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 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــيالكل الجامعة الشهادة

 1996 الزراعة بغداد بكلوريوس



 

 

 

 

 

 

 

 2010 الزراعة بغداد ماجستير

 2015 الزراعة  بغداد  دكتوراه

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2016 بيئة نبات البستنة  1

 2017 نباتات طبية البستنة  2

 2018 نباتات طبية البستنة  3

 2019 نباتات طبية  البستنة  4

 : اليوجد سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

 

 1طالبة ماجستير عدد  :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 

 

 :التي شارك فيهاة العلميوالندوات المؤتمرات : خامسا  
 

 2016جامعة المستنصرية .  -الحضور في الندوة التي أقامتها كلية الصيدلة 

  الحضور في الندوة عن الزراعة العضوية واإلنتاج النظيف التي أقامها قسم البستنة وهندسة

  جامعة بغداد. -الحدائق في كلية الزراعة

 جامعة بغداد.  -كلية الزراعةعقدت في  الحضور في الندوة عن األنواء الجوية والتصحر التي 

 المشاركة كمحاضر في الندوة الخاصة بكنوز النباتات الطبية 

 حضور جميع الندورات العلمية المقامة في كليتنا 

/كلية علوم الهندسة المشاركة كمحاضر في دورة التدريبيه التي اقامتها وحدة بحوث النباتات الطبية والعطرية 

 الزراعية

 

 :راءات االختراعب: سادسا



 

 

 

 

 

 

 

 براءة اختراع واحدة

 

 اليوجد : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

  . تقييم عدد من البحوث العلمية ضمن مجالت مختلفة 

  . عضو في عدد من اللجان العلمية الخاصة بتقييم بحوث طلبة الدراسات العليا 

  اإلشراف على الحقل الخاص بزراعة النباتات الطبية والعطرية من تهيئة أرض الزراعة وإعداد

 الشتالت والزراعة وخدمة المحصول وجني الحاصل وانتهاء بجمع البذور وخزنها . 

  فحص عدد من البحوث الخاصة بجهاز التقييس والسيطرة النوعية لغرض تقييم أهليتها لنيل براءة

 اختراع .

 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: سعا  تا

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 
Anatomical and physiological traits of 

broad bean (Vicia faba L.) seedling affected 

by salicylic acid and salt stress 

Indian J. Agric. Res., 

52(4) 2018: 368-373 2018 

2 
in Stevia Steviosides composition 

rebaudiana Bertoni: Effect of drying 
methods 

Plant archives 2018 

3 
The role of sea algae extract and humic 

in the growth , qualitative and quantitative 
 for rosemary plant Rosmarinus officinalis 

 2018 (مجلة العلوم الزراعية العراقية)البحثية

4 
ect of electric shock on germination Eff

and seedling growth in henbane species 
Academia Journal of Medicinal 

Plants 2018 

5 
Effect of salicylic acid and salt stress on 
seed germination of broad bean (Vicia 

faba L 

 18مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد ( 
عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي السابع  )

 والدولي األول للبحوث الزراعية
2018 

6 

e ffect Irradiation and Magnetization Plant 

Seeds Medicinal Pumpkin and Irrigation By 

Magnetized Water in Growth and Yield of 

fixed oil and its Components 
 

 

 
 

العراقية)البحثيةمجلة العلوم الزراعية  ) 

 
2015 



 

 

 

 

 

 

 

7 

EFFECT OF DATE OF PLANTING 
AND ORGANIC FERTILIZERS ON 
GROWTH, YIELD AND ACTIVE 
COMPOUNDS OF ARTICHOK 

  

 

 2010 جلة العلوم الزراعية العراقية

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 

 اسات العلياعضو في عدد من اللجان العلمية الخاصة بتقييم بحوث طلبة الدر
 عضو في جهاز التقيس والسيطرة النوعيه /تقيم براءات االختراع

 

 اليوجد :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 العديد من كتب الشكر والتقدير  : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


