصل الرز صنف عنبر 

). عزل  2012مطلك ، عبد الحسین حمد وحسین ، طالب عكاب و حمد ، قیصر ابراھیم و طالب ، یسرى جمال. ( -8 -8
 2وتشخیص بعض الفطریات في تربة بعض مناطق اھوار محافظة ذي قار . مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعیة . مجلد 

 . 1عدد 

9-Ibrahim ,M.H, Hussien ,T.E., Hammad , K.I. and Ali,M.Sh.(2012). A survey on 
Demographic,Social and Economic condition of marshlands in the South of Iraq.  

  
ائص دراسة مقارنة لعملیات أغمار ھور الحمار وتأثیراتھا  في بعض الخص(() 2016(  .طالب عكاب،  حسین  -10

  .2،العدد 5المجلد ،  مجلة جامعة ذ ي قار للبحوث الزراعیة.))2012 و 2011لمیاه االغمار والرواسب لعامي 
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(( دراسة بعض الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه ھور الحمار قبل وبعد  )2017( طالب عكاب. ،  حسین -11
، 6یة )). مجلة جامعة ذي قار للعلوم الزراعیة. المجلد خلطھا بمیاه المصب العام باستخدام نظم المعلومات الجغراف

  .1العدد
  : النشر  االجناز و البحوث قيد  - ب

  اثر النباتات المائیة في تحسین الصفات الوراثیة .  -1
  دراسة الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه انتشار الجاموس في اھوار جنوب العراق .    -2
  باستخدام تحویر بولتزمان .حساب انتشاریة ماء التربة   -3
  حساب االیصالیھ المائیة للتربة غیر المشبعة باستخدام منحنى المواصفات الرطوبیھ .  -4
  تقییم الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة لمیاه المصب العام وأثرھا في تغذیة االھوار ونھر الفرات .  -5

 .امیع ترب االھواراثر نسجة التربة في تحدید معامل االحتكاك لدقائق ومج  -6

مع مدیریة بیئة محافظة ذي قار بموجب كتاب مدیریة بیئة ذي قار ش ح/ ب  البحوث العلمية اليت مت تعشيق العمل من خالهلا -جــ  

التي تتعلق بالجانب البیئي وھي االن في قید المصادقة  لغض اجراء التنفیذ المشترك بین مركزنا  19/1/2009في  105ذي / 
  -لبیئة وتشمل :ومدیریة ا

 دراسة اخلصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه اجلوفية يف حمافظة ذي قار . -1

 دراسة أدارة النفايات الصلبة يف مستشفيات مدينة الناصرية . -2

 اآلثار املتبادلة بني البيئة االجتماعية والبيئة الطبيعية يف اهوار جنوب العراق . -3

 
      
  :املنفذة العلمية  تساراالد -د

 نوعية املياه ومؤشراهتا والعوامل احملددة لصالحيتها  - 1

والممولة من قبل برنامج األمم المتحدة للبیئة  19/10/2005 إلى 13) للفترة من  أدارة مصادر املياه املتكاملة(  القیت في الدورة التدریبیة 

  بالتعاون مع مركز أبحاث االھوار في جامعة ذي قار .
  ة ذي قار وأثرها يف النظام البيئيجتفيف االهوار يف حمافظ -2

جامعة ذي -والممولة من المعھد العراقي بالتعاون مع مركز ابحاث االھوار 2/2/2006) بتاریخ  تطوير بيئة االهوارالقیت في الندوة العلمیة ( 

  قار .
  مؤشرات نوعية مياه الري - 3

والممولة من  3/11/2006 إلى 30/10ارة نوعیة المیاه للفترة من القیت في الدورة التدریبیة األولیة لدراسة معاییر میاه الشرب وإد
  جامعة ذي قار. –برنامج البیئة لألمم المتحدة بالتعاون مع مركز أبحاث االھوار 

 . ناصرية - دراسة حالة التسرب النفطي يف األنبوب الناقل للكاز مبحاذاة الطريق العام كوت - 4
   5/11/2007في  7/18/6842فذت الدراسة بموجب األمر الجامعي ذو العدد رئاسة جامعة ذي قار ون إلىقدمت الدراسة 

  فعالة يف التخطيط السليم إلعادة تأهيل وتنمية االهوار العراقية أداةقاعدة البيانات  - 5

  ي . البصرة . مطار البصرة الدول20/11/2007قدمت الدراسة في اجتماع ورشة عمل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة بتاریخ 
  
  

 امللوحة يف حمافظة ذي قار : مظهر من مظاهر التصحر  - 6

   21/5/2008-20) التي أقامتھا كلیة الزراعة / جامعة المثنى للفترة من بادية السماوه الواقع واالستغالل األمثلالقیت في الندوة العلمیة ( 

 : التجفيف واإلنعاش االهوار العراقية  - 7
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  الیابان  9/1/2007إلى  3إلدارة االھوار العراقیة للفترة من قدمت كورقة عمل في الورشة العالمیة 
 تطوير أنتاج النخيل وتصنيع التمور يف حمافظة ذي قار  - 8

  .2007مقدمة الى منظمة االسكوا 
  

 ) وشحة اإليرادات املائية  GAPمشروع الكاب ( - 9

. مركز ابحاث 29/4/2009 ) المنعقدة في اعية لالهوار العراقيةاثر شحة املياه يف مستقبل البيئة الطبيعية واالجتمقدمت في الندوة العلمیة ( 

  قار االھوار / جامعة ذي
 تغذية االهوار وهنر الفرات لدراسة تقييم استخدام مياه املصب العام  - 10

تب رئیس الوزراء بتاریخ ھیئة  المستشارین / مك أقامتھا) التي  االستفادة من مياه املصب العام يف تغذية االهوارالندوة العلمیة (  إلىقدمت 

16/6/2009.  
 .دراسة تردي نوعية مياه هنر الفرات خالل مساره يف حمافظات القادسية واملثنى وذي قار  - 11

  .16/5/2010في  7/54/449ذو العدد قدمت إلى مجلس محافظة ذي قار  بموجب كتاب مركز أبحاث االھوار 
 دراسة طرق تنقية املياه املاحلة وامللوثة  - 12

  .25/5/2010جامعة المثنى  –لكلیة الزراعة  األولالمؤتمر العلمي الزراعي التخصصي  إلىقدمت 
 املتوقعة  واملربرات والنتائج األسبابمبياه املصب العام  االهواردراسة استخدام تغذية هنر الفرات  -13

–االھوار  إنعاشلجنة تعاون مع التي اقامھا المركز بالوالمعالجات ))  األسبابندوة (( واقع االھوار في محافظة ذي قار ، 
  .9/6/2010بتاریخ ناحیة كرمة بني سعید  –المجلس البلدي  ومجلس محافظة ذي قار 

 ))Purification Methods for The Saline and Polluted(( الدراسة  - 14

  .25/4/2010بتاریخ  اقامھا المركزالتي   ))النانوتكنولوجي .... مفھوم وتطبیقات  ((ندوة  قدمت الى ال  

 الدراسة (( املصادر الطبيعية للمخدرات ))  -15

 .28/10/2010)) التي اقامھا المركز بتاریخ    حمایة الشباب من آفة المخدرات مسؤولیة الجمیع  ((العلمية    ندوةقدمت الى ال

 ملية اخللط  ))الدراسة ((تقييم بعض اخلصائص الكيميائية والفيزيائية ملياه املصب العام ومياه االهوار قبل وبعد ع  -16

التي اقامھا المركز  ))دراسة تقییم عملیة خلط میاه المصب العام مع میاه االھوار في محافظة ذي قار((    قدمت الى الندوة العلمیة   
  .21/6/2011بتاریخ 

  عة ذي قارجام -كلیة الزراعة واالھوار –اعداد الدراسة في افتتاح دراسة الماجستیر في  قسم علوم المحاصیل الحقلیة  -17
  جامعة ذي قار –اختصاص االنتاج النباتي واالنتاج احليواني يف كلية الزراعة واالهوار  –اعداد دراسة حول افتتاح الدبلوم العايل  -18

  بصفة رئیس لجنة اعداد الدراسة . 31/12/2018في  315بموجب االمر االداري ذي العدد 
  اعداد دراسة (( شحة املياه والزراعة البديلة )) -19

  . 10/6/2018في  227لصالح المركز االرشادي والتدریبي بموجب االمر االداري ذي العدد 
  

  : تقييم البحوث العلمية   -هــ
  ئل ماجستیر واطاریح دكتوراه.بحث علمي ورسا) 46قمنا بتقییم ( 

  على طلبة الدراسات العليا ( املاجستري والدكتوراه): اإلشراف -و
  ).3طلبة الماجستیر ( 

  ) . -ة الدكتوراه (  طلب
  
  

  ت اثامنا / التشكرات والتقدير
 كتاب شكر وتقدیر . ثمانون) 80عدد كتب الشكر (   - أ
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لتمیز  6/4/2009تم حصولنا على شھادة تقدیریة ودرع من وزیر التعلیم العالي ولبحث العلمي بمناسبة یوم العلم الموافق   - ب
 العلمیة . ھالمركز بنشاطات

والمقامة من قبل وزارة  15/4/2012دراسة عن تطویر االھوار العراقیة خالل احتفالیة یوم العلم الموافق بحث او  بأفضلفوزنا  -جـ
  التعلیم العالي والبحث العلمي.

حصولنا على شھادة تقدیریة من مركز انعاش االھوار العراقیة لمشاركتنا في دراسة المشاكل والمعوقات في مناطق االھوار  -د
الرطبة المنعقدة  في دیوان  لألراضيل المطلوبة لمعالجتھا خالل ورشة العمل التشاركیة الخاصة بالیوم العالمي والمقترحات والحلو

  .9/2/2012- 8وزارة الموارد المائیة للفترة من 
 حصولنا على شھادة تقدیریة من رئاسة جامعة القاسم الخضراء لمشاركتنا  في دراسة تجفیف االھوار وتملحھا مظھر من -ھــ

  .8/7/2012مظاھر التصحر في الندوة الوطنیة االولى التي اقامتھا كلیة الزراعة بالتعاون مع مجلس محافظة بابل یوم 
حصولنا على شھادة تقدیریة خالل مشاركتنا في ورشة العمل (( االفاق المستقبلیة لتطویر وتنمیة الجاموس في العراق )) التي  -و

  قار .جامعة ذي  –اقامتھا كلیة العلوم 

  تاسعا/ الكتب املؤلفة
 .... جرائم وضحایا ) .العراقیةكتاب ( االھوار  -1

 / سنوات اخلدمة الوظيفية عاشرا
  .عشرون سنة و اثنان  )22أجمالي الخدمة الوظیفیة بضمنھا الخدمة الجامعیة ھي ( 

  
  
  
  

  
 


