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 السيره الذاتيه
 
 

 
 

ــاالســ   مينا وليد حاتم حسين المعموري:  ـم ـــــــ

  21/8/2184 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج : الجتماعية الحالة ا

 3 دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    لعنوان العم

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  اجلامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 5002-5002 وقاية نبات الزراعة بغداد

 7/00/5003 امراض الزراعة بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

/ /  / 
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 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -7/00/5003 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ررات الدراسية التى قمت بتدريسها.اً : المقخامس 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 5007 علم البيئة  وقاية نبات  0
5008 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 حماصيل حقلية

 

 امراض حماصيل

 

 

 5008 وراثة وقاية نبات  3

5009 

 

5008 

 اسس وقاية  الرتبة 4

 امراض حماصيل حماصيل حقلية 2

 5000-5009 وراثة وقاية نبات  2

 5000-5009  امراض بساتني وقاية النبات 7

 5003 وراثة وقاية النبات 8

 5004  امراض بساتني وقاية نبات  9

 5002 وراثة وقاية نبات  00

 5004 امراض نباتات بستنية البستنه 00

 مكننة 05

 

 5002 مبادئ وقاية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 02/8/5000 -02/8/5007 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 0

 لغاية االن  – 7/00/5003 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 5

 / / مدرس 3

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   2
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03 

 

  وقاية النبات

 

 5002 امراض فاكهة

 5002 نباتات بستنية امراض البستنة 04

 5002 فايروسات وقاية النبات  02

 5002 مبادئ وقاية مكننة  02

 5002 وراثة وقاية النبات  07

 

 

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

 السنــة مـــالقس او حبث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 / / اليوجد 0

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  اً:سابع 

  3  -عدد املؤمترات  املشارك بها :

 12  -عدد الندوات املشارك بها  :

  1 -عدد ورش العمل املسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

اركة بامتحان التوفل للتقديم المش  لمية املشاركة بدورة استخدام حمرك البحث يف اجياد املراجع الع

 للدراسات العليا

 
املشاركة بامتحان الللتقديم   دورة استخدام الربيد االلكرتوني املشاركة ب

 للدراسات العليااحلاسبات 
 / ادامة القسماملشاركة يف جلان 

 تدريس  املشاركة بدورة طرائق املشاركة يف جلنة تقييم االداء

 التدريس

 املشاركة بدورة اللغة العربية يف القسم  جلنة الغياباتاركة يف املش

 / املشاركة يف جلان تدقيق الدفاتر االمتحانية 

 



 
 

 
  

                                                                   
                                                                                                                   

 

 كلية الزراعة 

 جامعة بغداد 

 سم وقاية النباتق

College of Agriculture 

University of Baghdad 

Department of Plant Protection 

 

 

 

 

 

 

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

 والسنة حمل النشر أسم البحث ت

في بعض التراكيب الوراثية للطماطة في  Botrytis cinereaوبائية الفطر  0

 الزراعة المحمية

 4102 -مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

5 Effect of royal jelly on dna integrity of epididymal sperms in 

vasectomized and non- vasectomized mice 

World journal of pharmaceutical research 
-2015.                         

3 Effect of royal jelly on epididymal sperms characters in 
vasectomized mice  

Online international research journal 
-2015.                   

 Fusariumالتبخيرر الحيروب باسرتخدام مخلفرات القررضبيا فرد الفارر  4
oxysporum مسبب ذبول الفلفل  . 

 5002 -للعلوم التطبيقية  المجلة المصرية

تااير التدتااابتن لطااا يلزااااملز النتا اااالولتاااال سولالات نال تالس اايلتاااال سول  ااا ل 2
لتسطيتلالسماللطيباتتلتدسياسجلالمقيالمتهلتح يئ يلال  م يئ يل.ل

 5002 -المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

2 Antiviral activity of clove and bitter almond oilsagainst 
bean yellow mosaic virus (BYMV) infecting faba bean 

in Iraq  

World journal of pharmaceutical 

research – 2016.        

لتدسيجول يلتدفاال 7 م يزحةلماضلتدذطال لتدف النتامولزولتدف ف 
Fusarium oxysporumلطيتتنبتولتالاتقلتد هيسةلطيدتطن التدح الملل

 5002 -ئية مجلة مركز بحوث التقنيات االحيا

 ل 8

 ل 9

00   

 ل 00

05   

03   

04   
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02   

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :اعاشر 

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : مثانية 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 5000 داد/جامعة بغكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 0

 5002 /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 5

 5002 وزير  شكر وتقدير 3

 5002 رئيس جامعة بغداد  شكر وتقدير 4

 

 

 5002 مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية  شكر وتقدير 2

عميد كلية العلوم للبنات / جامعة  شهادة تقديرية 2

 بغداد

5002 

د كلية العلوم للبنات / جامعة عمي شهادة تقديرية 7

 بغداد

5002 

 5002 عميد كلية العلوم / جامعة بغداد شهادة تقديرية 8

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


