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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ  فرح عبد الستارعبد الجبارجاسم العاني:   ـم ـــــــ

  51/51/5191: تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج : الجتماعية الحالة ا

 1 دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    ملعنوان الع

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 farah_abdul2007@yahoo.comكتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 0220   وقاية نبات الزراعة بغداد

 0222     امراض الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

/ /   - 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -9/0/0220 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 دراسية التى قمت بتدريسها.اً : المقررات الخامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

  تقانات احيائيه  وقاية نبات  0

0220-0222 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 

 

 وراثه - مبادئ وقايه

 

 

 0220 تقانات احيائيه وقاية نبات  3

0222 

 

0222 

 وراثه    وقايه النبات  4

   مبادئ وقايه  انتاج حيواني 2

 وراثه- تقانات احيائيه  وقاية نبات  6

 مبادئ وقايه 

0222-0229 

 وراثه-تقانات احيائيه     وقاية نبات  0

 مبادئ وقايه

 

  

 0229-0202 

  فسلجة نبات-تقانات احيائيه وقاية النبات 2

  

0202-0200 

 0200-0200  مبادئ وقايه-تقانات احيائيه   وقاية نبات  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 0/3/0203  -9/0/0220 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 0

 لغاية االن  – 0/3/0203 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس  0

3   / / 

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   2
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  0203-0200 تصنيف نبات-يروساتفا   وقاية نبات  02

 وقاية نبات  00

 

 0204-0203 مبادئ وقايه-تصنيف نبات  

 0204 أسس وقاية     00

 

 

 :التي أشرف عليها(  ،بحوث التخرج الرسائل ،االطاريح  )ساً: ساد 

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 0220  وقاية نبات اشجار النارنج بعض جذورلعزل الفطريات المرافقه    0

0     

 Psedoumonasتاثير معاملة بذور نباتات الطماطه بالبكتريا  

flouresence  المصابه  نباتات الطماطه ل النمو على بعض صفات

 ToMVبفايروس موزائيك الطماطه 
  

 0200 وقاية نبات

التحري عن مسبب ظاهرة تبرقش اوراق  

 cucurbita pepoنبات الشجر 

 0202 وقلية النبات 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات اً: سابع 

 5  -دد املؤمترات  املشارك بها :ع

 -عدد الندوات املشارك بها  :

 عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركه دورة تحضير الكروسومات   النباتييف جلنه املعشب املشاركة 

  النباتيه

طرائق  املشاركة بدورة  املشاركة يف مؤمتر جامعة االنبار 

   التدريس
 ة احلاسباتاملشاركه بدور   
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  اللغه املشاركة بدورة  

      العربيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة  البحوث ا: تاسع 

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

ودراسة خصائصه البايولوجيه وتحديد تشخيص فايروس موزائيك الكرفس   0

 ناقله
عدد  4العدد -8المجلد -مجلة االنبار للعلوم الزراعيه  

 1252خاص بالمؤتمر 

 4العدد-8المجلد  مجلة االنبار للعلوم الزراعيه  قية فايروس موزائيك الكرفس وتحضير مصل مضاد له ودراسة خصائصه الجزئيهتن 0

 1252-عددخاص بالمؤتمر

 tomato استحثاث المقاومهه فهي نباتهات الطماطهه اهد فهايروس موزائيهك الطماطهه    3
mosaic virus (ToMV)   بواسطة البكترياPseudomonas flourescens 

  
– 02مجلة االنبار للعلوم الزراعيه المجلد  

 0200-0-العدد

تاثير التداخل بين الفطهر فيوزاريهوم سهوالني و ريزوكتونيها سهوالني علهى    4

 ئيا انبات ونمو بادرات النارنج ومقاومته احيائيا وكيميا
 02جلد المجله المصريه للعلوم التطبيقيه .م 

 1251( نوفمبر 55.عدد)

تحا    pvyاستجابة اصناف البطاطا المستورده لالصابه بفااررو  وا   2
 ظروف الحقل

-4المجلد -0مجلة ديالى للعلوم الزراعيه العدد
 0200لسنة 

6   

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:d1gkVwhDpl0C


 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 قسم وقاية النبات

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 

0   

2   

9   

02   

00   

00   

03   

04   

02   

 

 .لية اهليئات العلمية احمللية والدوعضوية  :اعاشر 

 

 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 0203  /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 0

 0206 مكتب رئيس الوزراء  شكر وتقدير 0

3      
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4       

 

 

2       

6      

 0204 وزير شكر وتقدير 0

2       

9 

 

       

02       

00       

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 

 اسبانيه-انكليزيه  ات .ــعشر :اللغ لثثا 


