
 

 

 

 

 

 

 

 انظيزه انذاحيو
 

 

 

 

 رًاء غانب يجيذ :     ـى ـــــــــاالطــ

 انخاج خضز :     صــانخـخـص

 حذريظيت :     و ــــــانٌظيف

 يذرص يظاعذ انذرجت انعهًيت :

 جايعت بغذاد / كهيت انشراعت / لظى انبظخنت ًىنذطت انحذائك :     عنٌاٌ انعًم

  rawagaleb@yahoo.com كخزًني :انبزيذ إالن

 

 .أًالً : انًؤىالث انعهًيت  

 

 التاريخ ةـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

ذبؽالورووس

ذ

 29/4/2006 كلية الزراعة جامعة بغداد

 30/3/2014 كلية الزراعة جامعة بغدادذادلاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

- -  

  - -ذأخرى

 ثانياً : انخذرج انٌظيفي . 

 الى -الفترة هن  الجهة يفةالوظ ت

 29/3/2010انى  – 30/6/2005 جايعت بغذاد /كهيت انشراعت/لظى انبظخنت ًىنذطت انحذائك م.ههندس زراعي  1

 8/6/2014انى  29/3/2010 جايعت بغذاد /كهيت انشراعت/لظى انبظخنت ًىنذطت انحذائك ههندس زراعي  2

 ًنحذ االٌ 8/6/2014 ظى انبظخنت ًىنذطت انحذائكجايعت بغذاد /كهيت انشراعت/ل هدرس هساعد 3
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 ثانثاً : انخذريض انجايعي . 

 الى -هن الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  الجهة ت

ذوحلدذاالن29/4/2006ذجايعت بغذاد  كهيت انشراعت 1

2    

 .رابعاً : انًمزراث انذراطيت انخى لًج بخذريظيا 

ذةـــــالدـذادةـــــادلذمـــالؼدذت

 2006 فسلجة مثار بعد احلصادذاليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 1

 2006 الزراعة احملمية  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 2

 2007 انتاج اخلضر  قسم الرتبة وادلوارد ادلائية  3

 2008 انتاج البذور  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 4

 2009 تربية النباتات البستنية  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 5

 2009 النباتات الطبية  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 6

 2014 انتاج اخلضر  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 8

 2014 زراعة حممية  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 9

 2015 خضر  انتاج اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 10

 2015 مشروع حبث التخرج  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 11

 2015 زراعة حممية  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 12

 2015 مشروع حبث التخرج  اليدًـةذوهـددةذوتصؿيمذاحلدائق 13

 

 :انخي أشزف عهييا( انزطائم  ،االطاريح  )خايظاً:  

ذالدـــةذمـــلؼداذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

1 - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انخي شارن فييا.انعهًيت ًاننذًاث انًؤحًزاث طادطاً:  

 يكاٌ انعمادىا انظنت عنٌاٌ ث
نٌع 

 انًشاركت

1.  
نذًة عهًيت يٌطٌيت ) ادخال اصناف انبطاطا عانيت 

 2013 انميًت انغذائيت (
كهيت انشراعت / جايعت بغذاد 

/ لظى انبظخنت ًىنذطت 

 انحذائك/ لاعت انشيخٌٌ

 يشارن 

) طكزحاريت 

 اننذًة(

2.  
 النظيف االنتاج نحو التوجه)  البستنة قسم ندوة

 (العضوية الزراعة بأستخدام
2013 

 قسم/  الزيتون قاعة
 الحدائق وهندسة البستنة

 تشريفات
 وحضور

 2014 هحيت في انعزاق كنٌس انثزًة اننباحيت انً  .3

كهيت انعهٌو بناث / 

 انجادريت / انيٌو األًل 

ابٌ غزيب \كهيت انشراعت 

 / انيٌو انثاني 

يشاركت في 

طكزحاريت اننذًة 

 نهيٌو انثاني 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿيةذ 

ذ

ذخارجذالؽؾيةذداخلذالؽؾية

 العربية الثقافة عاصمة بغداد واحتفالية معرض

ذ2015ةذيفذدورةذ)ذالصالحيةذالؾغووةذ(ذالدورةذالعاذرةذلؾعامذادلشاركذ•

بالؽًابذذ17/5/2015واليتذدًؼامذيفذكؾيةذاالدابذ/ذوحدةذالًعؾيمذادلدًؿرذبًاروخذ

ذ6/5/2015يفذذ6904ادلرقمذذ

مشاركةذيفذورذةذالعؿلذحولذمؾئذادًؿارةذالرتقياتذالعؾؿيةذذ•

(google scholerذوادًؿارةذتؼييمذاالداءذلؾذ)ًدروددنيذوادلوزػنيذادلؼامةذ

يفذذ28بالؽًابذادلرقمذذذذ11/10/2015يفذقاسةذابنذرذدذادلصادفذ

ذ11/10/2015

(ذلؾًاهيلذالرتبويذوالدورةذ203لؾؿشاركةذيفذدورةذ)ذ•

(ذلؾغةذالعربيةذمذيفذمركزذالًطوورذوالًعؾيمذادلدًؿرذجامعةذ177)

ذ1214بالؽًابذادلرقمذ:ذ18/6/2015لغاوةذذ1/6/2015بغدادذيفذ

ذ18/6/2015يفذ

ذ

(ذيفذGoogle Scholarادلشاركةذيفذدورةذالياحثذالعؾؿيذ)ذ•

يفذجامعةذبغداد/ذمركزذالًطوورذوالًعؾيمذادلدًؿربالؽًابذذ20/9/2015

ذ21/9/2015يفذذ1449ادلرقمذ

ذذ

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾيمثامـا:ذادلشروساتذاليحٌيةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذالييىةذواجملًؿعذ 



 

 

 

 

 

 

 

 الدـة الـشرذحمل ثأدمذاليح ت

انخأثيز انفظهجي نهخظًيذ اننايخزًجيني ًيضاداث اننخح في اننًٌ ًانحاصم  1

 .Solanum tuberosum Lانكًي ًاننٌعي ننباث انبطاطا 

يجهت انفزاث نهعهٌو 

 انشراعيت 

( 8انًجهذ)

 2014(/1انعذد)
10 - 19 

 البطاطا نبات جذور في النتح ومضادات النتروجينية االسمدة مصادر تاثير 2
 والبرولين والسايتوكاينين للنترات تركيز من وماتحتويه

 الزراعية العلوم مجلة
 بغداد جامعة/  العراقية

( االول)العدد في
 2016 لسنة(47)المجلد

 

 بعض في النتح ومضادات النتروجينة االسمدة لمصادر الفسلجي التاثير 3
 طاالبطا درنات في النترات وتركيز النوعية الصفات

 للعلوم الفرات مجلة
 الزراعية

 لسنة( 7)المجلد(4)العدد
2015 

 

ذ

 .اهليىاتذالعؾؿيةذاحملؾيةذوالدوليةذسضووةذذ:تادعا 

      

     

ذاتذ.ــ:الؾغذساذراذ 

     انهغت انعزبيت    

  انهغت االنكيشيت 

   CD هلحوظة : يتن تسلين نسخة على  


