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 حقل المعرفة واالهتمام

 هو التدريس وحسب االتي:التدريسي او األكاديمي في الوقت الحاضر التخصص الذي يعمل فيه -1

 

)معددا  تييةدت تر،دتك مندا   أ. تدريس  المدداا الريرسدة والعم فدة فدح  راحدل الريالدة ا ولفدة 

وآال  زراعيددددت ك منددددا   ما،ددددا  ك معدددددا  مددددا ،عددددد الحصدددداد  حسددددب االمددددر االداري 

 .29/1/2018في  3/7/997العدد:

)نظريدت تييةدت التر،دت مت دد  ب. تريس  المااة الريرسة والعم فة اآلتفدة فدح  رح دة المايردتفر 

 .29/1/2018في  3/7/997ونظريت ما ،عد الحصاد مت د   حسب االمر االداري العدد:

طلبت الصف الرا،ع ل سم المنا   واآلال  الزراعيت حسب ج. ا شراف ع ى  شايسع تخرج: 

ك وكذلك حسب االمر االداري  25/7/2011في  9/3/6476د:االمر االداري العد

 .2022ولحد االن  29/1/2018في  3/7/1003العدد:

تصنيع وتطوير واآلال  الزراعيت كونيا م  متطلبا  الدراست العليا للطلبت  تصميم متمرس على -2

 اللذي  اشرف علييم وم  ضم  تخصصي الدقيق.
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 الخبرات الع مفة والحق فة

 الع مفة :المؤهالت  .1

 
 أ. براءة االختراع:

  والصادرة م  وزارة التخطيط )الجياز 6054. الحصول على ،راءة االختراع المرقمت)1

 22/12/2019المركزي للت ييس والسيطرة النوعيت  ،غداد ،تاريخ في 

والموسومت)تصميم وتصنيع البتان اللوحي محليا ودراست تأثيره في مؤشرا  تشنيل 

 البت  للتر،ت .

 

  والصادرة م  وزارة التخطيط )الجياز 6280الحصول على ،راءة االختراع المرقمت).2

والموسومت)تصميم  21/7/2020المركزي للت ييس والسيطرة النوعيت  ،غداد ،تاريخ في 

وتصنيع السنت المحززة للمحراث المطرحي ال الب وتاثيرها في متطلبا  ال درة واألداء 

 الح لي .

 

  والصادرة م  وزارة التخطيط )الجياز 6404راءة االختراع المرقمت)الحصول على ،.3

 28/10/2020المركزي للت ييس والسيطرة النوعيت  ،غداد ،تاريخ في 

   محليا .Tوالموسومت)تصميم وتصنيع أسلحت المحراث الدوراني شنل حرف )

 

  والصادرة م  وزارة التخطيط )الجياز 6970. الحصول على ،راءة االختراع المرقمت)4

والموسومت)تصميم  5/12/2021المركزي للت ييس والسيطرة النوعيت  ،غداد ،تاريخ في 

 وتصنيع المطارح المشرحت للمحراث المطرحي ال الب محليا 

 

 ب. المؤهالت االكااسمفة:

 
   واآلال  الزراعيت . عضو في لجنت إعادة فتح الدراسا  العليا )ماجستير  ، سم المنا1

 .20/9/2006في  3943كليت الزراعت /جامعت ،غداد حسب األمر الوزاري العدد: /

. عضدو فدي لجندت تحدديي دليدل كليدت الزراعدت والغا،دا  ،داللغتي  العر،دي واالننليدزي حسددب 2

 .22/1/2009في  5/5/397األمر اإلداري العدد: 

. عضو في لجنت تدقيق نتا ج االمتحانا  النيا يت فدي كليدت الزراعدت والغا،دا  للعدا  الدراسدي  3

 .11/2/2010في  3/7/745حسب األمر اإلداري العدد:  2009-2010

. عضو في لجنت تدقيق الوثا ق الم دمت م  قبل الم بولي  ،الدراسا  العليا فدي كليدت الزراعدت 4

حسددب األمددر اإلداري  2010-2009ولغايددت  2004-2003 والغا،ددا  لوعددوا  الدراسدديت

 .19/5/2010في  9/13/3239العدد: 

. ر يس لجنت التدريب الصيفي لطلبدت قسدم المندا   واآلال  الزراعيدت لوعدوا  الدراسديت مد  5

 .9/3/6476حسب األمر اإلداري العدد:  2014ولغايت  2011

حدول آليدت  2009لسدنت  160يدق قدانون رقدم . عضو في اللجنت الفرعيت العلميت الخاصدت ،تطب6

تعدداون تشددنيال  وزارة التعلدديم العددالي والبحددي العلمددي مددع الددوزارا  والجيددا  ميددر 

 .29/9/2011في  3/7/7493المرتبطت ،وزارة حسب األمر اإلداري العدد: 

. عضو في لجنت فرق الحمايت الذاتيت لنليت الزراعت والغا،ا  حسب األمر اإلداري العدد: 7

 .7/12/2011في  9/13/1007



. ر يس لجنت تحدديي المنداهج الدراسديت ل سدم المندا   واآلال  الزراعيدت فدي كليدت الزراعدت 8

 .24/10/2013في  5/5/8092والغا،ا  حسب األمر اإلداري العدد: 

. ر يس لجنت الدراسدا  العليدا فدي قسدم المندا   واآلال  الزراعيدت طيلدت فتدرة ر اسدت ال سدم 9

 .20/10/2013في  5/5/7927واآلال  زراعيت حسب األمر اإلداري العدد: المنا   

. ر يس اللجنت العلميت في قسم المنا   واآلال  الزراعيت طيلت فتدرة ر اسدت ال سدم المندا   10

 .20/10/2013في  5/5/7927واآلال  زراعيت حسب األمر اإلداري العدد: 

ركوك للعلو  الزراعيت حسب األمر اإلداري عضو في اللجنت االستشاريت لمجلت جامعت ك .11

 .26/11/2017في  7/18/2282العدد: 

. عضددو فددي هيةددت تحريددر مجلددت زراعددت الرافدددي  الصددادرة عدد  كليددت الزراعددت والغا،ددا  12

 .1/2/2018في  5/5/20667جامعت الموصل حسب االمر الجامعي العدد: 

لمندا   واآلال  الزراعيدت  فدي . عضو فدي لجندت خبدراء التخصدص العلمدي الواحد)ل سدم ا13

فددي  7/5/1645كليددا  الزراعددت للجامعددا  العراقيددت حسددب األمددر الددوزاري العدددد: ق/

23/4/2018. 

. عضو في اللجنت الفرعيت الخاصدت ،نشدر ث افدت التحدول الدى نظدا  الم دررا  الدراسديت فدي 14

الداري العددد: كليت الزراعت والغا،ا  ع  قسدم المندا   واآلال  الزراعيدت حسدب االمدر ا

 .7/5/2018في  3/7/3622

. ر يس لجندت تددقيق نتدا ج االمتحاندا  النيا يدت فدي كليدت الزراعدت والغا،دا  للعدا  الدراسدي  15

 .30/5/2018في  3/7/7.77حسب األمر اإلداري العدد:  2017-2018

ت حسدب . عضو في لجنت الدراسا  لجنت الدراسا  العليا في قسم المنا   واآلال  الزراعيد16

 .8/10/2018في  3/7/6621االمر االداري العدد: 

. عضددو اللجنددت العلميددت فددي قسددم المنددا   واآلال  الزراعيددت حسددب االمددر االداري العدددد: 17

 .8/10/2018في  3/7/6621

. عضددو فددي اللجنددت الفرعيددت الخاصددت ،تطبيددق نظددا  الم ددررا  الدراسدديت للعددا  الدراسددي 18

والغا،ددا  عدد  قسددم المنددا   واآلال  الزراعيددت حسددب فددي كليددت الزراعددت  2019-2020

 .31/3/2019في  3/7/1759االمر االداري العدد: 

. عضو في لجنت تصليح دفاتر االمتحان التنافسي لطلبت الدراسا  العليا)ماجستير  في قسدم 19

حسددب االمددر االداري العدددد:  2020-2019المنددا   واآلال  الزراعيددت للعددا  الدراسددي 

 .24/6/2019في  9/13/3202

. عضو في لجنت الدراسا  العليا في قسم المندا   واآلال  الزراعيدت حسدب االمدر االداري 20

 .19/11/2019في  9/11/6376العدد: 

. عضددو اللجنددت العلميددت فددي قسددم المنددا   واآلال  الزراعيددت حسددب االمددر االداري العدددد: 21

 .19/11/2019في  9/11/6375

.  عضددو اللجنددت العلميددت فددي قسددم المنددا   واآلال  الزراعيددت حسددب االمددر االداري العدددد: 22      

 .20/10/2020في  3/7/3034



. عضو في لجنت الدراسدا  العليدا فدي قسدم المندا   واآلال  الزراعيدت حسدب االمدر االداري 23      

 .20/10/2020في  3/7/3034العدد: 

يت لت ييم أسةلت االمتحانا  النيا يت ل سم المنا   واالال  الزراعيت األوليت . ر يس اللجنت الفرع24     

المنع ددد فددي  473س/12والعليددا اسددتناداى الددى محضددر االجتمدداع ال الددي لييةددت الددراي العدددد 

الخاص ،تشنيل لجان تدقيق وت ييم األسةلت لالمتحانا  النيا يت وحسب االمدر  8/7/2021

 .8/9/2021في  9/13/8783االداري العدد: 

. ر دديس اللجنددت الفرعيددت لارشدداد التر،ددوي ل سددم المنددا   واآلال  الزراعيددت وحسددب االمددر 25    

 .17/11/2021في  9/13/10129االداري العدد: 

.  ر دديس اللجندددت العلميدددت فدددي قسدددم المنددا   واآلال  الزراعيدددت حسدددب األمدددر اإلداري العددددد: 26    

 .18/11/2021في  3/7/10157

. عضددو فددي لجنددت تحددديي وتطددوير المندداهج لوي التخصددص العلمددي الواحددد لمندداهج كليددا  27    

فدددي  3/2266الزراعددت فددي الجامعدددا  العراقيددت وحسدددب االمددر الدددوزاري العدددد: ب   

7/4/2022. 

. عضو في لجندت الترقيدا  العلميدت فدي كليدت الزراعدت والغا،دا  وحسدب االمدر اإلداري العددد: 28    

 .3/7/2022في  9/13/3860

 

 التعففن

 14/11/2001في  /9/9/4331وحسب االمر اإلداري المرقم :  2001عضو هيةت تدريسيت منذ  -1

 

في  1711وحسب االمر الجامعي المرقم : ر.ع / 2014حاصل على ل ب استال منذ  -2

19/9/2016 

 . المراصب اإلاايسة التح شغ تها:3

الزراعت والغا،ا  حسب األمر اإلداري في كليت  . م رر قسم المنا   واآلال  الزراعيت1

 .12/10/2006في  9/17/736العدد: 

في كليت الزراعت والغا،ا  ،الوكالت  . التنليف ،ر است قسم المنا   واآلال  الزراعيت2

 .12/1/2011في  9/17/520حسب األمر اإلداري العدد: 

  حسب األمر اإلداري في كليت الزراعت والغا،ا . ر يس قسم المنا   واآلال  الزراعيت3 

 .27/6/2011في  9/3/6009العدد: 

 

 المرشديات الع مفة

 المجالت الع مفة

.  تأثير طرق الحصاد وأصناف العدس في نسبت الف د النمي ومنوناته. عادل احمد عبدهللا 1

 . 2002 2  عدد)3وياسي  هاشم الطحان ك المجلت العراقيت للعلو  الزراعيت ك مجلد)

. تأثير أساليب الحصاد ألصناف مختلفت م  محصول العدس في نسبت الف د النوعي. عادل 2

  3احمد عبدهللا وياسي  هاشم الطحان ك المجلت العراقيت للعلو  الزراعيت ك مجلد)

 .2002 3عدد)



ى لاجيادا  المسلطت 3 . قياس مدى تحمل هينليت سالح المحراث تحت التر،ت المصنع محليا

 ست أداءه الح لي. عادل احمد عبدهللا وعزيز رمو البنا واحمد فتاح احمد وعليه ودرا

 .2006 4  عدد)34جورج متي حنوش ك مجلت زراعت الرافدي ك مجلد)

. إيجاد المعادال  التنبؤيت لتأثير السرعا  األرضيت األماميت للحاصدة في نسبت الف د النمي 4

  35بدهللا ك مجلت زراعت الرافدي ك مجلد)للحنطت عند الحصاد المينانيني. عادل احمد ع

 .2007 2عدد)

. تأثير زوايا ميل المحراث ال رصي ال الب ونسجه التر،ت في ،عض متطلبا  ال درة 5

  8واألداء. عادل احمد عبدهللا ك مجلت جامعت تنريت للعلو  الزراعت ك مجلد)

 .2008 3عدد)

،المحراث ال رصي العمودي ،استخدا  الوقود . م ارنت أداء الساحبت الح لي أثناء الحراثت 6

الحيوي)البايوديزل  ووقود الديزل الت ليدي. عادل احمد عبد هللا واركان محمد امي  

  عدد 1ومنتصر خيري وزاهدة عبد ال يارك مجلت جامعت كركوك للعلو  الزراعيتك مجلد )

(2  2010. 

 ، عادل احمد عبد هللا ال الب. الثيال  . تأثير ساعا  التشغيل على سنت المحراث المطرحي7

 .2011  2  عدد )2مجلد )كركوك للعلو  الزراعيتك  جامعتمجلت 

ت ييم وم ارنت أداء محرك ديزل وملوثاته يعمل ،عدة خال ط لوقود الديزل الحيوي لزهرة  .8

 ك اركان محمد امي  و فراس صالح الخياط وعادل احمد عبد هللا الشمس وفول الصويا.

 .2012  1  عدد )20مجلد )مجلت هندست الرافدي ك 

دراست تأثير تصميم شنل أسلحت المحراث المطرحي ال الب المصنعت محليا تحت سرع . 9

عادل احمد عبد هللا  .وأعماق مختلفت في ،عض مؤشرا  األداء وصفا  التر،ت الفيزيا يت

 .2012  2  عدد )3لد )ومزوان احمد دحا  ك مجلت جامعت كركوك للعلو  الزراعيتك مج

  المصممت والمصنعت محليا مع األسلحت T. دراست م ارنت األسلحت على شنل حرف )10

عادل احمد عبد هللا وليي محمود يحيى ك مجلت  الت ليديت في أداء المحراث ألدوراني.

 .2013  2  عدد )4جامعت كركوك للعلو  الزراعيتك مجلد )

ى للمحراث المطرحي ال الب 11 . دراست تأثير سني  ال طع ال رصيت المصنعت محليا

و،مستويي  للمحتوى الرطو،ي في ،عض مؤشرا  األداء. عادل احمد عبد هللا و زياد 

صالح احمدك منشور في وقا ع المؤتمر الدولي العلمي ال اني للبحوث الزراعيت في جامعت 

  .758-747  م  ) 2013 /31/10-30فترة م )كركوك/ كليت الزراعت/العراق لل

. ت ويم األداء المينانيني وتحليل اإلجيادا  لسالح المحراث المطرحي ال الب المصنع 12

محليا وتحت تأثير الرطو،ت في ترب مختلفت النسجت. عادل احمد عبد هللا ك المجلت 

 .2014  1  عدد )31المصريت لليندست الزراعيت مجلد )

مسافا  وزاويا االختراق لسالحي المحراث تحت التر،ت ال نا ي وسرعت الجرار . تأثير ال13

على االهتزاز و،عض المؤشرا  الح ليت والصفا  الفيزيا يت والمينانينيت للتر،ت. عادل 

  عدد 10احمد عبد هللا ويوسف يع وب هاللك المجلت االردنيت في العلو  الزراعيتك مجلد )

(3  2014. 

سنك المحراث المطرحي ال الب المصنعت محليا وتأثيرها في متطلبا   دراست أداء. 14

عادل احمد عبد هللا ومزوان احمد دحا ك مجلت زراعت الرافدي ك  .ال درة وصفا  الحرث

 .2014  لعا  1  العدد)42مجلد)



تصميم وتصنيع ،تان لوحي ودراست تأثيره في ،عض مؤشرا  تشنيل البت  للتر،ت.  .15

د هللا و محمد صالح عبدالرحم ك مجلت جامعت كركوك للعلو  الزراعيتك عادل احمد عب

 .2015  لعا  1  العدد)6مجلد)

تأثير المسافا  ،ي  سالحي المحراث تحت التر،ت وزاويا اختراقيا على ،عض مؤشرا   .16

األداء الح لي. عادل احمد عبد هللا ويوسف يع وب هاللك مجلت زراعت الرافدي  ك 

 .2017  لعا  1عدد)  ال45مجلد)

قياس اإلجيادا  المؤثرة على األلواح الح ليت )المساند  للمحراث المطرحي ال الب أثناء  .17

  2  العدد)8عادل احمد عبد هللا ك مجلت جامعت كركوك للعلو  الزراعيت ك مجلد). الحراثت

 .2017لعا  

ب ودراست تأثيرها في . تصميم وتصنيع المساند ،أطوال مختلفت للمحراث المطرحي ال ال18

،عض مؤشرا  األداء الح لي تحت مستويي  للمحتوى الرطو،ي. عادل احمد عبد هللا و 

 .2018  لعا  1  العدد)46زياد صالح احمدك مجلت زراعت الرافدي  ك مجلد)

. تأثير سنك ومساند المحراث المطرحي ال الب )المصنع محليا  في ،عض مؤشرا  19
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ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  39

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) انتاج األفنار البح يت  

 .26/2/2021والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –قامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  . المشاركت في الندوة االلنترونيت التي ا40

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) اعداد الخطط 

 .20/3/2021االستراتيجيت  والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  41

ت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) ميارا  ال  ت ،النفس المؤسست الدولي

 .22/3/2021تطوير الذا  والحساب الذهني  والمنع دة ،تاريخ 

. المشاركت في الندوة العلميت االفتراضيت االلنترونيت السادست التي اقامتيا كليت علو  42

تصالح الحيوي الوسيلت االمنت لمعالجت اليندست الزراعيت/ جامعت ،غداد والموسومت ) االس

 .27/3/2021الترب الملوثت  والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  43

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) مشنال  البحي 

 .11/4/2021،تاريخ العلمي  والمنع دة 

ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  44

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) ت نيا  التحول الرقمي 

 .13/4/2021في ظل عصر كورونا  والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –لنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  . المشاركت في الندوة اال45

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) نصا ح في كتا،ت 

 .15/4/2021االطروحت  والمنع دة ،تاريخ 

 ايفاد –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  46

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) معي ا  اختيار 

 .22/4/2021موضوع أطروحت الدكتوراه األسباب والحلول  والمنع دة ،تاريخ 



. المشاركت في الندوة العلميت االفتراضيت االلنترونيت التي اقامتيا كليت علو  اليندست 47

موسومت ) معايرة وفحص وصيانت مرشا  منافحت االفا   الزراعيت/ جامعت ،غداد وال

 .28/4/2021والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  48

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) الم دمت في البحي 

 .29/4/2021كيفيت كتا،تيا  والمنع دة ،تاريخ العلمي عناصرها و

ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  49

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) البحي العلمي 

 .30/4/2021التحديا  والحلول  والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –اركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  . المش50

المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) الجودة في التعليم  

 .6/11/2021والمنع دة ،تاريخ 

جامعت  –ت . المشاركت في ورشت العمل التي اقامتيا اللجنت المركزيت للترقيا  العلمي51

 15/11/2021الموصل )،خصوص أمور وتعليما  الترقيا  العلميت  والمنع دة ،تاريخ 

 .9/16/21247ك العدد  22/11/2021كوحسب االمر الصادر ،تاريخ 

ايفاد  –. المشاركت في الندوة االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  52

ي / المملنت المتحدة الموسومت ) ت نيت الحرف العر،ي المؤسست الدوليت للتطوير االكاديم

 .21/12/2021ورمزيته ،ي  الصو  والصورة  والمنع دة ،تاريخ 

ايفاد  –. المشاركت في الورشت االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  53

ارا  الرقميت المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) المي

 .2/1/2022العداد مشاريع البحوث العلميت  والمنع دة ،تاريخ 

 –. المشاركت في الورشت التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا منصت الباح ي  واالكاديميي  54

ايفاد المؤسست الدوليت للتطوير االكاديمي / المملنت المتحدة الموسومت ) ث افت النشر في 

 .4/1/2022  قاعدة سنو،اس  والمنع دة ،تاريخ مجال  مفيرست ضم

جامعت  –قسم اليندست المينانيك  –. المشاركت في ورشت العمل التي اقامتيا كليت اليندست 55

الموصل الموسومت )تم يل التخصر في الصفا ح المعدنيت اثناء عمليت تشنيل الصفا ح 

ك وحسب االمر الصادر  28/2/2022،استخدا  ،رنامج النومسل  والمنع دة ،تاريخ 

 .5/6/2737ك العدد  4/4/2022،تاريخ 

المشاركت في الدورة التدريبيت التي اقاميا قسم اليندست المينانيك/كليت اليندست/جامعت  .56

-8الموصل حول )كيفيت الحصول على الخواص المينانينيت للمعادن  للفترة م  

 .2022 /11/4في  9/51/2920العدد:  وحسب االمراالداري 10/3/2022

. المشاركت في ورشت العمل التي اقامتيا شعبت الشؤؤن العلميت لنليت الزراعت والغا،ا  57

العلميت في الجامعت الت نيت الشماليت كليت  جامعت الموصل ،التعاون مع قسم الشؤؤن

الموسومت )توظيف الذكاء االصطناعي في المجاال  الزراعيت  والمنع دة ،تاريخ 

21/4/2022.   

 



 هيلائل المايرتفر واطايسح الركتديا

 ا شراف ع ى الريالات الع فا )عراوسن الرلائل التح اشرف ع فها( :

ى. للسيد مزوان ت ييم األداء الح لي لسنك الم. 1 حراث المطرحي ال الب الُمصنّعت محليا

 .11/7/2011في  3/7/6264احمد دحا ك حسب االمر االداري العدد:

ى.  .2 م ارنت األداء الح لي للمحراث ألدوراني ،األسلحت الت ليديت مع أسلحت مصنعت محليا

في  3/7/6264للسيد ليي محمود يحيىك حسب االمر االداري العدد:

11/7/2011 . 

ت ييم أداء المحراث المطرحي ال الب ،استخدا  )سني  ال طع وتغيير طول المسند  . 3

ى على ،عض الصفا  المنننيت. للسيد زياد صالح احمدك حسب االمر  المصنعت محليا

 . .12/6/2012في  3/7/4651االداري العدد:

ى في متطلبا  ال درة واألدا. 4 ء. للسيد محمد صالح تاثير نوعي  م  البتان المصنع محليا

 .23/5/2012في  3/7/4068عبدالرحم  ك حسب االمر االداري العدد:

دراست م ارنت نوعي  م  االجزاء المساعدة )سني  ال طع  المصنعت محليا على أداء  .5

المحراث المطرحي ال الب و،نوعي  م  السنك في ظروف محافظت نينوى. للسيد 

 .9/1/2018في  3/7/416ر االداري العدد:احمد ا،راهيم عبد شاهي ك حسب االم

. دراست تاثير نوعي  م  المطارح الت ليديت والمشرحت المصنعت محليا للمحراث 6

المطرحي ال الب في ،عض صفا  التر،ت ومتطلبا  الطاقت. للسيد مروان لياب مانمك 

 .21/7/2019في  3/7/3729حسب االمر االداري العدد:

المطرحي ال الب عند استخدا  نوعي  م  سناكي  ال طع )االجزاء . ت ييم اداء المحراث 7

المساعدة  المصنعت محليا. للسيد عمار وا ل صالحك حسب االمر االداري 

 .21/7/2019في  3/7/3729العدد:

. دراست م ارنت اداء انواع المن طا  ومستويا  الضغط التشغيلي ألستجا،ت صنفي  م  8

تحت نظا  الري ،التن يط. للسيد  Cucumis melo var . flexuosusخيار ال  اء 

 .20/9/2020في  3/7/2464محمد علي خلف ك حسب االمر االداري العدد:

ى. للسيد شيت 9 . ت ييم اداء جياز فصل وتنظيف الحبوب االسطواني المصنع محليا

 . 20/9/2020في  3/7/2464جرجيس سعيد ك حسب االمر االداري العدد:

ألسلحت المصنعت محليا على أداء المجرشت المطرقيت. للسيد سعد مني . تأثير نوع ا10

 .23/8/2021في  3/7/8490يع وبك حسب االمر االداري العدد:

 

 والشكرالشهااات التقرسرسة 

 :  التقرسراتالشهااات كتب الشكر و

،مناسبت إل اء محاضرا   . كتاب شنر م  المركز اإلرشادي التا،ع لمديريت زراعت نينوى ك1

للدورا  التدريبيت لمنتسبي المركز اإلرشادي في مجال المنا   واآلال  الزراعيت 

 .19/10/2006في  3623العدد: 

نتيجت  9/10/2007في  9/43/7536كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا  العدد:  .2

 ت كم رر قسم.الجيود المبذولت في إدارة ال سم المنا   واآلال  زراعي



،مناسبت  4/2/2008في  9/43/669. كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا  العدد: 3 

انتياء تنليفي ،ميا  م رر قسم المنا   واآلال  الزراعيت وت ديرا للجيود المبذولت في 

 أداء الميا  الموكل ،يا.

،مناسبت  24/6/2012في  9/43/4973. كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا  العدد: 4     

ال يا  ،اإلعمال ،صورة جيدة ومتميزة كر يس قسم المنا   واآلال  الزراعيتك كليت 

 الزراعت والغا،ا .

 27/6/2012في  9/43/5054كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا  العدد:  .5

ي قسم المنا   ،مناسبت إدارة وإل اء محاضرا  في الدورة التدريبيت التي اقيمت ف

واآلال  الزراعيتك كليت الزراعت والغا،ا ك جامعت الموصل للدوا ر الحنوميت المعنيت 

 ،الجانب الزراعي ،عنوان )استخدا  البالرا  الحدي ت في الزراعت .

 10/4/2013في  9/43/3295. كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا  العدد: 6

في الدورة التدريبيت التي اقيمت في قسم المنا    ،مناسبت إدارة وإل اء محاضرا 

واآلال  الزراعيتك كليت الزراعت والغا،ا ك جامعت الموصل للدوا ر الحنوميت المعنيت 

،الجانب الزراعي ،عنوان )االستخداما  الصحيحت لآلال  الزراعيت المستخدمت في 

 إنتاج محصول البطاطا .

لزراعت /جامعت كركوك ك ،مناسبت مشاركتي كباحي في . شيادة ت ديريت م  عمادة كليت ا7   

المؤتمر الدولي العلمي ال اني للبحوث الزراعيت ك جامعت كركوك ك كليت الزراعت للفترة 

30-31/10/2013. 

. شيادة ت ديريت م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا /جامعت الموصل ،مناسبت العيد الذهبي 8    

الزراعت والغا،ا  للجيود المبذولت في فعاليا    لنليت 2014-1964للفترة م )

 .2014االحتفاليت 

. كتاب شنر م  معالي وزير التعليم العالي والبحي العلمي ك ،مناسبت ترقيتي لمرتبت 9    

 .27/10/2016األستاليت في 

 70. كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصلك ،مناسبت ترقيتي لمرتبت األستاليت العدد: 10    

 .10/1/2017في 

كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت /جامعت ،غدادك ت ميناَ للجيود المبذولت في مناقشت  .11

 .12/2/2018في  425. ز/4طالب الدراسا  العليا)دكتوراه  العدد: د.

. كتاب شنر م  وزارة التخطيط )الجياز المركزي للت ييس والسيطرة النوعيت  ،غدادك 12

بذولت في فحص وت ييم طلبا  ،راءا  االختراع العراقيت واألجنبيت ت ميناَ للجيود الم

في  1649على حد سواء في مجال تخصص المنا   واآلال  الزراعيت العدد: 

30/5/2018. 

. كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا /جامعت الموصل ك ت ميناَ للجيود المبذولت 13

 .24/10/2018في  3/7/7021متحانيت العدد: في ر است لجنت تدقيق نتا ج اللجنت اال

. شيادة ت ديريت م  عمادة كليت الزراعت /جامعت كركوك ك ،مناسبت مشاركتي كباحي في 14

المؤتمر الدولي العلمي ال الي للبحوث الزراعيت ك جامعت كركوك ك كليت الزراعت 

 .  8/11/2018-7للفترة 



ت ميناَ للجيود المبذولت في ر است لجنت . كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصلك 15

 .31/12/2018في  9/10/26997تدقيق نتا ج اللجنت االمتحانيت العدد: 

. شيادة ت ديريت م  عمادة كليت الزراعت /جامعت الموصل ك ،مناسبت مشاركتي عضو في 16       

ك جامعت  اللجنت العلميت الخاصت في المؤتمر الدولي العلمي ال الي للبحوث الزراعيت

 .  3/10/2019-2الموصل وكليت علو  اليندست الزراعيت في جامعت دهوك للفترة 

ت ميناَ للجيود المبذولت في  . كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا /جامعت الموصل ك17      

ال يا  ،التدريس في الفصل الدراسي المن ف للمشمولي  ،نظا  العبور للعا  الدراسي 

في  3/7/5677العدد:  1/8/2019-1/7/2019للمدة م   2018-2019

21/10/2019. 

حصولي . كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصلك ت ميناَ للجيود العلميت المبذولت في 18       

على ،راءة االختراق الموسومت )تصميم وتصنيع البتان اللوحي محليا ودراست تأثيره 

 .3/2/2020في  9/10/2535في مؤشرا  تشنيل البت  للتر،ت  العدد: 

. كتاب شنر م  معالي وزير التعليم العالي والبحي العلمي ك ت دير للجيود المبذولت في أداء 19   

 .6/5/2020في  2/208ر  3خالل فترة كورونا العدد:  المحاضرا  ،شنل النتروني

. كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصلك ت ميناَ للجيود المبذولت في أداء المحاضرا  20    

 .19/5/2020في  9/10/6682،شنل النتروني خالل فترة كورونا العدد: 

المبذولت في أداء المحاضرا  . كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصلك ت ميناَ للجيود 21   

 .29/7/2020في  9/10/8770،شنل النتروني خالل فترة كورونا العدد: 

ت دير للجيود المبذولت في أداء  . كتاب شنر م  معالي وزير التعليم العالي والبحي العلمي ك22  

المحاضرا  ،شنل النتروني والجيود واإلخالص م  خالل التواصل مع ا،نا نا الطلبت 

 .11/8/2020في  532 /2ر  2خالل فترة كورونا العدد: 

. كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت والغا،ا /جامعت الموصل ك ت ميناَ للجيود المبذولت في 23     

تدريس في الفصل الدراسي على أداء المحاضرا  واالمتحانا  اإللنترونيت ال يا  ،ال

 .19/8/2020في  9/43/2077العدد: 

. كتاب شنر عمادة كليت الزراعت والغا،ا /جامعدت الموصدلك ت مينداَ للجيدود العلميدت المبذولدت 24    

فددي حصددولي علددى ،ددراءة االختددراق الموسددومت )تصددميم وتصددنيع السددنت المحددززة 

حددراث المطرحددي ال ددالب وتاثيرهددا فددي متطلبددا  ال دددرة واألداء الح لددي . العدددد: للم

 .16/11/2020في  9/43/3673

. كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصلك ت ميناَ للجيود العلميت المبذولت في حصولي 25      

على ،راءة االختراق الموسومت )تصميم وتصنيع السنت المحززة للمحراث المطرحي 

في  9/10/16588ال الب وتأثيرها في متطلبا  ال درة واألداء الح لي  العدد: 

15/12/2020. 

. كتاب شنر عمادة كليت الزراعت والغا،ا /جامعت الموصلك ت ميناَ للجيدود العلميدت المبذولدت 26

فددي حصددولي علددى ،ددراءة االختددراق الموسددومت )تصددميم وتصددنيع أسددلحت المحددراث 

 .27/1/2021في  9/43/573محليا .. العدد:   Tالدوراني شنل حرف )

. كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصدلك ت مينداَ للجيدود العلميدت المبذولدت فدي حصدولي 27      

علددى ،ددراءة االختددراق الموسددومت )تصددميم وتصددنيع أسددلحت المحددراث الدددوراني شددنل 



 .11/3/2021في  9/10/4412  محليا .. العدد: Tحرف )

ب شنر م  معالي وزير التعليم العالي والبحي العلمي ك ،مناسبت عيد المعلم ت دير . كتا28     

للجيود المبذولت في مسار التعليم والتعلم ومواكبت المتغيرا  الحدي ت واستدعاء 

الميارا  والمواهب وتوظيف الموارد المتاحت وتحفيز الطلبت على االرت اء ،متطلبا  

و  2التحديا  الصحيت واالقتصاديت الطار ت ك العدد:  النجاح والتفوق واالنتصار على

 .1/3/2021في  432 /2

. كتاب شنر م  معالي وزير التعليم العالي والبحي العلمي ك ت ديرنا الستنمال متطلبا  29   

العمل المؤسسي في تح يق اهداف العمليت التعليميت وجودة مخرجاتيا وتذليل التحديا  

ظيف اإلمنانا  المتاحت في تعزيز البيةت الجامعيت وسالمتيا على المستوى العلمي وتو

 .16/8/2021في  1356 /6و  2وم وماتيا المعرفيت عدد: 

. كتاب شنر م  السيد ر يس جامعت الموصدلك ت مينداَ للجيدود العلميدت المبذولدت فدي حصدولي 30      

راث علدددى ،دددراءة االختدددراق الموسدددومت )تصدددميم وتصدددنيع المطدددارح المشدددرحت للمحددد

 .13/2/2022في  9/10/3416المطرحي ال الب محليا .. العدد: 

كتاب شنر م  عمادة كليت الزراعت /جامعت ،غدادك ت ميناَ للجيود المبذولت فدي مناقشدت طالدب  .31     

 .26/5/2022في  1471. ز/4الدراسا  العليا)ماجستير  العدد: د.

والبحددي العلمددي ك ت ميندداَ للجيددود اإليجا،يددت  . كتدداب شددنر مدد  معددالي وزيددر التعلدديم العددالي32     

فدي تح يدق اهدداف العمليدت التعليميدت  2022-2021الستنمال متطلبا  العا  الدراسدي 

وجودة مخرجاتيا وتذليل التحديا  على المستوى العلمي اما  الطلبت وتطبيق ال دواني  

 .30/6/2022في  817 /2والتعليما  عدد:   و 

 

 

 الرشاطات ا خرى

 

 الشهااات والرويات:. 1

 .27/9/1998في  25499. عضو في ن ا،ت الميندسي  الزراعيي  الموصل/ العراق رقم االنتساب 1

. شيادة اجتياز كفاءة استخداما  الحاسوب )النومبيوتر  وأنظمته المختلف م  مركز الحاسبا  2

 .16/6/1999في  77جامعت الموصل حسب األمر اإلداري العدد: 

اجتياز اللغا  )اللغت االننليزيت  م  قسم اللغت االننليزيت / كليت اآلداب / جامعت الموصل . شيادة 3

 .8/5/1999في  58حسب األمر اإلداري العدد: 

  ألمراض الترقيت م  مرتبت مدرس الى 140. شيادة اجتياز وإكمال دورة طرا ق التدريس رقم )4

س والتدريب الجامعي في جامعت الموصل حسب مرتبت استال مساعد م  مركز تطوير طرا ق التدري

 .2/7/2007في  9/51/84األمر اإلداري العدد: 

. اإلعداد واإلشراف في إدارة وإل اء المحاضرا  للدورا  التدريبيت التي أقيمت لموظفي دوا ر 5

معت الدولت المعني  ،الجانب الزراعي في قسم المنا   واآلال  الزراعيت/كليت الزراعت والغا،ا /جا

 حول )استخدا  البالرا  الحدي ت في الزراعت . 21/6/2012-19الموصل للمدة م  



. اإلعداد واإلشراف في إدارة وإل اء المحاضرا  للدورا  التدريبيت التي أقيمت لموظفي دوا ر 6

الدولت المعني  ،الجانب الزراعي في قسم المنا   واآلال  الزراعيت/كليت الزراعت والغا،ا /جامعت 

حول )االستخداما  الصحيحت لآلال  الزراعيت المستخدمت في  11/4/2013-9لموصل للمدة م  ا

 إنتاج محصول البطاطا .

. المشاركت في الدورة التعريفيت التي اقاميا قسم المنا   واآلال  الزراعيت/كليت الزراعت 7

نع دة ،تاريخ   والمSolid Worksوالغا،ا /جامعت الموصل حول )الرسم اليندسي ،استخدا  

 .2018 /1/3في  3/7/1720حسب االمر االداري العدد:   1/3/2018

. شيادة اجتياز وإكمال دورة سالمت اللغت العر،يت ضم  ،رنامج سالمت اللغت العر،يت لموظفي الدولت 8

 .27/9/2018-23في كليت االداب جامعت الموصل قسم اللغت العر،يت للمدة م  

. شيادة اجتياز وإكمال دورة سالمت اللغت العر،يت ضم  ،رنامج سالمت اللغت العر،يت لموظفي الدولت 9

 .31/10/2019-27في كليت االداب جامعت الموصل قسم اللغت العر،يت للمدة م  

. شيادة اجتياز وإكمال دورة لموظفي وتدريسي والموسومت )الفحوصا  المينانينيت للمواد 10

قسم اليندست المينانيك/ كليت اليندست /جامعت الموصل حسب األمر اإلداري العدد: اليندسيت  

 .6/11/2019-3للمدة م   9/51/8243

. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا كليت اليندست / جامعت الموصل 11

 .9/4/2020خ و،عض البرامج المساعدة   والمنع دة ،تاري Meetوالموسومت ) ،رنامج 

. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا كليت اليندست / جامعت الموصل 12

والموسومت )أليت التوزيع االلنتروني لطلبت المستوى األول على الم ررا  الدراسيت  والمنع دة 

 .9/4/2020،تاريخ 

. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا كليت اليندست / جامعت الموصل 13

 . 11/4/2020  والمنع دة ،تاريخ Team Viewerوالموسومت ) ،رنامج 

. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا كليت الزراعت الغا،ا  / جامعت الموصل 14 

ا ق تسييل االتصال الفيديوي مع الطالب ضم  االتصال البطيء ،االنترنيت  والموسومت ) طر

 .13/4/2020والمنع دة ،تاريخ 

. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا جامعت محمد ،  راشد للطب والعلو  15

ة ،تاريخ   والمنع دCOVID 19الصحيحت / االمارا  الموسومت ) دعونا ننسر سلسلت عدوى 

19/4/2020. 

. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي اقامتيا كليت اليندست / جامعت الموصل 16

  والمنع دة CANVA, EDPUZZLEوالموسومت ) ،رامج مساعدة في انشاء المحتوى االلنتروني 

 .20/4/2020،تاريخ 

 –اميا مركز التعليم المستمر / جامعت الموصل . المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي أق17

،التعاون مع قسم المنا   واآلال  الزراعيت والموسومت )االتمتت في العمليا  –كليت الزراعت والغا،ا  

 .2/12/2020-29/11الزراعيت  والمنع دة ،تاريخ 

تمر / جامعت تنريت . المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي أقاميا مركز التعليم المس18

 .25/12/2020-24والموسومت ) التعليم المدمج ،ي  الحاجت والضرورة  والمنع دة ،تاريخ 



 –. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي أقاميا مركز التعليم المستمر / جامعت الموصل 19

صميم المحتوى التعليمي  كليت الزراعت والغا،ا  ،التعاون مع قسم ضمان الجودة والموسومت ) ت

 .14/1/2021-12والمنع دة ،تاريخ 

 –. المشاركت في الدورة التدريبيت االلنترونيت التي أقاميا مركز التعليم المستمر / جامعت الموصل 20

كليت الزراعت والغا،ا  ،التعاون مع فرع العلو  االساسيت والموسومت ) التلوث انواعه واثاره 

 .29/10/2021-25المنع دة ،تاريخ والتوعيت للحد منه  و

. المشاركت في الدورة التدريبيت والموسومت )كيفيت الحصول على الخواص المينانينيت للمعادن  21

التي أقاميا قسم اليندست المينانيك/ كليت اليندست /جامعت الموصل حسب األمر اإلداري العدد: 

 .10/3/202-8للمدة م   9/51/2920

 . نشاطات اخرى :2

 . إل اء محاضرا  في المركز اإلرشادي لمديريت زراعت نينوى.1

وكذلك الترقيا  العلميت المرسلت لي م  قبل  . استشارا  المجال  العلميت في ت ييم البحوث2

جامعا  العراق في مجال التخصص العلمي وكذلك م  قبل كليت الزراعت والغا،ا  ك 

 جامعت الموصل.

طاريح الدراسا  العليا وكذلك مناقشتيا والمرسلت لي م  قبل . الت ييم العلمي لرسا ل وا3

جامعا  العراق في مجال التخصص العلمي وكذلك م  قبل كليت الزراعت والغا،ا  ك 

 جامعت الموصل.

. الت ييم العلمي لبراءة االختراع ضم  مجال التخصص المرسلت لي م  قبل وزارة التخطيط 4

 وحرب االتح:ة النوعيت ك ،غداد ك العراق )الجياز المركزي للت ييس والسيطر

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع واختبار الت مركبت على المحراث 1

المطرحي ال الب في ضخ ورش المبيدا  واألسمدة السا لت فوق وتحت سطح التر،ت  

 .26/2/2012في  1187حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع واختبار الت مركبت على المحراث الحفار . ت ييم ،راءة 2

في ح   المبيدا  واألسمدة السا لت تحت سطح التر،ت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي 

 .28/2/2012في  4978العدد:

غط . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)حاقنت السماد السا ل والمبيدا  ،التر،ت التي تعمل ،الض3

 .6/11/2012في  8925الييدروليني  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)امنانيت استخدا  الت مركبت مصممت ومصنعت محليا في 4

الحراثت وضخ مبيدا  االدمال والمسببا  المرضيت تحت سطح التر،ت  حسب النتاب 

 .15/4/2013في  2252والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع واختبار معدة تستعمل لح   االسمدة 5

في  2246السا لت تحت سطح التر،ت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

15/4/2013. 

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع الت مركبت تستخد  في الحراثت وكسر 6

الصماء وفتح االنفاق تحت سطح التر،ت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي الطب ت 

 .28/5/2013في  2862العدد:



. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)الت خدمت احواض نخيل التمر  حسب النتاب والمرفق 7

 .28/5/2013في  2924المرسل لي العدد:

ل ني ثالثي المرتنز المستخد  . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع جياز ا8

ل ياس الصفا  المينانينيت للمواد الغذا يت الصلبت وتطبي ه على العظا  الطويلت للحيوانا  

 .20/6/2013في  3245الزراعيت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

يت . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع جياز يستخد  في قياس ال درة المنبح9

 .9/7/2013في  3550للمضخا  االروا يت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع منظومت ضخ تعمل ، الث انواع م  10

 .9/7/2013في  3547مصادر الطاقت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

خدا  جياز البالرة االليت في توزيع ،ذور الطماطت . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)است11

اليجينت ،االطباق الفلينيت المستخدمت في انتاج شتال  الزراعت المحميت  حسب النتاب 

 .30/7/2013في  3861والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)جياز قياس مظير الحرث الزراعي  حسب النتاب 12

 .16/12/2013في  9899سل لي العدد:والمرفق المر

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصنيع ماكنت الرج النير،ا ي االقتصاديت ثنا يت الغرض 13

 .22/4/2014في  1148لا  المؤقت التنازلي  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

لشرر للساحبت . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم وتصنيع الت تستخد  لمنع ا14

 .8/5/2017في  2024الزراعيت اثناء الحراثت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)استخدا  االجيزة االلنترونيت الموث ت للبيانا  في عمليت 15

في  3203مراقبت حظا ر الدواج   حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

13/5/2019. 

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)ت ليل استيالك المياه ،استخدا  صما  مينانيني  حسب 16

 .13/5/2019في  3204النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم منصت لفحص اداء منظومت تعليق السيارة ،الحجم 17

 .27/5/2019في  3414د:الواقعي  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العد

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)منظومت التبريد الذاتي لمنظومت فرملت الطا رة  حسب 18

 .26/6/2019في  4079النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)جياز راسم السطوح ،ت نيت الحوسبت السحا،يت  حسب 19

 .2/7/2019في  4188لي العدد:النتاب والمرفق المرسل 

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصميم شاتلت و،الرة محمولت نصف مينانينيت لا  تغذيت 20

 .24/7/2019في  4637يدويت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)الت مركبت لتفنيك التر،ت ووضع السماد تحت سطح 21

 .29/7/2019في  4682في انفاق  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: التر،ت

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)الناسحت النيرومينانينيت الزالت الشمبالن والطحالب 22

 .12/9/2019في  5307وتنظيف االنيار  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:



م منظومت النترونيت ل ياس السرع النظريت . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصمي23

والعمليت واالنزالق في الساحبا  الزراعيت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي 

 .11/11/2019في  6389العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)ت نيت مستحدثت للتحنم ع  ،عد على منظومت الس ي  24

 .18/12/2019ي ف 7891حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)ماكنت مجرشت صغيرة متنوعت االستعماال   حسب 25

 .24/8/2020في  1236النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)جياز قياس ال ا،ليت التمدديت للتر،ت  حسب النتاب 26

 .16/9/2020في  1410والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)ماكنت تعبةت وتنظيف التمور والحبوب المتن لت محمولت 27

 .21/10/2020في  1955،اليد  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)  تصميم وتصنيع منظومت سيطرة  حسب النتاب 28

 .4/1/2021 في 8والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصنيع نظا  زراعت ما يت محورة  حسب النتاب 29

 .11/1/2021في  105والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) ا،تنار جياز المن ط  حسب النتاب والمرفق المرسل لي 30

 .10/8/2021في  2853العدد:

ختراع الموسومت) تصميم وتجميع واختبار الت مركبت  حسب النتاب . ت ييم ،راءة اال31

 .13/10/2021في  3988والمرفق المرسل لي العدد:

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم منظومت ل ياس النيميا يت للتر،ت  حسب النتاب 32

 .17/11/2021في  4358والمرفق المرسل لي العدد: 

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم وتصنيع الت حراثت مركبت وت ييم أدا يا 33

 .29/12/2021في  5245المينانيني  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: 

وتصنيع الت وضع السماد العضوي على أعماق  . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم34

مختلفت ،طري ت البريمت وت ييم أدا يا المينانيني  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: 

 .29/12/2021في  5246

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم وتصنيع محراث مركب وت ييم أدا ه المينانيني  35

 .29/12/2021في  5247العدد:  حسب النتاب والمرفق المرسل لي

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت)تصنيع عازقت مينانينيت لمنافحت االدمال في المحاصيل 36      

في  5281المزروعت على خطوط  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: 

30/12/2021 . 

راث تحت سطح التر،ت لا  . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم وتصنيع سي ان مح37      

في  5247حواف مختلفت وت ييم أدا يا الح لي  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: 

29/12/2021. 



. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم وتصنيع واختبار جياز فحص الموصليت الحراريت 38      

 .17/3/2022ي ف 999قليل النلفت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: 

. ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) تصميم وتصنيع قصبت مرشا  ترتفع لاتيا في نظا  الري 39      

 .26/6/2022في  2262،الرش ال ا،ت  حسب النتاب والمرفق المرسل لي العدد: 

مت . ت ييم ،راءة االختراع الموسومت) ألت مجمعت لحراثت وتنعيم التر،ت مزودة ،منظو40       

هيدرولينيت الضافت المحسنا  واالسمدة السا لت للتر،ت  حسب النتاب والمرفق المرسل 

 .29/6/2022في  2362لي العدد: 

 

 


