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سنة التخرج

الكمية

الجامعة

البمد

الذهادة

ت
1

بكالؾريؾس عمؾم زراعية  /وقاية الشبات

1994م

الدراعة والغابات

السؾصل

العخاق

2

ماجدتيخ عمؾم زراعية  /وقاية الشبات

2006م

الدراعة والغابات

السؾصل

العخاق

الخبرات والمؤهالت :
الخبرات العممية
ت

المنرب

المكان

الهزارة

الفترة

1

مجرس مداعج

قدؼ العمؾم العامة /كمية التخبية األساسية

التعميؼ العالي والبحث العمسي

2007م -لحج اآلن

 /جامعة السؾصل
1

تدريس المهاد العممية :
 -1التخبية البيئية والرحية ألقدام غيخ االختراص .
 -2عمؼ الحذخات العام  ,الشبات العام  ,إنتاج نباتي  ,زراعة عامة  ,عمؼ الفيخوس .
 -3مذاريع التخخج لظالب السخحمة الخابعة .

 -4مذاهجة طالب التظبيق السخحمة الخابعة .
المهام -:
ت

المكان

المنرب

الفترة

الهزارة

1

مدؤول البيت الدجاجي

قدؼ العمؾم العامة  /عسادة كمية التخبية

التعميؼ العالي

والبحث العمسي

2011/4/17م

2

مدؤول شعبة اإلعالم

عسادة كمية التخبية األساسية  /جامعة

التعميؼ العالي

مؽ 2009/11/15م

السؾصل

والبحث العمسي

لغاية 2011/4/17م

3

مدؤول وحجة ضسان

قدؼ العمؾم العام – كمية التخبية األساسية

التعميؼ العالي

والبحث العمسي

مؽ 2011/10/1م

لغاية2012/10/17م

4

مدؤول السكتبة العخاقية

قدؼ العمؾم العام – كمية التخبية األساسية

التعميؼ العالي

مؽ 2012/10/1م

والبحث العمسي

لغاية2012/10/17م

التعميؼ العالي

مؽ 2019/3/1م

الجؾدة

األساسية  /جامعة السؾصل

االفتخاضية
5

مدؤول وحجة التجريب

والتأهيل والتؾعيف

عسادة كمية التخبية األساسية  /جامعة

السؾصل

والبحث العمسي

مؽ 2008م لغاية

لغاية االن

المؤتمرات -:
ت اسم البحث

اسم المؤتمر

الجهة المنظمة

التاريخ

 1االستفادة مؽ السكتبة االلكتخونية

السؤتسخ العخبي

الجسعية العخبية لؾقاية

23-19

المدينة
والبمد

الدراعية األساسية  TEEALفي

التاسع لعمؾم وقاية

الشبات و الهيئة العامة

وقاية الشبات

الشبات

لمبحؾث العمسية الدراعية

/ت2006/2م

دمذق -

سؾريا

 ,سؾرية
 2التؾاجج السؾسسي لحؾريات وبالغات
حذخة الرخصخ
األمخيكي Periplaneta

السؤتسخ العمسي

كمية التخبية األساسية – 24-23

الدشؾي األول لكمية جامعة السؾصل
التخبية األساسية
2

/أيار2007/م

السؾصل-
العخاق

 americana L.في محافغة نيشؾى
 3مذاكل ومعؾقات تخبية نحل العدل
في محافغة نيشؾى

السؤتسخ الجولي
الدادس التحاد

الشحاليؽ العخب

اتحاد الشحاليؽ العخب و 19-17
الجسعية الدعؾدية

لمدراعة في جامعة

أبها -

/آذار2009/م

الدعؾدية

السمػ سعؾد
 4تحجيج القجرة االمخاضية لمفظخ
 Aspergillus flavusلحؾريات

وبالغات حذخة الرخصخ األمخيكي
5

السؤتسخ العخبي

الجسعية العخبية لؾقاية

العاشخ لعمؾم وقاية الشبات و السجمذ

الشبات

الؾطشي لمبحؾث العمسية

تأثيخ السدتخمص الكحؾلي لبعض

السؤتسخ الجولي

جامعة كخبالء

الشباتات في ندب قتل وجحب وطخد

األول لمبيئة

بالغات حذخة خشفداء الظحيؽ

الرجئة الحسخاء
)Tribolium (Herbst, 1797
castaneum
(Coleoptera:Tenebrionidae
 6دراسة حياتية لمرخصخ األمخيكي
Periplaneta americana L.
) (Dictyoptera : Blattidae
تحت عخوف السختبخ

30-26

بيخوت –

/ت2009/1م

لبشان

23 -22

كخبالء -

/ت2011/2م

العخاق

السؤتسخ العمسي

كمية التخبية األساسية

/14 – 13تذخيؽ

بابل -

الجولي الخامذ

جامعة بابل

الثاني 2012 /م

العخاق

البحهث المنذهرة -:
جهة

ت

اسم البحث

المجمة

1

التؾاجج السؾسسي لحؾريات وبالغات

مجمة

كمية التخبية

األمخيكي Periplaneta

 americana L.في محافغة نيشؾى

التخبية

جامعة

األساسية

السؾصل

تحجيج القجرة االمخاضية لمفظخ

 Aspergillus flavusلحؾريات

مجمة وقاية

الشبات

جسعية

وبالغات حذخة الرخصخ األمخيكي

العخبي

الشبات

العدد والدنة

البمد

اإلصدار

2

حذخة الرخصخ

أبحاث كمية األساسية -

وقاية

ع/3مج/5/ت2007/2م السؾصل -
العخاق

مج/27ت2009/1م

بيخوت -
لبشان

العخبي
3

تأثيخ السدتخمص الكحؾلي لبعض

مجمة كمية
3

كمية العمؾم

قيج الشذخ

كخبالء -

العمؾم –

 -جامعة

الشباتات في ندب قتل وجحب وطخد
بالغات حذخة خشفداء الظحيؽ

جامعة

كخبالء

الرجئة الحسخاء
)Tribolium (Herbst, 1797
castaneum
(Coleoptera:Tenebrionidae).

كخبالء

العخاق

الندوات :
ت اسم البحث
1

واقع وأفاق تخبية نحل
العدل في محافغة

نيشؾى
2

العدل بيؽ العمؼ
الحجيث والظب

الذعبي

اسم الندوة

الجهة المنظمة

التاريخ

البمد

الشجوة العمسية األولى

جسعية نحالي نيشؾى –

/11أب2009/م

السؾصل –

لجسعية نحالي نيشؾى

مجيخية زراعة نيشؾى

الشجوة العمسية التاسعة

مخكد دراسات السؾصل –

والثالثؾن ( الظب

الذعبي في السؾصل )

العخاق

/12نيدان2011/م السؾصل -
العخاق

جامعة السؾصل

المذاركة في دورات التعميم المدتمر -:
ت اسم الدورة

الفترة

الجهة المنظمة

 1التجريذ ألسختبخي

/24-22اذار

مركز طرائق التدريس

2212/م

والتدريب الجامعي

 2التحميل اإلحرائي في البحث

/24-22شباط2011/م عسادة كمية التخبية األساسية

العمسي وبخنامج SAS
 3دورة كفاءة الحاسؾب

– جامعة السؾصل
/22-11أيمؾل2011/م مخكد الحاسؾب واالنتخنيت
– جامعة السؾصل

 4مهارات كتابة الديخة الحاتية

2018-8-1م

مخكد نيشؾى لالستذا ارت
والبحؾث

مهارات كتابة مقتخحات السذاريع

2018-8-5م

مخكد نيشؾى لالستذا ارت

والبحؾث بالتعاون مع كمية

الحقؾق
4

المدينة والبمد

السؾصل  -العخق
السؾصل  -العخق
السؾصل – العخق
السؾصل – العخق
السؾصل – العخق

االسعافات االولية

2019-3-29م

Improving Employability
Skills Workshop

2019-4-6م

مشغسة شباب سهل التأخي
لمتشسية والتظؾيخ
& Giz & GMAC
University of Mosul

السؾصل – العخق
السؾصل – العخق

كتب الذكر والتقدير -:
ت

العدد

الجهة

الدبب

الفترة

1

1

األمانة العامة لمسكتبة السخكدية

إهجاء مجالت عمسية

2007م

2

أكثخ مؽ 10

عسيج كمية التخبية األساسية – جامعة السؾصل

انجاز مهام عجيج

2007م2011 -م

3

1

مداعج رئيذ الجامعة – جامعة السؾصل

إنجاح مهخجان الفشؾن

2010م

اإلبجاعية
خارج التعميم العالي -:

 -1تخبية نحل العدل في السشاحل الخاصة في محافغة نيشؾى .
 -2استذارات في مجال تخبية الشباتات وتشديق الحجائق .
 -3استذارات في السبيجات ومكافحة اآلفات الدراعية .
 -4خبخة في مجال الحاسبات واالنتخنيت .
 -5مذارك في بخنامج رواد الع اخق .

الجمعيات والنقابات :
 -1عزؾ جسعية الشحاليؽ العخاقييؽ.
 -2عزؾ نقابة السهشجسيؽ الدراعييؽ العخاقية.
 -3عزؾ رابظة الرحفييؽ العخاقييؽ .
 -4عزؾ جسعية وقاية الشبات العخبي

 -5مجرب معتسج لجى مخكد السؾصل لمثقافة والعمؾم .
 -6البث ع السباشخ عبخ صفحة  laythعمى الفيذ بؾك لبعض مؽ الحخاك العمسي والثقافي بعج التحخيخ في
مجيشة السؾصل.

5

