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 الذاتية السيرة
 

 

   

 اسيل محمد حسن هاتف:    ـم ـــــــــاالســ

 انتاج خضر :    صــالتـخـص

 ةتدريسي:      الوظيفة

 مدرس  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد /علوم الهندسة الزراعيةكلية  /وهندسة الحدائق قسم البستنة:    عنوان العمل

  aseel.mohammed1005@coagri.uobaghdad.edu.iq   كتروني :البريد إالل  

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 7002 الزراعة بغداد

 7010 الزراعة دبغدا الماجستير

 7071 لزراعيةعلوم الهندسة ا بغداد دكتوراه

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 تدريس الجامعي .ثالثاً : ال 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى حد االن 72/2/7011من  جامعة بغداد/كلية الزراعة مساعد مدرس 1

 مدرس 2
كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة 

 بغداد
 72/5/7012من 
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 الى –من الفترة   امعةالج الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 وحتى االن 72/2/7011من  بغداد كلية الزراعة 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 7012و 7011 مبادئ بستنة المكائن واالت الزراعية 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0) 

 (7015و) (7017( و)7011) بستنانيةانتاج بذور حاصالت  البستنة وهندسة الحدائق 2

 (7012و) (7012( و)7012) زراعة عضوية البستنة وهندسة الحدائق 3

 7012 تصميم وتحليل تجارب البستنة وهندسة الحدائق 4

 7012 تغذية نبات البستنة وهندسة الحدائق 5

 7015 فسلجة نبات البستنة وهندسة الحدائق 6

 7012و 7012 1انكليزية  لغة البستنة وهندسة الحدائق 7

 البستنة وهندسة الحدائق 8
 7012 7لغة انكليزية 

9 
( 7012(و )7012و) (7017( و)7011) مشروع تخرج البستنة وهندسة الحدائق

 (7012( و )7015و)

11 
 وراثة نبات البستنة وهندسة الحدائق

7012 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة القســـم ةطروحة  أو  الرسالاسم األ ت

1    
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

نوع  هامكان أنعقاد ةــالسن عنوانال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

المؤتمر االول للتقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني  1

 والنباتي
 باحث جامعة الكوفة 7011

وزارة  –ؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعية الم 2

 الزراعة
7017 

معرض بغداد 

 الدولي
 باحث

الورشة العلمية االولى عن المعاشب والمصادر  

 الوراثية
7017 

الهيأة العامة لفحص 

 وتصديق البذور
 محاضر

للتقنيات الحديثة في االنتاج الحيواني  الثالثالمؤتمر  3

 والنباتي
 باحث ةجامعة الكوف 7012

وزارة  –للبحوث الزراعية  التاسعالمؤتمر العلمي  2

 الزراعة
 باحث جامعة بغداد 7012

الندوة العلمية عن كنوز الثروة النباتية الملحية في  5

 العراق
7012 

الهيأة العامة لفحص 

 وتصديق البذور
 محاضر

ندوة كنوز الثروة النباتية الطبية /دائرة فحص  6

 وتصديق البذور
 محاضر جامعة بغداد 7015

7 
 باحث القاهرة 7012 للوراثة والبيئة الرابعالمؤتمر العلمي الدولي 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

عضو في لجنة اعداد كتاب وقائع ندوات قسم 

 البستنة وهندسة الحدائق
 

ع سم البستنة وهندسة الحدائق على الموقنشر اخبار ق

الرسمي لكلية الزراعة جامعة بغداد وعلى موقع 

 التواصل االجتماعي فيس بوك

 

عضو في اللجنة التحضيرية لندوة قسم البستنة 

وهندسة الحدائق الموسومة ادخال اصناف بطاطا 

عالية القيمة الغذائية بحسب االمر االداري ذي العدد 

 2/2/7012بتاريخ  1222
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هندسة البستنة وعضو في سكرتارية ندوة  قسم 

و االنتاج النظيف الحدائق الموسومة التوجه نح

 باتباع نظام الزراعة العضوية 

 

 smartعضو في لجنة انشاء االيميل الجامعي 

mail قسم البستنة وهندسة الحدائق  سييلتدر 
 

 

ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  

 .التعليم 

 السنة محل النشر أسم البحث  ت

في نمو وانتاج تاثير االسمدة والمغذيات العضوية   .1

 .Allium cepa L بذور البصل 

 7مجلة ديالى للعلوم الزراعية مجلد :

 7010 22 – 22العدد الثاني ع ص:

تأثير التسميد العضوي من مصادر مختلفة في نمو   .2

وإنتاج البصل ومحتوى األوراق من عناصر 

NPK 

 2لة الكوفة للعلوم الزراعية مجلد :مج

 7011 55 – 22العدد األول ع ص:

تأثير التسميد العضوي من مصادر مختلفة في وزن   .3

 K,P,Nالبصل ونوعيته ومحتواه من عناصر 

مجلة الزراعة العراقية البحثية مجلد 

 7011 22 – 77العدد الثالث ع ص: 12:

تاثير التسميد العضوي وطريقة الزراعة في نمو   .4

وحاصل البصل ومحتواه من بعض المركبات 

الفينولية ذات التاثير المانع لنمو نوعين من الخاليا 

 السرطانية

 مجلة الكوفة للعلوم الزراعية

7012 

تاثير الرش بالبورون والكاينتين في انتاجية ونوعية   .5

 البذور لنبات البصل

 5مجلد : لعلوم الزراعيةالفرات لمجلة 

 7012 227 – 255ع ص: الرابعالعدد 

استجابة نمو وحاصل بذور نبات البصل للرش   .6

 بتراكيز مختلفة من المنغنيز والبورون

/عدد 12،مجلد  مجلة الزراعة العراقية

 7012 102-22ع ص:  5

تأثير الرش بحامض السالسيلك والمغذي المعدني   .7

SANGERAL وعية بذور في نمو وانتاج ون

 نبات البصل

المؤتمر العلمي الدولي الرابع للبيئة 

/العدد الثاني ع  الرابع، المجلد والوراثة

 550- 522ص :
7012 
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8.  impact of foliar application by urea 

phosphate and salicylic acid on the 

growth and seed yield of Alluim cepa 

L.  

ة، المجلد مجلة الفرات للعلوم الزراعي

 21-22الثامن /العدد الرابع ع ص: 
7012 

9.  STIMULATION GROWTH, YIELD, 

AND ACCUMILATION OF 

ANTIOXIDANT COMPOUNDS OF 

ONION HYBRIDS BY COLORED 

SHADES OF POLY ETHYLENE 

COVERS 

The Iraqi Journal of 

Agricultural sciences, 50(6). 

(2019) 7012 

 

 لهيئات العلمية المحلية والدولية .تاسعا: عضوية ا 

   نقابة المهندسين الزراعيين    

 نقابة المعلمين    

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة كتب الشكر أو شهادة التقدير ت

الجهود بمناسبة  كتاب شكر وتقدير  .1

  227/م المتميزة المبذولة في العمل

 5/17/7011بتاريخ 

 – السيد عميد كلية الزراعة

 7011 جامعة بغداد

المشاركة في كتاب شكر وتقدير عن   .2

بتاريخ   2120والمرقم  معرض السيادة

77/5/7017 

 –السيد عميد كلية الزراعة

 7017 جامعة بغداد

للفوز بالمرتبة الثانية  كتاب شكر وتقدير  .3

للتدريسيين  125بدورة اللغة العربية 

بتاريخ   221لعدد ذي ا الجدد

72/7/7012 

مساعد رئيس الجامعة السيد 

 جامعة بغداد –للشؤون العلمية
7012 

للجهود القيمة المبذولة كتاب شكر وتقدير   .4

في نشر اخبار قسم البستنة وهندسة 

الحدائق في الموقع االلكتروني الرسمي 

بتاريخ 1172والمرقم لكلية الزراعة 

12/7/7012 

 –راعةالسيد عميد كلية الز

 جامعة بغداد

7012 

عن المشاركة في كتاب شكر وتقدير   .5

 2722والمرقم احتفالية يوم جامعة بغداد 

 2/2/7012بتاريخ 

 –السيد عميد كلية الزراعة

 7012 جامعة بغداد

شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر   .6

االول للتقنيات الحديثة في االنتاج 

 الحيواني والنباتي

 معة الكوفةالسيد رئيس جا

7011 

 7017 وزير الزراعةالسيد شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر   .7
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 العلمي الثامن للبحوث الزراعية

شهادة تقديرية عن المشاركة في المؤتمر   .8

للتقنيات الحديثة في االنتاج  الثالث

 الحيواني والنباتي

عميد كلية الزراعة جامعة 

 7012 الكوفة

الورشة المشاركة في شهادة تقديرية عن   .9

العلمية االولى عن المعاشب والمصادر 

 الوراثية النباتية

السيد مدير عام دائرة فحص 

 7017 وتصديق البذور

الندوة شهادة تقديرية عن المشاركة في   .10

العلمية عن كنوز الثروة النباتية الملحية 

 في العراق

السيد مدير عام دائرة فحص 

 7012 وتصديق البذور

تقديرية عن المشاركة في المؤتمر شهادة   .11

 للبحوث الزراعية التاسعالعلمي 

 وزير الزراعةالسيد 
7012 

شهادة تقديرية عن المشاركة في ندوة   .12

كنوز الثروة النباتية الطبية /دائرة فحص 

 وتصديق البذور

السيد مدير عام فحص وتصديق 

 7015 البذور/وزارة الزراعة

المؤتمر  شهادة تقديرية عن المشاركة في  .13

 للبيئة والوراثة الرابع الدولي العلمي

السيد وكيل وزير التعليم العالي 

للشؤون العلمية  والسيد رئيس 

جمعية صيانة المصادر الوراثية 

 والبيئية

7012 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةعشر : يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   العربية    

   نكليزيةاال 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


