االسم الرباعي واللقب .....أميره ناجي حسين دهش الجبوري
 تاريخ التعيين 4891/5/61 :في مؤسسة المعاهد الفنية بلقب مدرس  /مساعد ،عملت في سلك التدريس في مختلف االختصاصات الزراعية واالداريةوالفنون.
 -2الشهادة :حصلت على شهادة الماجستير/مقاومة إحيائية بيأريخ 2007/6/7
 -3الترقية :تمت الترقية الى مرتبة مدرس بتاريخ 2040 /42/28
التكليفات اآلخرى:
 -4رئاسة قسم وقاية نبات وكالة  -معهد الزراعي /كوفة 4896 - 4895
= التصميم والخياطة وكالة – معهد تقني /نجف  4889و2003

= -2

 -3مقررية قسم التصميم والخياطة من  2001 – 4888وقسم التقنيات صناعة المالبس 2043 -2008
 -1رئاسة قسم تقنيات صناعة المالبس 2043/2/4

البريد االلكتروني mral10@yahoo.com -:
عدد البحوث العلمية المعتمدة  )8( -:بحوث علمية منشورة
 -4دراسة حول الفطريات التي تنتقل عن طريق بذور اصناف الرز .المؤتمر العلمي االول للتعليم التقني  /هيئة المعاهد الفنية 4899/8 / 22-24
 -2عزل وتشخيص الفطريات المرافقة لبعض انواع حشرات ّ
المن ودراسة المكافحة البايولوجية والكيمياوئية لحشرة
أوروك لالبحاث العلمية – العدد الثاني – مايس 2008
من القطن ّ
 -3تأثتر مترشحات الفطريات في مقاومة حشرتي ّ
ومن الدفلة.

مجلة جامعة كربالء – المجلد السادس –

ّ
من الدفلة Aphis nerii Boyer

مجلة

العدد الثالث -أيلول 2009

 -1عزل وتشخيص الفطريات المرافقة لبذور الحنطة صنف ابو غريب وتأثترها في نمو النبات .مجلة جامعة كربالء – المجلد السادس – العدد الثالث -أيلول 2009
 -5تأثير فطر Trichoderma harizanum Rafaiفي أنبات ونمو بعض أصناف الرز في محافظة النجف.
مجلة جامعة الكوفة لعلوم الحياة -المجلد  -2العدد  4لسنة 2040
 -6التغاير والتشابه للعزل الفطري من أربعة أنواع من حشرات المنّ التابعة لجنس  . Aphisمجلة الكوفة للعلوم الزراعية العدد الرابع/الملحق االول  /لسنة

2042م

 -7اختبار سبعة أصناف من الرز لمقاومة الفطر  Fusarium solaniبالفطر Aspergillus nigerوالعناصر الغذائية .قبل للنشر في مجلة القادسية/العلوم الصرفة.
لسنة 2043
– Using Drainage Water for Agricultural Purposes -9مشترك-مجلة القادسية/للعلوم الهندسية –سنة5105

-

تطوير المناهج /قدمت العديد من المقترحات لتطوير المناهج الدراسية التي كلفت بتدريسها للجنة القطاعية للنظر بها.

المشاركة في الندوات والدورات التدريبية:
 شاركت في الدورة التدريبية ( تقنيات الزراعة المحمية ) المنعقدة في القاهرة للفترة من 2008 / 7 / 25 – 43 شاركت في ورشة حاضنات االعمال المقامة في مركز تطوير المالكات 2041/3/25 كلفت بالعديد من اللجان الرئيسية في الهيئة والمعهد والقسم منها-عضولجنة قطاعية -عضومجلس معهد/لجنة امتحانية/لجنة تعليم الصباحي الخاص/لجنةتقييم االداء...........
المؤهالت االخرى( :خبرة مهنية في تصميم المالبس وتدريسية في قسم تقنيات صناعة المالبس منذ عام  0991ونفذت العديد من الدورات التدريبية
ضمن دورات التعليم المستمر وشاركت في منهاج دورات العاطلين عن العمل لشرائح المجتمع ولذوي الشهداء بالتعاون مع مؤسسة الشهداء/النجف
المقامة في المعهد وعضو لجنة مناقشة المشاريع الطالبية )

 -حصلت على العديد من كتب الشكر والمكافأت من الهيئة والمعهد

