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 نٌر صبري ناصر ابراىٍن الشوٍطً  االضن الرباعً: -

 32/1/1892 تارٌخ الٌالدة: -

 11/6/3113   تارٌخ الحصٌل علٍيا:                    هاجطتٍر                        الشيادة:   -

 النباث التخصص العام:   -

 زراعت االنطجت النباتٍو  التخصص الذقٍق:

 21/5/3112 تارٌخ الحصٌل علٍو:   هذرش            اللقب العلوً : -

 ضنٌاث 11عذد ضنٌاث الخذهت فً التعلٍن العالً:  -

 التٌجذ عذد ضنٌاث الخذهت خارج التعلٍن العالً: -

 البرٌذ االلكترًنً: -

 كلٍو العلٌم /جاهعو دٌالى  :البكالٌرٌٌشالجيت الوانحت للشيادة  -

 3115تارٌخ هنح الشيادة:  

 كلٍت التربٍت للعلٌم الصرفت /جاهعو دٌالى  الجيت الوانحت لشيادة الواجطتٍر: 

 11/6/3113  تارٌخ هنح الشيادة:     

 /-تارٌخ هنح الشيادة:                      /      -الجيت الوانحت لشيادة الذكتٌراه: -

:اثر الوجال الوغناطٍطً ًهنظواث نوٌ ًاضتحثاث الكالص فً نباث الاللنكً خارج رضالت الواجطتٍرعنٌاى  -

 الجطن الحً  

 /-الذكتٌراه: عنٌاى اطرًحت -

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 3112-3112 قسم علوم الحٌاة /جامعه دٌالى  مقرر قسم للدراسه المسائٌة  1

 3112-3112 قسم علوم الحٌاة /جامعه دٌالى مقرر قسم للدراسه الصباحٌه  3

2    

2    

2    

 

 الصورة



 

  

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  الى االن -3112 جاهعح دٌالى /كلٍح الترتٍح للعلوم الصرفح 1

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى  1
 للعلوم الصرفة

 3113 اختٌاري  قسم علوم الحٌاة 

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 3
 للعلوم الصرفة

 3113 عملي طحالب قسم علوم الحٌاة

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 2
 للعلوم الصرفة

 3112 طحالب نظري  قسم علوم الحٌاة

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 2
 للعلوم الصرفة

 3112 تشرٌح نبات عملً  قسم علوم الحٌاة

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 2
 للعلوم الصرفة

 3112 نظري طحالة قسم علوم الحٌاة

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 2
 للعلوم الصرفة

 3112 تشرٌح نبات  قسم علوم الحٌاة

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 7
 للعلوم الصرفة

 3112 طحالب نظري  قسم علوم الحٌاة
 

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 
 للعلوم الصرفة

 3112 طحالب نظري  قسم علوم الحٌاة

كلٌة التربٌة  جامعه دٌالى 
 للعلوم الصرفة

 3112 طحالب عملً  قسم علوم الحٌاة

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      



 

 .المؤتمراتوالندواتالعلمٌةوالورش التٌشاركفٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

فً  السادس العلن الوؤتور 1

 جاهعه دٌالى 
 3112 باحث كلٍح الترتٍح االساسٍه 

هعالجح النفاٌاخ  3

والسٍطرج على تذاول 

الوواد الكوٍاوٌح 

 الوختثرٌح والصناعٍه 

 3112 حضور  كلٌه التربٌة للعلوم الصرقة 

االظطرابات النفسٌه  2
وتاثٌرها على العملٌة 

 التعلٌمٌة 

 3112 حضور  كلٌه التربٌة للعلوم الصرقة

 3112 حضور  كلٌه التربٌة للعلوم الصرقة التدخٌن ومضاره  2

 3112 حضور  كلٌه التربٌة للعلوم الصرقة التعلٌم االلكترونً  2

2     

7     

     

 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

1    

3    

    

    

 

 

 . مجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌمفً  البحثٌة المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

3    

2    

    

 

 

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factors)لمٌة و مجالت المجالت الع -



 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
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هجلت هركس البحٌث  3
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تاثٌر الرش بكبرٌتات  العراق مجله الفتح  2
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المؤتمر العلمً 
السادس لكلٌة 

 التربٌة االساسٌه 

3112 

      

      

      

 

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

مازال عضوا/  االنتسابتارٌخ  محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

 

 



 

 إبداعات أو نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

ما حصل 
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

 ًف مشاركة 1
 للمعرض االعداد

 3112 الحٌاة علوم لقسم السنوي المعرض العمٌد  شكر كتاب

نشر بحث فً  3
 مجله عالمٌة 

 3112  العمٌد شكر كتاب

اشتراك اللجنة  2
 االمتحانٌه 

 3112  رئٌس الجامعه  شكر كتاب

 ًف مشاركة 2
 للمعرض االعداد

 3112 االعداد للمعرض العلمً  العمٌد كتاب شكر

اشتراك اللجنة  2
 االمتحانٌه

 3112  العمٌد كتاب شكر

مشاركة فً  2
 مؤتمر 

كلٌة التربٌة  شهادة تقدٌرٌة 
االساسٌة /جامعه 

 دٌالى 

القاء بحث فً مؤتمر العلمً السادس 
 لكلٌة التربٌة االساسٌة 

3112 

 ًف مشاركة 7
 للمعرض االعداد

 3112  العمٌد كتاب شكر 

مشاركة في  8
الدليل  انتاج 
 الكليه

 3112  العمٌد كتاب شكر 

9      

11      

11      

13      

12      

12      

12      

12      

17      

18      

19      

31      

31      

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة االنكلٌزٌة  -1

 اللغه العربٌه -3



2-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

3. 

 

 نشاطات اخرى -

 الحٍاج علوم قسن فًً الراتعح للورحلح التخرج تحوث على االشراف . .1

  علوً كوشرف ) الراتعح الورحلح ( التطثٍق طالب على االشراف .3


