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 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

ّبؽالورووس

ّ

 7;>4-9-63 الزراعة  البصرة 

  5338-7-6 الزراعة  بغدادّادلاجًِري

ّهالدكًورا

ّ

 5348- 6-8 الزراعة  بغداد

   ّأخرى

 الى -الفترة مه  الجهت الىظٍفت ث

 >;>4 -8;>4 مجلص البحث العلمً  معاون مهىذش زراعً  4

 7>>4->;>4 زراعًتامٍه  /التامٍه الىغىٍتشركت  مهىذش زراعً  5

 5338 -7>>4 كلٍت السراعت–جامعت بغذاد  مهىذش زراعً 6

 >533 - 5338 كلٍت السراعت–جامعت بغذاد  مذرش مطاعذ 7
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 الٌظيفي .ثانياً : الحذرج  

 ثالثاً : الحذريض الجاهعي . 

 الى -مه الفترة   الجامعت )المعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 5343 - 7>>4 بغداد كلية الزراعة 1

 5347 -5343 بغداد كلية الزراعة تػرغ جزئي 2

 5349 - 5347 بغداد كلية الزراعة 3

 

 رابعاً : الوقزرات الذراطية الحى قوث بحذريظيا. 

ّةـــــالِـّادةـــــادلّمـــالؼِّت

2005ّ مياديءّبًِـةّاليًِـة 4

ّالػاكفةّادلًِدميةّاخلضرة+الـُقلّاليًِـة 5

+= 

2006ّ

2007ّ الػاكفةّادلًِدميةّاخلضرة+اليقىة+مشاروعّحبثّاليًِـة 6

ّالػاكفةّادلًِدميةّاخلضرة+الـُقل+مشاروعّحبثّاليًِـة 7

 

2008ّ

2009ّ اخلضرة+الـُقلالػاكفةّادلًِدميةّّاليًِـة 8

2010ّ مشروعّحبث اليًِـة 9

2011ّ عؾمّالـياتّ+ّمشروعّحبث اليًِـة :

2012ّ مشروعّحبث اليًِـة ;

 مشروعّحبث اليًِـة >

ّ

2013ّ

2014ّ مشروعّحبث اليًِـة 43

  5343 - >533 كلٍت السراعت–جامعت بغذاد  مذرش 8

  5347 - 5343 كلٍت السراعت–جامعت بغذاد  تفرغ جسئً غالبت دكتىراي 9

 5349 - 5347 كلٍت السراعت–جامعت بغذاد  مذرش حاصلً على الذكتىراي   :



 

 

 

 

 

 

 

2015ّ االعـابّوالٌؿارّالصغريةّ+ّمشروعّحبث اليًِـة 44

2016ّ ميادئّبًِـهّنظريّ اليًِـة 45

 

 :الحي أشزف علييا( الزطائل  ،االطاريح  )خاهظاً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

الحغذية الوحناهلة لنباجات الشليل جحث ظزًف الشراعة  4

 والوحوي

 5349 -5348 البستنه 

 

 الحي شارك فييا.العلوية ًالنذًات الوؤجوزات طادطاً:  

ّنوعّادلشاركةّّهامؽانّأنعؼادّةّــالِـّعـوانّالّت

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

ّادلشاركةّبيَثّدمشقّ/ّدوروا2007ّّادلؤمترّالزراعيّيفّدمشق 1

ّادلشاركةّبيَثّالؽؾقةّالًؼـقةّ/ّبغداد2008ّّلًؼيناادلؤمترّاحلاديّعشرّهلقىةّالًعؾقمّ 2

ّحضورّملية الشراعة–جاهعة بغذاد 2009ّّندوةّالـُقل 3

ّحضورّملية الشراعة–جاهعة بغذاد 2009ّّاحلؿضقاتندوةّ 4

 حضور ملية الشراعة–جاهعة بغذاد  google scholar 5348دورة  5

 

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

  

ّ

ّ

ّ

ّ



 

 

 

 

 

 

 

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّّثامـا:ّادلشروعاتّاليٌَقةّفى 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

 2008 جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقة تاثريّنرعقةّمقاهّالريّيفّمنوّثالثةّانواعّمنّاحلؿضقات 1

2009ّّجمؾةّدواىلّّمنوّوتطورّبادراتّالربتؼالّوالـارنجّيفّاوداطّزراعقةّخمًؾػة2ّّ

تاثريّالرشّالورقيّحلامضّاهلقومقكّومًُِؾصّعرقّالِوسّيفّمنوّذًالتّ 3

 ادلشؿشّاليذروةّ

ادلؤمترّاحلاديّعشرّهلقىةّ

 لًؼيناالًعؾقمّ

2009 

 2010 جمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقة الًـضقدّواجلربلنيّيفّانياتّبذورّادلشؿشّتاثري 4

2011ّّجمؾةّدواىلّّالرشّبادلغذواتّالورققةّيفّالصػاتّاخلضروةّومؽوناتّحاصلّالٌومّّتاثري5ّ

تاثريّمؾوحةّمقاهّالريّوادلًِوىّالرروبيّلؾرتبةّونًٍِفاّيفّصػاتّالـؿوّاخلضري6ّّ

ّالوراقّذًالتّالـارنج

2005ّّجمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقة

لؾرتبةّونًٍِفاّيفّتركقزّالعـاصرّّتاثريّمؾوحةّمقاهّالريّوادلًِوىّالرروبي7ّ

ّادلعدنقةّالوراقّذًالتّالـارنج

2005ّّجمؾةّاالنيارّلؾعؾومّالزراعقة

تاثريّالرشّالورقيّلعـاصراحلدودّوّالؽالِقومّواليورونّوازالةّادلداداتّيفّانًاج8ّّ

ّالشؾقكّوحمًوىّالٌؿارّمنّمركياتّالؽقؿقاءّالـياتقةّ

2015ّّجمؾةّالػراتّلؾعؾومّالزراعقة

2015ّّققدّالؽًابةّّادًٍابةّذًالتّالـارنجّلؾؿعامؾةّبٌـائيّاوكِقدّالؽاربونّواالمحاضّاالمقـقة9ّّ

تاثريّبعضّادلوادّيفّتؼؾقلّفرتةّاالنياتّوزوادةّنِيًفاّليذورّعددّمنّاصول10ّّ

ّاحلؿضقاتّ

2015ّّققدّالؽًابةّ

الوراقّبعضّانواعّاحلؿضقاتّدرادةّمؼارنةّلؾصػاتّالٌؿروةّواحملًوىّادلعدني11ّّ

ّادلطعؿةّعؾىّاصولّخمًؾػةّّّ

2015ّّققدّالؽًابةّ

2015ّّققدّالؽًابةّّادًٍابةّالشؾقكّلؾؿعامؾةّباجلربلنيّوالًربود12ّ

تاثريّالرشّالورقيّلعـاصراحلدودّوّالؽالِقومّواليورونّوازالةّادلداداتّيفّانًاج13ّّ

ّوحمًوىّالٌؿارّمنّمركياتّالؽقؿقاءّالـياتقةّّالشؾقك

2015ّّجمؾةّالػراتّلؾعؾومّالزراعقة

 تأثٍر تغطٍت التربت والتطمٍذ الععىي فً ومى واوتاج الشلٍك14ّ

ّ

2015ّّققدّالؽًابة

 

 .اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّعضووةّّ:تادعا 

      

    

 .أوّادلرتمجةّالؽًبّادلؤلػة:عاذراّ 



 

 

 

 

 

 

 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت
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