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 اياد وليد عبدهللا:       ـم ـــــــــاالســ

  1975/  11/  24: تاريخ الميـالد 

 ( تربية وتحسين  خضر ) :    صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 دسة الحدائق جامعة بغداد / كلية الزراعة / قسم البستنة وهن :     عنوان العمل

 07902274304:         الهاتف النقال

 ayad.waleed@coagri.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

    1998 -1997 الزراعة  بغداد 

 2001 الزراعة  بغداد  الماجستير

 هالدكتورا

 

 2015 الزراعة  بغداد

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2001 كلية الزراعة  مدرس مساعد  1

 2010 كلية الزراعة  مدرس  2

 2015 كلية الزراعة استاذ مساعد  3

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2018  - 2002 بغداد  كلية الزراعة  1

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2005- 2002 فسلجة ثمار بعد الحصاد البستنة  1

 2002 مبادئ  بستنة البستنة  2

  2010- 2007 فسلجة نبات  البستنة  3

  2010- 2007 و نباتية مات نمظمن البستنة  4

 2013- 2011 وراثة نبات البستنة  5

 2013 – 2012 تربية وتحسين نبات  البستنة  

  2015 فسلجة نبات  البستنة  7

 2018 - 2016 تربية وتحسين نبات البستنة 8

 2018 -2017 وراثة نبات البستنة  9

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  سما ت

البستنة  من قرع الكوسة لمستويات مختلفة من التسميد النيتروجيني محلية استجابة سالالت نقية  1

وهندسة 

 الحدائق

2016 

 2018 البستنة    WRKYتقييم معايير تحمل الطماطة للجفاف وتحديد تعبير جين التحمل 2

رية والوراثية للنمو واالنتاج والحاصل البذري لقرع الكوسة تقدير المؤشرات المظه 3  

 

 

 2019 البستنة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث  جامعة بغداد  2015 للتقانات االحيائية المؤتمر الدولى االول  1

 بحث  جامعة بغداد  2017 المؤتمر العاشر لوزارة الزراعة  2

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 تقييم العلمي لعدد من رسائل الماجستير  ا تقييم العديد من خطط بحوث طلبة الدراسات العلي

 تقييم بحوث طلبة الترقية العلمية  طلبة الدراسات العليا المشاركة في مناقشة رسائل واطاريح 

 العليا المشاركة في مناقشة رسائل طلبة الدراسات  المشاركة في الندوات والحلقات الدراسية 

  المشاركة في الدورات التدريبية )محاضر(

 

 . لتعليمأو تطوير اثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Molecular and Morphological Indicators            

(  Qutha )  Cucumis melo Planted in Iraq  

 2019 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

2 Response of local inbred Summer squash to 

different level of Nitrogen Frtilizer 

 2017 الزراعية للعلوم الفرات مجلة

3 Performance evaluation of field and genetic for 

some sixth radio generation mutants in tomato  

 2016 مجلة العلوم الزراعية العراقية

4 Evaluation of Production Efficiency for Some 

Cultivated Mushroom Strains Agaricus 

Bisporus which was Renovated Mother Culture 

In Multiple Methods 

 2016 مجلة العلوم العراقية 

6 Testing and Diagnosis of genetic variability in 

Tomato Affected by electric shock and sodium 

azide under salt stress condition 2. Fruit quality 

traits  

 

 2015 ة العراقيةمجلة العلوم الزراعي

7 Performance Evaluation of field and genetic for 

genotype selection from Tomato 

Lycopersicon esculeuntum Mill. 

 2015 مجلة الفرات للعلوم الزراعية 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 Yield and shelf life of oyster mushroom under 

different nitrogen sources  

 2014 اعية العراقيةمجلة العلوم الزر

9 Improving yield and storage life of Oyster 

mushroom using mineral and organic fertilizers 

  

 2011 مجلة العلوم الزراعية العراقية 

10 Effect of foliar sprays with nutrient solution and 

seed size on the storability of potato tubers 

Desiree CV. 

 

 2008 مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

       

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

  عمادة كلية الزراعة   العديد من كتب الشكر والتقدير 1

  رئيس الجامعة  كتاب شكر وتقدير  2

3    

4    

5    

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية             

 اللغة االنكليزية             


