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  السيـرة العـلميـة والـذاتيـة
  

   عبدالرضـا طـه سرحـان:   ل ــــــا�سـم الكـام
     

  .1952/ الديوانية /العراق :  مكان وتأريخ الو�دة 
  
  

 780715677500964: رقم الھاتف 

   
 artsarhan@yahoo.com: البريد ا�لكتروني 

 
  . ا�نكلـيـزيـة و الھـنغـاريـة:  ات  اللغـــــ

 
 

  ).ھنغاريا ( 1983/ 2/8:دكتوراه علوم صرفة        تأريخ الحصول عليھا :  الشھادة العلميـة  
  

  .   1992/  2/3: تأريخ الحصول عليه        أستاذ                     :   اللـقب العلمـي  
  

  فطـريات / أحياء مجھريه : ا�ختصاص الدقـيق           علـوم  حـياة       :  ا�ختصاص العـام 
  

  .، أحياء مجھرية وعZقتھا بالبيئة فطريات وأمراض فطرية  :  واVھتمامات العلمية مجال البحث
  

  ) .العراق  /جامعة السليمانية /  في كلية العلوم(  1976 /  6/ 29:  تأريخ اول تعيين في الجامعة 
  

  ).سنوات في التعليم اVھلي  6إضافة إلى ( سنة خدمة جامعية حكومية  27      : فعلية الالخدمـة الجامعية 
  

   أربيل -السليمانية ، صZح الدين:   ھي حكومية العمل في ثZث جامعات) 1( : العمل في الجامعات العراقية 
  .  2003لغاية   و القادسية                                             

  ، كلية 2012كلية مدينة العلم لغاية : العمل في الكليات اVھلية ھي) 2(                                       
  .الدراسات ا�نسانية لغاية اlن                                              

  
  بحث في مجZت  67 +بحث في مجZت عالمية  32/  منشور  بحث  )103 (  :عـدد البـحوث المنشـورة 

  نفذت لصالح  بحوث خاصة 4+ اقليمية ومحلية                                                                     
  وزارات أخرى ولم تخضع للنشر حسب طلب الجھة                                                                   

  .الصناعة والزراعةو الصحة وھي وزارت المستفيدة                                                                   
    .بحثاً  12: عدد البحوث قـيد النشـر 

  
  ).محلية  36عربية ،  17دولية ،  5(   مشاركة   ) 58(   :عدد المشاركات في المْوتمرات العلمية 

  
  . طالب دكتوراه 1طالب ماجستير   ،    15    ) 16(     : ا}شراف على طلبة الدراسات العليا 

  
).                                       تأليف   قيد ا�نجاز 1(   مترجـم   1   +   مْولفة    6   /كتب )  7( :  الكـتب المْو لـفة والمترجـمة   
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  .1998جلت عام  س/ براءة اختراع واحدة  : ـراع  ــــــــــــــبــراءة ا�خـتـ
  

  .من جھات علمية وحكومية  مختلفةدرع   )15(، شھادة تقديرية  )26(: ة  ـالتقديـريوالدروع  اتالشھاد
  

  
  حاصل على وسام العلم  للجھود العلمية المتميزة في حقل ا�ختصاص) 1(  :   ـيــــــــــم العلمــــــالتكـري

  .  17/1/1999في  2748حسب أمر ديوان رئاسة الجمھورية المرقم                                            
  . 2000وعام  1994لقب اVستاذ اVول على الجامعة لمرتين ،عام ) 2(                                       
  .اVولى الوجبة  1993لسنة / 1/مشمول بقانون رعاية العلماء رقم) 3(                                       
  تنفيذ  تكريم من وزارة التعليم العالي والبث العلمي للجھود المبذولة في) 4(                                       

  البحوث ومتابعة آلية التعاون مع قطاعات الدولة المختلفة حسب اVمر                                            
  . 5/9/1994في  8551/ش/الوزاري المرقم م                                            
  تكريم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقيام بعمل إبداعي لتطوير ) 5(                                       

   نسيج الديوانية حسب محطة معالجة المياه الصناعية في مصنع   كفاءة                                            
  . 27/2/2000في  1410اVمر الوزاري المرقم                                             

  
  تفرغ علمي لمدة شھر واحد }جراء البحوث العلمية في مركز البحوث ) 1(  :والزما�تمي التفرغ العل

  في  21232ھنغاريا حسب اVمر الوزاري المرقم /بودابستعلمية في ال                                       
                                        10/9/1989 .  

1998العام الدراسي / زمالة من قبل مؤسسة داد اVلمانية  لمدة ستة أشھر  ) 2(                            
   ). 1998 / 11/ 3في   7420 المرقم  حسب اVمر الوزاري( 1999 –                                   

  
  .                          ات وزارة الصناعة والمعادن عقود  استشارية  مع  مْوسس)  4( :   ةــا�ستشارات العلمي

  
  . مع مْو سسات وزارة الزراعة  د  تنفيذ بحوث  علميةعق)  2(  :   عقود إجراء البحوث

  
    )  5(  عدد لدوائر ومؤسسات حكومية راسات علميةد   :  ةــــالدراسات العلمـي

  . الديوانيةلمديرية ماء ) 2(                               
  . لوزارة الزراعة) 2(                               
              .                                               لوزارة الصناعة  )1(                               

  
  

  حسب اVمر( خبير علمي في مجلس أمناء الموسوعة العربية الكبرى ) 1: ( النشاطات والخبرات العلمية
  . 2003، لغاية ) 1999/  1/  14في  351/ المرقم  ص ب  الوزاري                                           

  }عداد الموسوعة/ لجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلومعضو ال) 2(                                     
    / 5في  1941حسب اVمر الوزاري من وزارة التربية المرقم ( الزراعية                                             
  /  25في  4228راعة المرقم الوزاري من وزارة الز ، واVمر 2001/  4                                           
  .2003لغاية )   2001/  9                                           

  ختبار كفاءةا/ اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات في خبير علمي ) 3(                              
  من اVمراض الفطرية ريات على عددنماذج وطنية من مبيدات الفط                                    

  ، )  18/4/2001في  112وزارة الزراعة المرقم  كتاب  حسب(النباتية                                     
  .2003  لغاية                                    

  ، بيروت  في الجمعية العربية لوقاية النبات / عضو ارتباط /ممثل العراق) 4(                                
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  .2006لغاية                                      
  . 2010- 2008خبير علمي لمجلس كلية مدينة العلم الجامعة ) 5(                                

  
  لوم ،  جامعة صZح الدين ،كلية الع/ عضو ھيئة تحرير مجلة العلوم والطبيعة )  1: (تحريرالمجZت العلمية 

 .1992 – 1989أربيل ،                                       
جامعة القادسية ، الديوانية ،/رير مجلة القادسية للعلوم الصرفةنائب رئيس تح)  2(                         
                              2000   – 2003 .  

 
    . 2012 – 2008بغداد ،   - عضو ھيئة تحرير مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ) 3(                      

  نائب رئيس تحرير مجلة كلية الدراسات ا�نسانية الجامعة ، النجف اVشرف ،) 4(                      
  .لغاية اlن  – 2010                              

  
  .1986 - 1984جامعة صZح الدين عام /كلية العلوم/يس قسم علوم الحياةرئ) 1(    :  المسؤوليات ا�د ارية

  . 1987 - 1986   جامعة صZح الدين  / معاون عميد كلية العلوم ) 2(                         
  . 1989 -  1987     جامعة صZح الدين / عميد كلية العلوم وكالة ) 3(                         

  . 1995 - 1993               مساعد رئيـس جـامعـة  القادسيــة    ) 4(                         
  . 1996 - 1995     جامعة القادسيـة  / عميد  كليـة التربية وكالة ) 5(                         
  . 2001 - 2000   جامعة القادسيــة  /  البيئـة  مركز بحوثمديـر )  6(                         
  .     2003 – 2001         جامعة  القادسيـة   /  عميد كليـة العلـوم  )  7(                         

  
  عضو اللجنة الوزارية القطرية لZعتراضات على الترقيات العلمية لمدة ) 1( : اللجان العلمية وا�دارية 

  ). 2000/ 1/10في  355/ س29مر الوزاري المرقم حسب اV(  سنتين                                 
  .رئاسة وعضوية لجان الترقيات العلمية المركزية والفرعية لسنوات عديدة) 2(                                  
  ، منھا استحداث  رئاسة وعضوية لجان الدراسات العليا لسنوات عديدة) 3(                          

  ، واستحداث الدراسات 1986الدراسات العليا في جامعة صZح الدين عام                                 
  . 1993العليا في جامعة القادسية عام                                 
  في رئاسة وعضوية العديد من لجان مناقشة طلبة الماجستير والدكتوراه) 4(                          

  .عموم الجامعات العراقية                                
  رئاسة وعضوية لجان ادارية عديدة منھا لجان استحداث كليات كل من الطب) 5(                          

  والطب البيطري والعلوم في جامعة القادسية ، إضافة الى لجان استحداث                                
  جامعتي واسط والمثنى التي كانت تحت اشراف جامعــــــة القادسية عند                                 

  .ا�ستحداث                                
رئاسة وعضوية اللجان التحضيرية للعديد من المؤتمرات والندوات العلمية )6(                            

.الخدمة في الجامعات والجامعات العراقية خZل                                  
جامعة القادسية ،  -رئاسة لجنة دراسة نظام مراكز البحث العلمي في العراق) 7(                            

. 1995عام                                   
جامعة القادسية ، - ات التربيةرئاسة لجنة دراسة واقع الدراسات العليا في كلي) 8(                           

. 1999عام                                  
جامعة القادسية ، / رئاسة لجنة التعشيق بين كليات الجامعة ودوائر الدولة) 9(                           

. 2001عام                                  
عام  جامعة القادسية ،/ شراف ومراقبة ا�متحانات المركزيةرئاسة لجنة ا�) 10(                           

                                2001 .  
  



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

  اVحياء الطبية ، الفطريات ، الفيروسات ، اVحياء المجھرية ، فسلجة اVحياء :  ا�ختصاصات التدريسية
  ھرية ، العZقة بين الممرض والعائل ، المكافحة المجھرية ، سموم  اVحياء المج                                 
  .الحيوية للمسببات المرضية                                 

  
  تنظيم ندوة علمية لدوائر محافظة الديوانية حول تأثير شحة الموارد المائية على)  1: (الندوات العلمية 

  . 2000الديوانية ، عام الواقع البيئي في مدينة                              
  جامعة القادسية ،/ كلية العلوم / تنظيم الندوة العلمية اVولى عن الواقع البيئي )  2(              

  .2002عام                      
  

  ا�شراف على بحوث تخرج الطلبة المدرجة اسمائھم أدناه اللذين حصلوا :  ا�شراف على بحوث التخرج  
  على المرتبة اVولى على الجامعات العراقية في تخصص علوم الحياة                                         

  :وتم تكريمھم                                          
العام     / جامعة القادسية   –بحث تخرج الطالبة وصال علي  مكطوف   )1(

 . 1993 – 1992الدراسي 
العام /   جامعة القادسية   –لب خضير بحث تخرج الطالبة أمل طا  )2(

 . 1997 – 1996الدراسي 
  

  رئيس مجلس إدارة المكتب ا�ستشاري العلمي والھندسي في جامعة :  ا�ستشاريةو العلمية المكاتب
  .2003القادسية لغاية                                        

  
  . كندا/  البيئية المعلومات لعلوم وليةالد الجمعية  )1(  : العضوية في الجمعيات العلمية

  .بغداد / عضو في جمعية علوم الحياة العراقية )  2(                                         
  .  بيروت/  عضو في الجمعية العربية لوقاية النبات)  3(                                 
  

  
  شكر وزاري   )3( :  ــراتــــــــــــــــــــالتشك

  شكر جامعي ) 11(                                  
  شكر من عمادات الكليات،) 34(                                  
  .من دوائر الدولـة شكر) 5(                                  

  
  
 


