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          ًسشيي خليل عبذ العضيض:   ـن ـــــــــاالســ

         علْم صساعية/بسحٌة/ًباجات صيٌة:     صــالحـخـص

   جذسيسية:     َ ــــــالْظيف

      اسحار هساعذ الذسجة العلوية :

              كلية الضساعة/جاهعة بغذاد:    عٌْاى العول

 nasreenaziz53@yahoo.com كحشًّي :البشيذ إالل

 . : الولُ تت العلوية أّالا  

 

 التاريخ ة ـــالكلو اجلامعة الدرجة العلموة

ذبؽالورووس

ذ

 4975-4974 الزراعة بغداد

 BATH School of biological sciences 1980ذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

   

   ذأخرى

 لىا -الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

 4981-4975 كلية السراعة/جامعة بغذاد معاون مهىذش زراعي 4

 4992-4981 كلية السراعة/جامعة بغذاد مذرش مساعذ 2

 4997-4992 كلية السراعة/جامعة بغذاد مذرش 3

 ولحذ االن  4997 كلية السراعة/جامعة بغذاد استار مساعذ 4

 
 

 

 الصىرة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثاًياا : الحذسج الْظيفي . 

 الحذسيس الجاهعي .ثالثاا :  

 الى -مه الفترة   الجامعة )المعهذ / الكلية(  الجهة ت

 وحلد االن 4981 جامعة بغداد              كلية السراعة  1

2    

3    

4    

 

 سابعاا : الوقشسات الذساسية الحى قوث بحذسيسِا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 4982- 4981 مبادي البستنة البستنة 4

 4985-4982 مبادي البستنة وقاية النبات  2

 4991-4985 مبادي البستنة علوم االغذية 3

 وحلد االن 4991 نباتات زينة البستنة 4

 وحلد االن 4995 مشروع حبث البستنة 5

 

 :الحي أششف عليِا( الشسائل  ،االطاسيح  )خاهساا:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

تاثير االسمدة النتروجينية والفوسفاتية ومواعيد الزراعة في  4
حاصل االزهار وبعض المكونات الفعالة طبيا في نبات االقحوان.   

 ماجستير

 2112 البستنة     

2   

 
ونوع الماء وموعد   agrotonicتاثير الرش بالسماد السائل 

ات الزراعة في النمو  الخضري والزهري وانتاج بعض الصبغ
 الكاروتينويدية لنبات الجعفري.   ماجستير

 

 2116 البستنة     

 تاثير الرش بالمغنيسيوم والبنزل ادينين في نمو وازهار نبات  3

Lisianthus ماجستير   . 

       2118 البستنة     

4    

5    

 

 الحي شاسك فيِا.العلوية ّالٌذّات الولجوشات ادساا: س

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذ

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

كمية الزراعة/ جامعة  2118 المؤتمر العممي الزراعي الرابع 1
 تكريت تتت

 بحث
كمية الزراعة/ جامعة  2141 المؤتمر العممي الزراعي الثاني  2

 االنبار 
 بحث

كمية الزراعة/ جامعة  2141 المؤتمر الدولي االول لمبستنه 3
 الموصل

 بحث
 بحث هيئة التعميم التقني  2144 المؤتمر العممي الثاني عشر  4
المؤتمر العممي الثالث لكمية  5

 الزراعة 
 بحث جامعة االنبار  2141

6     

7     

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿيةذ 

ذخارجذالؽؾيةذداخلذالؽؾية
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 .ذأوذتطوورذالًعؾيمخلدمةذالييىةذواجملًؿعذذثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌيةذفىذجمالذالًخصص

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

 4998 مجمة البحوث التقنية  في تجذير العقل الساقية لنبات المانوليا  النباتية تاثير منظمات النمو 1

 4997 مجمة العموم الزراعية العراقية  وازهار نبات القرنفليوترازول في نمو بتأثير الباكمو  2

 4997 مجمة البحوث التقنية  في نمو وازهار نبات الجيربرا  BAتأثير  3

 4998 مجمة البحوث التقنية  تأثير بعض منظمات النمو في تجذير العقل الساقية لنبات الكاريسا  4

 4992 اقيةمجمة العموم الزراعية العر  في صفات النمو الخضري والزهري لنبات الجيرانيوم  تأثير الباكموبيوترازولذ5

 4992 مجمة البحوث الزراعية العراقية  تأثير السايكوسل في نمو وازهار نبات الجييرانيوم ذ6

 2119 لمعموم الزراعيةمجمة ديالى    Lisianthusفي نمو وازهار  BAتأثير المغنيسيوم و ذ7

مختمفة والسماد الفوسفاتي في نمو فيض تأثير الماء الممغنط بشدات ذ8
 رد الشجيري وازهار الو 

 2141 مجمة ديالى لمعموم الزراعية 

والماء الممغنط وموعد الزراعة في نمو وازهار   Agrotonicتأثير السماد ذ9
 الصبغات الكاروتينويدية لنبات الجعفري وانتاج بعض 

 2119 مجمة العموم الزراعية العراقية 

 2141 مجمة الكوفه لمعموم الزراعية صفر ي االو والمغنيسيوم في نمو وازهار نبات الشب CuSo4تأثير ذ10

لمسقي بالماء المعالج  Rosa damascenaاستجابة نبات الروز ذ11
 مغناطيسيًا والبنزل ادنين

 2142 هيئة التعميم التقني / المؤتمر

تاثير السقي بالماء المعالج بشدات فيض مغناطيسية مختمفة ورش البنزل ذ12
 Rosa damascena millد الشجيري ادنين في نمو وازهار نبات الور 

 2119 مجمة جامعة تكريت 

تاثير المغنيسيوم المخمبي ونوع ماء الري في نمو وازهار نبات حمق السبع ذ13
 Rocket redصنف 

 2143 المجمة العراقية لمعموم والتكنولوجيا

تاثير كبريتات الحديدوز والسقي بالماء المعالج مغناطيسيًا في نمو وازهار ذ14
 Snapshot Yellowبات حمق السبع صنف ن

 2143 المجمة العراقية لمعموم والتكنولوجيا

تاثير كبريتات الحديدوز وكبريتات الزنك المائية في نمو وازهار نبات حمق ذ15
 Roket goldenالسبع صنف 

جامعة بابل / مجمة الفرات لمعموم 
 الزراعية

2141 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

والسماد السائل  Salicylic acidتاثير رش حامض الساليسمك ذ16
Bekon  في صفات النمو الخضري والزهري لنبات السمفياSalvia 

splendens 

 2144 مجمة الفرات لمعموم الزراعية

 Zinnia تاثير رش المغنيسيوم والفسفور في نمو وازهار نبات الزينياذ17

elegans 

 2143 مجمة الفرات لمعموم الزراعية 

قي بالماء المعالج مغناطيسيا في صفات تاثير رش السايكوسل والسذ18
 Delphinium ajacisالنمو الخضري والزهري لنبات منقار الطير 

 2144 مجمة المثنى لمعموم الصرفة

لمرش بمنظمي النمو ( Narcissus poeticus  )   استجابة نبات النرجسذ19
 KT30حامض الساليسمك و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2145 مجمة ديالى لمعموم الزراعية

 

 .اهليىاتذالعؾؿيةذاحملؾيةذوالدوليةذعضووةذذ:تادعا 

 عضوة نقابة املهندسني الزراعوني     

 عضوة نقابة املعلمني    

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذعاذرًا 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

   2143 نباتات الزينة يف العراق 4

 2144 مبادئ علم البستنة 2

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 العربية             

 االوكليسية             

   CD ملحىظة : يتم تسليم وسخة على  


