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ـــم   ليلى جبار صبر عايد الحميداوي:   االســـــــــ

  42/3/7711:  تاريخ الميـالد 

 ةالحالة االجتماعية  : متزوج

 ال يوجدعـــــدد األوالد  : 

 :  علوم في وقاية نبات    التـخـصــص

 تدريسي :     الوظيفــــــه  

 مدرس    الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  –: قسم وقاية نبات     عنوان العمل

 هاتف العمل   :   /     

 :  /       الهاتف النقال

 dr. laylajabaar@gmail.comالبريد إاللكتروني : /

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 10/7/1999 وقاية نبات الزراعة بغداد

 30/3/2006 امراض نبات الزراعة بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 02/0/0202 امراض نبات الزراعة بغداد

  

 

 

 

 

 

   

 



 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -01/00/0220 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 خامساً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 0222 النبات فايروسات وقاية نبات   0
0222 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 

 

 فايروسات النبات

 

 

 0222 النبات فايروسات وقاية نبات  1

0222 

 

0222 

 فايروسات النبات وقاية نبات 2

   ة  ،فايروسات النباتاسس وقاي وقاية نبات  2

 0202-0200  فايروسات النبات  وقاية نبات  2

 0200 اسس وقاية ،فايروسات النبات قسم الرتبة، قسم الوقاية 2

 0200 ، فايروسات النباتاسس وقاية  ، قسم الوقايةقسم الرتبة  2

 0201 فسلجة نبات ،فايروسات النبات وقاية نبات  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 2/2/0222 -01/000/0220 جامعة بغداد–الزراعة كلية  فني 0

 02/0229/ 02– 9/2/0222 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 0

 71/71/4117 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 1

 / / استاذ مساعد 2

 / / أستاذ   2



  0202-0202 علم اليبءة ، فايروسات النبات وقاية نبات  02

 وقاية نبات  00

 

 0202-0201 علم اليبءة ، فايروسات النبات

 0202 ، فايروسات النباتأسس وقاية  االقتصاد ، قسم الوقايةقسم  00

 

 

 سادساً: ) االطاريح ، الرسائل ،بحوث التخرج ( التي أشرف عليها: 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة او حبث التخرج  ت

اختبار زيت القرنفل في مقاومة فيروس موزاءيك الفاصوليا االعتيادي على  0

 نبات الفاصوليا 
 0202 وقاية نبات

0  
حصر وتشخيص فايروسات الطماطة في محافظة ذي قار بايولوجيا 

 وجزيءيا 
 في بستان في منطقة الص

 0202 وقاية نبات

 

 سابعاً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

  3  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 42  -عدد الندوات املشارك بها  :

  32 -بها : عدد ورش العمل املسشارك

 ثامنا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

  للعلو البايلوجية املشاركة يف مؤمتر الدولي املشاركة بندوة السموم الفطرية 

طالب / االشراف على املشاركة بدورة احلاسبات  بلجنة كعضو يف جلنة مناقشة مشاريع خترج املرحلة الرابعةاملشاركة 

 دبلوم / مناقشة طلبة الدراسات العليا

 Google scholar scholarالمشاركة بدورة  املختربات االشراف علىاملشاركة يف جلان 



 0229عضو يف اللجنة االمتحانية  املشاركة يف جلنة تقييم االداء

 تقييم البحوث والرسائل العلمية/ تعضيد حبوث   جلنة تدقيق االمتحان التنافسياملشاركة يف 

 

 تاسعا: البحوث  التطبيقية املساهمة يف خدمة اجملتمع ومحاية البيئة. 

 حمل النشر والسنة أسم البحث ت

لعزلة مصلية من فيروس تجعد واصفرار  يئيالتشخيص الجز 0
على   Tomato yellow leaf curl virusاوراق الطماطم 

 الطماطم في العراق

المجلة المصرية للعلوم التطبيقية مجلد 
 0202( 00عدد ) 12/

 ,Bacillus subtilisتقوويم كفوواءش رل خلوويك البكتريووا  0
Pseudomonas fluorescenes  ومستحضر البيون على

المجموووا الخضووري لنباتووات الفماطووة فووي مقاومووة فيووروس 
 موزائيك الخيار

الجامعة  – كلية التربية االساسية
 0202( 22العدد ) 02المستنصرية مجلد 

 Bacillus تاثير غمر بذور الطماطم في خليط البكتيريا 1
subtilis, Pseudomonas fluorescenes  في تحفيز

 مقاومة فيروس موزائيك الخيار

مجلد التطبيقية  للعلوم المجلة المصرية
 0201( 9عدد) 02

2 Antiviral activity of clove and Bitter Almond 

Oilsagainstbean Yellow Mosaic 
Virus(BYMV) Infecting Faba Bean in iraq 

World journal of 

pharmaceutical research 2016  

 ,Bacillus subtilisتااثير تبلياا الترباة بخلايط البكتيرياا  2

Pseudomonas fluorescenes  فوووي مقاوموووةفيروس
 موزائيك الخيار  

المؤتمر الدولي للعلوم البايولوجية / كلية 

 0202العلوم للبنات / جامعة بغداد 

الخيار من نبات الفاصوليا  تشخيص ساللة لفايروس موزائيك 2

 باستعمال التقنيات البايولوجية والمصلية في العراق

 2مجلة االنبار للعلوم الزراعية المجلد 

 0202( 0العدد)

استجابة بعا  اصاناا البطايال لالصاابة بفاايروس موزائياك  2

 الخيار تحت الظروا الحقلية

 22مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 

 0229( 2العدد)

تحدياااد ارباااال ساااالالت لفااااايروس موزائياااك الخيااااار مصااااليا  2

 وبايولوجيا وعالقتها باالمراضية 

 19مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 

 0222( 0العدد)

02   

00   

00   



01   

02   

02   

 

 عاشرا: عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية . 

 

 اجلوائز  و شهادات التقدير.احدى عشر: كتب الشكر ،  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 0200 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 0

 0200 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 0

 0201 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 1

 0201 كلية الزراعة/جامعة بغداد عميد شهادة تقديرية 2

 

 

 0201 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 0202 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 0202 وزير شكر وتقدير 2

 0202 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 2

9 

 

 0202 رئيس وزراء شكر وتقدير



 0202 كلية الزراعة/جامعة بغدادعميد  شكر وتقدير 02

 0202 /جامعة بغدادعميد كلية الزراعة شكر وتقدير 00

 ثاني عشر :الكتب املؤلفة أو املرتمجة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 

 ثالث عشر :اللغــات . 

 


