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 بسم الله الرحمن الرحيم       

 

 السيرة الذاتية        

 

 البرقعاوي الربيعي عباس الفضلفضل عبدالحسين خليل  االسم :

 1591النجف االشرف محل وتأريخ الوالدة : 

 عراقى الجنسية :

 عربى القومية :

 أستاذ  العلمية:الدرجة 

 متزوج ولدينا ثالثة أوالد وبنت  االجتماعية:الحالة 

 (قراءة , كتابة وتحدثآ  )االنكليزية  اللغات التى يجيدها :

 السابقرئاسة جامعة الكوفة مقر النجف االشرف / حى االمير / مقابل  : عنوان السكن

 كلية الزراعة / قسم وقاية النبات / جامعة الكوفة / العراق عنوان العمل :

     /fadhl.alfadhl@uokufa.edu.iq  : االلكترونيالبريد 

 الموقع االلكتروني :
 /contact.htmlhttp://www.agr.kufauniv.com/staff/fadhalah 

       07601310170  / 07716812223   /   7901910851     :رقم الهاتف 
                                                                                         

 أزهار عبداللطيف خليل أسم الزوجة :

 أشعة وسونار/ مستشفى الزهراء التعليمى لالطفالأختصاص طبيبة  وظيفتها :

  عراقية الجنسية:

 

mailto:fadhl.alfadhl@uokufa.edu.iq
http://www.agr.kufauniv.com/staff/fadhalah
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  المؤهالت:

  1551ه فلسفة فى أمراض النبات / كلية الزراعة / جامعة بغداد شهادة الدكتورا
/ كلية الزراعة / جامعة بغداد شهادة الماجستير فى أمراض النبات الفايروسية 

1511  
شهادة البكالوريوس علوم زراعية / وقاية النبات / كلية الزراعة / جامعة الموصل 

1595 – 1511  

 تدريسى فى كلية الزراعة / قسم وقاية النبات/ جامعة الكوفة  الوظيفة الحالية :

 شغلتها : التي األخرىلوظائف ا

في  299عميد كلية الزراعه جامعة الكوفه باالمر الوزاري المرقم م و د / خ / 
 . 2115/ 19/1ولغاية  22/11/2111

ئيس قسم وقاية النبات / كلية الزراعة في جامعة الكوفة باالمر الجامعي المرقم ر
 . 1/12/2111 ولغاية   2112/  2/  9في  6296ش ت / 

 ولغاية االن(. -25/6/2111تدريسى فى كلية الزراعة/ جامعة الكوفة للفترة ) 
هيئة أستثمار النجف االشرف  للفترة مجلس أدارة رئيس مديرعام  و

في زمن المحافظ االستاذ أسعد سلطان أبوكلل ثم  (25/6/2111 -11/2/2111)
 في زمن عدنان الزرفي .

 (11/2/2111-1515 /1/5تدريسى فى كلية العلوم / جامعة بغداد للفترة )
 (1/5/1515-1/6/1516باحث علمى فى مجلس البحث العلمى العراقى للفترة )

 

 تعيين:تأريخ أول 

 . 1516/  1/6بتأريخ مجلس البحث العلمى 

فى التعليم  عاماعشر  ثمانيةعشرون عامآ منها و ثمانية مدة الخدمة الفعلية فى الدولة :
 العالي

 الدورات:

Basic Marketing workshop (BMW) thun / Switzerland, 
Nov10,1999. 
International IPM workshop and training course 
Novartis station CH-1291 Aug 6-11,2000 / Switzerland  . 
Selling skills Training course (SSTC) Aarau / 
Switzerland, Sep8,2000 . 
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Seed Treatment Training program Basal,May . 2001   . 
Ground Application Training course Egypt 28, Oct-
1Nov, 2001. 
Syngenta  SAFFF   102  July 8-10,2003 Switzerland . 
Soil Application workshop Amman, July 13-14, 2003. 
Training course for planning, Evaluation and 
Executing of field Trials for pesticides Egypt 6th-10th 
June, 2004. 
Test & Training TCS Hinwil , 21 April 2005 Switzerland 
. 
Remote sensing application in agricultural and 
forestay at Mosal Uni., 1977 / Iraq. 
And many other training programs, workshops in 
different fields at Iraq. 

ى تقنية المشاركة فى الدورة التدريبية الخاصة بتصميم البرايمرات وأستخداماتها ف -12
ن البيطرى / جامعة الكوفة للفترة ممضاعفة الحامض النووى والمقامة فى كلية الطب 

22- 21 /1 /2112 .     

 تم تدرسيها : التيالمواد 
  سات االولية :االدر 

  تغذية النبات ) كلية العلوم / جامعة بغداد ( .           –أمراض النبات 
) كلية الزراعة/ جامعة  مشروع بحث التخرج  -الفايروسات   -المبيدات    

 الكوفة(.    
 سات العليا :االدر

 أحياء التربة المجهرية   
 Integrated Pest Management لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة -

 طرق البحث العلمى لطلبة الماجستير
 التلوث وحماية البيئة لطلبة الدكتوراة

  مبيدات االفات المتقدم لطلبة الماجستير والدكتوراه
 التربيه للبنات / جامعة الكوفه أمرض النبات المتقدم لطلبة الدكتوراه في كلية

 :الذين تخرجوا تحت أشرافناالعليا  الدارسات طلبة

 11       12/2/2119طالب ماجستير لغاية 

   2      2115/ 1/ 19لغاية طالبة دكتوراه 

 االشراف على طلبة الدراسات العليا :
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 2                       دكتوراه
 2                      ماجستير

 
 

 النشاطات االخرى :

 (2116مدير تنفيذى لمركز االستثمار الدولى ) منظمة مجتمع مدنى منذ عام  -1

 المؤتمرات العلمية :

 المشاركة فى جميع المؤتمرات العلمية التى عقدها مجلس البحث العلمى داخل العراق -1
 . 

الزراعة / جامعة بغداد المشاركة فى المؤتمرات العلمية التى عقدتها كلية العلوم وكلية  -2
. 

المشاركة فى المؤترين العلمين لكلية الزراعة / جامعة الكوفة بألقاء بحثين مهمين  -2
 . 2112و  2111وتطبيقيين وذلك فى نيسان من عام 

فى تشرين  هعقدتم المشاركة فى المؤتمر العلمى لكلية الزراعة / جامعة بغداد والذى  -1
 حيث تم ألقاء بحث فى المؤتمر . 2112االول من عام 

 االقتصادية:المؤتمرات 

المشاركة مع سيادة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبدالمهدى فى مؤتمر  -1
 2111القاهرة االستثمارى عام 

دن المشاركة مع دولة رئيس وزراء العراق االستاذ نورى كامل المالكى فى مؤتمر لن -2
 2115االستثمارى عام 

المشاركة مع دولة رئيس وزراء العراق االستاذ نورى كامل المالكى فى مؤتمر  -2
 2115واشنطن االستثمارى عام 

المشاركة فى مؤتمر االمارات االستثمارى مع رئيس مجلس محافظة بغداد االستاذ  -1
عقيل الخزعلى المحافظ  كامل الزيدى ومحافظ كربالء االستاذ أمال الدين الهر والدكتور

 .2115عام  االسبق لمحافظة كربالء المقدسة 

  2111عقد أول مؤتمر أستثمارى فى محافظة النجف االشرف عام  -9
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 العلمية:النشاطات  

من الجهاز المركزى  (والمرسلة21/2112بالرقم )فحص وتقييم براءة أختراع  -1
 .2112/ 15/2فى  515بكتابهم المرقم  للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط 

المشاركة فى أجتماعات اللجنة الوزارية بخصوص جامعة الفرات االوسط ) جامعة  -2
القاسم( للعلوم الزراعية والبيطرية وذلك ممثال عن جامعة الكوفة / كلية الزراعة خالل 

 . 1/2111/ 5فى  269بموجب االمر الوزارى المرقم  2111عام 

فى تقييم عمل بعض المبيدات الكيميائية المنتجة من قبل منشاة المثنى  المشاركة -2
العامة ومنها تقييم كفاءة الكبريت السائل فى مكافحة مرض الباض الدقيقى والزغبى على 

 الخيار تحت ظلروف الزراعة المحمية.

ة المن تقييم كفاءة خليط مبيد النوكوز مع الزيوت المعدنية المنجة محليآ لمكافحة حشر -1
 فى الظروف الحقلية .

 1511عضو جمعية أمرض النبات االميركية منذ عام   -9

 تقييم البحوث المرسلة للمشاركة فى مؤتمر كلية الزراعة / جامعة الكوفة .  -6

تدريب كوادر وموظفى وزارة الزراعة / مديرية زراعة النجف فى ورشة عمل حول  -9
أجل تقليل تلوث البيئة  ن أستخدام المبيدات منطرق تشخيص االمراض النباتية والحد م

 .2111عام 

تم أختيارنا كأفضل تدريسى حسب نتائج تقييم الطلبة للتدريسيين والتى أجريت من قبل  -1
وحسب  %51وبتقدير  2/2/2111قسم الجودة فى ديوان الجامعة يوم الخميس الموافق 

 . 2691كتاب جامعة الكوفة المرقم 

بموجب معايير  2112 – 2112للعام الدراسي كقسم مثالي اية النبات أختيار قسم وق -5
جامعة الكوفة وذلك خالل فترة رئاستنا للقسم وقد وجه لنا السيد رئيس الجامعة كتاب 

 .2112/ 1/ 21في  21611باالمر المرقم ش ت /شكر وتقدير على ذلك 

) فايروسات النبات  نشر العديد من المقاالت العلمية فى الصحف المحلية ومنها -11
واالضرار التى تسببها / أستخدام الفايروسات فى الهندسة الوراثية وغيرها أخرى كثيرة( 

.  

بحث لجائزة يوم العلم بموجب  119المساهمه في تقييم االبحاث العلميه وبعدد  -11
  . 2111/ 25/9في  2151اللجنه الوزاريه المشكله لهذا الغرض باالمر المرقم 
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آ في اللجنه الوزاريه لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب االمر عضو -12
الخاص بمشروع دراسات للنهوض   2115/ 1/ 11في  2912/ 1الوزاري المرقم ت 

 بالواقع الزراعي / مشروع المليون شجره .

 

 

 :اأهم اللجان المساهمون به

وكذلك االمر   5/1/2111فى  269اللجنة الوزارية بموجب االمر الوزارى الرقم 
بخصوص جامعة الفرات االوسط )جامعة القاسم(  2111/ 15/1الجامعى المرقم 

  للعلوم الزراعية والبيطرية .
لتقييم جوائز يوم العلم  25/9/2111في  2151اللجنه الوزاريه باالمر المرقم 

 العراقي .
فى  212رئيس اللجنة االمتحانية التدقيقية بموجب االمر االدارى المرقم 

11/1/2112  
 .عضو اللجنة العلمية لقسم وقاية النبات 

عضو فى مجلس التنسيق والتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و 
 . 2112/ 1/1فى  11111وزارة الزراعة بموجب االمر الجامعى المرقم ت 

 . 2112/  1/9فى  2999اللجنة االمتحانية التدقيقية باالمر المرقم رئيس 
عضو لجنة تحديد االسعار لشراء االجهزة والمستلزمات المختبرية باالمر المرقم 

 الصادر من عمادة كلية الزراعة / جامعة الكوفة . 12/9/2112فى  2621
 . 11/2/2112في  1226لجنة الترقيات العلمية باالمر المرقم 

في  2129رئيس اللجنة العلمية في قسم وقاية النبات بموجب االمر المرقم 
9/9/2112 

/ 12/1في  221عضوا في المكتب االستشاري لكلية الزراعة باالمر المرقم س 
2112  

 – 2111العديد من اللجان االمتحانية والتنظيمية الخاصة بكلية الزراعة للسنوات 
2111 .  

في  22611للكتب والمؤلفات باالمر المرقم شع  اللجنه العلميه المركزيه
1/11/2111  
 

 الشهادات التقديرية :

االشرف الشيخ فائد الشمرى للجهود المبذولة فى   مجلس محافظة النجفرئيس  
 . 2115أنجاح عمل هيئة أستثمار النجف االشرف فى 
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فى ندوة  عمادة كلية الزرعة/ جامعة الكوفة تقديرآ للمشاركة  والجهود المبذولة
 . 6/2/2112تحسين البيئة التى أقامتها كلية الزراعة بتأريخ 

عمادة كلية الزراعة / جامعة الكوفة تقديرآ للمشاركة فى المؤتمر العلمى االول 
 2111نيسان  21 -29للتقانات الحديثة فى االنتاج الزراعى والحيوانى للفترة من 

. 

 

  كتب الشكر والتقدير :

 : ومنها عديدة

ى الدكتور ناجح محمد خليل تثمينآ لتقييم االداء رئيس مجلس البحث العلمى العراق
 .1511 -1519المتميز السنوى للمنتسبين  

عمادة كلية العلوم جامعة بغداد للجهود المبذولة فى أنشاء الحديقة النباتية للكلية 
1551. 

ثمينآ للجهود معالى رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار الدكتور سامى االعرجى ت
البذولة فى التواصل والمتابعة النجاح عمل الهيئة الوطنية لالستثمار فى العراق 

 . 2111/ 11/1فى 
معالى رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار تثمينآ للجهود المبذولة فى قيادة عمل هيئة 

 . 1/9/2115أستثمار النجف االشرف فى 
ف / السيد عميد المعهد االستاذ الدكتور نج –هيئة التعليم التقنى / المعهد التقنى 

تثمينآ  9/29/9911بالكتاب المرقم  11/1/2111عبد الكاظم جعفر الياسرى فى 
أثناء رئاستنا لهيئة للجهود المبذولة فى مشروع أسكان منتسبى المعهد المذكور 

 أستثمار النجف االشرف .
لم ورفع المستوى محافظ النجف االشرف تثمينآ للجهود المبذولة فى خدمة الع

 . 2192بالكتاب المرقم  21/1/2112العلمى للطلبة فى 
بالكتاب  2/9/2112رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين فى 

تثمينآ للجهود المبذولة فى خدمة العلم ورفع المستوى  12915المرقم ش.ت / 
 العلمى لطلبة جامعة الكوفة .
بالكتاب  11/9/2112الدكتور عقيل عبد ياسين فى  رئيس جامعة الكوفة االستاذ

تثمينآ للجهود الحثيثة واالداء المتميز فى أعداد صيغة  11969المرقم  ش.ت / 
موحدة لجميع كليات الجامعة لالستخدام فى واجهة العروض فى برنامج ) 

power point . ) 
 1/5/2111االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين الكوفي في رئيس جامعة الكوفة 

 . 2125بالكتاب المرقم 
 19/12/2112رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين الكوفي في 

 . 1159بالكتاب المرقم 
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 11/2/2111رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين الكوفي في 
 . 519بالكتاب المرقم 

 25/1/2111ياسين الكوفي في رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد 
 . 2662بالكتاب المرقم ش . ت /

 11/9/2112رئيس جامعة الكوفة االستاذ الدكتور عقيل عبد ياسين الكوفي في 
تثمينا للجهود المبذولة في المؤتمر العلمي الدولي  12595باالمر المرقم ش ت / 

 الثالث للتقنيات الحديثة في االنتاج الزراعي .
 . 9/6/2111في  511العالي والبحث العلمي بالكتاب المرقم وزير التعليم 

  11/6/2112في  2111وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالكتاب المرقم 
 11/12/2119في  1191عميد كلية الزراعه د. فاضل الصحاف بالكتاب المرقم 
 25/2/2116في  996عميد كلية الزراعه د. فاضل الصحاف بالكتاب المرقم 

 22/6/2116في  9191ارة التخطيط بالكتاب المرقم وز
  11/1/2116في  12911ش ت رئيس جامعة الكوفه بالكتاب المرقم 

 12/12/2116في  21191رئيس جامعة الكوفه بالكتاب المرقم ش.ت 
 11/11/2116في  11225رئيس جامعة الكوفه بالكتاب المرقم ش.أ 

  12/2/2119في  2296رئيس جامعة الكوفه بالكتاب المرقم ش.ت 
 26/2/2119في  191عميد كلية الزراعه د.فاضل الصحاف بالكتاب المرقم 
  12/2/2119في  952عميد كلية الزراعه د.فاضل الصحاف بالكتاب المرقم 

عن مناقشة  1/2/2119عميد كلية الزراعه د.فاضل الصحاف بالكتاب المرقم  في 
 طالب الماجستير منتظر محسن كاظم . 

نظرا لحصول الجامعه على  21/5/2111في  21622جامعه باالمر شترئيس ال
 جائزة يوم العلم .

نظر لنشرنا بحثا  22/11/2111في  21126رئيس الجامعه باالمر المرقم شت 
 في مجلة علميه عالمية ذات معامل تاثير .

نظرا  11/11/2111في  29121مساعد رئيس الجامعه باالمر المرقم شت في 
 ات الدراسات العليا ضمن المده المقرره .الكمال متطلب

أربع كتب شكر وتقدير جديدة من رئيس الجامعه وعميد كلية الزراعه خالل شهري 
  2119اب وأيلول 

 . 2111خالل العام ثالث كتب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الكوفه
قييم كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشاركه في ت

 . 2111االبحاث العلميه لجائزه يوم العلم في العام 
  . 2115شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة في العام  ثالث كتب

 العقوبات :  التوجد
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 البحوث المنشورة:

شخيص فايروس موزائيك الفاصوليا االعتيادى وأختبار حساسية بعض أصناف ت
)مجلة البحوث الزراعية والموارد الفاصوليا لالصابة به فى وسط العراق . 

 (.1519تشرين االول  111 -55ص 2العدد -6 دالمجل -المائية
تأثير عمر النبات على تطور مرض موزائيك الفاصوليا االعتيادى وأنعاس ذلك 

 -1العدد  – 9المجلد  -. )مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية على االنتاجية
 (.1511نيسان  99ص

المبيدات الكيميائية والفطور المضادة على مسببى مرضى عفن  تأثير بعض
االوراق واللفحة المبكرة على الطماطة فى البيوت البالستيكية . ) مجلة وقاية 

 (.1515.  122-126ص -9المجلد  –النبات العربية 
تطور االصابة بمرض عفن االوراق واللفحة المبكرة على بعض أصناف وهجن 

ص  – 1العدد  – 9المجلد  -لبحوث الزراعية والموارد المائيةالطماطة .) مجلة ا
 . 1511نيسان  – 19

على  Pythium aphanidermatum ( Edson)المقاومة الحيوية للفطر 
المجلد  –الخيار فى البيت البالستيكى . ) مجلة البحوث الزراعية والموارد المائية 

 . 1511نيسان  115 – 55ص  – 1العدد  – 9
طرق تشريحية للكشف عن الفايتوبالزما وتحديد أنتشارها فى بعض  أستخدام

المحاصيل ونباتات االدغال / االعشاب فى المنطقة الوسطى من العراق . ) مجلة 
 . 2111, حزيران / يونيو  1, عدد  15مجلد  –وقاية النبات العربية 

 Suaedaالعالقة المصلية بين فايتوبالزما مكنسة الساحرة على الطرطيع ) 
baccata Forssk   وتلك التى تصيب بعض المحاصيل االقتصادية ونباتات )

,  2عدد  15مجلد  –االدغال / االعشاب فى العراق . )مجلة وقاية النبات العربية 
 ( . 2111كانون االول / ديسمبر 

تشخيص الفايتوبالزما بأستخدام تقنية الرحالن الكهربائى فى الهالم متعدد 
, حزيران / يونيو  1و عدد  22. ) مجلة وقاية النبات العربية . مجلد االكريالميد 

2111 . )  
فاعلية بعض المبيدات الفطرية فى مكافحة مرض خياس طلع النخيل المتسبب عن 

. ) مجلة الكوفة للعلوم الزراعية /  .Mauginiella scaettae Cavالفطر 
 –االنتاج الحيوانى والنباتى  الحديثة فى وقائع المؤتمر العلمى االول للتقانات

  .219-212(  2111نيسان 
الخصائص البايولوجية والمصلية لفايروس تجعد وأصفرار أوراق الطماطة 

Tomato Yellow Leaf Curl Virus   (TYLCV مجلة جامعة ( . )
 .119 - 125(  2112 – 2العدد  – 1 دالمجل –الكوفة لعلوم الحياة 
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فى مكافحة االدغال المرافقة لمحصول الحنطة  Triasulfaronفاعلية المبيد 
Triticum aestivum L. . مجلة  وأثره المتبقى على المحاصيل الالحقة

 . 116 -115. 2112- 1العدد  -1المجلد  –الكوفة للعلوم الزراعية 
تأثير موعد الزراعة والتسميد البوتاسي وبعض المعامالت الكيميائية و االحيائية 

)  Thrips palmi karmyعددية لحشرة ثربس البطيخ في الكثافة ال
Thripidae : Thysanoptera  على نبات الخيار )Cucumis 

sativus L.  .No.1 – 2111  . 
تأثير رواشح بعض الفطريات المعزولة من مخلفات الرز على انبات بذور الحنطة 

 Fusariumو  Fusarium graminearumونمو الفطرين الممرضين 
solani  وفطر المقاومة الحيويةT.harzianum  1العدد  6مختبرياً / المجلد 

 .  2111لعام 
وسالالته في نبات  TYLCVالكشف عن فايروس تجعد وأصفرار أوراق الطماطة 

الطماطة وتحديد المدى العائلي له بأستخدام تقنية تفاعل البلمرة الذاتي التسلسلي 
PCR  2111لعام  6/ المجلد  . 

باستخدام االشرطه المناعيه وتقنية  CMVفايروس مزائيك الخيار التحري عن 
 . 2116لسنة  1/ الجلد  RT- PCRتفاعل البلمره التسلسلي العكسي 

ضد  .Cucumis sativus Lأستحثاث المقاومه الجهازيه في نبات الخيار 
باستخدام بعض العوامل الحيويه البكتيريه .  CMVفايروس موزائيك الخيار 

 . 2116لسنة  1المجلد 
دراسة عالقة القرابه بين فايتوبالزما تورق أزهار السمسم وفايتوبالزما بعض 

. مجلد   PCRالنباتات االقتصاديه االخرى باستخدام تقنية تفاعل البلمره التسلسي 
 .2116لسنة  1

أستحثاث المقاومه الجهازيه لنبات الفلفل ضد فايروس موزائيك الفلفل باستخدام 
 . 2119لسنة  5ء الحيويه . مجلد بعض االحيا

على الفلفل باستخدام النباتات الكاشفه  CMVتشخيص فايروس موزائيك الخيار 
 5. مجلد  RT-PCRواالشرطه المناعيه وتقنية تفاعل البلمره التسلسلي العكسي 

 . 2119لسنة 
 .Solanum melongena Lأستحثاث المقاومه الجهازيه في نبات الباذنجان 

باستخدام   Cucumber Mosaic Virusس موزائيك الخيار ضد فايرو
 Azosprillumو  Azotobacter chroococcumبكتريا 

braselinse  2119لسنة  5في المجلد . 
على نبات الباذنجان باستخدام النباتات   CMVتشخيص فايروس موزائيك الخيار 

في المجلد   RT-PCRالكاشفه واالشرطه المناعيه وتقنية تفاعل البلمره العكسي 
 . 2119لسنة  5
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تاثير بعض العوامل االحيائيه والكيميائيه في السيطره على مرض تعفن نبات 
 Rhizoctonia solaniالمتسبب عن الفطر  Petunia hybrida البيتونيا 

 . 2119لسنة  5في المجلد  
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 البحوث المرسله للنشر :

العالميه ذات معامل  مرسل للنشر باللغه االنكليزيه في عدد من المجالت بحث واحد
  . Impact Factorالتاثير 

 
  

 االكتشافات العلميه :
بجهود حثيثه وعمل متواصل من قبلنا وطالب الدراسات العليا  منتظر محسن كاظم 
وبالتعاون مع كلية الزراعه / جامعة كربالء تمكنا من التوصل الى أكتشاف علمي 

على أنه اليات المتحده االمريكيه والذي سجل في المتحف الوطني للفطريات في الو
، سالالت فطريه جديده على أحد النباتات االقتصاديه  2االول عالميا وهو أكتشاف 

والمرسل  2119/  12/2في  2219بموجب كتاب جامعة الكوفه المرقم ب.ت / 
 الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة البحث والتطوير .

 
 

 والنشاطات االخرى:المناقشات العلميه 
 المشاركه في العديد من مناقشة أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير .

 تقييم العديد من أطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير علميا .
 تقييم العديد من االبحاث لغرض النشر في المجالت العلميه .

 تقييم االبحاث الغراض الترقيه العلميه .
 االختراع لصالح وزارة التخطيط .تقييم براءات 

 أقامة العديد من ورش العمل العلميه في مجال المبيدات لموظفي وزارة الزراعه .
  المشاركه في ورش العمل المقامه في كلية الزراعه / جامعة الكوفه .
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 الترقيه العلميه الى أستاذ مساعد :

/ 21/9في  12295ت . ق /  بموجب االمر الجامعي 2112/  2/ 21أعتبارا من تأريخ 
2111  

 الترقيه العلميه الى االستاذيه :

/ 21في  21229بموجب االمر الجامعي المرقم ت ق /  1/11/2111أعتبارآ من تأريخ 
12/2111 

 

 

                     

 االستاذ الدكتور                                                                          

               فضل عبدالحسين خليل الفضل                                                                   

 

 

 


