
 

 

 

 

 

 

 

 الضيشي الزاجيً
 

 

 

 

      صذِ وصيف جاصم:     ـم ـــــــــاالصــ

         جصميم حذائق:     صــالحـخـص

  جذسيضي:    ً ــــــالُظيف

     اصحار مضاعذ  الذسجة العلمية :

            جامعة بغذاد–كلية الزساعة -قضم البضحىة:     عىُان العمل

 tawkalyasamin@yahoo.comكحشَوي :البشيذ إالل

 .أَالً : المؤٌالت العلمية  

 

ًاؾمارقخًةًـــاؾؽؾقًاجلاؿعةًاؾدرجةًاؾعؾؿقة

ذبؽالورووس

ذ

1993ًًاؾزراعةًبغداد

1997ًًاؾزراعةًبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

2004ًًاؾزراعةًبغداد

ًًًذأخرى

 ثاوياً : الحذسج الُظيفي . 

 الى -الفتشة هي  الجهت الىظٍفت ث

 2004-1998 بغذاد  جامعة- قضم البضحىة-كلية الزساعة مذسس مضاعذ 1

 2010-2004 بغذاد  جامعة-قضم البضحىة -كلية الزساعة هذسس 2

 2014 -2010       بغذاد  جامعة-قضم البضحىة -كلية الزساعة     اصتار هضاػذ      3

4    

 
 

 

 الصىسة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : الحذسيش الجامعي . 

 الى -هي الفتشة   الجاهؼت )الوؼهذ / الكلٍت(  الجهت ث

2010ً-2005ًبغدادًؽؾقةًاؾزراعة1ً

2011ً-2010ًدقاىلًؽؾقةًاؾزراعة2ً

2015ًً-2010ًًًًًًبغدادًؽؾقةًاؾزراعة3ً

 

 

 

 سابعاً : المقشسات الذساصية الحّ قمث بحذسيضٍا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

1999ً-1998 ػيؾهةًـلاتًواـماجًػاؽفةًـػضقةًاؾليمـة1ً

2006ً-2005 ادادقاتًتصقمًحدائقًوًتصؿقمًحدائقًاؾليمـة2ًً

2007ً-2006 تصؿقمًحدائقادادقاتًتصؿلمًحدائقًوًًاؾليمـة63ً

2008ً-2007ًوؿشارقعًحبنقةًؿلادئًبيمـةادادقاتًتصؿلمًحدائقًوًًاؾليمـة4ً

2009ً-2008 وؿشارقعًحبنقةًادادقاتًتصؿلمًحدائقًوًتصؿقمًحدائقًاؾليمـة5ً

2010ً-2009 وؿشارقعًحبنقةًادادقاتًتصؿلمًحدائقًوًتصؿقمًحدائقًـةًاؾليم6ً

2011ً-2010 وؿشارقعًحبنقةًادادقاتًتصؿلمًحدائقًوًتصؿقمًحدائقًاؾليمـة7ًً

ادادقاتًتصؿلمًحدائقًوتصؿقمًحدائقًاااؿمؼدؿوؿشارقعًًاؾليمـة8ًً

 حبنقة

2010-ً2014ً

 وؾقةً+ًتمتادادقاتًتصؿلمًحدائقًوتصؿقمًحدائقًاًاؾليمـة9ًً

ً

2010-2014ً

2014ًً-2010ًدراداتًعؾقاًً–تصؿقمًحدائقًؿمؼدمًًاؾليمـة10ًً



 

 

 

 

 

 

 

تصؿقمًحدائقًؿمؼدمً+ًـلاتاتًزقـةًؿمؼدمًدراداتًعؾقاً+ًًاؾليمـة11ً

ًاوؾقةًشرقحًـلاتًادسًتصؿقمً+ًت

2014-2015ً

تصؿقمًحدائقًؿمؼدمً+ًادسًتصؿقمً+ًتصؿقمًحدائقً+ًًاؾليمـة12ً

ًؿشارقعًحبثًخترج

2015-2016ً

 

 :الحي أششف عليٍا( الشصائل  ،االطاسيح  )خامضاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ًًدرادةًواؼعًتصؿقمًاؾػضاءاتًادلػموحةًؾرقاضًاالرػال1ًً

ً

ً

ًبغداد

ً

ً

ً

ًبلغدادبلللللب

ً

ً

2013ًً-2012ًدادجاؿعةًبغً–اؾليمـةً

ًًًاالرػالًيفًبغدادًواػاقًتطوقرفاًً

تصؿقمًاحلدائقًواؾػضاءاتًاخلارجقةً"ًدرادةًؿقداـقةًحلدائق2ًً

ذذؽؾقيتًاؾزراعةًواؾرتبقةًبـاتًجاؿعةًاالـلارً

2014ً-2011ًجاؿعةًاالـلارًً–اؾليمـةً

ًتصؿقمًاحلدائقًواؾػضاءاتًاخلارجقةًدلدقـةًبعؼوبة3ًً

ً

ذ)0

2015ً-2012ًؿعةًدقاىلًجاً–اؾليمـةً

ًً

ًتؼققمًاخلصائصًاؾمصؿقؿقةًجلاـبًؿنًؿمـزهًبابلًاؾيقاحي4ً

ً

2015ً-2013ًجاؿعةًبغدادًً–اؾليمـةً

ًً

حتينيًواؼعًتصؿقمًاؾػضاءاتًاخلارجقةًيفًجاؿعةًبغدادً"5ًً

ًجمؿعًاجلادرقةً"

2015ًً-2014ًجاؿعةًبغدادًً–اؾليمـةً

في دراسة متنزه  GISات الجغرافي" استخدام تقنية نظم المعلومً-6
ًالزوراء في مدينة بغداد "

2016ً-2015ًجاؿعةًبغدادً–اؾليمـةً

 



 

 

 

 

 

 

 

 الحي شاسك فيٍا.العلمية َالىذَات المؤجمشات صادصاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

ًحضورًًةًجاؿعةًاؾؽوػ2013ًًؾـهعلًؿنًاؾصوراءًواحةًخضراءً 1

ًًًًادلؤمترًاؾعؾؿيًاؾزراعيًاالول2ً

ًحضورًًجاؿعةًاؾيؾقؿاـقةًحضور2013ًًًًاالولًً

ًؿشاركًًجاؿعةًؽرؽوك2013ًًًاؾـدوةًاؾعؾؿقةًاالدمشارقة 3

ًًًًؾؼيمًاؾليمـةًً

ًحضورًًجاؿعةًتؽرقت2012ًًًادلؤمترًاؾعؾؿيًاالولًؾعؾوم4ًً

ًًًًاالغذقةًً

ًًًًاحلدائقًضرورةًوؿراة5ً

ًحضورًًجاؿعةًؽرؽوك2011ًًًحضارةًً

ًًًًاؾزراعةًاحملؿقةًواػاق6ًً

ًحضورًًؽؾقةًاؾزراعة2015ًًًاؾـدوةًاؾعؾؿقةًؾؼيمًؿؽاػوةًاؾمصور7ًً

ًحضورًًجاؿعةًاؾؼادمًاخلضراء2014ًًًتطوقرفاًيفًحماػظةًبابلًً

الوؤتوش الذولً التاصغ لتطبٍقاث 7ً

ًظن الوؼلىهاث الجغشافٍت و 

ًتىًش ٍىالجٍى فضاء ج

ًؿشاركًتوـس2015ًً

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ًًؿعرضًتصؿقمًاحلدائقًوتـيققًاؾزفور

ًًإؼاؿةًؿعرضًاؾزفورًيفًاؾؽؾقة

ًتؼوقمًحبوثًً

ًًؿاجيمريًًتؼوقمًارروحمنيًدؽموراهًورداؾمني

ًًاؾؼاءًحماضرةًيفًاحمػاؾقةًاؾقومًاؾعادليً

ًًؾعربقةًؾؾغةًا

ًاعدادًبرـاؿجًاذاعيً"باـوراؿاًاحلدقؼةً"ً

ًؿـاؼشةًرداؾةًؿاجيمريًوارروحمقنيًدؽموراه

ً

ً

ًدؽموراهًًاؼشةًدتًردائلًؿاجيمريوًثالثةًارارقحؿـ



 

 

 

 

 

 

 

ً

ًجلانًؽشفًعؾىًحبوثًاؾدراداتًاؾعؾقاً

جلـةًاؾزقـةًوجلـةًاداؿةًاحلدائقًوجلـةًادماللًوً

ًواؾؾهـةًاالؿمواـقة.

ً

ـشرًؿشروعنيًحبثًيفًاجملؾةًاؾيـوقةًدلشارقعًخترجً

ًرؾلةًادلرحؾةًاؾرابعةً

ً

ًً(Saminarؿـاؼشةًحبوثًرؾلةًاؾدراداتًاؾعؾقاً)ً

 Googleً–ترؼقاتًعؾؿقةًً–ورذةًعؿلً

Scholar-ًًًجاؿعةًبغدادًً–ؽؾقةًاؾزراعة

ً

ذوورذالًعؾقمأوذتطثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ

 الدـة حملذالـشر أدمذاليحث ت

تاثريًاؾصعقًاؾؽفربائيًيفًاؾـؿوًاخلضريًواؾزفريًؾـلاتًاؾراــؽقلً 1

Ranunculus asiaticus 

ًجمؾةًاؾعؾومًاؾزراعقة

 

2007 

 

 

ـؿوًاخلضريًواؾزفريًتاثريًاؾرشًمبعؾقًمخريةًاخللزًاجلاػةًيفًاؾ 2

 Fressia pؾـلاتًاؾػرقزقاادلزفريًً واؾعؿرً

ً

 

ًجمؾةًاؾعؾومًاؾزراعقة

 

2009 

اخلزنًاؾرربًيفًاؾعؿرادلزفريًًأثـاءًتاثريًاحملاؾقلًاحلاػظةذ3

 ألزفاراؾزقـقاادلؼطوػة

 

ًجمؾةًاؾعؾومًاؾزراعقة

 

2009 

بأدمىدامًؿعادالتRosa spًزًؼقاسًادلياحةًاؾورؼقةًؾـلاتًاؾروذ4

 خممؾػةأدمدارً

 2010 جمؾةًؽربالءًاؾعؾؿقة

ًًًيمىؾصيًعرقًاؾيوسًواحلؾلةًيفًاؾـؿوًتاثريًاؾرشًمبذ5

ًًجمؾةًاؾػراتًًاخلضريًواؾعؿرًادلزفريًؾـلاتًحؾقًاؾيلعًذ

2013ًًؾؾعؾومًاؾزراعقةًًذ



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

الضٍطشة ػلى ًوى الضشطاًاث فً الزٌتىى بوؼاهالث التغطٍت ذ6

ًالبالصتٍكٍت للجزع وبؼض الوؼاهالث الكٍوٍاوٌت

2001ًًهجلت الؼلىم الزساػٍت

التغطٍت وبؼض الوؼاهالث الكٍوٍائٍت فً ًوى هؼاهالث ذ7

 الضشطاًاث والٌوى الخضشي للشهاى

2001ً هجلت الؼلىم الزساػٍت

دساصت اصتبٍاًٍت فً تصوٍن الحذائق والفضاءاث الخاسجٍت لكلٍت ذ8

 التشبٍت / جاهؼت االًباس

هجلت االًباس للؼلىم 

 الزساػٍت

2014ً

 Study of College Landscape Design (universityذ9

of Baghdad- College of Agriculture 

journal of 

International 

Academic 

Research for 

Multidisciplinary. 

2015ً

 Effect of Organic and Chemical Fertilization onذ11

the Growth and Yield of Roselle plant 

Journal of 

Agricultural 

Science and 

Technology B  

2014ً

2016ً هجلت الؼلىم الزساػٍت جقُيم الخصائص الحصميمية لجاوب مه محىزي بابل الضياحيذ11

الطبيعية) دساصة ميذاوية لمحىزي -جقييم المحىزٌات الحاسيخيةذ12

 بابل الضياحي 

هجلت الفشاث للؼلىم 

 الزساػٍت 
2016ً

مذيىة  –جطُيش المضاحات الخضشاء في محىزي الزَساء ذ13

 الزَساء

هجلت هٌشىساث ػلىم 

 جغشافٍت 
2015ً



 

 

 

 

 

 

 

 ًًًً 

 ًًً 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت

2005ًًدادعؿقدًؽؾقةًاؾزراعة/جاؿعةًبغًإؼاؿةًؿعرضًاؾزفورًيفًاؾؽؾقة1ً

اهلقكةًاؾعاؿةًؾألرذادًواؾمعاونًًؼيمًتطوقرًادلرأةًواؾػماةًاؾرقػقة2ً

ًاؾزراعي

2007ً

2009ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغدادًاؾمدرقبًاؾصقػيًؾطؾلةًادلرحؾةًاؾناؾنة3ً

2009ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغدادًاؾؾهـةًاألؿمواـقة4ً

ائقًيفًؼيمًؿعرضًتـيققًاؾزفورًوتصؿقمًاحلد5ً

ًاؾليمـة

2010ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغداد

2010ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً/ًجاؿعةًبغدادًأفداءًؽمبًوؿصادرًعؾؿقةًاىلًؿؽملةًاؾؽؾقة6ً

2011ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً/ًبغدادًًؿعرضًتصؿقمًاحلدائقًوتـيققًاؾزفور7ً

2012ًًةً/ًبغدادًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعًؿعرضًتصؿقمًاحلدائقًوتـيققًاؾزفور8ً

2013ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً/ًبغدادًًؿعرضًتصؿقمًاحلدائقًوتـيققًاؾزفور9ً

2014ًًرئقسًجاؿعةًاؾؼادمًاخلضراءًذفادةًتؼدقرقة10ًً

2012ًًجاؿعةًً–عؿقدًؽؾقةًاؾزراعةًًذفادةًتؼدقرقة11ًً

ًًتؽرقتًًً

2013ًًرئقسًجاؿعةًؽرؽوكًًذفادةًتؼدقرقة12ًً

ً
2015ًًؿقدًؽؾقةًاؾزراعةًعًذؽرًوتؼدقر13ًً

2015ًًاؾـائلةًحـانًاؾػمالويًًذؽرًوتؼدقر14ًً

2015ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةًًذؽرًوتؼدقر15ًً

يفًاالحصائقةًذفادةًؿشارؽة)ًادمىدامًاؾرباجمقات16ًً

ًاؾعؾومًاؾزراعقةًً

عؿقدًؽؾقةًاؾزراعةً+ًرئقسًؼيمً

ًاحملاصقلًاحلؼؾقةً.

2014ً

2013ًًجاؿعةًاالـلارًً–عؿقدًؽؾقةًاؾزراعةًًاؾعؾؿيًاؾزراعيًاؾرابعً"ذفادةًتؼدقرقةً"ًادلؤمتر17ًً

ذؽرًعؾىًافداءًاؾعددًاؾناؾثًعشرًؿنًجمؾةًربوع18ًً

ًاؾراػدقنً.

2015ًًؿؽمبًاؾوزقرً

2015ًًرئقسًجاؿعةًبغدادًًذؽرًوتؼدقر19ًً



 

 

 

 

 

 

 

2014ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةًًذؽرًوتؼدقر20ًً

مجعقةًرئقسًًد.ًحمؿدًاؾعقاريً.ًذفادةًتؼدقرقة21ًً

ًـظمًادلعؾوؿاتًاجلغراػقةً

2015ً

2016ًًعؿقدًؽؾقةًاؾزراعةًًذؽرًوتؼدقر22ًً

ذفادةًؿشارؽةًيفًدورةًـظمًادلعؾوؿاتًاجلغراػقة23ًً

GISً

ؿرؽزًاؾمىطقطًاحلضريًواالؼؾقؿيً

ًجاؿعةًبغدادًً–ؾؾدراداتًاؾعؾقاً

2016ً

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 الـشرذدـة أدمذالؽًاب ت

1   

ً

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

  اللغت األًكلٍزٌت            

              

  

 

 

 


