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 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 1986 الزراعة  بغداد بكلوريوس

 2001 الزراعة  بغداد ماجستير

 2007 الزراعة  بغداد دكتوراة

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2010-2009 وراثة  +تصميم تجارب  مبادئ محاصيل  1

 2011-2010 + تصميم تجارب  ئ وراثةمباد محاصيل  2



 

 

 

 

 

 

 

 مبادئ وراثة + تصميم تجارب  محاصيل  3

 
2011-2012 

 2013-2012 مبادئ وراثة  محاصيل  4

 2014-2013 مبادئ وراثة  محاصيل  5

 2015-2014 مبادئ محاصيل محاصيل + بستنة  6

 2016-2015 مبادئ محاصيل  بستنة + محاصيل  7

 2017-2016 مات نمو فسلجة +منظ محاصيل  8

 2018-2017 +منظمات نموفسلجة  محاصيل 9

 2019-2018 مبادئ محاصيل  وقاية + تربة  10

11    

12    

13    

 

 

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 

 

 ت

 

 السنة المادة القسم

1 

 

 –محاصيل حقلية 

 ماجستير 

 2014-2013  زراعة انسجة نياتية

 

2 

 –محاصيل حقلية 

 ماجستير 

 2015-2014 زراعة انسجة نباتية 

 

3 

 –محاصيل حقلية 

 ماجستير 

 2016-2015 زراعة انسجة نباتية 

 

4 

محاصيل حقلية 

 ماجستير +دكتوراة 

 2017-2016 زراعة انسجة انباتية 

 

5 

–محصيل حقلية 

 ماجستير +دكتوراة 

 2018-2017 زراعة انسجة نباتية 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

  رابعا :طلبة الدراسات العليا

 السنة القسم اسم الرسالة او االطروحة ت

 السكروز والجهاد الرطوبيتأثير منظمات النمو و 1

اصناف من  ةنات الدقيقة لثالثيفي نمو وانتاج الدر

 البطاطا خارج الجسم الحي

جامعة  –كلية الزراعة  -محاصيل حقلية 

 بغداد

 اجستيرم -محمد محمود زيدان

2012 

دور بعض الهرمونات النباتية ومستخلص ثمار  2

الحنظل في تضاعف النموات الخضرية وتحمل 

 الجفاف لقصب السكر خارج الجسم الحي

جامعة  -كلية الزراعة-المحاصيل الحقلية

 بغداد

 ماجستير -سجى جواد شنشل

2013 

تأثير تراكيز مستخلص ثمار الحنظل ومنظمات  3

ي استحثاث الكالس من اجنة بذور ف  Naclالنمو و 

 الجت خارج الجسم الحي

جامعة  -كلية الزراعة –المحاصيل الحقلية 

 بغداد

 ماجستير -رنين جواد علي

2015 

استحداث التغايرات الوراثية باستخدام مستخلص  4

الحنظل واشعة كاما في كالس اصناف من الحنطة 

 لتحمل الجفاف والملوحة خارج الجسم الحي

جامعة  –كلية الزراعة  -يل الحقليةالمحاص

 بغداد

 دكتوراه -محمد محمود زيدان

2015 

تاثير االشعة فوق البنفسجية ومستخلص ثمار  5

الحنظل في تحمل الجفاف لثالثة اصناف من زهرة 

 الشمس خارج الجسم الحي

جامعة  –كلية الزراعة  -المحاصيل الحقلية

 بغداد

 دكتوراه -يسرى اسماعيل حسين

2018 

انتاج مركبي الكالكوسنوليت والسينابين في صنفين  6

خارج وداخل  .Brassica napus Lمن السلجم 

 الجسم الحي

جامعة  –كلية الزراعة  -المحاصيل الحقلية

 بغداد

 دكتوراه -فادية فؤاد صالح 

2018 

-Trans   تحفيز مركبات االيض الثانوي 7

anethole, fenchonem, Estragole, a-

phellandrene   خارج وداخل الجسم الحي في

 Foeniculum vulgare 0نبات الحبة الحلوة 

mill 

جامعة  –كلية الزراعة  –المحاصيل الحقلية 

 بغداد

 دكتوراه -احمد فاهم جبار 

2018 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  
نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

مركز التطوير والتعليم  2010 للتأهيل التربوي 143دورة  1

 المستمر /جامعة بغداد

 مشارك

مركز التطوير والتعليم  2010 للغة العربية 117دورة  2

 المستمر/ جامعة بغداد

 مشارك

المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث  3

 التقانة االحيائية

 مشارك جامعة النهرين 2010

 Polymerase Chainدورة  4

Reaction(PCR), Types and 

Applications 

 مشارك كلية العلوم / جامعة بغداد 2011

  PCRدورة تفاعل البلمرة النتسلسل  5

 انواعه وتطبيقاته

 

 مشارك كلية العلوم / جامعة بغداد 2012

دورة الترقيات العلمية لكفاءة الحاسوب  6

 الساتذة الجامعة

مركز الحاسبة / جامعة  2013

 بغداد

 ركمشا



 

 

 

 

 

 

 

دورة التقانة االحيائية في الزراعة  7

 والتحسين الوراثي

مركز التطوير والتعليم  2016

 المستمر

 مشارك

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجمعية  8

 المصادر الوراثية والبيئة العراقية 

القاهرة / جمهورية مصر  2016

 العربية

مشاركة 

 ونشر

ندوة ضعف اللغة والتعبير في الوسط  9

 االسباب والحلول -لجامعيا

 مشارك / جامعة بغدادكلية الزراعة 2018

ندوة مناقشة قانون التفرغ الزراعي  10

واهداف الجمعيات المتخصصة للخرجين 

 والمتفرغين الزراعيين

 مشارك كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2018

ورشة العمل لضوابط وتعليمات تقييم   11

 2019-2018االداء للعام 

 مشارك  / جامعة بغدادلية الزراعةك 2018

والدليل  GLPدورة تطبيق نظام الـ  12

 االرشادي للسالمة والصحة المهنية

 مشارك كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2018

ندوة تنمية زراعة الحنطة في العراق/  13

 التحديات والحلول

كلية الزراعة / جامعة  2018

 بغداد

 مشارك

ة والعملية في ورشة عمل االسس العلمي 14

 استخدام االجهزة والمواد المختبرية

 محاضر كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2018

ندوة علمية لمكافحة االدغال في حقول  15

 المحاصيل االستراتيجية

 مشارك كلية الزراعة/ جامعة بغداد 2018

 مشارك / جامعة بغدادكلية الزراعة 2018 ندوة علمية بعنون افاق في تربية النبات 16

ورشة عمل حول مخاطر تعاطي  17

 المخدرات وحبوب الهلوسة

 مشارك كلية الزراعة/جامعة بغداد 2018

ندوة علمية حول دور االستثمار الزراعي  18

 في تعزيز منظومة االمن الغذائي

 مشارك كلية الزراعة /جامعة بغداد  2018

 مشارك رئاسة جامعة بغداد 2019 (  design day) مسابقة يوم التصميم  19

     

     

     

 

 

 :براءات االختراع: سادسا
 

 

 : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

سنة 

 التقويم

عدد لجان مناقشة 

رسائل الماجستير 

 واطاريح الدكتوراه

عدد لجان 

االمتحان 

 الشامل

عدد البحوث 

 المقيمة

عدد الرسائل 

طاريح واال

 المقيمة

تقويم بحوث 

 الترقية

2013  1 2   

2014 1  2   

2015  1 2   

2016 4  3 1 2 

2017 4  3  3 

2018 2 4 2  3 

2019 1     

 

 

 عدد سنة التقويم

ءات ابر

االختراع 

 المقدمة

عدد 

 االستشارات

عدد طلبة 

 الدراسات

عدد 

مشاريبحث 

 التخرج

عدد اللجان 

داخل 

 الكلية

ان عدد اللج

خارج 

 الكلية

 

2012  5 1 2 2   

2013  6 1 2 2   

2014  6 1 2 2 1  

2015  5 1 2 2 1  

2016  7 1 3 4 1  

2017  6 2 2 4 1  

2018  6  2 4 1  

2019  5  2 4 1  

        

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة محل النشر اسم ابحث ت

ن في والكاينتيD-2,4ـ تاثير ال 1

تكوين الكالس وتمايز االعضاء 

 لثالث اصناف من قصب السكر 

العراقية مجلة العلوم الزراعية 

  2العدد-33المجلد –

2002 

استخدام تقنية زراعة االنسجة في  2

تقويم تحمل الملوحة لثالث اصناف 

 من قصب السكر

زراعة العراقية )عدد مجلة ال

 4عدد7خاص ( مجلة 

2002 

لغذائي والجزء النباتي تاثير الوسط ا 3

واالوكسجين في استحثاث الكالس 

من نبات الخشخاش خارج الجسم 

 الحي 

–مجلة جامعة كربالء العلمية 

 2العدد -8المجلد 

2010 



 

 

 

 

 

 

 

تاثي السكروز والتايروسين في  4

استحثاث الكالس وانتاج المورفين 

والكودائين من نبات الخشخاش 

 خارج الجسم الحي 

ت االحيائية مركز بحوث التقنيا

 2العدد-4المجلد –

2010 

تاثير االنتخاب في طول المدة من  5

التزهير الذكري الى التزهير االنثوي 

تحيت مستويات منخفضة من 

النايتروجين في حاصل الذرة 

 الصفراء

مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

 (2العدد) 10,المجلد 

2012 

تحفيز البذور المتدهورة لحنطة  6

بار قابليتها الستحثاث الخبز واخت

 الكالس خارج الجسم الحي 

-مجلة العلوم الزراعية العراقية 

44(1:)58-68 

2013 

تاثير الوسط الغذائي ومنظمات  7

النمو النباتية في انتاج الرتب العليا 

 من البطاطا خارج الجسم الحي 

-مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

5(2:)84-93 

2013 

8 Determining Genetic 

distance by RAPD-PCR 

of maize inbred lines 

produced by reciprocal 

recurrent selection  

Journal of Agricultural 

Technology 

vol.9(7):1799-1807 

2013 

9 Influence of Irrigation 

Method , Weed ,and 

Splitting Nitrogen 

Fertilizers on Water Use 

Efficiency and 

productivity of sunflower 

International Journal 

of Agriculture and 

Crop Sciences IJACS-

2014-7-3/136-141  

2014 

تاثير الجفاف في انتاج الدرنات  10

الدقيقة للبطاطا وفعالية 

 البيروكسيديز خارج الجسم الحي 

-مجلة العلوم الزراعية العراقية 

45(2:)143-150 

2014 

والزنك -BAش البنزل ادنين تاثبر ر 11

والبورون في حاصل الباقالء 

 ومكوناته 

مركز بحوث التقنيات االحيائية 

9(1)67-76 

2015 

12 Indole -3-Butyric Acid 

and Naphthalene Acetic 

Acid Impacts on in Vitro 

Rooting of Mariana and 

Nemaguard Rootstocks 

IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary science 

(IOSR-JAVS) –Issue 7 

Ver, pp 50-53 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

13 Multiplication Of 

Nemaguard and Mariana 

Rootstocks :Influence of 

Cytokinis and Adenine 

Sulfate and Their 

Concentrations  

International Journal 

of Advanced Research 

IJAR –

int.j.adv.res.4(8),1716-

1722 

2016 

تاثير طرائق الري واالدغال وتجزئة  14

السماد النتروجيني في بعض صفات 

 النمو الفسلجية لزهرة الشمس 

المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

للجمعية صيانة المصادر 

–الوراثية والبيئية العراقية 

 مصر العربية 

2016 

استخدام اشعة كاما لتحفيز التغاير  15

ة لتحمل الملوحة في الحنطالوراثي 

 خارج الجسم الحي 

مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

 4العدد-9مجلد 

2017 

تحفيز التغاير الوراثي باستخدام  16

مستخلص ثمار الحنظل واشعة كاما 

في اصناف من الحنطة خارج الجسم 

 الحي 

مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

 4العدد-9مجلد 

2017 

17  

The Role Extract of 

(Citrullus Colocynthis) 

Fruitsin the Stimulation 

of the Genetic Variations 

of Varity Wheat 

IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary science 

(IOSR-JAVS) –Issue 

11 Ver, pp 01-06 

201

7 

 

18 

Evaluation of Water 

stress effect on some 

chemical properties of 

several sunflower 

varieties callus treated 

with colocynth fruit  

extract 

 

International  journal 

of plant research –

issn:0972-5210  

issn :2581-6063 

 

 

2019 

قبول –

  نشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
  2014-   2013- 2012عضو اللجنة العلمية في قسم المحاصيل للسنوات -1

 ومستمرة لحد االن 2016عضو اللجنة العلمية المتخصصة لوحدة النباتات الطبية والعطرية منذ  -2

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  التوجد 1

 

 : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

كتاب الشكر او الجائزة او  ت

 شهادة

 السنة الجهة المانحة

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون  وتقدير شكر 1

 العلمية

2010 

 2011 معهد الهندسة الوراثية شهادة مشاركة 2

 السيد معالي وزير التعليم العالي شكر وتقدير 3

 والبحث العلمي

2013 

 2014 معهد الهندسة الوراثية  شهادة مشاركة 4

 2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 5

 2016 جامعة الكوفةلزراعة/كلية ا شكر وتقدير 6

 2017 كلية الزراعة/ جامعة الموصل شكر وتقدير 7

 2018 كلية الزراعة/ جامعة بغداد تثمين جهود 8

 2018 كلية الزراعة /جامعة بغداد تثمين جهود 9

 2018 كلية الزراعة/ جامعة االنبار شكر وتقدير 10

 2018 ة بغدادكلية الزراعة/ جامع شهادة مشاركة وشكر وتقدير 11

 2018 كلية الزراعة/جامعة بغداد شهدة تقديرية وشكر وتقدير 12

 2019 كلية العلوم/ جامعة بغداد شكر وتقدير 13

 2019 كلية الزراعة/جامعة بغداد شهادة شكر وتقدير 14

15    
 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


