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Education 

University Graduationyear Specialization Certificate 

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

1999 Agricultural  

machinery 

B. Sc.  

Mosul University / College of 

Agriculture and Forests / Iraq 

2002 Agricultural  

machinery 

M.Sc. 

 

Areas of Interest 

1.  

 

Professional Qualification/ Membership/ Affiliation 

1. Registered as membership of Agricultural Engineers since 1999.  

 

Appointment 

1. Appoint as Faculty membership 2001. 

2. Appoint as Lecturer since 2011. 

3.Assistant Professor since 2016 

 حقل المعرفة واالهتمام 

 مكائن واالت زراعية .زراعة محمية  التخصص الذي يعمل فيه التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر. -1

 معدات تسميد .معدات البذار والزراعة.عمليات خدمة المحصول

 تخصصات ضمن اهتمام ومتابعة التدريسي : معدات بذار . ميكانيك اداء ساحبات . رسم هندسي . رسم صناعي  - 2       

       3-  : التدريسي  تخصص  على  قريبة  اخرى  زراعيةتخصصات  واالت  بذار،    معدات  وتسميد    معدات 

 الحيواني   اإلنتاجمكننة ،   التربةمعدات تهيئة ،  ساحبات زراعية                                         ، 

 

 

 الخبرات العلمية والحقلية 

 . سنة 1999عضو في نقابة المهندسين الزراعيين العراقيين منذ  -1

 . 2007عضو دائم في مجلس قسم المكائن واالالت الزراعية منذ - -2

 . 2020عضو في لجنة الدراسات العليا في قسم المكائن واالالت الزراعية منذ - -3

 . 2019لمنصب رئيس قسم المكننة الزراعية وكالة سنة  تكليف- -4

 . 2021– 2017الجنة االمتحانية للقسم وعضو 2008-2007عضو في الجنة االمتحانية - -5
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الزراعية  - -6 واالالت  المكائن  قسم  في  الدولة  لدوائر  المستمر  التعليم  دورات  لجان  في   –  2012عضو 

2013 . 

 .2021ولغاية  2018قسم المكائن واالالت الزراعية  مقرر -7

 الى االن  2021من  المكائن واالالت الزراعية رئيس قسم -8

 

 التعيين

 . سنة 2005عضو هيئة تدريسية منذ  -1  

 سنة.  2016ولقب أستاذ مساعد منذ  2010حاصل على لقب مدرس  -2

 اآلن .والى حد 2018مقرر قسم المكائن واآلالت الزراعية منذ سنة  -3

 

المخ -1 وانظمته  )الكومبيوتر(  الحاسوب  استخدامات  كفاءة  اجتياز  سنة  شهادة    2011و    1998تلف 

 من مركز الحاسبات جامعة الموصل / العراق.  متوسطبدرجة 

/    اآلدابمن قسم اللغة االنكليزية / كلية      1997شهادة اجتياز اللغات الحية )اللغة االنكليزية( سنة   -2

 جامعة الموصل / العراق 

 /مركز طرق التدريس /جامعة الموصل 2013و 2005شهادتي طرق تدريس   -3

 
 
 
 
  

 المنشورات العلمية

 المجالت العلمية 
 الرافدين  زراعة   مجلة -1

 2011).  )1(  العدد ) (39)(  المجلد  المحصولي  التعاقب  ظروف  تحت   الحنطة  لزراعة   االرض   اعداد  في  الميكانيكية  النظم1-

 نينوى  محافظة  في   الباميا  محصول  انتاج   في   مختلفة  تشغيل  وبظروف   المحاريث   من  مختلفة  نوع  استخدام  تأثير    2-

 3-)4(2012)د العد   )40(المجلد 

 نينوى محافظة  في   البامبا محصول  انتاج   في   العزق مرات  وعدد  الميكانيكية العازقة  تشغيل  ظروف   تأثير- 3

)1(2014. العدد  42 المجلد 

  .2019الشمسبين    العازقات  من  لنوعين   العمق  تأثير        4- وزهرة   الصفراء   الذرة   لمحصولي   االدغال  مكافحة   في   الخطوط 

 خاص   عدد   47  المجلد

 .الزراعية   للعلوم   كركوك   جامعة   مجلة2-
 



 والمؤتمرات   الندوات 

 في  DURUM(  )TRITICUM  الحنطة  حاصل  في  الحراثة  االت  من   بنوعين   الحراثة  ومواعيد   اعداد   تأثير-1

 )2(.2017  العدد )8(. المجلد .نينوى  محافظة 

 الشمس   وزهرة   الصفراء  الذرة   لمحصولي   األدغال  مكافحة  في   الخطوط  بين  العازقات  من  نوعين تقييم  -2

 .خاص  عدد 2018المجلد2019

 نينوى محافظة  في   الخريفية  البطاطا   وانتاج   االدغال  مكافحة  في   والحراثات   الريات   عدد  تاثير -3 -3

 ( 2018  )1(  العدد   )9(المجلد 
 
 

3-Plant Archives  

 

1-EFFECT OF TILLAGE TIMES AND WEED AND YIELD OF MAIZE (ZEA MAYS L.) VARIETY 

DRAKMA 

CONTROL ON GROWTH 

Plant Archives Volume 20 No. 2, 2020 pp. 4669-46 -2 

2-EFFECT OF TILLAGE TIMES, LASER LEVELING AND CHEMICAL WEED CONTROL ON 

GROWTH AND YIELD OF ZEA MAYS L. VAR. DRAKMA 

Plant Archives Volume 20 No. 2, 2020 pp. 6521-6527 

 
 

 2014 والغابات  الزراعة  كلية /الموصل   جامعة  في البستنة لعلوم الثاني  الدولي  المؤتمر  5-

 2018  الزراعة  كلية  /كركوك  جامعة  في  الزراعية  للبحوث  الثالث  العلمي  الدولي  المؤتمر  7-

 .والغابات  الزراعة  كلية ، الموصل  جامعة ، 2019  االول  تشرين  3  –  2  دهوك  /  الثالث  الدولي   الزراعي   المؤتمر  8-
 

                                      الدكتوراة  واطاريح  الماجستير  رسائل 

 الخطوط  بين العازقات من نوعين  أداء كفاءة )  2002الشخصي  الماجستير رسالة  عنوان 

 (الشمس وزهرة  الصفراء  الذرة  لمحصولي  األدغال  مكافحة  في 
 

 لندوات والمؤتمراتا  

 2014الموصل/كلية الزراعة والغابات المؤتمر الدولي الثاني لعلوم البستنة في جامعة  -5

 2018المؤتمر الدولي العلمي الثالث للبحوث الزراعية في جامعة كركوك/ كلية الزراعة  -7

 ، جامعة الموصل ، كلية الزراعة والغابات.  2019تشرين االول  3 – 2المؤتمر الزراعي الدولي الثالث / دهوك  -8

 

 الدكتوراةرسائل الماجستير واطاريح 

 كفاءة أداء نوعين من العازقات بين الخطوط  ) عنوان رسالة الماجستير الشخصي

 (في مكافحة األدغال لمحصولي الذرة الصفراء وزهرة الشمس

 

 .                                                                      سائل الماجستير                       راالشراف على  

 

تقييم اداء انظمة مختلفة في مكافحة االدغال لمحصول الذرة  ) 2020 حسان عبدالكريم عقيل -1
 (.zea mays lالصفراء 



 

محصأول الباااأا الخريةيأة فأي تأثيير نمأم ومواعيأد مكافحأة االدفأال فأي )2021  اسامة سعد عبدددالجبارالرجبو  -2

 (محافمة نينوى

 ( )دراسة تأثير أنظمة ومعدالت التسميد في بعض صفات محصول البطاطا 2022أبراهيم يوسف عيسى )-3

Solanum Tuberosum L.))) 

 

 الشهادات التقديرية 

 

و  2007إلقاء محاضرات في دورات المركز االرشادي في زراعة نينوى حأول معأدات الحصأاد والأري الحأديث   -1

2011 . 

 .2020الحديثة  عازقاتئن واالالت الزراعية حول الإقامة دورة تدريبية في قسم المكا -2

 .2019نينوى في محافمة  ول اعازقات الحديثةحمديرية زراعة نينوى في ارشادية إلقاء محاضرات  -3

 .2019ات تعريةية حول تقييم االداء السنوى للكادر االكاديمي في كلية الزراعة والغابات إلقاء محاضر -4

جامعأة الموصأل )عمليأات  –كليأة الزراعأة والغابأات  –قسأم المكأائن واالالت الزراعيأة إقامة دورة تدريبية فأي    -5

 .2020زراعية في انتاج محصول الذرة( 

 عراقية وعربية واجنبيةالحصول على عشرات الشهادة للمشاركة بدورات الكترونية -6

 


