
 

 

 

 

 

 

 

 الظٍزه الذاجٍو
 

 

 

 

     نٌرا جبز جاطم الظاعذي:   ـم ـــــــــاالطــ

 بظحنة / سراعة انظجة  :    صــالحـخـص

 جذرٌظٍة :       و ــــــالٌظٍف

 مذرص مظاعذ  الذرجة العلمٍة :

 كلٍة الشراعة / جامعة بغذا :     عنٌان العمل

 alkaabisunshine@yahoo.com كحزًنً :البزٌذ إالل

 .أًالً : المؤىالت العلمٍة  

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

ّبكالورووس

ّ

 2004 الشراعة  بغذاد 

 2012 الشراعة بغذادّاملاجًِري

 ثانٍاً : الحذرج الٌظٍفً . 

 ثالثاً : الحذرٌض الجامعً . 

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

 ححى اَن -2003 بغذاد لٍة الشراعة ك 1

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011-2003 كلٍة الشراعة / جامعة بغذاد عاًن مينذص سراعً م 1

 ححى اَن -2011 كلٍة الشراعة / جامعة بغذاد جذرٌظٍة / مذرص مظاعذ 2

 
 

 

 الصورة 

mailto:alkaabisunshine@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقزرات الذراطٍة الحى قمث بحذرٌظيا. 

ّةـــــالِنّادةـــــاملّمـــالقِّت

 2002 -2003 جصمٍم ًجحلٍل الحجارب  البظحنة ًىنذطة الحذائق 1

 2002- 2003 مبادئ بظحنة ، انحاج فاكية  االرشاد الشراعً  2

  2015- 2011 فظلجة نبات لبظحنة ا 3

2015ّّ-2011 زراعةّانٍِةّ،ّمنظماتّمنوّّاليًِنةّ 4

 

 :الحً أشزف علٍيا( الزطائل  ،االطارٌح  )خامظاً:  

ّالِنــةّمـــالقِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

1    

 

 الحً شارك فٍيا.العلمٍة ًالنذًات المؤجمزات : طادطاً  

ّنوعّاملشاركةّّهامكانّأنعقادّةّــالِنّعنوانّالّت

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

 المؤتمر العممي الثاني/ كمية الزراعة  1
 كربالءجامعة 

 

 باحث جامعة كربالء 2102

ورشة عمل )دراسة االصول الوراثية  2
 (وتطبيقاتها العدلية في العراق

 / مركز النهرينجامعة النهرين  04-01/1/2102
لمتدريب عمى بصمة الحامض 

 النووي

 حضور

ئية تدريبية عمى التقانات االحيا هدور  3
والجزيئية )تقانة دمج البروتوبالست 

 SSRوتقانات  DNAواستخالص 
 ( SRAPو RAPDو  ISSRو

الواليات المتحدة االمريكية /  2102
 لنكولن  -جامعة نبراسكا

 ربة متد

الندوة العممية عن كنوز النباتات  4
 الطبية في العراق

 مشاركة بالقاء محاضرة  دائرة فحص وتصديق البذور 2101



 

 

 

 

 

 

 

)اشجار الفاكهة بين  ورشة عمل 5
 والرؤيا المستقبميةالحاضر 

كمية الزراعة / قسم البستنة  2101
 وهندسة الحدائق

 حضور

 

 .ّاالخرىّّدابعاّ:ّاألنشطةّالعلمية 

ّخارجّالكليةّداخلّالكلية

  

ّ

 

 .ّأوّتطوورّالًعليمثامنا:ّاملشروعاتّاليٌَيةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّالييىةّواجملًمعّ 

 الِنة النشرّحمل أدمّاليَث ت

تأثثير السكروز والفنيل النين في تراكم قمويدات التروبان في  1
 كالس نبات البمدونا خارج الجسم الحي

 2102 مجمة جامعة كربالء العممية

تأثير مكونات الوسط الغذائي والجزء النباتي في استحثاث  2
 كالس نبات البمدونا خارج الجسم الحي

 2العدد  42المجمد  مجمة العموم الزراعية العراقية
 2100سنة 

والجزء النباتي في استحثاث كالس نبات  BAو  D-2,4تاثير  3
 الحي البالدونا خارج الجسم

 2102 مجمة جامعة كربالء العممية

 0العدد  1مجمد  مجمة ديالى لمعموم الزراعية تأثير بعض المعامالت في انبات بذور بنات البالدونا   4
 2100سنة 

 

 .اهليىاتّالعلميةّاحملليةّوالدوليةّعضووةّّ:تادعا 

ّاتّ.ــ:اللغعاذراّ 

 اللغة العزبٍة             

 نكلٍشٌةاللغة اال    


