
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

       وليد عبد الغني احمد :      ـم ـــــــــاالســ

  4/6/1956  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

  3   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

       زراعة / بستنة / فاكهة:       صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

    استاذ    الدرجة العلمية :

            كلية الزراعة / جامعة بغداد:     عنوان العمل

       ـــــــــــــــــ العمل   :   هاتف

      07901621068:    النقالالهاتف 

 waleed_dac1@yahoo.com  كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1978 الزراعة بغداد

 1994 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2005 الزراعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا  : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

  2018 - 1981 بغداد كلية الزراعة 1

2    

3    

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2009 مبادئ البستنة البستنة 1

 2007 انتاج فاكهة البستنة 2

 2009 انتاج االعناب والثمار الصغيرة البستنة 3

 2007 انتاج فاكهة التربة 4

 2010 مبادئ البستنة الوقاية 5

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1994-1981 كلية الزراعة / جامعة بغداد مهندس زراعي 1

 1997-1994 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس مساعد 2

 2001-1997 كلية الزراعة / جامعة بغداد مدرس 3

 2011-2001 كلية الزراعة / جامعة بغداد استاذ مساعد 4

 اآلن إلى -2011 بغدادكلية الزراعة / جامعة  أستاذ 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 اآلن إلى – 2011 انتاج األعناب و الثمار الصغيرة البستنة 6

 اآلن إلى -2011 الماجستير/انتاج اعناب والثمار الصغيرة  البستنة 7

 اآلن إلى -2014 الدكتوراه  /نمو وايض النباتات البستنية  البستنة 8

 الماجستير والدكتوراه /فاكهة نفضية متقدم  البستنة 9

 
 اآلن إلى -2016

    

    

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تأثير تقليم الخف والتقصير في بعض الصفات الخضرية والثمرية الشجار  1

 2010 البستنة 1المشمش صنف لبيب 

تأثير شدة المجال المغناطيسيس لمياه الري والرش بالمحلول المغذي  2

Agroleaf 2012 البستنة في بعض الصفات الخضرية لشتالت الكمثرى 

تأثير ازالة األزهار و المدادات و نوع الوسط الزراعي و بعض المغذيات في نمو  3

 تحت ظروف الزراعة المحمية Festivalواثمار الشليك صنف 
 2014 البستنة

تأثير الرش بمستخلص الطحالب البحرية و التظليل في نمو و حاصل الشليك  4

 Festivalصنف 
 2015 البستنة

 2016 البستنة استجابة شتالت الكمثرى للرش بمستخلصي الثوم وعرق السوس  5

تاثير مستخلص المادة العضوية والنفتالين اسيتك اسيد والبراسينواليد في نمو  6

 وجاصل الشليك
 2016 البستنة

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

النخيل الندوة العلمية األولى ألبحاث  1

 عضو لجنة تحضيرية كلية الزراعة / جامعة بغداد 2009 والتمور 

واقع زراعة الحمضيات وتطويرها في  2

 حضور كلية الزراعة / جامعة بغداد 2010 العراق

الندوة العلمية الثانية ألبحاث النخيل  3

 عضو لجنة تحضيرية كلية الزراعة / جامعة بغداد 2012 والتمور 

 باحث  كلية الزراعة / جامعة بغداد 2012 المؤتمر العلمي الثاني 4

5     

6     

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 التقويم العلمي لرسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا لرسائل واطاريح طلبة الدراسات العلياالتقويم العلمي 

 المشاركة في مناقشة رسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه
المشاركة في مناقشة رسائل واطاريح طلبة الماجستير 

 والدكتوراه

 الجاريةتقويم العديد من البحوث  الدكتوراهجان االمتحان الشامل لطلبة ورئيس بعض لعضو 

  داخل القسم الجاريةتقويم البحوث 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
 تحديد خصوبة العيون في القصبة الثمرية لصنف العنب )ديس العنز(

 العلوم الزراعية العراقيةمجلة 

1997 

تأثير عدد العيون المتروكة على الكرمة بعد التقليم وطول القصبة الثمرية  2

 على كمية الحاصل وخصائص الثمار لصنف العنب ديس العنز

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 دراسة مواصفات ضروب ديس العنز في العراق

 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 

2001 

تأثير طول الجذع وطريقة التربية على كمية الحاصل وخصائص الثمار  4

 للعنب صنف )ديس العنز(

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2001 

وخصائص الثمار  تأثير موعد الرش باليوريا والبورون في كمية الحاصل 5

 )كمالي( لصنف العنب 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2002 

دراسة مستوى التحميل وخصوبة العيون في القصبة الثمرية لصنف العنب  6

 )كمالي(

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2002 

دراسة بعض صفات هجين العنب الناتج من التهجين بين صنفي العنب  7

 تومسن سيدلس(×)العباسي

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

2005 

لهجين العنب الناتج من التضريب بين صنفي دراسة المساحة الخضرية  8

 العنب العباسي وتومسن سيدلس

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

2006 

تأثير التسميد الورقي بمستويات من الزنك واليوريا في الصفات الثمرية  9

 للعنب صنف عباسي اإلنتاجوكمية 

مجلة العلوم الزراعية 

 2009 والبيطرية / جامعة القصيم

المشمش صنف  ألشجارتأثير التقليم الشتوي في بعض الصفات الثمرية  10

 - 1 -لبيب 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

2010 

11 
 تأثير التقليم الشتوي في بعض الصفات الخضرية على صنف من المشمش

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2010 

( و حامض الجبرليك في TOTALGROتأثير الرش بالمحلول المغذي ) 12

 . صفات الحاصلAnna (1)نمو وحاصل التفاح صنفي شرابي و 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

2011 

( و حامض الجبرليك في TOTALGROتأثير الرش بالمحلول المغذي ) 13

. مساحة الورقة ومحتواها Anna (1نمو وحاصل التفاح صنفي شرابي و 

 (NPKمن 

 الزراعية مجلة االنبار للعلوم

2011 

تأثير التقليم الشتوي و انفاتون في الحاصل و نمو افرع المشمش و  14

 محتواها من الكاربوهيدرات

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2011 

تأثير رش الحديد و الزنك على األنتاج ومعدل النمو و محتوى بذور  15

 المشمش من األمجدالين

المجلة المصرية للعلوم 

 2012 التطبيقية

16 
 استجابة شتالت الكمثرى للكبريت و الرش بمنقوع عرق السوس

 مجلة كربالء للعلوم الزراعية

2012 

تأثير تطبيق الرش بالمنجنيز و الزنك والكالسيوم على محتوى األوراق من  17

 العناصر ألشجار الرمان سليمي

المجلة المصرية للعلوم 

 2012 التطبيقية

بالمنغنيز و الكالسيوم على نمو وحاصل و جودة ثمار صنف  تأثير الرش 18

 الرمان سليمي

مجلة الزقازيق للبحوث 

 2014 الزراعية



 

 

 

 

 

 

 

 

و ازالة المدادات على تأثير الرش الورقي للحديد والكالسيوم و البورون  19

 انتاج الشليك و محتوى الثمار من مركبات الكيمياء النباتية

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

2015 

تأثير وسط النمو والتغذية و ازالة المدادات في األنتاج الكمي و النوعي  20

 للشليك تحت نظام الزراعة بدون تربة

 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

2015 

21 
 تأثير الرش بمستخلص الطحالب البحرية والتظليل في نمو نباتات الشليك

المجلة المصرية للعلوم 

 2015 التطبيقية

تاثير الرش بمستخلص المادة العضوية واضافة حامض الهيوميك في نبات  22

 الشليك

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2015 

تاثير الرش بمستخلص المادة العضوية واضافة حامض الهيوميك  23

 Fragaria ananasa Duchوتداخالتهما في النمو الخضري للشليك )

. ) 

 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

2015 

تاثير الرش بمستخلص الثوم وعرق السوس على النمو الخضري لشتالت  24

 الكمثرى

مجلة الزقازيق للبحوث 

 2016 الزراعية

تأثير رش حامض الجبرليك ومستخلص الطحالب في النمو والمحتوى  25

 المعدني الوراق اشجار الخوخ

 

 مجلة العلوم الزراعية العراقية

2016 

المحضر من سعف النخيل و الرش بمسخلص جذور عرق تأثير الكمبوست  26

 السوس في النمو الخضري ألشجار التين صنف )اسود ديالى(

مجلة العلوم الزراعية 

 2016 والبيطرية / جامعة القصيم

تأثير مستخلص الثوم وجذور عرق السوس على المحتوى المعدني  27

 والهرموني لشتالت الكمثرى 

 العراقيةمجلة العلوم الزراعية 

2017 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو اللجنه العلميه ولجنة الدراسات العليا     

   رئيس شعبة الفاكهه  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرا :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2008 كلية الزراعة شكر وتقدير 1

 2008 كلية الزراعة شكر وتقدير 2

 2009 كلية الزراعة شهادة تقديرية 3

 2009 وزارة الزراعة شكر وتقدير 4

 2009 وزارة الزراعة نقدية مكافأة 5

 2012 الكلية التقنية / المسيب شكر وتقدير 6

 2012 كلية الزراعة شكر وتقدير 7

 2012 كلية الزراعة شكر وتقدير 8

 2012 كلية الزراعة شكر وتقدير 9

 2013 كلية الزراعة شكر وتقدير 10

 2016 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير                       11

 2016 عميد كلية الزراعه/بغداد شكر وتقدير                              12

 2017 الكليه التقنيه /المسيبعميد  شكر وتقدير                  13

 2017 /بغداد              ةعميد كلية الزراع شكر وتقدير            14

    

    

    

    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 العربية             

  االنكليزية            

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


