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        فاسًق فشج جوعة  د.:    ـن ـــــــــاالســ

        بسحنة )أنحاج فاكية(:      صــالحـخـص

 جذسيسي:       و ــــــالٌظيف

   أسحار    الذسجة العلوية :

         قسن البسحنة / كلية الزساعة / جاهعة بغذاد:        عنٌاى العول

  

 : نيكحشًأاللالبشيذ 

 .أًالً : الوؤىالت العلوية  

 

 التاريخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

ّبؽالورووس

ّ

1978ّّالزراعةّبغداد

1982ّ الزراعة بغدادّادلاجًِري

ّهالدكًورا

ّ

1992ّ الزراعة بغداد

   ّأخرى

 الى -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

م هيئة التعليم التقني/وزارة التعلي مذرش مسبعذ 1

 العبلي

1978- 1992 

 1997 -1992 كلية السراعة /جبمعة بغذاد مذرش 2

 2008 -1997 كلية السراعة /جبمعة بغذاد مسبعذ أستبر 3

 



 

 

 

  

 

 

 

 ثانياً : الحذسج الٌظيفي . 

 

 ثالثاً : الحذسيس الجاهعي . 

 الى -من الفترة   عةالجبم )المعهذ / الكلية(  الجهة ت

1982ّّ-1978ّهقىةّالًعؾقمّالًؼينّادلعفدّالػينّبغدادّ 1

1986ّّ-1982 هقىةّالًعؾقمّالًؼينّدواىلّ–ادلعفدّالػينّ 2

1992ّّ-1986 هقىةّالًعؾقمّالًؼينّالؽوفةّ–ادلعفدّالػينّ 3

2010ّّّ-1992ّجامعةّبغدادّكؾقةّالزراعة 4

 

 

 لحى قوث بحذسيسيا.سابعاً : الوقشسات الذساسية ا 

ّةـــــالِـّادةـــــادلّمـــالؼِّت

1982ّّ-1978 بًِـةّأدادقاتّاليًِـة 1

1986ّّ-1983 فاكفةّأنًاج اليًِـة 2

1986ّّ-1983 مشاتلّوأكٌار اليًِـة 3

1987ّّ-1985 خزنّاحلاصالتّاليًِـقة اليًِـة 4

1994ّّ-1993 فاكفة قِمّوقاوةّنيات 5

1996ّّ-1995 فاكفةأنًاجّ قِمّالرتبة 6

2010ّّ-1997 فاكفةّنػضقة اليًِـة 7

 2008 كلية السراعة /جبمعة بغذاد أستبر 4

5    

6    



 

 

 

  

 

 

 

2000ّّ-1999 تصؿقمّجتاربّزراعقة اليًِـة 8

 

 :الحي أششف علييا( الشسائل  ،االطاسيح  )خاهساً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

ّأصـافحلاصلّّوالؽؿقةّالـوعقةّتأثريّبعضّمـظؿاتّالـؿوّيفّالصػات 1

ّتريّرشّروميّأدودّكؿاليّ.ّالعـب

 1999 البستنة / ماجستري

لصـػيّ وصػاتّاحلاصلتأثريّبعضّمـظؿاتّالـؿوّيفّالـِيةّاجلـِقةّ 2

ّالرمانّدؾقؿيّوراوةّعدومّاليذورّ.

 2001 البستنة / ماجستري

 2001 البستنة / ماجستريّتأثريّبعضّالعـاصرّالغذائقةّيفّمنوّوحاصلّالًنيّصـفّادودّدواىل 3

مبـظمّالـؿوّالِقؽودقلّواحملؾولّادلغذيّالـفرونّيفّالـؿوّّتأثريّالرش 4

ّواإلمثارّلصـػيّالعـبّتريّرشّودوسّالعـزّ.ّ

 2000 البستنة / ماجستري

وكؿقةّّتأثريّالًَؾققّورشّالقورواّواليوتادقومّيفّاحلاصلّونِيةّالزوت 5

ّ.ّالصابوننيّوادلقٌوكِالنيّيفّأوراقّالزوًونّصـفّبعشقؼة

 البستنة / ماجستري
2003ّ

تأثريّبعضّادلعامالتّيفّالؼابؾقةّاخلزنقةّلٌؿارّالرمانّصـفّدؾقؿيّ 6

ّ.ّحامض

 2004 البستنة / ماجستري

يفّنِيةّْاحّرعومّوادلعامؾةّباليـزولّأدننيّّتأثريّموعدّالًطعقمّ 7

ّ.قؿـًاونؾالاللـؽيّك

  2004 البستنة / ماجستري

 

 

 

وادلًِوىّالرروبيّلؾرتبةّونًٍِفاّيفّمنوّذًالتّّتأثريّمؾوحةّمقاهّالري 8

ّالـارنجّ.

 2004 البستنة / ماجستري

 
تأثريّالًِؿقدّوادلعامؾةّبالياكؾوبرتازولّيفّبعضّصػاتّالـؿوّاخلضريّ 9

 Honey Dewواحملًوىّادلعدنيّلـياتّالياباواّصـفّ

 2004 البستنة / دكتوراه

 2004 البستنة / دكتوراهّمنّادلركياتّالػقـولقةدرادةّحمًوىّبعضّأصـافّالعـبّاحملؾيّ 10

ّ(TOTALGROتأثريّمًِوواتّوفرتاتّالرشّباحملؾولّادلغذيّ) 11

ّصـفّزوينّ.يفّبعضّالصػاتّاخلضروةّألذٍارّادلشؿشّ

 2008 البستنة / ماجستري

 2008 البستنة / ماجستريّادلشؿشّصـفّزوينّلؾًِؿقدّالعضويّوادلعدنيّ.ّأذٍارّادًٍابة 12



 

 

 

  

 

 

 

تأثريّرشّمعؾقّاخلؿريهّومًُِؾصّعرقّالِوسّومركبّامقـوكولـتّيفّ 13

ّمنوّوحاصلّالعـبّبالكّهؿيورك

 2012 بستنة /دكتوراه

تأثريّالرشّباالوكِنيّواجلربلنيّوالرتبًوفانّيفّصػاتّالـؿوّاخلضريّ 14

ّواجلذريّلؾقودػيّكؾؿـًاون

 2013 بستنة / دكتوراه

وحامضّاهلقومـكّوادلغذيّفوليّارتالّيفِّقؾكّالتأثريّالرشّحبامضّالِ 15

ّمنوّذًالتّالِدرّصـفّتػاحي

 2013 بستنة / ماجستري 

ِقؾكّوالًِؿقدّيفّمنوّالـياتّااللوفرياّوحمًواهّمنّالتأثريّحامضّالِ 16

ّبعضّادلركياتّالؽقؿقائقةّ

 2014 يستنة / دكتوراه

خلضريّتأثريّرشّالزنكّواليوتادقومّوحامضّاجلربلقكّيفّالـؿوّا 17

ّواحلاصلّيفّالرمانّ

 2015 يستنة/ دكتوراه

 

 

 الحي شاسك فييا.العلوية ًالنذًات الوؤجوشات سادساً:  

ّنوعّادلشاركةّّهامؽانّأنعؼادّةّــالِـّعـوانّالّت

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

ّحبٌنيّادلعفدّالػينّادلِقب1989ّّادلؤمترّالًؼينّاألول/هقىةّالًعؾقمّالًؼين 1

ّحبثّكؾقةّالزراعة2000ّّّاألنٍِةندوةّزراعةّ 2
3     

4     

5     

6     

7     

 

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

  عضو اللجنة العلموة والدراسات العلوا يف قسم البستنة

  عضو اللجنة االمتحانوة الفرعوة



 

 

 

  

 

 

 

  عضو اللجنة االمتحانوة املركزية

  

 

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمادلشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّثامـا:ّ 

 الِـة الـشرّحملّأدمّاليَث ت

1ّPre-harvest Treatment with Growth 

Regulators Improves Quality of Thompson 

Seedless Grapes During Cold Storage  

Fruit Varieties 

Journal 44(3):124/127 

1990ّ

ّ

ّ

ّ

عؾىّحاصلّومؽوناتّالٌؿارّلؾعـبCCCّّوالـGA3ّّتأثريّ 2

ّصـفّبالكّمونؽاّ.

 1996 34العددّّ–جمؾةّالًؼينّ

تأثريّإضافةّبعضّاالوكِقـاتّيفّالًِاقطّقيلّاجلينّوالصػاتّالـوعقةّ 3

 Le- conteّّلٌؿارّالؽؿٌرىّصـفّ

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

 العددّالٌاني28ّاجملؾدّ

1997 

تأثريّدرجةّحرارةّاخلزنّيفّأنياتّحيوبّالؾؼاحّوقدرتفاّعؾىّ 4

 الًؾؼقحّيفّبعضّأصـافّاألجاصّالقابانيّ.ّ

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

 العددّالٌاني28ّاجملؾدّ
1997 

تأثريّالًِؿقدّالورقيّيفّاحملًوىّادلعدنيّونِيةّالعؼدّألذٍارّ 5

 الرمانّاحملؾيّ.

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

 العددّالٌاني31ّاجملؾدّ
2000 

تأثريّالًِؿقدّوادلعامؾةّبالياكؾوبرتازولّيفّبعضّصػاتّالـؿو6ّّ

 Honey Dewصـفّّلـياتّاليابايّاخلضري

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّ

 2005 (2العددّ)3ّاجملؾدّ

يفّّ Papainّتأثريّالًِؿقدّوبالياكؾوبرتازولّيفّفعالقةّأنزوم7ّ

 Honey Dewاليابايّصـفّّأوراقّوجذور

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّ

 (2العددّ)3ّاجملؾدّ
2005 



 

 

 

  

 

 

 

ونًٍِفاّيفّتركقزّالعـاصرّتأثريّمؾوحةّمقاهّالريّوادلًِوىّالرروبي8ّّّّ

 ادلعدنقةّيفّأوراقّذًالتّالـارنجّ.

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّاجملؾدّ

 (1العددّ)3ّ
2005 

تأثريّمؾوحةّمقاهّالريّوادلًِوىّالرروبيّونًٍِفاّيفّمنو9ّّ

 ذًالتّالـارنجّ.

هجلة االنباس للعلٌم الزساعية 

 2005 (1العذد ) 3الوجلذ 

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ تأثريّبعضّادلعامالتّيفّالؼابؾقةّاخلزنقةّلٌؿارّالرمانّ.10ّ

 (6العددّ)36ّّاجملؾد
2005 

ّالرمانّليعضّادلعامالتّخاللّاخلزنّادلربدّّمثارّادًٍابة11ّّ

 وادلفوىّ.ّ

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

 (6العددّ)36ّاجملؾدّ
2005 

اتّالـوعقةّلصـػيّتأثريّمـظؿاتّالـؿوّيفّكؿقةّاحلاصلّوبعضّالصػ12ّ

 راوةّعدومّاليذورّ.الرمانّدؾقؿيّو

لؾعؾومّاجملؾدّّأمّدؾؿهجمؾةّ

 (4العددّ)2ّ
2005 

ريّمـظؿاتّالـؿوّيفّالـِيةّاجلـِقةّوبعضّالصػاتّالطيقعقةّلصـػيّتأث13ّ

 الرمانّدؾقؿيّوراوةّعدومّاليذورّ.

لؾعؾومّاجملؾدّّأمّدؾؿهجمؾةّ

 (3العددّ)2ّ
2005 

تأثريّالًَؾققّورشّالقورواّواليوتادقومّيفّاحلاصلّونِيةّالزوتّوكؿقة14ّّ

 .ّقؼةصـفّبعشّأوراقّالزوًونيفّّالصابوننيّوادلقٌوكِالني

19ّاجملؾدّّ–جمؾةّالًؼينّ

 (3ّّالعددّ)
2006 

مؼارنةّبعضّأصـافّالًنيّوالرمانّيفّحمًوىّمثارهؿاّمن15ّّ

ّالػقـوالتّالؽؾقةّوالربوانٌودقاندونّ.

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

ّ(3العددّ)37ّّاجملؾد
2006ّ

ؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّجمّتأثريّبعضّالعـاصرّالغذائقةّيفّحاصلّالًنيّصـفّأدودّدواىل.16ّ

ّ(2العددّ)6ّاجملؾدّ
2008ّ

تأثريّموعدّالًطعقمّوادلعامؾةّباليـزولّأدننيّيفّنِيةّْاح17ّّ

ّرعومّالاللـؽيّكؾقؿـًاونّ.

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّ

ّ(2العددّ)6ّاجملؾدّ
2008ّ

درادةّريقعةّاإلزهارّيفّالرمانّ:تأثريّخفّاألزهارّورشّ 18

نِيةّاألزهارّاخلـٌىّوكؿقةّاحلاصلّيفّبعضّأصـافّّالزنكّيف

ّالرمانّاحملؾيّ.ّ

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّ

2008ّّ(2العددّ)6ّاجملؾدّ

درادةّحمًوىّلبّمثارّبعضّأصـافّالعـبّمنّادلركياتّ 19

ّالػقـولقةّ.

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

2008ّّ(2العددّ)13ّّاجملؾد

عـؼودّوأوراقّبعضّأصـافّالعـبّمنّّتؼدورّحمًوىّهقؽل20ّ

ّادلركياتّالػقـولقةّ

جمؾةّابنّاهلقٌمّلؾعؾومّ

الصرفةّوالًطيقؼقةّاجملؾدّ

ّ(1العددّ)23ّ

2010ّ



 

 

 

  

 

 

 

تشُقصّوتؼدورّالػقـوالتّالؽؾقةّوبعضّمركياتفاّيفّبذورّبعضّأصـافّ 21

 العـبّبادًُدامّالؽروموتوكرافّالِائلّعاليّاألداءّ.ّ

ّّّّّاجملؾدّ–جمؾةّالًؼينّ

 2010 (2العددّ)23

تاثريّالًِؿقدّالورقيّمبًِوواتّمنّالزنكّوالقورواّيفّالصػاتّالٌؿروة22ّّ

ّوكؿقةّاالنًاجّلؾعـبّصـفّعياديّ

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّواليقطروةّ

ّ/جامعةّالؼصقم/اجملؾدّاّلٌاني

1ّالعدد

2009ّ

تأثريّالًؼؾقمّالشًويّوانػاتونّيفّاحلاصلّومنوّأفرعّادلشؿش23ّّ

ّوحمًواهاّمنّالؽاربوهقدرات

جمؾةّالعؾومّالزراعقةّ

ّ(2)42-العراققة
2011ّ

لؾرشّمبعؾقّاخلؿريةّومًُِؾصBlack Hamburّادًٍابةّالعـب24ّّ

 Amino Quelant-Kعرقّالِوسّومركبّ

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّ

 1عدد10ّجمؾد
2012ّ

ّتاثريّرشّبعضّادلغذواتّلصػاتّاخلضروةّوالٌؿروةّلؾعـب25ّ

 Black Hamburصـفّ

جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقةّ

1ّعدد10جمؾدّ
2012ّ

تاثريّرشّحامضّالِالِؾقكّوادلغذواتّالورققةّلصػات26ّّ

ّاخلضروةّلشًالتّالِدرّصـفّتػاحي

جمؾةّكربالءّلؾعؾومّ

ّالزراعقة)قيولّنشر(
2014ّ

تاثريّالًؼؾقمّوالرشّبيعضّحمػزاتّالـؿوّيفّصػاتّالـؿو27ّّ

ّالتّالاللـؽيّكؾقؿـًاونّاخلضريّلشً

جمؾةّالػراتّلؾعؾومّ

ّ(4)5-الزراعقة
2013ّ

درادةّادًٍابةّذًالتّالاللـؽيّكؾقؿـًاونّلؾًؼؾقمّوالرش28ّّ

ّبيعضّحمػزاتّالـؿو

جمؾةّالػراتّلؾعؾومّ

ّ(3ّ)5-الزراعقة
2013ّ

تاثريّرشّحامضّالِالِؾقكّوادلغذواتّيفّحمًوىّاوراقّالِدر29ّّ

ّمنّالعـاصرّالغذائقةّ

جمؾةّالػراتّلؾعؾومّ

ّ(4)5-الزراعقة
2013ّ

ادلؤمترّالعؾؿيّالٌانيّّادًٍابةّاذٍارّادلشؿشّلؾًِؿقدّالعضويّوادلعدني30ّ

ّعشر/هقىةّالًعؾقمّالًؼين
2011ّ

تأثريّرشّحامضّالِالِقؾكّوادلغذواتّالورققةّيفّالصػات31ّّ

ّاخلضروهّلشًالتّالِدرّالًػاحي

–جمؾةّكربالءّلؾعؾومّالزراعقةّ

ّالعددّالٌانيّ–ؾدّاالولّاجمل
2014ّ

الوفرياّتأثريّأضافةّحامضّالِالِقؾكّوالِؿادّيفّحمًوىّأوراقّالصيار32ّّ

ّمنّالؽالوؽودقداتّاالنٌراكقـونقه

جمؾةّجامعةّكربالءّ-قيولّنشر

ّلؾعؾومّالزراعقةّ
23/11/2014ّ

تأثريّأضافةّحامضّالِالِقؾكّيفّحمًوىّاوراقّالصيارّالوفريا33ّّ

ّقًامقـاتّمنّبعضّالػ

جمؾةّالػرلتّلؾعؾومّالزراعقةّ

ّالعددّاالول-اجملؾدّالِابع
2015ّ

صلّوبعضّوحامضّاجلربلقكّيفّاحلاتأثريّرشّاليوتادقومّوالزنك34ّّ

ّالصػاتّالٌؿروةّلؾرمانّصـفّدؾقؿي

–جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

قيولّ–كؾقةّالزراعةّ/جامعةّبغدادّ

ّنشر

2015ّ

مّوالزنكّوحامضّاجلربلقكّيفّحمًوىّاالوراقّتأثريّرشّاليوتادقو35ّ

ّوالؼشرهّمنّبعضّالعـاصرّالغذائقةّلؾرمانّصـفّدؾقؿي

–جمؾةّالعؾومّالزراعقةّالعراققةّ

قيولّ–كؾقةّالزراعةّ/جامعةّبغدادّ

ّنشر

2015ّ

ّ
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