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  :   المؤهالت الدراسية

  
 الواليات المتحدة االمريكية/ ديفيز / جامعة آاليفورنيا قسم امراض النبات /     1975  دآتوراه امراض النبات •
 آلية الزراعة جامعة بغداد/   1970ماجستير امراض النبات  •
 جامعة بغداد/ آلية الزراعة / قسم وقاية النبات /   1965  بكالوريوس في العلوم الزراعية •

  
                                                               : 1995النشاط العلمي و المهني لغاية عام 

  
  الجمعيات العلمية 

 عضو جمعية امراض النبات االمريكية •
 عضو جمعية امراض النبات لدول حوض البحر االبيض المتوسط •
 الواليات المتحدة االمريكية/ عضو جمعية سيكما للعلوم االمريكية ديفيز  •
 عضو مؤسس جمعية وقاية النبات العربية  •
 عية العراقية لعلوم الحياةعضو الجم •
 عضو جمعية حماية البيئة العراقية  •
 ةعضو نقابة المهندسين الزراعيين العراقي •
 ة عضو نقابة المهندسين الزراعيين االردني •

  
  انشطة علمية اخرى

 العراق/ وزارة الزراعة / عضو المجلس العلمي لوقاية النبات  •
 العراق/ وزارة الزراعة / عضواللجنة الوطنية لتسجيل المبيدات الزراعية  •
 العراق/   وزارة الزراعة/ لجنة برامج التدريب الزراعي  عضو •
تم خالل مكتب البهادلي للالستشارات الزراعية المجاز من قبل نقابة المهندسين الزراعيين العراقية حيث  من ممارسة المهنة الزراعية •

آذلك قطاع المختلط باالشراف على مشاريع الزراعة المحمية وللعية وآذلك الصناعة في مجال المحاصيل الصنا ارةم استشارات لوزيدتق
وعملت استشاري لشرآة التمور آما  مشاريع الزراعة المحمية و االستراتيجية في العراقفي مجال للقطاع الخاص استشارات عديدة 

  .العراقية بعد تحويلها الى شرآة مختلطة 
  

  المشارآة في المؤتمرات العلمية
 1979واشنطن / التاسع و السنوي الحادي و السبعين لوقاية النبات جمعية امراض النبات االمريكية  دوليتمر الالمؤ •
 1978المانيا / ميونخ / المراض النبات  دوليالمؤتمر ال •
 1980ن اليونا/ باترس / المؤتمر الخامس لجمعية امراض النبات لدول حوض البحر االبيض المتوسط  •
 1980العراق / بغداد / العربي االول لعلوم الحياة المؤتمر العلمي  •
 مؤتمرات جمعية وقاية النبات العربية •
 مؤتمرات جمعية علوم الحياة العراقية •
  المؤتمرات العلمية لمجلس البحث العلمي في العراق •



  
  المؤلفات و البحوث

  الكتب -أ 
  ات العام مع الدآتور مجيد متعب ديوان بآتاب مرجعي المراض الن

  
  نشرات علمية  – ب

 امراض الحمضيات •
 امراض البنجر السكري •
 امراض التبغ و التنباك •
  .  Mushroom) العرهون (   انتاج الفطر •
  

  رسائل ماجستر و دآتوراه –ج 
  و الغابات  ةالفاآهأشجار 
 . ) ماجستير( Spiroplasmaعلى الحمضيات و الذي تسببه    ( Stubborn ) مرض التحرن /  ة حسينسهيلالطالبه  •
 . )ماجستير( للفطر المسبب ةقيقي على العنب و الطرز التزاوجيالبياض الد/ الطالب عبد آاظم  •
 .    )ماجستير( تصمغ الحمضيات و تعفن جذورها بمستوى الماء االرضي مرض مسبب ةعالق/ الطالب فائز صاحب  •
 .  ( PhD) ة أسبابها و عالجها زراعة بساتين الحمضيات القديم  دراسة فشل أعاده /حسن الطالب محمد صادق  •
  .  )ماجستير(امراض اشجار اليوآاليبتوس/ الطالبه آونر عبد الوهاب  •

  
  امراض الخضروات 

 .)ماجستير( تعن امراض ذبول القرعيا/  هزاع محسن •
 .   )ماجستير(مع امراض الجذور  ةالديدان الثعباني تداخل /  عبد الغني •
 .  )ماجستير( زغبي على الخس مرض البياض ال / الربيعيطالب جمال  •
 .  (PhD)مقاومة متكاملة لمرض ذبول الخضراوات الفرتسليومي / خالد حسن طه  •
 .   )ماجستير(الفلفل بالفطر فايتوفثرا  ةعلى اصاب ةفتأثير مصادر مياه مختل/ ) الجزائر ( العربي العروس  •
 .  )ماجستير(ة الزراعي ةلتعقيم و بستره الترب ةانماط مختلف ةدراس/   السامرائيفاضل  •
    )ماجستير(ة الزراعي ةيع الحراري الظروري لبستره التربدراسة التجم/ علي علوان  •
لالنسان و النبات  ةسطيف بالفطريات الممرض ةبمدين ةلوديان المحيطفي بعض ا ةتلوث المياه و الترب / )الجزائر ( عبد الهادي قشي  •

 .   )ماجستير(
  

  ة يامراض المحاصيل الحقل
 .   مرض تعفن ساق ساق الرز  / عبد الحميدمحمد بديع  •
 .   االعفان التي تصيب الذره الصفراء و السموم التي تفرزها / الهيتي اياد عبد الواحد  •
 . ةالمحاصيل الزيتي على   Macrophominaدراسه حياتية الفطر / فياض محمد عامر  •
 .      Macrophominaالمجاميع او الطرز تحت الفطر / صالح ناهده مهدي  •
 .قبل الزراعه للتنبؤ بخطورتها  ةصيب البنجر السكري و تحليل التربالتي ت ةمراض الفطرياال/ ديوان مجيد متعب  •
  ).دراسة ماجستير (  Fusariumدراسة مرض تعفن ساق الذره الذي يسببه الفطر / جديع اسماعيل  •

  
   دآتوراهرسائل الماجستير او الالبحوث المنشوره من غير  –د 

  امراض الفواآه
 .على نمو اشتال الحمضيات و حمايتها من امراض الجذور     Glomus  تاثير الفطر النافع •
 ) .سبعه ابحاث ( بحوث عن امراض النخيل  •
 .مرض العفن البني على اشجار اللوزيات  •
 .   Hendersonula  دراسه مرض اسوداد ساق التفاح الذي يسببه الفطر •
  .ن الفرتسليومي ذبول افرع الزيتو •

  



  
  : امراض المحاصيل 

  .الصدا  فطريات المسبب لالمراض آالتفحم وتسجيل امراض تظهر الول مره بالعراق و ابحاث في المكافحه و تحديد سالالت ال
  

  براءات االختراع  –هـ 
  

يصعد السائل اثناء  ةحقن واحد ةنخيل من نقطمن السائل في ساق ال لتر)  20 – 15(  ةيريتم حقن آميات آب   حاقنة لالشجار النخيل    .1
 15 – 5وهي تختلف عن الحاقنات التي تحقن بين  ةمخفف ةيد في حقن المبيدات و غيرها بحالتفو ةالى اعلى و اسفل النخل بواسطتها الحقن

  .مل مبيدات مرآزه 
 ةبتحملها العالي للمبيدات الفطري تاز هذه الطفراتتم ةالمفترس للفطريات المرضي    Trichodermaخمسه طفرات من الفطر المفيد     .2

  . ةالمقاومالتي تدخل فيها المبيدات طرفًا في  ةالمتكامل ةفيمكن استخدامها مع المقاوم
تتضمن فكرة استخدام اوعية النخيل لحمل آميات آبيرة من الماء و   2003حماية فكرية مسجلة في دولة االمارت العربية المتحدة عام     .3

  .المواد المحمولة فيه لالستفادة من هذة التقنية في مقاومة االفات المتعمقة داخل انسجة الساق سواءًا مسببات امراض او حشرات 
  

  :االيفادات للخدمة الجامعية خارج العراق 
  

.  1984لغاية  1981و الجزائر من عام تفاقية التعاون العلمي بين جمهورية العراق ال علوم الحياة طبقا  معهد سطيف ةالجزائر جامع الى ايفاد
  .  ماجستير طلبة ال اثنان من ناعليا و تخرج تحت اشراف دراسات  قسم و انشاءللقيام بالتدريس 

  
  :التكريم 

  
ي و اجرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تقويم الفضل استاذ لعموم آليات الزراعة من ناحية النشاط العلمي و البحث 1994في عام 

  .ذ االول في القطر آان لي الشرف في نيل شرف االستا التدريسي و المساهمة في القطاع العام و المخنلط وقد
  

  في المملكة االردنية الهاشمية  2004 لغاية عام 1995 عام من دءًا النشاط العلمي و المهني ب
 

  موقع العمل شرآة مزارع البرآة •
زراعه النخيل و انتاج التمور و لقد احتلت هذة الشرآه موقع متميز مكنها من تصدير تمورها الى مختلف  ان طبيعه عمل و نشاط مزارع البرآة هو
تستخدم احدث التقنيات الزراعيه و منها الزراعه النسيجبه و تطبيق نظام االداره المتكاملة لالفات ذ ا .دول العالم و منها دول الخليج العربي 

انشاء قسم للبحث و تم و االشراف و ةاط الزراعي من النواحي االستشاريعن مجمل النش مسؤوًال. االرض و المياه  الزراعيه و احدث اساليب اداره
التطوير و آجزء من نشاط هذا القسم تم تصنيع مقاومات االفات الحيويه بشكل تجاري وتطور العمل في هذا القسم ليصبح شرآة متخصصة تحت 

  راعة العضويةاسم شرآة البرآة للمستلزمات الز
Al-Baraka Organic Agricultural    Materials Co. Ltd. Organic Solutions   

 هذه نشرتم دراسة احد البدائل عن غاز بروميد المثيل ولاالداره المتكامله لالفات  و مشروع.    GTZالمشارآه مع الوآاله االلمانيه  •
 . 1998ة اورالندو والية فلوريدا مدين  في  االمريكية   الدراسه في الواليات المتحدة

وقد منحتني نقابة . العديد من الندوات و ساهمت في عدة لجان في وزارة الزراعة و الجامعة االردنية و القطاع الخاص الزراعي  مينظت •
  .المهندسين الزراعيين االردنية عضوية االنتساب الى النقابة و شهادة تقديرية لنشاطي في القطاع الزراعي 

آذلك ساهمت في لجنة لدراسة استثمار االراضي الزراعية التي قدمت . وزراعة فسائل النخيل المهداة من العراق الى االردن  فحص •
آهدية من السودان الى االردن وفيها تحديد افضل المواقع و الترآيب المحصولي فيها و الصناعات التحويلية وادارة المشروع بشكل 

  .ي و الحيواني و الصناعات الغذائية متكامل بين االنتاج النبات
لمعاينة مشكلة اصابة ثمار تمور البرحي بتبقعات و عاهات اثرت  مصر العربية جمعية مصدري فواآة و خضار جمهورية من  دعوة  •

  . 2002عام   على التصدير وآذلك مشكلة عدم عقد ثمار البرحي في احدى المزارع الكبيرة
   و البلديات في قطر لتقديم االستشارة حول افات النخيل وخاصة السوسة الهندية الحمراء لمدة اسبوع من قبل وزارة الزراعة افةاستض •

  . 2002  عام
  .السودان لدراسة فرص االستثمار الزراعي وزيارة مزارع الهيئة العربية لالنماء الزراعي زيارتين الى  •

 


