
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

         ليلى اسماعيل محمد:    ـم ـــــــــاالســ

  1966-9-12: تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

   اربعة  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   ةيالديـــــــــــان

        تربية نبات:      صــالتـخـص

 تدريسية:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد      لمية :الدرجة الع

        جامعة بغداد –كلية الزراعة :         عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

        07902279983 :  الهاتف النقال

 saadflaih@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 وسبكالوري
 

 1988 كلية الزراعة جامعة بغداد

 1998 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2005 كلية الزراعة جامعة بغداد

    أخرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 : التدرج الوظيفي . ثانيا   

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 2016-1999 جامعة بغداد كلية الزراعة 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1993-1990 المنشأة العامة لسكك حديد العراق  م. مهندس زراعي 1

  حديد العراقالمنشأة العامة لسكك  مهندس زراعي 2

العراق   العراق  العراق  العراق

 العراق

1993-1999 

 2004-1999 جامعة بغداد –كلية الزراعة  مدرس مساعد 3

 2007-2004 جامعة بغداد –كلية الزراعة  مدرس 4

 2014-2007 جامعة بغداد –كلية الزراعة  استاذ مساعد 5

 2014 جامعة بغداد –كلية الزراعة  استاذ 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــسنال ادةـــــالم مـــالقس ت

 1999 العملي –مبادئ محاصيل حقلية  المحاصيل الحقلية 1

 2000 العملي -محاصيل علف المحاصيل الحقلية 2

 2001-2000 العملي –ادغال وطرق مكافحتها  المحاصيل الحقلية 3

 2003 العملي –وراثة  المحاصيل الحقلية 4

 2003 العملي –تربية النبات  المحاصيل الحقلية 5

 2014-2005 نظري وعملي -نبات عام  لمحاصيل الحقليةا 6

 2006 نظري وعملي -نبات عام  االرشاد الزراعي 7

 2013-2008 نظري وعملي -مبادئ محاصيل حقلية  المحاصيل الحقلية 8

 نظري وعملي –تربية نبات  المحاصيل الحقلية 9

 

1013-2014 

المحاصيل الحقلية )دراسات  10

 عليا(

 2013-2012 ة نباتطرائق تربي

2017-2018 

 2013-2012 تربية نبات المحاصيل الحقلية )دبلوم عالي( 11

 2018-2013 تشريح نبات متقدم المحاصيل الحقلية )دراسات عليا( 12

 2016-2015 تشريح نبات متقدم وقاية النبات )دراسات عليا( 13

 2018-2015 نبات عام المحاصيل الحقلية 14

 2016-2015 تربية نبات لحقلية )دبلوم عالي(المحاصيل ا 15

 2016-2015 تربية نبات وقاية النبات 16

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا :  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

استجابة بعض اصناف وهجن القطن  1

 لفترات الري

 2012 – 2009 المحاصيل الحقلية

اب اجناس من المحاصيل لتحمل انتخ 2

 الترب الملحية الصودية

 2015-2012 المحاصيل الحقلية

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر العلمي السابع  1

 حوث الزراعيةللب

 بحث وزارة الزراعة 2009

 عن المعاشبالندوة العلمية االولى  2

 الثروة النباتيةو

 

الهيئة العامة لفحص -وزارة الزراعة 2011

 البذور البذور وتصديق

 دراستين



 

 

 

 

 

 

 

 

عن المعاشب الندوة العلمية الثانية  3

 والثروة النباتية

 

الهيئة العامة لفحص -وزارة الزراعة 2012

 البذور البذور وتصديق

 دراسة

المؤتمر العلمي الثامن  4

 للبحوث الزراعية

 بحثين وزارة الزراعة 2012

الندوة العلمية االولى للبحث  5

 العلمي

 دراسة جامعة ديالى 2012

 بحث جامعة ديالى 2011 المؤتمر العلمي االول 6

 بحث جامعة ديالى 2013 المؤتمر العلمي الثاني 7

االول لقسم المحاصيل  المؤتمر العلمي 8

 الحقلية

كلية -جامعة بغداد 2013

 الزراعة

 بحث

كلية  -جامعة الكوفة 2013 المؤتمر العلمي الثاني لجامعة الكوفة 9

 الزراعة

 بحث

الندوة العلمية "استخدام التقنيات  10

 النووية في تربية وتحسين النبات"

2014 

 

 

 

معهد الهندسة الوراثية 

للدراسات  والتقنيات االحيائية

 بغداد  العليا. جامعة

 مشاركة

الندوة العلمية عن كنوز الثروة  11

 النباتية الملحية في العراق 

مايس  28-29

2014 

 مشاركة وزاررة الزراعة

المؤتمر العلمي الثاني للتخصصات  12

الكلية التقنية -الهندسية والزراعية

 المسيب

أيار  27-28

2015 

 ثبح المسيب -ة الكلية التقني

تشرين  27-26 المؤتمر العلمي الثالث لكلية الزراعة 13

 2016االول 

جامعة القاسم  –كلية الزراعة 

 الخضراء

 بحثين

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

في قسم التقانات  PCRالمشاركة في دورة -1 عضو اللجنة االمتحانية  )الربع سنوات(-1

-5جامعة بغداد للفترة من -كلية العلوم–يائية االح

9/6/2011 

عضوية لجنة مناقشة طالبة الماجستير رشا -2 عضو لجنة االشراف التربوي-2

في الكلية التقنية  3/4/2013رحيسم هودان في 

 /المسيب/هيئة التعليم المهني

"تقدير تقويم علمي لرسالة الماجستير الموسومة -3

في الذرة الصفراء باستخدام  بعض المعالم لوراثية

 28/1/2010التحليل التبادلي الجزئي " في 

 

عضوية مناقشة طالب الدكتوراه شذر عبد -3

الكلية التقنية  2014ايلول  15الحمزة عمران في 

 هيئة التعليم التقني. –في المسيب 

عبد  هيثم الماجستير طالبمناقشة عضوية لجنة -4

  2009 في الستار

ي الطروحة الدكتوراه " التحليل تقويم علم -4

التبادلي الجزئي ومعامل المسار في القطن االبالند " 

 المسيب.2/4/2014الكلية التقنية في 

تقويم علمي لرسالة الماجستير "استجابة اصناف -5

زهرة الشمس للتسميد النتروجيني في موعدين من 

 2/10/2011النضج" في 

أثير التسميد الورقي بعنصر تتقويم علمي لرسالة الماجستير " -5

البوتاسيوم واضافة حامض الكبريتيك المخفف في نمو وحاصل 

في  20795. )ذرة الصفراء" جامعة القاسم الخضراءال

22/9/2015). 

عضوية لجنة مناقشة طالب الماجستير محمد عبد -6

 25/3/2012الغفور في 

تقويم علمي لرسالة الماجستير "تاثير مواعيد -6

ي النمو والحاصل لعدة اصناف من الزراعة ف

في  2473) السمسم" جهاز االشراف والتقويم

10/9/2015). 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضوية لجنة مناقشة طالب الماجستير مصعب عبد -7

 25/5/2012االله ياسر  في 

رئاسة لجنة مناقشة طالب الماجستير -7

. جامعة 11/2/2016علي حسين خليل في 

 (.10/1/2016في  61)القاسم الخضراء.

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه "االنتخاب بالتلقيح -8

الذاتي لتحمل الجفاف في الذرة الصفراء" في 

16/7/2012 

تقويم علمي لرسالة الماجستير "تقدير قوة  -8

الهجين وبعض المعالم الوراثية والفعل الجيني 

لصفات النمو والحاصل ومكوناته في الذرة الصفراء 

في  818ي الثالثي" )باستخدام التهجين االختبار

 جامعة الفرات االوسط التقنية(.28/3/2016

عضوية لجنة متخصصة لمناقشة المشاريع البحثية -9

 26/2/2012في 

تقويم علمي لرسالة الماجستير "تاثير نظم -9

الحراثة وكميات البذار في نمو وحاصل الحنطة 

وتجمعات االدغال المرافقة لها" وزارة التعليم العالي 

االشراف والتقويم العلمي  ث العلمي / جهازوالبح

 .(27/9/2016في  2393)

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه -10

 11/11/2012هالة طالب احمد في 

تقويم علمي رسالة ماجستير "تاثير طرائق -

الزراعة في نمو وحاصل صنفين من الرز" جامعة 

 .28/9/2016في  185القاسم الخضراء.

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه -11

 20/11/2012علي محمد عليوي في 

تقويم علمي لرسالة الماجستير العائدة للسيد موفق  -

فؤاد عبد المجيد من جامعة االسكندرية في مصر 

باختصاص العلوم الزراعية/وراثة وفق الكتاب 

 .15/1/2018في  1449

متحانية في عضوية لجنة تدقيق السجالت اال-12

5/6/2012 

/مجلة ديالى للعلوم الزراعية  تقويم بحث علمي

 .4/10/2016في  3307



 

 

 

 

 

 

 

 

عضوية لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه بنان حسن -13

 4/7/2012هادي في 

كربالء للعلوم الزراعية تقويم بحث علمي /مجلة 

 .5/12/2016في  227

تقويم علمي رسالة الماجستير الموسومة"دراسة -14

سلوك الوراثي لعدة هجن فردية في الجيل االول للذرة ال

 12/9/2013الصفراء باستخدام التهجين العاملي" في 

تقويم بحث علمي /مجلة ديالى للعلوم الزراعية 

 .4/4/2017في  207

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه "كفاءة امتصاص -15

المبيدات في مكافحة االدغال المعمرة بالمياه المعالجة 

 4/8/2013غناطيسيا " في م

تقويم بحث /المؤتمر العلمي االول لمكافحة 

 .24/7/2017في  84التصحر. 

 Abscisicتقويم علمي رسالة الماجستير "دور -16

Acid  في تحمل محصول زهرة الشمس للجفاف" في

10/11/2013 

 

المشاركة في الدورة التدريبية "استخدام البرامجيات -17

وم الزراعية وقواعد البيانات" في االحصائية في العل

21-23/5/2013. 

 

لجنة مناقشة طالبة الماجستير آية سمير  رئاسة-18

 .6/7/2014ابراهيم في 

 

عضوية لجنة متخصصة لمناقشة  المشاريع البحثية -19

 2014في 

 

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه " استجابة نوعين  -20

" في  من الخلة لبعض عمليات خدمة المحصول

3/11/2014. 

 

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه " تشخيص  -21

واختبار متغايرات وراثية وفسلجية في الطماطة تحت 

 .28/12/2014ظروف االجهاد الملحي. في 

 

"استخدام  الثالثة  المشاركة في الدورة التدريبية-22

البرامجيات االحصائية في العلوم الزراعية وقواعد 

 .5/2014/ 21-19البيانات" في 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضوية االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه عماد -23

 .16/11/2014خليل هاشم في 

 

مناقشة طالب الدكتوراه "علي محمد عليوي" في -24

5/1/2014. 

 

 Using plantتقويم علمي الطروحة الدكتوراه "-25

biotechnology (Tissue culture, genetic 

transformation and mollecular techniques) to 

characterize varieties of Iraqi Wheat andcompare 

them to foreign varieties.:  2/2/2015في. 

 

عضوية لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه هالة طالب -26

 .28/5/2015احمد في

 

تقويم رسالة ماجستير علميا  "تقويم اداء وثبات -27

 27/8/2015" في أجيال من اللوبياء لتحمل الجفاف

 

تقويم رسالة ماجستير علميا  "دور الكايتين في  -28

بعض معايير نمو الذرة الصفراء تحت ظروف االجهاد 

 21/7/2015المائي"في 

 

تقويم رسالة ماجستير علميا  "اداء الذرة الصفراء  -29

 .1/7/2015باستخدام مبيدات ادغال" في 

 

ضوية لجنة مناقشة طالب الدكتوراه واثق فلحي ع -30

 .30/6/2015محمود في 

 

عضوية لجنة تصحيح وتدقيق دفاتر االمتحان -31

 2017-2016التنافسي والمراقبين للعام الدراسي 

 (.12/6/2016في 1473)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

في  6336الترقية العلمية الى مرتبة االستاذية )-32

5/10/2015) 

 

-2015االرشاد التربوي عضوية لجنة االشراف و-33

 (1/10/2015في 113) 2016

 

عضوية لجنة استالل البحاث د. بنان حسن هادي -34

 (.10/11/2015في  137)

 

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه -35

 1820) 7/9/2016رياض سلمان عباس في 

 (.22/8/2016في

 

ه عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتورا -36

 1819) 7/9/2016عال سامي حسب في 

 (.22/8/2016في

 

تقويم علمي الطروحة الدكتوراه "عالقة متالزمة -37

التزهير بقوة الهجين في الذرة الصفراء وتغايراتها 

 .(20/6/2016في  1520الجزيئية")

 

-2015عضوية لجنة مناقشة المشاريع البحثية -38

 (6/12/2015في  149) 2016

 

في الدورة التدريبية الخامسة للبرامجيات  المشاركة-39

 .19/5/2016في  56) 19/5/2016-17االحصائية 

 

عضوية لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية للعام -40

 (17/1/2016/ب في 5).2016-2015الدراسي 

 

عضوية لجنة مناقشة طالب الماجستير محمد عبد -

 (.19/9/2016في  1979ناعس )

 



 

 

 

 

 

 

 

 

راه علميا  "تقييم معايير االنتخاب تقويم اطروحة دكتو-

في  79لصفات الجذور لتحمل الجفاف في حنطة لخبز" 

9/10/2016 . 

 

في  342تقويم بحوث ترقية علمية وفق الكتاب -43

27/11/2016. 

 

 (7/9/2016/ ط في  146تقويم بحوث علمية )-

 (27/12/2016/ ط في  233و) 

 

نى سمير عبد رئاسة لجنة مناقشة طالبة الماجستير م-

 .31/1/2017في  318العظيم وفق االمر 

 

في  61تقويم بحوث ترقية علمية وفق الكتاب -

26/2/2017. 

 

عضوية لجنة مناقشة اطروحة طالب الدكتوراه مقداد -

 .1/3/2017في  567صالح الدين احمد وفق االمر 

 

عضوية لجنة مطابقة الجرودات وفق االمر االداري -

 .13/3/2017في  1465

 

في  89عضوية لجنة الخبراء في كلية الزراعة )-

14/3/2017. 

 

عضوية لجنة تخصصية لمناقشة المشاريع البحثية -

في  50لطلبة الدراسات العليا. وفق امر القسم 

26/3/2017. 

 

في  137تقويم بحوث ترقية علمية وفق الكتاب --

18/4/2017. 

 

ل المقدم من عضوية لجنة استالل لمراجعة البحث البدي-

 126قبل د.زينب كريم كاظم للترقية العلمية وفق االمر 

 .14/6/2017في 

 

عضوية اللجنة العلمية في قسم المحاصيل الحقلية. -

 .17/5/2017في  94)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

اتر االماحانية لطلبة فالد قعضوية لجنة تصحيح وتدقي-

 .(8/5/2017في  77)لعليا.ا ساتراالد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علمي يم بحثتقي-

 (.28/5/2017في  780) 

 

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه علي -

 (.2/8/2017في  1620عبد الهادي حسن )

 

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه علي -

 (.2/8/2017في  141620ناظم فرهود

 

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه تمام -

 (.2/8/2017في  1624سين )محمد ح

 

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه عدي -

 (.2/8/2017في  1612حامد طه )

 

عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه احمد -

 (.2/8/2017في  1617عبد الهادي )

 

رئاسة لجنة مناقشة طالب الدكتوراه محمد محمود -

 .21/8/2017في  1722وفق االمر زيدان 

 

عضوية لجنة استالل الترقية العلمية د.عالء عبد -

 .10/9/2017في  184الحسين جبر. وفق االمر 

 

عضوية لجنة خبراء قسم المحاصيل الحقلية وفق -41

 .23/10/2017في  4286االمر الوزاري 

 

 عضوية لجنة جرد المواد المخزنية وفق االمر-42

 .6/12/2017في  7071االداري 

 

ئاسة لجنة استالل ابحاث الترقية العلمية د. فائز ر-

 (24/1/2018في  21فياض محمد. )

 

 34عضوية لجنة وضع اسئلة االمتحان التنافسي . )-

 (.6/3/2018في 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

    

 مسح ومكافحة األدغال كيمياويًا على خطوط سكك حديد العراق. مسح ومكافحة األدغال كيمياويًا على خطوط سكك حديد العراق.  1
 

جامعة -كلية الزراعة 
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