
 

 

 

 

 

 

 

 (CV) ةالذاتي ةالسير
 

 
 

 

 

 كريم معيان ربيع سلمان:    ـم ـــــــــاالســ

  1/7/1957 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 5  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 دكتوراه :    صــالتـخـص

 ذ مساعداستا:      ه ــــــالوظيف

 مساعداستاذ   الدرجة العلمية :

 وحدة بحوث النباتات الطبية:    عنوان العمل

 07906997803:    الهاتف النقال

 Kralzubaidi@gmail.com كتروني :البريد إالل

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

  الزراعة بغداد البكلوريوس

  الزراعة بغداد الماجستير

  اعةالزر بغداد الدكتوراه

 

 للمراحل االولية : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2014 مبادئ بستنة التصحر 1

 2014 نباتات طبية البستنة 2

 2015 نباتات طبية  البستنة 3

 2016 نباتات طبية البستنة 4



 

 

 

 

 

 

 

 2017 نباتات طبية البستنة 5

 2018 تت طبيةنبا البستنة  6

 2019 نباتات طبية  البستنة 7

 

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

 2018 كيمياء نبات البستنة 1

 2019 مسارات ايضية البستنة 2

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 دكتوراه4ماجستير +  3

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : ا  خامس
 العديد من المؤتمرات العلمية وندوات داخل الكلية 

 

 :براءات االختراع: سادسا
 اليوجد

 

 اليوجد: الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  

 تقيم العديد من االطاريح ورسائل الماجستير

 تقيم الخطط العلمية لقسم البستنة

 المشاركة في لجان مناقشة العديد من طلبة الدراسات العليا
 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت
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 تأثير أنواع مختلفة من األسمدة العضوية

 في إنتاج مركبات األيض الثانوي للصبار

((Aloe vera L. 

مجلة العلوم الزراعية 

 العراقية
2017 

2 

تأثير أنواع مختلفة من األسمدة العضوية 

  Aloe veraفي النمو الخضري للصبار

L. 

مجلة العلوم الزراعية 

 راقيةالع
2017 
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تأثير منظم النمو السالسيلك والحامض 

العضوي الهيومك في محتوى اوراق 

نبات عين البزون من قلويد الفنكرستين 

 NPKوالـ

مجلة علوم الزراعية 

 العراقية
2016 

4 
تاثير المثبط لزيوت بذور بعض اصناف 

 القرع ضد بعض انواع البكتريا المرضية

مجلة كلية العلوم جامعة 

 نهرين
2008 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  
 ولغاية االن  2016*رئيس لجنه العلمية لوحدة بحوث نباتات الطبية من 

 

 

 

 اليوجد :ؤلفةالكتب الم :أحد عشر

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 العديد من كتب الشكر: كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر
 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 
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