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 الوظائف التً شغلها : 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2005 - 2003 لسم علوم الحٌاة/ كلٌة التربٌة ممرر الدراسات العلٌا 1

ممثل جامعة دٌالى فً لجنة التنسٌك  2
 الجامعً فً وزارة البٌئة

 2005 -2004 وزارة البٌئة  

 2006 - 2005 لسم علوم الحٌاة / كلٌة التربٌة رئٌس لسم علوم الحٌاة 3

لسم علوم الحٌاة / كلٌة التربٌة   رئٌس لسم علوم الحٌاة 4
 للعلوم الصرفة  

2008 – 2014 

 2014 - 2009    كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  عضو لجنة إنضباط الطلبة 5

عضو الهٌئة االستشارٌة فً مجلة دٌالى  6
 للعلوم الزراعٌة

 2011 -2010 كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى

 2019 – 2016 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  العمٌد للشإون العلمٌة والطلبةمعاون  7

 2019 -2016  كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  رئٌس لجنة إنضباط الطلبة  8

جودة واألداء العضو مجلس ضمان  9
 الجامعً فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 2019 - 2016 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

عضو المكتب اإلستشاري فً كلٌة التربٌة  10
 للعلوم الصرفة

 2019 – 2016 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

عضو الهٌئة االستشارٌة فً مجلة             11
 دٌالى للعلوم الزراعٌة 

   2018  -2017    كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى 

عضو هٌئة تحرٌر مجلة االطروحة للعلوم  12
 البٌئٌة

 2019 -  2017 االطروحة للنشر العلمً دار 

 2019 – 2018    كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  عضو لجنة البرنامج الحكومً فً الكلٌة 13

 لحد اآلن – 2019    جامعة دٌالى  عضو اللجنة المركزٌة للخطة االستراتٌجٌة   14

 2021 - 2019 رئاسة جامعة دٌالى  مدٌر لسم الشإون العلمٌة 15

تكلٌف لمدة شهر  إعتبارآ  رئاسة جامعة دٌالى  مساعد رئٌس الجامعة للشإون العلمٌة 16

 5/11/2019من 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها 

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

  لحد اآلن - 2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 1

  لحد اآلن -2005 الماجستٌر جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / 2

  لحد اآلن -2012 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / الدكتوراه 3

  2005 -2004 جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة 4

  2016 – 2015    الماجستٌر //الدراسات العلٌاجامعة دٌالى / كلٌة الزراعة 5

  2019 – 2018 الدكتوراه الدراسات العلٌا//جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة 6

  2020 – 2019   جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة /الدبلوم العالً 7

 الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالمواضٌع 

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت
 2007 -2003 علم األرض الحٌاةعلوم  التربٌة جامعة دٌالى 1

 2020 -2003 البٌئة والتلوث علوم الحٌاة التربٌة =      = 2

 2005 -2004 مبادئ التربة ًالنباتاإلنتاج لسم  الزراعة =      = 3

 2005 -2004 بٌئة النبات لسم اإلنتاج النباتً الزراعة =      = 4

 2007 -2004 العلمً منهج البحث علوم الحٌاة التربٌة =     = 5

 2006 -2005 حٌاتٌة الخلٌة علوم الحٌاة التربٌة =     = 6

 2013 -2008 تشرٌح النبات علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 7

 2010 - 2009 التحسس النائً  واإلستشعار عن بعد علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة =     = 8

 علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 9
 الدراسات العلٌا

علم بٌئة النبات المتمدم / طلبة 
 الماجستٌر

2005-2019 

 علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفه =     = 10
 الدراسات العلٌا

طلبة المتمدم /  علم بٌئة الحٌوان
 الماجستٌر

2008- 2019 

 الحٌاةعلوم  التربٌة للعلوم الصرفة =    = 11
 الدراسات العلٌا

 /عاللة التربة بالماء والنبات
 الماجستٌرطلبة 

2010– 2020 

 لسم البستنة كلٌة الزراعة =    =    12
 الدراسات العلٌا

 /بٌئة النبات المتمدم
 طلبة الماجستٌر

2015- 2016 

 الحٌاة علوم الصرفة للعلوم التربٌة =    = 13
 العلٌا الدراسات

 /إلحٌائًالتنوع ا       
 طلبة الدكتوراه     

 لحد اآلن -2017

 الحٌاة علوم الصرفة للعلوم التربٌة =    = 14
 العلٌا الدراسات

طلبة  /والتسمٌد التربة خصوبة
 الدكتوراه

 لحد اآلن -2017

 لسم البستنة كلٌة الزراعة =    =    15
 الدراسات العلٌا

 /بٌئة النبات المتمدم
 طلبة الدكتوراه

2018- 2019 

كلٌة التربٌة للعلوم  =    =    16
 الصرفة

علوم الحٌاة         
 الدبلوم العالً

  البٌئة والتلوث المتمدم          
 طلبة الدبلوم العالً

 2019- 2020 

 



 
 
 

 الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم 

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2004 -2003 علم األرض علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة جامعة دٌالى 1

 2004 -2003 البٌئة والتلوث =     = =      =      = =     = 2

 2005 -2004 منهج البحث العلمً =     = =      =      = =     = 3

 2009 -2008 تشرٌح النبات =     = =      =      = =     = 4

  االستشعار عن بعد   =     = =      =      = =     =    5

خصوبة التربة  =     = =      =      =  =     = 6
 والتسمٌد

 

عاللة التربة بالماء  =     = =       =      =     =     = 7
 والنبات

 

 بٌئة النبات المتمدم =     = =       =      =     =     = 8
 الماجستٌر

 

 التنوع االحٌائً =    =  =       =      =   =     = 9
 الدكتوراه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  الدكتوراه طارٌحالماجستٌروأائل رساالشراف على 

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة اسم الطالب الكلٌة الجامعة ت

جامعة  1
 دٌالى

التربٌة 
للعلوم 
الصر
 فه

 رباب مجٌد عبد
 بًٌالذه

تؤثٌر التلمٌح بؤنواع الفطرٌات  
TrichodermaوPenicilliumوAspergillsu 

 Glomus mosseaeوتداخلهما مع فطرالماٌكوراٌزا 

 فً نمو وإنتاج نبات الباذنجان

 
2003- 2006 

 Glomusتموٌم فاعلٌة التعمٌم للتربة وفطري  علوانحسن صبا  = = 2
mosseas وTrichoderma harzianum   و

الهٌومٌن على نمو وحاصل الذرة الصفراء حامض 
Zea mays  L. 

 
2004- 2007 

 Sorghum bicolour (L)تمسٌة بذور الذرة البٌضاء هادي اسٌل كاظم = = 3
Mench وأثرها فً زٌادة تحمل النبات للجفاف 

 
2004- 2007 

4 = 
 

الكشف عن الفطرٌات المرافمة لبذور الحبة السوداء  صكبان علواندٌار =
Nigella sativa L.  وتموٌم تؤثٌرها على النبات

 ومماومتها إحٌائٌآ

 
2004- 2008 

تؤثٌر معاملة البذور المسبمة بؤمالح الكالسٌوم فً تحمل  ناجً  نور صباح = = 5
 نبات الحنطة المنزرعة فً ترب مختلفة الملوحة

 
2005- 2008 

 

جامعة  6
 دٌالى

التربٌة 
للعلوم 
الصر

 فة

سعاد خٌري 
 عبدالوهاب

أثر إتجاه الخطوط وتوزٌع النباتات على إعتراض 
 Zeaالضوء وصفات النمو وحاصل الذرة الصفراء      

mays L. 

 
2005- 2008 

جامعة  7
 دٌالى

التربٌة 
للعلوم 
الصر
 فه

بٌن صفات النمو والحاصل بتؤثٌر رش  دراسة اإلرتباط ٌاسر زٌدان خلف
 العناصر على نبات الحنطة بمراحل مختلفة

2005- 2008 

8 = 
 

إبتسام اسماعٌل  =
 جمٌل

تؤثٌر مستخلصات بعض بذور النباتات الطبٌة ومنظم 
 فً إنبات ونموشتالت نبات الباذنجانNAAالنمو

2006- 2008 

 

إسراءطاهر  = = 9
 عصفور

نباتات األدغال فً نمو وحاصل التؤثٌر التضادي لبعض 
  Vigna   unguiculataونوعٌة نبات اللوبٌا

2006- 2009 

 

تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري العذبة والمالحة فً نمو  مهند مهدي وهٌب = = 10
 ((.Zea mays Lوحاصل الذرة الصفراء

2010- 2012 

بعض المستخلصات النباتٌة والمضادات  فاعلٌة تموٌم  إبتهال لاسم دمحم = = 11
 Candida Sppالحٌاتٌة ضد الفطر

2010- 2012 

 

تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري على تحمل نبات الذرة  بثٌنة دمحم حمود = = 12
 ( للجفاف.Zea mays Lالصفراء )

2010- 2012 

 2013 -2011 أثر بعض المستخلصات النباتٌة على الفالتوكسٌٌن موفك مهديٌاسر = = 13



 
 
 

(B1 المنتج من الفطر )Aspergillus Spp 

 تؤثٌر مواعٌد الزراعة والتسمٌد الفوسفاتً فً صفات   أحمدفرحان فلٌح = = 14
 النمو والحاصل لثالثة أصناف من نبات الذرة الصفراء

2011- 2012 

دراسة التلوث بالرصاص والكادمٌوم فً مدٌنة بعموبة  أحمد هاشم إبراهٌم = = 15
 / محافظة دٌالى

2011- 2013 

دراسة تصنٌفٌة ممارنة لمراتب العائلة    غسان ردام عٌدان  = = 16
Zygophyllaceae   فً العراق 

2011- 2013 

دراسة بٌئٌة للطحالب الملتصمة على النباتات المائٌة  وئام أحمد علوان = = 17
 فً نهر دجلة ضمن مدٌنة بغداد / العراق

2011- 2013 

تمدٌر أثر بعض المستخلصات النباتٌة والمضادات  علوان فرحان غسان = = 18
 الحٌاتٌة على بعض الممرضات البكتٌرٌة

2012- 2013 

دراسة تؤثٌر مستخلصات بعض النباتات على بعض  رلٌة أحمد الماشً = = 19
 العزالت البكتٌرٌة المرضٌة

2012- 2013 

زهرة  حاصلاألصناف فً نمو وو مواعٌد الزراعةتؤثٌر مهدي  أحمد هدٌل = = 20
 .Helianthus annuus L الشمس

2012- 2014 

 أٌمن عبدالكرٌم  = = 21
 أحمد

أثر التغذٌة الورلٌة بالبوتاسٌوم والحدٌد المخلبً فً 
تحت نظام  .Zea mays Lنمووحاصل الذرة الصفراء 

 الري بالتنمٌط .

2013- 2014 

فً نمو وحاصل بالبرولٌن واألرجنٌن تؤثٌر الرش  زٌنب نبٌل إبراهٌم = = 22
 الباذنجان فً الزراعة المحمٌة .

2013- 2014 

تؤثٌر الكثافة النباتٌة ومستوٌات التسمٌد فً نمو  دمحم سلمان كرٌم = = 23
 وحاصل أصناف مختلفة من نبات زهرة الشمس 

Helianthus annuus L. 

2013- 2014 

تؤثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة لتباتات لٌمون  نور جبار  أحمد = = 24
 البصرة والرمان والبلوط على البكترٌا المسببة لإلسهال

2014-2015 

أسامة غازي  = = 25
 إسماعٌل

ممارنة تؤثٌر أنواع وتراكٌز المستخلصات النباتٌة مع 
عدد من المضادات الحٌاتٌة على البكترٌا المسببة 

 إللتهاب اللثة 

2014- 2015 

تؤثٌر مستخلصات العكبر وبعض النباتات على بعض  ٌوسففاطمة عمران  = = 26
 أنواع البكترٌا 

2014- 2015 

تؤثٌر إضافة حامض الهٌومن والحدٌد المخلبً فً نمو  أحمد هبة محمود = = 27

 Helianthus annuusوحاصل زهرة الشمس 
2014- 2015 

تؤثٌر مواعٌد الزراعة والتغذٌة الورلٌة بحامض  أمجد شاكر حمود = = 28
 الهٌومٌن والحدٌد المخلبً فً نمو وإنتاج نبات البالالء 

2015- 2016 

         تؤثٌر التسمٌد االرضً والتغذٌة الورلٌة بسماد  سعد علً حسٌن = = 29
 فً نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء NPKالـ 

2015- 2016 
 

تؤثٌر إضافة حامض الهٌومٌن والتسمٌد الورلً  عدي صالح مهدي  = = 30
 بالبوتاسٌوم فً نمو وحاصل نبات الذرة الصفراء

2015- 2016 

الفعالٌة الباٌولوجٌة للمستخلصات المائٌة والكحولٌة  فاطمة ٌوسف ماطر = = 31
لنباتً البابونج والحلبة ضد البكترٌا المعزولة من 

 مصادر سرٌرٌة مختلفة 

2015- 2016 



 
 
 

32 

 
دراسة التنوع  الوراثً لبعض أصناف العنب المنتشرة  عال رباح محمود = =

 ISSRو   RAPDفً محافظة دٌالى بؤستخدام مإشرات  
2016-2017 

تؤثٌر التغذٌة الورلٌة بحامض الهٌومٌن والزنن فً نمو  علً مطشر مرزة = = 33
 .Zea mays Lوحاصل زهرة الشمس 

2016-2017 

دراسة بٌئٌة للطحالب الملتصمة على النباتات المائٌة  ٌوسفعمر شعالن  = = 34
 فً نهر دٌالى 

2016-2017 

تؤثٌر الرش الورلً بمستخلص نباتً الكجرات وجذور  دمحم جمٌل صبر = = 35
 عرق السوس فً نمو وحاصل الذرة الصفراء

Zea mays L .    

2016-2017 

تؤثٌر مستوٌات من االجهاد المائً فً نمو وحاصل  والء محمود شاكر = = 36

  .Zea mays Lأصناف من الذرة الصفراء 
2016-2017 

 خالد ضٌاء = = 37
 عبدالواحد/دكتوراه

إستخدام التمٌٌد النانوي بوساطة الداٌتومات فً 
المعالجة الحٌوٌة األنزٌمٌة للملوثات الهٌدروكربونٌة 

 متعدد الحلمات فً المٌاه األروماتٌة

2017-2021 

 

 / أحمد فرحان فلٌح = = 38
 دكتوراه

تؤثٌر إضافة حامض الهٌومٌن والبرولٌن فً تحمل نبات 

 لإلجهاد المائً .Zea mays Lالذرة الصفراء 
2017-2019 

 

 / دمحم سلمان كرٌم = = 39
 دكتوراه

تؤثٌر األسمدة العضوٌة والحٌوٌة وموعد إضافتها فً 
 Saccharumنمو وحاصل نبات لصب السكر 

officinarum L. 

2018-2020 

 

 / سإدد طه عبٌد = = 40
 ماجستٌر

تؤثٌر الضد بكتٌري لمستخلصات نباتً غصن البان 
وعنب الذٌب على بعض أنواع البكترٌا المعزولة من 

 عٌنات سرٌرٌة مختلفة 

2018- 2019 

 / عبدهللا مثنى دمحم = = 41
 ماجستٌر

للتسمٌد  Panicum Mombasaة نبات إستجاب

 والحش المتكرر تحت نظام الري بالتنمٌط 

2018 -2020 

42  
= 

 
= 

مصطفى عبدالكرٌم 
 مصطاف/ ماجستٌر

 تؤثٌر كثافة زراعة المعلمات الخلوٌة لنبات ورق السكر
Stevia rebandiana Bertoni  فً تكوٌن بادئات

  Steviosideالكالس ومحتواها من 

2018 -2020  

 /إٌمان محسن كاظم = = 43
 ماجستٌر

تؤثٌر نوع التجفٌف وتمدٌر الفعالٌة المضادة لألكسدة 
 لمستخلص بعض أجزاء نبات البرتمال

2019-2021 

 أمجد شاكر حمود / = =  44
 دكتوراه

لمحفزات النمو أصناف من نبات لصب السكر  إستجابة
  تحت تمنٌة الري بالتنمٌط

2019-2021 

 سعد حسٌن علً / = = 45
 دكتوراه

تمٌٌم أثر النبت الطبٌعً وملوحة التربة فً المجتمع 
 المٌكروبً لمنطمة الراٌزوسفٌر

2019-2022 

إٌمان عماد دمحم إمٌن  = = 46
 / ماجستٌر

فً  تؤثٌر إضافة الكبرٌت الزراعً وحامض الهٌومٌن
 .Nigella sative Lنمو وحاصل نبات الحبة السوداء 

2020-2022 

 زٌدان عباس صالح = = 47
 / دكتوراه

دراسة جزٌئٌة وكٌمٌائٌة ممارنة لبعض أصناف النخٌل 
 المكثرة نسٌجسآ وغٌر المكثرة نسٌجٌآ

2021-  

 أنوارحسٌن نصٌف = = 48
 / ماجستٌر

وزٌت بذور فً حاصل تؤثٌر التسمٌد العضوي والحٌوي 

ومحتواها من   Nigella sativaالحبة السوداء

 األحماض الدهنٌة

2021-  

      



 
 
 

 

 فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المإتمرات. 

 نوع المشاركة مكان االنعماد العنوان ت
  حضور-بحث

 السنة

 2001 بحث بغدادكلٌة الزراعة/ جامعة  المإتمر العلمً االول للتربة والموارد المائٌة 1

 2005 بحث كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى الحلمة النماشٌة الجامعة فً االلفٌة الثالثة 2

 2008 حضور كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى المإتمر العلمً االول لوحدة االبحاث المكانٌة 3

 2009 مشاركة جامعة دٌالى المإتمر العلمً االول لجامعة دٌالى 4

 2009 حضور كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى العلمً االول للبحوث الزراعٌةالمإتمر  5

جامعة كلٌة العلوم للبنات/ المإتمر العلمً االول لمسم علوم الحٌاة 6
 بغداد

 2010 بحث

 2010 حضور بٌروت / لبنان المإتمر السنوي للمنتدى العربً للبٌئة والتنمٌة 7

العلمً فً الندوة العلمٌة عن مظاهر االعجاز  8
 المرآن الكرٌم

لسم علوم الحٌاة / كلٌة 
 التربٌة الرازي

 2010 بحث

 2011 بحث كلٌة العلوم / جامعة دٌالى المإتمر العلمً الثانً لكلٌة العلوم 9

كنوز  ة العلمٌة عن المعاشب وبنون الجٌنات الندو 10
 العراق

الهٌؤة العامة وزارة الزراعة /
 لفحص وتصدٌك البذور

 2011 حضور

 2012 حضور مدٌرٌة البحث والتطوٌر الندوة الوطنٌة لكلٌات التربٌة 11

ندوة عن دور االحٌاء المجهرٌة فً السٌطرة على  12
 االمراض النباتٌة

لسم علوم الحٌاة / كلٌة 
 التربٌة للعلوم الصرفة

 2012 بحث

ندوة عن االحتباس الحراري وتؤثٌره على التوازن  13
 البٌئً

 2013 بحث =    =      =  

 2013 بحث =      =      = ندوة عن التدخٌن وأضراره الصحٌة واالجتماعٌة 14

االستخدام الجائر لالسمدة الكٌمٌائٌة وتؤثٌرها على  15
 طبمة األوزون

لسم الكٌمٌاء/ كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

 حضور
 

2013 

المإتمر العلمً الدولً الثامن لكلٌة التربٌة للعلوم  16
 الصرفة / جامعة تكرٌت 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة تكرٌت 

 2014 بحث

 2014 حضور      لسم علوم الحٌاة/= = = = فً الزراعة الحدٌثة  Biocharإستخدامات الـ  17

 2014 حضور      لسم علوم الحٌاة/=== بٌئٌآالسٌطرة االحٌائٌة على الحشرات طرٌمة نظٌفة  18

كنوالل كفوءة   Agrobacteriumدور بكترٌا  19

 وأدوات مهمة فً عملٌة التحول الوراثً فً النبات

 2015 حضور      = = = / = = = =

كدلٌل أومإشرفً نشوء   Cدور البروتٌن التفاعلً  20

 األمراض

 2015 حضور      = = = / = = = = 

المإتمر العلمً الثالث لكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  21
 لجامعة كربالء

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 جامعة كربالء

 2015 بحث     

كلٌة التربٌة األساسٌة      لكلٌة التربٌة األساسٌة المإتمر العلمً السابع  22
 جامعة دٌالى

 2016 بحث     

 لٌوم المٌاه العلمً التخصصً التاسع المإتمر  23
 العالمً

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 
 / جامعة دٌالى

 2018 بحث     



 
 
 

الرابع والدولً األول للبحوث  المإتمر العلمً 25
 الزراعٌة

 2020 بحث      كلٌة الزراعة/جامعة دٌالى

 الدورات التً شارن بها والتً ألامها : 
 

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة ت

 2002 كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى طرائك التدرٌس والتعلٌم الجامعًدورة  1

مركز الحاسبة واالنترنٌت  الدورة التؤهٌلٌة لتعلٌم الحاسوب 2
 /جامعة دٌالى

2006 

المالٌزٌة  االسالمٌةالجامعة برنامج تطوٌر المالكات التدرٌسٌة خارج العراق 3
 / مالٌزٌا

2012 

جامعة كرمٌان / كالر/  المجاهر وتطبٌماتهورشة عمل عن استخدامات  4
 السلٌمانٌة

2013 

 دورة التدرٌب عبر األنترنٌت حول  5
STEAM EDUCATION – OUTREACH and 
PROGRAMS  

كلٌة العلوم / جامعة دٌالى 

  IREXبالتعاون مع 
2018 

لسم علوم الحٌاة / كلٌة  الدورة التدرٌبٌة فً أساسٌات سحب الدم  6
 للعلوم الصرفةالتربٌة 

2018 

ورشة العمل الخاصة بإستمارات لٌاس البحث  7
 والتطوٌر

 إون العلمٌةشلسم ال
 جامعة دٌالى

2018 

ورشة العمل الخاصة بالبرنامج االلكترونً إلدارة  8
 البحوث العلمٌة 

 إون العلمٌةشلسم ال
 جامعة دٌالى

2018 

 Biocharدورة عن العملٌات المطلوبة النتاج البٌوجار 9

 الفحم الحٌوي من محصول لصب السكر 

المركز اإلرشادي فً 
محافضة دٌالى بالتعاون مع 
 كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى

2019 

    

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 المجالت الع( لمٌة و مجالتimpact factorsالتً لام بالنشر فٌها ) 

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة

مجلة العلوم  1
 الزراعٌة العرالٌة

 2000 4/2000العدد/ ممارنة ترب بنٌة وكستنائٌة من شمال العراق العراق

( فً الترب البنٌة والكستنائٌة  Bممارنة صفات األفك)  = =   =   = 2

 العرالٌة

 2002 2002/ 3العدد /

 
 

مجلة دٌالى  3
للبحوث  
 التطبٌمٌة

و  Aspergillusتمٌٌم تؤثٌر إضافة الفطرٌن  =

Pencillium  الفطر  وتداخلهامعTrichoderma  

 فً بعض معاٌٌرنمو نبات الباذنجان

 2005 2005/ 2العدد /

مجلة دٌالى  4
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

 2006 24/2006العدد/ دراسة بٌئٌة لبعض مناطك لسهل الرسوبً العرالً =

دراسة بٌئٌة للغطاء النباتً على إمتداد طرٌك بعموبة  = مجلة الفتح 5
 خان بنً سعد / محافظة دٌالى –

 2007  28/2007العدد/

مجلة دٌالى  6
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

تؤثٌر إضافة زٌت السٌارات المستعمل فً بعض صفات  =
  Triticum       التربة ونمو الحنطة وحاصلها

stivum L. 

 2008  29/2008العدد/

 

 

7 

مجلة جامعة 
تكرٌت للعلوم 

 الزراعٌة

و   P.oxalicum  تؤثٌر التلمٌح بفطرٌات =

T.harzianum وA.niger  وتداخلها مع التلمٌح

فً نمو نبات الباذنجان  Glomusبفطر الماٌكوراٌزا

 وحاصله

العدد/األول/ 
2008 

2008 

مجلة دٌالى  8
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

خاص/ ملحك  الى أٌن ؟البٌئة العرالٌة  =
الجامعة فً األلفٌة 

الثالثة  
19/4/2005 

2005 

مجلة دٌالى للعلوم  9
 الزراعٌة

أثر إتجاه الخطوط وتوزٌع النباتات فً صفات نمو  =
 ( .Zea mays Lالذرة الصفراء )

 2009األول/ 

 المجلد األول

2009 

مجلة دٌالى  10
للبحوث العلمٌة 

 والتربوٌة

 .Triticum aestivum Lمعاملة حبوب الحنطة  =

 بؤمالح الكالسٌوم وأثرها فً تحمل النبات للملوحة

 (42العدد )

 411-398ص/

2010 

 
 

مجلة دٌالى للعلوم  11
 الزراعٌة

تؤثٌر إستخدام المستخلصات المائٌة لبعض بذور  =
فً إنبات ونمو  NAAالنباتات الطبٌة ومنظم النمو 

 .Solanum melongena Lشتالت الباذنجان 

 2العدد/ /1المجلد/
 167 -156ص/

 

2009 

12 
 يجهخ ثغذاد نهعهٌو

دراسة مسببات مرض اإلسهال وممارنتها بٌن  =
 منطمتٌن بٌئٌتٌن مختلفتٌن

دد/ الع /8المجلد/

 ص  1

2011 

 
 



 
 
 

مجلة دٌالى للعلوم  13
 الزراعٌة

تؤتٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة لنبات   =
     الٌوكالبتوس فً إنبات ونمووحاصل نبات الحنطة  

 Triticum aestivum L.1-صنف تموز 

  1انعذد/  4انًجهذ/
 1111نسنخ/

2011 

مجلة دٌالى للعلوم  14
 الصرفة

التؤثٌر التضادي لبعض نباتات األدغال فً نموونوعٌة  العراق
  .Vigna ungirculat Lنبات اللوبٌا 

 2المإتمر العلمً/
العلوم كلٌة 

 7/نٌسان المجلد/
 3العدد/

2011 

مجلة دٌالى للعلوم  15
 الزراعٌة

تموٌم كفاءة فطري المماومة اإلحٌائٌة  =
Trichoderma  harzinum وTrichoderma 

viride  فً حماٌة بذور وبادرات الحبة السوداء

Nigella sativa L.  وبادراتها من اإلصابة بفطرٌات

 Fusarium lateritiumالحمل الممرضة 

وتؤثٌرها  Rhizoctonia spو Fusarium soloniو

 على بعض صفات النمو

(             4المجلد )

( كانون 2العدد )

   األول لسنة 

2012 

 115 -105ص/

 
2012 

مجلة دٌالى للعلوم  16
 الصرفة

العذبة والمالحة فً تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري  =
 .Zea mays Lبعض صفات نمو نبات الذرة الصفراء 

  4العدد/ /8المجلد/

 57 - 45ص/

2012 

مجلة دٌالى للعلوم  17
 الصرفة

تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري على تحمل نبات الذرة  =
 للجفاف .Zea mays L الصفراء 

  
2012 

مجلة دٌالى للعلوم  18
 الزراعٌة

التثبٌطٌة للمستخلصات النباتٌة الخام لنباتً الفاعلٌة  =
 Piperitaو النعناع  Thymus vulgarisالزعتر 

menthe ضد الفطر  Candida albicans 

 1العدد/ /4المجلد/
 137 -128ص/ 

 

 
2012 

  

19 

مجلة دٌالى للعلوم 
 الزراعٌة

تؤثٌر المستخلصات النباتٌة الخام لنباتات المرفة  =
والمرنفل  والزعتر على نمو عزلة الفطر 

Aspergillus flavus المنتجة لألفالتوكسٌنB1  

 2العدد/ /5المجلد/
 602 -593ص/

 

 
2013 

مجلة دٌالى للعلوم  20
 الصرفة

الكشف عن الفطرٌات المرافمة لبذور الحبة السوداء  =
Nigella sativa L. وتموٌم تؤثٌرها على اإلنبات 

 /10المجلد/

 12-1ص  1العدد/

 
2013 

مجلة دٌالى للعلوم  21
 الصرفة

دراسة التلوث البٌئً بالرصاص فً مدٌنة بعموبة  =
 وضواحٌها

 4//العدد10المجلد/
 68-59ص/

2014 

مجلة دٌالى للعلوم  22
 الزراعٌة

لمراتب   Palynological  دراسة حبوب اللماح =

 فً العراق     Zygophyllaceaeأجناس العائلة

 2العدد/ /6المجلد/
 194 -183ص/

2014 

مجلة دٌالى للعلوم  23
 الصرفة

   Candida Sppتشخٌص بعض أنواع الخمٌرة =

المعزولة من المرضى المصابٌن بداء المبٌضات فً 
 محافظة دٌالى/ العراق

 /11المجلد/

 -88ص/  1العدد/

99 

 

2015 

مجلة دٌالى للعلوم  24
 الصرفة

فً أثر التغذٌة الورلٌة بالبوتاسٌوم والحدٌد المخلبً  =
 .Zea mays Lصفات النمو الخضري للذرة الصفراء 

 تحت نظام الري بالتنمٌط

 /11المجلد/

 2العدد/
2015 

مجلة دٌالى للعلوم  25
 الصرفة

والبوتاسٌوم فً  تؤثٌر التغذٌة الورلٌة بالحدٌد المخلبً =
   .Vicia faba Lصفات النمو وحاصل البالالء

 11المجلد/ 

 -33ص  3العدد/

42 

2015 



 
 
 

مجلة دٌالى للعلوم  26
 الزراعٌة

تؤثٌر الكثافة النباتٌة ومستوٌات التسمٌد على الحاصل  =
 ومكوناته لبعض أصناف زهرة الشمس 

Helianthus annuus L.  

 2العدد/  7المجلد/

 121 - 111ص 

2015 

 

27 J.of Babylon 
University 

= An ecological assessment for Tigris River 
within Baghdad ,Iraq.               

المإتمرالعلمً 
الخامس للعلوم 

-26البٌئٌة ص 

39 

2013 

28 International 
J. of Recent 
Scientific  
Research 

 Effect of Magnetic treatment of seeds الهند
and irrigation water at different    
intensities in the growth and                       
      production of Maize                                 
                                

Vol.5,Issue. 
10 1923-1925 

2014 

29 International 
J. of Current 
Research  

 Effect of Inoculation with Bio-fertilizers الهند
Trichoderma harzianum and Glomus 
mosseae and the addition of Humic acid 
in flowering of Tomato plant 

Vol.6,Issue.12
.  
10827-10830 

2014 

30 J.of Biology, 
Agriculture 

Healthcare& 

 The effect of Thyme and Peppermint 
extracts on some species of Candida 
yeast 

Vol.4, No.11 
38- 48 

2014 

31 J.of Natural 
Science 
Research 

 Using of plant extracts for Cinnaamon, 
Syzygium and Thyme to degradation of 
Aflatoxin B1.  

Vol.4,No.17. 
1 – 7 . 

2014 

32 J. of Purity ,  
Utility 
Reaction and 
Environment  

 Effect of Gibberellic Acid , Proline and 
Humic Acid on The Yield and Chemical 
composition of Zea Mays L. Cultivar (Fajir 
– 1 ) 

Vol.5, No.1 
 1-17 

2016 

أثر المعالجة الحٌوٌة للتربة الملوثة بزٌت المحركات  العراق مجلة الفتح  33
 المستعملة فً نمو وإنبات نبات الدخن 

 2016 

دٌالى للعلوم  مجلة 34
  الصرفة

إستخدام تمنٌة التضاعف العشوائً المتعدداألشكال  =
لسلسلة الدنا فً تشخٌص بعض األصناف العرالٌة من 

   .Phoenix dactylifera Lنخٌل التمر

          1العدد/ 12المجلد/

 28 -15ص 
2016 

مجلة دٌالى للعلوم  35
 الزراعٌة

تؤثٌر الرش بالبرولٌن واألرجنٌن فً الوزن الرطب  =
والجاف للمجموع الخضري والجذري وحاصل نبات 

 الباذنجان فً الزراعة المحمٌة

 2016 1العدد/ /8المجلد/

36  J. of Purity ,  
Utility 

Reaction and 
Environment 

 Effect of Gibberellic Acid on Growth , 
Yield and Chemical Composition of Corn 
(Zea Mays l. )  

Vol.6 , No.1 
  14-29 

2017 

مجلة دٌالى للعلوم  37
 الزراعٌة

 Phylogenetic relationships among of Vitis العراق
taxa based on random amplification 
Polymorphic DNA (RAPD – PCR ) markers 

 10المجلد /

  1العدد/
2018 



 
 
 

مجلة دٌالى للعلوم  38
 الزراعٌة

تؤثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة لنبات النومً  العراق
 والرمان والبلوط على البكترٌا المسببة لإلسهال بصرة

 ممبول للنشر
 

 

مجلة دٌالى للعلوم  39
 الزراعٌة

تؤثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة لنبات الكجرات   =
 على البكترٌا المسببة إللتهاب اللثة 

العدد/   9المجلد/ 

 60 – 53ص   1
2017 

مجلة دٌالى للعلوم  40
 الزراعٌة

المضادة  Propolisفعالٌة مستخلصات العكبر  تمٌٌم العراق

 لبعض أنواع البكترٌا المرضٌة 

  9المجلد/ 

   46-36ص2العدد/
2017 

مجلة دٌالى للعلوم  41
 الزراعٌة

تؤثٌر حامض الهٌومٌن والحدٌد المخلبً فً حاصل  =
  .Helianthus annuus Lزهرة الشمس 

 

=  

مجلة العلوم  42
الزراعٌة والبٌئٌة 

 والبٌطرٌة

 بمستخلص نباتً الكجرات تؤثٌر التغذٌة الورلٌة فلسطٌن
فً بعض صفات الذرة الصفراء   وجذور عرق السوس

Zea mays L. 

  1المجلد / 

 18 -9ص 4العدد/

2017 

مجلة العلوم  43
الزراعٌة والبٌئٌة 

 والبٌطرٌة

تؤثٌر التغذٌة الورلٌة بحامض الهٌومٌن فً بعض  فلسطٌن
صفات النمو والحاصل لنبات زهرة الشمس 

Helianthus annuus L.  

  1المجلد / 

 8 -1ص   4العدد/

2017 

مجلة العلوم  44
 الزراعٌة العرالٌة

 3العدد/ 49المجلد/ قراردٌالى, العهسة لمنولوجٌة لنراد العراق
 462 -452ص  

2018 

مجلة دٌالى  45
 للبحوث االنسانٌة

تؤثٌر مغنطة البذور ومٌاه الري فً بعض الصفات  =
 لنبات الذرة الصفراء  الفسلجٌة

عدد خاص عن 
المإتمر العلمً 

التاسع لٌوم المٌاه 
 العالمً

2018 

مجلة دٌالى للعلوم  46
 الزراعٌة

دراسة تؤثٌر المستخلصات المائٌة والكحولٌة ألزهار  =
البابونج وبذور الحلبة على بعض الجراثٌم المعزولة 

 من حاالت مرضٌة مختلفة 

 10المجلد/ 

 2العدد/

 55 - 48ص 

2018 

مجلة دٌالى للعلوم  47
 الزراعٌة

تؤثٌر التغذٌة الورلٌة بحامض الهٌومٌن والحدٌد  =
 المخلبً فً نمو نبات البالالء وإنتاجه

 10المجلد/ 

             2العدد/

 144 – 137 ص 

2018 

مجلة دٌالى للعلوم  48
 الزراعٌة

و   Glomus mosseaeتموٌم فاعلٌة فطري  =

Trichoderma harzianum  وحامض الهٌومٌن

 .Zea mays Lعلى نمو وحاصل الذرة الصفراء 

 10المجلد/ 

          2العدد/

 196 - 183 ص

2018 

مجلة دٌالى للعلوم  49
 الصرفة

= Determination of Copper and Zinc in 
Leaves of Eucalyptus Camaldulensis and 
Ziziphus Spina-Christi growing on the 
Roadside of Baqubah City 

 15المجلد/ 

 10 -1ص 2العدد/

2019 

مجلة دٌالى للعلوم  50
 الزراعٌة

 تؤثٌر إضافة حامض الهٌومٌن والتسمٌد الورلً  = 
 بالبوتاسٌوم فً نمو الذرة الصفراء وحاصلها

  1العدد/ 11المجلد/

 94 -86ص 

2019 

مجلة دٌالى للعلوم  51
 الزراعٌة 

تؤثٌر إضافة حامضً الهٌومٌن والبرولٌن فً تحسٌن  =
تحت  .Zea mays Lحاصل نبات الذرة الصفراء 

 ظروف اإلجهاد المائً 

عدد   12المجلد/ 

 بالمإتمر خاص

 36 -23ص 

2020 

51 Plant الهند The effect of growth regulators and Vol:20. No:2  2020 



 
 
 

Archives different concentrations of sucrose in 
callus induction of sugar leaf plant Stevia 
rebaudiana and its content of Stevoiside 

 

pp:4492-4496 

52 Plant 
Archives 

 Antibacterial effect of Moringa oleifera الهند
and Solanum nigrum plant extracts on 
some bacteria isolated from different 
clinical specimens  

Vol:20. No:2  
pp:5030-5032  

2020 

53 Plant 
Archives 

 Effect of Organic and Biofertilizers on the الهند
vegetative traits of the Sugarcane plant 
(Saccharum officinarum L.) 

Vol:20. No:2  
pp:5653-5660  

2020 

54 Plant 
Archives 

 
 

 Effect of addition of Humic acid and الهند
Proline acid in Anatomical characteristics 
of Zea maize L. plants under water stress 

Vol:20. No:2  
pp: -  

2020 

55 European J. 
of Molecular 
& Clinical 
medicine 

 Estimation of Phenolic compounds and الهند
evaluation of their antioxidant activity of 
some parts of the orange plant (Citrus 
sinensis L. ) 

Vol:07 
Issue:03 
pp:4811-4822  

2020 

56 Indian 
Journal of 
Ecology  

 Effect of fertilization and repeated الهند
mowing on some vegetative 
characteristics and yield of Panicum 
Mombasa plant  

Vol:48. No:18 
 pp:  

2021 

57 ELSEVIER  Use of diatoms as bioindicator for 
ecostatus assessment of Diyala river in 
Baqubah – Iraq 

 2021 

مجلة المادسٌة  58
 للعلوم الزراعٌة

 Isolation and Diagnosis of Bacillus Sp العراق
from the Rhizosphere of Halophytic wild 
plants and Evaluation of the efficiency of 
isolates in dissolving      Tri-Calcium 
Phosphate 

Vol:11.No:2 2021 

المإتمر العلمً  59
 الدولً األول

 Effect of Halophytes wild plants on the 
microbial community in the Rhizosphere 

 2022 

60   Effect of Agriculture Sulfur and Humic acid on 
the Vegetative growth characteristics of black 
seed (Nigella sativa L.) 

Vol:22.No:1 2022  

61   Assessment of Enzymatic Bioremediation 
for Catechol in water by the role of 
immobilized  catechol 1,2-dioxygenase 
on Biosilica of Diatoms Frustule and 
other polymers 

 2022 



 
 
 

 

 )ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تمدٌرٌة/كتب شكر 

رلم  ت
 الكتاب

 ما حصل علٌه
 كتاب/)جائزة/ 

  كر(ش

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

 13/11/2003 إنجاح اإلمتحانات النهائٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 2138 1

 20/11/2003 =        =          = كلٌة التربٌةعمٌد  لدم شهر 722 2

 15/12/2004 إنتخابات اتحاد الطلبة كلٌة التربٌةعمٌد  كتاب شكر 290 3

جهازاإلشراف  كتاب شكر 3204 4
 والتموٌم العلمً

إستمرار الدراسة رغم العمبات األمنٌة للعام 
 2007/2008الدراسً 

4/11/2008 

االسهام فً المإتمر العلمً األول للبحوث  كلٌة الزراعةعمٌد  كتاب شكر 213 5
 الزراعٌة

1/3/2009 

 7/3/2009 المعرض العلمً لمسم علوم الحٌاة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 2587 6

 16/3/2009 =      =       =      = كلٌة التربٌة الرازي لدم شهر 553 7

 21/4/2009 ابراز الوجه العلمً للكلٌة جامعة دٌالى رئٌس تثمٌن جهود 4473 8

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 878 9
 الرازي

مساعد الحصول على اللمب العلمً )أستاذ 
) 

6/5/2009 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 892 10
 الرازي

االسهام فً المعرض العلمً لمسم علوم 
 الحٌاة

6/5/2009 

 27/7/2009 االسهام فً اللجنة اإلمتحانٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 8458 11

 2/8/2009 اللجان االمتحانٌة كلٌة التربٌة الرازي لدم شهر 1328 12

لكلٌة الثانً االسهام فً المعرض العلمً  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 5560 13
 التربٌة الرازي

22/4/2010 

كلٌة التربٌة عمٌد لدم شهر 874 14
 الرازي

 27/4/2010 تفال بٌوم الجامعةالمساهمة الفاعلة لالح

 27/6/2010 االسهام بالندوة العلمٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 9150 15

 

كلٌة التربٌة عمٌد لدم شهر 1411 16
 الرازي

 29/6/2010 ندوة االعجاز العلمً فً المرآن الكرٌم

 

 30/11/2010 اللجان االمتحانٌة جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 17466 17

 5/12/2010 اللجان االمتحانٌة كلٌة التربٌة الرازي لدم شهر 2470 18

االستشارٌة لمجلة  العلمٌة للهٌئة الجهود كلٌة الزراعةعمٌد  كتاب شكر 656 19
 دٌالى للعلوم الزراعٌة

14/4/2011 

االعداد والتحضٌر للمعرض العلمً الثالث  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 6814 20
 للكلٌة

12/5/2011 

 29/5/2011 =        =          = كلٌة التربٌة الرازي لدم شهر 855 21

كلٌة التربٌة  عٌمد كتاب شكر 453    22
 للعلوم الصرفة

االعداد والمشاركة فً الندوة العلمٌة تفاعل 
 21البٌئة واالنسان فً المرن / 

 6 /3 /2012 



 
 
 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 785 23
 للعلوم الصرفة

عن االعدادالتحضٌر للمعرض العلمً الثالث
 االحتباس الحراري فً المسم

7/5/2012 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1269 24
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً اداء الواجبات خالل 
 2012 -2011العام الدراسً 

28/6/2012 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 2079 25
 للعلوم الصرفة

 1/10/2012 الجهود المبذولة فً انجاز االعمال الموكلة

الجهود المتمٌزة فً التحضٌر للمعرض  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 16907 26
االول النواع التمور العرالٌة فً محافظة 

 دٌالى

6/11/2012 

 والمبذولة فً اللجان الجهود المتمٌزة  جامعة دٌالى رئٌس كتاب شكر 6053 27
 2012-2011اإلمتحانٌة للعام الدراسً 

28/4/2012 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1361 28
 للعلوم الصرفة

ة والتمٌٌز فً اداء االعمال الجهود المبذول
 2013 -2012الدراسً  للعام

13/5/2013 

كلٌة التربٌة عمٌد كتاب شكر 3169 29
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً االشراف على معرض 
 الثانًالتمور

7/11/2013 

م و        30
14 /34 

 وزٌرالتعلٌم العالً كتاب شكر
 والبحث العلمً

 14/1/2014 العلمً الذي حممته الجامعةالمنجز 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1344 31
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً المعرض العلمً الرابع 
 للكلٌة

21/4/2014 

كلٌة التربٌة عمٌد  كتاب شكر 1748 32
 للعلوم الصرفة

 2/6/2014 الجهود المبذولة فً انجاز االعمال الموكلة 

 7/8/2014 الجهود المبذولة فً انشاء البٌت النباتـً جامعة دٌالىرئٌس  كتاب شكر 10483 33

عمٌد كلٌة التربٌة  لدم شهر 2137 34
 للعلوم الصرفة

 17/8/2014 الجهود المبذولة فً انشاء البٌت النباتـً 

للعام  الجهود المبذولة فً اللجان األمتحانٌة رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر 11658 35
2013-2014 

3/9/2014 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 3491 36
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة طٌلة فترة إستالم رئاسة 
 لسم علوم الحٌاة

2/12/2014 

 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 370 37
 للعلوم الصرفة

   1/2/2015 نشر بحوث علمٌة فً مجالت عالمٌة 

الجهود المبذولة فً المإتمر التموٌمً  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر  5664 38
 لمجلس التخطٌط 

13/4/2015 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر  1178 39
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً االعداد  للمعرض 
 العلمً للكلٌة

20/4/2015  

 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر  1310 40
 للعلوم الصرفة

التبرع بمستحمات محاضرات الدراسة 
 الصباحٌة 

30/4/2015 

41 

 

الجهود المبذولة فً لجنة إعداد المعرض  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر       18460
 العلمً الخامس للكلٌة 

30/12/2015 

عمٌد كلٌة التربٌة  لدم شهر     60 42
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً لجنة إعداد المعرض 
 العلمً الخامس للكلٌة

7 /1 /2016 

عمٌد كلٌة التربٌة   كتاب شكر      641   43
 األساسٌة 

تموٌم بحث للمإتمر العلمً السابع لكلٌة 
 التربٌة األساسٌة

14 /2 /2016 



 
 
 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر       642   44
 للعلوم الصرفة

الجهود المبذولة فً إنجاز التموٌم الذاتً 
 علوم الحٌاةلمسم 

24 /2 /2016 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر 1175 45
 للعلوم الصرفة 

الجهود المبذولة فً إتمام متطلبات الدلٌل 
 المإسساتً للكلٌة

10/4 /2016 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 2306 46
 الصرفة /ابن الهٌثم

الجهود المبذولة فً منالشة رسالة طالبة 
 خالد خلففلاير / الماجستٌر 

8  / 5/2016 

كلٌة العلوم للبنات  كتاب شكر 2854  47
 جامعة بغداد

الجهود المتمٌزة فً منالشة رسالة طالبة 
 هند إبراهٌم احمد/ الماجستٌر 

 25 /5/2016 

 كلٌة التربٌة للعلوم كتاب شكر  2393 48
 الصرفة 

 الجهود المبذولة فً االمتحان التنافسً
 للدراسات العلٌا

 9 /8 /2016 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 3047 49
 الصرفة

 10/2016/ 4 الجهود المبذولة فً تدلٌك وثائك الطلبة

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  3629 50
 الصرفة

 13/10/2016 الجهود المبذولة فً إصدار وثائك الطلبة 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4205 51
 الصرفة

الجهود المبذولة فً إعداد وإنجاز دلٌل 
 الطالب األرشادي 

15/12/2016 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  2446 52
 الصرفة

الجهود المبذولة فً إكمال التمٌمات 
 السنوٌة لمنتسبً الكلٌة

12/6/2017 

كلٌة الزراعة /  كتاب شكر  629  53
 جامعة االنبار

أطروحة طالب الجهود المبذولة فً منالشة 
 صالح عبد صالح / الدكتوراه

14/6/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  2578 54
 الصرفة

الجهود المبذولة فً تمٌٌم األداء المإسسً 
 ودلٌل التمرٌر الذاتً للكلٌة

21/6/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  2644 55
 الصرفة

الجهود المبذولة فً إعداد أسئلة االمتحان 
التنافسً وتصحٌح الدفاتر االمتحانٌة 

 للمتمدمٌن للدراسات العلٌا

5/7/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  4134 56
 الصرفة /ابن الهٌثم 

الجهود المبذولة فً منالشة رسالة طالب 
 مروان نوري دمحم/ الماجستٌر 

29/8/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  3312 57
 الصرفة

الجهود المبذولة فً إعداد الدلٌل الثمافً 
 للكلٌة

7/9/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  3615 58
 الصرفة

الجهود المبذولة فً إتمام إجراءات 
 إستحداث الدراسات العلٌا

27/9/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 3805 59
 الصرفة 

الجهود المبذولة فً إنجاح االمتحان 
 التنافسً للدراسات العلٌا

11/10/2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4098 60
 الصرفة

الجهود المبذولة فً التسجٌل فً برنامج 
   Publonsالبابلونز 

30/10/2017 

 
 

االعمال  الجهود المبذولة والممٌزة الداء رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر 3339 61
 الموكلة الى أعضاء مجالس الكلٌات

1 /3 /2017 

كلٌة التربٌة للعلوم  لدم شهر 1553 62
 الصرفة

=      =    =     =    =     =    = 11 /4 /2017 

الجهود المبذولة لمنالشة طالبة الماجستٌر  =      =      =   كتاب شكر 892 63
 / لماء نزار عبدالحسٌن

2 / 3 / 2017 



 
 
 

الجهود المبذولة لمنالشة طالب الماجستٌر/  =      =      = كتاب شكر 436 64
 عمر شعالن ٌوسف

1  /1  /2018 

الجهود المبذولة فً اللجان اإلمتحانٌة فً  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر 1613 65
 2017/ 2016الكلٌة للعام الدراسً 

28  /1 /2018 

الجهود المبذولة لمنالشة طالب الماجستٌر/  =      =      =   كتاب شكر 636 66
 دمحم جمٌل صبر

1  /2  /2018 

الجهود المبذولة فً إلامة الندوات وورش  =      =      = كتاب شكر    1041 67
 العمل

26  /2  /2018 

لمشاركة فً المإتمر العلمً التخصصً ا  =      =      = كتاب شكر    4968 68
 العالمًالتاسع لٌوم المٌاه 

27  /3  /2018 

الجهود المبذولة فً فعالٌات معرض  =      =      = كتاب شكر    1539 69
 التصامٌم الروبوتٌة

1  /4  /2018 

الجهود المبذولة فً االشراف واالعداد  =      =      = كتاب شكر    2872 70
 لالمتحان التنافسً للدراسات العلٌا 

28  /6  /2018 

الجهود المبذولة فً تدلٌك وتصحٌح  =      =      = كتاب شكر     3583 71
وطباعة الماسترشٌت االلكترونً للدراسات 

 العلٌا 

10  /9 /2018 

الجهود المبذولة فً العمل فً لجنة  =      =      = كتاب شكر    3975 72
 مل لطلبة الدكتوراهاالمتحان الشا

4  /10  /2018 

الجهود المبذولةفً إدارة النظام االلكترونً  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر    14269 73
 2018للتمدٌم والمبول فً الدراسات العلٌا  

– 2019 

8  /10  /2018 

كلٌة التربٌة للعلوم   لدم شهر 4161                                                    74
 الصرفة

  =        =       =       =       = 15 /10 /2018 

 2019/  31/10 الجهود المبذولة فً إعداد الدلٌل الثمافً =     =     = كتاب شكر 4332 75

 2019/  11/ 8 الجهود المبذولة فً إعداد دلٌل إرشادي  =     =     =    كتاب شكر 4443 76

 2019/ 12/ 13 لناالجهود المبذولة فً األعمال الموكلة  =     =     =    كتاب شكر 4947 77

 2019/ 12/ 23 الجهود المبذولة فً لجنة إستمبال الطلبة =     =     =    كتاب شكر 5096 78

األداء المتمٌز فً منالشة طالبة الماجستٌر  =     =     =     كتاب شكر 59 79
 )نور طارق عبد (

27 /1  /2019 

 2019/ 3/  17 المبذولة فً األعمال الموكلة لناالجهود  =     =     =    كتاب شكر 1305 80

األداء المتمٌز فً منالشة طالبة الماجستٌر  =     =     =    كتاب شكر  153 81
 ) فرح لاسم علً  (

28 /3  /2019 

الجهود المبذولة فً رئاسة لجنة منالشة  كلٌة العلوم كتاب شكر 1168 82
                                                                                  رحٌم كرٌم (طالب الماجستٌر ) دمحم 

4  /4   /2019                                 

معاون  م منصب فً مها الجهود المبذولة رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر 6714 83  
  إون العلمٌةشالعمٌد لل

17  /4 /2019 

كلٌة التربٌة للعلوم                                                                                                                                                                                   لدم شهر                                                                                                                                                                                                                                                     2024 84
 الصرفة

والتمٌز بمهام منصب الجهود المبذولة  
 شإون العلمٌة معاون العمٌد لل

23  /4 /2019 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  1942 85
 الصرفة

 الجهود المبذولة فً اعداد الندوة 
 (كتابة األطارٌح باللغة اإلنكلٌزٌة)

21  /4 /2019 



 
 
 

الدور الفعال فً المساهمة بمشروع  كلٌة الزراعة/ دٌالى  كتاب شكر 450 86
 الحاضنة التكنولوجٌة 

 14 /5  /2019 

 

مساعد رئٌس جامعة  كتاب شكر 18521 87
 دٌالى 

الجهود المبذولة فً أداء األعمال المكلفٌن 
 بها فً لسم الشإون العلمٌة 

 24 /10/2019 

ذولة أثناء التكلٌف بمهام تسٌٌر الجهود المب رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر 21453 88
عمال مساعد رئٌس الجامعة للشإون أ

 العلمٌة

  8 /12/2019 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 714 89
  الصرفة

األداء المتمٌز فً منالشة طالب الدكتوراه 
 أسامة غازي إسماعٌل 

 31/12/2019 

 / كلٌة الزراعة كتاب شكر 77 90
  دٌالىجامعة 

فً دعم المإتمر العلمً  الدور الفعال
 الدولً األول للبحوث الزراعٌة

 21 /1/ 2020     

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 75 91
  الصرفة

 األداء المتمٌز فً منالشة طالب الدكتوراه
 أحمد فرحان فلٌح

 23 /1  /2020 

كلٌة التربٌة للعلوم   كتاب شكر 79 92
 الصرفة 

ة الماجستٌر األداء المتمٌز فً منالشة طالب
 سإدد طه عبٌد

 30 /1  /2020   

  التعلٌم العالًوزٌر كتاب شكر 208 93
 

تنفٌذ البرنامج الجهود المبذولة فً 
  الحكومً

6  /5  /2020  

 2020/ 6/ 9  =          =          =          =    رئٌس جامعة دٌالى    لدم شهر 5751 94

كلٌة التربٌة للعلوم   كتاب شكر 1365 95
 الصرفة

 الدكتوراه ةاألداء المتمٌز فً منالشة طالب
 سعاد خٌري عبدالوهاب

 24 /6 /2020 

الجهود المبذولة فً دخول جامعتنا فً  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر 6036 96
 التصانٌف العالمٌة

 28 /6 /2020 

الجهود المتمٌزة فً مجال التعلٌم  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر 6513 97
 األلكترونً للدراسات العلٌا واألولٌة

 20/7 /2020 

 2020/  11/8   الجهود المبذولة فً األمتحانات األلكترونٌة وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر 532 98

جائزة األستاذ           8420 99
 ألولا

تثمٌن جهود وتشجٌع الهٌئة التدرٌسٌة  رئٌس جامعة دٌالى
 المتمٌزٌن بنشاطهم العلمً

  16/9 /2020 

المساهمة فً دعم وإسنادالبرامج الحكومٌة  وزٌر التعلٌم العالً تثمٌن جهود 709 100
 فً ظل جائحة كورونا

23  /9 /2020 

وكٌل الوزٌر لشإون  كتاب شكر 4443 101
 البحث العلمً

التمٌز الكبٌر فً التعلٌم الحكومً خالل 
 فترة جائحة كورونا 

 27 /9 /2020 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر  2243 102
 الصرفة

 منالشة طالب الدكتوراه األداء المتمٌز فً
 دمحم سلمان كرٌم

 13/10/2020 

الجهود المبذولة والتمٌز فً نشر البحوث  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر 9912 103
 فً مجالت سكوبس

 13/10 /2020 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 2322 104
 الصرفة

الماجستٌر  األداء المتمٌز فً منالشة طالب
 مصطفى عبدالكرٌم مصطاف

 18/10 /2020 

كلٌة الزراعة /   كتاب شكر 2156 105
 جامعة المثنى

الب الجهود المبذولة فً منالشة ط
 أسعد / الماجستٌر

26 /10 /2020 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 2883 106
 الصرفة

 األداء المتمٌز فً منالشة طالب الماجستٌر
 عبدهللا مثنى أحمد

 

 17/11/2020 

 



 
 
 

الجهود المبذولة والمتمٌزة فً إحتفالٌة  رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر  12284 107
 QSالمركزٌة للدخول فً الـ  الجامعة

 24/11 /2020 

 24/11/2020 ةالجهود المبذولة فً تنفٌذ توجٌهات الوزار وكٌل وزٌر التعلٌم  كتاب شكر  6377 108

كلٌة الزراعة /  كتاب شكر 1888 109
 جامعة بغداد

فً منالشة طالب الجهود المبذولة 
 إبراهٌم هد طمأح/ الدكتوراه 

25 /11 /2020 

الجهود المبذولة فً إنجاز األعمال  محافظ دٌالى  كتاب شكر 18431 110
 المكلفٌن بها بكل دلة وإخالص

27/12/2020  

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4737 111
 الصرفة/ إبن الهٌثم

الجهود المبذولة فً منالشة طالب 
 عبداالمٌر مظهور/ حٌدرالدكتوراه 

30/12 /2020 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 1000 112
 الصرفة

طالبة  الجهود المبذولة فً منالشة
 / إٌمان محسن كاظمالماجستٌر

  1  /3  /2021 

الجهود اإلستثنائٌة فً شحذ الهمم  التعلٌم العالً وزٌر كتاب شكر 432 113
 والطالات فً مسار التعلٌم والتعلم

1  /3  /2021 

الجهود المبذولة والمتمٌزة عن البحوث  رئٌس الجامعة كتاب شكر 5634 114
 المنشورة فً مستوعبات سكوبس

 27 /4/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 1856 115
 الصرفة

المتمٌز فً منالشة طالب الدكتوراه األداء 
 خالد ضٌاء عبدالواحد

 5 /5 /2021 

تثمٌنآ لألداء األكادٌمً والمهنً فً تحمٌك  وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر 1430 116
 أهداف العملٌة التعلٌمٌة وجودة مخرجاتها

 26 /8 /2021 

كلٌة الزراعة/ جامعة  كتاب شكر 1180 117
 األنبار

المتمٌزة فً منالشة طالبة الجهود 
 الماجستٌر/ مروة مإٌد فاضل

5 /9 /2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 3823 118
 الصرفة

 األداء المتمٌز فً منالشة طالب الدكتوراه
 تحسٌن علً إبراهٌم

 7/10/2021 

 الجهود المبذولة والمتمٌزة فً إستكمال رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر 12799 119
 ملف تموٌم األداء للسٌد رئٌس الجامعة

 7/10/2021 

كلٌة العلوم  / جامعة  كتاب شكر بال 120
 تكرٌت

الجهود المبذولة فً منالشة طالبة 
 الدكتوراه/ بشرى عصام كامل

 20 /10/2021 

مساعد رئٌس جامعة  كتاب شكر 13126 121
 دٌالى 

إنجاز األعمال  فًالجهود المبذولة والتمٌز
 الخاصة بمهام إدارة لسم الشإون العلمٌة

 17/10/2021 

الجهود المبذولة والتمٌز أثناء التكلٌف  دٌالى رئٌس جامعة كتاب شكر 14101 122
بمهام منصب رئاسة لسم الشإون العلمٌة 

 فً رئاسة الجامعة

 31/10/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4278 123
 الصرفة

 األداء المتمٌز فً منالشة طالب الدكتوراه
 أمجد شاكر حمود

 9/11/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4450 124
 الصرفة

 الجهود المبذولة فً إنجاز األعمال الموكلة
 الٌكم

 17/11/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4536 125
 الصرفة

إلهداء الكتاب الموسوم الهرمونات  تمدٌرآ
 النباتٌة وتؤثٌراتها الفسلجٌة

22/11/2021 

الجهود المبذولة والمتمٌزة عن البحوث  رئٌس الجامعة كتاب شكر 15942 126
 المنشورة فً مستوعبات سكوبس

 27/11/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4772 127
 الصرفة

الجهود المبذولة والدور الفعال فً لجان 
 2020/2021اإلمتحان الشامل للعام 

 5/12/2021 



 
 
 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4783 128
 الصرفة

 األداء المتمٌز فً منالشة طالب الدكتوراه
 سعد علً حسٌن

5/12/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  كتاب شكر 4915 129
 الصرفة

ة الماجستٌر منالشة طالباألداء المتمٌز فً 
 منار إبراهٌم حسن

 13/12/2021 

كلٌة التربٌة للعلوم  لدم شهر 4941 130
 الصرفة

 15942إستنادآ الى كتاب رئاسة الجامعة  

 27/11/2021فً 

13/12/2021 

      

      

      
 


