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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 03/6/5332 الزراعة بغداد

 52/25/5322 الزراعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا

 

   

   أخرى

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 والى حد االن  5332 جامعة بغداد كلية الزراعة  1

2    

 

 التى قمت بتدريسها. رابعاً : المقررات الدراسية 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 5332-5336 مادة االحصاء / الجزء العملي / ربيعي بستنة  –االول  2

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  5323-5332 قسم البستنة وهندسة الحدائق م.مهندس زراعي  2

 5322 -  5322 قسم البستنة وهندسة الحدائق مدرس مساعد 5

مقرر قسم البستنه و هندسة  0

 الحدائق 

 5352-5322 وهندسة الحدائققسم البستنة 

  - 5353 قسم البستنة وهندسة الحدائق مدرس 



 

 

 

 

 

 

 5332-5336 مادة االعناب / الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  5

 5332-5332 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الثالث  0

 5332-5332 مادة تربية نبات/ الجزء العملي / ربيعي بستنة –الثالث  4

 5332-5332 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الرابع  2

 5325-5322 مادة مبادئ بستنة/ الجزء العملي / خريفي صناعات غذائية –االول  6

 5325-5322 العملي / ربيعيمادة تقانات احيائية/ الجزء  بستنة  –الرابع  2

 5320-5325 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  2

 5320-5325 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  2

 5324-5320 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  23

 5324-5320 تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعيمادة  بستنة  –الرابع  22

 5322-5324 مادة وراثة نبات/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الثاني  25

 5322-5324 مادة تشريح نبات/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الثاني  20

 5322-5324 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  24

 5326-5322 مادة وراثة نبات/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الثاني  22

 5324-5320 مشروع بحث تخرج  بستنة –الرابع  26

 5326-5322 مشروع بحث تخرج بستنة –الرابع  22

 5322-5326 مادة وراثة نبات/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –الثاني  22

 5322-5326 تخرجمشروع بحث  بستنة –الرابع  22

 5326-5322 مادة تشريح نبات/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الثاني  53

 5326-5322 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  52

 5322-5326 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  55

 5322-5322 بذور/ الجزء العملي / خريفي مادة انتاج بستنة –الرابع  50

 5322-5322 مادة النبات العام/ الجزء العملي / خريفي بستنة  –االول  54

 5322-5322 مشروع بحث تخرج بستنة –الرابع  52



 

 

 

 

 

 

 5322-5322 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  56

 5322-5322 العام/ الجزء العملي / خريفيمادة النبات  بستنة  –االول  52

 5322-5322 الزرعة العضوية / الجزء العملي/ خريفي بستنة  –الثاني  52

 5322-5322 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  52

 5353-5322 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  03

 5353-5322 مادة مبادئ بستنه / الجزء العملي / خريفي تربة  –االول  02

 5353-5322 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  05

 -الثاني )الصف المفتوح(  00

 بستنه

 5353-5322 مادة تشريح نبات / عملي

 5352-5353 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  04

 5352-5353 مادة تقانات احيائية/ الجزء العملي / ربيعي بستنة  –الرابع  02

 5355-5352 مادة انتاج بذور/ الجزء العملي / خريفي بستنة –الرابع  06

    

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

2    

5    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

المؤتمر العلمي الثالث )لنجعل  1
 العراق واحة خضراء(

 القاء بحث كلية الزراعة / جامعة الكوفة 3102

وزارة الزراعة /مركز  3100 ندوة حول التقانات االحيائية 5
 التدريب والتأهيل

 ُمحاضرة



 

 

 

 

 

 

ندوة في التنوع الوراثي والمؤشرات  0
 الجزيئية

وزارة الزراعة /الشركة  3103
 العامة للبستنة والغابات

 ُمحاضرة

ندوة)ادخال اصناف البطاطا عالية  4
 القيمة الغذائية(

 سكرتارية الندوة كلية الزراعة / قسم البستنة 3102

النظيف ندوة )التوجه نحو االنتاج  2
 بأستخدام الزراعة العضوية(

 تشريفات كلية الزراعة / قسم البستنة 3102

ندوة )كنوز الثروة النباتية الملحية في  6
 العراق (

 تشريفات كلية الزراعة 3102

ندوة )كنوز الثروة النباتيةة الطبيةة فةي  2
 العراق( 

 ُمحاضرة كلية الزراعة / جامعة بغداد 3102

البيئية والمناخيةة فةي  ندوة ) التغيرات 2
 العراق والعالم(

جمعيةةةةةةةة صةةةةةةةيانه المصةةةةةةةادر  3102
الوراثيةةة وهندسةةة خةةوارزمي / 

 جامعة بغداد

مشاركة ببحث على 
 شكل بوستر

نةةدوة ) الثةةروات المائيةةة العراقيةةة مةة   2
 سد الموصل وحتى خور عبد هللا(

جمعيةةةةةةةة صةةةةةةةيانه المصةةةةةةةادر  3102
الوراثيةةة وهندسةةة خةةوارزمي / 

 جامعة بغداد

مشاركة ببحث على 
 شكل بوستر

 

دورة تدريبيةةةةةة )الزراعةةةةةة المحميةةةةةة  23
 لطلبة الفرع الزراعي 

كلية علوم الهندسةة الزراعيةة /  3102
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 مقرر الدورة 

نةةةةةةةةدوة )اسةةةةةةةةتخدامات النباتةةةةةةةةةات و  22
 االعشاب في التداوي و العالج ( 

جمعيةةةةةةةة صةةةةةةةيانه المصةةةةةةةادر  3102
الوراثيةةةةة و منظمةةةةة النخلةةةةة و 

 البيئة الزراعية 

مشاركة ببحث على 
 شكل بوستر

 

كلية علوم الهندسةة الزراعيةة /  3102 ندوة )البطاطا المشاكل والحلول (  25
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 عضو لجنه تنسيقية

دورة )محاصيل الخضر و التطبيقةات  20
 االفضل( الحقلية لالنتاج

كلية علوم الهندسةة الزراعيةة /  3102
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 القاء محاضرة 

دورة ) اعةةداد قةةادة تةةدريب لمشةةاري   24
 الطلبة وتفاعل المتدربي  ( 

كلية علوم الهندسةة الزراعيةة /  3102
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 مقرر الدورة 

علوم الهندسةة الزراعيةة / كلية  3102 المقررات الدراسية  22
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 القاء محاضرة 

ورشةةةة عمةةةل )التسةةةجيل علةةةى نظةةةام  26
المقةةةررات لتدريسةةةي قسةةةم البسةةةتنه و 

 هندسة الحدائق (

كلية علوم الهندسةة الزراعيةة /  3131
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 القاء محاضرة 

لتسةةةجيل علةةةى نظةةةام ورشةةةة عمةةةل )ا 22
المقررات لطلبة المستوى االول  قسم 

 البستنه و هندسة الحدائق (

كلية علوم الهندسةة الزراعيةة /  3131
 قسم البستنه و هندسة الحدائق

 القاء محاضرة 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

/ شةةةغبة بغةةةداد عاصةةمة الثقافةةةة العربيةةة معةةرو واحتفاليةةة 
 الخضر

وتطبيقاتهةةا  دورة فةي ددارة وتعليمةةات اللجةةا  االمتحانيةةة
  على الحاسوب 

تةةدربت فةةي هيئةةة الطاقةةة الذريةةة السةةورية /الجمهوريةةة  مساهمة علمية في خدمة المجتمع بمناسبة يوم الجامعة 
  AFLPالعربية السورية في مجال استخدام تقنية الـ 

/  ورشة عمل )ورشة التقانات االحيائية الزراعية( لغرو الترقية العلمية google scholarدورة 
 مكتب رئيس الوزراء

 Bioinformaticsدورة في المعلومات الحيوية  ورشة عمل ملئ استمارة الترقيات العلمية 

 دورة في التأهيل التربوي للتدريسيي   ورشة عمل البذور صناعة 

 دورة اللغة العربية للتدريسي   ورشة عمل للجا  االمتحانية 

ورشةةةة عمةةةل لتعمةةةيم تعليمةةةات مختبةةةرات الجةةةودة التعليميةةةة 
GLP  

 

دورة الترقيةةةات العلميةةةة فةةةي كفةةةاءة الحاسةةةوب الخاصةةةة 
 بأستاذة الجامعة 

ورشة عمل لمعرو براءات العلةوم فةي جامعةة الكةر   ورشة عمل تطبيق معايير جودة المختبرات التعليمية 
 تحضيرية(للعلوم )لجنة 

الةةى   Smart mailورشةةة عمةةل كيفيةةة تحويةةل حسةةاب 
gmail  

المؤتمر العلمي السادس للمختبةرات لةدائرة صةحة بابةل/ 
 قسم االمور الفنية / شعبة المختبرات

  لجنة تحضيرية لمعرو براءات االختراع
 

  ورشة عمل للعاملي  في مختبرات القسم 

 3102-3102الدراسةةي لجنةةه اسةةتقبال الطلبةةة الجةةدد للعةةام 
 لقسم البستنه و هندسة الحدائق

 

لجنةةةه ادارة نظةةةام الطالةةةب االلكترونةةةي فةةةي قسةةةم البسةةةتنه و 
  3102-3102هندسة الحدائق 

 

نشةةةاطات ال صةةةفية لتنميةةةة رول العمةةةل التطةةةوعي بزراعةةةة 
انواع مختلفة م  االشجار و االشراف علةى فعاليةات اسةبوع 

  و عيد الشرطة  المرور

 

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

 . التعليم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

7 
 by Squash Summer of lines Pure for Distance Genetic The Assessment

crosses single produce and Markers AFLP using 
 3100 كلية علوم الهندسة الزراعية 

قةةوة الهجةةي  لهجةة  قةةرع الكوسةةة المسةةتنبطة محليةةا ع مةة  سةةالالت متباعةةدة  2
 وراثيا ع

 3100 مجلة الفرات للعلوم الزراعية

اسةةتخدام التحليةةل العنقةةودي اليجةةاد التبةةاي  الةةوراثي لةةبعو سةةالالت قةةرع  1
 الكوسة 

 3102 جامعة الكوفة / كلية الزراعة 

التبةةاي  الةةوراثي بةةي  المؤشةةرات المظهريةةة والجزيئيةةة فةةي قةةرع الكوسةةة  4
 بأستخدام االرتباط المتعدد والمكونات الرئيسة 

 3102 مجلة العلوم الزراعية العراقية

https://www.researchgate.net/publication/349456858_Assessment_The_Genetic_Distance_for_Pure_lines_of_Summer_Squash_by_using_AFLP_Markers_and_produce_single_crosses?_sg=owOm9yd5F85N9xuOGI7QEF29ghKUAqvpHsdOSUVHjcnIePOX2JUm3q-FWNE876v2_4ms01GBBG_UzD237E-EUB-SGK91luv_Z0Y1UwMf.eNa44eKgGROp5H1gAd2_tPW2VQn1DbyXRWAyx3uLXK3tgvI4kIAMonE-PNakH1OzM7DPUWk2C51e6PNreLJlzQ
https://www.researchgate.net/publication/349456858_Assessment_The_Genetic_Distance_for_Pure_lines_of_Summer_Squash_by_using_AFLP_Markers_and_produce_single_crosses?_sg=owOm9yd5F85N9xuOGI7QEF29ghKUAqvpHsdOSUVHjcnIePOX2JUm3q-FWNE876v2_4ms01GBBG_UzD237E-EUB-SGK91luv_Z0Y1UwMf.eNa44eKgGROp5H1gAd2_tPW2VQn1DbyXRWAyx3uLXK3tgvI4kIAMonE-PNakH1OzM7DPUWk2C51e6PNreLJlzQ


 

 

 

 

 

 

5 AFLP aids the selection of explicit Cucurbita 
pepo crosses resulting in hopeful vigor hybrids. 

 

 International Journal of 
Agricultural Sciences 
ernational Journal of 

Agricultural Sciences 

3102 

 3102 مجلة العلوم الزراعية العراقية  ISSRالتمييز بي  بعو منتخبات اصناف الرقي بأستعمال تقانة  6
 

1 effect  of anti stress  on  growth and yield of 
sweet and hot peppers and it is content of 
peroxidase.   

مةةةةةةؤتمر / الجمهوريةةةةةةة االسةةةةةةالمية 
 االيرانية

 plantو النشةةةةةر فةةةةةةي مجلةةةةةةة 
archives 

 

3102 

9 
 SQUASH OF PHYTOSTEROL AND YIELD GROWTH, OF STUDY

 AND pepo) (Cucurbita PUMPKIN MEDICAL AND L. pepo Cucurbita(

HYBRID THEIR 

 3131 مجلة العلوم الزراعية العراقية

    

 
   

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

        

 

 

 

 و شهادات التقدير. عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  

 كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

شةةهادة مشةةاركة فةةي دورة المعلومةةات الحيويةةة  2
Bioinformatics  

–قسةةم التقانةةات االحيائيةةة  –كليةةة العلةةوم 
 التعليم المستمر

3103 

شةةةةهادة مشةةةةاركة فةةةةي دورة التأهيةةةةل التربةةةةوي  5
 ( للتدريسيي 022)

مركةةةز التطةةةوير والتعلةةةيم  -جامعةةةة بغةةةداد
 المستمر

3103 

( 022شهادة مشاركة في دورة اللغةة العربيةة ) 0
 للتدريسيي 

مركةةةز التطةةةوير والتعلةةةيم  -جامعةةةة بغةةةداد
 المستمر

3103 

شةهادة مشةةاركة فةةي دورة الترقيةات العلميةةة فةةي  4
 كفاءة الحاسوب الخاصة بأستاذة الجامعة 

 3103 جامعة بغداد / مركز الحاسبة 

كتاب شكر وتقدير في معرو واحتفاليةة بغةداد  2
 عاصمة الثقافة العربية 

 3102 كلية الزراعة / جامعة بغداد 

شهادة تقديرية في المشاركة ببحث فةي المةؤتمر  6
 العلمي الثالث )لنجعل العراق واحة خضراء(

 3102 كلية الزراعة / جامعة الكوفة 

 3102 والبحث العلميوزير التعليم العالي  كتاب شكر وتقدير  2

 3102 جامعة بغداد –عميد كلية الزراعة  كتاب شكر وتقدير  2

https://www.researchgate.net/publication/340953313_STUDY_OF_GROWTH_YIELD_AND_PHYTOSTEROL_OF_SQUASH_Cucurbita_pepo_L_AND_MEDICAL_PUMPKIN_Cucurbita_pepo_AND_THEIR_HYBRID_ly_mnwya_a_batayha_wtmyzt_almqast_alsfat_fy_aalkhry_alhjn_mwjbt_hjynt_art_ghz_ly_wm?_sg=5udA1OMl8GqF2JUx7HutvdZvVWDkpBoj5hfV31Q9pa7XbtH2_fqSic9zjH4xZUC6ELiOKP8F-supX9PS-8ONj4ev_g11KV5xqDtLOqR7.2ks71ocmMJx2x-onmA3Qb7TBnjboXTWE_uyQm5T17E0AXUYMi5MSxwfmg7419M4GF5bGL_zSm6OiQ7nqxBUmTA
https://www.researchgate.net/publication/340953313_STUDY_OF_GROWTH_YIELD_AND_PHYTOSTEROL_OF_SQUASH_Cucurbita_pepo_L_AND_MEDICAL_PUMPKIN_Cucurbita_pepo_AND_THEIR_HYBRID_ly_mnwya_a_batayha_wtmyzt_almqast_alsfat_fy_aalkhry_alhjn_mwjbt_hjynt_art_ghz_ly_wm?_sg=5udA1OMl8GqF2JUx7HutvdZvVWDkpBoj5hfV31Q9pa7XbtH2_fqSic9zjH4xZUC6ELiOKP8F-supX9PS-8ONj4ev_g11KV5xqDtLOqR7.2ks71ocmMJx2x-onmA3Qb7TBnjboXTWE_uyQm5T17E0AXUYMi5MSxwfmg7419M4GF5bGL_zSm6OiQ7nqxBUmTA
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