
 

 

 

 

 

 

 

 السيشي الزاجيً
 

 

 

 

        َفاء علي حسيه:     ـم ـــــــــاالســ

 بسحىة:     صــالحـخـص

 جذسيسية:     ً ــــــالُظيف

 اسحار مساعذ  الذسجة العلمية :

  قسم البسحىة -كلية الزساعة -جامعة بغذاد:     عىُان العمل

 ali.wafaa27@yahoo.comكحشَوي :البشيذ إالل

 .أَالً : المؤٌالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالؽؾي اجلامعة الدرجة العؾؿية

ذبؽالورووس

ذ

 1997 الزراعة بغداد  

 2003 الزراعة بغداد  ذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 2013 الزراعة بغداد  

   ذأخرى

 ثاوياً : الحذسج الُظيفي . 

 الى -الفخشة هي  الجهت الىظٍفت ث

 هذسس هساعذ 1

 

 2007-2006 كلٍت الزساعت -جاهعت بابل

 2009-2007 كلٍت الزساعت -جاهعت بغذاد هذسس هساعذ 2

 لغاٌت االى - 2009 كلٍت الزساعت–جاهعت بغذاد  هذسس 3

4    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : الحذسيس الجامعي . 

 الى -هي الفخشة   الجاهعت )الوعهذ / الكلٍت(  الجهت ث

 2007-2006 بلجاهعت با كلٍت الزساعت 1

 لغاٌت االى -2007 جاهعت بغذاد كلٍت الزساعت 2

 

 سابعاً : المقشسات الذساسية الحى قمث بحذسيسٍا. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 2006 مبادئ حادبات  احملاصيل احلؼؾية 1

 2006 مبادئ بستـة البستـة 2

 2007 مـظؿات منو البستـة 3

 2007 زراعة حمؿية ـةالبست 4

 2008 تصؿيم وحتؾيل جتارب  البستـة 5

 2008 انتاج خضر  البستـة  6

 2009 تؼانات احيائية البستـة 7

 2010 انتاج خضر البستـة 8

 2010 انتاج خضر البستـة 9

 2011 انتاج خضر البستـة 10

 2011 انتاج خضر البستـة 11

 2012 انتاج خضر البستـة 12

 2012 انتاج خضر تـةالبس 13

 2013 انتاج خضر البستـة 14

 2013 تغذية نبات البستـة 15

 2014 الزراعة حتت بيئات مؽيػة البستـة 16



 

 

 

 

 

 

 

 2014 الزراعة العضوية البستـة 17

 2015 انتاج خضر  البستـة 18

 2015 الزراعة العضوية البستـة 19

    

 

 :عليٍا الحي أششف( الشسائل  ،االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

حأثٍش سش بعض الوغزٌاث فً ًوى وإًخاجٍت ًباث  1

 البارًجاى فً ظشوف الزساعت الوحوٍت
 2015 البستـة

 

 الحي شاسك فيٍا.العلمية َالىذَات المؤجمشات سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهاؽانذأنعؼادمذةذــالدـذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

 القاء بحث بغداد –العراق  2009 المؤتمر العممي السابع لمبحوث الزراعية  1
 القاء بحث الكوفة  -العراق 2013 لحديثةعممي الثالث لمتقنيات االمؤتمر ال 2
 القاء محاضرة بغداد –ق العرا 2013 التوجه نحو االنتاج النظيف باستخدام الزراعة العضوية 3

 القاء محاضرة  بغداد-العراق 2013 الزراعة المحمية 4
 القاء محاضرة  بغداد-العراق 2013 الزراعة المائية 5
 القاء محاضرة بابل -العراق 2014 الزراعة المحمية  6
 القاء بحث بغداد-العراق 2014 ع لمبحوث الزراعية تاسالمؤتمر العممي ال 7
ركز صيانة المصادر الوراثية والبيئية مؤتمر م 8

 العراقي
 القاء بحث بغداد-العراق 2015

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿيةذ 

ذخارجذالؽؾيةذداخلذالؽؾية

 2009المعرض الزراعي النوعي االول  2009الندوة العممية االولى البحاث النخيل والتمور 

   2009معرض السيادة الثالث   2012المعرض السنوي لتصميم وتنسيق الحدائق 



 

 

 

 

 

 

 

   2013المعرض السنوي لتصميم الحدائق وتنسيق الزهور 

  2013الندوة العممية لنشر اصناف البطاطا الممونة 

  2013الدورة االرشادية عن الزراعة العضوية 

  2013الدورة االرشادية عن الزراعة المائية 

  2013الدورة االرشادية عن الزراعة المحمية 

الجامعة  -عمان-دورة تدريبية عن الزراعة المستدامة في االردن 2014 كنوز النباتات الممحيةالندوة العممية 
 2014االردنية

  

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾيمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌيةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذالييىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذلحم أدمذاليحث ت

واليوريا في عرق السوس جذور الثوم و  يمستخمصلمرش ب Cucumis sativus Lاستجابة نبات الخيار  1
 صفات النمو الخضري وحاصل النبات 

 

 المجمة العراقية لمعموم الزراعية

 

2005 

نبات اليوريا في صفات النمو الزهري والحاصل لالرش بتأثير مستخمص الثوم وجذور عرق السوس و  2
 Cucumis sativus Lالخيار 

 

 المجمة العراقية لمعموم الزراعية

 

2005 

3 
 حاثٍش الصعك الكهشبائً فً ًوى واًخاجٍت ًباث الطواطت

هجلت االًباس للعلىم 

 الزساعٍت

2008 

نتاجية نبات البطاطا صنف 4   Desireeتأثير الرش بمحمول خميرة الخبز الجافة في نمو وا 

 

 2008 اًاث االحٍائٍتهجلت الٌهشٌي للخم

 2009 هجلت دٌالى اسخجابت صٌفٍي هي البطٍخ للشش بخشاكٍز هخخلفت هي السواد العضىي )فج اوسن( 5

هجلت جاهعت حكشٌج للعلىم  اسخجابت ثالثت اصٌاف هي ًباث المشع للشش بالسواد العضىي 6

 الزساعٍت

2009 

 2009 هجلت الزساعت العشالٍت البطاطاحاثٍش عذد هشاث الشش بالسواد الىسلً فً ًوى وحاصل  7

 ثٍش لىى اغطٍت االًفاق البالسخٍكٍت فً ًوى واًخاجٍت ًباث الطواطتأح 8

((Lycopersicon esculentum Mill. فً ًظام الزساعت العضىٌت 
 2013 الكىفت عذد خاص

ى ثمار فعالية انزيم مختزل النترات ومحتو  فيالتداخل بين لون االغطية والتسميد ثير أت 9
 من النترات الطماطة

 

 2014 هجلت الزساعت العشالٍت

 المجمة العراقية لمعموم الزراعية لطماطةكمية ونوعية حاصل افي  Enraizalو الـ  Agrosolمغذيات الرش بالـ تأثير 10

 

2015 

 2015 اعيةمجمة الفرات لمعموم الزر  مخصبات الحيوية في نمو وانتاجية نبات الطماطة الكرزيةال تأثير 11

والعناصر  (Aquacultureاحواض االسماك )اكثار درينات البطاطا باستعمال ماء  12
 الصغرى

 

 2015 مؤتمر صيانة المصادر الوراثية

ذ



 

 

 

 

 

 

 

 .اهليىاتذالعؾؿيةذاحملؾيةذوالدوليةذعضووةذذ:تادعا 

      

     

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:عاذراذ 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

1   

 

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

       العشبٍت       

       االًكلٍزٌت 

  

   CD هلحىظت : ٌخن حسلٍن ًسخت على  


