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  1/1/1964الناصرية  –محل وتاريخ الوالدة: العراق 

 الحالة االجتماعية : متزوج 

 محاصيل حقلية  –االختصاص العام : علوم زراعة 

 االختصاص الدقيق : انتاج محاصيل

 . 1987/1988جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –قسم اإلرشاد الزراعي  –المؤهالت العلمية: بكالوريوس علوم في الزراعة 

 2007/  2006جامعة البصرة   –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقلية  –ماجستير علوم في الزراعة                            

 2017جامعة بغداد  –كلية الزراعة  –قسم المحاصيل الحقلية  -دكتوراة علوم في الزراعة                            

  ( 2012 – 1994)اثناء العمل في وزارة الزراعة للفترة من السيرة المهنية:  

 2005 - 2003رئيس شعبة زراعة البطحاء  .1
 2012 –  2008مدير قسم التخطيط والمتابعة في مديرية زراعة ذي قار   .2
  2012 – 2011وكيل مدير زراعة ذي قار  .3

 (  2021 –2012للفترة من التعليم العالي والبحث العلمي)اثناء العمل في وزارة                      

  2018/ 6/ 5    -  10/2017رئيس قسم المحاصيل الحقلية        / .1

 والتربوية لقسم المحاصيل الحقليةواالمتحانية عضو اللجان العلمية  .2

 المواد الدراسية التي تم تدريسها :

 محاصيل العلف والمراعي ............... في كليتي الزراعة في المثنى وذي قار   .1

 محاصيل الحبوب           ............... في كليتي الزراعة في المثنى وذي قار  .2

 ذي قار .............. تنسيب  –ادراة مراعي ................... كلية الزراعة واالهوار  .3

 محاصيل حبوب وبقول متقدم لطلبة الدراسات العليا   .4

 البحوث والنشاطات العلمية

 سكوبس  6منها   8عدد البحوث المنشورة في المجالت العالمية  .1

  8عدد البحوث المنشورة في المجالت المحلية   .2

 بحوث  5تقييم البحوث العلمية   .3

 2االشراف على رسائل الماجستير                .4

 ( رسائل ماجستير 7 عضو لجان مناقشة رسائل الماجستير  ) .5

 (1عضو لجان مناقشة الدكتوراة )  .6

 المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات العلمية : 

 2018 المؤتمر العلمي الدولي في ايران / مشهد .1

 2018تامبوف  –المؤتمر العلمي في روسيا  .2

  2020جامعة القادسية  -المؤتمر الدولي االفتراضي االلكتروني لكلية الزراعة  .3

   2021المؤتمر الدولي االفتراضي االلكتروني لكلية الزراعة جامعة ذي قار  .4

 في جميع التخصصات العلمية  ندوة وورشة 50اكثر من المشاركة في  .5
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