
 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه
 

 

 

 

 رواء غالب مجيد :     ـم ـــــــــاالســ

  71/77/7891 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة الحالة الزوجية :

   7  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 انتاج خضر :     صــالتـخـص

 تدريسية :     ه ــــــالوظيف

 مدرس الدرجة العلمية :

 / قسم البستنة وهندسة الحدائق  علوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد / كلية :     ملان الععنو

 -العمل   :         هاتف

 71171181119:         الهاتف النقال

 rawa@coagri.uobaghdad.edu.iq كتروني :البريد إالل

  

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 خالتاري ةـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 92/4/9002 كلية الزراعة جامعة بغداد

 00/0/9004 كلية الزراعة جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 
- -  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

  - - أخرى

 ظيفي .ثانياً : التدرج الو 

 عي .ثالثاً : التدريس الجام 

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

 ولحد االن98/4/9772 جامعة بغداد  كلية الزراعة 1

2    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

البستنة وهندسة وتصميم  0 .0

 الحدائق

 9002 ة ثمار بعد الحصادلجفس

لبستنة وهندسة وتصميم ا 9 .9

 الحدائق

 9002 الزراعة المحمية 

قسم التربة والموارد  0 .0

 المائية 

 9002 انتاج الخضر 

البستنة وهندسة وتصميم  4 .4

 الحدائق

 9002 انتاج البذور 

البستنة وهندسة وتصميم  5 .5

 الحدائق

 9002 تربية النباتات البستنية 

تصميم وهندسة والبستنة  2 .2

 الحدائق

 9002 ت الطبية النباتا

البستنة وهندسة وتصميم  2 .2

 الحدائق
 9004 انتاج الخضر 

البستنة وهندسة وتصميم  2 .2

 الحدائق
 9004 زراعة محمية 

البستنة وهندسة وتصميم  00 .2

 الحدائق
 9005 انتاج خضر 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 98/1/9777الى  – 17/2/9772 جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق م.مهندس زراعي  0

 9/2/9774الى  98/1/9777 جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق مهندس زراعي  9

 9/2/9774 جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق مدرس مساعد 0

 2/2/9090 جامعة بغداد /كلية الزراعة/قسم البستنة وهندسة الحدائق مدرس 4



 

 

 

 

 

 

 

00. 0

0 

البستنة وهندسة وتصميم 

 الحدائق
 9005 زراعة محمية 

00. 0

9 

وهندسة وتصميم تنة البس

 الحدائق
 9002 ية نبات تغذ

09. 0

0 

البستنة وهندسة وتصميم 

 الحدائق
 9002 فسلجة نبات

البستنة وهندسة وتصميم   .00 

 الحدائق
 9002 ية نبات تغذ

البستنة وهندسة وتصميم   .04

 الحدائق
 9002 فسلجة نبات

البستنة وهندسة وتصميم   .05

 الحدائق
 9002 النبات العام

ة وتصميم البستنة وهندس  .02

 ائقالحد
 9002 ية نبات تغذ

البستنة وهندسة وتصميم   .02

 الحدائق
 9002 فسلجة نبات

البستنة وهندسة وتصميم   .02

 الحدائق
 9002 النبات العام

البستنة وهندسة وتصميم   .02

 الحدائق
 9002 ية نبات تغذ

البستنة وهندسة وتصميم   .90

 الحدائق
 9002 فسلجة نبات

البستنة وهندسة وتصميم   .90

 دائقالح
 9090 ستنة وهندسة الحدائقالب

البستنة وهندسة وتصميم   .99

 الحدائق
 9090 ية نبات تغذ

البستنة وهندسة وتصميم   .90

 الحدائق
 9090 فسلجة نبات

البستنة وهندسة وتصميم   .94

 الحدائق
 9090 ية نبات تغذ

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

0 - - - 

9    

0    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  



 

 

 

 

 

 

 

 ادهامكان انعق السنة عنوان ت
نوع 

 المشاركة

7.  
ندوة علمية موسومة ) ادخال اصناف البطاطا عالية 

 9771 القيمة الغذائية (
كلية الزراعة / جامعة بغداد 

/ قسم البستنة وهندسة 

 ائق/ قاعة الزيتونالحد

مشارك ) 

 سكرتارية الندوة(

9.  
 النظيف االنتاج نحو التوجه)  البستنة قسم ندوة

 (العضوية الزراعة بأستخدام
9771 

 قسم/  الزيتون قاعة
 الحدائق وهندسة البستنة

 تشريفات
 وحضور

 9774 كنوز الثروة النباتية الملحية في العراق   .1

كلية العلوم بنات / 

 يوم األول الجادرية / ال

ابو غريب \كلية الزراعة 

 / اليوم الثاني 

مشاركة في 

سكرتارية الندوة 

 لليوم الثاني 

 9772 الموسم الثقافي لشعبة الخضر   .4
كلية الزراعة / جامعة بغداد 

/ قسم البستنة وهندسة 

 الحدائق/ 

محاضرة 

بعنوان )عدم 

توفر تقانات 

انتاج الخضر 

في البيئة 

 المحمية (

 9771 رات القسمفي مختب ورشة عمل  .2
كلية الزراعة / جامعة بغداد 

/ قسم البستنة وهندسة 

 الحدائق/ 

محاضرة 

بعنوان )حساب 

الثغور والخاليا 

الحارسة في 

 النسيج النباتي(

2.  
دورة )محاصيل الخضر والتطبيقات الحقلية لالنتاج 

 االفضل (
9779 

كلية الزراعة / جامعة بغداد 

/ قسم البستنة وهندسة 

 حدائق/ قاعة الزيتونال

محاضرة 

 بعنوان 

)اجهاد النباتات 

البستنية 

 ومسبباته

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 العربية الثقافة عاصمة بغداد واحتفالية معرض
المشاركة في دورة ) الصالحية اللغوية ( الدورة العاشرة  •

ية االداب / وحدة التعليم المستمر والتي ستقام في كل 9772للعام 

 2/2/9772في  2874بالكتاب المرقم   71/2/9772بتاريخ 

مشاركة في ورشة العمل حول ملئ استمارة الترقيات  •

( واستمارة تقييم االداء للتدريسسين  google scholerالعلمية )

 77/77/9772والموظفين المقامة في قاعة ابن رشد المصادف 

 77/77/9772في  99بالكتاب المرقم   

( للتاهيل التربوي 971للمشاركة في دورة ) •

( للغة العربية م في مركز التطوير والتعليم 711) والدورة

 79/2/9772لغاية  7/2/9772المستمر جامعة بغداد في 

 79/2/9772في  7974بالكتاب المرقم :

 
 Googleالمشاركة في دورة الباحث العلمي ) •

Scholar في جامعة بغداد/ مركز التطوير  97/8/9772( في

 97/8/9772في  7448والتعليم المستمربالكتاب المرقم 

 بحث بهيئة بوستر في الندوة العلمية 

 داوي والعالج()استخدام النباتات واالعشاب في الت
/ دائرة المتنزهات فوائد الكعوب الطبية والتغذوية لالنسان 

 /امانة بغداد
 المشاركة ببحث في ورشة العمل 

 )االنواع العراقية المهددة باالنقراض(/ 

وزارة انقراض وتناقص التنوع البايولوجي العراقي 

 ة والبيئةالصح

 للجنة التنسيقية عضو ا ندوة علمية )البطاطا المشاكل والحلول (



 

 

 

 

 

 

 

  

 نندوة علمية )كنوز الثروة النباتية الطبية في العراق (

محاضرة بعنوان)دور بعض المركبات الفعالة في نبات 

في التحكم والوقاية  solanum tuberosumالبطاطا 

دائرة فحص –من بعض امراض العصر ( وزارة الزراعة 

 وتصديق البذور 

  

  

 عضو لجنة تحضيرية  الختراعالمعرض االول لبراءات ا

 جائزة يوم العلم
الحصول على درع وجائزةالمركز االول الفضل مشروع 

 بحث تخرج لطلبة الصفوف المنتهية 

 مهرجان لقاء االشقاء الخامس عشر 
مع  –المشاركة في مهرجان لقاء االشقاء الخامس عشر 

 طالبات المرحلة الرابعة (

 9779-9771عضو لجنة استقبال المرحلة االولى/ لجنة استقبال المرحلة االولى 

 9778-9779عضو لجنة استقبال المرحلة االولى/ لجنة استقبال المرحلة االولى 

 نشاطات الصفية 
االشراف على فعاليات اسبوع العمل التطوعي الطالبي 

 لطلبة المرحلة الرابعة 

 نشاطات الصفية
االشجار  االشراف على زراعة انواع مختلفة من شتالت

 لكل طالب من المرحلة االولى 

 لجنة استقبال المرحلة االولى 
االشراف على طلبة المرحلة الثالثة والرابعة المكلفين 

 9771-9772باستقبال المرحلة االولى/

 نشاطات الصفية
زراعة شجرتين لكل طالب من المرحلة االشراف على 

 االولى

 نشاطات الصفية
لة الرابعة توزيع الزهور االشراف على طلبة المرح

 لمنتسبي الشرطة والمن والدفاع المدني والمرور

  

  

 

 

 

 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

اصل التأثير الفسلجي للتسميد النايتروجيني ومضادات النتح في النمو والح 0

 .Solanum tuberosum Lالكمي والنوعي لنبات البطاطا 

لفرات للعلوم مجلة ا

 الزراعية 
77 - 78 



 

 

 

 

 

 

 

( 9المجلد)

 9774(/7العدد)

 البطاطا نبات جذور في النتح ومضادات النتروجينية االسمدة مصادر تاثير 9
 والبرولين والسايتوكاينين للنترات تركيز من وماتحتويه

 الزراعية العلوم مجلة
 بغداد جامعة/  العراقية

( االول)العدد في
 9772 لسنة(41)المجلد

 

 بعض في النتح ومضادات النتروجينة االسمدة لمصادر الفسلجي التاثير 0
 البطاطا درنات في النترات وتركيز النوعية الصفات

 للعلوم الفرات مجلة
 الزراعية

 لسنة( 1)المجلد(4)العدد

9772 

 

4 
Effect of organic acid ,amino acids and Nano –

fertilizer on growth, yield and nitrate concentration of 

lettuce plant under two farming systems 

RESERCH ON 

CROPS 

JOURNAL 
 

5 
EFFECT OF anti-stress on Growth and Yield of sweet 

and hot Pappers and Its content of peroxidase and 

IAA. 
Plant Archives  

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. ئز الجواكتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير 0

 العلمي

9000 

 9000 عمادة كلية الزراعة /جامعة بغداد قديركتاب شكر وت 9

 9004 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 0

 9004 عمادة كلية الزراعة /جامعة بغداد يركتاب شكر وتقد 4

 9005 مجلس النواب العراقي كتاب شكر وتقدير 5

 9005 عمادة كلية الزراعة /جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 2

 9005 عمادة كلية الزراعة /جامعة بغداد يركتاب شكر وتقد 2

 9005 عمادة كلية االداب /جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 2

وزارة التعليم العالي والبحث  اب شكر وتقديركت 2

 العلمي

9005 

00    
 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

0   

9   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     اللغة العربية    

  اللغة االنكيزية 

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


