الضيزه الذاجيو

االصــــــــــــم  :عبيز داًد صلمان
الحـخـصــص

 :أنحاج خضز

الٌظيفــــــو

 :جذريضية

الذرجة العلمية  :مذرس مضاعذ
عنٌان العمل  :كلية الزراعة-جامعة بغذاد
البزيذ إاللكحزًني aghaa-2007@yahoo.com:

أًالً  :المؤىالت العلمية .
اجلامعة

الؽؾقـــة

التاريخ

الدرجة العؾؿقة
بكالورووس ذ

بغداد

الزراعة

2001/7/1

ذ
املاجدًري ذ

بغداد

الزراعة

8/2/2015

ثانيا ً  :الحذرج الٌظيفي
الجهة

ت

الىظيفة

1

م.ههٌدس زراعي

وزارة التعلين العالي-جاهعة بغداد

2

ههٌدس زراعي

وزارة التعلين العالي –جاهعة بغداد

2015-2013

3

هدرس هساعد

وزارة التعلين العالي-جاهعة بغداد

 -2015لحداالى

التعاوًيات

الفترة هي – الى
2013-2009

ثالثا ً  :الحذريش الجامعي .
ت
1

الجهة (الوعهد  /الكلية)

الجاهعة

كؾقة الزراعة

الفترة هي  -الى
 -2009حلد االن

بغداد

2

رابعا ً  :المقزرات الذراصية الحى قمث بحذريضيا.
ت ذ

القدـــم ذ

الدنـــــة ذ

املـــــادة ذ

1

أنتاج خضر صقػقة (عؿؾي)

البستـة /ثالث ربقعي

2010,2011,2012

2

زراعة حمؿقة (عؿؾي)

البستـة /رابع خريػي

2009,2010,2011

3

احصاء(عؿؾي )

البستـة /أول ربقعي

2010

4

مبادئ بستـة (عؿؾي)

ثروة حقوانقة /ثاني ربقعي

2012

5

مشروع حبث خترج (رابع)

بستـة /رابع

2015

خامضاً ( :االطاريح  ،الزصائل ) الحي أشزف علييا:
ت ذ
1

ادمذاألرروحةذذأوذذالردالة ذ
/

صادصاً :المؤجمزات ًالنذًات العلمية الحي شارك فييا.

القدـــم ذ
/

الدنــة ذ
/

ت ذ
1

العنوانذ ذ

الدنــةذ ذ

ادخال أصـاف بطاطا عالقة الؼقؿة 2013/4/30

مكانذأنعقادها ذ
قاعة الزيتون –قسم البستـة

الغذائقة
2

نوعذاملشاركةذ ذ
جلـة تشريؼات ندوة

(ذحبثذ/ذبودرتذ

التوجه حنو االنتاج الـظقف بأدتخدام 2013/6/13

=

=

الزراعة العضوية

حضور) ذ

دابعاذ:ذاألنشطةذالعلميةذاالخرىذ.ذ
داخلذالكلية ذ

خارجذالكلية ذ

ثامنا:ذاملشروعاتذاليحٌيةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذالييىةذواجملًمعذأوذتطوورذالًعليمذ.
أدمذاليحث

ت

 1ذ تأثري رش  Agrosolو Enraizalيف صػات الـؿو
اخلضري واحلاصل الؽؿي لـبات الطؿاطة الؽرزية cherry

حملذالنشر

الدنة

جمؾة الػرات لؾعؾوم

2014

الزراعقة

 Tomatoيف الزراعة ادلؽشوفة.

2

تأثري الرش بادلغذيات Agrosolو Enraizalيف كؿقة جمؾة العؾوم الزراعقة العراققة
ونوعقة حاصل الطؿاطة

 3ذ تأثري التسؿقد بادلخصبات احلقوية يف منو وأنتاجقة نبات
الطؿاطة الؽرزية

جمؾد  46عدد 3
جمؾة الػرات لؾعؾوم الزراعقة

البالدتقؽي

2015

جمؾد 7العدد2

 4ذ تأثري رش  Agrosolو Enraizalيف الصػات الـوعقة جمؾة العؾوم الزراعقة العراققة
لؾثؿار الؽرزية حتت ظروف الزراعة ادلؽشوفة والبقت

2015

جمؾد 47العدد2

2016

تادعا:ذعضووةذاهليىاتذالعلميةذاحملليةذوالدوليةذ.
 نؼابة ادلفـددني الزراعقني


عاذراذ:اللغــاتذ .ذ




