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 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 1984- 1983 الزراعة بغداد

باالمر  1001 الزراعة بغداد الماجستير
 1000الجامعي 

/  1/  19في 

1001 

 



 الدكتوراه

 

باالمر  1006 الزراعة بغداد

الجامعي  
/  10في  9006

8  /1006 

 1011 -9 -14 الزراعة بغداد استاذ مساعد 
باالمر الجامعي 

 في 10911

16/9/1011 
 

    أخرى

 

 

 

 

 االطاريح والرسائل التي اشرفت عليها :

 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 2014 -  2013 البستنة رسالة احمد هاشم  1

رسالة ماجستير/ وسن صالح مهدي                                        2
تا ثير رش البورون والكاربوليزر في 

النمو والحاصل وبعض الصفات 
 الخزنية للوبيا 

البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة 
 / جامعة بغداد

االمر االداري  
 5281د.ع.ز/

كلية  1/2/8152في
 الزراعة/ بغداد

رسالة ماجستير/ نجاح حامد عبيد   3
الدليمي                                
تاثير رش الحديد والزنك واضافة 

غذي العضوي هيومك اسد في نمو الم
 وحاصل الفاصوليا الخضراء 

البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة / 

 جامعة بغداد

االمر االداري  د.ع.ز / 
 1/2/8152في  5221

 كلية الزراعة/ بغداد

اطروحة دكتوراة / شيماء ذياب عبد                                 4
تاثير الرش بحامض الهيومك 

والجبرلين والماء المدخن في نمو 
 وحاصل الطماطة 

البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة 
 / جامعة بغداد

االمر االداري  د.ع.ز/ 
 81/3/8151في  135

 كلية الزراعة / بغداد

رسالة ماجستير / محمد معتصم  5
 عارف 

تاثير رش البوناسيوم والزنك في 
  النمو والحاصل وانتاج بذور الباميا

البستنة وهندسة الحدائق /كلية الزراعة 
 / جامعة بغداد

االمر االداري  د.ع.ز/ 
 1/7/8157في  5282

 كلية الزراعة / بغداد



 رسالة ماجستير / ليلى كاظم عسكر  6
تاثير السماد النانوي والمركب في نمو 

 وحاصل هجينين من الطماطة 

البستنة وهندسة الحدائق /كلية علوم 
 الزراعية / جامعة بغدادالهندسة 

االمر االداري  د.ع.ز/   
كلية  8151في / / 

علوم الهندسة الزراعية 
 / جامعة بغداد

اطروحة دكتوراة / غسان محمد عبد  7
ابراهيم الحردان/  استجابة اللهانة 

الحمراء لالكثار بواسطة االجنة 
 الجسمية خارج الجسم الحي 

 البستنة وهندسة الحدائق /كلية علوم
 الهندسة الزراعية / جامعة بغداد

االمر االداري  د.ع.ز/ 
/  55/ 1في   3181
كلية علوم  8152

الهندسة الزراعية / 
 جامعة بغداد

 اطروحة دكتوراة / مها علي حسين 8
استجابة البطاطا للمعاملة بالكوبلت 

وبعض المغذيات العضوية واثرها في 
 النمو واالنتاجية وخزن الدرنات 

وهندسة الحدائق /كلية علوم البستنة 
 الهندسة الزراعية / جامعة بغداد

االمر االداري  د.ع.ز/ 
/  3/ 82في   171

كلية علوم  8151
الهندسة الزراعية / 

 جامعة بغداد

 


