
 
 

 السيزح الذاتيخ للهيئخ التذريسيخ

1 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى

 كلٌة العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Science 

 

 

 

 زكرٌا حسن حمٌد صكر العبٌديالزثبعي واللقت / االسن 
 

 

 

 

 

 الوعلىهبد الشخصيخ 1

 المعلومات
 سكزيب حسي حويذ صكز العجيذي  االسم الرباعي واللقب

 1741-4-11 تاريخ التولد

 هتشوج الحالة االجتماعية

 zakeriahameed@gmail.com البريد اإللكتروني

 15546252111 رقم  الموبايل 

 

 الوؤهالد العلويخ 4

 دكتىراه التحصيل العلمي

 هذرص الدرجة العلمية

 علىم الحيبح  القسم العلمي

 هعبوى عويذ للشؤوى االداريخ والوبليخ  العنوان الوظيفي

 

 الشهبداد 1

 الشهادة
االختصاص 

 سنة التخرج الكلية الجامعة االختصاص الدقيق العام

علىم  سالبكالوريو 

 سراعيت 

علىم الخزبت 

 والمىارد المائيت 

 1983 الشراعت  بغداد 

علىم  الماجستير

 سراعيت 

علىم الخزبت 

 والمىارد المائيت 

 1767 الشراعت  بغداد 

علىم  الدكتوراه

 سراعيت 

 4111 الشراعت  بغداد  حغذيت نباث 

 

 العلويخ األلقبة 2

 وتاريخ األمر ( األمر الجامعي ) العدد اللقب العلمي
 2006 -2-18 مدرس مساعد

 2013 -8 -28 مدرس
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4 
الوىاد والوزاحل 

الذراسيخ التي 

 يذرسهب

 المادة الدراسية المرحلة
 فسلجة نبات  الثالثة 
 أحياء مجهرية تربة ومياه  الثالثة 

 إحصاء حيوي   دراسات عليا
 فسلجة نبات  دراسات عليا

 

5 
الجحىث والذراسبد 

 الونشىرح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
 1994 العلوم الزراعية  تأثير الجبس الفوسفاتي في بعض صفات تربة طينية غرينية 

ورشة العمل  تلوث المياه الجوفية وتأثيره في شمال غرب ليبيا 
بعة / الرا

 طرابلس / ليبيا

 
2003 

تأثير البكتريا المحفزة للنمو في صبغات التمثيل الضوئي 
 لنبات الذرة الصفراء تحت االجهاد الملحي .

مجلة ديالى 
 للعلوم الزراعية 

2015 

تأثير حامض الساليسلك في صبغات التمثيل الضوئي لنبات 
 الذرة الصفراء تحت االجهاد الملحي.

مجلة ديالى 
 للعلوم الزراعية 

2015 

حأثيز الخلقيح  بفطزياث المايكىرايشا في نشاط 

نباحي الذرة الصفزاء لاألنشيماث المضادة لألكسدة  

 وسهزة الشمس ححج ظزوف اإلجهاد الملحي .

 مجلة ديالى
 للعلوم الصرفة 

 
2015 

 

 

 

3 
 الزسبئل عنبويي

 واألطبريح

 العنوان شهادةال
تأثير الجبس الفوسفاتي على بعض صفات تربة طينية غرينية في منطقة  الماجستير

 أبي غريب ونمو الذرة الصفراء 
محفزة للنمو في نشاط مضادات والبكتريا ال تأثير حامض الساليسلك الدكتوراه

األكسدة االنزيمية وغير االنزيمية في نمو وحاصل الذرة الصفراء 
Zea mays L.  تحت إجهادNaCl 
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الجحىث والذراسبد 

 الونشىرح

 ط حامضيتأثير اإلجهاد المائي والرش بخمي
نتاج الباذنجان      الكاليسين والساليسمك في نمو وا 

                 Solanum melongena L. 
 

 

 

مجلت االنبار 

للعلىم 

 الشراعيت 

 

 

 

2115 

تأثير الرش بحامض السالسميك والفرماتون في نمو 
 Brassica oleracea  وحاصل القرنبيط

var.botrytis في تربة متأثرة بالمموحة 
 

 

 

مجلت االنبار 

للعلىم 

 الشراعيت 

 

 

 

2115 

 

 

6 
ؤتوزاد والنذواد الو

وورش العول 

 الوشبرك فيهب

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 
 2003 -4 ليبيا -طرابلس  ورشة العمل الرابعة لبحوث التلوث البيئي  
 –جامعة المرقب  المؤتمر العاشر التحاد البايولوجيين العرب 

 ليبيا  –الخمس 
 

10 -2003 
كلية الزراعة /  المؤتمر الثالث لعلوم التربة والمياه 

 جامعة بغداد 
18/5/2011 

مركز التطوير  ورشة العمل الخاصة بضمان الجودة 
–والتعليم المستمر 
 جامعة ديالى 

17-18 2016 

 

 

 

 

 

 الذوراد 7

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
دورة التأهيل التربوي) طرائق تدريس ( الخامسة 

 عشر بعد المائة 
كلية التربية / 

الجامعة 
 المستنصرية

 -3 – 17الى 2 
2008 

 6/8/2009 جامعة بغداد  دورة الحاسب التأهيلية لطلبة الدراسات العليا 
 2013 6/10 – 22/9 جامعة ديالى  دورة كفاءة الحاسوب الربعة والسبعون 
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 2015 26/2 -22/2 جامعة ديالى  للتطبيقات االحصائية SPSSدورة البرنامج االحصائي 

ندوة علمية عن آثار التغير المناخي والتسميد المتكامل في   
 البيئة والتربة 

كلية الزراعة 
 /جامعة ديالى 

14/4-2015   
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الونبصت اإلداريخ 

 والعلويخ

 إلى -ن م المنصب اإلداري / العلمي
 2014  - 26/8 -20/2 معاون عميد للشؤون االدارية و المالية 

 لغاية االن 2015-1/3 معاون عميد معاون عميد للشؤون االدارية و المالية 
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11 
الشهبداد التقىيويخ 

والتقذيزيخ الحبصل 

 عليهب

  
  
  
  
  

 

14 
التقىين العلوي 

 للجحىث واألطبريح

  
  
  
  
  

 

11 
كتت الشكز والتكزين 

 الحبصل عليهب

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 2010-3-3 692 عمادة كلية العلوم

 2010-5-2 6031 اسة جامعة ديالىرئ
 2010-5-10  قدم شهر  شكر رئيس الجامعة 

 2010-12-23 3261 عمادة كلية العلوم
 2011-26/7  عمادة كلية العلوم
 2014-11/2 483 عمادة كلية العلوم
 2014-3-11 852 عمادة كلية العلوم
 2014-16/3 873 عمادة كلية العلوم
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 2014 -14/4 1225 حصول على الدكتوراهقدم سنة 
 2014-8/6 1720 عمادة كلية العلوم
 2014-12/6 1763 عمادة كلية العلوم

 2014-2/9  شكر رئيس الجامعة 
 2014-9-9 2255 قدم شهر 

 2014-15/9 2321 عمادة كلية العلوم
 2015-11/3  عمادة كلية العلوم
 2015-16/3  عمادة كلية العلوم

 2015-4-19 746 عمادة كلية الزراعة 
 2015-4-22 1272 عمادة كلية العلوم
 2015-6-22 1823 عمادة كلية العلوم
 2015-8-9 2044 عمادة كلية العلوم

 2015-9-17 ش.د13208  رئاسة جامعة ديالى 
 2015-9-22 2392 عمادة كلية العلوم
 2015- 5/10  عمادة كلية العلوم
 2015-12-27 3369 عمادة كلية العلوم 
 2016-16/3 901 عمادة كلية العلوم
 2015-6/4 1133 عمادة كلية العلوم

 


