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  ايمان خليل عبد الكريم :   ـم ـــــــــاالســ

 1982 : تاريخ الميـالد 

 ةمتزوج الحالة الزوجية :

 اوالد 3 دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

 وقاية نباتعلوم في :      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 مساعد  رسمد   الدرجة العلمية :

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

      /العمل   :    هاتف

      /:    الهاتف النقال

 eman.khalil@ coagri.uobaghdad.edu.iq / كتروني :البريد إالل

 :.أوال  : المؤهالت العلمية  

 

 

 

 التاريخ المعدل  التخصص الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 30/6/2004 80.59 وقاية نبات الزراعة بغداد

 5/9/2012 75.41 امراض نبات الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

/ /  / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

  



  

 

 

 التدرج الوظيفيثانيا : 

 

 ثالثا  : التدريس الجامعي . 

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

 لغاية اآلن -5/9/2012 بغداد       كلية الزراعة 1

 التى قمت بتدريسها. رابعا  : المقررات الدراسية 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2009 علم البيئة   وقاية نبات  1
 

 

 

 

 2012 علم الوراثة  وقاية النبات 2

 2012  فطريات وقاية نبات  3

  امراض نبات وقاية نبات 4 

   اسس وقاية  وقاية نبات  5

 2013  فطريات  وقاية نبات  6

 2013 راض نباتام  وقاية نبات 7

 2014  امراض نبات  الوقاية قسم  8

 2014  امراض فاكهة وخضر   البستنه 9

  2014 اسس وقاية  الثروة 10

 وقاية نبات  11

 

 2015  امراض نبات 

12 

 

  2015 أسس وقاية   الثروة قسم 

 

 

 

 2015 امراض فاكهة وخضر  قسم البستنة  13

 2015 ض محاصيل حقلية امرا قسم الوقاية  14

 

 

 2016 امراض محاصيل حقلية  قسم وقاية النبات  15

 2016 امراض فاكهة وخضر  قسم البستنه  16

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 5/9/2012 -23/9/2006 كلية الزراعة  فني 1

 لغاية االن  – 5/9/2012 –راعة كلية الز مدرس مساعد 2

 / / مدرس 3

 / / استاذ مساعد 4

 / / أستاذ   5



  

 

 2016 اسس وقاية  قسم التربة  17

 

 

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

 السنــة مـــالقس او بحث التخرج  ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تاثير ثالث زيوت نباتية في مكافحة مرض الذبول الفيوزارمي على الطماطة  1

  Fusarium oxysporum f.sp lycopersici المتسبب عن الفطر 
 2016 وقاية نبات

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسا :  

  3  -عدد المؤتمرات  المشارك بها :
 25  -المشارك بها  : عدد الندوات

  10 -عدد ورش العمل المسشارك بها :

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ندوة اهميةالعالقات  المشاركة بندوة السموم الفطرية 

المشاركة بدورة  المشاركة بالمؤتمر الدولي لوقاية المزروعات  االنسانية 

المشاركة في دوره اللغة  لمؤتمر لجامعة كربالءالمشاركة با الحاسبات 

 Google scholarبدورة المشاركة  المشاركة في لجان ترتيب المختبرات العربية 

scholarالتاهيل المشاركة بدورة  المشاركة في لجنة متابعة وصيانة واعمار مختبرات القسم  السادس

 التدريس  التربوي
المشاركة بدورة اللغة  اللجنة االجتماعية في القسم المشاركة في 

 العربية
  المشاركة في لجنة متحف االمراض

 

 

 

 . البحوث ثامنا:  

 والسنة محل النشر أسم البحث ت

المكافحة الحيوية لبعض الفطريات الممرضة الملوثة لمياه السقي في حقول  1

 ية الزراعة .كل
ى للعلوم ( مجلة ديال 2: )  225 - 235 2014

 الزراعية ،



  

 

) 2 -44، 2012راقيةعية العراوم الز لة العلمج عزل لبعض الفطريات المموثة لمياه الري في كمية الز ا رعة / جامعة بغدادعزل لبعض الفطريات المموثة لمياه الري في كمية الز ا رعة / جامعة بغداد 2

 43 –67(عدد خاص): 

مستبب متترض مستبب متترض     Fusarium oxysporumالفطتر الفطتر   ضتدضتداستتخدام مخلفتات القرنتابي  استتخدام مخلفتات القرنتابي   3

 الذبول الفيوزارمي في الفلفلالذبول الفيوزارمي في الفلفل
Egypt . J. of Appl. Sci., 30 (11) 2015  

 

 

  (2015)314-325 

 2013،المؤتمر العلمي الرابع 

تآتير تركيزات ملحية مختلفتة علتى نمتو بعتض الفطريتات فتي حقتول ميتاه التري بكليتة تآتير تركيزات ملحية مختلفتة علتى نمتو بعتض الفطريتات فتي حقتول ميتاه التري بكليتة  4

 جامعة بغداد جامعة بغداد –الزراعة الزراعة 
 2013( 3)28المجلة المصرية للعلوم التطبيقية 

 Fusariumمرض الذبول الفيوزارمي في الفلفل الناجم عن الفطر مرض الذبول الفيوزارمي في الفلفل الناجم عن الفطر   مكافحةمكافحة 5

oxysporum   باستخدام اوراق اللهانة بالتبخير الحيوي باستخدام اوراق اللهانة بالتبخير الحيوي 
. 2016  مركز بحوث التقنيات االحيائية مجلة 

10 (2) 

 Rhizoctoniaضة أقلطرةاأضة أقلطرةاأأأأأEruca sativaفعالية أوراق أقلراريةاأفعالية أوراق أقلراريةاأ 6
solaniأقلمسببألماضأسقررأقلبا اقتأعلىأقلخيااقلمسببألماضأسقررأقلبا اقتأعلىأقلخيااأأأأأأ

  (2)2015.13االنبار للعلوم الزراعية مجلة 

7 ACTIVITY OF PROPOLIS AND Boswellia sp RESINS EXTRACT AGAINST 
Sclerotinia sclerotiorum CAUSATIVE AGENT OF WHITE ROT DISEASE OF 

Phaseolus vulgaris AND Daucus carota UNDER STORAGE CONDITIONS 

Journal of Experimental Biology and 

Agricultural Sciences, February - 

2014; Volume – 2(1) 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. جوائز الكتب الشكر ، عاشرا :  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

مساعد رئيس الجامعة للشوؤن  شكر وتقدير 1

 العلمية 

2009 

/جامعة كلية الزراعةعميد  شكر وتقدير 2

 بغداد

2013 

 2014 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير 3

 2014 وزير شكر وتقدير 4

 2016 مدير دار رعاية المسنين  وتقديرشكر  5

6 

 

 2016 رئيس وزراء شكر وتقدير

 2016 جامعة بغدادرئيس  شكر وتقدير 7

 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=cmgVwQEAAAAJ&citation_for_view=cmgVwQEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC

