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 التحصيل الدراسي 

 الجامعة سنة التخرج االختصاص الشهادة

 العراق/  كلية الزراعة والغابات/  جامعة الموصل 0991 مكننة زراعيةعلوم  بكالوريوس

 العراق/ كلية الزراعة والغابات  / جامعة الموصل 0991 مكننة زراعيةعلوم  ماجستير

 العراق/ كلية الزراعة والغابات /  جامعة الموصل 4111 مكائن وآالت زراعية دكتوراه

 

 التعيين

 .4111عضو هيئة تدريسية منذ سنة  -0

 .سنة 4101و استاذ  4104و استاذ مساعد سنة  4111حاصل على لقب مدرس سنة  -4

 

 حقل المعرفة واالهتمام

 معدات ومنظومات هيدروليكية،   معدات الجني والحصاد:  التخصص الذي يعمل فيه التدريسي -0

إقتصاديات مكائن واالالت ،  ميكانيك الموائع،  معدات ري وبزل: تخصصات ضمن اهتمام ومتابعة التدريسي  -4

 الحاسوبي SAS، تصميم وتحليل التجارب ببرنامج  زراعية

ساحبات وتسميد ،  معدات بذار،  معدات واالت زراعية: تخصصات اخرى قريبة على تخصص التدريسي  -3

 مكننة االنتاج الحيواني،  معدات تهيئة التربة زراعية،

 

 الخبرات العلمية والحقلية

 .سنة 0991عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -0

 .4111العراق منذ  /عضو في نقابة المعلمين الموصل -4

 .4111العراق منذ / عضو في رابطة التدريسيين الجامعيين الموصل -3

 .4111عضو دائم في مجلس قسم المكائن واالالت الزراعية منذ  -2

 .4111عضو في لجنة الدراسات العليا في قسم المكائن واالالت الزراعية منذ  -5

 .4111ت الزراعية منذ عضو في الجنة العلمية في قسم المكائن واالال -1

 .4111شاغل لمنصب رئيس قسم المكننة الزراعية وكالة سنة  -7

في كلية الزراعة والغابات  4107-4105، ومساعد رئيس لجان امتحانية  4111-4117عضو في الجنة االمتحانية  -1

 .4140– 4107ورئيس الجنة االمتحانية للقسم 

 .4103 - 4100واالالت الزراعية عضو في لجنة الجودة في قسم المكائن  -9

 .4103 – 4104عضو في لجان دورات التعليم المستمر لدوائر الدولة في قسم المكائن واالالت الزراعية  -01

 4107 – 4105ادارة الموقع البديل لكلية الزراعة والغابات في كركوك للفترة من  -00

في كلية  4109-4101جامعة كركوك / كليات الزراعة عضو في لجنة االمتحانات التقويمية ومشرف عليها في -04

 .الزراعة والغابات

 .4140ولغاية  4107رئيس قسم المكائن واالالت الزراعية  -03

  – 4140جامعة الموصل / كلية الزراعة والغابات / معاون عميد للشؤون االدارية  -02

 4144-4140كلية الزراعة والغابات للفترة من /عضو في لجنة الترقيات العلمية المركزية  -05
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 العلمية والتقديريةشهادات 

 .4111قسم المكننة الزراعية / حاصل على شهادة كفاءة عمل ادارية وعلمية من كلية الزراعة والغابات  -1

بدرجة امتياز من  4100و  0991مته المختلف سنة وانظ( الكومبيوتر)شهادة اجتياز كفاءة استخدامات الحاسوب  -2

 .العراق/ مركز الحاسبات جامعة الموصل 

جامعة / كلية االداب / من قسم اللغة االنكليزية  4111و  0991سنة ( اللغة االنكليزية)شهادة اجتياز اللغات الحية  -3

 .4117العراق والحصول على شهادة التوفل سنة / الموصل 

 .التركية قراءة وكتابة وترجمةإجادة الغة  -4

من  4109الزراعية لقلع البطاطا بتاريخ ( االركان)االختراع العراقية في تصميم وتصنيع الة  حاصل على براءة - -5

 . الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس النوعية/ وزارة التخطيط

يعية للسيطرة على البيئة في تصميم وتصنيع وتحوير منظومة تهوية طبالعراقية حاصل على براءة اخترع  -6

 ..الجهاز المركزي للسيطرة والتقييس النوعية/ من وزارة التخطيط 4140الداخلية للبيت البالستيكي بتاريخ 

 

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية

نظاام )المصاممة محلياا  مقارناة أداء قالعاة البطاطاا(. 4117)الرجبو ، سعد عبد الجباار واركاان محماد اماين صاديق  -0

جامعة الموصال / مجلة زراعة الرافدين . مع القالعة السلسلية في تقدير نسبة الفقد الكمي والنوعي( فصل اسطواني

 .91-91ص ( 4)عدد ( 35)مجلد 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=26477 

تاثيير تصاميم نظاام الفصال فاي آالت قلاع البطاطاا (. 4111)صديق ، اركاان محماد اماين وساعد عباد الجباار الرجباو  -4

( 35)الجامعاة االردنياة ، مجلاد / مجلاة دراساات للعلاوم الزراعياة . المختلفة على الفقد الكمي والنوعي للمحصاول

 .23-33ص ( 4و0)العددان 

https://www.researchgate.net/publication/329013798_tathyr_tsmym_nzam_alfsl_fy_al

at_ql_albtata_almkhtlft_ly_alfqd_alkmy_walnwy_llmhswl 

مقارنااة اداء الساااحبة (. 4101)عبااد  ، عااادل و اركااان محمااد امااين و منتصاار خيااري حسااين وزاهاادة عبااد القهااار  -3

. ووقاود الاديزل التقليادي( الباايوديزل)الحقلي ايناء الحراية بالمحراث القرصي العمودي باستخدام الوقاود الحياوي 

 .002-015ص ( 4)عدد ( 0)مجلد جامعة كركوك ، / مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية 

https://www.researchgate.net/publication/329487874_COMPARTION_OF_THE_TR

ACTOR_FIELD_PERFORMANCE_DURING_TILLALGE_WITH_DISK_PL

OW_VERTICAL_BY_USING_BIODIESEL_FUEL_AND_CONVENTIONAL

_DIESEL_FUEL 

اج البطاطاا لانظم مكنناة بمسااحات حسااب تكااليف انتا(. 4100)الطحان ، ياساين هاشام واركاان محماد اماين صاديق  -2

-92ص ( 0)عادد ( 4)جامعاة كركاوك ، مجلاد / مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية . مختلفة في محافظة نينوى

017. 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=33350 

تثيير بعض انواع آالت القلع الميكانيكي على الفقد الكماي (. 4100)ن محمد امين وناطق صبري حسن صديق ، اركا -5

( 3)عادد ( 39)جامعاة الموصال ، مجلاد / مجلاة زراعاة الرافادين . والنوعي لمحصول البطاطا في محافظة نينوى

 .415-097ص 

https://www.iasj.net/iasj/download/68f309055ee8435e 

دراساة بعاض مؤشارات اساتغالل التكنلوجياا الزراعياة فاي التقاويم االقتصاادي (. 4100)صديق ، اركان محمد امين  -1

-431ص ( 2)عادد ( 39)جامعاة الموصال ، مجلاد / مجلة زراعاة الرافادين . لنظم مكننة مختلفة في انتاج البطاطا

432. 

DOI: 10.33899/magrj.2011.28117 

https://magrj.mosuljournals.com/article_28117.html 

تقيايم ومقارناة اداء محارك ديازل  (.4104)صديق ، اركان محمد امين وفراس صالح الخياط وعاادل احماد عباد    -7

جامعاة / مجلاة هندساة الرافادين . وملوياته يعمل بعدة خالئاط لوقاود الاديزل الحياوي لزهارة الشامس وفاول الصاويا

 .9-0ص ( 0)عدد ( 41)الموصل ، مجلد 

https://iasj.net/iasj?func=article&aId=47223 
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تثيير أعماق القلع الميكاانيكي علاى الفقاد الكماي والناوعي (. 4104)صديق ، اركان محمد امين وناطق صبري حسن  -1

مااايس، ازمياار،  07-05المااؤتمر العااالمي ال ااامن لعلااوم التربااة للفتاارة ماان . لمحصااول البطاطااا فااي محافظااة نينااوى

 .تركيا

https://www.researchgate.net/publication/329014006_tathyr_amaq_alql_almykanyky_

ly_alfqd_alkmy_walnwy_lmhswl_albtatt_fy_mhafzt_nynwy 

تايير طرق ومواعيد ازالة الجزء الخضري لمحصول البطاطا في الفقد الكماي (. 4104)صديق ، اركان محمد امين  -9

ص ( 4)عادد ( 3)جامعاة كركاوك ، مجلاد / مجلة جامعة كركاوك للعلاوم الزراعياة . والنوعي بنوعين من القالعات

019-011. 

https://www.iasj.net/iasj/article/64212 

تطوير نظام الفصل الميكانيكي لدرنات البطاطا فاي (. 4104)صديق ، اركان محمد امين وسعد عبد الجبار الرجبو  -01

( 2)د عااد( 21)جامعااة الموصاال ، مجلااد / مجلااة زراعااة الرافاادين . قالعااة البطاطااا المصااممة والمصاانعة محليااا 

 .415-092ص

DOI: 10.33899/magrj.2012.59638 

https://magrj.mosuljournals.com/article_59638.html 

دراساة بعاض المؤشارات الفنياة عان (. 4104)محمد امين صاديق وصاالص صابري  الطحان ، ياسين هاشم واركان -00

الساانة التاسااعة / المجلااة المصاارية للهندسااة الزراعيااة . واقااع اسااتخدام الجاارارات الزراعيااة فااي محافظااة نينااوى

 .0201-0399اوكتوبر، ص( 4)والعشرون ، العدد 

DOI: 10.21608/mjae.2012.101346 

https://journals.ekb.eg/article_101346.html 

دراسااة بعااض مؤشاارات اسااتغالل (. 4103)الطحااان ، ياسااين هاشاام واركااان محمااد امااين صااديق وصااالص صاابري  -04

حبة واآلالت المسااتخدمة فااي عمليااات تهيئااة التربااة وزراعااة محصااول البطاطااا فااي الطاقااة وتثييرهااا فااي أداء السااا

 .047-001ص ( 0)عدد ( 2)جامعة كركوك ، مجلد / مجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية . محافظة نينوى

https://iasj.net/iasj/article/76591 

تايير مواعيد الحصاد علاى الفقاد الكماي والناوعي (. 4103)اركان محمد امين وع مان مؤيد محمد توفيق  صديق ، -03

مجلاة جامعاة كركاوك للعلاوم . لمحصول البطاطا صنف دراكا بنوعين من القالعات وايره على الجاناب االقتصاادي

 .021-041ص ( 0)عدد ( 2)جامعة كركوك ، مجلد / الزراعية 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=76592 

تااثيير بعااض متغياارات االداء علااى نسااب الفقااد (. 4103)صااديق ، اركااان محمااد امااين وع مااان مؤيااد محمااد توفيااق  -02

ائع الماؤتمر الادولي العلماي ال ااني للبحاوث وقا. الكمي والنوعي للحصاد اآللي للبطاطا تحت ظروف التربة الطينية

-734ص . وزارة التعليم العاالي ، جامعاة كركاوك ، كلياة الزراعاة/ 4103تشرين االول  30-31الزراعية للفترة 

721. 

https://www.researchgate.net/publication/329016866_tathyr_bd_mtghyrat_alada_ly_n

sb_alfqd_alkmy_walnwy_llhsad_alaly_llbtata_tht_zrwf_altrbt_altynyt 

اختباار تقنياة انابياب الاتحكم البيئاي (.4102)د صديق، أركان محمد أمين ، حسين حامد احمد و إبراهيم محمود عايا -05

الماؤتمر . في البيوت البالستيكية بداللاة بعاض المؤشارات وايرهاا فاي الصافات االنتاجياة والنماو لمحصاول الخياار

( 24)جامعااة الموصاال ، مجلااد / نيسااان، مجلااة زراعااة الرافاادين  02-03الاادولي ال اااني لعلااوم البسااتنة للفتاارة ماان 

 .011-19ص (. 0)الملحق 

https://www.researchgate.net/publication/329016786_akhtbar_tqnyt_anabyb_althkm_

albyyy_fy_albywt_alblastykyt_bdlalt_bd_almwshrat_alhndsyt_wathrha_fy_alsfat

_alantajyt_walnmw_lmhswl_alkhyar 

دراسة بعض مؤشرات استغالل (. 4102) الطحان ، ياسين هاشم واركان محمد امين صديق وصالص صبري -01

. الطاقة وتثييره في أداء الساحبة واآلالت المستخدمة في عمليات حراية وبذار محصول الحنطة في محافظة نينوى

 .(JEPE)المؤتمر العالمي االول للبنى التحتية الخضراء، جامعة ايجة، ازمير، تركيا، مجلة حماية البيئة 

https://www.researchgate.net/publication/329585659_Study_Of_Some_Exploited_Ene

rgy_Indicators_And_Its_Effect_In_Tractor_Performance_And_The_Machines_W

hich_Are_Used_In_Tillage_-

_Sowing_Operations_For_Wheat_Crop_In_Nineveh_Governorate 
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تحوير اقراص التغذية في باذرة متناهية الدقاة ناوع  (.4101)صديق ، اركان محمد امين و وليد عبد  حسن شيخ  -07

Nardi مجلة جامعة كركاوك للعلاوم الزراعياة . تعمل بالتخلخل الهوائي لتناسب بذار حبوب الذرة باحجام مختلفة /

 .11-71ص (. 3)عدد ( 7)جامعة كركوك ، مجلد 

https://www.iasj.net/iasj/article/123694 
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