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     الجلبي ساهي كشين هحوذ اهيي   د.:      ـن ـــــــــاالســ

 َ ًباجية ج/ صساعة اًسًباجات صيٌة -بسحٌَ –ة يعلْم صساع  :    صــالحـخـص

  يجذسيس:       َ ــــــالْظيف

 اسحار  الذسجة العلوية :

 كلية الضساعة/ جاهعة بغذاد   :   عٌْاى العول

 dr_samialchalabi@yahoo.com  كحشًّي :البشيذ إالل

 

 .أّالً : الوؤُالت العلوية 

 الًاروخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

ذبؽالوريوس

ذ

 1975-1974 الزراعة بغداد

 1978 الزراعة بغدادذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

 1989 الزراعة مروكوة الونوي اال

   ذأخرى

 ياً : الحذسج الْظيفي .ثاً 

 ثالثاً : الحذسيس الجاهعي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1989-1978 هيئة التعليم التقني  مدرس مسبعد  1

 1996-1989 كلية الزراعة / جبمعة بغداد  مدرس 2

 2009-1997 كلية الزراعة / جبمعة بغداد استبذ مسبعد  3

  2009 كلية الزراعة / جبمعة بغداد استبذ  4



 

 

 

 

 

 

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

 1985-1978 هوىة الًعلوم الًقين املعهد الزراعي الًقين / بغداد 1

 وحلد االن 1990 بغداد كلوة الزراعة  2

 سابعاً : الوقشسات الذساسية الحى قوث بحذسيسِا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

1 

 

 1985-1978 + بسًنة عامة ئقاهندسة حد اليسًنه

2 

 

 1995-1990 فسلجة نيات+نيات عام  وقاوة النيات 

 2000-1996 + ميادئ بسًنة ه جزراعة انس اليسًنه 3

 2003- 2001 نياتات الزونة اليسًنه 4

 

5 

 

 2008-2005 زراعة انسجة+ تشروح النيات  اليسًنة 

 وحلد االن 2009 تشروح النيات اليسًنه 6

 

 :الحي أششف عليِا( الشسائل  ،االطاسيح  )خاهساً: 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2000 ماجستير اكثار اربع ىجن من الطماطو باستخدام تقنية زراعة االنسجو 1
 2001 ماجستير جل خارج الجسم الحي شجار الكمثرى والسفر الدقيق الاالكثار والتطعيم  2
 تاثير السايكوسل والكمتار في مواصفات النمو الخضري والزىري دراسة  3

 Dianthus caryophyllusلنبات القرنفل  

 2001 ماجستير

تأثير مستخمص عرق السوس وطول النيار في مواصفات النمو الخضري  4
 والزىري لثالثة اصناف من الداوودي 

 2004 ماجستير

 2004 دكتوراه دراسة واقع حال متنزه الزوراء وبعض الحمول المقترحو لتطويره 5
الزراعة في نمو وتزىير ابصال  ةتأثير وزن البصمو والتسميد الكيمياوي وطريق    6

 البري المخزونو في درجات حرارة مختمفة  سالنرج
 2005 دكتوراه



 

 

 

 

 

 

 2006 دكتوراه الزينو تأثير التقنية المغناطيسية عمى بعض نباتات  7
وصفات النمو الخضري  (DNA)الوراثي  كيبالتيار الكيربائي في التر تأثير  8

 والزىري لبعض نباتات الزينو 
 2007 دكتوراه

 Dahlia variabilisتأثير البورون والماء الممغنط في نمو وازىار نباتي الداليا  9
 Ranunculus asiaticus   والرننكيل

 2007 ماجستير

تأثير موعد الزراعة والرش بحامض الجيريمك والفسفور في النمو وحاصل  10
 Cheiranthus cheiriالشبوي االصفر  الزيت لنبات 

 2009 ماجستير

تأثير مكونات الوسط الغذائي والجزء النباتي المزروع في تكوين الكالس وانتاج  11
 Salvia     ومرميالت الطبيو في نبات الابعض المركبات ذات االستعم

officinalis   

 2010 ماجستير

 KT-30تاثير السقي بالماء المعالج مغناطيسيًا ورش حامض الساليبسمك و  12
واالستر   Calendula officinalisفي نمو وازىار نباتي االقحوان 
Callistephus chinensis  

  2012 دكتوراه 

سي في نمو وازىار وشدة الفيض المغناطي CPPUو  Brassinolideتاثير  13
  majus Antirrhinumصنفين من نبات حمق السبع 

  2012 دكتوراه

 Catharanthusتحفيز انتاج المركبات الفعالة في كالس نبات عين البزون  14

roseus  خارج الجسم 

 

 

 2013 دكتوراه 

 

 
تأثير التضميل والبراسينواليد وحامض الساليسمك في نمو وحاصل ابصال  15

 .Gladiolus spولس الكالدي

 

 2015 دكتوراه 
 

 
 تأثير نوع وسط الزراعة وحامض الجاسمونك قي نمو وحاصل ابصال الفريزيا 16

Freesia sp. 

 

 2014  ماجستير
 

 
 الفريزيافي نمو وحاصل ابصال  KT30و GA3و Epibrassinolideتأثير  17

Freezia hybrid نفي صGolden melody   وJessica 

 

 2016  اهر دكتو 

 

  ودراسة انتاج الجزء النباتي  Moringa oleiferaالمورنغا الدقيق لنباتكثار الا 18
 لبعض المركبات الكيمياوية

  دكتوراه

19  

 
  

 





 

 

 

 

 

 

 الحي شاسك فيِا.العلوية ّالٌذّات الوؤجوشات سادساً: 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان الذت
) بحث / بوستر 

 حضور(
 بحث كمية الزراعة/ جامعة تكريت  2008 ر العممي الزراعي الرابعالمؤتم 1
 بحث كمية الزراعة/ جامعة االنبار  2010 المؤتمر العممي الزراعي الثاني  2
 بحث كمية الزراعة/ جامعة الموصل 2010 المؤتمر الدولي االول لمبستنو 3
 بحث ىيئة التعميم التقني  2011 المؤتمر العممي الثاني عشر  4
 بحث جامعة االنبار  2011 المؤتمر العممي الثالث لكمية الزراعة  5
 بحث جامعة دىوك  2010 المؤتمر الثالث لمعموم البايموجية  6
المؤتمر العممي الخامس لكمية  7

 جامعة تكريت –الزراعة 
 بحث جامعة تكريت 2011

 المؤتمر العممي الدولي االول لمتقنيات 8
 قية االحيائية التطبي

مركز التقانات  \جامعة النيرين 2013
 االحيائية 

 بحثين

المؤتمر العالمي العاشرلعموم  9
 االجغرافية في تونس

 \المجمة العممية لعموم الجغرافية  2015
 تونس

 بحث

     

      

 

 

 .ذاالخرىذسابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿيةذ 

ذخارجذالؽؾيةذداخلذالؽؾية

 1984- 1981بغداد  –رئوس قسم اليسًنه/ املعهد الزراعي  معاون العمود للشؤون العلموة
 1985-1984/بغداد  –ملعهد الزراعي امعاون العمود لشؤون الطلية /           2013 -2009

 1991-1989مسؤول املناهج الزراعوة/ هوىة الًعلوم الًقين  

 03-95رئوس قسم الشؤون العلموة/ وزارة الًعلوم العالي واليحث العلمي 

            

1995- 2003 

ذ



 

 

 

 

 

 

 .ذأوذتطويرذالتعؾيمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثيةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبيئةذواجملتؿعذ

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 1998 مجمة البحوث التقنية  تأثير السايكوسل في نمو نبات الباذنجان 1

 1998 التقنية  مجمة البحوث الطماطا لمباكموبيوترازول نبات استجابة 2

 1998 مجمة البحوث التقنية وليا نعقل الساقية لنبات المالالنمو في تجذير ا تأثير منظمات 3

 1997 مجمة البحوث التقنية  استجابة نبات الباميا لمباكموبيوترازول  4

 1996 لزراعية العراقية ا مجمة العموم  نفل ر الباكموبيوترازول في نمو وازىار نبات الق يرتأث 5

 1997 مجمة العموم الزراعية العراقية  في نمو وازىار نبات الجيربرا BAتأثير   6

 1998 مجمة العموم الزراعية العراقية في نمو نبات الباذنجان CCCتأثير رش الـ 7

 1996 مجمة البحوث التقنية  تجذير سيقان ثالثة اصناف من االيرس المكثره خارج الجسم الحي  فيزتح 8

 1977 مجمة العموم الزراعية العراقية في نمو وتكوين البراعم الزىري لنبات القرنفل  GA3أثير رش  ت 9

مجمة جامعة االزىر/ قسم  تأثير مواعيد التقميم الخريفي في انتاج ونوعية ازىار نبات الورد الشجيري 10
 البستنو

1981 

 2002 راعية العراقيةمجمة العموم الز  الطماطا خارج الجسم الحي  جناكثار ى 11

تأثير منظمات النمو والسكروز في اكثار صنفي نبات العرموط )ليكونت  12
 خارج الجسم الحي  يو(وزعفران

 2003 المجمة العراقية لمبايوتكنولوجي

المجمة العراقية لمبحوث  في اكثار وتجذير اصل العرموط خارج الجسم الحي  I BAو  BAتأثير   13
 البايوتكنولوجية

2002 

ونت وزعفرانيو(عمى نبات السفرجل كالتطعيم الدقيق لصنفي العرموط )لي 14
 خارج الجسم الحي 

 2002 مجمة البحوث التكنولوجية 

 2004 مجمة جامعة النيرين  باستخدام تقنية زراعة االنسجو اتضاعف سيقان اربعة ىجن لنبات الطماط 15

جين لنبات الطماطا خارج سيقان اربعة ى تجذير في NAAو  IAAتأثير  16
 الجسم الحي 

 2003 مجمة تكريت لمعموم الزراعية

 2005 مجمة العموم الزراعية العراقية تأثير السايكوسل والكمتار في تزىير نبات القرنفل 17

 2005 مجمة العموم الزراعية العراقية تأثير السايكوسل والكمتار في صفات النمو الخضري لنبات القرنفل  18



 

 

 

 

 

 

 2005 مجمة العموم الزراعية العراقية ات لنبات الداودي فمخاالزىار وتكوين الو تأثير فترة االضاءه في النمو  19

تأثير مستخمص جذور عرق السوس في النمو الخضري والزىري لثالثة  20
 نبات الداوودي من اصناف 

 2006 مجمة العموم الزراعية العراقية

 2009 مجمة دمشق لمعموم الزراعية رابحو في النمو الخضري لنبات الجير تأثير مغنطو مياه الري المال 21

ل االسد لمعموم سببامجمة  لنبات الشبوي تأثير الصعق الكيربائي في صفات النمو الخضري والزىري  22
 اليندسية 

2010 

 بصيالتتأثير شدة التيار الكيربائي ومدة الصعق في نمو وازىار وتكوين  23
 االيرس 

 2010 زراعة الرافدينمجمة 

تأثير شدة التيار الكيربائي ومدة الصعق في صفات النمو الخضري  24
 والزىري لنبات حمق السبع 

 2008  تكريت لمعموم الزراعيةمجمة 

 2009 مجمة جامعة بابل  ومدة الصعق في نمو وازىار نبات االقحوانتأثير شدة التيار الكيربائي  25

 2009 مجمة جامعة بابل  في نمو وتزىير وصفات النرجس البري  دتأثير وزن البصمو والسما 26

تأثير طريقة الزراعة ، وزن البصمو والسماد الكيمياوي في نمو وازىار  27
 الت النرجس البري يوتكوين بص

 2008 مجمة العموم الزراعية العراقية

لنباتي الداليا    الخضرينمو تأثير البورون والماء الممغنط في صفات ال 28
 والراننكيل 

 2008 مجمة تكريت لمعموم الزراعية 

تأثير البورون والماء الممغنط في صفات النمو الزىري والجذور الدرنيو  29
 لنباتي الداليا والراننكيل

 2009 مجمة االنبار لمعموم الزراعية

 1982 مجمة البحوث التقنية جيرانيوم في تجذير العقل الساقية لنبات ال NAAو  I BAتألثير  30

الت نبات يوترازول والماء الممغنط في نمو وازىار وتكوين بصبيتأثير الباكمو  31
 االيرس اليولندي 

مجمة ديالى لمبحوث العممية 
 والتربوية 

2009 

 2008 عراقيةمجمة العموم الزراعية ال ممغنط في نمو وازىار نبات الالتينيوالماء التأثير المغنيسيوم  32

 2008 مجمة تكريت لمعموم الزراعية تأثير كبريتات النحاس والماء الممغنط في نمو وازىار نبات حمق السبع  33

تأثير وزن البصمو ودرجة حرارة الخزن في النمو واالزىار وتكوين بصالت  34
 النرجس البري 

 2010 مجمة العموم الزراعية العراقية

مجمة ديالى لمبحوث العممية  اتي وحامض الجيريمك في نمو وازىار الشبوي االصفر تأثير السماد الفوسف 35
 والتربوية 

2009 



 

 

 

 

 

 

تأثير السقي بالماء المعالج بشدات فيض مغناطيسيو مختمفة والسماد  36
 ري يفوسفاتي في نمو وازىار نبات الورد الشجلا

 2010 مجمة ديالى لمعموم الزراعية 

عض بماء الري والمعالجة بالتقنية المغناطيسية في  تأثير مستويات مموحة 37
 را ية لنبات الجيربحالصفات التشري

 2009 مجمة زراعة الرافدين

ور والزيت لنبات ذتأثير السماد الفوسفاتي وحامض الجيريمك في حاصل الب 38
 الشبوي االصفر 

 2010 مجمة االنبار لمعموم الزراعية 

جزء النباتي المزروع في استحثاث الكالس منظمات النمو والبعض تأثير  39
 خارج الجسم الحي  لنبات المرميو 

 2010 مجمة ديالى الزراعية 

التغايرات الوراثية لمشبوي الناتجو عن الصعق الكيربائي باستخدام تقانو  40
RAPD  

  2009 مجمة العموم الزراعية العراقية

مجمة ديالي لمبحوث العممية  نبات الزينيا  اثر التقنية المغناطيسية في نسبة انبات ونمو 41
 والتربوية 

2009 

 2009 مجمة زراعة الرافدين  س واحتياجاتو من ماء الري تو بتأثير التقنية المغناطيسية في نمو نبات ال 42

 2008 مجمة العموم الزراعية العراقية لنبات حمق السبع  DNAتاثير الصعق الكيربائي في  43
مجمة ديالى لمبحوث العممية  Lisianthus بالمغنيسيوم والبنزل ادنين في نمو وازىار نبات تاثير الرش  44

 والتربوية 
2009 

تأثير وزن البصمة ودرجة حرارة الخزن في صفات النمو الخضري والزىري  45
 وانتاج البصيالت لنبات النرجس البري 

/مجمة الفرات  ابلجامعة ب
 معموم الزراعية ل

2009 

ير نوع ماء الري والسماد الفوسفاتي والبنزل ادينين في نمو وازىار نبات تأث 46
 الورد الشجيري 

جامعة بابل / مجمة الفرات 
 لمعموم الزراعية 

2009 

تأثير السقي بالماء المعالج بشدات فيض مغناطيسة مختمفة والسماد  47
 الفوسفاتي في صفات النمو الخضري والزىري لنبات الورد الشجيري 

جمة ديالى لمعموم الزراعية م
 (1( العدد )2مجمو )

2010 

تأثير درجة حرارة الخزن ووزن البصمة في ازىار وتطور البرعم الزىري  48
 لنبات النرجس البري 

(العدد 13مجمة دىوك المجمة )
 ( ، عدد خاص1)

2010 

(  3مجمد )لمعموم  مجمة ديالى الجسم الحي خارج   Lilium longiflorumاالكثار الدقيق لنبات  49
 (   1) الزراعيةالعدد 

2011 

تاثير السكريات في انتاج المركبات الثانوية من الكالس المستحث من اوراق  50
 خارج الجسم الحي Salvia officinalisنبات المرميو  

مجمة االنبار لمعموم الزراعية 
( عدد 4( العدد )8مجمد )

 خاص بالمؤتمر 

2010 

المغناطيسية لمماء ومستويات السماد في صفات النمو  تأثير المعالجة 51
 .Gerbera jamesonii Lالخضري والزىري لنباتات الجيربرا 

مجمة جامعة تكريت لمعموم 
 الزراعية  

2011 



 

 

 

 

 

 

 Rocketصنف  Antirrhinum majusاستجابة نباتات حمق السبع  52

golden   لمرش بكبريتات الحديدوزFeSO4 ئية وكبريتات الزنك الما
ZnSO4 -7H2O  

جامعة بابل / مجمة الفرات 
 لمعموم الزراعية 

2011 

ك في صفات النمو الخضري يمسستاثير نوع ماء الري ورش حامض السالي 53
  Callistephus chinensisوالزىري لنبات االستر 

 2012 مجمة الكوفة لمعموم الزراعية 

في نمو وازىار نبات  KT-30ورش معالج مغناطيسيًا التاثير السقي بالماء  54
  Calendula officinalisاالقحوان 

جامعة الكوفة/ مجمة جامعة 
 الكوفو لعموم الحياة 

2012 

تاثير المغنيسيوم المخمبي ونوع ماء الري في نمو وازىار نبات حمق السبع  55
  Rocket redصنف 

معموم العراقية ل مجمةال
 والتكنولوجيا

2013 

الحديدوز والسقي بالماء المعالج مغناطيسيًا في نمو تاثير رش كبريتات  56
  Snapshot Yellowوازىار نبات حمق السبع صنف 

معموم العراقية ل مجمةال
 والتكنولوجيا

2013 

في نمو وتزىير نباتات حمق السبع  CPPUو  Brassinolideتاثير  57
Antirrhinum majus   صنفRocket mix 

 2012 مجمة ديالى لمعموم الزراعية 

والماء المعالج مغناطيسيًا في نمو وتزىير نباتات  Brassinolideتاثير  58
 Snapshot mixصنف  Antirrhinum majus حمق السبع 

مجمة االنبار لمعموم الزراعية 
 ( عدد 2( العدد )10مجمد )

2010 

 تاثير البراسينواليد والسايتوكاينين واالوكسينات في اكثار اصمي الحمضيات  59

 لسوينكل ستروميمو والتروير سترانج خارج الجسم الحي ا
 مجمة االنبار لمعموم الزراعية 

 ( 1( العدد )10المجمد )
2012 

 

المحفزات الالحيوية في انتاج االجماليسين من الكالس المستحث من  تاثير  60
 .خارج الجسم الحي  Catharanthus roseusاوراق نبات عين البزون 

 2013 لمتقانات الحياتية المجمة العراقية

تاثير السكروز والمانيتول في انتاج االجماليسين من الكالس المستحث من  61
 .خارج الجسم الحي  Catharanthus roseusاوراق نبات عين البزون 

المؤتمر العممي الدولي االول 
 لمتقنيات االحيائية التطبيقية

2013 

في انتاج المركبات الثانوية  Salicylic acidو  L-Tryptophanر تاثي 62
 Catharanthusمن الكالس المستحث من اوراق نبات عين البزون 

roseus  .خارج الجسم الحي 

المؤتمر العممي الدولي االول 
  لمتقنيات االحيائية التطبيقية

2013 

معموم كربالء لجامعة مجمة  خارج الجسم الحي Lilium longiflorumتحفيز تكوين بصيالت الميمم  63
 الزراعية

2014 

 Bekonوالسماد السائل  Salicylic acidتاثير رش حامض الساليسمك  64
 Salvia splendensفي صفات النمو الخضري والزىري لنبات السمفيا 

 2014 مجمة الفرات لمعموم الزراعية



 

 

 

 

 

 

 Zinnia تاثير رش المغنيسيوم والفسفور في نمو وازىار نبات الزينيا 65

elegans 

 2013  الفرات لمعموم الزراعية مجمة

 تاثير حامض الجاسمونيك ووسط الزراعة في نمو وحاصل ابصال الفريزيا 66
Freesia hybrida  صنفJessica 

 2014 مجمة الفرات لمعموم الزراعية

والسكروز والفحم المنشط في مواصفات البصيالت  MSتاثير امالح  67
 ي.المتكونة لنبات الميمم خارج الجسم الح

المجمة المصرية لمعموم 
 التطبيقية

2014 

تاثير رش السايكوسل والسقي بالماء المعالج مغناطيسيا في صفات النمو  68
 Delphinium ajacisالخضري والزىري لنبات منقار الطير 

 2014 مجمة المثنى لمعموم الصرفة

و لمرش بمنظمي النم( Narcissus poeticus  )   استجابة نبات النرجس 69
 KT30حامض الساليسمك و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015      مجمة ديالى لمعموم الزراعية

تاثير نقع الكورمات بالبراسينواليد ورش النباتات بحامض الساليسمك في نمو  70
 White prosperityوازىار نبات الكالديولس صنف 

 2015 مجمة الفرات لمعموم الزراعية

راسينواليد ونقع الكورمات بحامض الساليسمك تاثير الظميل ورش الناتات بالب 71
 White prosperityفي نمو وانتاج نبات الكالديولس صنف 

 2015 مجمة الفرات لمعموم الزراعية

 \مجمة منشورات عموم جغرافية مدينة بغداد –تطوير المساحات الخضراء في متنزه الزوراء  72
 تونس

2015 

ذ

 .يةذوالدوليةذاهليئاتذالعؾؿيةذاحملؾعضويةذذ:تاسعا 

  الزراعوني العراقوني  نيعضو نقابة املهندس 

 اجلامعوني  سونيعضو رابطة الًدرو 

  عضو نقابة املعلمني    



 

 

 

 

 

 

    

 

 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:عاشراذ

 سـةذالـشر أسمذالؽتاب ت

 1989 الزونه وهندسة احلدائق 1

 1995 ميادي العلوم الزراعوة 2

 2013 عراقنياتات الزونة يف ال 3
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