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 الجبوريخلف صبا باقر عبد :   ـم ـــــــــاالســ

  26/5/1973 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج : الجتماعية الحالة ا

 ثالثة دد األوالد  :ــعـــ

 أمراض نبات – وقاية نبات:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  أستاذ    الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد –كلية الزراعة  – وقاية نبات قسم :    ان العملعنو

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 saba.aljuboory@coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 .أوال  : المؤهالت العلمية  

 التاريخ التخصص الكليـــة الجامعة الشهادة

 بكالوريوس

 
 16/7/1995 وقاية نبات زراعةال بغداد

 24/4/1998 أمراض نبات الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 
 26/9/2004 أمراض نبات الزراعة بغداد

 

 

 

 



 

 

 

  

                                                                   

                                                                                                                   

 

 ثانيا : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي  

 

 ال يوجدرابعا : المناصب التي شغلها :         

 ا  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.خامس 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1998  فطريات  وقاية نبات  1

2 

 

 

 

 

 وقاية نبات 

 

 

 نبات امراض

 محاصيلنبات

 

 

1999 

 2007  أمراض نبات  االرشاد الزراعي 3

 2008 مبادىء وقاية قسم التربة 4

 2009 مبادىء وقاية  قسم الثروة الحيوانية 5

 2016،  2015، 2007 مبادىء وقاية  قسم المكننة 6

 2016،  2015 أمراض بساتين قسم البستنة 7

  2010 مبادىء وقاية قسم األقتصاد الزراعي 8

 2016،  2014 حلقات دراسية نباتقسم وقاية ال 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة

 16/5/1998 – 7/1/1998 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مهندس زراعي 1

 5/10/2004 – 16/5/1998 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس مساعد 2

 27/6/2016 – 5/10/2004 جامعة بغداد–كلية الزراعة  مدرس 3

 27/6/2016 جامعة بغداد–كلية الزراعة  استاذ مساعد 4

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

 لغاية اآلن -15/5/1998 بغداد       كلية الزراعة 1



 

 

 

  

                                                                   

                                                                                                                   

 

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

 السنــة مـــالقس ث التخرجوبح ت

تقويم كفاءة بعض الطرق البديله عن المبيدات في مكافحة مرض سقوط  1

 على الطماطة  Rhizoctonia solaniالبادرات المتسبب عن الفطر 
 2013 توقاية نبا

تاثير المستخلص المائي لقشور الرمان والتغطيس بالماء الحار والتشميع في  2

خفض االصابه بالفطر المسبب لمرض العفن االخضر على البرتقال 

Penicillium digitatum 

 2014 وقاية نبات

الكشف عن الفطريات المرافقة لثمار الطماطة في بعض االسواق  3

 المحلية في محافظة بغداد
 وقاية نبات

2015 

عزل وتشخيص الفطريات المرافقة ألبصال زهرة التيولب وإختبار فعالبة  4

 زيت إكليل الجبل في مقاومة الفطريات المعزولة مختبريا .
 وقاية نبات

2016 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ا : سابع 

  8  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :

 30  -شارك بها  :عدد الندوات الم

  20 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية ثامن 

 خارج الكلية داخل الكلية

جمعية صيانة المصادر الوراثية عضوية  2016، 2015لجنة تقييم بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة 

 والبيئية العراقية

 

 2015المشاركة بدورة الحاسبات  2016، 2015لجنة األرشاد التربوي  

  Google scholarبدورة المشاركة  2016لجنة متحف األمراض 

 التدريس تدريس  المشاركة بدورة طرائق 2017، 2016عضوية اللجنة العلمية في القسم 

لجنة مقاصة للدروس المقررة للمراحل الدراسية األولية في القسم 

2016-2017 

 2015دورة الترقيات العلمية 

 2015دورة دراسة تكوين األرض وتركيبها  تقييم عدد من البحوث العلمية 

 

 



 

 

 

  

                                                                   

                                                                                                                   

 

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

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

استخدام بعض الزيوت النباتية في مكافحة مرض سقوط  1

على  Rhizoctonia solaniالبادرات والمتسبب عن الفطر 

 الطماطة.

المجلد  93مجلة كلية التربية االساسية في العدد 

 .2016-كانون الثاني – 22

 
2 Identification And Control Of Strawberry 

Root And Stalk Rot In Iraq.  

 

International Journal of Environmental 

and Agriculture Research (IJOEAR) .Vol 

2 Issue-2 February -2016. 

تاااثير المسااتخلص المااائي لقشااور الرمااان والتغطاايس بالماااء تاااثير المسااتخلص المااائي لقشااور الرمااان والتغطاايس بالماااء  3

الحاار والتشاميع فاي خفااض االصاابه باالفطر المسابب لماارض الحاار والتشاميع فاي خفااض االصاابه باالفطر المسابب لماارض 

 Penicillium digitatumالعفن االخضر على البرتقال العفن االخضر على البرتقال 

Iraqi Journal of Biotechnoogy, 2العدد 

 2015لسنه  14المجلد 

 

تقااويم كفاااءة بعااض الطاارق البديلااه عاان المبياادات فااي مكافحااة تقااويم كفاااءة بعااض الطاارق البديلااه عاان المبياادات فااي مكافحااة  4

 Rhizoctoniaمرض سقوط الباادرات المتسابب عان الفطار مرض سقوط الباادرات المتسابب عان الفطار 

solani   على الطماطةعلى الطماطة 

 4عدد 30المجلة المصرية للعلوم التطبيقية ،مجلد 

2015لشهر نيسان   

5 Fusarium wilt disease of strawberry caused by 

Fusarium oxysporium f.sp. Fragariae in Iraq 

and its control . 

Journal of Experimental Biology and 

Agricultural Sciences. Vol.2(1):419-426 

2014 

 

ومسحوق  Dekkeara bruxellensisتقويم فعاليه خميرة  6

و   Swichوالمبيدين   Vapor gardقشور الرمان وشمع 

Tecto حمايته من االصابه في زيادة القابلية الخزنية للعنب و

 ببعض المسببات المرضيه

وقائع المؤتمر العربي الحادي عشر لعلوم وقاية النبات 

 –عمان  .2014تشرين الثاني  13-9.للفترة من 

 االردن

تقياااااااايم كفاااااااااءة مسااااااااحوق قشااااااااور الرمااااااااان والبكتريااااااااا تقياااااااايم كفاااااااااءة مسااااااااحوق قشااااااااور الرمااااااااان والبكتريااااااااا  7

Pseudomonas fluorescens   ضااد الفطاار ضااد الفطاارPythium 

aphanidermatum    البااادرات فااي البااادرات فااي المساابب لماارض مااوت المساابب لماارض مااوت

 الخيار.الخيار.

لشهر اذار  54، المجلد  1المجلة العراقية للعلوم العدد

2013. 

والمستخلص الكحولي  Tectoو Swichتاثير المبيدين  8

لبعض االجزاء النباتية في مكافحة بعض الفطريات الممرضة 

 المرافقة لثمار العنب مختبريا.

 

ادر وقائع المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المص

 -اذار  -20 -19الوراثية والبيئة العراقية  للمدة من 

2013 

المرافقة لثمار  إستجابة بعض المسببات المرضية الفطرية 9 

االجزاء النباتية في الحقل  العنب المخزونة لمساحيق بعض

 .والمخزن المبرد

 –سوريا  –دمشق -المؤتمر التاسع لعلوم وقاية النبات  

2006 

فطريات المرافقة لثمار العنب وتقويم فعالية مساحيق الكشف عن ال 10

 بعض االجزاء النباتية في تثبيط نموها تحت الظروف المختبرية
العدد  – 8مجلد  االنبار للعلوم الزراعية  جامعة مجلة

 .2010 الثاني 

في ثمار العنب  Switchتقدير األثر المتبقي  للمبيد الفطري  11

 في الحقل والمخزن المبرد

. العدد االول  37جلة العلوم الزراعية العراقية مجلد م

- 2006 . 

 Pseudomonasنباتات القطن للتلقيح البكتيري  استجابة  12

flourescens 

العدد الثالث  36مجلة العلوم الزراعية العراقية مجلد 

.2005 
ضد مرض   Pseudomonas fluorescensفعالية ال  13

على   Rhizoctonia solaniالخناق المتسبب عن الفطر 

 القطن.

العدد الثالث  31مجلة العلوم الزراعية العراقية المجلد 

2000. 

 



 

 

 

  

                                                                   

                                                                                                                   

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :اعاشر 

 .عضوية جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية -

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : احدى عشر 

 ت
الجائزة  أوكتاب الشكر 

 أو شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1999 /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 1

 2012 /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 2

 2013 /جامعة بغدادكلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 3

 2013 كلية الزراعة/جامعة بغدادعميد  شكر وتقدير 4

 2014 كلية الزراعة/جامعة بغدادعميد  رشكر وتقدي 5

 2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 6

 2014 وزير شكر وتقدير 7

 2015 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 8

 2016 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 9

 2016 عميد كلية الزراعة/جامعة بغداد شكر وتقدير 10

 2016 لعلمية لصيانة المصادر الوراثيةالجمعية ا شكر وتقدير 11

 شهادة تقديرية 12
للمشاركة في  الجمعية العلمية لصيانة المصادر الوراثية

 المؤتمر العلمي الثاني
2013 

للمشاركة في  الجمعية العلمية لصيانة المصادر الوراثية شهادة تقديرية 13

 الندوة العلمية
2016 

 2016 ناتكلية العلوم للب شهادة تقديرية 14

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر ثاني 

 ات .ــعشر :اللغ لثثا 


