
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

    نازك حقي خليل اسماعيلنازك حقي خليل اسماعيل   :     :       ـم ـم ــــــــــــــــــاالســاالســ

  26612661-66-55                :: تاريخ الميـالد تاريخ الميـالد 

 متزوجة متزوجة                   الحالة الزوجية :الحالة الزوجية :

 33                  دد األوالد  :دد األوالد  :ــــعـــعـــ

 مسلمة مسلمة           ::      الديـــــــــــانةالديـــــــــــانة

 علوم زراعية / بستنةعلوم زراعية / بستنة:         :             صصــــالتـخـصالتـخـص

 تدريسيةتدريسية        :   :        ه ه ــــــــــــالوظيفالوظيف

 استاذ مساعد      الدرجة العلمية :

 قسم البستنة وهندسة الحدائق  –كلية الزراعة  –جامعة بغداد :                عنوان العمل

     العمل   :         هاتف

 07720165666 ---- 07602566446   :         الهاتف النقال

 . nazik _ 95 @ . yahoo . comكتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1984-6-30 الزراعة  البصرة 

  2005-4-3 الزراعة  بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2015- 3-5 الزراعة  بغداد

    أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 2010 - 1994 بغداد كلية الزراعة 1

 2014 -2010 بغداد كلية الزراعة تفرغ جزئي 2

 2016 - 2014 بغداد كلية الزراعة 3

 2018 - 2016 بغداد كلية الزراعة 4

5    

6    

7    

8    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989 -1985 مجلس البحث العلمي  معاون مهندس زراعي  1

 1994-1989 زراعيتامين  /التامين الوطنيةشركة  مهندس زراعي  2

 2005 -1994 كلية الزراعة–جامعة بغداد  مهندس زراعي 3

 2009 - 2005 كلية الزراعة–جامعة بغداد  مدرس مساعد 4

  2010 - 2009 كلية الزراعة–جامعة بغداد  مدرس 5

  2014 - 2010 كلية الزراعة–جامعة بغداد  تفرغ جزئي طالبة دكتوراه 6

 2016 – 2014 كلية الزراعة–جامعة بغداد  مدرس حاصله على الدكتوراه   7

 
 2016 كلية الزراعة  –جامعة بغداد  استاذ مساعد  8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1005 مباديء بستنة البستنة 1

 الفاكهة المستديمة الخضرة+النخيل البستنة 2

+= 

1006 

 1007 الخضرة+البيئة+مشاريع بحثالفاكهة المستديمة  البستنة 3

 الفاكهة المستديمة الخضرة+النخيل+مشاريع بحث البستنة 4

 

1008 

 1006 الفاكهة المستديمة الخضرة+النخيل البستنة 5

 1020 مشروع بحث البستنة 6

 1022 علم النبات + مشروع بحث البستنة 7

 1021 مشروع بحث البستنة 8

 مشروع بحث البستنة 9

 

1023 

 1024 مشروع بحث البستنة 10

 1025 االعناب والثمار الصغيرة + مشروع بحث البستنة 11

 1026 مبادئ بستنه نظري  البستنة 12

 1027-1026 انتاج فاكهة )الكورس االول( تغذية نبات)الكورس الثاني( قسمي البستنة واالرشاد  13

 

 

 

 1027-1026 تربة )دراسات عليا(الزراعة من دون  قسم البستنة جامعة االنبار 14

 1028-1027 دكتوراه  Soilless cultureعلم النبات +  قسم البستنة بغداد  15

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت



 

 

 

 

 

 

 

 

التغذية المتكاملة لنباتات الشليك تحت ظروف الزراعة  1

 هالمحمي

 2016 -2015 البستنه 

تأثير طريقة التسميد في نمو شتالت الليمون الحامض المحلي المطعمة  2

 مختلفة على اصول

 

 2017-2016 البستنة

 2018-2017 البستنة  تجذير رواكيب وفسائل النخيل صنف المجدول  3

4    

5    

6    

7    

 

 

 فيها.التي شارك العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 المشاركة ببحث دمشق / سوريا 1007 المؤتمر الزراعي في دمشق 1

 لتقنياالمؤتمر الحادي عشر لهيئة التعليم  2
 المشاركة ببحث الكلية التقنية / بغداد 1008

 حضور الزراعةكلية –جامعة بغداد  1006 ندوة النخيل 3

 حضور كلية الزراعة–جامعة بغداد  1006 ندوة الحمضيات 4

 حضور كلية الزراعة–جامعة بغداد  google scholar 1025دورة  5

6 
ERPUB International Conferences .4th 

International Conference on Chemical, 

Agricultural and Biological Sciences 

(CABS-2017) 

 

 المشاركة ببحث كواالالمبور ماليزيا 1027

 1027 التغييرات البيئية والمناخية في العراق والعالم 7
جمعية صيانة المصادر الوراثية 

بالمشاركة مع كلية الهندسة 
 خوارزمي

 المشاركة ببحث

 1028 المؤتمر الزراعي العلمي الثالث جامعة كربالء 
 جامعة كربالء كلية الزراعة

 ببحثالمشاركة 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة بالندوات كمحاضرة ومشاركه بالحضور في 
 اقسام الكلية  

المشاركة في مؤتمرات وندوات ومحاضرات عديدة 
سنويا في جامعة بغداد وجامعه النهرين ووزاره 

 التعليم العالي  ووزارة الزراعة 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 1008 مجلة االنبار للعلوم الزراعية تاثير نرعية مياه الري في نمو ثالثة انواع من الحمضيات 2

 1006 مجلة ديالى  نمو وتطور بادرات البرتقال والنارنج في اوساط زراعية مختلفة  1

تاثير الرش الورقي لحامض الهيوميك ومستخلص عرق السوس  3
 في نمو شتالت المشمش البذرية 

المؤتمر الحادي عشر لهيئة 
 لتقنياالتعليم 

1006 

 1020 االنبار للعلوم الزراعية مجلة التنضيد والجبرلين في انبات بذور المشمش تاثير 4

تاثير الرش بالمغذيات الورقية في الصفات الخضرية ومكونات  5
 حاصل الثوم 

 1022 مجلة ديالى 

تاثير ملوحة مياه الري والمستوى الرطوبي للتربة ونسجتها في  6
 صفات النمو الخضري الوراق شتالت النارنج

 1005 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

تاثير ملوحة مياه الري والمستوى الرطوبي للتربة ونسجتها في  7
 تركيز العناصر المعدنية الوراق شتالت النارنج

 1005 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

تاثير الرش الورقي لعناصرالحديد و الكالسيوم والبورون وازالة  8
المدادات في انتاج الشليك ومحتوى الثمار من مركبات الكيمياء 

 النباتية 

 1025 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

استجابة شتالت النارنج للمعاملة بثنائي اوكسيد الكاربون  6
 واالحماض االمينية 

 1025 قيد الكتابة 



 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير بعض المواد في تقليل فترة االنبات وزيادة نسبتها لبذور  20
 عدد من اصول الحمضيات 

 1025 قيد الكتابة 

دراسة مقارنة للصفات الثمرية والمحتوى المعدني الوراق بعض  22
 انواع الحمضيات المطعمة على اصول مختلفة   

 1025 قيد الكتابة 

 1025 قيد الكتابة  بالجبرلين والتبريداستجابة الشليك للمعاملة  21

تاثير الرش الورقي لعناصرالحديد و الكالسيوم والبورون وازالة  23
المدادات في انتاج الشليك ومحتوى الثمار من مركبات الكيمياء 

 النباتية 

 1025 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

تأثير تغطية التربة والتسميد العضوي في نمو وانتاج  24

 الشليك
 

 1025 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

25    

16 Effect of Chemical, Organic and Bio Fertilization 

on Growth and Yield of Strawberry Plant  

 

4th International Conference 

on Chemical, Agricultural 

and  Biological Sciences 

(CABS-2017) 

2017 

الندوة العلمية بعنوان التغييرات البيئية والمناخية  االقتصاد االخضر ومستقبل الزراعة  17
 في العراق والعالم 

2017 

تأثير التغذية ووسط النمو وازالة المدادات في محتوى ثمار الشليك  

 من المركبات ذات العالقة بصحة االنسان
المؤتمر الزراعي العلمي الثالث 

 جامعة كربالء 

1028 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1005 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر   1

 1006 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 2

 1007 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 3

 1006 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 4

 1006 عمادة كلية الزراعة كتاب شكر 5

 وزارة النتعليم العالي ورئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 6
 وعمادة كلية الزراعة

 1021و  1022و 1020

 وزارة النتعليم العالي ورئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 
 الزراعةوعمادة كلية 

1023-1024- 1025 

 وزارة النتعليم العالي ورئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 
 وعمادة كلية الزراعة 

1025-1026-1027 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   العربية         

   االنكليزية 

 التركمانية  

 المشاركه في اللجان

  2009 -2005عضوة في اللجان االمتحانية  -1

 2015عضوة في لجنة متابعه ومعالجة موضوع السجالت المفقودة  -2

 2015تكليف في اقامه معرض منتجات كلية الزراعة  -3

مناقشة خطة بحث طالبة ماجستير في درس الحلقات بعنوان تاثير انواع االسمدة  -4

 ضوية في نمو وانتاج نبات الصبار ومحتواه من بعض مركبات االيض الثانوي الع

وجامعة عضوة لجان مناقشات عدد من طلبة الماجستير في جامعة بغداد وجامعة تكريت  -5

 االنبار

 عضوة لجنة تدقيق في اللجنه االمتحانية  -6



 

 

 

 

 

 

 

 

C.V 

 
 

 

 
 

 

Name:                  Nazik Haki  KHALIL 

Date of Birth:     5 -6 -1962 

Religion:    Moslem 

Martial status:  Maried  

No. of children:     3 

Specialization: Agricultural Science  / Horticulture 

Position:  instructor  

Scientific Degree: Assistant Professor 

Work Address:   Baghdad University – College of Agriculture 

Work Phone: 

Mobile:  07901596446    -   07710295999 

E-mail: nazik _ 95 @. Yahoo. Com 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

30-6-1984 Agriculture Basrah B.Sc. 

3-4-2005 Agriculture Baghdad M.Sc. 

5-3-2015 Agriculture Baghdad Ph.D. 

   Any other 

 
 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

        Second,     Career: 

 

 

 

 Third,     University Teaching. 

From -To The (Institute / College) University No. 

1994 -2018 College of Agriculture Baghdad University 1 

   2 

   3 

 

 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

From -To Workplace Career No. 

1985 -1989 Council of  Scientific research Assist Agricultural engineer 1 

1989 -1993 International Insurance company Assist Agricultural engineer 2 

1993 -2005 Baghdad University – College of 

Agriculture 

Agricultural engineer 3 

2005 -2009 Baghdad University – College of 

Agriculture 

Assist . Instructor 4 

2009 -2010 Baghdad University – College of 

Agriculture 

Instructor 5 

2010 -2014 Baghdad University – College of 

Agriculture 
PH.D student 6 

2015 Baghdad University – College of 

Agriculture 

PH.D Instructor 7 

2016 Baghdad University – College of 

Agriculture 

Assistant Professor 8 

2017-2018 Baghdad University – College of 

Agriculture 

Assistant Professor 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year Subject Department No. 

2005 Principle of Horticulture  Horticulture 1 

2006 Evergreen Fruit +Date Palm + 

research 

project 

 

Horticulture 2 

2007 Evergreen Fruit +Date Palm+ 

research 

project  

 

Horticulture 3 

2008 Evergreen Fruit +Date Palm+ 

research 

project  

 

Horticulture 4 

2009 Evergreen Fruit +Date Palm+ 

research 

project  

 

Horticulture 5 

2010 Research project Horticulture 6 

2011 Research project + Botany Horticulture 7 

2012 Research project Horticulture 8 

2013 Research project Horticulture 9 

2014-2015 Research project+ Viticulture Horticulture 10 

2015-2016 Research project +Viticulture+ 

Principle of Horticulture 

Horticulture 11 

2016-2017 Research project+ Principle of 

Horticulture+plant nutrition 

Horticulture 12 

2016-2017 Research project+ pomeculture Horticulture 13 

2017-2018 research project+ Viticulture Horticulture 14 

2017-2018 
Botany +Soilless culture (Ph.D) + 

research project  

 

Horticulture 
15 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

2015-2016 Baghdad University – 

College of Agriculture 

EFFECT OF CHEMICAL, ORGANIC AND BIO 

FERTILIZATION  ON  GROWTH AND YIELD 

OF STRAWBERRY PLANT 

 

1 

2016-2017 Baghdad University – 

College of Agriculture 
Effect of fertilization programs on growth of Limon 

seedlings grafted on three rootstocks 

2 

2017-2018 Baghdad University – 

College of Agriculture 
Maghdol offshoots rooting by IBA and wonding 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

   4 

   5 

   6 

   7 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated: 

Type of Participation Place Year Conferences Title No.  

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

Research Seria 2007 Agricultural Conference in 

domasq 

1 

Research Baghdad 2008 11
th

 Conference of  Technical 

colloge 

2 

Participation Baghdad 2009 Citrus Conference 3 

Participation Baghdad 2009 Date palm Conference 4 

Research Malizia 2017 
ERPUB International 

Conferences .4th International 

Conference on Chemical, 

Agricultural and Biological 

Sciences 

5 

Research Baghdad 2017 Environmental and climatic 

changes in Iraq and the world 
6 

Research , Karbala 
2018 

Third Scientific Agricultural 

Conference, Karbala University 
7 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Participate in numerous conferences, 

seminars and lectures annually at Baghdad 

University, Al-Nahrain University, Ministry 

of Higher Education and Ministry of 

Agriculture 

Participate in the seminars as a 

lecture and participate in attendance 

in the departments of the College 

  

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Effect of irrigation water salinity; Soil 

water content& soil structure on the 

mineral concentration of sour orange 

seedlings 

Al-Anbar Journal of Agricultural 

science 

2005 

2 Effect of irrigation water salinity; Soil 

water content& soil structure on 

vegetative growth parameters of sour 

orange seedlings 

Al-Anbar Journal of Agricultural 

science 

2005 

3 Response of three Citrus species plants 

grafted on Sour orange rootstock to 

irrigation with saline water 

 

Al-Anbar Journal of Agricultural 

science 

2008 

4 Effect of foliar application of Humic 

acid & licorice extract on Apricot 

seedling growth 

11
th

 Conference of  Technical 

college 

2009 

5 Growth media effect on citrus seed 

germination 

Journal of Diala 2009 

6 GA & Starification effect on Apricots 

seed  germination 

Al-Anbar Journal of Agricultural 

science 

2010 

 Effect of spraying foliar 

Nutrients on growth and yield 

of Garlic Allium sativum L. 

Diyala Agricultural Sciences 
Journal 3 (2), 656-668 

2011 

7 Effect of Flowers and Runners removal , 

Media type and some mineral nutrients 

on growth and yield of Strawberry 

Festival under protected cultivation 

conditions 

 

Euphrates Journal of Agriculture 

Science 

2015 

8 THE INFLUENC OF FOLIAR 

APPLICATION OF IRON , CALCIUM 

, BORON AND THE REMOVEL OF 

RUNNERS UPON PRODUCTIVITY 

OF STRAWBERRY AND FRUIT 

CONTENT OF PHYTOCHEMICALS 

 

Euphrates Journal of Agriculture 

Science 7 (2), 16-29 

2015 

javascript:void(0)
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9 CROWN DIAMETER, CHILLING, 

AND GIBBERELLIC ACID 

INTERACTIONS INFLUENCE 

GROWTH AND REPRODUCTIVE OF 

STRAWBERRY CV. FESTIVAL 

The Iraqi Journal of Agricultural 

Sciences 47 (2), 672-676 

2016 

10 EFFECT OF MULCHING AND 

ORGANIC FERTILIZATION ON THE 

GROWTH AND YIELD OF 

STAWBERRIES Fragaria ananassa 

Duch. 

 

Euphrates Journal of Agriculture 

Science 8 (2), 1-11 

2016 

11 Green economy and the future of 

agriculture 

Scientific Symposium on 

Environmental and Climate 

Changes in Iraq and the World 

2017 

12 Effect of Chemical, Organic and Bio 

Fertilization on Growth and Yield of 

Strawberry Plant 

 

4th International Conference on 

Chemical, Agricultural and  

Biological Sciences (CABS-2017 

2017 

13 Effect of nutrition, growth medium and 

removal of runners  in the content of 

Strawberry fruits compounds related to 

human health vehicles 

 

Third Scientific Agricultural 

Conference, Karbala University 

2018 

   Ninth,   Membership: 

                    

   

      

            

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and Certificates No. 

   2 

   2 

   3 

   4 

   5 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DSGdLRwAAAAJ&citation_for_view=DSGdLRwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DSGdLRwAAAAJ&citation_for_view=DSGdLRwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DSGdLRwAAAAJ&citation_for_view=DSGdLRwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DSGdLRwAAAAJ&citation_for_view=DSGdLRwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DSGdLRwAAAAJ&citation_for_view=DSGdLRwAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC


 

 

 

 

 

 

 

 

   6 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

  

 

1 

  2 

  3 

 

 

       Twelfth,       languages:  

 Arabic 

    English 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


