
  

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

  االء خضير حسان :   ـم ـــــــــاالســ

  13/6/1978 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج : الجتماعية الحالة ا

 اثنان دد األوالد  :ــعـــ

 وقاية نباتعلوم في امراض فطرية / :      صــالتـخـص

 ةتدريسي:       ه ــــــالوظيف

  مدرس   الدرجة العلمية :

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

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

  / كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة  الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 

 30/8/2000 وقاية نبات الزراعة بغداد

 10/8/2005  امراض نبات الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

 26/9/2013 امراض نبات الزراعة بغداد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 



  

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

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

 لغاية اآلن -10/8/2005 بغداد       كلية الزراعة 1

 رابعا : المناصب التي شغلها :       ال يوجد

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016-2002 مبيدات وقاية النبات  1

 2008-2006 امراض بساتين وقاية النبات 2

 وقاية نبات  1

 

 2007-2003 امراض محاصيل 

2 

 

 

 

 

 2005-2002 افات مخازن   وقاية النبات

 2007-2002 فسلجة نبات  وقاية النبات  3

 20015-20013 امراض محاصيل  محاصيل حقلية  4

 2007-2006 فسلجة نبات  محاصيل حقلية  6

 2007-2006 اسس وقاية  ثروة حيوانية  7

 2005-2003 افات مخازن  صناعات غذائية  8

 2016-2015 اسس وقاية  تربة  9

 2015-2014 اسس وقاية  تصحر  10

11    

12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 10/8/2005 -13/11/2002 جامعة بغداد–كلية الزراعة  فني 1

  26/9/2013 – 10/8/2005 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 لغاية االن  -26/9/2013 جامعة بغداد -كلية الزراعة مدرس 3

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5



  

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

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

الفعالية التثبيطية للمستخلصات المائية والكحولية للفلفل االسود واللبان   1

السوداء لدرنات البطاطا المتسبب عن الفطر  تجاه  مرض القشرة

Rhizoctoina solani  

 

 2015 وقاية نبات

مسح لألمراض الفطرية المؤثرة في بعض انواع النباتات الطبية  في بيت  2

 البولي كاربون التابع لوحدة النباتات الطبية والعطرية في جامعة بغداد
 في بستان في منطقة الص

 2016 وقاية نبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : عساب 

  3  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :

 25  -عدد الندوات المشارك بها  :

  35 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

اية النبات / المشاركة بمؤتمر وق المشاركة بندوة السموم الفطرية 

 سورية 

 
 المشاركة بدورة الحاسبات  المشاركة بالمؤتمر الدولي لوقاية المزروعات 

 Google scholarبدورة المشاركة  لجنة متابعة اعمال القسمالمشاركة في 

scholarالتدريس المشاركة بدورة طرائق الجنة االمتحانيةالمشاركة في  السادس 

 المشاركة بمؤتمر لعلوم وقاية النبات  ي لجنة ترميز المقررات الدراسية المشاركة ف التدريس تدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . التطبيقية المساهمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة  البحوث ا: تاسع 



  

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

التوافق بين المقاومة االحيائية والمبيدات الكيميائية في مقاومة مسبب  1

   Pythium aphanidermatumادرات الخيار مرض سقوط ب
-29(: 1) 38مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 2007لسنة  35

تأثير النحاس والسليكون وحمض الساليسيليك في تحفيز المقاومةة الجهاييةة لنباتةات تأثير النحاس والسليكون وحمض الساليسيليك في تحفيز المقاومةة الجهاييةة لنباتةات  2

    Pythium aphanidermatum (Edson)الخيار ضد الفطر الخيار ضد الفطر 
( 2) 25مجلة وقاية النبات العربية مجلد 

 2007لسنة  171-174:

تقةةةويم فاعليةةةة خميةةةرة الخبةةةز وبعةةةض العناصةةةر وحةةةامض السالسةةةلك فةةةي مكافحةةةة تقةةةويم فاعليةةةة خميةةةرة الخبةةةز وبعةةةض العناصةةةر وحةةةامض السالسةةةلك فةةةي مكافحةةةة  3

 الماكروفومينا الماكروفومينا 
 16-9(:6)40مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 2009لسنة 

 81-79( :2)40جلة العلوم الزراعية العراقية م التسجيل االول لمرض التعفن الفحمي ) الماكروفومينا ( على البطيخ التسجيل االول لمرض التعفن الفحمي ) الماكروفومينا ( على البطيخ  4

 2009لسنة 

استتابة بع  تتنعا تتبةيعال صتتة علا تتة بع اتتةةالخعال ا ةتت عال ةتتةاعاستتابة بع  تتنعا تتبةيعال صتتة علا تتة بع اتتةةالخعال ا ةتت عال ةتتةاع 5
عاحتعالظاليعالحقلةبعاحتعالظاليعالحقلةبع

   8 -1( : 6)40مجلة العلوم الزراعية العراقية 

 2009لسنة 

 ةتبعفتاعب تةتعال ةتةاع ت ع ةتبعفتاعب تةتعال ةتةاع ت عالالافقع ةنععال بة اعالغذا ةبعلحةانعالسةلستةل عفتاعاستاح ةقعاقةلاتبعب ةالالافقع ةنععال بة اعالغذا ةبعلحةانعالسةلستةل عفتاعاستاح ةقعاقةلاتبعب ة 6
    Pythium aphanidermatumاانعسقلصع ة ااتعال ةةاعاانعسقلصع ة ااتعال ةةاع

العدد  8مجلة االنبار للعلوم الزراعية ، المجلد 

 2010( لسنة 1)

احاة عالاقةلابعالب ة ةبعالاكاس بعلب ةتعالالالع  عاس بعاانعالتعال ة ااتعلا انعالبذلاعالاصاع 7
Pythium aphanidermatum  ع

( الخاص ببحوث 1( الملحق )41عة الرافدين ، المجلد )مجلة يرا

  2013لسنة المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات  

كاةءةع  نععلاالعاالساح ةقعفتاعحاةةتبع تة ااتعالالاتلعاتنعاال تة بعكاةءةع  نععلاالعاالساح ةقعفتاعحاةةتبع تة ااتعالالاتلعاتنعاال تة بع 8
    Pythium aphanidermatumر ر  ةلاص ةلاص

Egypt .J. of Appl. Sci. ,28(5)   لسنة

2013  

9 Evaluation of biocontrol agents and chemical inducers for managing 
vascular wilt of tomato caused by Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici  

Journal of Biology , Agriculture and Healthcare 

Issn2224-3208(paper) issn  2225-093x (online ) vol.4 

, no 27  2014 لسنة  

ل بين مستحثات المقاومة الجهايية والمقاومات الحياتية ضد مرض سقوط البادرات المتسبب عن التكام 10

  Capsicum annuunفي الفلفل    Pythium aphanidermatumالفطر 
Iraqi J. of Biotechnology v(14 

n(2):418-432.  2015لسنة   

11 Effect of biofumigation with radish (Raphanus sativus ) leave fresh and 
seed meals to control root knot nematode and Fusarium wilt disease 

complex infecting eggplant   

Journal of Biology , Agriculture and Healthcare 

Issn2224-3208(paper) issn  2225-093x (online ) vol.6 

, no 4  2016لسنة 

12   

13   

14   

15   

 

عضوة في مجلة وقاية النبات  .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

 20012-2002العربية من 

 

 

 

 



  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 1

 بغداد

2005 

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 2

 بغداد

2006 

 2006 /جامعة بغدادرئيس الجامعة شكر وتقدير 3

عميد كلية الزراعة/جامعة  شهادة تقديرية 4

 بغداد

2011 

 

 

كلية الزراعة/جامعة عميد  شكر وتقدير 5

 بغداد

2013 

 2014 /جامعة بغدادرئيس الجامعة شكر وتقدير 6

 2014 وزير ديرشكر وتق 7

عميد كلية الزراعة/جامعة  شكر وتقدير 8

 بغداد

2004 

9 

 

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير

10    

11    

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


