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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ولحد االن – 1983 جامعة بغداد الزراعةقسم البستنة وهندسة الحدائق/كلية  1

رئيس قسم البستنة وهندسة الحدائق/ كلية  2

 الزراعة

 1136 - 14/1/1131 جامعة بغداد

رئيس لجنة الترقيات العلمية الفرعية / كلية  1

 علوم الهندسة الزراعية

 لحد االنو 1136 جامعة بغداد

 ولحد االن 1136 جامعة بغداد امينة مجلس كلية علوم الهندسة الزراعية 4

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 3661 - 3681 جامعة بغداد -كلية الزراعة  م مهندس زراعي 3

 3669 - 3661 جامعة بغداد -كلية الزراعة  مدرس مساعد 1

 1111 – 3669 جامعة بغداد -كلية الزراعة  مدرس 1

 1119 – 1111 جامعة بغداد -ة الزراعة كلي استاذ مساعد 4

 ولحد االن  -  1119 جامعة بغداد -كلية الزراعة  استاذ 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014و  1116 وراثة نبات )الفصل الخريفي( البستنة )المرحلة الثانية ( 3

تصميم وتحليل  تربية نبات )الفصل الربيعي( البستنة )المرحلة الثالثة( 1

 التجارب

 

1116 – 1134 

 2014 – 1116 احصاء  )الفصل الربيعي( المرحلة االولى(البستنة ) 1

  2014 – 1116 تربية نبات متقدم  و مادة الوراثة الكمية  البستنة )دكتوراه( 4

 

 

 

 2009-2014 احصاء وتصميم تجارب متقدم  البستنة )ماجستير( 9

 2019 - 1116 تحليل االنحدار واالرتباط )الفصل الخريفي( البستنة )دكتوراه( 9

 1131 – 1131 تربية نبات متقدم  ومادة الوراثة الكمية  البستنة)دكتوراه وماجستير( 9

 1113و 

 1131 - 1133 وراثة كمية وتربية نبات متقدم البستنة)دكتوراه وماجستير( 8

 وراثة العشائر البستنة )دكتوراه( 6

 

1134 – 1139 

و احصاء   موراثة كمية وتربية نبات متقد البستنة)دكتوراه وماجستير( 10

 وتصميم وتحليل التجارب المتقدم

2018 - 2016 

 1139 - 1139 تصميم وتحليل التجارب المتقدم البستنة) ماجستير ( 33

 1113و  1138 انتاج بذور متقدم البستنة )دكتوراه( 31

 1113و  1136 تشريح نبات متقدم  البستنة )دكتوراه( 31

 1111و  1136 بيولوجيا الخلية البستنة )دكتوراه( 34 

لتربة والموارد المائية ا  39

 )ماجستير(

 1113 متقدم تصميم وتحليل تجارب

 1113 نمو وايض النباتات البستنة )دكتوراه( 39

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنة القسم المرحلة وعنوان االطروحة او الرسالة اسم الطالب ت

 معاذ محي العبدلي    3

 تحسين بعض صفات البطيخ باالنتخاب بخلية النحل  

 1119 البستنة دكتوراه

 حسين عنيد هميم 1

اعة في نمو وحاصل وانتاج المركبات تاثير االسمدة العضوية ومواعيد الزر

    Cynara scolymusالفعالة لنبات الخرشوف 

 1131 البستنة ماجستير

 شيماء ذياب عبد 3

استجابة شتالت ونباتات تراكيب وراثية من الطماطة للرش بالنيتروجبن 

 وتاثيراتها في النمو واالنتاج والقيمة الغذائية للثمار  

 1134 البستنة ماجستير

 شيماء االحمر 4

 حفظ المصادر الوراثية لبعض اصناف البطاطا خارج الجسم الحي  

 1134 البستنة دكتوراه

 حسين عنيد هميم 5

استجابة القرع الطبي للمعامالت الفيزيائية واالسمدة العضوية ودور 

الكولشسين في تكوين الرباعيات الكروموسومية لنبات عين البزون وانتاج 

 طبياً   المركبات الفعالة 

 1139 البستنة دكتوراه

 باقر جالب هادي 9

دور التسميد البوتاسي والرش بالمغذي العضوي والساليسيالك في نمو 

 وحاصل قرع الكوسة  

 1139 البستنة دكتوراه

 محمد علي زين 9

تأثير  الرش بالجبرلين وبعض المغذيات في نمو وحاصل وشتول البذور 

 الحقيقية للبطاطا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1138 البستنة دكتوراه

 منعم فاضل مصلح 8

دور رش البورون والسكريات الكحولية )السوربيتول والمانيتول ( في النمو 

 والحاصل والبذور لنبات الفلفل

 1138 البستنة دكتوراه

 على هاني حمزة 6

في تحمل  Ethyl methanesulfonate( EMSتأثير اشعة كاكا و )

 جسم الحيالبطاطا للشد الملحي خارج ال

 

 1111 البستنة دكتوراه

 عبير داود سلمان 31

استجابة نمو وحاصل البروكلي لالغناء باالوزون والرش بالمستخلصات 

 NFTالنباتية  في مصدرين من المحلول المغذي تحت نظام الزراعة المائية 

 المحور

 1113 البستنة دكتوراه

 عال بهاء شاكر 33

ورون في نمو وحاصل البطاطا دور السماد العضوي والرش بالب

 الصناعية

 مستمرة البستنة ماجستير



 

 

 

 

 

 

 

 زينب رحمن جاسم 31

القريص  أوراقتأثير الرش بجسيمات الكيتوسان النانوية ومستخلص 

نمو وحاصل البطاطا والخصائص  فيالشاي االخضر مستخلص و

 الفيزيائية والكيمائية للنشأ
 

 مستمرة البستنة  دكتوراه

 عباس محمد ابراهيم 13

فعالية بعض المخصبات الحيوية والبراسينواليد في نمو وحاصل 

 ونوعية درنات البطاطا الصناعية 

 مستمر البستنة  دكتوراه

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

نوع  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

القاء  االسماعلية/ مصر 1119 لعربي السادسمؤتمر البساتين ا  .3

 بحث
المؤتمر العلمي االول لمركز بحوث   .1

 السوق وحماية المستهلك

مركز بحوث السوق وحماية  1119

  بغداد المستهلك/جامعة

القاء 

 مقالة

 حضور كلية الزراعة/جامعة ديالى 1133 الندوة العلمية االولى لقسم البستنة    .1

القاء  وزارة الزراعة 1131 امن لوزارة الزراعةالمؤتمر العلمي الث  .4

 بحث

 

ورشة عمل  بعنوان مشروع اعادة   .9

تأهيل وتطوير صناعة بذور الخضر 

 في العراق 

القاء  وزارة الزراعة  1131

 محاضرة 

ورشة  عمل  بعنوان مشروع اعادة   .9

تأهيل وتطوير صناعة بذور الخضر 

 في العراق 

القاء  وزارة الزراعة 1131

 ضرة محا

مداخلة  تركيا / انطاليا 1131 المؤتمر العالمي لتربية النبات  .9

 علمية

الندوة العلمية المحلية التوجه نحو   .8

االنتاج النظيف باتباع الزراعة 

 العضوية 

رئيس  كلية الزراعة / جامعه بغداد 1131

اللجنة 

 التحضرية 



 

 

 

 

 

 

 

الندوة العلمية المحلية ادخال اصناف   .6

الغذائية والقاء اصناف عالية القيمة 

محاضرة بعنوان تربية اصناف جديدة 

 محسنة من البطاطا

رئيس  كلية الزراعة / جامعه بغداد 1131

اللجنة 

التحضرية 

واللقاء 

 محاضرة 

ورشة عمل الزراعة المنزلية نمط   .31

 جديد للحياة

كلية علوم الهندسة  1113

 الزراعية / جامعة بغداد

القاء 

 محاضرة

 

 

 . االخرى العلمية سابعا : األنشطة  

 خارج الكلية داخل الكلية

 - 1119 عضو اللجنة العلمية في قسم البستنة

1131 

رئيس الفريق البحثي لمشروع بحوث النباتات الطبية 

 واالدوية العشبية/وزارة التعليم العالي/دائرة البحث والتطوير

1116- 1133 

 مقررة لجنة الترقيات العلمية في كلية الزراعة

  1131ولغاية  1119

 عضو لجنة تقييم االصناف لالعتماد.وزارة الزراعة

عضوة في لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة في اقليم  رئيسة شعبة الخضر / قسم البستنة/كلية الزراعة

 وفي كلية الزراعة /جامعة ديالى كردستان

 ي اقليم كردستانالمشاركة في يوم الحقل الذي اقيم ف عضوة لجنة االرشاد التربوي

/كلية الزراعة  ودكتوراه ماجستير عضوة لجنة مناقشة طلبة  مسؤولة البحوث الجارية في القسم 

 والغابات/جامعة الموصل

عضو هيئة تحرير المجلة الزراعية العراقية البحثية /وزارة  عضوة اللجنة االمتحانية في القسم

 ولحد االن 1139/ 3/6الزراعة  

قشة طلبة الماجستير والدكتوراه عضوة لجان منا

 في اقسام الكلية المحاصيل والتربة والبستنة

 رئيس لجنة مناقشة دكتوراه في كلية الزراعة/ جامعة الكوفة

عضوة لجان االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة في 

 البستنة

عضو لجنة مناقشة دكتوراه في كلية الزراعة /جامعة البصرة 

 وفي جامعة الكوفة

للمناهج التخصص العلمي الواحد رئيس لجنة الخبراء  1131س قسم البستنة وهندسة الحدائق رئي

الدراسية لقسم البستنة وهندسة الحدائق لكليات الزراعة 

1111 

رئيس اللجنة العلمية في قسم البستنة وهندسة 

 1136 - 1131الحدائق 

عضو البرنامج الوطني الكثار سالالت وهجن محاصيل 

 1136حلية / وزارة الزراعة الخضر الم

رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم البستنة 

 1136 - 1131وهندسة الحدائق 

عضو اللجنة الوطنية لمناهج التعليم المهني / وزارة التربية 

 ولحد االن 1136



 

 

 

 

 

 

 

رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية علوم 

 1136الهندسة الزراعية 

 

  1136عية امينة مجلس كلية علوم الهندسة الزرا

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر االفتراضي االول 

 1111لكلية علوم الهندسة الزراعية 

 

عضو اللجنة العلمية لمعرض براءات االختراع 

 1113والنماذج الصناعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة محل النشر ثأسم البح ت

3.  Effect of ozone enrichment and spraying with 

Coconut water and Moringa extract on vegetative 

and root growth indicators and yield of broccoli 

plant under the hydroponic system with Modified 

NFT technology. 

IJAS Vol. 53 Issue (2) 2022 

1.  EFFECT OF OZONE ENRICHMENT AND 

SPRAYING WITH ORGANIC NUTRIENT ON 

NUTRIENT AND WATER USE EFFICIENCY 

AND FERTILIZER PRODUCTIVITY OF 

BROCCOLI CULTIVATED 

HYDROPONICALLY WITH MODIFIED NFT 

TECHNOLOGY. 

IJAS Vol. 53 Issue (3) 2022 

1.  Effect of Gama Radiation and ethyl 

methaneesulfonate (EMS) on potato salt stress 

tolerance in vitro 

مقبول للنشر  يرم مةلرل للملروز للي ل  رل 
 9, للمدد  93للم لق ل , مةلد 

1111 

4.  Preformance and molecular analysis of potato 

lines developed from gama rays and EMS 

applications 

مقبول للنشر  يرم مةلرل للملروز للي ل  رل 
 9, للمدد  93للم لق ل , مةلد 

1111 

9.  ROLE OF SPRAYING BORON AND SUGAR 

ALCOHOLS ON GROWTH, YIELD AND 

SEEDS PRODUCTION OF PEPPER  
 

مةلرررل للملررروز للي ل  رررل  منشرررو  يرررم 
 , TIJAS VOLUME 50للم لق ل 

1136 



 

 

 

 

 

 

 

9.  EFFECT OF SPRAYING BORON AND SORBITOL 

AND MANNITOL IN GROWTH AND NUTRITIVE 

VALUE OF FRUITS AND SEED PRODUCTION OF 

PEPPER CV. CALIFORNIA WONDER 

 

 1138 منشو  يم للمةلل للهند ل

9.  EFFECT OF FOLAIR APPLICATION OF 

GIBBERELLIN AND NUTRIENTS ON GROWTH 

AND YIELD OF POTATO VAR . BURREN 

مةلرررل للملررروز للي ل  رررل  منشرررو  يرررم 
 , TIJAS VOLUME 49للم لق رل 

ISSUE (2)  

2018 

نتاج لنبات البطاطا صنف رودولف للرش بالجبرلين استجابة النمو واال  .8

 والمغذيات .
 6مةلرررل للتررر لو للملررروز للي ل  رررل مةلرررد 

 918 - 919: 4للمدد 
2017 

تأثير التسميد البوتاسي والرش باأللكاتون وحامض الساليسيلك والتداخل   .6

 Cucurbitaبينهم في بعض صفات النمو والحاصل لنبات قرع الكوسة  

pepo 

 1لمثنررل للملرروز لل رر يل مةلرررد مةلررل ل 
 3للمدد

1139 

نأثير التسميد بالبوتاسيوم والرش بالسماد العضوي السائل وحامض   .31

 الساليسلك في نمو وحاصل قرع الكوسة
    1مةلرررد مةلرررل للمثنرررل للملررروز للي ل  رررل

 1للمدد
1139 

33.  EFFECT OF THREE HONEYCOMB INTERPLANT 

DISTANCES ON YIELD AND IT COMPONENTS OF 

TWO CULTIVARS OF BEAN 

 

 4, للمردد  49/مةلرد    AMAللمةلرل 
 لل ابان / 46 – 49:

2015 

31.  EFFECT OF THREE HONEYCOMB 

INTERPLANTDISTANCES ON GROWTH AND 

FLOWERING OF TWO CULTIVARS OF BEAN 

:  3, للمردد 49مةلد  /   AMAللمةلل 
 لل ابان / 39 – 31

2016 

راكيب روجين في النمو والقيمة الغذائية لثمار تدور الرش بالنت  .31
 وراثية مختلفة من الطماطة 

 

 1139 للم لق ل  للملوز للي ل  ل للمةلل

34.  Effect of kinetin on in vitro microtuber initiation of 

potato and cryopreservation 
 49مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل للمةلد 

 9للمدد 
1139 

39.  te the performance of field and productive for Evalua

the seedling potatoes resulting from in vitro 

preservation 
 

مةلرررل للملررروز للي ل  رررل للم لق رررل للمةلرررد 
 للمدد 

1139 

ناثير االسمدة العضوية والماء الممغنط في نمو وحاصل القرع الطبي   .39

 من الزيت الثابت ومكوناته
 49للي ل  ل للم لق ل للمةلد  مةلل للملوز

 3للمدد 
1139 

تاثير تشعيع ومغنطة بذور نبات القرع الطبي والري بالمياه الممعنطة في   .39

 النمو وحاصل الزيت الثابت ومكوناته 
مقبول للنش  يرم مةلرل للي ل رل للم لق رل 

 499)للبحث ل( للمدد 

2015 

38.  Response of different tomato genotypes to nitrogen 

foliar application and its effect on growth and 

production 

 / للهند   JIARMمنشو  يم للمةلل 

 114 - 164: 8, للمدد  1للمةلد 
1134 



 

 

 

 

 

 

 

تأثير الرش باليوريا في صفات النمو الخضري لشتالت تراكيب وراثية   .36

 من الطماطةمختلفة 
 9مجلةة الفةةرات للعلةةوم الزراعيةةة المجلةةد 

 16 - 11:  3العدد 

1131 

عمل موعد الزراعة واألسمدة العضوية في نمو وتراكم اإلنيولين   .11

 والسينارين ألوراق  نبات الخرشوف
للمؤتم  للملمم للثامن للبحوث 

 للي ل  ل/ويل ة للي ل ل/ للم لق
1131 

تأثي  لل ش بالمحلول للمغذي لليون غ ين وللسماد للبوتاسم  لل لنتاج   .13
 Solanum tuberosum Lطاطا)وةودة د ناو للب

/ للمةلل لأل دن ل يم للملوز للي ل  ل 
, 9للةاممل لأل دن ل , للمةلد  –د لساو 

 ,3للمدد 

1131 

تاثي  مول يد للي ل ل ولالسمدة للمضو ل يم نمو وحا ل ولنتاج   .11
 للم كباو للتمالل للخ شوف

مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل , 
   4, للمدد 43للمةلد

1131 

تأثي  لل ش بالمحلولين للمغذين )لليون غ ين وللسولوبوتاس(  يم للنمو   .11
 للخض ي ومحتوى لالو لق من بمض للمغذ او  لنباو للبطاطا

مةلررل لالنبررا  للملرروز للي ل  ررل, للمةلررد  
 ,4, للمدد 9

 

1116 

 تاو  -3تحسين بمض  تاو للبطيخ باالنتخاب بخل ل للنحل    .14
 للنمو للخض ي.

ز للي ل  ررل للم لق ررل , للمةلررد مةلررل للملررو 
 19 – 39:  4, للمدد  18

1119 

للحا ل  -1تحسين بمض  تاو للبطيخ باالنتخاب بخل ل للنحل    .19
 وللنو  ل وللتو يث

مةلررل للملرروز للي ل  ررل للم لق ررل, للمةلررد 
 19 -19:  4, للمدد  18

1119 

, 9نبا  للملوز للي ل  ل, للمةلرد مةلل لال  لخن ا  ليضل مم ا  لنتخاب للحا ل للمالم يم للبطيخ  .19
 1للمدد 

1119 

و لثل بمض ممالز للنمو للخض ي ولليه ي لت لكيب و لث ل من للطماطل   .19
 باستخدلز تحليل متوسطاو لألة ال.

 19مةلل للملوز للي ل  رل للم لق رل للمةلرد
 .11- 6:  9للمدد

1119 

ن للطماطل و لثل للحا ل ومكوناته ونو  ل للثما  لت لكيب و لث ل م  .18
 باستخدلز تحليل متوسطاو لألة ال.

 19مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل للمةلد 
 14-11:  9للمدد 

1119 

تشخ ص للةيناو للولهبل لتحسين  دد لألي ع ولأليها  وللحا ل   .16
 لهةن ةيدة من للطماطل.

 4مةلررل لالنبررا  للملرروز للي ل  ررل للمةلررد 
 (1للمدد)

2007 

للممالز للو لث ل ل تاو للنمو للخض ي ولليه ي يم قوة للهةين وتقدي    .11
 هللطماط

 2005 .1, للمدد 38مةلل للتقنم للمةلد 

يم  للحا ل ومكوناتهقوة للهةين وتقدي  للممالز للو لث ل ل تاو   .13
 هللطماط

 -11مررؤتم  للبسرراتين للم بررم للسررادس 
 ما س/ ةاممل قناة للسو س/م   11

2005 

للنباتاو للممدلل و لث ا وتأثي ها يم  حل تطب قاو هندسل للةيناو و   .11
 )مقالل(للمستهلك

للمررررؤتم  للملمررررم لألول لم كرررري بحرررروث 
 39للسوق وحما ل للمستهلك للتتر ة مرن 

 آذل  39-

1119 

 19مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل . مةلد  تطبيق ممادالو لنحدل  مختلتل لحساب للمساحل للو ق ل يم للطماطل.  .11
 .1للمدد

 

2004 



 

 

 

 

 

 

 

للتض يب للنو م وتقدي  للمملماو للو لث ل لبمض لل تاو يم   .14
 للطماطا.

 19مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل.  مةلد 
(1: )19 – 11 . 

 

2004 

 19مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل . مةلد  و لثل بمض  تاو تحليل للنمو لنباو للطماطا.  .19
(1: )13 -19. 

 

2004 

 19مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل . مةلد  لو لث ل ل تاو تحليل للنمو يم للطماطا.قوة للهةين وبمض للممالز ل  .19
(1 : )39 - 11. 

 

2004 

للمالقل بين محتوى لألو لق من للكلو وييل ومحتوى للثما  من   .19
 للكا بوهيد لو يم لثنم  ش  ت كيبٌا و لث ٌا من للطماطا.

مةلررل للملرروز للي ل  ررل للم لق ررل . مةلررد 
(9 : )96- 94 . 

 

2003 

و لثل بمض لل تاو للكم ل وللنو  ل يم للتض يباو بين لألنولع يم   .18
 للطماطا

 14مةلل للملوز للي ل  ل للم لق ل . مةلد 
(1 : )91 – 98 . 

 

2003 

أط وحل دكتو له / كل رل للي ل رل. ةاممرل  تقدي  للممالز للو لث ل  بالتض يب للتبادلم للكامل يم للطماطا.  .16
 بغدلد.

 

1111 

د لسل محتوى للكلو وييل ألو لق وكأس وثما  ت لكيب و لث ل مختلتل   .41
 من للطماطا خالل م حلتم  للنضج لألخض  وبدء للتلوين.

مةلررل للملرروز للي ل  ررل  للم لق ررل . مةلررد 
11 (9 : )319-331 . 

 

1111 

نمو للنباو  وللمحتوى للكا بوهيد لتم  يم كأس ومقاطع ثما  ت لكيب   .43
 تلتل للطماطا خالل م حلل بدء للتلوينو لث ل مخ

مةلررل للملرروز للي ل  ررل للم لق ررل . مةلررد  
11(9: )66 – 314. 

2002 

تأثي  حةز للد نل وللتغط س بكلو يد للكالسيوز يم تحتيي د ناو   .41
  لل للتي يع .Solanum tuberosum Lللبطاطا 

( 1) 19مةلررل للملرروز للي ل  ررل , مةلررد  
:93- 96. 

 

3669 

للنام ل  من  .Solanum tuberosum Lنباتاو للبطاطا سلوك   .41
تحو  قتقاوي منتةل محل ا  ند ي ل تها يم للموسز لل ب مم للالح
 تأثي  ممامالو لل ش بكلو يد للكالسيوز وحامض للبو يك.

( : 1) 14مةلل للملوز للي ل  ل . مةلد  
318-314. 

 

3661 

و للي ل ل  لل إنتاة ل تأثي  لل ش بخل ط للكالسيوز وللبو ون ومسايا  .44
 للبطاطا  نف كلوست .

للمررؤتم   للملمررم للثالررث لبحرروث للتملرر ز 
 3661/ 3/ 19للتقنم     

3661 

تأثي  للممامالو للخين ل وط ق كس  للس ادة للقم ل  لل كم ل   .49
 . Bintjeللحا ل ونو يته يم للبطاطا لل ب م ل لل نف بنتةم 

 ( :1) 1مةلرررل للملررروز للي ل  رررل. مةلرررد 
389-368. 

3663 

تأثي  د ةل ح ل ة للخين وط ق كس  للس ادة للقم ل يم نمو وحا ل   .49
  نف كلوست   Solanum tuberosumنباو للبطاطا 

( 1) 13مةلررل للملررروز للي ل  ررل . مةلرررد 
:396-391. 

 

3661 

 

 

تأثي  للممامالو للخين ل وط ق كس  للس ادة للقم ل لتقاوي للبطاطا   .49
لمي وع يم للم وة لل ب م ل  لل  تاو للنمو ل Bintje نف بنتةم 

 للخض ي 

 19مةلل حول او للملوز للي ل  ل. مةلرد 
 كل ل للي ل ل.–ةاممل  ين شمس 

 

3661 

للتسلةم ود ةل ح ل ة للخين وطر ق كسر  للسر ادة للقم رل   تأثي ل لمم  .48
  .Solanum tuberosum Lيم نمو وحا ل نباو للبطاطا 

ي ل ل/ةاممررل  سررالل للماةسررتي / كل ررل لل
 بغدلد /للم لق

3688 



 

 

 

 

 

 

 

تأثي   مليتم للحي وللةب لين  لل كم ل ونو  ل للحا ل ل نف للمنب   .46
 بالك مونكا

-393:  31مةلل للملوز للي ل  ل مةلد 
381. 

 

1987 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

     نقابة المهندسين الزراعيين 

    اعة العراقية البحثية في وزارة الزاعةهيئة تحرير مجلة الزر 

    نقابة االكاديميين الجامعيين 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة الجهة المانحة

 1131 عميد كلية العلوم/ جامعة ديالى شهادة تقديرية 3

 1131 عةوزير الزرا شهادة تقديرية  1

 شهادة تقديرية وكتاب شكر 1

 وتقدير

  1133 والبحث العلمي وزير التعليم العالي

 TAMU 1133جامعة تكساس االمريكية  شهادة تقديرية  4

و  1131و1133 / جامعة بغدادعميد كلية الزراعة كتاب شكر وتقدير 9

 1139و 1134
 1116 جامعة بغدادرئيس  وتقدير كتاب شكر 9

 1131 رابطة التدريسيين/ جامعة بغداد قديريةشهادة ت 9

 1119 / سوريا منظمة ايكاردا شهادة تقديرية  8

مركز بحوث السوق وحماية  شهادة تقديرية 6

 المستهلك

1119 

 1119 رئيس جامعة بغداد شهادة تقديرية 31

 3661 رئيس جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 33

 3661 زراعةوزارة ال  جائزة مابين النهرين 31

المؤتمر العالمي لتربية النبات /  شهادة تقديرية 13

 تركيا

1131 

الجائزة االولى الفضل كتاب  34

 علمي مؤلف تخصصي زراعي

/وزارة  يوم العلم في جامعة بغداد

 الي والبحث العلميالتعليم الع

1134 

 1134 مجلس النواب العراقي اب شكر وتقديرتك 39

 

 ؤلفة أو المترجمة.الكتب الم: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2013 المكشوفة والمحمية للمدراس المهنية )زراعة( رانتاج الخض 3

 1134 )منهجي( البستنةعلم مبادئ  1

الطبعة  انتاج الخضر المكشوفة والمحمية للمدراس المهنية )زراعة( 1

 الثانية

1139 

4 In vitro genetic preservation of potato cultivars 2016 

 

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

           العربية             

          االنكليزية    

  

  


