
 

 

 

 

 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

        صالح حسن جبار عايد :     ـم ـــــــــاالســ

  0711/  01/  8  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 ربعة ا     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم    :   الديـــــــــــانة

     فاكهة انتاج/  البستنة وهندسة الحدائق:         صــالتـخـص

 تدريسي:        ظيفــــــةالو

   استاذ مساعد    الدرجة العلمية :

         ة /  جامعة بغداد يالزراععلوم الهندسة / كلية  وهندسة الحدائق قسم البستنة:        عنوان العمل

    11119770770:      الهاتف النقال

   Salah.h@coagri.uobaghdad.edu.iq  : اإللكترونيالبريد 

 

  المؤهالت العلمية  أوالا : 

 التاريخ الكليـــة الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 
 7110 الزراعة بغداد

 7118 الزراعة بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 
 7100 الزراعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

   ا : التدرج الوظيفي  ثانيا

 

  ا : التدريس الجامعي  ثالثا

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

 ـــ 9002 بغداد ةيالزراع علوم الهندسة كلية 1

2    
 

 

  ا : المقررات الدراسية  قمت بتدريسها التيرابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 9012ــ  9019 نفضية فاكهه دائقحالبستنة وهندسة ال 1

 9012ــ  9012 فاكهه نفضية البستنة وهندسة الحدائق 9

 9012ــ  9012 مبادى بستنة وقاية نبات 2

 9012ــ  9012 انتاج فاكهه علوم التربة والموارد المائية 2

 9012ــ  9012 انتاج فاكهه علوم التربة والموارد المائية 2

 9012ــ  9012 مبادى بستنة وقاية نبات 2

 9012ــ  9012 انتاج فاكهة متقدم )دبلوم( البستنة وهندسة الحدائق 7

 9017ــ  9012 ستنةمبادى ب االنتاج الحيواني 8

 9017ــ  9012 انتاج فاكهه علوم التربة والموارد المائية 2

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 9012ــ  9002 / جامعة بغداد ةيالزراع ةعلوم الهندس كلية  مدرس مساعد 1

 9090 ــ  9012 / جامعة بغداد ةيالزراع كلية  علوم الهندسة مدرس 9

 ــ   9090 / جامعة بغداد ةيالزراع كلية  علوم الهندسة استاذ مساعد 2



 

 

 

 

 

 

 

 9018ــ  9017 انتاج فاكهه    االرشاد الزراعي  10

 9018ــ  9017 فاكهه نفضية  البستنة وهندسة الحدائق 11

 9012ــ  9018 مبادى بستنة علوم التربة والموارد المائية 19

 9012ــ  9018 ادى بستنةمب مكافحة التصحر  12

 9090ــ  9012 فاكهه نفضية البستنة وهندسة الحدائق 12

 9090ــ  9012 البستنة وهندسة الحدائق االرشاد الزراعي ونقل التقانات 12

 9090ــ  9012 انتاج فاكهه االرشاد الزراعي ونقل التقانات 12

17 

 

 9091ــ  9090 قالبستنة وهندسة الحدائ المكائن واآلالت الزراعية 

 9091ــ  9090 فاكهة تكنلوجيا انتاج البستنة وهندسة الحدائق 18

 

  :ا  التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسا

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

تأثير موعد الرش بحامض الجبرليك والبورون في  1

 نوعية وانتاجية اشجار النخيل صنف خضراوي
 9012 لبستنة وهندسة الحدائقا

9 
تأثير التسميد االرضي بالمحفز الحيوي والرش 

في نمو شتالت صنفين من  نتروجين النانويبال

 اليوسفي

 9091 البستنة وهندسة الحدائق

2    

2    

2    

2    

7    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  :ا  التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات سادسا

 نوع المشاركة  هانعقادمكان أ ةــالسن عنوانال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

دور االرصاد الجوية الزراعية في  1

 9012 مراقبة التصحر وانتاجية االراضي
كلية الزراعة / جامعة 

مكافحة بغداد قسم 

 التصحر

 حضور 

 مؤتمر الوراثة والبيئة الثالث  2
9012 

هندسة الخوارزمي / 

 جامعة بغداد
 حضور

ي في الترب واقع التلوث البيئ 3

 9012 والموارد المائية العراقية 
كلية الزراعة / جامعة 

بغداد قسم علوم التربة 

 والموارد المائية

 

 

 حضور

4 

اهمال شروط االصحاح البيئي في 

إدارة المخلفات الصلبة في المدن 

العراقية وتأثيراته المحتملة على 

 صحة السكان وجمالية بيئة المدن
9012 

لوم كلية التربية للع

االنسانية / ابن رشد ـ 

 جامعة بغداد

 حضور 

الندوة العلمية الثالثة ألبحاث النخيل  5

 9012 والتمور 
كلية الزراعة / جامعة 

 بغداد

وحدة أبحاث النخيل 

 والتمور

 حضور 

6 Let's Break the Chain of 

COVID-19 Infection (Arabic) 
9090 

جامعة محمد بن راشد للطب 

 والعلوم الصحية
 حضور

 ظل في لألبناء اإليجابية التربية 

 كورونا جائحة
9090 

جامعة بغداد /مركز التعليم 

 المستمر
 حضور

 
 القلق من التخفيف في الطبية دور النباتات

تعزيز  في واثرها النفسي والضغط

 من والوقاية المناعي لالنسان الجهاز

-COVID) المستجد  كورونا فايروس

19) 

9090 
مركز التعليم جامعة بغداد /

 المستمر
 حضور

 Googleااللكترونية  الصفوف إدارة 

Classroom احترافية بطريقة 
9090 

جامعة بغداد /مركز التعليم 

 المستمر
 حضور

 (Publonsموقع  في والتوثيق التسجيل 

موقعي  خالل من االكاديمية والدراسة

(Alison&Coursera 

9090 
جامعة بغداد /مركز التعليم 

 المستمر
 حضور

االجراءات الالزمة للسيطرة على اآلفات  

 المسببة لألمراض
9090 

كلية علوم الهندسة 

 حضور الزراعية/قسم وقاية النبات

 الجهاز تقوية في الطبية النباتات دور 

 مقاومة في آثرهاو لالنسان المناعي

 (COVID-19) المستجد  كورونا فيروس

9090 
جامعة بغداد /مركز التعليم 

 المستمر
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

دور النباتات واالعشاب الطبية والعطرية  

 كورونا في الوقاية من جائحة فايروس

 COVID-19)المستجد )

9090 

كلية علوم الهندسة 

الزراعية/وحدة بحوث النباتات 

 حضور الطبية والعطرية

دور التغذية في تعزيز النظام المناعي  

 ضد فايروس كورونا
9090 

كلية علوم الهندسة 

 حضور الزراعية/قسم علوم األغذية

 مشاريع نجاح وشروط الموضعي الري 

 الري
9090 

 التقنية األوسط الفرات جامعة

 المسيب التقنية الكلية
 حضور

 حضور جامعة سومر 9090 الثروة الحيوانية والبيئة 

 
 9090 المخلفات االليكترونية

جامعة بغداد / كلية علوم 

 الزراعيةالهندسة 
 حضور

التسجيل  Research Gateبوابة البحث  

 9090 واالستخدام االمثل
جامعة سومر/ قسم علوم 

 التربة والموارد المائية
 حضور

جهد التدريسي في تعليمات الترقيات  

 9090 العلمية
جامعة سومر/ قسم علوم 

 التربة والموارد المائية
 حضور

تطبيقات التعليم االلكتروني..  

اضرات الفديوية واالمتحانات المح

 االليكترونية

9090 
كلية علوم الهندسة 

 الزراعية/قسم االنتاج الحيواني
 حضور

 
  Znاألدوار الفسيولوجية لعنصر الزنك 

ومصادره النباتية في مواجهة فايروس 

 COVID-19كورونا المستجد 

 

9090 

كلية علوم الهندسة 

الزراعية/وحدة بحوث النباتات 

 عطريةالطبية وال
 محاضر

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

 

 

 

 

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

 . التعليم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

0 
Effect of Co2 Enrichment and Foliar Spray 

Agroleaf and Kelpak on Leaves Content of  N, P, 

K, Protein and Carbohydrate of  Smooth Peach 

Transplants 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 
7109 

7 
Preparation of  Modified Chicken Burger by 

Partial Replacement of Chicken Meat With 

Powdered of Oyster Mushroom and Study it is 

Physical and Sensory Properties 

The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences 
7109 

0 Study the physicochemical and microbiological 

Properties of processed cream fortified with date 

palm syrup (Dibs) 

Euphrates Journal of 

Agricultural Sciences 
7109 

4 
Effect of Co2 Enrichment and Foliar Spray 

Agroleaf and Kelpak on some vegetative 

characteristics of  Smooth Peach Transplants 

The first international 

scientific conference for 

agricultural research / 

University Dhi Qar 

 

7101 

و  Agroleafتأثير اإلغناء بالـ   CO2 والرش الورقي بــ     5

Kelpak في بعض الصفات الخضرية لشتالت الخوخ االملس 

االول للبحوث العلمي المؤتمر 

 الزراعية /ذي قار
7108 

9 Effect of  Boron and Gibberellins Spray on 

Leaves Chemical Content in Olive Trees 
Int. J. Agricult. Stat. 

Sci. 
7107 

1 
Effect of different planting dates on some 

plant growth traits of four hybrids of 

broccoli 
Research on Crops 7107 

8 
Response of Cultivated Cabbage in Plastic 

Bags For Spraying With Amino Acids, 

Fertilization With Humic Acid and Its Effect 

on Some Vegetative And Quality Traits 

Plant Archives 7107 

7 
The effect of leaf feeding on marine algae 

extract (IPS) and nutritious solution calmac 

on some vegetative and quality 

characteristics of cauliflower plant    

Plant Archives 7107 

01 
 في والبورون الجبرليك حامض رش موعد تأثير

 صنف النخيل اشجار لثمار النوعية لصفات ا بعض

 خضراوي

مؤتمر الوراثة والبيئة الدولي 

 العلمي السادس
7107 

00 
Effect of Spraying Coconut Liquid and 

Marine Algae Extract on Vegetative and 

Production Properties of Two Types Of 

Strawberry FRAGARIA ANANASSA DUCH.   

Plant Archives 7171 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

07 
Response of Some Vegetative Growth of 

Strawberry Plant to Cover of Color Plastic 

and Foliar Spray of Roselle Extracts and 

Gibberellic Acid 

Indian Journal of 

Ecology 
7171 

00 
Effect of The Foliar Application of Chelated 

Iron and Salicylic Acid on Specific 

Characteristics of Fig Saplings 
Plant Archives 7171 

04 Nano Fertilizer, Benefits and Effects on 

Fruit Trees: A Review 
Plant Archives 7171 

05 
Effect of Spraying Date of Gibberellic Acid 

and Boron on Some Physical Characteristics 

of Palm Trees Cv. Khadhrawi 
Plant Archives 7171 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراا:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 نةالس الجهة المانحة

1 
 شكر وتقدير من العميد

حسب االمر االداري ذي العدد 

2227 

12/2/9091 

كتاب شكر من الوزير الى منتسبي  9

 جامعة بغداد
  2/1221حسب االمر االداري م و 

12/8/9091 

 ذي العدد حسب االمر االداري شكر وتقدير من العميد 2

2202 
2/7/9091 

2    

2    

 

 

 .أو المترجمة ةالكتب المؤلف: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

9   

2   

2   

2   

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

   العربية            

 االنكليزية             

  

 

 

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


